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بغداد - وعد الشمري:
دعت كتلة االصالح واالعمار، أمس 
االثنني، رئيس مجلس الوزراء عادل 
عبد املهدي للدخــول في حوارات 
عاجلة مع زعمــاء الكتل الكمال 
النقص فــي كابينته، محذرة من 
اســتمرار الوضع بشكله احلالي، 
ورأت أن ذلك سيؤدي إلى اهتزازات 
كبيرة تتعرض لها احلكومة قريباً.

وقــال النائب عن الكتلــة، رياض 
استكمال  "عملية  إن  املسعودي، 
الكابينة الوزارية تشــهد تعقيداً 
يــوم اخر؛ بســبب  بعــد  يومــاً 
السجاالت السياسية، والتمسك 

باملواقف".
إلى  واضاف املسعودي، في حديث 
"الصبــاح اجلديد"، أن "تصريحات 
بعض النواب عبر وســائل االعالم 
اثرت سلبياً في املشهد السياسي، 
وصعبت املهمة، كونها تعتمد في 

اغلب االحيان على التصعيد".
وأشــار، إلــى أن "رئيــس مجلس 
الوزراء امامه ثالثــة خيارات، األول 
باتخــاذ قــرارات احاديــة صعبة، 
املرشحني  تقدمي  وحتمل مسؤولية 
مبفــرده، والثانــي هــو الرضــوخ 
ملطالب قــوى حتاول الهيمنة على 

احلكومة".
"اخليار  أن  إلى  املســعودي،  ولفت 
الثالث وهو االفضــل والذي ندعو 
اليــه بدخــول عبد املهــدي في 

زعماء  مع  وسريعة  جدية  حوارات 
الكتل السياسية، من أجل االتفاق 

على ما تبقى من وزارات".
ويتخوف النائب عن كتلة االصالح، 
مــن "اهتزازات قويــة قد تتعرض 
لهــا احلكومــة احلاليــة، كونها 
جاءت في ظروف معقدة، وتنافس 
بني كتلتــني كبيرتني في مجلس 
النــواب، ومن بعد ذلك خالف على 

الوزارات االمنية".
كمــا طالب قــوى البرملــان، بأن 
"تتحمل املســؤولية، وترتقي إلى 
خطورة املرحلــة احلالية، من اجل 
جتاوز االزمة، كــون البالد اصبحت 
في وضع حرج، مع عدم وجود وزراء 

لبعض املناصب احلكومية".
وخلــص املســعودي بالقــول، إن 
تســمية  عدم  علــى  "اصرارنــا 
بعض املرشــحني للــوزارات، يأتي 
مــن منهجنــا الذي يؤكــد على 
تغيير شــامل في منهاج العمل 
االشــخاص،  وكذلك  احلكومــي، 
الذين كانوا يتبــوأون مناصب في 

املرحلة املاضية".
التحالف،  من جانبه، ذكر عضــو 
ريــاض العوادي، فــي تصريح إلى 
أن "اختيار عبد  "الصباح اجلديد"، 
ميثل  الوزراء كان  لرئاســة  املهدي 
للقوى السياسية خروجاً من نفق 

مظلم".
واضاف العوادي ان "االعتقاد الذي 

كان سائداً هو ان تسمية الوزارات 
ســتكون مهمة اقل صعوبة من 
عملية اختيار رئيــس الوزراء ألننا 

جتاوزنا موضوع الكتلة االكبر".
ولفــت، إلــى أن "الواقــع احلالي 

أظهر غير ذلك؛ بســبب متســك 
كتل سياســية مبناصــب معينة 
مغامن  على  احلصــول  ومحاولتها 

بخالف املصلحة العامة".
"متسك  من  العوادي،  ويســتغرب 

طرف مبرشــح معــني ورفضه من 
قبــل االخــر، وكأن االمــر اصبح 
شخصياً ويتعلق باسماء وابتعدنا 

كثيراً عن املنهج".
ويقلــل، مــن "اهميــة الضغط 

اخلارجــي بهدف تســمية بعض 
الشخصيات، وعد ما يحصل االن 
خالفا سياســيا داخلياً بني القوى 

فحسب".
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اإلصالح: استكمال الكابينة الوزارية يتعقد
يوما بعد آخر واقالة عبد المهدي نيابيًا محتملة

تضافر الجهود إلزالة آثار موجة 
3األمطار األخيرة بارزاني يرشح نجله لرئاسة الحكومة

2وابن اخيه لرئاسة اإلقليم

بغداد ـ الصباح الجديد:
توقعت هيئة األنواء اجلوية والرصد 
الزلزالي امس األثنني، قدوم موجة 
أمطار متوسطة الى غزيرة الشدة 

للبالد بدءاً من اليوم الثالثاء.
وذكــر تقرير صادر عــن الهيئة  أن 
"طقــس اليوم الثالثاء، ســيكون 
غائما مع فرصة لتســاقط امطار 
في  رعديــة،  وحــدوث عواصــف 
والشــمالية،  الوســطى  املناطق 
وسيكون غائما باملنطقة اجلنوبية، 
فيما يشــهد يــوم غــد األربعاء 
بتساقط  مصحوبا  غائما  طقسا 

لألمطار في املناطق ذاتها".
وبشان طقس يوم بعد غد اخلميس 
ذكــر التقرير أنه ســيكون غائما 

االمطــار،  بتســاقط  مصحوبــا 
واجلنوبية  الوســطى  املناطق  في 
يوم  سيشهد  فيما  والشــمالية، 
اجلمعة طقســا صحوا مصحوبا 
ببعــض الغيــوم فــي املناطــق 
الوســطى واجلنوبيــة، وطقســا 
بني غائم وغائــم جزئياً مصحوباً 
بتســاقط االمطار فــي املنطقة 

الشمالية.
وكانــت موجــة ســيول ضخمة 
اجتاحــت مناطــق متفرقــة من 
البالد األســبوع املاضي في أعقاب 
هطول كميات كبيرة من األمطار، 
تسببت مبقتل 23 شخصا وإصابة 
20 آخرين وجتريف األراضي الزراعية 

وسقوط عدد من املنازل واملباني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف الباحث مزهر الساعدي، 
أرقاماً مفزعة عن رسوب وتسرب 

طلبة اإلبتدائية في العراق.
وقال الباحث الساعدي هناك ما 
يقرب من 900 ألف طالب راسب 
ناهيك  االبتدائية،  املرحلــة  في 
عن وجود نحــو 132 ألف تلميذ 
متســرب"، واصفاً هذه األرقام" 
باخمليفــة جدا"، مؤكــداً" تكرار 

هذه االرقام سنوياً".
ان  له  تقرير  الباحث في  وأضاف 
"النظام التربوي له مشــكالت 
تبدأ وال تنتهــي وهي متراكمة 
بدأت في عام 1980 الى، 2018"، 
مشيرا الى ان" قانون احملافظات 

جاء ليزيد الطني بلة، فمجالس 
احملافظــات غير معنيــة بوجود 
املــالكات التدريســية والبنية 

التحتية للمدارس".
وزارة  "امــا  الســاعدي  وتابــع 
التربية فرسمت املناهج العامة 
ولديها فلســفة فيها والميكن 
التكهن بهــا"، الفتا الى" عدم 
امكانية مجلس احملافظة ووزارة 
التربيــة النهــوض باملشــروع 
التربــوي العراقــي مالم يتخذ 
قرار ســيادي من مجلس النواب 
او مجلس الــوزراء للنهوض به، 
واال فاألرقام اخمليفة ستزداد يوما 

بعـد اآلخر".
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بغداد- الصباح الجديد 
زار الدكتــور ليث كبه مستشــار 
رئيــس الوزراءامس االحــد، املركز 
العراقي للتنمية اإلعالمية صحبة 
االستاذة هاجر القحطاني لالطالع 
وافق  املركز  وبرامج  على نشاطات 
في  وكان  املســتقبلي،  التعــاون 
عدنان  الدكتور  من  كل  استقباله 
الســراج واألســاتذة إســماعيل 

زاير وشــوقي عبد األمير وســالم 
مشــكور وعبد املنعم االعســم 
الالمي،  وميثــم  الوكيل  وضيــاء 
وخالل الزيارة  وتبادل احلوار بشــأن 
تفعيل االعالم ومبا يؤمن الشراكة 
بني الراي العــام والقرار احلكومي، 
أثنــي الدكتور كبة علــى اجلهود 
مبا قدمه  املبذولة للمركز، مشيداً 

لألعالم الوطني املهني الصادق.

من اليوم .. موجة أمطار
جديدة في العراق

باحث : 14 فقط من كل 100 تلميذ 
يدخلون الجامعات !

ليث كبة يزور المركز العراقي 
للتنمية اإلعالمية ويثني

على جهوده 

مجلس النواب "ارشيف"

بغداد - الصباح الجديد:
أكدت جلنة اخلدمات النيابية، االثنني، 
أن األيــام املقبلــة ستشــهد رفع 
احلواجز الكونكريتية والســيطرات 
األمنية من عموم مناطق العاصمة 
بغداد، فيما بينت إن رفع السيطرات 

سيســهم في فك االختناق املروري 
داخل العاصمة.

وقال عضو اللجنة وليد عبد احلسن 
اجلديد،  الصباح  تابعته  في تصريح 
"هنالــك عمل حكومــي جاد في 
فتح جميع الطــرق املقطوعة في 

عموم مناطق العاصمة بغداد بعد 
إكمــال فتح املنطقــة اخلضراء "، 
الفتا إلى إن " الســيطرات األمنية 
سيتم تقليصها خالل األيام املقبلة 
كخطوة أولى لرفعها بشكل كامل 

خالل املرحلة املقبلة ".

وأضــاف أن " احلكومة وأمانة بغداد 
بشــكل  تعمل  املعنية  واجلهــات 
جاد في رفع احلواجــز الكونكريتية 
العاصمة  معالم  بضياع  املتسببة 
احلواجــز  رفــع   " إن  مبينــا   ،"
لدى  شعورا  ستبعث  الكونكريتية 

بــان احلكومــة جزء من  املواطنني 
الشعب ومحاولة لنزع الفجوة بني 

الطبقة السياسية والشعب ".
وكانــت جلنــة اخلدمــات واألعمار 
النيابية قــد أوردت ايضا أن " رئيس 
الوزراء عادل عبد املهدي عازم وبقوة 

على فتح طريق مطار بغداد الدولي 
املنطقة  فتح  بعد  كامل  بشــكل 
إن "جميع  بينــت  "، فيما  اخلضراء 
ســيتم  اإلســتراتيجية  الطــرق 
فتحها أمام حركة املرور خالل األيام 

املقبلة".

الخدمات النيابية: الحكومة تتجه صوب رفع السيطرات والحواجز الكونكريتية 
رئيس الوزراء يعتزم فتح طريق المطار بالكامل

a

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت وزارة التخطيط، امس 
اقتصادياً  النشطون  ان  األثنني، 
بني  االكبر  النســبة  يشكلون 

السكان في العراق.
للوزارة،  الرسمي  وقال املتحدث 
عبدالزهــرة الهنداوي، في بيان 
تلقت "الصباح اجلديد" نسخة 
العراق  في  "االطفــال  ان  منه، 
من عمر )صفر إلى 14 ســنة(، 
بني  األكبر  الشريحة  يشكلون 
بني الشرائح العمرية للسكان، 
اذ جتاوز عددهــم الـ)15( مليون 
بـنحو )500( الف نسمة، وذلك 
وفقا للتقديرات السكانية التي 
لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  اعدها 

خالل العام احلالي 2018".
وبــني، الهنــداوي ان "الفئــة 
العمريــة مــن صفــر إلــى 5 
سنوات، تشكل العدد االكبر اذ 
و)594(  )5( ماليني  يبلغ عددهم 
الــف نســمة ، تليهــا الفئة 

من عمر )5-9 ســنوات(، اذ بلغ 
عددهم )5( ماليني و)200( الف، 
العمرية  الفئة  فيما شــكلت 
من )10-14 ســنة( الفئة االقل 
بني االطفال، اذ بلغ عددهم )4( 

ماليني و)600( الف نسمة".
وأضاف، ان "شــريحة الشباب 
من عمر )15-39 ســنة( جاءت 
باملرتبة الثانية من حيث احلجم 
 )15( اذ بلغ عددهم   ، السكاني 

مليونا و)240( الف نسمة ، وقد 
من  العمرية  الشريحة  احتلت 
)15-19( ســنة املساحة األكبر 
بعدد جتــاوز الـ)4( ماليني بقليل 
، جاءت بعدهــا الفئة العمرية 

)20-24( ســنة بعدد )3( ماليني 
و)530( الــف نســمة، فيمــا 
-25( تقاربت الفئــات العمرية 

29( بعــدد مليونني و)840( الف 
نسمة والفئة العمرية من )30-

34( سنة بعدد )مليونني و)560( 
الف نسمة والفئة العمرية من 
)35-39( ســنة بعدد )مليونني( 

و)250( الف نسمة".
وأشار الهنداوي إلى ان "الفئات 
العمرية الداخلة بني )40( سنة 
إلى )59( ســنة شكلت احلجم 
وفقا  العراق  سكان  بني  الثالث 
التي  الســكانية  للتقديــرات 
لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  اعدها 
لعــام 2018، اذ بلغ عددهم )5( 
ماليــني و)650( الف نســمة ، 
من  العمرية  الفئــة  تشــكل 
)40-44 ســنة ( العــدد االكبر 
اذ جتــاوزت الـ)مليونني( بقليل ، 
 49-45( العمرية  الفئــة  تليها 
ســنة( بعدد )1( مليون و)520( 

الف نسمة ، ثم الفئة العمرية 
الـ)1(  )55-59 سنة( بعدد جتاوز 
مليــون بقليــل، فيمــا كانت 
الفئة العمرية )50-54 ســنة( 
هــي االقل بــني هــذه الكتلة 
الســكانية ، اذ بلغ عدد سكان 
هذه الفئة )992( الف نسمة".

وبــني املتحــدث باســم وزارة 
التخطيط، ان "الفئات العمرية 
األخرى من 60 ســنة فما فوق، 
كانت هي األقل بني الشــرائح 
اذ بلغ عدد ســكانها  العمرية 
مليونــاً و)899( الــف نســمة 
منهــم مليــون و)189( الــف 
العمرية  الفئة  ضمن  نســمة 
الــف  و)471(  ســنة(   69-60(
العمرية  الفئة  ضمن  نســمة 
)70-79 ســنة( فيما كان عدد 
سكان الفئة العمرية )80 سنة 
فما فــوق( )237( الف نســمة 

فقط".
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تقريـر

مجموع السكان الكلي لعام 2018 تجاوز الـ)38( مليون نسمة

التخطيط: النشطون اقتصاديًا يشكلون النسبة األكبر في العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
التخطيــط/  دائــرة  اصــدرت 
قســم السياسات والتخطيط 
بيانا  الصحة  وزارة  في  الصحي 
تضمن ادراج عقــار ) الترامادول 
( ضمــن قانون اخملدرات واملؤثرات 
العقلية رقم ) ٥٠( ســنة ٢٠١٧ 
الذي تقرر مبوجبــه ادراج العقار 
املذكور اعاله في )اجلدول الثامن( 

من القانون. 

حسن  نبيل  الصيدالني  واوضح 
مســؤول شــعبة اخملدرات في 
االمور  بدائرة  الصيدلة  قســم 
الفنيــة ، ان اتخاذ هــذا القرار 
على  الســيطرة  احكام  بهدف 
تداول هذا العقــار في القطاع 
اخملالفون  يخضع  وسوف  اخلاص 
لعقوبات واحــكام هذا القانون 
علمــا ان املــادة مازالت ممنوعة 
التداول في الصيدليات االهلية. 

متابعة الصباح الجديد:
اإلثنــني  أمــس  قطــر  قــررت 
االنســحاب من منظمة الدول 
املصدرة للنفــط )أوبك( اعتبارا 
من كانون الثاني 2019، بحسب 
الطاقة  لشــؤون  الدولة  وزيــر 
ســعد الكعبي، وذلك للتركيز 

على صناعة الغاز الطبيعي.
وقال الكعبي في مؤمتر صحافي 
في الدوحة: جرى إبالغ املنظمة 
أن  مضيفاً  بالقــرار،  )اإلثنــني( 
دولة قطر  "رغبة  يعكس  القرار 

في تركيــز جهودها على تنمية 
وتطوير صناعة الغاز الطبيعي، 
وعلــى تنفيذ اخلطط التي جرى 
إعالنها أخيرًا لزيادة إنتاج الدولة 

من الغاز الطبيعي املسال". 
2017،  أعلنت  5 يوليــو  وفــي 
قطر، أكبر مصــدر عاملي للغاز 
الطبيعي املســال، عزمها زيادة 
في حقل  الغــاز  مــن  إنتاجها 
 77 %30، من  بنســبة  الشمال 
100 مليون طن ســنويًا،  إلــى 
في خضــم أزمة مــع جيرانها 

اخلليجيني.
وتعّد قطر، التي تبلغ مساحتها 
11 ألفــا و600 كم مربع، املنتج 
للغاز  األول  العاملــي  واملصــدر 
الطبيعي املسال. وقد أسهمت 
عليها  حصلــت  التي  األربــاح 
اإلمــارة مــن قطاع الغــاز في 
جعلها إحدى أغنى دول العالم، 
ومتكنت من الفوز باســتضافة 
بطولــة كأس العالــم املقبلة 

لكرة القدم في العام 2022.
الى ذلك، تباطأت أسعار النفط 

األســواق  في  الصعــود  فــي 
العاملية خــالل تداوالت أمس إثر 
سعر  وســجل  القطر.  اإلعالن 
خــام "مزيــج برنــت" العاملي 
لشــهر شــباط 2019 ارتفاعا 
دوالر   62.13 ليبلغ   4.49% مبقدار 

للبرميل.
 WTI خــام  ســعر  ارتفع  فيما 
املقبل  الثانــي  كانون  لشــهر 
بنسبة %4.99 ليبلغ 53.47 دوالر 

في مقابل البرميل.
تفصيالت أوسع ص8

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفادت األرقام التي ســجلتها بعثة 
العــراق  املتحــدة ملســاعدة  األمم 
}يونامــي{ مبقتِل مــا مجموعه 41 
مدنيــاً عراقياً وإصابــة 73 آخرين، 
جّراء أعمال اإلرهاب والعنف والنزاع 
العراق  التي وقعت فــي  املســلح 

خالل شهر تشرين الثاني 2018.
بإحصائية  سجلت  يونامي  وكانت 

املاضي مقتِل  األول  شهر تشــرين 
مــا مجموعــه 69 مدنيــاً عراقياً 
، وتشــمل  105 آخريــن  وإصابــة 
بيان للبعثة  هذه األرقام بحســب 
تلقــت "الصباح اجلديد" نســخة 
منه ، "ســائر املواطنــني وغيرهم 
ممن يعّد مــن املدنيني وقت الوفاة أو 
اإلصابة - كالشرطة في مهام غير 
قتالية والدفــاع املدني وفرق األمن 

الشخصي وشرطة حماية املنشآت 
ومنتسبي قسم اإلطفاء".

وقال املمثل اخلاص لألمني العام لألمم 
املتحدة في العراق، يان كوبيش، إن 
"من املؤسف استمرارُ وقوِع خسائرَ 
فــي األرواح، إال أن األرقــام األخيرة 
كانت األدنى منذ أن بدأت بعثة األمم 
املتحدة ملســاعدة العراق }يونامي{ 
في نشرها في تشرين الثاني 2012. 

وأضــاف املمثــل اخلــاص: "هــي 
ليســت مجردَ أرقام، إنهــم أناٌس 
لهم أُســُرهم، إال أن هــذه األرقام، 
مــع كونها محزنــًة، تعكُس أيضاً 
مستوى  في  االنخفاض  اســتمرار 
العنف مع تعافــي البلد من النزاع 
ضد اإلرهــاب وُمضّيــه ُقُدماً نحو 

مستقبٍل مستقٍر ومزدهر".
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قطر خارج أوبك قريبًا وال تاثير النسحابها على أسواق النفط عدد ضحايا الشهر الماضي في البالد
جراء العنف واإلرهاب هو األدنى منذ 2012

عقار ) الترامادول( ضمن قانون 
المخدرات والمؤثرات العقلية

سوق الشورجة في بغداد

فيما تتذبذب األجواء بين استقالته شخصيا او تقديمه مرشحين يتحمل مسؤليتهم



شؤون عراقية

 

السليمانيةـ  عباس كاريزي:

الدميقراطــي  احلــزب  رشــح 
جنل  بارزاني  مســرور  الكردستاني 
زعيمه مســعود بارزاني لرئاســة 
الكابينــة اجلديــدة فــي حكومة 
ترشــيح  وقــرر  كمــا  االقليــم، 
حكومة  رئيس  بارزانــي  نيجيرفان 

االقليم احلالي لرئاسته.
باســم  الرســمي  املتحدث  وقال 
محمد  محمود  الدميقراطي  احلزب 
عقــب اجتمــاع عقــده اجمللــس 
القيادي، ان االجتماع بحث عدد من 
املسائل السياسية اخلاصة باحلزب 
الدميقراطي، وان حزبه قرر ان يرشح 
الكابينة  لرئاســة  بارزاني  مسرور 
اجلديدة حلكومة االقليم ونيجيرفان 
كردستان،  اقليم  لرئاســة  بارزاني 
بعد ان يتم تفعيــل هذا املنصب، 
الذي ســيأخذ على عاتقه تفعيل 
ومؤسســاتها  االقليم  حكومــة 
التي يواجهها  للتصدي للتحديات 

االقليم. 
ويشــغل مســرور بارزانــي جنــل 
الدميقراطي منصب  احلــزب  رئيس 
مستشــار مجلــس أمــن اقليم 
يتولى نيجيرفان  بينما  كردســتان 
بارزانــي منصب رئاســة احلكومة 

طيلة السنوات املاضية.
قرر،  االجتماع  ان  محمــد،  واضاف 
ان يعمل احلزب مع االطراف االخرى 
لتأمني االستقرار وتقوية كردستان، 
عبــر اجــراء بعــض التغييــرات 
الداخلية، وان حزبه ســيبدأ خالل 
األســبوع املقبــل مباحثاتــه مع 
لتشكيل حكومة  االخرى  االطراف 

االقليم.
الدميقراطــي  احلــزب  وحصــل 
الكردســتاني بزعامــة مســعود 
بارزانــي، علــى 45 مقعــداً فــي 
انتخابات برملان كردستان التي جرت 
في اإلقليم في 30 من شهر أيلول 
سبتمبر املنصرم، بينما حل االحتاد 
الوطني الكردســتاني على املرتبة 

بحصوله على 21 مقعداً.
وأضــاف املتحــدث باســم احلزب 
الدميقراطــي، أن مقترح ترشــيح 
رئيس  مســرور ونيجيرفان ملنصب 
احلكومة ورئاســة االقليم سبق أن 
وقد  اجتماعات ســابقة  ُطرح في 
متت املوافقــة عليه فــي اجتماع 

امس  اربيل  فــي  القيــادي  اجمللس 
االثنني.

بدوره عد مصدر سياســي مطلع 
احلزب  اتخذهــا  التــي  القــرارات 
الدميقراطــي بدايــة نهاية حقبة 
نيجيرفــان بارزانــي داخــل احلزب 

الدميقراطي الكردستاني.
واضاف املصــدر املطلع الذي فضل 
عــدم الكشــف عن اســمه في 
تصريح للصبــاح اجلديد، ان زعيم 
بارزاني  مسعود  الدميقراطي  احلزب 
يريــد ان يقدم ابنه مســرور لكي 
يخلفه في رئاسة احلزب مستقبالً، 
وان اخلطــوات التي يتــم اتخاذها 
حاليا والتي تتمثل بابعاد نيجيرفان 
بارزاني عن قيادة احلزب تأتي في هذا 

السياق.
وتابــع املصــدر ان اعــادة تفعيل 
منصــب رئيس االقليم ســيكون 
فخريا ولــن تكون له اية صالحيات 
بارزاني االب  تذكر وهو مسعى من 
البعاد ابن اخيــه نيجيرفان بارزاني 

عن منصــب نائب رئاســة احلزب، 
بدأت بسحب  ازاحته  اخلطوات  وان 
الثقة عنه وتكليف مسرور لرئاسة 

حكومة االقليم.
واضــاف املصــدر، ان هنــاك االن 
الدميقراطي  احلــزب  داخل  جناحني 
احدهما مع واالخر ضد سياســية 
مســعود بارزاني، وان اجلناح الثاني 
الســيد  سياســية  يعارض  الذي 
بارزانــي كان مســرورا  مســعود 
جدا بعدم حصول مرشــح بارزاني 
الدكتور فؤاد حســني على منصب 
رئيــس اجلمهوريــة النهــم كانوا 
ترشيح  ويفضلون  ترشــيحه  ضد 

شخص اخر.  
سيمســك  بارزانــي  ان  واضــاف 
بخيوط العلبة بني يديه كمرشــد 
اعلــى للحزب وحلكومــة االقليم 
برغــم بقائه بعيدا عــن املناصب 

احلكومية.   
واضــاف ان هــذه هــي اول جتربة 
ملسرور في ادارة مؤسسة تنفيذية 

عامة وان ادارته جمللس امن االقليم 
منصب  لتوليــه  كافية  ليســت 
وهو  االقليــم،  حكومــة  رئيــس 
حكمه  مرحلــه  خالل  ســيواجه 
يصعب  معقدة  ومســائل  قضايا 
املناســبة  احللول  ايجــاد  عليــه 
املوظفني   رواتب  توفيــر  منها  لها، 
وتقدمي اخلدمات وادارة ملف النفط 
والعالقــات مع بغــداد، الذين كان 
املرحلة  خالل  عرابهــا  نيجفيرفان 
الســابقة، لذا فان مــن الصعوبة 
عليــه ان يحقــق جناحــا في تلك 
امللفات باالســتناد علــى اخللفية 

االمنية التي ميتلكها.
وتابع املصدر، ان زيارة مسعود بارزاني 
واصطحابه  بغــداد  الــى  االخيرة 
جنله مســرور فقــط دون احد اخر 
او االحزاب االخرى، كانت  من حزبه 
زيارة متهيدية لتقدميه لألخرين على 
انه الشــخص االول فــي حكومة 

االقليم واحلزب من بعده.
واضاف ان نيجيرفــان بارزاني ادرك 

مخطــط ابعاده عن قيــادة احلزب 
واحلكومة من قبــل عمه لذا فهو، 
يحــاول عبــر مؤيديه فــي اجمللس 

القيادي، ان مينع ذلك اخملطط.
واضــاف ان الــدور الــذي لعبــه 
نيجيرفان خــالل املرحلة التي تلت 
اجراء االستفتاء وجناحه في اخراج 
التي  العزلة  الدميقراطي من  احلزب 
لم تشفع  ودوليا،  اقليميا  واجهها 
له عنــد عمــه، الذي يعــد ذلك 
النجاح حتجيما لدور جنله مســرور 

داخل احلزب.  
فضال عن وجود انزعاج داخل احلزب 
الدميقراطــي من بقــاء نيجيرفان 
13 عاما رئيســا  بارزاني الكثر من 
حلكومة االقليم، خصوصا وان فترة 
حكمه االخير كانت األســوأ على 
االقليم حيث فشل في منح رواتب 
املوظفــني لتتراجع معها اخلدمات 
التي  النفطية  العقــود  واخفــاق 
وقعها مع تركيا وشــركات النفط 
العامليــة وسياســة االســتقالل 

انقاذ  تبناهــا من  التي  االقتصادي 
االقتصادية  االزمــة  مــن  االقليم 
اخلانقة التي يواجهها منذ سنوات.

واضاف ان الســيناريو الذي يعمل 
عليه زعيم احلزب الدميقراطي ليس 
بجديد علــى منطقتنا وكانت لها 
امثله كثيــرة، الن ابعاد نيجيرفان 
وتقــدمي مســرور عليــه نابع من 
تفضيــل بارزانــي البنــه على ابن 
اخيــه، الذي يعــده البارزانيون من 
سالســة غير نقية، نظرا الن امه 
محمود  الشيخ  ساللة  من  تنحدر 

احلفيد مبحافظة السليمانية.
واشــار املصدر الــى ان فترة حكم 
مسرور لن تكون جيدة على االقليم 
العنيفة  للصفات  نظرا  وشــعبه 
بها مســرور، فضالً  يتمتــع  التي 
عن حصــول الكثير مــن عمليات 
واغتياالت لشــخصيات سياسية 
معارضة ســجلت ضــد مجهول 

خالل ترأسه جلهاز امن االقليم.

بارزاني يرشح نجله لرئاسة الحكومة
وابن اخيه لرئاسة اإلقليم

وصفه مراقبون بأنه قرار إلبعاد نيجيرفان بارزاني عن سدة الحكم   

مسعود بارزاني وجنله مسرور

ان االجتماع بحث عدد 
من المسائل السياسية 
الخاصة بالحزب 
الديمقراطي، وان حزبه 
قرر ان يرشح مسرور 
بارزاني لرئاسة الكابينة 
الجديدة لحكومة 
االقليم ونيجيرفان 
بارزاني لرئاسة اقليم 
كردستان، بعد ان يتم 
تفعيل هذا المنصب
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من بني اهم املســؤوليات التي يجــب ان تضطلع 
بهــا الدولة هو حماية املصالــح الوطنية وحتصني 
ابناء الشــعب بوجه الشائعات والدعايات املغرضة 
وافشال مرامي اجلهات املعادية لزرع الفتنة وتاجيج 
اخلالفات الطائفية مبا يحمي ســيادة العراق ويقوي 
مــن اواصــر وحدته وتالفــه والعمــل على حصر 
اخلالفات بني فئات الشــعب العراقي واحلرص على 
اشــاعة ثقافة التعايش وتشجيع قواعد السلوك 
احلضــاري في احلياة العامة وينفــرد العراق من بني 
الدول االخرى بتنوع مكوناته االجتماعية مما يحتم 
بذل الدولة جلهود اكبر في سبيل توحيد منظومة 
القوانني مبا يحقق املســاواة بني افــراد اجملتمع وفي 
املقابل ثمة اطراف وجهــات اخرى تريد اختراق هذه 
املنظومــة االجتماعية وتعمد علــى توظيف كل 
الوســائل التي من شانها بث الفرقة وحتفل مواقع 
التواصل االجتماعي مبنشــورات تبدو في ظاهرها 
بانها مبسطة وهامشية ولكنها في حقيقة االمر 
حتمل مضامــني خطيرة تقف ورائهــا مجموعات 
تســتهدف بث االثارة وتريد من خاللها مترير رسائل 
مشبوهة تثير اجلدل بني العراقيني وميكن رصد مثل 
هذه الظواهر واحلاالت في مناســبات عديدة تتمثل 
باثارة اللغــط وتوجيه الراي العــام التخاذ مواقف 
محددة تخــدم مصالــح دول اخــرى تختلف في 
العراق دولة  ايدلوجياتها ونهجها السياســي عن 
وشــعبا وتســتغل هذه اجلهات املناسبات الدينية 
والوطنيــة وحتاول اســتدعاء التاريــخ في حلظات 
مكانية وزمانية وتعمل على التحشييد العاطفي 
في قضايا عقائدية وقوميــة ومذهبية حتاول فيها 
ترســيخ االنتماءات الدينية والقومية واملذهبية مبا 
يزعــزع وحدة العراقيني ومن امثلة ذلك االنقســام 
الواضح الذي تسببه منشورات لشخصيات عراقية 
وعربية ودولية يريد من خاللهــا اصحابها التعبير 
عن مواقــف منفردة المتــت لالنســجام الوطني 
العراقي وتســتهدف جلب التاييد مــن قبل فئات 
معينة من الشــعب على حســاب فئات اخرى ومبا 
ميس معتقدات مكون من املكونات او ميس مشــاعر 
مجموعة من العراقيــني تتمتع بحقوقها في ظل 
الســيادة العراقية يريد من خاللها املروجني فصل 
هذه اجملموعة عن النســق العراقي او اســتجالب 
عواطفها من اجل التاســيس لصراعــات داخلية 
التخدم والتنفع ســوى دول اخرى ومن هنا يستلزم 
االمر املزيد مــن الوعي والتنويــر باحلقائق من قبل 
وســائل االعالم احمللية الوطنية واملزيد من التكاتف 
بني ممثلي العملية السياسية في العراق لدرء الفنت 
والتاكيد على املواقف املوحــدة جتاه ماميس العراق 

ووحدته وسيادته .   

تحشيد عاطفي !

د. علي شمخي 

أيوب بابو بارزاني 

أولئــك  برميــر«  »رجــال  ب  ونعنــي 
األشــخاص الذين كانوا خارج العراق، 
في أوروبا أو الواليات املتحدة االميركية 
أو إيــران وغيرها، أمــا هربا من بطش 
صدام حســني أو كانوا من املعارضني 

لنظامه.
وهــؤالء اســتمروا في نشــاطاتهم 
كمعارضــة سياســية أو مقاومــة 
يقوم  كان  الكردي  فالطرف  مسلحة. 
بعمليات مســلحة من حني حلني آخر 
وبدعم من إيران، أثناء احلرب العراقية 
اإليرانيــة، أمــا املعارضة فــي الدول 
الغربيــة فكانــت تقــوم مبظاهرات 
النشــرات  كتابــة  أو  احتجاجيــة 
النــدوات تندد بها  والبيانــات وعقد 
وانتهاكاته  طغيــان نظــام صــدام 
حلقوق االنسان على نطاق واسع. في 
جميــع األحوال املعارضة املســلحة 
والسياســية لم تكن لتشكل خطراً 

على النظام.
كانــت الواليات املتحــدة االميركية 
تخطط منذ فترة تغيير األنظمة في 
منطقة الشرق األوسط. العراق وإيران 
وليبيا وســوريا كانت مــن بني الدول 

املستهدفة.
بالدوائر  العراقية  املعارضــة  اتصلت 
الغربيــة وباألخــص فــي الواليــات 
املتحــدة وبريطانيا، والتقت أخيراً آراء 
العمل إلســقاط نظام  الطرفني في 
الطاغيــة صدام حســني، من خالل 
الغزو العسكري واحتالل العراق 2003 

بحجج وهمية كما اتضح فيما بعد.
قــادة املعارضة العراقيــة في املهجر 
لديهــم نقاط مشــتركة من أهمها 
أنهم عاشــوا فترة طويلة في اخلارج، 
القيم  الى  تفتقر  االجتماعية  واحلياة 
التي تربوا عليها في الوطن، الكثيرون 
العيش وحياة  منهم عانوا من ضنك 

والعمل  والتهميش،  الصعبة  الغربة 
الشــرقية  والقيم  الثقافات  ضمــن 
والغربية غير املتجانسة. ومعظمهم 
يتعلق بجهود  كانوا متشائمني فيما 
اســقاط  في  العراقيــة  املعارضــة 
النظام، وهنا كان االنخراط في اخملطط 
األميركي. وبرغــم اختالف االنتماءات 
الدينية والسياســية واأليديولوجية، 
اجتمعوا على فكرة اســقاط النظام 
وحتقيق  الدميقراطــي  اجملتمــع  وبناء 
وسيادة  االجتماعية  العدالة  أســس 

القانون والتعددية.
املؤقتة  االئتــالف  ســلطة  وكانــت 
برئاســة بــول برمير هي التــي تولت 
سلطة البالد بعد االحتالل. ومن هؤالء 
العراقيني املعارضني في اخلارج شكل 
بول برمير مجلس احلكم في متوز/يوليو 
2003، ومت تبنــي نظام دورية رئاســة 
لكل  واحــداً  احلكم شــهراً  مجلس 
عضو. امتــدت فترة صالحيات اجمللس 

لغاية حزيران 2004.
كان اجملتمــع العراقــي يجهل ماهية 
هــؤالء املعارضني العائديــن من وراء 
احلدود، وفيما يخص القيادات الكردية 
والعــودة من اجلمهورية اإلســالمية 
اإليرانية، وهم علــى رأس مجموعات 
مسلحة، احتلوا أراض واسعة وأقاموا 
مقراتهم في العديد من نقاط احلدود 
املواطنني  الضرائب على  فوراً  وفرضوا 
حتى اثنــاء انتقالهم من مناطق حتت 
نفوذ حــزب الى مناطــق نفوذ حزب 
آخر، أي ضرائب داخلية. ثم اقتســموا 
جميــع اآلليات واملكائــن التي كانت 
موجودة لبناء »ســد بيخمه« وقاموا 
بنقلها وبيعها الى خارج احلدود، كانت 
عملية سلب ونهب منظمة من أعلى 

القيادات احلزبية الكردية. 
كان هذا عمالً مشيناً بحق شعبهم، 
ودليــالً كافياً لنبذهم وعــدم الثقة 
بهم في قيــادة اجملتمع اخلــارج لتوه 
من قبضــة نظام البعث الفاشــي، 

لكن برغم انكشــاف جوهــر القيادة 
الكردية، فقد اختار املثقفون، والكتاب 
الكرد،  الفكــر  ورجال  والصحفيــون 
غمض أعينهم عن عمليات الســلب 
والنهب التي استمرت ألشهر، وكانت 
حصة النخبــة القيادية في األحزاب 
أشهر  وأصبحوا خالل  كبيرة  الكردية 
من األثرياء من خالل بيعهم للسيارات 

واآلليات املنهوبة.
لقد حصلت عمليات النهب فقط في 
املناطق التي ســيطرت عليها قيادات 
األحــزاب الكرديــة، في حــني كانت 
املعارضة العراقية العربية ماتزال في 

املهجر.
االميركيــة  القــوات  غــزو  خــالل 
العراق وســقوط بغداد،  والبريطانية 

عادت قوى املعارضــة ومعظمها من 
الشــيعة الى العراق، وكان بول برمير 
ميثل ســلطة االحتــالل وحوله جتمع 
رؤســاء األحزاب الكرديــة واملعارضة 
الدينيــة، العربية والكردية  العراقية 
وكانــوا يأملون احلصول على املناصب 
واملــال. وقد تعامل معهــم برمير من 
موقــف القــوة واملعرفــة مباضيهم 
اطماعهم  واســتغل  وسلوكياتهم، 
وطموحاتهــم في ترســيخ مصالح 

الواليات املتحدة في املنطقة.
كان برمير حريصــاً على تغذية »نخب 
سياسية عربية وكردية وخلق تعددية 
في مراكز القوى الداخلية« يســهل 
التصالح على  أو  التناحر  دفعها نحو 
ومتى  االحتــالل  قوى  وفق مصالــح 

مــا أرادت. ميكن القــول ان الصراعات 
الدمويــة بني القيــادات الكردية هي 
صراعات على املال والسلطة بالدرجة 

األولى.
وعندما جتمع املال لدى قيادات االحزاب 
اجلماهير  اندفعــت  وكرديــة،  عربية 
العريضــة الــى االنخــراط في هذه 
الفقر حدود  بلغ بهــا  األحزاب وقــد 
البؤس واجملاعة. ومن هنا ازدادت سطوة 
النخــب احلزبية علــى اجلماهير ولم 
يعد هناك شيء اسمه »الرأي العام« 
يؤثر على سياسات األحزاب، بل  الذي 
حفنه من رؤساء األحزاب تهيمن على 
مقدرات املاليني مــن املواطنني الذين 
وجدوا أنفســهم بال حمايــة بانهيار 

مؤسسات الدولة. 

معظــم الشــخصيات القياديــة – 
كرديــة وعربيــة -التــي تعاملت مع 
برمير، متتعت بامتيــازات مالية وغض 
الطرف عن التجاوزات الالقانونية. وهو 
أسلوب مدروس بدقة لترسيخ سلطة 

االنتداب املباشرة أو غير املباشرة.
»رجال برمير« مــن العراقيني تربطهم 
روابــط املديونية لســلطة االحتالل، 
ســواء التخلــص من نظــام صدام 
حسني أو املنصب أو الثراء واالفالت من 
احملاســبة. وهي شخصيات لم تصنع 
نفسها كي يكون لها وزنها الطبيعي 
والثقــة بالذات، فهــم يعرفون أنهم 
لم يتبــوأوا مناصبهــم بكفاءاتهم، 
امنــا » أتــت بهم« ســلطة االحتالل 

وسلمتهم املفاتيح.
وينجــم عن هذا اإلطار مــن العالقة 
مع واشــنطن، أن النخبة من »رجال 
برمير« قد يتنافسون ويهاجم بعضهم 
البعــض ويهــددون أو يتحالفون من 
جديد بعد عداء شديد، كل ذلك يرينا 
بوضوح أن هــذه النخبة انتهازية في 
وغاياتها  وممعنة في مصاحلها  اجلوهر 
الشخصية، وهي ليست النخبة التي 
ســتحقق ســيادة القانون والقضاء 
على الفساد والعمل على وفق املبادئ 
الدميقراطية وبناء مؤسســات فاعلة 
منتجة  اقتصاديــة  قاعــدة  وتطوير 
وكبح جماح التدخالت اخلارجية الخ.. 
الفساد  النخبة في   اســهمت هذه 
والتزويــر – باألخص اجهاض أي تغيير 
احلقيقيــة في  الدميقراطيــة  نحــو 
كردســتان _ وهدر املال العام وفرض 
والتهرب  القانون  فوق  عائالت  سلطة 
مــن املســؤولية ومبــدأ احملاســبة 
بأجندات خارجية مشبوهة  واالرتباط 
ال تخدم مصالح الشعب في اإلقليم 

الفدرالي.
لقد ترســخ الفســاد وســوء اإلدارة 
تزويــر  فــي  والتفــن  واحملســوبية 
االنتخابات واســتخدام لغة التهديد 

واجهــاض محــاوالت التغيير أن جنم 
عنها يأس شعبي من عمل املؤسسات 
اإلداريــة في اإلقليــم واحملتكرة حزبياً 
ولصالح حكام احلزب وإنها ال تعكس 

ارادته احلرة.
ليس من املستبعد أن يبحث الشعب 
الكردي طريق اخلالص خارج اآلليات في 

اإلقليم لفرض ارادته.
قد تكون التغييرات أسهل في بغداد 
املتاحة  الدميقراطية  لفســحة  نظراً 
وبرملانها النشــط، فال أحد يستطيع 
طرد رئيــس البرملــان في بغــداد، ال 
رئيــس اجلمهورية وال رئيــس الوزراء، 
فالفضيحة ستكون أكبر من حتملها 
فــي اجملتمع العراقــي على عكس ما 
حصل فــي برملان أربيــل املعوق منذ 

الوالدة.
لم يعمل برمير ومــن بعده احلكومات 
االميركية املتعاقبة من أجل تصحيح 
املسار في العراق وقد احتلوها بذريعة 

بناء الدميقراطية.
فالدميقراطيــة ليــس مرحبــاً بهــا 
أميركيا وال يهمها الشــعب العراقي 
وال تريــد حكاماً صادقــني في خدمة 
الشــعب، فاملهم هو أن »رجال برمير« 
يعملــون داخل اإلطار الــذي صممه 
لهم بعد الغــزو األميركي للعراق ثم 
تركوها ملن ال ميلك اخلبرة ومينع التغيير 

ويفرض سلطته بالقوة وشراء الذمم.
ان االزمات املتراكمة والتحديات طوال 
28 عامــا في أربيل وبغــداد وخطورة 
اســتمرارها حتتم تكاتف الشــعبني 
في حركة سياسية واحدة، فمن غير 
املمكــن أن تكون هناك دكتاتورية في 
أربيل ودميقراطية في بغداد أو العكس. 
أن تشــرذم قوى اجلماهيــر العريضة 
ال تخــدم اال دميومة الفســاد ومزيد 
في  ننتهي  وقــد  الدكتاتوريات  مــن 
خلق مراكز متعــددة ملا مياثل تكتالت 

مافياوية في جميع أنحاء العراق.

رجال بريمر مستمرون في إدارة البالد
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برمير

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحــث وزيــر الكهرباء الدكتــور لؤي 
اخلطيب، في مكتبــه مبقر الوزارة، مع 
سفيري مملكة السويد ونتس ميالندز، 
وفرنســا برونو اوبير عالقــات التعاون 

العمار العراق وتطوير قطاع الطاقة .
واستعرض الوزير مع السفير السويدي 

املعتمد في بغداد والوفد املرافق له من 
شركة ABB، برئاســة، كال من، مدير 
التسويق توماس تورستنسون، واملدير 
العام في الشــرق االوســط والعراق 
ايهــاب يونس، معهم ســبل التعاون 
العراق ومملكة  املشترك بني جمهورية 
السويد في مجال الطاقة الكهربائية.

كما بحــث الوزير خــالل اللقاء واقع 
منظومــة الكهربــاء الوطنيــة في 
العــراق، وماتروم الــوزارة تنفيذه في 
مجال تطوير املنظومة بشــكل عام، 
وقطاع نقــل الطاقة الكهربائية على 
وجــه اخلصــوص، فضالً عــن العمل 
على ارتقاء بالعالقات مع الشــركات 

مجال  فــي  املتخصصة  الســويدية 
الطاقة.

من جهته، شــكر السفير  السويدي، 
حلفــاوة  الكهربــاء  وزيــر  الســيد 
االســتقبال، مؤكداً حــرص حكومة 
السويد على دعم قطاع اخلدمات في 

العراق.

الوزير مع الســفير  بعد ذلك بحــث 
الفرنســي في بغداد برونو اوبير ، افاق 

التعاون الواسعة بني العراق وفرنسا.
 واشاد بالعالقات العراقية الفرنسية 
اجملاالت  في  تطويرها  واهمية  الطيبة، 
التي تخدم البلدين الصديقني، كما مت 
في اللقاء بحث سبل تفعيل التعاون 

املشــترك فــي اســتراتيجية اعمار 
الطاقة  وخاصة في مجــاالت  العراق 
الكهربائية ، موضحاً، ان اجملال مفتوح 
امام الشركات الفرنسية بالدخول في 
الطاقة  االســتثمار في قطاع  مجال 
االقتصاد  تطويــر  وفي  الكهربائيــة، 

الوطني.

من جانبه شــكر الســفير الفرنسي 
السيد الوزير على اتاحة هذه الفرصة، 
رغبة بالده الصادقة والشركات  مبدياً 
الفرنســية فــي الدخول في ســوق 
الطاقة العراقية، واســتعدادها التام 
لوضــع قدراتهــا في خدمــة قطاع 

الكهرباء العراقي.

العراق يبحث تطوير قطاع الطاقة مع سفيري السويد وفرنسا 



دائرة اإلصالح افرجت عن 
442 نزياًل خالل الشهر 

الماضي

التجارة تعتزم
توريد سيارات تويوتا 

الى البالد 

امانة بغداد توجه 
بتعجيل العمل في طريق 
صالح الدين للمرور السريع 

اإلصالح: استكمال الكابينة 
الوزارية يتعقد يوما بعد آخر 

واقالة عبد املهدي نيابياً 
محتملة

ومضى العوادي، إلى أن "الشارع 
ينتظر من القوى السياســية، 
اطمئنان  رســائل  توصــل  ان 
بانهــا تعطي رئيــس مجلس 
الــوزراء حرية فــي اختيار من 
يراه مناســباً في سد الوزارات 
الكابينة  ابقاء  الشاغرة، وعدم 

منقوصة".
ومــن جانبــه اورد النائب علي 
البديــري وهــو مــن حتالــف 
تصريح  فــي  ايضا،  اإلصــاح 
مســتقل امــس االثنــن، ان 
املهدي  الوزراء عادل عبد  رئيس 
عدم  حال  في  باالستقالة  لوح 

من  الوزارية  الكابينة  حســم 
قبل الكتل السياسية، محذرا 
مــن أن عدم حســم الــوزارة 
العراقي  الشــارع  سيشــعل 

ويسهم في اسقاط احلكومة.
وقال البديري ان “رئيس مجلس 
الوزراء عادل عبــد املهدي لوح 
في اآلونة األخيــرة امام الكتل 
السياســية باالســتقالة من 
منصبه في حــال عدم اكمال 
والتوقف  الوزاريــة  الكابينــة 
بن  “األزمة  أن  مبينــا  عليها”، 
مازالت  السياســية  الكتــل 
مســتمرة لغاية االن بســبب 
التصــارع علــى منصب رغم 
إعانها منح عبد املهدي احلرية 
املناصب  اختيــار  فــي  التامة 

املتبقية”.

وأضــاف أن “املفاوضات اجلارية 
حاليــا يشــوبها الكثيــر من 
الغمــوض في ظل اعتماد عبد 
املهدي الصمت وعدم الكشف 
عن اجلهة التي تقف بالضد من 

أرادته في مترير الكابينة”.
وواضــح ان “البرملان عازم  على 
اكمال كابينة عبد املهدي وفي 
اسماء  تقدمي  في  إخفاقه  حال 
الوزراء سيتعرض الى املساءلة 
النيابية وحتى اإلقالة ان توجب 
يتحمل  ال  الشــارع  األمر كون 
الكثير من التسويف في تقدمي 

اخلدمات”.
وتابع البديــري ان “احلل الوحيد 
امام عبد املهدي خال الساعات 
املقبلة هو الذهاب الى البرملان 
اســماء لشــغل  وتقدمي عدة 

وزارة واحدة وترك اخليار للبرملان 
الختيار املرشــح األنسب كما 
جرى في جلســة اختيار رئيس 

اجلمهورية برهم صالح”.
يشار إلى أن لدى رئيس احلكومة 
ثماني  املهــدي  عبــد  عــادل 
وزارات لــم يتم التصويت على 
مرشــحن لها لغاية االن، وفي 
الداخلية  حقائــب  مقدمتها 

والدفاع والعدل والتخطيط.

باحث : 14 فقط من كل 100 
تلميذ يدخلون اجلامعات !

الفتا الى انه" حسب احصائية 
التخطيط  وزارة  من  رســمية 
تلميذ   100 التحــق  لــو  فانه 
منهم  يدخــل  لن  باملدرســة 

سوى 14 طالباً الكلية".

عدد ضحايا الشهر املاضي 
في البالد جراء العنف 

واإلرهاب هو األدنى منذ 2012
"محافظة  ان  الــى،  مشــيرا 
تضرراً،  األكثــر  كانــت  بغداد 
حيــث بلغ مجمــوع الضحايا 
املدنين 55 شــخصاً }23 قتياً 
و32 جريحــاً{، تلتها محافظة 
نينوى }8 قتلى و19 جريحاً{، ثم 
محافظة األنبــار }4 قتلى و15 

جريحاً{".

التخطيط: النشطون 
اقتصادياً يشكلون النسبة 

األكبر في العراق
ولفت الهنداوي إلى، ان "اجملتمع 
ملعطياتــه  وفقــا  العراقــي 

الدميوغرافيــة يعــد مجتمعا 
شــابا ونشــطا اقتصاديا، الن 
النسبة االكبر من سكانه )15 
– 69( سنة هي ضمن السكان 

النشطن اقتصادياً".
وأوضح، ان "مجموع الســكان 
الكلي للعراق لعام 2018 جتاوز 
الـ)38( مليون نســمة بقليل، 
االكبر  العدد  الذكور  يشــكل 
)19( مليونا و)261( الف نسمة، 
فيمــا بلغ عــدد االنــاث )18( 
مليونــا و)863( الفا" مشــيرا 
إلــى ان ")26( مليونــا و)630( 
الف من السكان يعيشون في 
اكثر  يشــكلون  )املدن(  احلضر 
)%70( من السكان، مقابل  من 
)11( مليونا و)500( الف نسمة 

يعيشون في الريف .

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

االخيرة  االمطار  انتهاء موجة  بعد 
التي ضربت غالبية اجزاء محافظة 
نينوى ومــا خلفته مــن اثار على 
مختلــف القطاعات من الكهرباء 
والطرق واجلسور فضا عن فيضان 
والقرى  السكنية  االحياء  من  عدد 
اضافة  باملنخفضــات،  الواقعــة 
لتاثيرها علــى مخيمات النازحن، 
فقــد اطلقــت عدة مؤسســات 
حمــات الزالــة ما نتــج عن تلك 
الســيول، حيث مت البدء بتاهيل 8 
جسور جنوبي املوصل بدعم كبير 

من وزارة الصناعة واملعادن.
واشاد محافظ نينوى نوفل حمادي 
الســلطان بالدور البــارز الذي قام 
به معالي وزيــر الصناعة واملعادن 
الدكتــور صالح عبــدهلل اجلبوري 
باملباشــرة بإعادة إصاح اجملسرات 

والطرق في جنوب املوصل.
وقال السلطان ان "الوزير ومن خال 
اشــرافه املباشــر بدء امس األول 
االحد املوافق بتأهيل ثمانية جسور 
والقيارة وحمام  في ناحية الشورة 
الــى اصاح طريق  اضافة  العليل 
موصل تلعفر وكذلك طريق حمام 
العليــل قنطرة وادي مرعي وطريق 
خرار موصل القيارة جنوب املوصل"

وتقدم احملافــظ نيابة عن احلكومة 
احملليــة واهالــي نينوى بالشــكر 
الصناعة  وزيــر  ملعالي  والعرفــان 
ملعاجلة  العاملة معــه  والكــوادر 
الطــرق واجملســرات اخلارجــة عن 

اخلدمة في محافظة نينوى.
مــن جهته ابــدى معالــي الوزير 
جميع  لتذليــل  وزارته  اســتعداد 
العقبــات واملشــاكل التي تواجه 
محافظــة نينوى علــى الصعيد 

اخلدمي.
اما معاونية األســمنت الشمالية 
فقد كشــفت في بيان لها تابعه 
مراسل "الصباح اجلديد" عن صدور 
وزير الصناعة  توجيه من معالــي 
واملعــادن االســتاذ الدكتور صالح 
عبــد اهلل اجلبــوري وبالتعاون مع 
ديوان محافظة نينوى وقائمقامية 
قضــاء املوصــل مبباشــرة كوادر 
السمنت الشــمالية واعتبارا من 

فجــر يوم غد باصــاح الطرق في 
جنوب وغرب املوصل بعد تعرضها 

للتدمير جراء االمطار والسيول.
 وقال املهندس حســن محســن 
عبيــد اخلفاجــي املديــر العــام 
للســمنت  العامــة  للشــركة 
الشمالية  "السمنت  ان  العراقية 
كانــت والزالــت وســتبقى عونا 
الهالي مدينــة املوصل ومحافظة 
نينوى ونحن في السمنت العراقية 
لن ندخر اي جهد ملســاعدة اهلنا 
املهندس  اكد  فيمــا  املوصل"  في 
علــي زيــدان خلف معــاون املدير 
العام ان ما نقدمــه من جهد هو 
جزء من واجبنا جتاه مدينتنا ونحن 
مســتعدون الي مهمة نخدم بها 

املدينة.
كما وجه املهنــدس خالد محمد 
علي مدير معمل ســمنت بادوش 

)التوســيع( كوادر املعمل مبباشرة 
املمتد من سيطرة  الطريق  اصاح 
الشــام حتى مفرق بــادوش على 
ان يتم املباشــرة بالعمــل اعتبارا 
من فجر اليوم وكان الســيد مدير 
املعمل قد وجه بتخصيص االليات 
امكانبــات  املطلوبــة وتســخير 
بالســرعة  الطرق  الصاح  املعمل 
محافظة  الهالي  خدمة  القصوى 

نينوى.
ومن جانبها، ستقوم كوادر معمل 
ســمنت حمــام العليــل اجلديد 
باملشــاركة فــي اصــاح االضرار 
التي تعرضــت لها منطقة جنوب 
املوصل جــراء الســيول واالمطار 
باســم  املهندس  املعمل  ومديــر 
محمد امن يؤكد ان ادارة املعاونية 
وجهت باستنفار اجلهود بناءا على 
توجيهــات معالي وزيــر الصناعة 

واملعادن بالتعاون مع ديوان احملافظة 
املوصــل  قضــاء  وقائمقاميــة 

ملساعدة اهلنا في احملافظة.
 اما قيــادة عمليات نينــوى، فقد 
اشــارت الى انه بتاريــخ ٢ كانون 
قائد  الســيد  تفقــد   ٢٠١٨ االول 
عمليــات نينوى اللــواء جنم عبد 
اهلل اجلبوري عدة احياء من مدينة 
املوصــل اجلانــب االميــن وكذلك 
واطلع على  واحلرية  النصر  جسري 
الواقع اخلدمي فــي املنطقة رغم 
على  التي هطلت  الغزيرة  االمطار 
احملافظة بشكل عام اال ان استنفار 
اجلهد الهندســي وانتشار االمرين 
كل ضمن قاطع املسؤولية وتقدمي 
يد العون واملســاعدة الــى كوادر 
البلدية ادت الى جتــاوز الصعوبات 
حيث اســتطاع أبنائنا من القوات 
وهلل  اهلنا  مبســاعدة  املســلحة 

احلمد.
وســبق ذلك مبــادرة الهندســة 
العســكرية لفرقــة 15 اجليــش 
العراقــي بإعادة تأهيــل الكوبري 
الواقع على طريــق تلعفر املوصل 
بعــد ان جرفتــه ســيول األمطار 
بإشــراف امــر اللــواء 92 العقيد 

مسلم شحاد.
وفي السياق نفســه، اعلنت وزارة 
التجارة عن ارسال الشركة العامة 
مساعدات  قافلة  احلبوب  لتصنيع 
العوائل  الــى  وعينيــة  غذائيــة 
املتضــررة من الســيول واالمطار 
محافظة  مناطق  اجتاحــت  التي 
املوصل خــال اليومــن املاضين 
وذلــك تنفيــذاً لتوجيهــات وزير 
التجــارة الدكتور محمد هاشــم 

العاني.
واضاف البيان ان الشــركة باشرت 

بإجراءات ارسال املساعدات واطاق 
قافلة مساعدات كوجبة اولى من 
اربعــن الف صمونــه وكمية من 
قناني من مياه الشرب واملساعدات 
قدمها  التــي  االخــرى  العينيــة 

منتسبي الشركة.
اما قوات البيشمركة فقد اعلنت 
افتتاح طريــق ترابي مير من اربيل و 
نحو بعشــيقة في  وبردرش  كلك 
املوصل، وقال مصدر عنها ان "هذا 
الطريق يفرق مســافة ٤٠ دقيقة 
اضافية عــن الطريق القدمي املغلق 

حاليا".
واضــاف املصــدر ان "افتتاح هذا 
الطريــق مؤقت لتســهيل حركة 
تنقــل املواطنــن"، مشــيرا الى 
ان "الطريق الرئيســي بــن اربيل 
واملوصــل ما يزال مغلقا بســبب 
وجود الكثير من التخسفات فيه".

الوزير ومن خالل اشرافه 
المباشر بدء امس األول 
االحد الموافق بتأهيل 
ثمانية جسور في ناحية 
الشورة والقيارة وحمام 
العليل اضافة الى اصالح 
طريق موصل تلعفر 
وكذلك طريق حمام 
العليل قنطرة وادي 
مرعي وطريق خرار 
موصل القيارة جنوب 
الموصل

البدء بتاهيل 8 جسور جنوبي الموصل بدعم وزارة الصناعة والمعادن

تضافر الجهود إلزالة آثار موجة األمطار األخيرة

الملف األمني

بغداد – اطالق نار 
ذكر مصدر امن في الشــرطة العراقية 
امس االثنن أن مدنيا قتل بهجوم مسلح 

شرقي العاصمة بغداد.
وقــال املصدر إن "مســلحن مجهولن 
باجتاه  الكامتة  اســلحتهم  نيران  فتحوا 
مدنــي في اثنــاء مروره مبنطقة ســبع 
قصور شرقي بغداد، ما اسفر عن مقتله 
في احلال" ، مضيفا أن "قوة امنية وصلت 
الى مكان احلــادث ونقلت اجلثة الى دائرة 

الطب العدلي وفتحت حتقيقا باحلادث".

ديالى – مؤمتر امني 
عقدت مديرية شــرطة محافظة ديالى 
امس االثنــن مؤمترا أمنيا موســعا مع 
مدراء الوحــدات اإلدارية ألقضية ونواحي 
احملافظة في مقر احملافظة لبحث التعاون 
املشترك في سبيل تقدمي أفضل اخلدمات 

للمواطنن وحل املشــكات التي تعاني 
منها احملافظة.

وقال مدير شــرطة ديالــى اللواء فيصل 
كاظــم العبادي خال املؤمتــر أننا نعمل 
علــى تفعيل عمل الشــرطة اجملتمعية 
داعش  عصابــات  علــى  القضــاء  بعد 

اإلرهابية واجلرمية املنظمة.

كركوك – هجوم مسلح 
افاد مصدر امني في شــرطة محافظة 
كركــوك امس االثنن أن شــخصا قتل 
"لداعش"  بهجــوم  اخران  اثنان  واصيب 

على قرية جنوبي احملافظة.
وقال املصدر ان "عناصر من داعش شنوا 
صباح يوم امس هجوما على قرية كردي 
الرشــاد جنوبي  لناحية  التابعة  الناصر 
كركــوك، مــا ادى الى مقتل شــخص 
واصابة اثنن اخرين بجروح" ، مضيفا ان 
"قوة امنية طوقت مكان احلادث، ونقلت 

اجلريحن الى مستشــفى قريب لتلقي 
العاج واجلثة الى الطب العدلي".

بابل – نزاع مسلح 
اعلــن مصدر امني في مديرية شــرطة 
محافظة بابــل امس االثنن، عن اعتقال 
ثاثة متهمــن بـ"الدكة العشــائرية" 

شمالي احملافظة.
وقال إن قوة من شرطة بابل "متكنت من 
القبض على ثاثــة متهمن الرتكابهم 
جرميــة الدكة العشــائرية على دار أحد 
املواطنــن فــي قضاء احملاويل شــمالي 
احملافظــة" ، مضيفــا أنــه "مت اتخــاذ 
اإلجراءات بحقهم وفقــا ألحكام قانون 

مكافحة اإلرهاب". 

االنبار – اعتقال خاطف 
االستخبارات  مديرية  في  كشف مصدر 
العسكرية امس االثنن عن اعتقال احد 

مسؤولي عمليات اخلطف في محافظة 
االنبار.

مديريــة  "مفــارز  ان  املصــدر  وقــال 
 10 الفرقة  العسكرية في  االستخبارات 
وبناًء على معلومات اســتخبارية دقيقة 
القبض على احد االشخاص  متكنت من 
املســؤولن عن عمليات اخلطف في عدة 
مناطق بالرمــادي – االنبار" ، مضيفة أن 

"املعتقل من املطلوبن للقضاء. 

كربالء – ممارسة امنية 
في اطــار املمارســات األمنيــة ملديرية 
شــرطة كرباء نظم قســم مكافحة 
املتفجرات امس االثنن محاضرة تدريبية 
حول بدلة العصف التي تستعمل للحد 
من تقليــل اخلســائر ومكافحة األلغام 

واملتفجرات.
إن قســم مكافحة  املديريــة  وذكــرت 
املتفجرات يواصل بشكل مستمر إقامة 

الــدورات واحملاضــرات التي من شــأنها 
ورفع  األمني  العمــل  االرتقاء مبســتوى 
اجلاهزيــة القصوى ملواجهة التحديات او 
أي خطر يواجههم ، مضيفة أن احملاضرات 
شملت تدريب عملي حول كيفية ارتداء 
بدلة العصف التي تســتعمل في حال 
وجود تفجير او أعمال إرهابية بهدف رفع 

األلغام وإبعاد اخلطر عن املواطنن .

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
الدغارة  ملراكــز  التابعة  املفــارز  متكنت 
والســنية واملهناوية وعفك امس االثنن 
من إلقاء القبض علــى ٧ متهمن مبواد 
قانونية شــتى من بينها جنائية تخص 
حترير صــك مــن دون رصيد وعــدد من 

القضايا األخرى.
وقــال مصــدر امنــي ان مفارز قســم 
مكافحة اإلجرام القــت القبض على ٣ 
بعد  وذلك  واخلطف  بالســرقة  متهمن 

التقصــي والتعرف على محل تواجدهم 
فيمــا مت التحقيق معهم بغية عرضهم 
على القضاء مــن أجل تقرير مصيرهم ، 
مضيفا ان مفارز مركز شــرطة اإلصاح 
القبض على ٤ متهمن مطلوبن  القت 
للقضاء بقضايا مختلفة، حيث مت اتخاذ 

اإلجراءات القانونية بحقهم.

ميسان – اعتقال متهمني 
كشــفت مديريــة شــرطة محافظة 
ميســان واملنشــآت امــس االثنن عن 
القبض على عدد من املتهمن واملطلوبن 
على وفق مواد جنائية ومخالفات قانونية 

متنوعة.
وأفــادت مديرية الشــرطة أن املتهمن 
القي القبض عليهم على وفق مذكرات 
قبض قضائية، مشــيرة الــى أن مفارز 
أقســام الشــرطة وأفــواج الطــوارئ 
والصنوف األخــرى العاملة في احملافظة 

ألقت القبض على عدد آخر من املتهمن 
خال حملة أمنية فــي مناطق متفرقة 

من احملافظة. 

نينوى – اعتقال ارهابي 
 أعلــن الناطــق باســم وزارة الداخلية، 
اللواء الدكتور ســعد معــن، إن "مركز 
شرطة الرشــيدية التابع ملديرية شرطة 
ابي متام في )شــرطة نينوى ( وبناء على 
معلومات دقيقة وتعــاون احد املواطنن 
القــى القبض على إرهابــي كان يعمل 

فيما يسمى بـ "أمنية داعش".
وأضاف اللواء معن أن "اإلرهابي قد أعترف 
على ) أربعة ( متهمــن في مجموعته، 
وعلى وفــق اعترافه وداللتــه مت القبض 
عليهم وهم من عناصــر داعش والذين 
باألمنية  كانوا يعملــون فيما يســمى 
واحلســبة خال فترة سيطرة العصابات 

االرهابية على مدينة املوصل.

هجوم مسلح في منطقة سبع قصور شرقي بغداد * مطلوبون للقضاء في قبضة العدالة بميسان والديوانية واالنبار 
اعتقال ثالثة متهمين بـ"الدكة العشائرية" شمالي بابل * اعتقال ارهابي كان يعمل بـ "أمنية داعش" بالموصل

3 الثاثاء 4 كانون األول 2018 العدد )4068(شؤون عراقية

Tue. 4 Dec. 2018 issue )4068(

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت دائرة اإلصــاح، التابعة لوزارة العدل، عن 
موقفها الشهري اخلاص بعدد املطلق سراحهم 
لشهر تشرين الثاني املاضي والبالغ عددهم 442 

نزيا .
وقال بيــان صادر عــن الوزارة تلقــت "الصباح 
اجلديد" نسخة منه ، ان "العدد الكلي للمفرج 
عنهم من ســجون الوزارة خال الشهر املاضي 
بلــغ 442 نزياً من ســجون الوزارة فــي بغداد 
العام،  بالعفو  58 مشــموالً  واحملافظات بينهم 
و49 من النساء و393 من الرجال مت االفراج عنهم 

بعد انتهاء فترات محكوميتهم".
وأكد البيان، ان "دائرة االصاح قطعت أشــواطاً 
كبيرة في مجــال عمليات اطاق الســراح مع 
تطبيقها نظــام االرشــفة االلكترونية والذي 
يتيح امكانية حتديد النزالء املنتهية احكامهم 
القضائية ويســاهم بحســم ملفاتهم وفقاً 

للمدة القانونية احملددة إلطاق السراح".
يذكــر ان عدد املطلق ســراحهم بقانون العفو 
العام قــد بلغ 8158 نزياً منذ شــهر 2016/11 

ولغاية 2018/11/30.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التجارة ان الشــركة العامة لتجارة 
السيارات، بحثت الصيغ الفنية لتوريد سيارات 
تويوتا الى لسوق العراقية وآفاق التعاون املشترك 
بن الشركة املصنعة وشركة جامكو العراقية.

واوضــح مديــر عام الشــركة حســن فرحان 
خال لقائه الوفــد الياباني الذي ضم مدير عام 
سوموتومو ومدير تويوتا العراق ومدير العمليات 
الفنيــة في العراق ، رغبة وجديــة تويوتا بإعادة 
التعاون مع العراق من خال توريد سياراتها عبر 

شركة جتارة السيارات.
واشــار املدير العام الى نية شــركة تويوتا طرح 
ما بن)10-12( نوع مــن منتجاتها والتي تتاءم 
مع االجواء العراقية وعمليات التوزيع والصيانة 
وقطــع الغيــار ، مبينــاً ان مدير عام شــركة 
الســيارات أكد للوفد ضرورة تكرار اللقاءات مع 
شــركة تويوتا حتقيقاً ملزيد مــن التعاون املثمر 

والبناء مع جامكو العراقية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجهــت أمينة بغداد الدكتــورة ذكرى علوش 
الشــركة املنفذة ألعمال تأهيل طريق صاح 
الدين للمرور السريع )سريع الشعلة( بضرورة 
االســراع بإجناز املشــروع على وفق التوقيتات 

الزمنية احملددة ".
جاء ذلك خال متابعــة ميدانية لها لألعمال 
التأهيــل للطريق  اجلارية في تنفيــذ أعمال 
الســريع حاثة العاملن على بــذل املزيد من 
اجلهود إلجناز املشــروع على وفــق املواصفات 
بـ)7(  الزمنيــة احملددة  واملدة  الفنية املطلوبة 

أشهر ".
وذكرت مديرية العاقات واإلعام ان" الشركة 
التي تعاقدت معها أمانة بغداد أكملت اعمال 
صب االلواح الكونكريتية مبســاحة 2500 م2 
من املقاطع املتضررة الكلية واملباشرة بتنفيذ 

القالب اجلانبي للطريق " .
وأشارت الى ان " املشروع يتضمن اعمال تأهيل 
الطريق للمقطع املمتد من جســر الشعلة 
بإجتاه جامع ام القرى مبنطقة الغزالية بطول 
نحو 4.5 كلم تشمل صيانة املقاطع املتضررة 
من الشارع تتبعها أعمال اإلكساء بطبقتن 
من مادة اإلســفلت املدعومة مبــادة البوليمر 
وبواقع نوبتي عمل صباحية ومسائية لضمان 
ســرعة اجناز العمل وكذلـــك مــد القالب 

اجلانبـي ".
يذكر ان أمانة بغداد وبالتنســيق مع مديرية 
املرور العامة هيأت عدداً مــن الطرق البديلة 

لسير املركبات خال مدة غلق الطريق ".

بغداد - الصباح الجديد:
الكرخ  حتقيق  محكمــة  صدقت 
اخملتصة بقضايا اإلرهاب اعترافات 
مخبــر أدلــى مبعومــات مزيفة 
حــول وجود أســلحة بحوزة احد 
زوجة  مــع  باالتفاق  األشــخاص 
األخيــر لوجــود عاقــة غرامية 

بينهما.
وأوضــح بيــان صادر عــن املركز 
االعلى  القضاء  جمللــس  االعامي 
أن "اخملبــر قدم معلومــات تفيد 
بوجود رمانــات يدوية بحوزة احد 
االشــخاص فــي الدراجــة التي 
يقودها ومت القبض عليه بناء على 

هذه املعلومات".
"احملكمة  ان  الــى  البيــان  ولفت 
التعمق  وبعــد  اخملبر  اســتدعت 
بالتحقيق استطاعت ان تكشف 
مابســات احلادث بعد ان تبن أن 
اخملبر هو من قــام بوضع الرمانات 
في دراجة الشــخص بعد االتفاق 

مــع زوجتــه كونهــم مرتبطن 
بعاقة غير مشروعة".

واشــار الى ان "احملكمــة افرجت 
عن الــزوج واوقفت اخملبر وصدقت 
واتخاذ االجراءات بحقه  اعترافاته 
243 من  كافة وفقاً الحكام املادة 

قانون العقوبات".

تحقيق الكرخ: القبض على مخبر أدلى
بمعلومات مزيفة لتحقيق مآرب شخصية

الزراعة تعرض استثمار
50 الف دونم على هولندا

بغداد - الصباح الجديد:
عرضــت وزارة الزراعــة العراقية يوم 
االثنــن 50 الــف دومن مــن االراضي 

الزراعية لاستثمار على هولندا.
الوزير صالح  جاء ذلك خــال لقــاء 
الهولندي  الســفير  احلسني  حسن 
في العراق ماتيس ولترز في العاصمة 

بغداد. وقالت الــوزارة في بيان تلقت 
ان  نسخة منه الصباح اجلديد امس، 
احلســني اكد خال اللقاء استعداد 
الــوزارة لتوفيــر أكثر مــن )50( الف 
دومن من االراضي الزراعية للشــركات 
الهولندية لدخول مجال االســتثمار 

في العراق.
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جامعة القادسية 
تقيم حلقة نقاشية 

عن صناعة الورق

اختتام الدورة 
الدولية التدريبية 

األولى للياقة البدنية

بغداد - الصباح الجديد:
نظمت كلية التمريض في جامعة القادسية 
حلقة نقاشــية عن  صناعة الورق واهميته 
واملــواد الداخلــة فــي صناعة ، مبشــاركة 

تدريسيي الكلية.
وتهــدف احللقة الــى التعريف باملــواد اخلام 
الداخلة في صناعــة الورق ،  فضال عن املواد 
املستعملة في عملية تبيض الورق ، وكيفية 
صناعة الورق بشــكل عام من خالل تفتيت 
اخلشب وضغطه على شكل شريحة رقيقة 

.ً جدا
وأكد املشــاركون في النــدوة  أهمية تقليل 
اســتعماالت الكلورايدان فــي تبييض الورق 

وإضافة مواد صديقة للبيئة مثل االنزميات.  

بغداد - الصباح الجديد:
برعاية وزارة التربية اختتمت الدورة الدولية 
التدريبيــة األولــى للياقة البدنيــة والتي 
تقيمها املديريــة العامة للتربية الرياضية 
والنشــاط املدرســي ، قســم الرياضــة 
املدرسية ، شعبة املراكز التدريبية ، بحضور 
املدير العــام للتربية الرياضية والنشــاط 
املدرسي محمد رشــيد محمد بالتنسيق 
والتعاون مع جامعة بغــداد وكلية التربية 
البدنية وعلوم واألكادميية الدولية للتدريب 

والتنمية .
والقى املدير العام كلمة شكر فيها اجلهود 
املبذولة من قبل احملاضرين الدوليني الدكتور 
محمد عبد الرؤوف من دولة مصر الشقيقة 
والدكتور علي صادق التدريســي في كلية 
التربية البدنية وعلــوم الرياضة والدكتوره 
فاتن غامن فــي إقامة هذه الــدورة متمنيا 
، وان يطبق  التوفيق الكامل للمشــاركني 
مبا اســتفاد من معلومات قيمة على أرض 
الواقــع خلدمة احلركــة الرياضية الطالبية 
التي تعتبر أساس نهظة الرياضة العراقية. 
فيما حضر اختتام الدورة ســرمد ســعيد 
شكر مدير قسم النشاطات الطالبية في 
جامعة بغداد وصادق االزيرجاوي معاون مدير 
قسم الرياضة املدرســية في وزارة التربية 
وعدد من تدريســي كليــة التربية البدنية 
وعلوم الرياضة ، بعد ذلك وزعت شــهادات 

على املشاركني الجتيازهم الدورة.

بغداد - الصباح الجديد:

والشــؤون  العمل  وزارة  شــاركت 
مدير  مبعــاون  ممثلة  االجتماعيــة 
والدراســات  التخطيط  دائرة  عام 
الدكتــورة كوثر ابراهيم فاضل في 
ورشــة عمل تدريبية اقامتها وزارة 
خريطة  (نحو  بعنــوان  التخطيط 
طريــق العــداد التقريــر العراقي 

الطوعي االول للعام 2019) .
الورشة  في  املشاركون  واستعرض 
التي افتتحها وكيل وزارة التخطيط 
الدكتــور ماهــر جوهــان بحضور 
االمنائي لالمم  البرنامج  مدير مكتب 
العــراق جيراردو وعدد  املتحدة في 
كبير مــن اخلبراء وممثلــي الوزارات 
ما اجنــزه العــراق لتحقيق اهداف 

التنمية املستدامة 2030. 
وقدمــت الدكتــورة كوثــر خالل 
الورشة دراسة عن (دور وزارة العمل 
حتقيق  في  االجتماعية  والشــؤون 
اهداف التنمية املســتدامة) القت 
واملشاركني  املسؤولني  استحسان 

الذين طلبــوا حتديثها لغاية نهاية 
2019 لتكون  االول من عــام  الربع 
التقرير  الوثائق املعتمدة في  احدى 
العراقــي الطوعــي االول للعــام 
فكرة  علــى  باالعتمــاد  املقبــل، 

التشاركية. 
واشــارت الدكتورة كوثــر  الى ان 
باملشاركة  التخطيط  منهج  اتباع 
يســمح بتبادل الرؤى عن القضايا 
والتباحث  املطروحة،  األساســية 
فــي كيفية التصــدي للمعوقات 
وتذليلهــا، فضــال عن  القائمــة 
لدفع  املتاحة  البدائــل  مناقشــة 
في  والتشــغيل  التنمية  عجلــة 

االقتصاد الوطني. 
علــى صعيد متصل شــارك فريق 
تنفيذ  على  املشــرف  العمل  وزارة 
لالعانــات  التجريبــي  البرنامــج 
املطبــق  املشــروطة  النقديــة 
برئاســة  الصدر/٢   في منطقــة 
مديــر عام تكنولوجيــا املعلومات 
فــي هيئــة احلمايــة االجتماعية 
املهنــدس جمــال عبد الرســول 
في اجراء محــاكاة عملية لنظام 

املتابعة االلكتروني اخلاص باالســر 
التجريبي  البرنامج  املستفيدة من 
الذي تنفــذه شــركة البرمجيات 
العاملية (مايكروســوفت) بالتعاون 
العاملية  الطفولــة  منظمــة  مع 
(التربيــة،  ووزارات  (يونيســيف) 

والصحة، والتخطيط).
ذو  النظام  ان  املهندس جمال  وذكر 
اهميــة كبيرة في تنفيــذ برنامج 
بالصحــة  املشــروطة  االعانــات 
العمل  وزارة  تطبقه  الذي  والتربية 
جتريبيــا حاليــا ضمــن الرقعــة 
الصــدر/٢،  ملنطقــة  اجلغرافيــة 
مضيفــا ان نظام املتابعة هذا يعد 
االحدث تكنولوجيا وسيعمل على 
اخلاصة  الوزارة  بيانات  قاعدة  تعزيز 
باالسر املشمولة براتب االعانة وهو 
الدقيقة الفراد  للمتابعــة  برنامج 
االسر في مجالي الصحة (احلوامل 
التعليــم  وكذلــك  واللقاحــات) 

(انتظام الطلبة في املدارس).
وشــدد عبــد الرســول علــى ان 
النظام يعد االوســع واالشمل في 
املعلومات  انتقال  حيث  من  العراق 

الكترونيا بني وزارة العمل والوزارات 
برنامج  في  املشــاركة  الســاندة 

االعانات النقدية املشروطة. 
الى  العمل  فريــق  واســتمع  هذا 
شــرح وافٍ عن آليــة ومزايا عمل 
املنفذ  املهنــدس  قدمــه  النظام 
للنظام ، اضافة الــى اجراء نقاش 
معمــق لتوضيح الصــورة كاملة 
قبل االنتقال الى التطبيق الفعلي 

للنظام. 
يذكــر ان وزارة العمل اطلقت في 
الثانية من  املرحلــة  وقت ســابق 
 ١١ رقم  االجتماعية  احلماية  قانون 
لسنة ٢٠١٤ املتضمنة منح مبالغ 
مالية مشروطة لالسر املستفيدة 
من راتــب االعانة تشــجيعا لهم 
واالطفال في  احلوامل  انتظام  على 
التي تشــرف  التلقيحات  برامــج 
عليهــا الصحــة وكذلــك عودة 
املقاعد  الــى  املتســربني  الطالب 
 ، التربية  وزارة  باشــراف  الدراسية 
والبرنامــج يطبق حاليا جتريبيا في 
ببغداد مبشاركة  الصدر/٢  منطقة 

اكثر من (١٢٠٠) اسرة . 

تقرير

العمل والتخطيط يشاركان في اعداد التقرير العراقي الطوعي االول للعام 2019
انجزت نظام المتابعة االلكتروني لالسر المشمولة باإلعانات المشروطة

البصرة - سعدي السند:

كنهل  عبدالكرمي  املهندس  قال 
مدير عام الشركة العامة للنقل 
البحري أحدى تشــكيالت وزارة 
: ان شركتنا جاهزة متاما  النقل 
التاكسي  زوارق  بتشغيل  للبدء 
النهري في بغداد للمســاهمة 
التي  املرورية  األختناقــات  بحل 

تشهدها العاصمة .
وقــال املدير العــام لـ»الصباح 
اجلديد» ان زوارقنــا مهيأة متاما 
الوزراء عادل  رئيس  أعلن  أن  بعد 
من  الثالثني  فــي  عبداملهــدي 
املوافقة  املاضي عــن  الشــهر 
على تفعيــل النقل النهري في 
زوارقنا  وان  بغــداد  العاصمــة 
مهيأة وبنسبة %100 للمباشرة 
بالعمــل وان الــذي نحتاجــه 
بهــذا الصدد لغرض املباشــرة 
هو جلســة مشتركة  بالعمل 
عاجلة مع املؤسســات والدوائر 
األمنية واخلدميــة ذات العالقة 
بتحريــك  األنطــالق  لغــرض 
زوارقنا في خطــة عمل أعددنا 
دقيق  وبشــكل  تفاصيلها  كل 
ومدروس متاما وفيه متابعة جادة 
ومتواصلــة من قبــل املهندس 
عبداهللا لعيبي وزير النقل الذي 
يتواصل معنا ألجناح هذا العمل 
الــذي يعد من ضمــن واجباتنا 
العمل  جلســة  فقط  ونحتاج 
التي أشــرنا اليها بحضور ممثل 
من مكتب رئيس الوزراء و قيادة 
الشرطة  وقيادة  بغداد  عمليات 
ومديريــة املرور العامــة وأمانة 
وغيرها  املائيــة  واملــوارد  بغداد 
علمــا بــأن زوارقنا ومراســينا 
للبدء  األشــارة  وتنتظر  جاهزة 

بالعمل .

التاكسي النهري يتمتع بكل 
مواصفات األمان

وأضاف كنهل : ان زوارقنا أمينة 
نظام  حتــت  وتعمل  ومكيفــة 

ولدينــا طواقم  اآلمنــة  األدارة 
والنهري  البحري  للعمل  مهيأة 
لقيادة تلك الــزوارق ومتتلك كل 
وتوجد  واألمان  السالمة  شروط 
ســترة جناة على كل كرســي 
يجلــس عليه املواطــن الكرمي 
ولدينــا اطــواق جنــاة في كل 
زورق ويضــم كل زورق من زوارق 
محركات   3 النهري  التكســي 
ويشــتغل محرك واحــد منها 
والبقية تبقــى ضمن األحتياط 
لتشــغيلها عند احلاجة ولدينا 
ثالثــة انواع مــن الــزوارق ذات 
زوارق  حموالت متنوعــة ومنها 
تتمكن من نقل 30 راكبا وأخرى 
40 راكبــا والتزيد عملية النقل 
والوصول الى املراسي اخملصصة 

لنــزول الــركاب أكثــر من 30 
دقيقة وان نهــر دجلة واعماقة 
والغاطس احملسوب للزورق كلها 
مدروسة ومناسبة جدا لتنقالت 
حددنا  وقد  النهري  التاكســي 
فقط  دينار   1000 النقــل  أجرة 
لكل راكــب وهي التغطي أصال 
واالندثار  والصيانة  البنزين  اجور 
وغيرها لكننــا متوجهون متاما 
لدعم أهلنــا في بغداد بعملية 
نقل مدروســة وتســهم بحل 
وتساعدهم  املرورية  األختناقات 
عملهم  أماكن  الــى  بالوصول 
بسرعة وأمان علما بأن شركتنا 
نهر  لديها مراسي على ضفاف 
دجلة فــي ( مدينة الكاظمية - 
اجلادرية العطيفية - االعظمية 

- خضــر الياس - بــاب املعظم 
من جهــة مدينة الطب وغيرها 
وحتى املرســى املوجود في ابي 
نــؤاس ســيدخل الــى العمل  
وندعو اجلميع الى أعتماد ثقافة 
النقل النهــري وتتوفر كراجات 
خاصة لوقوف سيارات املواطنني 
الذين يســتعملون التاكســي 

النهري.

نعمل على تشجيع العاملني 
بنقل املواطنني

بالزوارق النهرية من القطاع 
اخلاص

  وأشــار بالقــول : أننــا نعمل 
بنقل  العاملني  تشــجيع  على 
املواطنــني بالــزوارق النهريــة 

ونشــد  اخلاص  القطــاع  مــن 
العمل  ملزاولــة  ايديهــم  على 
والنبخس حقوقهم ابدا ونحتاج 
منهــم فقــط أن يحصلوا من 
فرع شــركتنا في بغــداد على 
اجــازة ممارســة العمــل مــن 
أجــل عملية نقــل أمينة ألننا 
بالنقل  متخصصة  كشــركة 
ســنقوم  والنهــري  البحــري 
بأجراء الفحوصات اخلاصة على 
زوارقهم للحصــول على اجازة 
ولدينــا تســهيالت كبيرة جدا 
بهذا األجتاه وســيكونون فرحني 
بتعاوننــا الكبيــر معهم وقد 
جنحنا فــي البصرة وفي الكوت 

في مجال التاكسي النهري . 

خط بحري مالحي بني البصرة 
وجزيرة كيش األيرانية

وفي ختام حديثــه دعا مدير عام 
الشــركة العامة للنقل البحري  
الشــركات االســتثمارية احمللية 
والعربيــة واالجنبية املتخصصة 
مبشــاريع النقــل للتقــدمي على 
مشــروع فتــح خــط مالحــي 
(بحري_نهري) بني رصيف العشار 
في البصرة وجزيرة كيش االيرانية 
مؤكدا ان فترة االعالن عن التقدمي 
على هذا املشــروع ستنتهي في 
احلادي والثالثني من الشهر اجلاري، 
ً الى ان عروض املشــروع  مشــيرا
وتصاميمه متوفرة حالياً وعلى اي 
شركة مستثمرة تتمتع بالكفاءة 

التقدمي على هذا املشروع.

مدير عام الشركة العامة للنقل البحري ل ( الصباح الجديد) :

شركتنا جاهزة للبدء بتشغيل زوارق التاكسي النهري 
في بغداد للمساهمة بحل االختناقات المرورية 

ان زوارق النقل 
البحري مهيأة 
وبنسبة 100% 

للمباشرة بالعمل وان 
الذي تحتاجه بهذا 

الصدد المباشرة 
بالعمل هو جلسة 

مشتركة عاجلة مع 
المؤسسات والدوائر 

األمنية والخدمية

مدير عام النقل البحري يتحدث ملراسل ”الصباح اجلديد“ في البصرة

بغداد - الصباح الجديد:
أقام ملتقى قبسات االبداع بالتعاون 
مع منتدى شــباب احلرية حفالً دعا 
فيه سماحة العالمة السيد حسني 
الصدر لتوقيع كتابه املوســوم ( في 

فضاء التنوير واالصالح) .
بكلمــات  ســماحتُه  واســتُقبِلَ 
ترحيبية عابقة بشذا األدب والثقافة 
والوطنية ، كان منها كلمة االستاذ 
الكبير الســيد محســن املوسوي 

الغنيــة بعطائها وكلمة االســتاذ 
ر .  كْ االعالمي حسني الذِ

م منتــدى مدينة احلرية  هذا وقد قَدّ
لسماحة السيد حسني الصدر دِرْعَ 

( قبسات االبداع ) .

الصدر يوقع كتابه الموسوم 
(في فضاء التنوير واالصالح)

بغداد - الصباح الجديد: 
املائيــة الدكتور جمال  تفقد وزير املــوارد 
العادلي مشــروع ســد املوصــل لالطالع 
والتحشية  الصيانة  واعمال  وضعية  على 
السس الســد ، يرافقه مفتش عام الوزارة 
واملدراء العامني املعنيني ومدير سد املوصل 
وعــدد من اخلبــراء واملتخصصــني مبجال 

السدود .
وفي مســتهل الزيارة اســتمع الوزير الى 
شرح مفصل من قبل مدير السد عن اجزاء 
سد املوصل ووضيفته التشغيلية واالضرار 
التي حلقــت به جــراء احتاللــه من قبل 
عصابات داعش االرهابية وكذلك االستماع 
الى عرض تقدميي من قبل فيلق املهندسني 
االميركي املشــرف على اعمال التحشية 
، وعــرض تقدميــي اخر من قبل الشــركة 
املنفذة شركة تريفي االيطالية عن االعمال 
اجلارية لتقوية اسس السد وعملية اشراك 
املــالكات الفنية والهندســية للوزارة في 

اعمال الصيانة .
واكد الوزيــر خالل الزيارة ان ســد املوصل 
بحالة جيدة ويؤدي وظائفه اخملتلفة بصورة 

طبيعية معربا عن اطمئنانه لسير العمل 
فــي هذا املشــروع وجاهزيته الســتقبال 
املوجــات الفيضانية وخزنهــا في بحيرة 
الســد لضمان تدفق املياه الى نهر دجلة ، 
كما اشــاد السيد الوزير بدور العاملني في 
هذا املشــروع وشــكرهم على جهودهم 

الكبيــرة في احلفــاظ على هذا املنشــا 
االروائــي احليوي واملهم في تطوير العملية 

التنموية للبالد . 
وكانــت « الصباح اجلديد» قد نشــرت في 
عددها ليوم امــس ان وزارة املــوارد املائية 
في  االســتراتيجي  اخلزين  ارتفــاع  اعلنت 

بحيرة ســد املواصــل بعــد ورورد موجات 
من الســيول واألمطار بكميات تصل الى 
1370م3/ثــا ومن املتوقــع ان يصل حصاد 
املياه الى 400 مليون متر مكعب في بحيرة 

سد املوصل .
وأوضــح الناطق باســم وزارة املوارد املائية 
عون ذياب ان املوجة الفيضانية يتم إمرارها 
بسالسة من الشرقاط حيث بلغت كميتها 
1700م3/ثا مضيفاً سيتم توجيهها باجتاه 
قضاء بيجي وبكميــة 1200م3/ثا ومن ثم 
الى مقدم سدة سامراء ليتم إمرارها الحقاً 
عن طريق ناظم الثرثار الــى بحيرة الثرثار 

لغرض إضافتها الى اخلزين االستراتيجي .
وأكد الناطق ان بغداد واحملافظات اجلنوبية 
مكتفيــة بحصصهــا احلالية مــن املياه 
ورود كميات إضافية من األمطار  بســبب 
املتساقطة خالل الفترة املاضية مما ادى الى 
انخفاض التراكيز امللحية في شط العرب 
، مشيرا الى ان الوزارة حولت كميات كبيرة 
من مياه الســيول واألمطــار باجتاه االهوار 
املائية بهدف احلفاظ على  لتعزيز حصتها 

مناسيب مستقرة في االهوار

وزير الموارد المائية يتفقد سد الموصل
خزينه بلغ 400 مليون م/3 
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شؤون عربية ودولية6

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وصــل الرئيس التركــي رجب طيــب إردوغان إلى 
فنزويال امــس االول األحد في زيارة يتخللها توقيع 
اتفاقيات تعــاون مع نظيــره الفنزويلي وحليفه 
نيكــوالس مادورو، بحســب ما أعلنــت احلكومة 

الفنزويلية.
وكان في استقبال إردوغان نائبي الرئيس الفنزويلي 

ديلسي رودريغيز، وطارق العيسمي.
وكان وزير اخلارجية التركي مولود تشــاوش أوغلو 
أعلن عن الزيارة الرئاسية في 21 ايلول خالل زيارته 

لكراكاس لكنه لم يحدد موعدها.
وكان تشاوش أوغلو اعلن أن الرئيسني قد يقومان 

بـ«توقيع عدة اتفاقيات«.
وكان مادورو الذي يواجه أزمة سياسية واقتصادية 
كبــرى زار تركيا في 8 متوز حلضــور حفل تنصيب 

إردوغان، والتقى حينها مستثمرين ورجال أعمال.
ويبدأ مادورو، الذي أعيد انتخابه رئيسا لفنزويال في 
أيار في اقتراع ال تعترف شريحة كبيرة من اجملتمع 
الدولي بنتائجه، واليته الرئاســية الثانية في 10 

كانون الثاني.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلن الرئيــس الكوري اجلنوبي، مون جاي إن، أمس 
االول األحــد، أن نظيره األمريكــي دونالد ترامب 
ســيلبي مطالب زعيم كوريا الشــمالية، كيم 

جونغ أون، بعد أن ينزع األخير سالحه النووي.
وفي ختام مباحثــات أجراها علــى هامش قمة 
مجموعة العشرين »G20« في بوينس آيرس قال 
مون جاي للصحفيني أثناء توجهه إلى نيوزيلندا، 
إن ترامب طلب منه أن ينقل رسالة بهذا اخلصوص 

إلى كيم.
ونقلــت وكالــة »يونهــاب« عن مون جــاي: »إن 
الرســالة هي أن الرئيس ترامب لديه رأي إيجابي 
جدا بالزعيم كيم ويحبــه فعال. بالتالي هو يريد 
من الزعيم كيم أن ينفذ بقية اتفاقهما وعندها 

ينفذ ترامب ما يريده الزعيم كيم«.
وجاء تصريــح الرئيس الكوري اجلنوبي غداة إعالن 
نظيره األمريكي أنه يأمل عقد قمة ثانية مع كيم 
جونغ أون مطلع العام املقبل، مشيرا إلى أن هناك 
»3 أماكن« مطروحة لالجتماع املرتقب استكماال 
لقمتهما التاريخية التي عقدت بســنغافورة في 

يونيو املاضي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن التحالــف الدولي بقيــادة الواليات املتحدة 
مقتــل جهادي بــارز في تنظيــم » داعش » امس 
االول األحد بضربات نفذها في البادية الســورية، 
وكان ضالعاً في عملية إعدام العامل االنســاني 

األميركي بيتر كاسيغ.
وقبل إعالن التحالف بوقت قصير، اتهمته دمشق 
بشن ضربات صاروخية ضد مواقع عسكرية تابعة 
للجيش السوري في البادية في ريف حمص )وسط( 
الشرقي. لكن التحالف نفى رداً على سؤال لوكالة 
فرانس برس األمر، مؤكداً أنه وجه »ضربات دقيقة« 

في البادية قتل خاللها جهادياً بارزاً.
وقال املتحّدث باســم التحالف الدولي الكولونيل 
شــون راين في رســالة إلكترونيــة »نّفذت قوات 
التحالف ضربات دقيقة ضد عنصر بارز من تنظيم 
» داعــش«، أبو العمرين ، ضالع في قتل« كاســيغ 
الذي خطف في ســوريا فــي 2013 وبث التنظيم 
اجلهادي شــريط فيديو إلعدامه في تشرين الثاني 

.2014
واستهدفت الضربات ذاتها وفق راين، عناصر آخرين 
من التنظيــم اجلهادي الى جانب أبو العمرين الذي 
كان »مرتبطاً ومشــاركاً بشكل مباشر في إعدام 

العديد من السجناء« لدى التنظيم.

إردوغان في فنزويال 
لتوقيع اتفاقيات

مع مادورو

 مون جاي إن: ترامب 
سيلبي مطالب كيم بعد 

نزع سالحه النووي

التحالف الدولي يقتل 
جهاديًا ضالعًا بإعدام 

األميركي بيتر كاسيغ

متابعة ـ الصباح الجديد:

كشــفت املتحدثة باســم وزارة 
أن مشاورات  السويدية،  اخلارجية 
الســالم اليمنيــة لــم يتأكــد 
املوعــد احملدد لها بعــد، مضيفًة 
في تصريــح لـ«راديو الســويد« 
لهــذه  جاريــة  الترتيبــات  أن 
التصريحات  وجاءت  املشــاورات. 
الســويدية بعد أنباء عن انطالق 
هذه املشــاورات في 6كانون األول 
احلالي، والتــي رافقها تضارب في 

التصريحات احلوثية.
وكان رئيــس ما يســمى »اجمللس 
مهدي  للحوثيــني  السياســي« 
في  املشــاركة  أكــد  املشــاط، 
أعلن  كمــا  الســويد.  مباحثات 
القيادي في امليليشــيات محمد 
احلوثي أن وفد امليليشيات سيصل 
إلى السويد في الثالث من كانون 
األول، إال أن رئيــس وفــد احلوثيني 
محمد عبد السالم احلوثي شكك 
في قــدرة املبعوث األممــي مارتن 

غريفيث على عقد املشاورات.
احلكومة  أعلنــت  جهتهــا،  من 
اليمنيــة أن وفدهــا لــن يذهب 
للسويد قبل وصول وفد احلوثيني. 
لكنَّ صحيفة إماراتية كشــفت 
نقال عن مصادر سياســية مينية 
اســتكمل  احلكومي  »اجلانب  أن 
املشــاورات،  إجناح  متطلبات  كل 
مبا فيها ملف األسرى واملعتقلني، 
احلكومي  اجلانب  ســيمثل  حيث 
وفد برئاســة وزير اخلارجية خالد 
اليماني، وهو الوفــد الذي اختير 

للمشــاركة في جولة مشاورات 
إليه عبد  جنيف، وقــد أضيــف 
العزيز جباري مستشــار الرئيس 

عبد ربه منصور هادي«.
»البيــان«  صحيفــة  ونقلــت 
عــن املصــادر قولهــا، إن« دولة 
الكويت وفــي إطار دعمها للحل 
ملبعــوث  تكفلــت  السياســي 

األمم املتحــدة إلى اليمــن مارتن 
غريفيث بتوفير طائرة لنقل فريق 
املفاوضني عن ميليشــيا احلوثي 
إلى ســتوكهولم وإعادتهم إلى 
صنعاء«. وأشــارت املصادر إلى أن 
اشتراطات امليليشيا نقل 50 من 
العسكري أصيبوا خالل  جناحها 
املواجهات مع قوات الشــرعية ال 

الذهاب إلى هذه  تزال عقبة أمام 
اجلولة.

فإن  الصحيفة  ملصــادر  ووفقــاً 
الشرعية والتحالف العربي وافقا 
على نقل جرحى امليليشيا للعالج 
منظمة  مــع  بالتعاون  باخلــارج 
الصحة العامليــة وكان من املقرر 
ان يحدث هــذا امس االثنني، لكن 

االحد  امليليشــيات وحتى مساء 
بأسماء  قائمة  تســليم  رفضت 
نقلهم،  سيتم  الذين  األشخاص 
وهو أمر ترفضه الشرعية بشدة، 
وتؤكد أن هناك عناصر من احلرس 
حزب  وميليشــيا  اإليراني  الثوري 
تهريبهم  امليليشــيا  تريــد  اهلل 

وسط جرحاها.

وأكــدت املصادر أن امليليشــيات 
اتفقت مــع املبعوث الدولي على 
أن يصــل فريــق املفاوضني عنها 
الســويد يوم امــس، وأن اجلانب 
للوصول  جاهزيته  أبدى  احلكومي 
إلــى ســتوكهولم امــس ذاته، 
وكذلك ســفراء الــدول الراعية 

للتسوية في اليمن.

الوفد الحكومي جاهز ولكنه لن يسافر الى ستوكهولم

مشاورات السالم اليمنية مؤجلة حتى إشعار آخر

الجانب الحكومي 
استكمل كل 

متطلبات إنجاح 
المشاورات، بما 

فيها ملف األسرى 
والمعتقلين
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متابعة ـ الصباح الجديد:
 

لم تنِف إيــران معلومات أميركية 
تنفيذهــا جتربة  بريطانيــة عن   -
صاروخية جديدة، وتعهدت متابعة 
مشددة  الباليســتية،  اختباراتها 
علــى أن برنامجها في هذا الصدد 
قــرارات مجلس  ينتهك  ال  دفاعي 

األمن.
وكان وزيــر اخلارجيــة األميركــي 
مايك بومبيــو كتب في »تويتر« أن 
»النظــام اإليراني اختبــر صاروخاً 
قادراً  املدى،  متوســط  باليســتياً 
واعتبر  على حمل رؤوس متعددة«. 
خرقاً  يشــّكل  االختبار  »هــذا  أن 
لقرار مجلــس األمن الرقم 2231« 
الذي صــادق على االتفــاق النووي 
املُبرم عــام 2015، وزاد: »ندين هذا 
العمل«، وحــذر من أن طهران تزيد 
ونشرها«،  )الصواريخ(  »اختبار  من 
وطالبها بـ«وقف هذه النشاطات«.

الدفاع األميركي جيمس  وزير  ورأى 

ماتيس أن هــذا االختبار »يثبت أن 
مــن املرّجح أال تنجــح محاوالتنا 
للتحدث مــع )اإليرانيني(، من أجل 
اإلرهاب، مثل جهود  وقف دعمهم 
املتحــدة إلثنائهم عن إطالق  األمم 
صواريخ. وقــد يتفاقم األمر إن لم 

نعاجله«.
القومي  األمــن  مستشــار  وغّرد 
األميركــي جون بولتــون: »نفذت 
إيــران اختبــاراً إلطــالق صــاروخ 
باليســتي يطاول إسرائيل وأوروبا. 
ال ميكن التسامح مع هذا السلوك 

االستفزازي«.
أما وزير اخلارجية البريطاني جيرميي 
هانت فكتب في »تويتر« أنه يشعر 
بقلــق عميق مــن »إطــالق إيران 
صاروخاً باليستياً متوسط املدى«، 
وتهديدياً  »استفزازياً  األمر  معتبراً 

وال ينسجم مع القرار 2231«. 
وتابع: »إن دعمنا )االتفاق النووي( ال 
البرنامج  بأي حال قلقنا من  يقّلل 
املزعــزع  اإليرانــي  الصاروخــي 
لالستقرار، وتصميمنا على وجوب 

وقفه«. وينّص هــذا القرار على أن 
عن  باالمتناع  »مطالبــة«  طهران 
بالصواريخ  أي عمل مرتبط  تنفيذ 
أسلحة  حتمل  التي  الباليســتية 

نووية، لثماني سنوات.
في املقابل، شــدد الناطق باســم 
اخلارجية اإليرانية بهرام قاســمي 
على أن مجلــس األمن »لم يصدر 
قراراً بحظــر البرنامج الصاروخي« 
لبــالده، وزاد: »التجارب الصاروخية 
اإليرانيــة ال تتعــارض مــع القرار 
2231، ولبرنامجنا الصاروخي طابع 
دفاعي. ليس هناك قرار من مجلس 
البرنامج وتنفيذ  األمن يحّظر هذا 

إيران جتارب صاروخية«.
قاســمي لم يؤكد ولــم ينِف هل 
صاروخية  جتربــة  طهــران  نفذت 
قائالً:  بومبيــو  وخاطــب  جديدة، 
»من السخرية أن تستشهد بقرار 
بانسحاب  تنتهكه فحســب،  لم 
القانوني  غيــر  املتحدة(  )الواليات 
بل  )النــووي(،  االتفاق  مــن  أحادياً 
بتشجيع آخرين على خرقه أو حتى 

التهديد مبعاقبتهم إذا نفذوه«. 
كذلــك جتّنــب الناطــق باســم 
الفضل  أبو  اجلنرال  اإليراني  اجليش 
املعلومــات  تأكيــد  شــكارجي 
نفيها،  أو  البريطانية،   - األميركية 
قائالً: »التجــارب الصاروخية تُنفذ 
من أجل الدفاع وقوة الردع اخلاصة 
بالبالد. سنواصل تطوير الصواريخ 
إطــار  خــارج  هــذا  واختبارهــا. 
املفاوضات )النووية( وجزء من أمننا 
القومــي، ولن نطلب إذنــاً من أي 
نفاوض  وتابع: »لن  بلد في شأنه«. 
حــول برنامجنا الصاروخي حتت أي 
ضغط. نلتزم قرارات مجلس األمن 
وأميــركا ظاملة ال حتتــرم القوانني 

الدولية«.
أما وزير الدفاع اإليراني اجلنرال أمير 
حامتي فاعتبــر أن القوة الدفاعية 
لبالده »حتمل رسالة سالم وصداقة، 
واألمن«.  لالســتقرار  حامية  وهي 
»قوة عظمى  بأنهــا  إيران  ووصف 
والــرادارات  الصواريخ  إنتــاج  في 

واملدرعات والطائرات املسّيرة«.

مشددة أن برنامجها دفاعي ال ينتهك قرارات مجلس األمن

إيران تتعهد تكثيف اختباراتها البالستية ولم تنف تجربتها األخيرة 

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أفادت وســائل إعالم إسرائيلية 
بأن اجليش وّبخ عددا من الضباط 
من وحدة »الفي« ألنهم نســوا 
5 مجندات فــي إحدى الغابات 
في وادي األردن ليال، مشيرة إلى 
تعرض اجلنديات ملطاردة من قبل 

فلسطينيني.
 «  i24news« موقــع  وأوضــح 
أن اجملنــدات اخلمــس بقــني 3 
ســاعات مبفردهــن فــي أحد 
األحراش مبنطقــة األغوار، ولم 

تكن بحوزتهن أجهزة اتصال أو 
هواتف.

ونقل املصدر عن قناة »كان« أن 
اجملندات  طاردوا  فلسطينيني   6
ملدة 20 دقيقة، وهؤالء فروا حني 
إحدى  وجوههم  في  ســحبت 
اجملنــدات ســالحها ولّوحت به 

أمامهم.
الحقوا  الفلسطينيني  أن  وروي 
اجملندات فــي هذه الواقعة التي 
املاضي، وهم  األســبوع  حدثت 
كهربائية  مصابيــح  يحملون 

فــي أيديهم، في حــني حاولت 
اجملندات االختباء خلف األشجار، 
وصرخن فــي وجوههم طالبني 
منهــم التوقــف، إال أن هؤالء 
واصلوا املطــاردة إلى أن لّوحت 
بســالحها  اجملنــدات  إحــدى 
أمامهم، إذ فروا وعادوا أدراجهم 
بعد أن اســتولوا علــى 3 خوذ 

للمجندات.
اجملنــدات اإلســرائيليات الالئي 
نســيهن ضباطهم، متكن من 
الوصول إلى محطة وقود قريبة، 

العسكرية،  بوحدتهن  واتصلن 
حيث أرســلت إليهــم مركبة 
اجليش  أجــرى  فيما  أقلتهــم، 

حتقيقا في احلادث.
والــد إحــدى اجملندات  وقــص 
أن ابنتــه أبلغتــه بــأن »قائدة 
البقاء  منهن  الكتيبة طلبــت 
في املكان حيث تواجدن، وقالت 
إنها سترسل من يقوم بنقلهن 
من املكان لكنها نسيت ذلك«.

وقص والد اجملندة اإلســرائيلية 
بعد  اجملندات  وباقــي  »ابنته  أن 

في  ســاعات  ثــالث  مكوثهن 
العتمــة بأحد األحراش توقفت 
ســيارتان حتمل لوحة ترخيص 
أشــخاص  نزل  فلســطينية، 
بأن  اجملنــدات  وشــعرت  منها، 
خطرا يتهــدد حياتهن ألنه لم 
اتصال  يتوفــر معهن أجهــزة 
لطلــب املســاعدة، فقط في 
نهاية املطــاردة جنحت إحداهن 
به  والتلويح  الســالح  بسحب 

أمامهم«.
وكشف والد اجملندة اإلسرائيلية 

للعمل في  »انتقلــت  ابنته  أن 
وحدة أخرى بعد احلادثة«.

وعّقب املتحدث باســم اجليش 
اإلسرائيلي على احلادث قائال: »مت 
التحقيق من قبل قيادة اجليش، 
وفــي أعقــاب ذلــك مت توبيخ 
التدريب  والضبــاط،  اجملنــدات 
العسكري الذي مرت به اجملندات 
املناســبة،  بالطريقة  ينفذ  لم 
لم  احلــادث  بأنهــن خالل  وأقر 
يتصرفن كما هو متوقع منهن 

كمحاربات في نهاية املسار«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
بصدارة  االشــتراكيون  احتفظ 
في  األندلس  ببرملــان  املقاعــد 
إسبانيا، لكنهم حصدوا تاريخيا 
أســوأ نتيجة تهددهم بفقدان 
اختراق  أول  مــع  ســيطرتهم، 
البرملان  لهــذا  املتطرف  لليمني 

اإلقليمي منذ 40 عاما.
فبعــد فــرز قرابــة %98 مــن 
االشــتراكيون  حصل  األصوات، 
على 33 من أصــل 109 مقاعد 
)حوالي %29 من األصوات( وهذه 
انتخابات  في  لهم  نتيجة  أسوأ 
الذي يتمتع بحكم  هذا اإلقليم 
فيه  السلطة  تولوا  والذي  ذاتي، 

منذ عام 1982.
وحّل فــي املرتبــة الثانية حزب 
الشــعب اليميني، بفوزه بـ 26 
األصــوات(،  من   21%( مقعــدا 
الثالث جــاء من نصيب  واملركز 

حزب الوســط - املواطنون بـ 21 
مقعدا )%18 من األصوات(.

األندلسي«  اليســار  حتالف  أما 
األندلس إلى األمام« )الذي يضم 
املكاتــب اإلقليميــة لبودميوس 
واليسار املتحد( فحصل على 17 

مقعدا )%16 من األصوات(.
املفاجــأة  الرئيســية التي أتت 
بهــا هــذه االنتخابــات تتمثل 
بحصــول حزب أقصــى اليمني 
VOX ، علــى 11 % من األصوات، 
أنه  مقعًدا.علما   12 بـــ  والفوز 
لم يكن هنــاك أي متثيل لليمني 
الوطني  املستوى  على  املتطرف 
أو فــي أي من برملانــات األقاليم 
التي تتمتــع بحكم ذاتي، خالل 
وكان  املاضية.  األربعــة  العقود 
النائب الوحيد من ائتالف »االحتاد 
الوطنــي« اليميني املتطرف قد 
انتخــب في البرملان اإلســباني 

عــام 1979 وبقي هنــاك فقط 
حتى عــام 1982 عندما أجريت 
أواخر  فمنذ  جديــدة.  انتخابات 
لم  العشرين،  القرن  سبعينيات 
يحظ اليمني املتطرف بأي متثيل 
احلكم  ذات  األقاليم  برملانات  في 
الثاني من  الذاتي، ففي النصف 
ســبعينيات القرن املاضي مرت 
إســبانيا بفتــرة انتقاليــة من 
الديكتاتوريــة إلى الدميقراطية، 

بــدأت بعد وفاة فرانسيســكو 
فرانكو في عام 1975.

نشــأ حزب VOX في نهاية عام 
2013، لكنــه فشــل حتى اآلن 
في ضمان التمثيل في الهيئات 
التشــريعية للســلطة، سواء 
على الصعيــد الوطني أو على 
املستوى اإلقليمي. ومن بني أكثر 
مــن 67500 عضو فــي اجملالس 
البلدية فــي جميع أنحاء البالد، 

هنــاك فقط 22 ممثــالً عن هذا 
احلزب.

اليمني  مواقف  شعبية  وترتبط 
املتطــرف بزيادة تدفق املهاجرين 
العــام،  فهــذا  البــالد.  علــى 
أصبحت إســبانيا أول دولة في 
أوروبا من حيث عــدد املهاجرين 
غير الشــرعيني، التي يقصدها 
األفريقيون بحثاً عن حياة أفضل، 
أي  وقد قبلت إسبانيا نصفهم، 
أكثــر من 50 ألفــاً، معظمهم 
األبيض  البحــر  عبــر  وصلــوا 

املتوسط إلى األندلس.
باإلضافة إلى مناداته بالسيطرة 
املســاجد  وإغالق  الهجرة،  على 
األئمة  وطرد  واحتجاز  األصولية 
يعلن حزب  البالد،  املتطرفني من 
أقصى اليمني VOX أيضا احلاجة 
إلى إلغاء احلكــم الذاتي وإلغاء 
قانون الذاكــرة التاريخية )الذي 

من  البالد  تخليــص  إلى  يهدف 
تراث الدكتاتور فرانكو( و »حماية 
القيم العائلية« )التي تشــمل 
إلغــاء التشــريعات املتعلقــة 

بحقوق املرأة وحظر اإلجهاض(.
وميكن أن يفقد احلزب االشتراكي 
اإلسباني السلطة في األندلس، 
ألنــه حتى مــع  دعــم ائتالف« 
اليســاري،  األندلس إلى األمام« 
وائتالفه مع حــزب »املواطنني«، 
ال يحصــل االشــتراكيون على 
األغلبيــة املطلقــة الضرورية. 
كتلة  لتشــكيل  ميكــن  بينما 
ائتالفيــة من احلزب الشــعبي، 
واملواطنــني ، و VOX، نيــل ثقة 
النواب،  أكثر مــن نصف عــدد 
بنــاء على  وتشــكيل حكومة 
من  االشــتراكيني  وإخراج  ذلك، 
ال ميكن  احتمال  وهذا  السلطة، 

استبعاده.

الجيش اإلسرائيلي يوبخ ضباطا نسوا 5 مجندات ليال بوادي األردن

ألول مرة منذ 40 عاما ..اليمين المتطرف يطرق أبواب األندلس وإسبانيا 
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متابعة ـ الصباح الجديد: 

أمر الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون 
رئيس الــوزراء إدوار فيليب بإجراء حوار 
األحزاب وممثلني عن احملتجني.  قادة  مع 
جاء ذلك خالل اجتماع أزمة أمس االول 
، الســبت بعد تلويح احلكومة بفرض 
حال طوارئ في البالد، إثر عنف وشغب 
وفوضى تُعتبر سابقة شهدتها باريس 
الســبت املاضي في إطار احتجاجات 
»السترات الصفر«، حتّولت اضطرابات 
هي األســوأ في العاصمة منذ العام 

.1968
وفــي خطــوة رمزية، توّجــه ماكرون 
مباشــرة لدى عودته الى باريس ، آتياً 
مــن األرجنتني حيث شــارك في قمة 
مجموعة العشرين الى »قوس النصر« 
لتفقد األضرار التي حلقت به السبت 
املاضي، إذ اســتهدفه محتجون، دعوا 
الرئيس الى االســتقالة وكتبوا على 
واجهة القوس الذي ُشــِيد في القرن 
عبارة »ســتنتصر  التاســع عشــر، 

السترات الصفر«.
وكان ماكرون اتهم املتظاهرين بأنهم 
»يريدون إشــاعة فوضــى«، داعياً الى 
هناك  »ليست  وأضاف:  محاسبتهم. 

أي قضية تبــّرر مهاجمة قوات األمن 
ونهــب محال جتارية وتهديــد ماّرة أو 
النصر«.  صحافيني وتشــويه قــوس 
واعتبــر أن ذلــك »ال ينــدرج في إطار 
التعبير عــن غضب مشــروع«، وزاد: 
أستمع  دوماً.  االختالفات  »ســأحترم 
أقبل  املعارضة دومــاً، لكنني لن  الى 
بالعنف«. وشــدد على ضــرورة حجز 

»مكان لعّمالنا في )زمن( العوملة«.
وأعلنت السلطات جرح 263 شخصاً 
اثناء االحتجاجات في أنحاء فرنســا، 
بينهم 133 في باريــس حيث اعُتقل 
412 وأوقــف 378 على ذمة التحقيق. 
امس االول األحد ُقتل سائق سيارة في 
آرل جنوب شرق البالد، بعدما اصطدم 
زحمة سير  بشاحنة متوقفة بسبب 
الصفر«.  لـ«الســترات  حاجز  نتيجة 
ويرفــع احلادث إلى ثالثــة عدد القتلى 

منذ بدء التحّرك قبل 3 أسابيع.
وأثــارت األضــرار صدمــة لســكان 
الشوارع  إلى  فنزل كثيرون  العاصمة، 
السيارات  أن عشرات  ملعاينتها، علماً 
والدراجــات النارية املتفحمة كانت ال 
تزال صباح امس في الشوارع، وحولها 
واجهات محال محطمة، بعد نهبها، 
املســّيلة  القنابل  بقايا  توّزعت  فيما 
للدمــوع على شــوارع وأرصفة، قبل 

تنظيفهــا. كذلك حّطــم محتجون 
ملثمون منازل ومقاهي فخمة ونوافذ 

متاجر لـ »آبل« و«شانيل« و«ديور«.
وعادت احلركة مجدداً أمس الى محيط 
قوس النصر، وشوهد كثيرون يتجّولون 

في جــادة الشــانزيليزيه ويلتقطون 
فرنســية: »جئت  امرأة  وقالت  صوراً. 
الى هنا ألنســى الصور التي رسخت 
في ذهني )السبت( املاضي. األمر كان 
فظيعاً، أريــد أن أرى احلياة الطبيعية 

عادت الــى الشــانزيليزيه. أنا خائفة 
على بلدنــا اجلميل«. أما جوســلني، 
وهي أســتاذة أدب متقاعدة، فأِسفت 
أن  »أجد  واســتدركت:  ملــا حصــل، 
هناك مطالب محقــة، والتفاوت في 

املســتويات االجتماعيــة كارثي، لم 
يتغّير شيء منذ 40 ســنة، ال بّد من 

تبّدل جذري«.
للشــرطة  تابعون  محققــون  وكان 
التقطوا صوراً لشــعارات ُكِتبت على 
وبينها  إزالتهــا،  قبل  النصــر،  قوس 
»إنهــا نهايــة النظام« و«الســترات 
الصفر ســينتصرون« و«نعمل لقلب 

البورجوازية«. 
اجلزء  مصــّورة  تســجيالت  وأظهرت 
الداخلي من القوس حيث ُحِطم جزء 
من متثال ماريان، وهو رمز للجمهورية 
الفرنسية. وقالت جان دوتسير، رئيسة 
بلدية الدائــرة الثامنة في باريس قرب 
قوس النصر: »نعيش حال مترد، ولم أرَ 
في حياتي شيئاً كهذا«. وعقد ماكرون 
اجتماعاً امس االول االحد، حضره إدوار 
الداخلية كريســتوف  ووزيــر  فيليب 

كاستانير واألجهزة اخملتصة«. 
وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون 
طالب وزير الداخلية بإعداد قوات األمن 
احلكومة  ورئيس  أخــرى،  الحتجاجات 
األحزاب  قــادة  مع  محادثــات  بإجراء 

السياسية وممثلني عن احملتجني.
وكان كاســتانير لــّوح بفــرض حال 
طوارئ، تفادياً ملزيد من العنف السبت 
املقبل. لكن وكالة »رويترز« نقلت عن 

مصدر رئاســي إن ماكرون لم يناقش 
األمر خالل اجتماع األزمة أمس.

وبدا أن معسكر الرئيس يوّجه إشارات 
باســم  الناطق  قــال  اذ  متضاربــة، 
احلكومة بنجامــني غريفو إن ماكرون 
منفتح على حوار، مســتدركاً أنه لن 
يتراجع عن إصالحــات ينفذها، وتابع: 
»لــن نغّير مســارنا. هذا هــو االجتاه 
الصحيح ونحــن متّيقنون من ذلك«. 
لكــن كاســتانير أقّر بــأن احلكومة 
»أخطــأت أحياناً فــي التواصل« مع 
احملتجني، فيما قال املسؤول اجلديد عن 
احلاكم  أمام«  إلــى  »اجلمهورية  حزب 
ستانيسالس غيريني: »أخطأنا بحيث 

ابتعدنا كثيراً عن واقع الفرنسيني«.
ودعــا رئيس مجلس الشــيوخ جيرار 
»رّد  تقــدمي  الى  احلكومــة  الرشــيه 
سياســي« على األزمــة، فيما طالب 
رئيــس حزب »اجلمهوريــني« اليميني 
باســتفتاء  لــوران فوكييــه مجدداً 
حول السياســية البيئية والضريبية 
ميالنشــون،  لوك  جان  أمــا  ملاكرون. 
رئيــس حركــة »فرنســا املتمــردة« 
اليمني  وزعيمة  املتطرفة،  اليســارية 
املتطرف ماريــن لوبن، فطالبا ماكرون 
وتنظيم  البرملان  وبحّل  باالســتقالة 

انتخابات مبكرة.

الحكومة لوحت بفرض الطوارئ 

ماكرون يأمر بحوار مع قادة األحزاب والمحتجين بعد صدمة االضرار التي سببوها
تقـرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

يجمــع مبعــوث االمم املتحــدة الى 
كولر  هورســت  الغربية  الصحــراء 
األربعاء واخلميــس املقبل في جنيف 
حول »طاولة محادثات أولية« كال من 
املغرب وجبهة البوليســاريو واجلزائر 
وموريتانيــا، وذلك على أمــل إحياء 
حول   2012 منذ  املتوقفة  املفاوضات 

هذه املنطقة املتنازع عليها.
واعتبــر كولــر في دعوتــه املوجهة 
اللقاء في  املعنية بهــذا  لألطــراف 
تشــرين األول أن »الوقــت قــد حان 
لفتح فصــل جديد في املسلســل 
السياســي«. ويبدو كولر عازما على 
إيجاد مخرج سياسي ينهي آخر نزاع 
من هــذا النوع في إفريقيــا ما بعد 

املرحلة االستعمارية.
وتطالــب جبهة البوليســاريو التي 
أعلنت في 1976 »اجلمهورية العربية 
الصحراوية« مــن جانب واحد، إجراء 
اســتفتاء تقرير املصير من أجل حل 
هذا النزاع، الذي ولد عند انســحاب 

اسبانيا من هذه املستعمرة.
ويســيطر املغرب على 80 باملئة من 
املمتدة  الغربية  الصحراء  مســاحة 
على مســاحة 266 ألــف كيلومتر 
مربــع، مع شــريط ســاحلي غني 
بالســمك على مدى 1000 كيلومتر 
علــى احمليــط األطلســي. وتتعامل 
املنطقة،  مــع  املغربية  الســلطات 
بالفوســفاط، مثلما  الغني جوفها 
تتعامل مــع باقي جهــات اململكة 

األخرى.
وترفض الرباط أي حل آخر خارج منح 
ذاتيا حتت  الغربيــة حكما  الصحراء 
إلى ضرورة  املغربية، منبهة  السيادة 

احلفاظ على االستقرار في املنطقة.

الجئون
في انتظار التوصــل إلى حل يعيش 
الجئون صحراويون في مخيمات قرب 

وتقدر مصادر  باجلزائر،  تندوف  مدينة 
عددهــم مبا بني 100 ألــف إلى 200 
ألف شــخص، في ظل غياب إحصاء 
رســمي. وتقع تنــدوف جنوب غرب 
اجلزائــر العاصمة علــى بعد 1800 
كيلومتر وهي قريبــة من احلدود مع 

املغرب.
وأجريت آخر جولة مفاوضات برعاية 
األمم املتحدة فــي آذار 2012 بدون أن 
تــؤدي إلى أي تقدم في ظل تشــبث 
طرفي النزاع مبواقفهما، واســتمرار 

االختالفــات حــول وضــع املنطقة 
وتركيبة الهيئة الناخبة التي يفترض 

أن تشارك في االستفتاء.
ومنــذ تعيينه ســنة 2017 مبعوثا 
أمميا للصحراء التقى الرئيس األملاني 
الســابق هورســت كولر عدة مرات 
جولة  مبناسبة  النزاع، خاصة  أطراف 
له في املنطقة، لكن كل على حدى.

وأدت جهــود كولر الــى جمع املغرب 
والبوليساريو واجلزائر وموريتانيا حول 
نفس الطاولة رغم أن كل طرف ينظر 

زاوية مختلفة،  مــن  اللقاء  لصيغة 
بصفتها  حتضر  أنهــا  تؤكد  فاجلزائر 
»بلدا مراقبــا« بينما تعتبرها الرباط 

»طرفا« في النزاع.
وتطمــح األمم املتحدة جلعــل اللقاء 
املرتقب عقده في قصر األمم بجنيف 
األولى في مسار مفاوضات  »اخلطوة 
جديدة«، مــن أجل التوصل إلى »حل 
بقبــول جميع  دائــم يحظى  عادل، 
األطــراف وميكــن من تقريــر مصير 
شعب الصحراء الغربية« وفق ما ورد 

في ورقة إخبارية للمنظمة األممية.
ويتضمن جدول أعمال اللقاء عناوين 
فضفاضة تتعلــق ب«الوضع احلالي 
املقبلة  واملراحل  اإلقليمي،  واالندماج 
للمسار السياســي« بحسب نفس 

الورقة.
من  قريب  دبلوماسي  ويوضح مصدر 
امللف أن هذه املقاربة »تتجنب ممارسة 
الكثير  وتعليق  الضغوط  من  الكثير 
من االنتظارات« على هذا اللقاء األول، 
معتبرا أنها تهدف الى »إذابة اجلليد« 

مع التذكير بسياق العالقات السيئة 
بني املغرب واجلزائر.

وتظل األوضاع على األرض »هادئة في 
العموم على جانبــي اجلدار الرملي« 
الذي شــيده املغرب على طول 2700 
»اســتمرار  رغم  وذلــك  كيلومتــر، 
توترات« وقعت مطلع السنة، حسب 

التقرير األخير لألمم املتحدة.
وتعتبــر البوليســاريو تقليص مدة 
والية بعثة املينورســو من سنة إلى 
ســتة أشــهر جزءا من »الدينامية« 

التــي خلقهــا تكليف كولــر بهذا 
امللــف، وتضطلع هــذه البعثة على 
اخلصوص مبهمة مراقبة وقف إطالق 

النار منذ 1991.
الدولي في  وصوت مجلــس األمــن 
نيســان ثم في تشــرين األول على 
تقليص والية املينورســو مرتني ملدة 
6 أشــهر، حتت ضغط مــن الواليات 
املتحدة على خلفيــة كلفة البعثة 

وجمود املسار السياسي.
وعشــية لقاء جنيف يســتمر كل 
طرف في التشبث مبواقفه مع إعالن 

إرادته احلسنة.
ويدافــع املغــرب عن حل سياســي 
»دائــم« مطبــوع بـــ«روح التوافق« 
لكنه ال يقبل أي نقاش »حول وحدته 
الترابيــة« و«مغربيــة الصحــراء«، 
كما أكد ذلــك العاهل املغربي امللك 

محمد السادس مؤخرا.

»حل نهائي«
تعتبــر جبهــة البوليســاريو مــن 
جهتها أن »كل شيء قابل للتفاوض 
باســثتناء احلــق الدائــم والثابــت 
لشــعبنا في تقرير مصيــره«، كما 
قال عضو أمانتهــا الوطنية ورئيس 
جلنة شــؤونها اخلارجية محمد خداد 

لوكالة فرانس برس.
وتعبــر اجلزائر، املســاند الرئيســي 
للبوليســاريو، بنفــس اللغــة عن 
دعمها »ممارســة شــعب الصحراء 
الغربية حقــه الثابــت والدائم في 

تقرير مصيره«.
وتطرح اجلزائر التي تشــارك في لقاء 
جنيــف بصفتها »بلدا جــارا« إجراء 
»مفاوضات مباشرة، صريحة ونزيهة 
أجل  والبوليســاريو من  املغرب  »بني 
»حل نهائي« حسب بالغ رسمي صدر 

مؤخرا.
وحســب مصدر جزائــري قريب من 
امللف فــإن النقاش حول »الوضع في 
الذي »يفســر  العربي« هو  املغــرب 
حضور اجلزائر وموريتانيا« في جنيف.

بعد سنوات من الجمود 

مستقبل الصحراء الغربية على طاولة النقاش مجددا في جنيف 

كولر عازما على 
إيجاد مخرج 

سياسي ينهي 
آخر نزاع من هذا 
النوع في إفريقيا 

ما بعد المرحلة 
االستعمارية

مبعوث االمم املتحدة الى الصحراء الغربية هورست 

الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
افتتــح الرئيــس املصــري عبــد الفتاح 
السيســي ووزيــرة الدفــاع الفرنســية 
فلورنــس بارلي امس اإلثنــني أول معرض 
لألســلحة في القاهرة، حســب ما نقل 

التلفزيون املصري.
وتنظم مصر، والتي متتلك واحدا من أقوى 
اجليوش على مســتوى الشــرق األوسط 
وإفريقيــا، في الفترة مــن 3 إلى 5 كانون 
األول املعرض املصــري الدولي للصناعات 
الدفاعية والعســكرية )ايدكس - 2018( 
400 شركة عارضة متثل  مبشاركة حوالي 

41 دولة من جميع أنحاء العالم.
وقام السيســي وبارلي بقطع الشــريط 
االفتتاحي للمعــرض وتلى ذلك جولة في 

حضور مســؤولني عسكريني مصريني في 
قاعة عرض ضخمة في ضواحي القاهرة، 

وفقا للتلفزيون.
وقال وزير الدفــاع املصري محمد زكي في 
تصريحات للصحافيني "نســعى )اجليش(
المتالك القوة ودحــر أي عدوان على أرض 
مصرنا الغالية فــي تعاون وثيق مع الدول 

احملبة لألمن والسالم".
ومن املقرر أن تعقد وزيرة الدفاع الفرنسية 
املصري،  ونظيرها  السيسي  مع  محادثات 
حســب بيــان صــادر عــن وزارة الدفاع 

الفرنسية.
وقالت بارلــي في البيان إن "هذه التبادالت 
الكبير بني مصر  الثنائي  التعاون  ستؤكد 

وفرنسا".

كما ســتلتقي بارلي مبمثلي الشــركات 
الفرنسية املشاركة في املعرض وستتوجه 

اليوم الثالثاء إلى الكويت.
وباريس  القاهــرة  العالقات بني  وتشــهد 
تطــورا كبيرا خصوصا منــذ الفترة التي 
كان فيها جان-إيف لودريــان وزيرا للدفاع 
الســابق  الفرنســي  الرئيس  والية  خالل 
العديد  والتي متت خاللها  فرنسوا هوالند 

من صفقات السالح بني البلدين.
2015 ترســانة  وعززت مصر منــذ العام 
أســلحتها من خالل التعاقد مع فرنســا 
علــى 24 طائرة مقاتلة متعددة املهام من 
طــراز رافال وفرقاطة متعــددة املهام من 
طــراز "فرام" وصواريــخ قيمتها نحو 5,2 
مليارات يورو الى جانب حاملتي مروحيات 

من طراز ميسترال بقيمة 950 مليون يورو.
العفو  منّظمــة  اتهمت  شــهرين  وقبل 
الدولية فرنسا وأحد عشر بلًدا من االحتاد 
أســلحة  بيع مصر  مبواصلــة  األوروبــي 
"تُســتخدم في عملّيات قمع دامية" ضّد 

مدنّيني.
وأّكــدت املنّظمــة املدافعة عــن حقوق 
اإلنســان فــي بيــان، أّن فرنســا تقــوم 
بـ"انتهاك القانون الدولي" من خالل تزويد 
اســُتخدمت  عســكرّية  "معّدات  مصر 
لقمع التظاهــرات بعنف بني عامي 2012 

و2015".
ورّدت بارلي على هــذه االتهامات "نحن ال 
نفعل أّي شــيء يُخالــف التعّهدات التي 

قطعتها فرنسا.. نحن نحترمها".

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال وزير اإلعالم الباكستاني فؤاد تشودري 
امــس االثنني إن الرئيــس األميركي دونالد 
ترامب كتــب رســالة إلى رئيــس الوزراء 
منه  يطلــب  الباكســتاني عمــران خان 
الســالم  محادثات  فــي  بالده  مســاعدة 

األفغانية.
ويريد ترامب إنهاء احلرب املستمرة منذ 17 
عاما بني قوات األمن األفغانية ومتشــددي 

حركة طالبان، الذي يحاربون لطرد القوات 
الدولية وإعادة فرض تفســيرهم املتشدد 

للشريعة اإلسالمية.
ويضغط مســؤولون أمريكيــون منذ فترة 
طويلة على باكســتان ملمارســة نفوذها 
علــى قيادة طالبان، التي تقول واشــنطن 
إنها متمركزة في باكستان، إلقناع احلركة 

باحلضور إلى طاولة املفاوضات.
وقال تشودري لرويترز »كتب الرئيس ترامب 

رســالة. طلب تعاون باكســتان في اقناع 
طالبان باملشاركة في احملادثات«.

وأضاف أن ترامب أبلغ خان بأن العالقات مع 
باكستان في غاية األهمية للواليات املتحدة 

وإليجاد حل للصراع في أفغانستان.
وفي الشهر املاضي قال ترامب خالل مقابلة 
إن باكســتان ال تقدم أي شــيء للواليات 
التي  األميركية  املتحدة رغم املســاعدات 
تبلــغ قيمتها مليارات الــدوالرات مضيفا 

أن مسؤولني باكســتانيني كانوا على علم 
مبــكان زعيم تنظيــم القاعدة الســابق 
أسامة بن الدن قبل أن تقتله قوات أمريكية 

في غارة داخل باكستان عام 2011.
وفي األسبوع املاضي قال رئيس أفغانستان 
أشــرف غني إنه شــكل فريقا مؤلفا من 
12 شــخصا للتفاوض على الســالم مع 
طالبان لكنه حذر مــن أن تطبيق أي اتفاق 

سيستغرق خمسة أعوام على األقل.

السيسي ووزيرة الدفاع الفرنسية يفتتحان أول معرض دولي للسالح 

ترامب يطلب مساعدة باكستان في محادثات السالم األفغانية
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

ارتفعت أسهم شــركات التعدين 
والســيارات والتكنولوجيا والنفط 
املؤشــرات  وقــادت  االثنني  أمــس 
الرئيســة في أوروبا للصعود بقوة 
بعد اتفاق رئيــس الصني والواليات 
املتحدة علــى هدنة مؤقتة للحرب 
أدت  والتــي  بينهمــا  التجاريــة 

الضطراب األسواق املالية العاملية.
وقاد االجتاه الصعودي املؤشر داكس 
األملانــي، وهو األكثر تأثــرا بالصني 
ومخاوف احلــرب التجارية، وزاد 2.5 
باملئــة ليبلغ أعلى مســتوى منذ 
املؤشر  وصعد  الثاني.  تشــرين   14
األوروبية  600 لألســهم  ستوكس 
أقوى  لتســجيل  ويتجه  باملئة   1.9

أداء في ثمانية أشهر.
دونالد  األميركــي  الرئيس  وأعلــن 
ترامب أن بكني وافقت على خفض 
الرسوم اجلمركية على وارداتها من 
غداة  وذلك  األميركية،  الســيارات 
اتفاقه مع نظيره الصيني شي جني 
بينغ على هدنة في احلرب التجارية.
وأشــار ترامــب عبر حســابه في 
«تويتر» إلــى أن الصني وافقت على 

اجلمركية  الرسوم  وإلغاء»  «خفض 
على الســيارات املصدرة إليها من 
الواليات املتحدة ألقل من مســتوى 
%40 التي تفرضها بكني حاليا على 

السيارات األميركية الصنع.
ووافــق ترامب على وقــف تهديده 
بفرض رســوم بنسبة %25 على ما 
قيمته 200 مليار دوالر من الســلع 
الصينيــة، اعتبــارا مــن األول من 
كانون الثانــي املقبل، واإلبقاء على 

النسبة احلالية البالغة 10%.
باملقابــل، تعهدت الصني بشــراء 
املنتجات  مــن  كبيــرة»  «كميــة 
ومنتجات  والصناعيــة  الزراعيــة 
الطاقــة وغيرهــا مــن الواليــات 

املتحدة.
وفي نيسان املاضي خفضت الصني 
رســوم استيراد الســيارات من 25 
إلى %15، ما شــكل دفعا ملصنعي 
الســيارات األجانب احلريصني على 
زيادة نسبة املبيعات في أكبر سوق 

للسيارات في العالم (الصني).
لكن مــع تصاعــد اخلالفــات مع 
الواليــات املتحــدة هــذا الصيف 
األميركي  اجلانــب  رفــع  بســبب 
الســلع  على  اجلمركية  الرســوم 
الصينية، ردت بكني بفرض رســوم 

إضافية على الســيارات املستوردة 
من الواليــات املتحدة قيمتها 25% 
االستيراد  رســوم  إجمالي  ليرتفع 

إلى 40 باملئة.
وانتعشت األســواق في آسيا على 
وقع اإلعالن بأن أكبر اقتصادين في 
العالم لن يفرضا املزيد من الرسوم 
خالل فترة ثالثة أشــهر، يفترض أن 
يتوصل اجلانبان خاللها إلى اتفاقية 

أكثر تفصيال.
الذهب  أســعار  سجلت  ذلك،  الى 
أعلى مســتوياتها فــي أكثر من 3 
إذ  الــدوالر،  تراجع  بفعل  أســابيع 
على  املســتثمرين  طلــب  يتجدد 
األصول عالية اخملاطر بعد «الهدنة» 
التي توصلت إليها الواليات املتحدة 

والصني في حربهما التجارية.
وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 
نحو 0.7 في املئة إلى 1230.78 دوالر 
لألوقيــة (األونصة) بعــد أن المس 
أعلى مســتوياته منذ السابع من 
تشــرين الثاني عند 1231.34 دوالر 

في وقت سابق من اجللسة.
وارتفعت عقــود الذهب األميركية 
اآلجلة 0.8 في املئة، إلى 1235.2دوالر 

لألوقية.
وقــال هاريــش ف.، مديــر أبحاث 

سوق الســلع األولية في جيوجيت 
للخدمات املالية «الــدوالر نزل عن 
مســتوياته املرتفعــة، ممــا يدعم 
الذهب»، مضيفا أن السوق ستظل 
تراقب نوايا الواليات املتحدة والصني 

عن كثب.
املئة  البالديوم نحــو واحد في  وزاد 
في املعامالت الفورية إلى 1188.49 
دوالر لألوقية، بعد أن اخترق مستوى 
1200 دوالر للمرة األولى يوم اجلمعة.
وصعدت الفضــة 1.6 في املئة إلى 
14.40 دوالر لألوقيــة، في حني قفز 
البالتني نحــو اثنني فــي املئة إلى 

812.10 دوالر لألوقية.
وقــاد اليورو االجتــاه الصعودي في 
اتفاق  بعد  األميركي  الدوالر  مقابل 
واشــنطن وبكني على االمتناع عن 
فرض رســوم جمركيــة جديدة مما 
شجع املستثمرين على بيع الدوالر 

وشراء األصول عالية اخملاطر.
الناشئة  األسواق  عمالت  وارتفعت 
وزاد اليوان فــي املعامالت اخلارجية 

أكثر من واحد باملئة.
وتعافت بقــوة العمالت التي هوت 
بشــدة جراء اخلــالف التجاري بني 
الواليــات املتحدة والصني وســط 
مخاوف من تضرر االقتصاد العاملي.

تقـرير

هدنة بكين واشنطن تنعش أسواق المال واألسهم والذهب

بغداد ـ الصباح الجديد:
حققــت العمالت األوروبيــة ارتفاعاً أمــام الدينار 

العراقي، بينما تراجع الدوالر األميركي أمامه.
وصعد اليورو بنســبة %0.23 أمام الدينار العراقي، 
وارتفــع اإلســترليني %0.05، بينمــا تراجع الدوالر 

أمامه بنسبة %0.17، مقارنة مبستوياته السابقة.
وتراجعت قيمة الني اليابانــي أمام الدينار العراقي 

بنسبة 0.17%.
وتراجعــت غالبية العمالت اخلليجيــة أمام الدينار 
العراقــي، لتهبط الريال القطري بنســبة 0.48%، 

والدينار البحريني 0.44%.
وتراجــع كذلك قيمــة الدرهم اإلماراتــي، والدينار 
األردني أمام الدينار العراقي بالنسبة ذاتها البالغة 

%0.17، وانخفضت قيمة الريال السعودي 0.16%.
وعلــى اجلانب اآلخر، ارتفع قيمــة الدينار الكويتي، 

ماني أمام العملة العراقية. والريال العُ
وتراجعت قيمة اجلنيه املصــري %0.21 أمام الدينار 

العراقي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ســجلت مبيعات البنك املركزي، أمس االثنني، 
ارتفاعــا عند 187.28 مليــون دوالر، في مقابل 
مبيعات قيمتهــا 186.1 مليــون دوالر األحد، 

بواقع 1.17 مليون دوالر.
وقال البنك ااملركزي، في بيان، أن ‹سعر الصرف 
ً لكل دوالر، فــي املزاد املنعقد  بلــغ 1190 دينارا
30 مصرفاً، وشــركة حتويل مالي  مبشــاركة 

واحدة›.
وأضاف البنك بأن ‹تلك املبيعات هي نتائج مزاد 
ا اليوم الثالثاء؛ موضحــاً أن إجمالي البيع  غدً

الكلي بلغ 208.56 مليون دوالر›.
وبلغ حجــم املبالــغ املبيعة لتعزيــز أرصدة 
املصــارف في اخلارج 186.08 مليــون دوالر، في 
حني قُــدر إجمالي النقد املبيــع بنحو 22.48 

مليون دوالر.
وأوضح أن ‹بيع املبالغ احملولة حلسابات املصارف 
ً لكل دوالر،  في اخلارج يكون بســعر 1190 دينارا

أما البيع النقدي فسيكون بالسعر نفسه›.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف ســوق العراق لألوراق املالية الى ان 
الثاني  الســوق تداول خالل شهر تشــرين 
املاضي مــن العام احلالي ٩٠ مليار ســهم 

وبقيمة ٣٧ مليار دينار.
وقال املدير التنفيذي للسوق طه احمد عبد 
السالم في بيان الى ان «سوق العراق لالوراق 
املالية نظم 20 جلســة تداول لالوراق املالية 
خالل شهر تشرين الثاني 2018»، ولم تنظم 
 2018/11/20 الثالثاء  التداول جللسة  جلسة 

ملصادفتهما عطلة املولد النبوي الشريف.
وبــني عبد الســالم الى ان عدد الشــركات 
املســاهمة املدرجة في الســوق بلغت 104 
إذ بلغ عــدد الشــركات املتداولة  شــركة 
أســهمها خالل شــهر تشــرين الثاني 55 
شركة مساهمة، في حني بلغ عدد االسهم 
املتداولة 90 مليار ســهم وبقيمة بلغت 37 

مليار دينار.
وتابع عبد السالم: «وبلغ عدد العقود املنفذة 
خالل الشــهر ذاته بلغــت 5867 عقد فيما 
اغلق مؤشــر اسعار االســهم املتداولة 60  
ISX في اول جلســة تداول في شهر تشرين 
الثاني علــى 504.010 نقطة، واغلق في اخر 
جلســة على 498.020 نقطــة، بانخفاض 
نســبته %1.2، اما عدد االسهم املدرجة في 
السوق فبلغت 11.956 ترليون سهم، وبلغت 
  Market Capitalization القيمة الســوقية
للشركات املدرجة في السوق 11.588 ترليون 

دينار».

تراجع الدينار العراقي 
أمام عمالت

ارتفاع مبيعات
 البنك المركزي

«األوراق المالية» تتداول 
90 مليار سهم في شهر

متابعة الصباح الجديد:

اإلثنــني  أمــس  قطــر  قــررت 
االنســحاب من منظمة الدول 
املصدرة للنفــط (أوبك) اعتبارا 
من كانون الثاني 2019، بحسب 
الطاقة  لشــؤون  الدولة  وزيــر 
ســعد الكعبي، وذلك للتركيز 

على صناعة الغاز الطبيعي.
وقال الكعبي في مؤمتر صحافي 
في الدوحة: جرى إبالغ املنظمة 
أن  مضيفاً  بالقــرار،  (اإلثنــني) 
دولة قطر  «رغبة  يعكس  القرار 
في تركيــز جهودها على تنمية 
وتطوير صناعة الغاز الطبيعي، 
وعلــى تنفيذ اخلطط التي جرى 
إعالنها أخيرًا لزيادة إنتاج الدولة 

من الغاز الطبيعي املسال». 
2017،  أعلنت  5 يوليــو  وفــي 
قطر، أكبر مصــدر عاملي للغاز 
الطبيعي املســال، عزمها زيادة 
في حقل  الغــاز  مــن  إنتاجها 
 77 %30، من  بنســبة  الشمال 
100 مليون طن ســنويًا،  إلــى 
في خضــم أزمة مــع جيرانها 

اخلليجيني.
ومعهــا  الســعودية  وكانــت 
ومصــر  والبحريــن  اإلمــارات 
الدبلوماسية  عالقاتها  قطعت 
 ،2017 يونيــو   5 مع قطر فــي 
بعدمــا اتّهمت اإلمــارة بدعم 
تنظيمات متطرفة في الشــرق 
االوســط، وهو ما نفته الدوحة 

مرارًا.
وتعدّ قطر، التي تبلغ مساحتها 
11 ألفــا و600 كم مربع، املنتج 
للغاز  األول  العاملــي  واملصــدر 
الطبيعي املسال. وقد أسهمت 
عليها  حصلــت  التي  األربــاح 
اإلمــارة مــن قطاع الغــاز في 
جعلها إحدى أغنى دول العالم، 
ومتكنت من الفوز باســتضافة 
بطولــة كأس العالــم املقبلة 

لكرة القدم في العام 2022.
الى ذلك، تباطأت أسعار النفط 
األســواق  في  الصعــود  فــي 
العاملية خــالل تداوالت أمس إثر 
سعر  وســجل  القطر.  اإلعالن 
خــام «مزيــج برنــت» العاملي 
لشــهر شــباط 2019 ارتفاعا 
62.13 دوالر  ليبلغ   4.49% مبقدار 

للبرميل.
 WTI خــام  ســعر  ارتفع  فيما 
املقبل  الثانــي  كانون  لشــهر 
بنسبة %4.99 ليبلغ 53.47 دوالر 

في مقابل البرميل.
للمقارنــة، قبــل إعــالن قطر 
انســحابها من «أوبك» شهدت 
أســعار «برنــت» وWTI ارتفاعا 
علــى  و5.2%   4.8% بنســبة 
التوالي، وذلك على خلفية اتفاق 
روسيا والســعودية على متديد 
إنتاج  تخفيض  بشــأن  االتفاق 

النفط.
الطاقة  وزيــر  أعلن  أن  وســبق 
القطري، ســعد الكعبي، اليوم 
أن بــالده قررت االنســحاب من 
من  اعتبــارا  «أوبك»  منظمــة 
2019، ألســباب فنيــة  ينايــر 
برغبة  تتعلــق  واســتراتيجية 
البــالد في التركيــز على إنتاج 
ويأتي  املســال.  الطبيعي  الغاز 
اجتماع  قبيــل  اإلعــالن  هــذا 
منظمة «أوبك» املقرر عقده يوم 
لبحث سياسة  املقبل  اخلميس 

اإلنتاج. 
فــي الســياق، توقــع محللون 
اقتصاديــون أال يؤثــر قرار قطر 
االنســحاب من منظمة الدول 
بصورة  «أوبك»  للنفط  املصدرة 
ملحوظــة على ســوق النفط 
العامليــة ومصالــح بقية دول 

التكتل.
غروشيفينكو،  يكاتيرينا  وقالت 
الطاقة  مركــز  فــي  اخلبيــرة 
التابــع لكليــة إدارة األعمــال 
«ســكولكوفو» مبوســكو، في 
«نوفوســتي»  لوكالة  حديــث 
أمــس االثنني، إن «خــروج قطر 
من أوبك لــن يؤثر، على األرجح، 
إلى  نظرا  املنظمــة،  هذه  على 
بأنه  القطري  اجلانب  تصريحات 
ســيواصل االلتــزام بتعهداته 

خارج أوبك».
وأكدت اخلبيرة الروسية أن زيادة 
قطر إنتاجها النفطي، إن قررت، 
لن يؤثر سلبا أيضا على السوق 
العاملية، مشيرة إلى أن البالد ال 
متلك ما يكفــي من اإلمكانيات 

لزيــادة إنتاجها مــن النفط، إذ 
أنهــا التزمت بخفــض اإلنتاج 
بكميــة 30 ألــف برميل يوميا 
مبوجب اتفاق وقعته ضمن أوبك 
مطلع 2017، وفي أكتوبر املاضي 
خفضت إنتاجها مبقدار 40 ألف 
برميل يوميا، «وهو ما يشير إلى 
وجود صعوبــات تواجهها قطر 

أمام زيادة اإلنتاج».
بــي  «إر  صحيفــة  ونقلــت 
كيريــل  عــن  الروســية  كا» 
تكاتشــينكو، احمللل في شركة 
إس»  كــي  «بــي  السمســرة 
الروسية، قوله إن قطر لو قررت 
البقاء في أوبــك الضطرت إلى 
إنتاج  باملزيد من خفض  االلتزام 
النفــط، وهذا األمــر ليس في 
شــكل  التي  الدوحة  مصلحة 
إنتاجها نسبة %1.85 فقط من 
بواقع  املنظمة،  إنتــاج  إجمالي 
609 آالف برميــل يوميا في عام 

.2017
رئيس  أبزالوف،  دميتــري  واعتبر 
الستراتيجية،  االتصاالت  مركز 

أن قطر التي تعاني من العقوبات 
االقتصاديــة املفروضــة عليها 
من جانــب دول املقاطعة وعلى 
من  حتاول،  الســعودية،  رأسها 
خالل االنسحاب من أوبك، «إزالة 
القيود أمام زيادة صادراتها للغاز 
الطبيعي املســال مــن جهة، 
الســعودية مــن جهة  وضرب 
ثانية»، قبيل انعقاد قمة «أوبك 
+» فــي فيينا التي مــن املتوقع 
أن تخــرج باتفــاق على خفض 

اإلنتاج.
وأكد أبزالوف أن قرار االنسحاب، 
انعكاســه  محدودية  وبرغــم 
«سيؤدي  النفط،  أســعار  على 
إلى تشــتت مواقف دول الشرق 
األوسط حول أسعار الطاقة، إذ 
سيكون لدى كل من إيران وقطر 
والعراق، وحتــى فنزويال مواقف 

خاصة بها».
وتوقع أبزالوف أن حتتل «الثالثية 
الكبــرى، أي الواليــات املتحدة 
قياديا  دورا  والسعودية،  وروسيا 
في ســوق النفط العاملية، على 

حســاب الــدول األعضــاء في 
أوبك».

تانكاييف،  بدوره، شدد رســتم 
العضــو في جلة ســتراتيجية 
التجــارة  بغرفــة  الطاقــة 
حديث  في  الروسية،  والصناعة 
ضرورة  علــى  «زفيزدا»،  لقنــاة 
التفريق بــني أوبك واتفاق أوبك+ 
الــذي هــو املنظم الرئيســي 
ألسعار النفط، وظهر بعد تبني 

عدم فعالية أوبك».
يشــار إلى أن قطر، أكبر مصدر 
عاملي للغاز الطبيعي املســال، 
قــد أعلنت فــي يوليــو 2017 
عزمها على زيــادة إنتاجها من 
الغاز في حقل الشمال بنسبة 
%30، مــن 77 إلــى 100 مليون 
طن سنويا، في خضم أزمة مع 

جيرانها اخلليجيني.
والتحقت قطــر بعضوية أوبك 
في 1961 وحلت في املرتبة الـ11 
النفط  إنتــاج  من حيث حجم 
بني أعضاء املنظمة، التي تبقى 

فيها 14 دولة بعد خروج قطر.

خبراء: ال تأثير لها على أسواق النفط

قطر خارج أوبك.. قريبًا

أسهمت األرباح التي 
حصلت عليها اإلمارة 
من قطاع الغاز في 
جعلها إحدى أغنى 
دول العالم، وتمكنت 
من الفوز باستضافة 
بطولة كأس العالم 
المقبلة لكرة القدم 
في العام 2022

قطر خارج أوبك

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الروســي  املالية  وزيــر  أعلــن 
زعماء  أن  أنطــون ســيلوانوف 
أعربوا  العشرين  مجموعة  دول 
خالل قمــة بوينــس آيرس عن 
معارضتهم القيود على التجارة 

واحلمائية التجارية.
وقــال الوزيــر للصحافيــني إن 
"اجلميــع عارضــوا احلواجز في 
التجــارة واحلمائية وفرض قيود 
وما إلى آهنالك. وكالم رئيســنا 

كان في السياق ذاته".
وأضاف: "جرى احلديث بخصوص 
بتفعيل  أننا جميعا مهتمــون 
النشــاط االســتثماري وتوفير 
فــرص عمــل جديــدة. وكيف 
ميكــن احلديث عن اســتثمارات 
جديدة إن كانت هناك قيود على 
التجــارة؟"، مضيفــا أن هناك 
توافقا بني الدول بهذا اخلصوص.

وأشار إلى أن روســيا تدعو إلى 
زيادة دور صنــدوق النقد الدولي 
في التنســيق بني الــدول، كي 
القرارات  النقــد  صندوق  يقيم 

املتعلقة بالقيود واحلمائية.
ولفــت كذلــك إلــى أن جميع 
مبن  العشــرين،  الــدول  زعماء 
األميركــي  الرئيــس  فيهــم 
دونالــد ترامــب، وافقــوا على 
ضرورة إصــالح منظمة التجارة 
العامليــة، مضيفــا أن الزعماء 
يناقشــون خطوات محددة  قد 
القمة  املنظمة خــالل  إلصالح 
املقبلــة للمجموعة في اليابان 

عام 2019.
ودعــت مجموعــة العشــرين 
في البيان اخلتامــي الصادر عن 
قمتهــا في بوينــس آيرس إلى 
إصالح منظمة التجارة العاملية.
وجاء في البيان اخلتامي للقمة، 

الرسمي  املوقع  على  نشر  الذي 
الدوليــة  "التجــارة  أن  لهــا، 
واالســتثمار أداتــان مهمتــان 
لإلنتاجيــة واالبتــكار وتوفيــر 

ونعترف  والتنمية.  العمل  فرص 
قدمتهــا  التــي  باملســاهمة 
منظومــة التجــارة املتعــددة 

األطراف في هذا الصدد".

وأشــار البيان إلى أن "املنظومة 
اليوم تفشل في حتقيق أهدافها 
بشــكل كامل وهنــاك مجال 
لتطويرهــا. وبالتالي نحن نؤيد 
ضرورة إصــالح منظمة التجارة 
أدائها.  أجل حتسني  العاملية من 
وسنســتعرض التقدم في ذلك 

خالل قمتنا املقبلة".
القضايا األخرى، تطرق  ومن بني 
31 بندا إلى  البيان املكون مــن 
قضيــة الالجئــني. وجــاء فيه 
أن "حتــركات كبيــرة لالجئــني 
ذات عواقــب  قضيــة عامليــة 
واجتماعية  وسياسية  إنسانية 
واقتصادية. ونشدد على أهمية 
مع  للتعامل  املشــترك  العمل 
وتلبية  للنزوح  اجلذرية  األسباب 
االحتياجات اإلنسانية املتزايدة".

البيــان قضية تغير  تناول  كما 
الدول  أن  إلــى  مشــيرا  املناخ، 

املوقعــة على اتفاقيــة باريس 
التزامها  املناخ أكــدت  بشــأن 
بتطبيــق االتفاقيــة بالكامل، 
وشــددت علــى أال تراجــع عن 

االتفاقية.
وجددت الدول العشرون في البيان 
مبحاربة  التزامها  علــى  اخلتامي 
الشــديدة  وإدانتهــا  الفســاد 
أشــكاله،  بشــتى  لإلرهــاب 
وتعهــدت بتفعيــل اجلهود ملنع 
متويله ومكافحة تبييض األموال.

األرجنتينــي  الرئيــس  وأشــار 
ماوريســيو ماكري خــالل مؤمتر 
القمة  في ختــام  لــه  صحافي 
إلــى أن الدول العشــرين تعترف 
بــأن "ال يزال أمامهــا الكثير من 

التحديات".
وجتــدر اإلشــارة إلى أن رئاســة 
عام  فــي  العشــرين  مجموعة 

2019 ستتوالها اليابان.

موسكو: زعماء «G20» يعارضون القيود على التجارة



ميثاق مناحي العيساوي
   تكمــن أهمية انتخابات التجديد 
النصفي األميركي التي أجريت في 
الثاني  السادس من نوفمبر تشرين 
اجلاري كونها تســهم فــي حتديد 
دونالد  األميركي  الرئيس  مستقبل 
ترامب، إذ لــم تكن مجرد انتخابات 
للتصويت على سياســات الرئيس 
فقــط، وإمنــا كانت مبنزلــة جولة 
مبكرة من جوالت الصراع االنتخابي 
لالنتخابــات الرئاســية املقبلــة، 
واملزمع إجراؤها عام 2020. فالرئيس 
األميركي ينظر إلى هذه االنتخابات 
بأنهــا اخلطــوة األولى فــي إعادة 
ترشــيحه لوالية ثانية وبقاؤه أربع 
األبيض،  البيت  في  أخرى  ســنوات 
التحديات  حجــم  من  الرغم  على 
املقبلة التي ستقف بوجه الرئيس 
كانت  لذلك  املقبلني،  العاميني  في 
ردود فعله تتســق مع ما يســعى 
إليه مســتقبالً، فقــد حول هزمية 
حزبه في مجلس النواب إلى إنتصار 
كبير، مــن خالل تعظيــم فوزهم 
مبقاعد إضافية في مجلس الشيوخ 
الكونغرس  أعضاء  والتشــفي في 
بسبب  مقاعدهم  خســروا  الذين 

عدم والئهم له. 
بهــذه الفرضيــة كان هناك جدل 
ترامب  مســتقبل  بشــأن  كبيــر 
فــي االنتخابات الرئاســية املقبلة 
االنتخابات  معطيــات  وفــق  على 
النصفيــة، مفــادُه: هل ســيغادر 
بعد  األبيض  البيــت  ترامب  دونالد 
واليته األولى أم سينجح في حصد 
واليته الثانيــة؟ بالتأكيد لن تكون 

والية الرئيس احلالــي دونالد ترامب 
الثانيــة مفاجئة كواليتــه األولى، 
بــل على العكــس من ذلــك، رمبا 
تكون طبيعة جــداً في ضوء نتائج 
النصفية  االنتخابــات  ومعطيات 
احلالي  األميركي  فالرئيس  املاضية. 
رمبا تبــدو حظوظه االنتخابية أكبر 
مــن أي وقــت مضى، ســيما مع 
تعزيز ســيطرة حزبه على مجلس 
الشــيوخ األميركي، ففرضية فوزه 
بواليــة ثانيــة أصبحــت أكبر من 
فرضية اخلسارة، وذلك وفقاً لبعض 
املؤشــرات التي أفرزتها االنتخابات 
النصفيــة، ومن أهمهــا: إن نتائج 
االنتخابات لم تبخس حظوظ احلزب 
الرغم من خسارتهم  احلاكم، على 
جمللس النواب. فالعرف الســائد في 
الواليات املتحــدة األميركية يظهر 
بأن نتائج االنتخابــات النصفية ال 
تأتي لصالــح احلزب احلاكــم أبداً، 
بل على العكــس من ذلك، عادة ما 
تأتي لصالــح احلزب املنافس؛ لكون 
فرصة  متثل  النصفيــة  االنتخابات 
لألميركيني بالتعبير عن إستيائهم 
من سياســيات احلزب احلاكم/ وأداء 
الدعم  الرئيس من خــالل تقويض 
املســاحة  املزيد من  ومنــح  حلزبه 
والتفويــض للحــزب املنافس، لذا 
فأن العرف الســائد في السياسة 
احلاكم  احلزب  بأن  يظهر  األمريكية 
يفقــد عــددا كبيراً مــن مقاعده 
لصالح احلزب املنافس، وهو نوع من 
االســتياء الذي يظهره األميركيني 
اجتاه سياســات الرئيــس، وهذا ما 
السابق  الرئيس  بالفعل مع  حصل 

التجديد  انتخابات  في  أوباما  باراك 
النصفي التي جــرت عام 2010، إذ 
63 مقعداً في مجلس  خسر حزبه 
النواب وســتة مقاعد في مجلس 

الشيوخ.
 تعزيز اجلمهوريون سيطرتهم على 
مجلس الشيوخ بواقع زيادة تسعة 
مقاعد عن الســابق، ليصبح عدد 

مقاعدهــم 51 مقعــد مقابل 43 
مقعد للدميقراطيني، مما يؤشر على 
أن هناك رغبة شعبية وحزبية اجتاه 

سياسات الرئيس.
 يبدو بأن الرئيس ترامب ســيكون 
أكثــر ارتياحــاً وأقــل تنافســية 
فــي االنتخابات املقبلــة من قبل 
منافســيه في احلزب، ســيما مع 

رحيــل اجلمهوريني األكثر مناهضة 
لــه مثل بوب كوكــر وجيف فليك 
ومن قبلهم جون ماكني، على الرغم 
املزعج  الصوت  رومنــي  من صعود 
لترامب، لكنه تخلص من بول رايان 
رئيس مجلس النواب األسبق و أحد 

أكبر منافسي ترامب داخل احلزب.
 نتائــج انتخابات حــكام الواليات، 

أكبر  بعدد  اجلمهوريــني  فوز  أفرزت 
مــن الدميقراطيني. مثلت انتخابات 
التجديــد النصفــي أفــول التيار 
اجلمهوري،  احلــزب  داخل  التقليدي 
وصعــود اليمني السياســي، وهذا 
يعني بأن الطريق سيكون مفتوحاً 
أمام تيار الرئيس في تسريع التحول 
الشــعبوي داخل احلزب اجلمهوري، 
ويفتح اجملال أمــام وجوه جمهورية 
جديدة داخل احلزب أقل تنافســية 
مع ترامب ومختلفة عن التوجهات 

التي تزعمها بول رايان.
الدميقراطيــون  معارضــة  إن   
لسياســات ترامــب داخل مجلس 
النواب، رمبا يحولها الرئيس لصاحله، 
العالقة،  القضايا  ســيما في حل 
مثل: قانون الهجرة، ومسألة متويل 
وغيرها  املكسيك  العازل مع  اجلدار 

من املسائل العالقة.
  أثبتت نتائج االنتخابات النصفية 
الواليــات األميركيــة  أريــاف  والء 
على  باإلتكاء  وذلك  ترامب،  لصالح 
خطابه الشعبوي الذي أثبت جناحه 

مرة أخرى.
فــي  الدميقراطيــون  جنــاح  إن   
األميركي  النواب  مجلس  كســب 
لصاحلهم في االنتخابات النصفية 
انتفاضتهــم  مــع  يتناســب  ال 
وأن  سيما  االنتخابي،  وحشــدهم 
التوقعات كانت تشــير إلى كسب 
الدميقراطيني للكونغرس األميركي 

مبجلسيه )النواب والشيوخ(.
 إن أحتفاظ اجلمهوريني بسيطرتهم 
على مجلس الشــيوخ ســيعطي 
الرئيــس األميركــي أريحية كبيرة 

في مســألة التعيينات، سيما في 
واملسؤولني،  القضاة  تعيني  مسألة 
ألن اجمللــس يختــص مبفــرده في 
تعيينات  علــى  التصديق  موضوع 
الرئيــس. وبهذا ســيكون لترامب 
مطلق احلرية في تعيني وإســتبدال 
املســؤولني في املواقــع األميركية 
املهمة، وبالتالي سيعزز من مكانته 
االنتخابية  السياســية وحظوظه 

في االنتخابات الرئاسية املقبلة.  
وعلى الرغــم من أن هذه املعطيات 
أعطت إنطباعــا عاما لألميركيني، 
بــأن فرضية فــوز الرئيــس ترامب 
بوالية رئاســية ثانية باتت أكبر من 
فرضية خســارته السباق الرئاسي 
فــي انتخابــات عــام 2020،  إال أن 
أمــام ترامب عامــني معقدين من 
أجل تثبيــت أقدامه في الســباق 
الرئاسي املقبل، خصوصا وأن هناك 
أسماء معارضة له من داخل احلزب 
مثل رومنــي، الذي يعد من أشــد 
املعارضني واملنافسني لترامب سواء 
فيما يتعلق بسياســات الرئيس أو 
فيما يتعلــق بالتنافس املقبل في 
الرئاســية  لالنتخابات  الترشــيح 
املقبلــة، فضالً عن ذلك، ســتبقى 
حظوظ الدميقراطيني ومنافستهم 
في االنتخابــات املقبلة كبيرة جداً، 
الســيما مــع التحشــيد الكبير 
لعناصــر احلــزب الدميقراطي الذي 
بدأ مع إنطالق احلملــة االنتخابية 

النتخابات التجديد النصفي.

للدراســات  املســتقبل  مركــز 
االستراتيجية

صالح هنية
موضــوع املياه في فلســطني كان 
املاضي في  حاضرا بقوة األســبوع 

الوطن. 
احلكاية مــع حملة منظمة  بدأت 
خاضتها جمعية حماية املستهلك 
من  موقفها  إلشهار  الفلسطيني 
قطاع امليــاه، وبالضرورة في مجال 
بتشجيع  القاضي  احلكومي  القرار 
مزودي امليــاه لتركيب عدادات املياه 
مســبقة الدفــع الذي يقــود الى 
اإلجبار فيما بعــد ومن ثم يصبح 
ملــف خصخصة امليــاه وحتويلها 
الى ســلعة يســتطيع املقتدر ان 
يصل إليها، فــي حني أن الفقراء ال 
تغطيهم وزارة التنمية االجتماعية 
ألنهــا ال متتلــك قــرارا بخصوص 
تغطيتهم في احلــد األدنى للمياه 
واملستهلكة  مجانا  املســتهلكة 
مقابل ســعر تغطية الوزارة ضمن 

برنامج الفقراء في الوزارة.
ترفضون  ملــاذا  للســؤال:  تعرضنا 

عدادات املياه مسبقة الدفع؟. 
عمليا قدمنــا مرافعة طويلة حول 
هذا املوضــوع جوهرهــا أن العداد 
كعداد ليس حال بل أداة قياس يتم 

اصدار الفاتورة على أساسه ان كان 
يقيس بدقة او يقيس الهواء وغيره، 
عن  ليس مســؤوال  العداد  بالتالي 
تقليل نســبة الفاقــد غير الفني 
التي وصلت الى %30  وتزيد، وليس 
مسؤوال عن تسيب البعض مبوضوع 
التحصيل اذ ال زالت بعض البلديات 
لديها نســبة حتصيل ال تزيد على 
%6 وما زالت تدير قطاع املياه ضمن 
بلديات  وهناك  حدود صالحياتهــا، 
فاتورتها  تدفــع  ومجالس قروية ال 
عن املياه التــي تبتاعها، واملطلوب 
عقاب املواطن الذي ال تتراكم عليه 

فواتير ويدفع أوال بأول.
ويلح السؤال: عدادات املياه مسبقة 
الثالث،  اجليل  من  الدفع ســتكون 
ترى ما هي ميزات هذا اجليل؟ ما هي 
مواصفاته؟ هل ســيلغي الشرائح 
هل  للمياه؟  التعرفة  في  املقسمة 
ســيخرجنا من الســعر املنطقي 
للمياه للمستهلك أم سندخل في 
نطاق اســترداد التكلفة؟.. طبيعي 
ان يستهان بهذه املالحظات انطالقا 
مــن النظــام االبــوي البطريركي 
»احلكومــة لن تقصر مــع الفقراء 
... احلكومة لــن حترم احدا من املياه 

الخ، هل يكفي اطالق الشــعار   ...
ملعاجلــة موضوع امليــاه الذي يعد 
حقا إنسانيا ال يجوز حرمان أي كان 
منه مكفوال ذلك بحقوق االنســان 
والقانون الدولي اإلنساني والقانون 
األساســي الفلســطيني ووثيقة 
احتفلنا  التــي  االســتقالل  اعالن 

بذكراه قبل أسابيع«.
النوايا  بافتراض حسن  نكتفي  هل 
النوايا  وقد ســبق وجربنا حســن 
وبــات حالنا هذا احلــال قيل لنا ان 
قناة البحرين ســتزيد من حصتنا 
املائيــة زيادة عما خصــص لنا في 
البائع  »بــني  اعلن  وفجأة  أوســلو 
واملشــتري يفتح اهلل« السعر على 
امليــاه اإلضافيــة مضاعف، فعلت 
 – الفلسطينية  املشتركة  اللجنة 
اإلسرائيلية بعد ان علقت اعمالها 
ســنوات وباتت معظم املشــاريع 
معطلة فوجدنا ان املشــاريع باتت 
متوالية فــي املســتوطنات مائيا 
ومشاريعنا في املنطقة »ج« ممنوعة 
اال مبوافقــة اللجنــة املشــتركة 
ويأتي  به  القيام  باإلمكان  وبعضها 

االحتالل ويهدمه ويدمره.
علقنا اجلرس منذ ســنوات وحتدثنا 

عن مديونية هيئــات احلكم احمللي 
على فاتورة امليــاه التي ال تدفعها 
أخرى،  مشــاريع  في  وتستخدمها 
املواطنني  علــى  وهنــاك مديونية 
وطالبنــا بتفصيل هــذه املديونية 
وتوضيحهــا  املشــتركني  علــى 
واشــهارها لتكــون واضحــة من 
فواتير  تتراكــم عليهم  الذين  هم 
ان  يعقل  وهــل  الشــواكل،  بآالف 
تتراكم فاتــورة على مواطن معدل 
اســتهالكه في ســقف العشرة 
اكواب او خمسة عشر كوبا شهريا، 
بالتالي من هم الذيــن ال يدفعون، 
خبرونا افيدونــا حتى نقف معكم 

لنوعيهم ونستقطبهم ليدفعوا.
ملاذا ال تعقــد اجتماعات مفتوحة 
بــني مــزودي امليــاه واملشــتركني 
برامج  لهم  لينظموا  ليخاطبوهم 
توعيــة ويســتمعوا آلرائهم لكي 
يكــون مــزود املياه عارفــا بحجم 
املشــكلة ومواقعهــا وال يجتهد 
اجتهــادا لينعت كل املشــتركني 
انهم مقصرون وهو الوحيد كمزود 
علــى صــواب. ال يجــوز ان يغطي 
عجز مــزود اخلدمــة ماليا يعوضه 
من املشترك وعلى حسابه من دون 

رقابة من جهة واضحة املعالم.
ملــاذا يتراجع دور مجلــس تنظيم 
قطــاع املياه وأعضــاؤه يجتهدون 
لطــرح دليــل إجــراءات لتعزيــز 
الشــفافية والنزاهــة فــي قطاع 
املياه، وهناك دراسة تعد عن وجهة 
نظر الشــركاء في قطاع املياه من 
حيث الشــفافية ورؤيتهم لتطوير 

القطاع.

وضع  امليــاه  تتــرك ســلطة  ملاذا 
واخلطــط  االســتراتيجيات 
وابحث  اطلــع  بدور  وتســتبدلها 

واشرح.
ملاذا نغفــل دور االحتالل الذي نهب 
وعزز  وحرمنــا منها  املائية  مواردنا 
املستوطنات  في  املائي  املنســوب 
على حســابنا وحرم مناطقنا من 
الزراعــة املروية وحتى مياه االمطار 
ال نتمكــن منهــا، وفاتورتنا تصل 
111 مليون شيكل جراء ضخ املياه 
العادمة في داخل اخلط األخضر، وال 
نســتطيع نحن التعامل مع املياه 
العادمــة املعاجلة ونكرر الســؤال 
للوضوء  نســتعملها  ال  املعاجلــة 

فكيف نستعملها للزراعة!

ملــاذا ال نقارع االحتالل ونســتعيد 
نترك  وال  املنهوبة  املائيــة  حقوقنا 
القضية املائية هادئة وكأنها ملف 
ثانوي على امل ان هناك من يسعى 
نيابة عنا لتحصيل حقوقنا املائية.

علينا ان نكف عن االدعاء أن استرداد 
التكلفــة أمر محمــود وعادل في 
فلســطني املنهوبة مائيا وستؤدي 

لرفع أسعار املياه من دون مبرر.
يجب توحيد التعرفة في فلسطني 
وال يجوز ان يدفع املشترك ثمن املياه 
ستة شواكل في محافظات أخرى 
من 3 – 4.5 شيكل، وتوحيد تعرفة 
وعدم  املشتركني  الى  املياه  توصيل 
املبالغة فــي منطقة وهي اقل من 

النصف في بقية املناطق.
مــع بدء عمــل حكومــة التوافق 
الوطني قبل أعوام واعوام كان هناك 
لقاء مفتوح قــد عقد في منطقة 
طولكرم  محافظة  في  الشعراوية 
بحضور وزارات االختصاص، ويومها 
قيــل الكثير عن نقــل حصة من 
اخملــزون املائــي فــي املنطقة وهي 
القلة  الــى مناطق  الغربي  احلوض 
وقيل  في محافظــة جنني،  املائية 
ان الفكــرة جاءت مــن عمق فكر 

حكومة التوافــق، ولكن لم يحدث 
أي شيء لغاية اليوم.

قطاع املياه في فلســطني اشــبع 
ولعل حجم  بحثا  واشــبع  اطالعا 
املنح واملساعدات التي ضخت فيه 
كبيرة ولكن هذا جميعه لم يتعاط 
مع حقوقنا املائية املســلوبة، االمر 
تعدى مرحلة عبــارة تصريف مياه 
بكثيــر مضخة  وتعدى  االمطــار، 
عامودية ومضخة سطحية، وجتاوز 
كثيرا املشاركات في مؤمترات وورش، 
بات بحاجة ماســة الى فعل على 
ارض الواقــع يؤدي الى أن يشــرب 
النــاس وأن نبلغ حد وصــول املياه 
في جميع أيام األســبوع على مدار 

الساعة.
بات ملحا ان نتوقف عن الســعي 
لتعديل قانون امليــاه الصادر العام 
2014 ولــم يجبر ولــم يختبر ولم 
يبد انه بحاجــة لتعديل اال اذا كان 
وراء االكمــة ما وراءهــا كتقليص 
لصالحيات جهة في القطاع املائي 

ورفع شأن جهة أخرى.

ينشــر باالتفاق مع جريــدة األيام 
الفلسطينية

جيفري ساكس

نيويورك 
 اليــوم، أصبــح توفيــر الســلع 
املســتويني  العامة على  واخلدمات 
العاملي واإلقليمي غير كاف بدرجة 
األمم  هيئة  وتخضع  اخلطورة.  بالغة 
املتحدة واالحتــاد األوروبي وغير ذلك 
من املنظمــات املتعــددة األطراف 
لضغوط هائلة، ألن ميزانياتها غير 
كافيــة لتمكينها مــن االضطالع 

مبسؤولياتها.
ِقلة مــن منظري  أن  وفــي حــني 
الســوق احلرة رمبا يزعمون حتى اآلن 
أن الشــركات الساعية إلى حتقيق 
الربح ينبغي لها أن تدير العالَم من 
دون حكومات، فــإن التجربة تثبت 
العكس. إذ تشكل احلكومات ضرورة 
الشامل  الوصول  أساسية لضمان 
إلى اخلدمــات احليوية مثل الصحة 
والبنيــة األساســية  والتعليــم، 
والسكك  الســريعة،  الطرق  مثل 
الطاقة، ومتويل  احلديدية، وشبكات 
والتكنولوجيات  العلمــي  البحث 
واحلكومات  املبكــرة.  مراحلها  في 
ضرورية أيضا لفرض الضرائب على 
األغنياء وحتويل الدخل إلى الفقراء. 
وإال فــإن مجتمعاتنــا ســتصبح 
غيــر متكافئة، وغيــر عادلة، وغير 
مســتقرة بنحــو خطير ــــ كما 

يحدث في الواليات املتحدة اليوم.
جتمــع احلكومات فــي البلدان ذات 
الدخل املرتفع مــا ال يقل عن 25% 
مــن الدخــل الوطني فــي هيئة 

ضرائب للقيام بهذه الوظائف. وفي 
االقتصادات األكثر جناحا في العالَم، 
االجتماعية  الدميقراطيات  وخاصة 
احلكومات  أوروبا، حتصل  في شمال 
من الضرائب ما يعادل نحو %50 من 
الدخل الوطني. وهي تستعمل هذه 
اإليــرادات ألداء ثالث وظائف حيوية: 
واالســتثمارات  العامة،  اخلدمــات 
العامــة، وحتويــل املدفوعــات من 

األثرياء إلى الفقراء.
واحلاجة ماســة إلى هذه الوظائف 
العامة الثالث خارج احلدود الوطنية. 
إذ حتتــاج مجموعــات مــن الدول 
املتجاورة ــ مثل دول االحتاد األوروبي 
ـ إلى اخلدمات  ودول االحتاد األفريقيـ 
العامة،  واالســتثمارات  العامــة، 
تتجاوز  التــي  املدفوعات  وحتويــل 
احلدود الوطنية، ويشمل هذا غالبا 
العشرات من الدول في وقت واحد. 
كما حتتاج اجملموعات اإلقليمية إلى 
ميزانيات إقليمية كافية لتمكينها 
احليوية. على  بوظائفها  القيام  من 
نفــس النحو، حتتــاج األمم املتحدة 
ككل إلى ميزانيــة كافية لتمويل 
اجلهــود العاملية في مكافحة تغير 
املنــاخ، وحماية احمليطــات، وإنهاء 
الفقــر املدقع، ومقاومة االنتشــار 
النــووي، ووقف الصراعــات احمللية 
التابع لألمم  األمن  من خالل مجلس 
املتحدة قبــل أن تتحول إلى كوارث 

عاملية.
أن يعمــل االحتــاد األوروبي،  البــد 
واالحتــاد األفريقي، وغيــر ذلك من 
بناء  علــى  اإلقليمية،  اجملموعــات 

التي  اإلقليمية  الطاقة  شــبكات 
تعتمد على الطاقة املتجددة )مثل 
الشمسية،  والطاقة  الرياح،  طاقة 
والطاقــة الكهرومائيــة( بدال من 
الوقود األحفوري. كما ينبغي لهذه 
أن تعمل علــى حتويل  اجملموعــات 
األمــوال مــن أغنى املناطــق إلى 
الفقر  جيوب  على  للقضاء  أفقرها 
املستدمي. وينبغي لها أيضا أن تعمل 
على حماية الطبيعــة عبر احلدود 
في  كبير  بنحو  استثماراتها  وزيادة 
لالســتفادة  والتكنولوجيا  العلوم 

من الثورة الرقمية.
ولكن مع ذلك، تظل موارد امليزانية 
املتاحــة ملثل هذا التعــاون املتعدد 
وفي حني  للغايــة.  هزيلة  األطراف 
العديــد مــن دول االحتاد  تفــرض 
األوروبــي ضريبة ال تقــل عن 25% 
من الدخل الوطني ألغراض اإلنفاق 
العــام علــى املســتويني الوطني 
واحمللي، فــإن التمويل املتاح مليزانية 
االحتــاد األوروبي ال يتجــاوز %1 من 
مجموع دخــل الدول األعضاء. كما 
التمويــل اإلضافي من  يتاح بعض 
خالل بنك االستثمار األوروبي، لكن 
هذا التمويل مخصص ملشــروعات 
اســتثمارية ميكــن متويلهــا على 

أساس السوق.
وســبب نقــص التمويــل واضح. 
لســلطة  تخضــع  فالضرائــب 
واحملليــة،  الوطنيــة  احلكومــات 
التي تســهر بغيرة على حراســة 
امتيازاتها الضريبيــة. وقد وافقت 
علــى حتويل  الوطنية  احلكومــات 

%1 فقط من دخلهــا الوطني إلى 
االحتاد  تخــدم  ألغراض  بروكســل 

األوروبي بالكامل.
والنتيجــة، احتــاد أوروبــي يتطلع 
إلــى حتقيق طموحــات كبرى لكن 
ضئيلــة  التشــغيلية  ميزانيتــه 
للغاية. األسوأ من هذا أن القوميني 
فــي أوروبــا )مثــل أنصــار اخلروج 
اململكة  األوروبي فــي  االحتــاد  من 
االحتاد  ميزانية  أن  يزعمون  املتحدة( 
وليســت  ينبغي،  مما  أكبر  األوروبي 
تتمكن  لن  ولكــن  للغاية.  ضئيلة 
أي دولة من جمع شــتات نفسها 
باالســتعانة بواحد في املائة فقط 
من الدخل الوطني. ورمبا تصادف أن 
االحتاد األوروبي أيضا لن يتمكن من 

تدبر أموره على نحو متماسك مبثل 
هذه امليزانيــة الضئيلة. والواقع أن 
والتحويالت  واالستثمارات  اخلدمات 
األوروبي  االحتــاد  مســتوى  علــى 
من  جزءا ضئيال  تشــكل  بالكامل 

املطلوب إلقامة احتاد فّعال حقا.
وتتزايــد خطــورة املوقــف علــى 
املســتوى العاملي. إذ تعادل ميزانية 
مليار   2.7 املعتــادة  األوروبي  االحتاد 
دوالر فقط ســنويا، أو نحو 0.003% 
مــن إجمالي الدخــل العاملي الذي 
يبلــغ 90 تريليــون دوالر. ويعــادل 
في  مبا  الســنوية،  إيراداته  إجمالي 
ذلــك املســاهمات اإلضافيــة من 
حفظ  لبعثات  األعضاء  الدول  ِقَبل 
نحو  اإلنسانية،  والعمليات  السالم 
50 مليــار دوالر، أو نحو %0.06 من 
دخــل العالَم ــ وهو جزء بســيط 
للغاية مــن االحتياجات احلقيقية. 
وتتبنــي دول االحتاد األوروبي عن حق 
تدابير جريئــة مثل أهداف التنمية 
املســتدامة واتفاق باريس للمناخ، 
لكنها تفتقر رغم ذلك إلى السبل 

املالية املطلوبة لتنفيذها.
علــى الرغــم مــن صغــر حجم 
ميزانيــة االحتــاد األوروبــي، فــإن 
الواليــات املتحدة تهاجم  حكومة 
بدعوى  روتيني  بشــكل  املؤسسة 
التكلفة.  وباهظة  متضخمة  أنها 
تدفع الواليات املتحدة نحو %22 من 
امليزانية السنوية العادية التي تبلغ 
2.7 مليــار دوالر، أو نحو 600 مليون 
دوالر كل عــام، لكن هــذا أقل من 
دوالرين لكل مواطــن أميركي. وإذا 

أضفنا عمليات حفظ السالم وغير 
ذلــك من املدفوعات، فــإن إجمالي 
لكل  املتحدة  الواليات  مســاهمة 
يبلغ نحو عشــرة مليارات  ســنة 
دوالر، أو ما يقرب من 30 دوالرا للفرد. 
وبهــذا القدر من البخل والشــح، 
بنفســها  املتحدة  الواليات  تلحق 
األذى. والواقع أن التكاليف النهائية 
التــي تتكبدها الواليــات املتحدة 
والعالَم نتيجة لنقص االســتثمار 
العاملية  االحتياجــات  فــي  املزمن 
من  التريليونات  عشــرات  تبلغ  قد 

الدوالرات.
إضافــة إلى املدفوعــات من خالل 
األمم املتحــدة، تقــدم الــدول ذات 
الدخل املرتفع مدفوعات  مباشــرة 
إلى البلدان األكثــر فقرا في هيئة 
الرســمية.  التنمية  مســاعدات 
التنمية  مساعدات  مجموع  ويبلغ 
150 مليار  نحو  الصافية  الرسمية 
دوالر سنويا، أو %0.31 فقط من دخل 
املانحة، مقارنة مبســاعدات  الدول 
التنميــة الرســمية املوعودة منذ 
فتــرة طويلــة بنســبة %0.7 من 
التحويــالت  هــذه  وألن  الدخــل. 
العامليــة ضئيلة للغايــة، فال يزال 
الفقر املدقع منتشــرا فــي عالَم 
التعهدات  وتظل  بالوفرة.  يتســم 
الغنية منذ  الــدول  التي بذلتهــا 
أمد بعيــد بتزويد الدول الفقيرة مبا 
ال يقل عن 100 مليار دوالر ســنويا 
باملناخ  املرتبطة  لتمويل املشــاريع 

حبرا على ورق.
يتعني على العالَــم أن يعمل جادا 

املتعددة  األموال  بني  املضاهاة  على 
املتعددة  واالحتياجــات  األطــراف 
األطراف. وينبغي لالحتاد األوروبي أن 
إلى  إلى مضاعفة ميزانيته  يسارع 
%2 من دخل االحتاد األوروبي، وزيادتها 
مبرور الوقت. على نحو مماثل، ينبغي 
للعالَــم أن يخصص %2 على األقل 
من الدخل العاملي لتمويل اخلدمات 
العاملية بهدف  العامــة  والســلع 
إنهاء الفقر املدقع، ومكافحة تغير 
املنــاخ، وحماية الطبيعــة، وإنقاذ 
املاليــني مــن البشــر املعوزين من 
الوفــاة املبكرة، وضمــان التعليم 
واحلفاظ  األطفال،  لكل  املدرســي 
على السالم من خالل األمم املتحدة.

لقــد حــان الوقــت للتفكير في 
ضرائــب عاملية جديــدة ــ تفرض 
على دخول الشــركات، واحلسابات 
اخلارجية، واملعامالت املالية الدولية، 
والثروة الصافية ألصحاب املليارات، 
ــ لتغطية تكاليف عالَم  والتلوث 
مترابط حتت الضغــط. ومن خالل 
اإلبداع، والتعاون، والبصيرة الثاقبة، 
ميكننــا تعبئــة إيــرادات جديــدة 
لتحويل ثرواتنــا العاملية العظيمة 

إلى رفاهة مستدامة للجميع.

ترجمة: إبراهيم محمد علي          
جيفري ســاكس: أستاذ التنمية 
املســتدامة وسياســات الصحة 
كولومبيا،  جامعــة  فــي  واإلدارة 
ومديــر مركز كولومبيــا للتنمية 
املستدامة وشبكة حلول التنمية 

املستدامة التابعة لألمم املتحدة.
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مستقبل ترامب في البيت األبيض: قراءة
 في معطيات انتخابات التجديد النصفي؟

االحتالل ليس بريئًا من مشكالتنا المائية

تمويل التعاون الدولي
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دراسة

قراءة

شعرمتابعات

من اإلقطاعيني أكثر مــن ذلك يلتقُط 
مايطيُل به احلديث مع إدغار الذي يحُب 
القراءة والبارون بدوره يعده بكلٍب إسمه 
ديامونــد ومن ثُمَّ يتوصل مما يســمعه 
من الطفل إلــى أن العالقة بني والديه 
ليســت على مايرام.وأنَّ تلك املرأة التى 
ما أن الح طيفها في الفندق حتى تآلف 
مع املكان.وخفَّ لديه الشعور بالضجر 
تعاني مــن الوحدة لذا أراد إكتســاب 

الوقت والوصول إليها بالسرعة.

التهميش
التستمُر سعادة إدغار ِبُصاحبة البارون 

ويُحــال إلــى الهامــش مــن جديد إذ 
توصيها األم بواجباته إذاً لم تُدم إقامته 
في عالم الكبــار ألنَّ البارون بدأَ براقبة 
ردود أفعــال فريســته بعدمــا صارت 
املسافة بينمها ضيقًة إذ إستحوذَ على 
إهتمامها بســرد قصصــه عن رحالت 
الطفل  الهند.هنــا يتفاجأُ  الصيد في 
البالغ من العمر إثنتى عشــرة سنة أن 
األَم حتجم دوره وتدفــع به بعيداً كأنها 
تهدف بذلك أن حتل مكانه في الصداقة 
مع البارون.فعالً يخلــو الفضاء لإلثنني 
ويتســرُب إلى الكالم املتبــادل بينهما 
الغزُل ونثار الشهوة وذاب اجلليد بأنفاس 
الفحة.يستبطُن الراوي العليم ما يفور 
في األعمــاق راصداً توتــر املرأة وحلظة 
إنفالتها قبل اإلنسياق إلى التيار واحلال 
هذه فهــي تفقُد إتزانهــا في التعامل 
الراوي  اليتجاهــل  الطفل.كمــا  مــع 
حتســر البارون على عدم إجناز مغامرته 
تــذوق ثمــرة جموحه. وإخفاقــه في 

وينعكُس تبرمه في إســتجابته الباردة 
حلديث الطفــل ومتلمله في ُمصاحبته.
يتواطــأُ اإلثنان على إقصــاء إدغار من 
خالل القيام الطفل تارة بإرســاله إلى 
فندق آخر ليســألهم عما وصل والده 
الكونت غروندهــامي أو برحلة إلى قرية 
)ماريــا شــوتس( دون الطفــل بحجة 
املدرســية. بالواجبات  اإلهتمام  ضرورة 

لكن ماينطُق بــه الطفل يصعد حدة 
التوتر لدى األم عندما تسمعُه بأن والده 
ليتعافى وليس  املُنتجــع  إلى  أرســله 
إلى أن اإلبن  ليدرس.يلمُح هذا املســردُ 
يســتمُد ســلطة من األب وهو إمتداد 
للتقاليد األرستوقراطية.كلما  له وفقاً 
يتقارب الباروُن من ماتليدا زادت الفجوة 
بينه وبني الطفل إلى أن إكتشف األخيُر 

إنتهازيته.

املطاردة 
تتوالى وقائع الرواية وفقاً خلط تصاعدي 
دون اللجؤ إلى توظيف تقنية اإلسترجاع 
إال فيما يخدُم احلدث األساسي ويدعُم 
املنحي النفسي في فضاء العمِل كما 
ترى ذلك األمر في إستعادة ما كان قائما 
بني والــد الطفل واخلادمة الفرنســية 

ويفهُم من ســياق الســرد أن األخيرة 
هذه  ســيدها.طبعاً  نزوات  ثمن  دفعت 
الومضة تذكُر املُتلقي با توقعه البارون 
عن الرغبــات الكامنة في شــخصية 
املرأِة وتفســر أيضاً دوافــع والدة إدغار 
إلقامــة العالقة مــع الغريب.ما إنفك 
الطفــُل يطــاردُ اإلثنــني ويتعمد كدر 

البارون  صفو لقائهما.بل يتصــرف مع 
بالعنجهية بعدما يســقُط القناع من 
على وجهه.اليفتُر حماســُه لكشــف 
الســر ويتنقص النظرات امُلتلسة بني 
العشــقني.مايزيد من كراهيته للكبار.

لكن ذلك اليحجــُب حبه لألم ويحذرها 
من شــرِ البارون مايضاعف من قلقها 
أكثر.ألنَّ ماقاله طفــل وجد صدًى في 
أعماِقها.كل هذا يضفي جواً مشحوناً 
الرواية إلى يحبُس الطفُل  بالتوتر على 
في غرفته لكن هذا اإلجراء المينعه من 
إقتفاء أثر اإلثنني في الغابة حني ينزُل من 
النافذة هنا يتخُذ السردُ طابعاً بوليسياً 
البارون من  يسمع الهمسات ومطالبة 
يتوهُم  والدته للمشــي نحو ممر ضيق 
الطفُل بأنَّ هذا الغريب يحاول أن يقتَل 
اإلستنجاد  في  يفكر  وبالتالي  فريسته 
وما يشــعر اخلائنان على حد قول إدغار 
بن يراقبهما حتــى يحثان اخلطى نحو 
الفندق ويســبقهما الطفُل إلى هناك.
تصل األحداُث إلى وضــع متأزم عندما 
يتلصــُص اإلبُن على محــاوالت البارون 
لزج باملــرأِة إلى الغرفــة حيث ينتهى 
هذا الوضع بتعــارك غير ُمتكافيء بني 
أمه  إدغار طلب  صدقني لدودين.ويرفُض 
لإلعتــذار من البارون ويثــورُ على عالم 
ُمدلس.ويهرُب إلــى بيت جدته في بادن 
بــا ميتلكه مــن كرونات.وهنــا تنقلُب 
األمور لصاحله ألن السرَّ بحوزته تتوسُل 
إليه األم لتستر على مارأه وأثار غضبه 
يعطُف إدغار على ماتيلده ويكتُم السرَ 
وهي مــن جانبها تنــذر حياتها للولد.

وأنت تصل إلى املقطع األخير من الرواية 
يســتدعي  خاطرك عقدة أوديب لفهم 
تصرفات الطفل علــى ضوئها.يذكر أنَّ 
هذه الرواية حتولت إلى أفالم ســيمائية 

ثالث مرات.

كه يالن ُمَحَمد
 

يقــوُم العمُل األدبي علــى دعامتني أوالً 
البنــاء املــادي املُتمثل بالشــكل وثانياً 
املضمون الــذي تُعبُر عنه التشــكيلة 
اللغويــة والتصميــُم للمــادة وفقــاً 
إهتماُم  يتفاوُت  طبعاً  امُلددة  للمساحة 
الكتاب بهذا البرنامج بني من يريُد رسَم 
إطارِ خــاص به بحيُث يتمكــُن املتلقي 
معرفة عمله من خالل األسلوب واللغة 
إختبارَ   يُفضــُل  وتنظيم وحداتــِه ومن 
الواضح  الكتابة من  أشكال جديدة من 
أن الكاتب النمساوى ستيفان زفايغ هو 
القراُء  يتآنُس  الذيــن  من صف املبدعني 
وذلك لوضــوح خطه وما  أعمالــه  مع 
واإلنسيابية هذا  التشويِق  يتضمنُه من 
فضالً أنَّ مايُقاربُه صاحُب )عالم األمس( 
في رواياته الينفصُل عن طوايا اإلنســان 
وخباياه النفسية.قد يكون هذا املسلك 
األكثــر وضوحاً في رواية أربع وعشــرون 
ســاعًة من حياة إمرأٍة ،واخلوف،والســر 
التــي نحن بصددهــا في عمله  احلارق 
األخيــر الصادر مــن دار مســكيلياني 
دون يحيد  ثيمات نفسية  يوظُف  مؤخراً 
عنهــا ويكون الطفُل إدغــار هو البطُل 
إذ يرافــُق أمه فــي رحلة إلــى منتجع 
)سيمرينغ( وهناك يصادُف جود شخص 
يرحُب بصداقته علــى الرغم من وجود 
فارق فــي العمر واملكانــة اإلجتماعية 
بني اإلثنني غيــر أن إدغار اليفطن إلى ما 
يصبو نحوه البــارون عبر هذه الصداقة 
ولم يتوقــع أن يُصبح طعماً يُصطادُ به 
فريســة أخرى. يريُد البارون املنتمي إلى 
وقراطية إختصار الطريق  اجلذور األُرســتُ
إلــى الهدف لــذا يتواصل مــع الطفل 
بالتودد مستفســراً إياه عن أفراد أسرته 
ومايحبُه وبذلك يكشُف أن والد الطفل 

املؤلف فيه األنظمــة العالماتية في األزياء 
الريفيــة النوجادها تاريخيا في مجتمعاتنا 
لغرض  تركيبتهــا  مكتشــفا  اجلنوبيــة، 
اإلمســاك باملنظومــة العالماتيــة لكل 

جــزء منها.مؤكدا ان األزياء بتشــكيالتها 
وانواعها وتراكيبها هي جزء عضوي ومهم 
من الثقافة الشــعبية مشكلة فيما بعد 
وســيلة اتصال ميكن ان تقــول الكثير عن 

البســيها ،متقصيا دالالت كل موسم مع 
وصف كل فئــة اجتماعيــة داخل اجملتمع 

الريفي.
في  ســيمائية  امليديا..تأمــالت  ))ثقافــة 
الثاني  صورة مدرســية((، عنوان املبحــث 
من الكتــاب، يرى املؤلف فيــه ان )الصورة 
الفوتوغرافية نتاج فني يترجم واقعا الميكن 
ان يكــون خــارج حــدود اإلدراك، لذا فهي 
حتتفظ بتأثيرها في اإلنسان(..من هنا تكون 
الصورة عبــارة عن جتليــات ألزمنة عابقة 
بالذكريات لكنها حتتفظ بطزاجة حلظتها 
املؤثرة،ولها لغتها اخلاصة املعبرة عن حدود 
التصور االجتماعي لكونها تعبرعن ثقافة 

شعبية تتعلق مرجعياتها بالواقع.
ولغــرض اخلــوض إجرائيــا لقــراءة حياة 
املبحث  الثقافية،جاء  وانســاقها  العالمة 
الثالث حتت عنوان ))سيمياء املدينة،مدينة 
العمــارة امنوذجا((،باعتباران خطاب املدينة 
لــه لغته،ممــا يدفعنــا ملعاينتــه معاينة 
سيمائية،ذلك ان املدينة لم تكن مكانا له 
ابعاده ومقاساته فحسب،بل هي نص ومن 
البديهــي يراد لهذا النص قــراءة ما نحلل 
عــن طريقها ونؤؤل،أي قراءة تقودنا الى روح 
ملدينة /النــص. وما عينة اختبار املؤلف في 
كتابه هذا حيــاة العالمة ملدينتِه )العمارة( 
اال ألعتبــارات تتمثــل في وجــود ثقافتني: 

ثقافة تقليدية،وأخرى حتاول تقويض بعض 
مــن اركانها،مما يعني ان هنــاك تناغما بني 

الثقافة واملسعى االجتماعي.
البحــث والتنقيــب عــن األمكنــة التي 
تشكل عالمة تشــي بدالالتها وإيحاءاتها 
الثقافية،هوما حمله عنوان ))نص املقهى/

والذي شــكل  الذكورية((  الهيمنة  عالمة 
املبحث الرابع من هذا السفر الكتابي املاتع 
الــذي اجاد فيه فكر ماجد احلســن وقلمه 
فــي تقصي وكشــف واكتشــاف وحتليل 
البنيات اجملتمعية وكشــط اتربة الزمن من 
عليها،ومــن ثم ضخ روح جديد فيها بفعل 
اإلشــارات النصيــة وادوات التحليل التي 
استضاءت باملنهجية الغربية في التحليل 

والتفكيك وبنى النص الثاوية.
من هنــا يرى احلســن ان ))البحث عن بنية 
مكانيــة محــددة ومعلومة هــو بجمله 
البحث عن طبيعة الثقافة الشعبية التي 
اســتطاعت ان تنشــأ العالمــات مقرونة 
بمارســة تنبثق منها،   ويشكل )املقهى( 
مكانا يكشف عن طبيعة العالمات والتي 
تكشــف بدورها عــن طبيعــة الهيمنة 
الذكورية.ذلك ام املقهى يحتل أهمية كبيرة 
في حياتنــا وتصوراتنا، ومن هــذا التصور 
نرصد حقيقة مفادهــا ان هناك تنوعا في 
املقاهي حسب التنوع االجتماعي، ليقودنا 

املبحث الى خالصة الى ان املقهى ك)نص( 
هي جزء من املؤسسة االجتماعية جاءت اثر 

تعاقد اجتماعي بني األنسان واملكان.
اما املبحث اخلامس واالخير في هذا الكتاب 
فقد جاء بعنوان ))سيمياء التسمية/الرهان 
القصدي للعالمة(( رصد فيه املؤلف اسم 
)العلــم( كمعيار لتحديد هوية اإلنســان 
والتي هي بدورها مؤشــر تبني فيه طبيعة 
شــخصيته.متتبعا خيط العالئق النصية 
واالجتماعيــة عبــر ســياقها التاريخــي 
واللغــوي بعنى ))ان وراء التســمية امناطا 
قصدية حتقق للمسمى كيانه، ونتبني عن 
طريقها ســلوكه،وألن مطلق التسمية له 

حرية األختياروالتعيني((.
العالمــة /محاولــة ألدراك  كتاب )حيــاة 
انساق الثقافة الشــعبية( للمؤلف ماجد 
احلســن، حفر معرفي جاد في أرض تترامى 
امامنا،استطاع وبســباره النقدي وبرؤيته 
املكلله بآليات حتليــل اخلطاب ان يدلنا الى 
مثابــات هامة فــي حياتنا املعاشــة، لها 
من األهميــة الكثيروبا متثلــه من )حقل 
معرفي( ميكن قرائتــه ومعاينته ك )ظاهرة 
ثقافية( ومن ثم فرز مكوناتها وســياقاتها 
اســماه  با  لنا  تكون  االجتماعية،وبالتالي 

)فلسفة الثقافة الشعبية(.

نصير الشيخ
 

 ميهر الصديق الشاعر والناقد ماجد احلسن 
بإهــداء جميل لــي على صفحــات كتابه 
اجلديد ))حياة العالمة /محاولة ألدراك انساق 
الثقافة الشــعبية(( والصادر عــن دار امل 
اجلديدة/ ســوريا، وبواقــع )263( صفحة من 
القطــع املتوســط...والكتاب حفر معرفي 
ألشياء ووقائع وأمكنة تصادفنا وتسير معنا، 
لكنها تفلت مــن القبض عليهــا وكأنها 
خــارج انظارنــا، اال العني الثاقبــة والوعي 
احلصيف قــادران على التقاط أنســاقهما 
وتدوين جزئياتهما، كي تأخذ حيزها الفاعل 

في الذاكرة والثقافة والتاريخ.
    هكــذا يبتدأ احلســن كتابه الــى ))بيان 
املنطق الثقافي في الفعل االجتماعي، وذلك 
عن طريق بيان كنه العالمة، وان هذه املاولة 
التدعي األحاطة بــكل اخلطاب االجتماعي 

بقدر ماتشير الى اثاره ونتاجاته(( ص5.
واشــتمل الكتــاب على متهيد وخمســة 
مباحث، بث في التمهيد مجموعة اســئلة 
مبينا فيها اســباب ربط العالمة بالثقافة، 
وان اجلمع بينهما هو املدخل الى فهم حياة 

الناس والكشف عن رموزها ودالالتها.
وجاء في املبحث األول ))نص الزي(( مستقرئ 

جامعة بغداد عام 1996«.
 تولى عــدة إدارات في املســرح والثقافة 
العراقية  الثقافــة  وزارة  في مؤسســات 

فعمل مديــرا عاما ل » دار ثقافة الطفل » 
عام 2003، ثم اختير مديراً عاما لســينما 
ومســرح العراق عــام 2008 لتأهيل هذه 

املؤسسة العريقة التي عانت احلرمان وجنح 
الفن  ومتخصصي  كبار  حســب  بهمته 
واملســرح العراقي، كما تولى دائرة الفنون 

التشكيلية.
للراحــل مؤلفــات عديدة أبرزهــا )ازمنة 
املسرح( و )الشــفرة والصورة في مسرح 

الطفل( وغيرها الكثير.
تضمــن احلفل التأبيني كلمات لألســتاذ 
عصــام الديوان ممثل وكيــل وزارة الثقافة 
والدكتور ميمون  العبيــدي،  أحد  الدكتور 
اخلالدي الذي حتدث عن ذكرياته مع الراحل 
معاتبــا أســاتذة كلية الفنــون اجلميلة 
لعــدم حضورهم!، ونقيــب الفنانني جبار 
جودي، إضافة الى كلمــة قصيرة للفنان 
فالح إبراهيم عن دائرة الســينما واملسرح، 
مبينــان انه لــن يرثي شــفيق املهدي وال 
يعتبــره راحال امنا يدعو فقــط الى اتخاذه 

قدوة في التواضع والنبل وخلق األمل.

حذام يوسف طاهر
 

بحضور عــدد كبير من األدبــاء والفنانني، 
وأصدقــاء وعائلة الراحل الدكتور شــفيق 
املهدي، أقامت دائرة الســينما واملســرح، 
حفال تأبينيــا للراحل على قاعة املســرح 

الوطني.
بدأ احلفل التأبيني بعرض فيلم تســجيلي 
عن حياته وعرض ملكتبته الغنية بالعناوين 
األدبية والثقافية، إضافــة الى لقاءات مع 
عدد من الفنانني واألصدقــاء القريبني من 
إنسانا متواضعا  الذين حتدثوا عنه  الراحل، 
وداعما للجميــع، كما تضمن الفيلم لقاء 
مع الراحل شفيق املهدي حتدث به عن حياته 
ونشأته، واهتمامه بالثقافة عموما:« ولدت 
في محافظة الديوانية عام 1956، حصلت 
على درجة الدكتوراه في فلسفة الفن من 

غالف الرواية

جانب من حفل التأبني

البعد السايكولوجي في..
رواية )السر الحارق(

حياة العالمة.. حفر معرفي أنساق الثقافة الشعبية

دائرة السينما والمسرح تؤبن
الراحل الدكتور شفيق المهدي

مدينة غائرة 

التستمرُ سعادة إدغار 
ِبمُصاحبة البارون ويُحال 
إلى الهامش من جديد إذ 

توصيها األم بواجباته إذًا لم 
تدُم إقامته في عالم الكبار 
ألنَّ البارون بدَأ بمراقبة ردود 
أفعال فريسته بعدما صارت 

المسافة بينمها ضيقًة إذ 
إستحوَذ على إهتمامها بسرد 

قصصه عن رحالت الصيد في 
الهند

 حسين نهابة

أنا مدينٌة غائرٌة في الِقدم 
تفتح ذراعيها، عند قنديِل املساء

لكّل زائٍر التهمُه احلُزُن
في َسرابِات َسالٍم أبدي 

وال يَهاُب في احلُِب لومَة الئم. 
سأثُب من رذاذِ الَفجر

قبل أن يَستيقَظ بني رِمشيِك
وأكتبِك على صدري 

مَتيمَة ِعشق ال يَرحم 
وأتخّبُط بني أسئلته املُعذبة

لُيعريني من َخطاياِك
َصبراً َجميالً  وَمدينة فاضلة 

أنا مدينٌة تُعلن عن خساراتها املتعاقبة 
لُتلقم في السر نداءات عاشقيها 

عسل االنتصار والذهول 
بهمهمات رجل عجوز َفَقَد حنينه 

بني بيادر االنتظار ولقاء العبور
أنا مدينٌة هشة 

ال تقوى عل الوداع 

جسورها ُمستعرة أبداً 
بُنيت من شوق وانتظار 

كثيراً ما حتتضن الصبر ليالي وأياما، 
وتنام ملء جفونها 

على دعوات آلهة بعيدة 
متقلبة املزاج

أنا مدينٌة، لم تخن ذاكرتِك قط 
رغم جنون األزمنة الغابرة 

وتقلبات اآللهة فيها، 
وكان صوتــه القادم من ســاحل مهجور 

ينتشلني 
مثل عصفور جريح 

من وشايات ليالي الشتاء الطويلة 
ويندلق، كخمرة انتمائي 

على أفراح غير ُمعلنة 
أنا مدينٌة، سورها أنِت 

خطيئتها أنِت 
وقافيتها التي جفت بني سنني 

احلرمان والصمت، أنِت
يا لقسوة الَشعر املُعتقل 

حني يقضم ما تبقى من صلواتي 
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إستئناف القتال و الدعم الدولي للكرد
* مع إســتئناف القتال دخلت املســألة 
الكردية الى مرحلة جديدة بدأت بإعالن 
الــدول اإلشــتراكية دعمهــا للقضية 
الى  الشــيوعيني  ثــم جلــوء  الكرديــة 
كردســتان وحتريــك القضيــة الكردية 
علــى صعيــد األمم املتحــدة مــن قبل 
اإلحتاد الســوفيتي عبــر منغوليا، فهل 
هذه التطــورات مت إســتغاللها لصالح 

القضية؟
- نعم، وأعتقــد بأن تلــك املرحلة كانت 
بدايــة تدويــل القضية الكرديــة، فقبل 
وبعد ســقوط حكم  القتال  إســتئناف 
قاســم كنت وصالح اليوســفي في أول 
زيــارة لنا الى بغداد، وإجتمــع حولنا عدد 
كبير مــن الصحفيني العراقيني واألجانب 
والكل يريد أن يعرف موقف ثورة كردستان 
ممــا حصل وخاصة موقفنــا من احلكومة 
اجلديــدة، كما كانــوا يريــدون أن يعرفوا 
حصيلــة املفاوضات التي بــدأت. ولذلك 
كنت ألتقي بعشرات الصحفيني وبشكل 
يومي تقريبا، وكانت احلكومة قد سمحت 
املال  بزيارة  لعدد محدود من الصحفيــني 
مصطفى وعقد اللقاءات الصحفية معه، 
وكل ذلك اإلنفتاح اإلعالمي ســاهم في 
إيصال القضية الكردية الى مسامع الرأي 
العام العاملي واألوســاط واحملافل الدولية. 
والســبب الثاني لوصول أصداء الثورة الى 
اجملتمع الدولــي هو اجملازر التــي إرتكبها 
النظام البعثي اجلديد ضد الشــيوعيني، 
وهذا ما دفع بالدول اإلشــتراكية وجميع 
أن  العالــم  الشــيوعية فــي  األحــزاب 
العراقية اجلديدة،  تنبري إلدانة احلكومــة 
ولذلك إهتمت جميع وســائل اإلعالم في 
الدول اإلشــتراكية بأخبــار العراق وبدأت 
تنقل حلظــة بلحظة أخبار الشــيوعيني 
والدميقراطيــني في العــراق وكذلك أنباء 
ثورة  أخبــار  الكرديــة وأصبحت  الثــورة 
الشــعب الكردي حتتل صدارة الصفحات 

األولى من صحف ومجالت العالم.

* وهل تلك األصداء كانت على املستوى 
املطلوب؟

بالطبع..فكمــا حصــل عنــد قصف   -
حلبجة باألســلحة الكيمياوية، إنتشرت 
أخبــار القضية الكردية ونضال شــعبنا 
بجميع  الهشــيم  فــي  كالنار  العــادل 
أنحاء العالم. فالصحف الشــيوعية في 
أنحاء أوروبــا تتحدث بكثافة عن القضية 
الكرديــة، وكما هو معلوم فــإن األحزاب 
الشــيوعية والدول اإلشــتراكية تتحدث 
بلغة واحــدة من خالل منظماتها املهنية 
والعمال  والنســاء  والشــباب  كالطلبة 
والفالحــني كلها جندت إلدانة سياســة 
حكومة بغداد. وأحدثــت تلك التغطيات 
األخباريــة ضجة كبرى فــي العالم، فقد 
بدأت الصحــف العاملية الكبــرى تهتم 
الكردية، فعلى سبيل  ألول مرة بالقضية 
املثال أوفدت نيويورك تاميز دانا أدم شميدت 
الى كردســتان، ثم أعادت إيفاده مرة أخرى 
بعد ســقوط حكم قاســم. وجاء إيريك 
رولو عن طريق سري من إيران وأقام عندنا 
وأخذنــاه معنا خفية الى بغــداد، وكانت 
لوفيغارو الفرنســية قد أوفــدت مندوبا 
عنها الى بغداد، وكما هو معلوم فإن هذه 
املؤسســات الصحفية مهمة ومشهورة 

على مستوى العالم.

دور اإلحتاد السوفيتي و أوروبا الغربية و 
العرب

*ومــاذا عــن دور اإلحتــاد الســوفيتي و 
املعســكر اإلشــتراكي عمومــا لدعم 

القضية الكردية؟
- كانــت املفاوضات عمومــا حتظى برضا 
الواليات املتحدة واإلحتاد السوفيتي، وحني 
بدأناها كنت على إتصال يومي بشــخص 
ســوفيتي، ثــم أصبح مبثابة مستشــار 
لــي ويدعى زاديســيف، وقــد توفي قبل 
فترة قليلة وإلتقيتــه في لبنان حني كان 
ســكرتيرا بالسفارة الســوفيتية هناك. 
كان السوفييت يدعمون قضيتنا بشكل 
جيد، وكانوا يوصوننا بــأن نحل القضية 
عن طريق احلوار والتفــاوض، ألنهم كانوا 
يخشــون أن تتوحد كل مــن تركيا وإيران 
والعراق ويســعون جميعــا للقضاء على 
الكرد، وخاصــة أن حكومة البعث كانت 
ترتكب أعماال وحشــية ضد الناس. وكان 
الســوفييت يريدون احلفــاظ علينا وعلى 
ثورتنا، واألميركان أيضا نصحونا بأن نحل 
ألتقي سفراء  املســألة ســلميا، وكنت 

فرنسا وأملانيا والدول اإلشتراكية، وكذلك 
الذي تالسنت معه مرة  الصيني  السفير 

ألنه كان يؤيد بشدة احلكومة العراقية.
ففي إحتفال بالســفارة الصينية جاءني 
السفير للترحيب بي فقلت له "هل مازلت 
عند موقفك من معارضة حق الشــعوب 
فــي تقرير املصير"؟ رد "ال لســت كذلك، 
وأنــت لم تفهمنــي في البدايــة"! قلت 
"ال..لقد فهمتك جيــدا، فأنت مبعارضتك 
حلق الشــعوب بتقرير مصيرها إمنا تخدم 
وتؤيد سياســة حكومة ديكتاتورية تقتل 
الشيوعيني"، قال "هؤالء ليسوا شيوعيني 
بل منحرفــون"! قلت له "ياســيد هؤالء 
يقتلــون ألنهــم شــيوعيون! واحلكومة 
العراقيــة ليســت حكومة ماركســية 
لينينية حتى يقال بأن هؤالء إنحرفوا، هم 
يقتلون بجريرة أنهم شيوعيون". بعد هذه 
احملادثة غاب عن اإلحتفال. ولقيت السفير 
الفرنسي هناك وكان رجال ودودا فحملته 
برسالة الى اجلنرال ديغول، قال "على العني 
بأن  وإعلم  برســالتك،  والرأس ســأبلغه 
اجلنرال يتعاطف معكــم ويتمنى انتصار 
قضيتكم ونضالكــم". كان الصحفيون 
ينهالــون علي، حتــى الصحفيني األتراك 
جاءوا أيضا وصوروني ونشروا أخبار الثورة 

الكردية على نطاق واسع بصحفهم.

* الصداقة التي نشــأت بينكم والقيادة 
املصرية و أصداء القضيــة الكردية في 
اإلعــالم العربــي من جهة، وإســتئناف 
القتــال ضد الكرد من جهــة أخرى، ألم 

يؤثر كل ذلك في عالقة مصر بالعراق؟
- أريد أن أقول لك شيئا، حني نشرت جريدة 
إحتجت  الكردية"  "الثورة  أخبار  "األهرام" 
احلكومة العراقية بشكل رسمي لتسمية 
حركتنــا بالثورة، ولكن محمد حســنني 
هيكل رئيس حتريرها كتب مقاال إفتتاحيا 
ردا على تلــك اإلحتجاجات وأحدث املقال 
ضجة كبرى في ذلــك الوقت. فالقضية 
الكردية أصبحت معروفة على املســتوى 
األوروبي، ولذلك حني جئت الى أوروبا كانت 
األجواء باتت مهيئة للتحرك الدبلوماسي، 
وفي احلقيقة كان رفاقنا هناك نشــطني 
جدا، وخاصة جمعيــة الطلبة الكرد في 
أوروبا كان لهم دور متميز.فعلى ســبيل 
املثــال، حني وصلت فيينا جاء الدكتور وريا 
أمني رواندوزي إلســتقبالي مع مجموعة 
مــن الرفاق وأتــوا معهــم مبجموعة من 
الصحفيني الــى املطار منهم مراســلو 

اإلذاعــات والتلفزيونــات و وكاالت األنباء 
وحتدثــوا بشــكل إيجابي عــن القضية 
الكردية، باإلضافة الى ذلك إلتقيت هناك 
بالعديد من قيادات األحزاب السياســية 

اخملتلفة.

* وماذا كانــت مواقف دول أوروبا الغربية 
من القضية الكردية؟

- حــني جتدد القتــال ذهبت الــى باريس، 
وهنــاك أيضا جاء صحفيــون الى املطار، 
وكانت الصحف الفرنســية تنشر وقتها 
العديــد من املقــاالت لصالــح القضية 
الكرديــة، ودعيــت من قبــل العديد من 
الذين  الكبرى هنــاك  رؤوســاء الصحف 
أرسلوا مندوبيهم الى كردستان لتقصي 
األخبــار. وأتذكــر منهــم رئيــس حترير 
التــي كانت صحيفة  لوفيغارو  صحيفة 
محافظة و كبيــرة ومؤثرة على الصعيد 
الفرنســي، فأقام حفلــة كوكتيل على 
شــرفي دعا إليها العديد من الصحفيني 
دعاني  كما  الفرنســية،  والشــخصيات 
رئيس حترير صحيفة "لومانتيه “لسان حال 
احلزب الشيوعي الفرنسي، وأهداني قنينة 
شــامبانيا فاخرة وقال "هذه النوعية من 
الشامبانيا نقدمها فقط ألعز أصدقائنا". 
وكانت هــذه الصحيفــة كأنها صحفنا 
الكردية تنشــر جميع أخبارنــا أوال بأول و 
إستقبلني رئيس حترير صحيفة "لوموند" 
وأقام حفلة على شــرفي أيضا دعا إليها 
محرري جميع األقســام، ولقيت إهتماما 
كبيرا منهم. وكان اإلنكليز هم الوحيدين 
تأشيرة دخول  إمتنعوا عن إعطائي  الذين 
الى بريطانيا، وقالوا "ستخلق لنا مشكلة 
فــي عالقاتنا مــع احلكومــة العراقية"، 

ودعني أروي لك هذه احلادثة الطريفة.
كتبت رســالة الى هارولد ويلســن الذي 
كان حينذاك رئيسا حلزب العمال املعارض، 
حتدثت فيهــا عن القضيــة الكردية. ورد 
على الرسالة ردا جميال ووعدني بأن يطرح 
البحث  الكردية على بســاط  القضيــة 
داخــل البرملــان البريطانــي. وفعال أوفى 
بوعده حيث ناقش البرملان القضية وأثاروا 
باألســلحة  العراق  تزويد  أســباب  هناك 
لقتل الناس، وكذلك أســباب عدم منحي 
تأشــيرة دخــول بريطانيــا. وبعد ســنة 
وصل حــزب العمال الى احلكــم ، وكنت 
حينهــا في برلني، فذهبــت لطلب الفيزا 
البريطانية، ولكن القنصل البريطاني قال 
لي "سأعطيك التأشيرة ولكن بشرط أن 

تعدني بأنك لن تتحدث عن شــيء يفسد 
العالقــة بيننا وبني احلكومــة العراقية". 
فقلــت له "لــن أقبل بأية شــروط، فإما 
تعطيني التأشــيرة وأنا حر فيما أٌقول، أو 
التأشيرة.  أريدها". فإمتنع عن إعطائي  ال 
ولذلك كتبت رســالة الى هارولد ويلسن 
وقلت فيها "في السابق إمتنعت حكومة 
احملافظني عــن إعطائي التأشــيرة، وأنت 
بالذات إنتقدت ذلك املوقف في الرســالة 
التي كتبتها لي، وها أنتم حكومة العمال 
متتنعون أيضــا عن إعطائي التأشــيرة". 
ووصلت رسالتي إليه بعد عدة أيام فإتصل 
بي القنصل البريطاني وقال ضاحكا "لقد 
صدرت األوامر إلي بإعطائك الفيزا بعد أن 

شكوتنا"!
وفــي بريطانيا قمنا بنشــاطات متعددة، 
فقــد نظــم أعضــاء البرملــان إجتماعا 
موســعا معي، وهناك داخل أروقة البرملان 
اليه،  فقدموني  ويلســن،  هارولد  صادفنا 
وكانت للقضيــة الكردية في ذلك الوقت 
صدى واســع وحتتل أولويــات إهتمام دول 
العالم، وكنت فــي أوروبا أحتدث بعقالنية 
وبهدوء عن القضية. وفي احلقيقة عاوننا 
عبدالناصر كثيرا في طرحها على املستوى 
العربي أيضا، حتى جبهة احملافظني العرب 
أيدونــا مثل امللــك احلســني. وكان امللك 
فيصل حينذاك مازال أميرا، وكان مقاطعا 
ألخيه امللك ويقيم في أوروبا، وبواســطة 
ســفيرهم في روما عقدنا العالقة معه 

وجاء الى فيينا وإلتقينا هناك.
حازت القضية الكردية في تلك الفترة على 
إهتمام العالم، فحني طلبت الفيزا لزيارة 
أميركا لم يترددوا للحظة. ففي أمســية 
للطلبة الكرد دخل علينا شــخصان من 
الســفارة األميركية وأبلغا سعدي دزةيي 
بأن "فالنا قدم طلبا للحصول على الفيزا 
وحصلت املوافقــة عليه فأبلغوه ليذهب 
غدا للسفارة أو يرسل لنا جوازه لنختمها 
لــه"، وبعــد تعرفهما بــي دعوناهم الى 
مائدتنا ثم حتادثنا فقالوا لي "إن التأشيرة 
جاهزة وإذا ســافرت الى واشنطن فهناك 
مــن ينتظرونك فــي اخلارجيــة، فالبيت 
مقابلتك،  اليستطيعان  والرئيس  األبيض 
ولكن شــقيق الرئيس روبرت كينيدي وزير 

العدل سيلتقيك".

* وهــل كان الســوفييت يعلمون بهذه 
العالقة وهل زرمت الدول اإلشتراكية حني 

كنتم في أوروبا؟

- نعم كنا نحيطهم علما بكل إتصاالتنا، 
ثم جئت الى برلني الشرقية فإستقبلوني 
بحــرارة إلتقيــت بعضــو فــي املكتب 
السياســي للحــزب الدميقراطي املوحد 
في منزل خــاص خارج برلني الشــرقية. 
وأعطونا مســاعدة مالية مببلغ مائة ألف 
مارك ونتصرف به كما نشــاء على شرط 
أن نصرفه داخل أملانيا الدميقراطية نشتري 
الدميقراطية  أملانيــا  وكانت  به حاجياتنا. 
وجيكوســلوفاكيا قد أبدتا إستعدادهما 
لتلبية كل مطالبنا من األســلحة وقالوا 
"أيــة كمية تريدون نحن على إســتعداد 
لتوفيرها لكم بشــرط أن تؤمنوا طريقة 
إيصالها إليكم".ثم سافرت الى موسكو، 
وقبــل وصولي إليهــا كان مندوبــا راديو 
بباريس،  إلتقوني  قد  موســكو  وتلفزيون 
وحــني وصلت هنــاك إلتقيــت بعدد من 
املســؤولني، ومن هناك تيقنت بأن الطلب 
املنغولي في األمم املتحدة سيفشــل بعد 
أن أبلغوني بأنه ليست هناك دولة واحدة 
تؤيــد املقترح املنغولي فــي األمم املتحدة 

إلدانة العراق.

* هــل صحيح بأنــك إلتقيت في باريس 
عام 1963 بشــمعون بيريز، وأن وفدا من 
البارتي بعضوية إبراهيــم أحمد و عمر 
دبابة و شمس الدين املفتي زار إسرائيل؟

- اخلبــران ال أســاس لهما مــن الصحة، 
فاملسألة كانت كالتالي: كان السوفييت 
قد حــددوا فــي كل بلد أزوره شــخصا 
منهم يرشــدني و ينصحني فيما يتعلق 
بالعالقات اخلارجية، وحني كنت في باريس 
وأرأس الوفــد الكردي، إلتقيت بشــخص 
روســي لهذا الغرض. وذات يوم جاء األمير 
كاميران بدرخان وقال لي "امللك احلســني 
و وكيــل وزيــر الدفاع البريطانــي يريدان 
إتصلت  ثــم  قلت "حســنا".  لقــاءك"، 
بالروس فلم ميانعــوا لقاءهما، وبعد فترة 
جاء كاميــران مرة أخرى وقــال "أنا كنت 
يريد لقاءك هو  الذي  مخطئا، فالشخص 
وزير الدفاع اإلسرائيلي وليس البريطاني"! 
وتذرعت له قائال "يجــب أن أحتدث باألمر 
مع األخوة في كردســتان، ولكني إتصلت 
املقابلة!  برفــض  فنصحونــي  بالــروس 
فأبلغت كاميران "بأن اإلخوة في كردستان 

ال يوافقون على اللقاء".

* وماذا عن ســفر األستاذ ابراهيم أحمد 
الى إسرائيل؟

- ال أســاس لذلك أيضا مــن الصحة، فال 
األســتاذ ابراهيم وال عمــر دبابة ذهبا الى 
إسرائيل، كل ما في األمر أن شمس الدين 
املفتي هو من ذهب الى إســرائيل برفقة 
املال مصطفــى و الدكتور محمود عثمان، 
وفي ذلــك الوقت كنا في صــراع مع املال 

مصطفى.

* وماذا حصل في سفرك الى أمريكا؟
- لم أســافر إليهــا، ألن ال أحد من الدول 
أيدت املقتــرح املنغولي ولذلــك لم أجد 
حاجة للسفر، وهناك سبب آخر حال دون 
ذلك، حيث تلقيت إستدعاء من كردستان 
بضرورة العــودة ألن األوضاع متأزمة جدا، 
فاملوقع الذي كنت مســؤوال عنه تعرض 
الى الهجوم و قالوا ســيكون من األفضل 
أن تعود. واآلن علي أن أقول بأنني نادم لعدم 
ســفري الى أمريكا حينــذاك، فلو ذهبت 
لكان ذلــك بالتأكيد ســيخدم القضية 
الكردية وكان باإلمكان أن نطرح القضية 
الكردية على املســرح الدولي و األمريكي 

معا.

*ومــاذا كان دور الكرد باخلارج في تعريف 
القضية الكردية بالعالم اخلارجي؟

القضية  إنتشــار أصداء  - أحد أســباب 
الكردية في أوروبا كان النشــاط الطالبي 
الكــردي هناك، فجمعيــة الطلبة الكرد 
بفعاليــات مهمة مــن تظاهرات  قامت 
و إجتماعــات وبناء العالقات مع وســائل 
اإلعالم و حققت القضية الكردية في تلك 
الســنوات طفرة نوعية و تقدما ملحوظا 
على عــدة أصعــدة، و يتحــدث دانا آدم 
شميدت في كتابه عن دورنا املؤثر في تلك 
الفترة ويوليها أهمية بالغة ويقول "هذه 
هي املرة األولى التي ينقل فيها الشــعب 
الكردي قضيته الى املسرح الدولي، فهناك 
إهتمام إعالمي كبير و طرح دبلوماســي 
للقضية على احملافل الدولية، ولذلك فإن 
الرأي العــام األوروبــي واألمريكي يقبالن 
الى  الكــردي يعود  والنجاح  الطرح،  بهذا 
أسلوب طرحهم للقضية، ففي األوساط 
وفي  العربية يطرحونها بشــكل محدد، 
الدول اإلشــتراكية بشــكل آخر، وهكذا 
بالنســبة للغرب والعالــم الدميقراطي. 
لذلــك فالطروحات مقبولــة عموما من 

جميع األطراف وهذا سر النجاح".

*وهــل تأثرت األوضــاع بالتغييــر الذي 

حصل فــي تشــرين الثاني حــني أزاح 
عبدالســالم عارف البعثيني من احلكم، 
وهل ســنحت فرصة جديدة إلستئناف 

املفاوضات؟
- نعم حــدث ذلك، فحكومة البعث بدأت 
حمالتها ضد كردســتان فــي أيام 8،9،10 
حزيران 1963 وإستمرت حتى تشرين ذلك 
العام، وهاجمت قواتها بوحشــية بالغة 
على كردســتان، وكانت املــرة األولى في 
تاريخ العراق يكشف فيها حزب البعث عن 
سياســته لإلبادة اجلماعية وترحيل الكرد 
من ديارهــم، وكانت املرة األولى التي يدمر 
فيها هذا احلــزب القرى الكردية النفطية 
احمليطة بكركوك حتــت غطاء إبعاد اخلطر 
النفطية. وتعد عام 1963  املنشــآت  عن 
لتدمير  بدايــة فعلية حلــرب عنصريــة 
كردســتان وإنتهــاج سياســة الترحيل 
والتطهير العرقــي، وكل ذلك حصل من 
قبل حــزب البعث. وأعتقــد بأن ماحصل 
كان نتاج الفكر الذي بشــر به ميشــيل 
عفلق، ففــي مادة من النظــام الداخلي 
حلزب البعث وردت إشــارة تقول "في حال 
عدم قبول األقليات القومية باإلنصهار في 
البوتقة العربية و بــأن يتحولوا الى عرب 
ويعيشوا ضمن األمة العربية، عندها جتب 
إبادتهــم أو طردهم من البــالد بإعتبار أن 
األرض هي عربية". هذا الطرح الشوفيني 
كان باألســاس طرحا خاطئا وعنصريا.ألن 
أرض كردســتان العراق لم تكن يوما أرضا 
عربية. وكرد العراق ليسوا عربا فهم جزء 
من األمة الكردية كما أن العرب العراقيني 
هم جزء من األمة العربية، وأرض كردستان 
هي جزء من أرض كردســتان الكبرى وهي 
ملك لألمــة الكردية كما أن عربســتان 
العراقيــة هي ملك لألمــة العربية. وقد 
نفذت تلك السياسة العنصرية ألول مرة 
السلطة  البعث  عام 1963 حني تســلم 
بالعراق وشجعت العشائر العربية لنهب 
وســلب كردســتان. ولكن رغم كل هذه 
احملاوالت لم يســتطع البعــث أن يحقق 
التي  أي إنتصار رغــم الضجــة الكبيرة 
إفتعلها، ألن معظم املناطق األساسية و 

احملررة بقيت حتت سيطرة الثورة الكردية.

* فــي تقييمك لقدرة القــوات الكردية، 
كيف تــرى دور البيشــمركة فــي ذلك 

الوقت؟
- لقد كانــت لقوات البيشــمركة دور 
مهم وبارز فقد إستبسلت في املواجهة، 
رغم أن بعــض قادتها من الذين عينهم 
وفرضهــم املال مصطفــى كانوا جبناء 
ومتخاذلني وغير أكفاء. وســأضرب لك 
مثاال واحدا عن عزيــز عقراوي الذي كان 
ضابطا برتبة مقدم ركــن، كان يتفاخر 
قائدا  عني  ولذلك  بشــجاعته  ويتباهى 
ملعارك محور أربيل، ولكنه إنهزم مبعركة 
ســري رش والتي كانت منطقة عصية 
وفيها عدد كبير من قوات البيشــمركة 
وخاصة علــى قمة جبل ســفني الذي 
باملنطقة ومن  الوعــرة  اجلبال  يعد أحد 
الصعب إحتاللــه، وكان يفترض أن تدوم 
املعــارك هناك لعشــرات أيــام، ولكن 
عقــراوي إنهزم وفــر من أمــام القوات 
العراقية املتقدمة التي إســتطاعت أن 
تلتف على قوات البيشمركة من اخللف 
وتتقدم نحو منطقة ســبيلك ثم كلي 
علي بيــك وهامت قوات عقــراوي على 
وجوهها فإستطاعت قوات احلكومة أن 
حتتل كلي علي بيــك وحاج عمران على 
احلدود مع إيــران دون أي قتال. وللتذكير 
فقط فــإن كلــي علي بيــك منطقة 
وعــرة ويســتطيع اإلنســان أن يصمد 
فيهــا ويقاتل لعدة أشــهر، ولكن رجال 
متخاذال مثل عزيز عقراوي لم يســتطع 
الصمــود فيها أليام، ولذلــك نال لقب 
الناس.  أوســاط  “في  الهزميــة  "جنرال 
أما املناطــق التي قادهــا احلزبيون فقد 
شــهدت معارك بطولية لم تســتطع 
احلكومة أن تتقــدم فيها وحتتلها. ففي 
اخلريف مت إحتالل جمي ريزان بعد معارك 
عنيفة وسقوط خسائر كبيرة بصفوف 
القوات احلكومية، والســبب أن الطريق 
املؤدي إليها منطقة ســهلية تستطيع 
الدبابات أن تتقدم فيها بســهولة، ومع 
ذلك عجــزت قوات احلكومــة متاما عن 
إحتالل مناطــق مهمة أخرى كانت حتت 
قيادة املكتب السياسي مثل قرداغ ومبو 
وشهربازير وماوت، لكنها إستطاعت أن 
حتتل بســهولة منطقة بارزان ومن دون 

قتال.

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

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

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

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

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

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

املشهد.

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

) لقاء العمر(
الحلقة 23
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احلسني بن طالل امللك فيصل جمال عبد الناصر

 كانت المفاوضات عموما تحظى برضا الواليات المتحدة واإلتحاد السوفيتي، 
وحين بدأناها كنت على إتصال يومي بشخص سوفيتي، ثم أصبح بمثابة مستشار 

لي ويدعى زاديسيف، وقد توفي قبل فترة قليلة وإلتقيته في لبنان حين كان 
سكرتيرا بالسفارة السوفيتية هناك. كان السوفييت يدعمون قضيتنا بشكل جيد، 

وكانوا يوصوننا بأن نحل القضية عن طريق الحوار والتفاوض
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بغداد - وداد إبراهيم: 

كثرة االعمال التي تروم املشــاركة 
في مهرجان الواسطي الثاني عشر، 
والتي دخلت الى قسم املعارض في 
خطاب  التشــكيلية،  الفنون  دائرة 
الواســطي  ان مهرجان  يؤكد  فني 
فــي دورته للعام احلالــي 2018، قد 
الظاهرة  ميــد  وهذا  االكبــر،  يكون 
التشــكيلية بالبعد السحري، بعد 
الــى جلنة فنية  ان احيلت االعمال 
التشكيلية،  الفنون  دائرة  من خارج 
مكونــة مــن فنانــن، وأســاتذة 
فنية،  اختصاصات  ومــن  جامعات، 
وتعمل هذه اللجنة ضمن شــروط، 
منها ان ال يكون العمل قد شــارك 
في معارض فنية سابقة، وان يكون 
الى مستوى  يرتقي  فني  مبســتوى 

املهرجان.
هذا ما حتدث به عــدد من الفنانن 
للمشاركة،  أعمالهم  قدموا  الذين 
ومنــذ وقــت مبكر، وقبــل انطالق 

فعاليات املهرجان بأشهر.
  اإلعمــال التي اكتظ بها قســم 
سيكون  املتعددة،  بأروقته  املعارض، 
القاعات  جــدار  على  نصيــب  لها 

الثالث اخلاصة بالعرض.
مهرجان الواســطي الذي اقيم في 
بغداد في دورته االولــى عام 1972، 
والندوات،  الفنية،  بالتنويعات  ومتيز 
الواســطي،  أعمال  عن  واحملاضرات، 
واملعــارض الشــخصية، حتى عام 
1997، وصــل عدد األعمال في دورته 
االخيــرة الى 170 عمالً فنياً، اغلبها 

لفناني مدينة الكوت.
احلصار،  لظــروف  املهرجان  وتوقف 

واحلروب، حتى عاد يوم 3 من تشرين 
األول من عام 2010، واســتمر حتى 
يوم 28 منه، وعد امتــداداً للدورات 
السابقة، ومتيز مبشاركة كبيرة لفن 
اخلزف، واقامة ندوات نقدية، شــارك 

فيها نقاد، وفنانون من دائرة الفنون، 
ومــن خارجهــا، واصــدار كتيبات 
تعريفيــة عــن املهرجــان، حتمــل 
لوحات خلالد الذكر الواسطي. ومتيز 
مبشاركة كبيرة للملصقات الفنية، 

االعمال  والتــي متتلــك مؤهــالت 
االنتقائية الناجحة، ذلك انها وقعت 
ضمن اختيارات فنان رائد، وقدير، انه 
الفنان نوري الــراوي، ومن بن مئات 

امللصقات انتقى أربعن ملصقاً.

 يحيــى بــن محمــود بن احلســن 
الواســطي، الــذي ولد فــي القرن 
السابع الهجري )في مدينة واسط(، 
في  بذاتها،  قائمــة  مدرســة  يعد 
فن الرســم، وفن كتابــة املقامات، 

وتصويرهــا، جنــح ابن واســط في 
تصوير منمنمات في الشعر العربي، 

وحتويلها الى لوحات فنية.
 أحــد الفنانــن املشــاركن فــي 
املهرجــان قال: هذا االســم اخلالد 
اضفى اهمية كبيرة على املهرجان، 
لذا سيكون هناك اعالن لنتائج فرز 
االعمال التي ستشارك في املهرجان 
للعام احلالي، في الرســم، والنحت، 
واخلزف، والتي متثل اســلوباً، واجتاهاً، 
يسود الساحة الفنية االن، علما ان 

املشاركن من عدة اجيال فنية. 
التشــكيلي، مدير  والناقد  الفنان   
دائرة  فــي  الفنية  الثقافة  قســم 
لم  قــال:  العزاوي  قاســم  الفنون 
يحدد الى االن موعــد بدء فعاليات 
ذلــك  مــن  وبالرغــم  املهرجــان، 
فاالســتعدادات قائمــة فــي دائرة 
الفنــون، بالتهيئة للمهرجان، الذي 
يعد الفعاليــة االكثر اهمية خالل 
هذا العام، لذا ستكون لي مشاركة 
ستقام  التي  النقدية  اجللسات  في 
يومياً خالل ايام املهرجان مع الناقد 
د. جواد الزيدي، ود. محمد الكناني. 

وهيــب  العراقــي طــه  النحــات 
قــال: مهرجان الواســطي واجهة 
العراقي،  بالفنــان  للتعريف  كبيرة 
وباالجتاهــات الفنيــة واالســاليب 
الســائدة على الساحة الفنية في 
املرحلة احلاليــة، كما ان الكثير من 
الفنانــن بذلــوا محــاوالت كبيرة 
هذه  في  واالبهى  االفضــل،  لتقدمي 
الفعاليــة التي تعــد كرنفاال فنيا 
كبيرا، ومن املؤكد ان لهذا املهرجان 
أهميتــه بتشــكيل جلنــة عليــا 
واختيار  فحــص،  وجلان  للمهرجان، 

اإلعمال املشاركة.

استقبلت اعمال عدة للمشاركة في المهرجان

مهرجان الواسطي الثاني عشر خطاب فني
يمد الفن التشكيلي بالبعد السحري

ديك عمالق ينتقي شريكتني حلياته
متكن ديك ضخم اشــتهر على صفحات التواصل االجتماعي 
بقياســاته الكبيرة، من العثور على شــريكتن حلياته دفعة 

واحدة.
ولم يصدق مستعملو اإلنترنت عام 2017 الفيديو الذي انتشر 
عبر مواقــع التواصل االجتماعي لضخامــة الديك الذي بلغ 
ارتفاعه 91 ســنتيمترا ووزنه 7.7 كيلوغرام. واشتبهوا آنذاك 
بأن الديــك الذي في الفيديو ليس حقيقيــاً وما هو إال طفل 

صغير ألبس زي ديك.
وأكد املزارع فايتي ســيفاي، في كوسوفو، أن ديكه الذي أطلق 
عليه لقب »ميركلي«، حقيقي وينتمي إلى ساللة دجاج براما 

التي تصل أوزان طيورها في املتوسط إلى 5.5 كيلوغرام.
وقال ســيفاي للصحفين: »ميراكلي طائر ســعيد ولطيف 
للغايــة ويعامله جميع من في املزرعــة معاملة جيدة، ولقد 

اختار لنفسه دجاجتن«.

»الكتاب األخضر« أفضل فيلم لعام 2018
أقر اجمللس الوطني لنقاد الســينما فــي الواليات املتحدة بأن 
فيلم »الكتاب األخضر«، أفضل فيلم على اإلطالق لعام 2018.

ومت اختيار فيغو مورتنســن الذي لعب الدور الرئيس في فيلم 
»الكتاب األخضر«، أفضل ممثل لهذا العام.

واختار مجلس نقاد السينما ليدي غاغا، أفضل ممثلة في هذا 
العام عن دورها في الفيلم املوســيقي »والدة جنم«، الذي حاز 

مخرجه، بريدلي كوبر، لقب أفضل مخرج لعام 2018.
ونال اجلزء الثاني من فيلم »أبطال خارقون« لقب أفضل فيلم 
رسوم متحركة. وأفضل سيناريست لعام 2018 بات الكاتب، 

بول شرودر، عن فيلم »يوميات قس إصالحي«.
وأشاد اجمللس الوطني لنقاد السينما بالفيلم األجنبي »احلرب 
الباردة«. وســيقام حفل توزيع جوائز نقاد السينما، في كانون 

الثاني 2019، في مدينة نيويورك.

رسالة الى »اجلنة »
اجتاحــت مواقع التواصل االجتماعي قصــة مؤثرة جداً، كان 
بطلها طفل في السادســة من عمره، قرر إرسال رسالة إلى 
»اجلنــة« لتصل إلى والــده املتوفى في عيد ميــالده، ليفاجأ 

بوصول رد غير متوقع.
واعتاد الطفــل البريطاني جيس هيندمان وشــقيقته على 
إرسال رســالة إلى والدهما املتوفى في ذكرى عيد ميالده، إال 
أنه هذه املرة ترك مالحظة على الظرف لساعي البريد، جعلته 

يحظى مبفاجأة.
وكتب جيس على الظرف من اخلارج: »الســيد ساعي البريد، 
هل ميكنك أن تأخذ هذه الرســالة إلى اجلنة، لوالدي مبناسبة 

عيد ميالده. شكرا«، حسب ما ذكر موقع »إدنبره اليف«.
وبعد أيام وصلت رسالة رسمية إلى الطفل جيس من شركة 
البريــد امللكــي »رويال ميــل«، تؤكد فيها بــأن املهمة »متت 

بنجاح«.
وقالت الرسالة: »أردنا أن نستغل هذه الفرصة للتواصل معك، 
ولنخبــرك بأننا جنحنا في إيصال رســالتك لوالدك في اجلنة. 
لقد كان حتديــاً صعباً لتجنب االصطدام بالنجوم وغيرها من 

األشياء املوجودة في اجملرة في طريقنا إلى هناك«.
وحملت الرســالة توقيع نائب رئيس مكتب التوصيل، شــن 
ميليغان. وقــد أعربت والــدة جيس عن ســعادتها البالغة 
وامتنانها لـ »رويال ميل« على هذه اخلطوة، من خالل منشــور 
نشرته على صفحتها في فيس بوك، والقى رواجاً واسعاً على 

مواقع التواصل.

ملونشريط

بغداد - الصباح الجديد:
والشــؤون  العمــل  وزيــر  قــال 
االجتماعيــة الدكتور باســم عبد 
الزمان، ان الفنانــن لهم دور مهم 
اجملتمعية  القضايا  خدمة  في  وبارز 

من خالل جتسيد تلك القضايا درامياً 
وايصالهــا الى املتلقي بأســاليب 
متنوعة تتناسب وتنسجم وحتاكي 

جميع الطبقات اجملتمعية. 
وبــن الوزير خالل اســتقباله عدد 

الوزارة  ان  العراقيــن،  الفنانن  من 
املؤسسة  مع  للتعاون  مســتعدة 
الفنية وشــتى الوسائل االعالمية 
التي تســهم في خدمة الشرائح 
اخلصــوص  وعلــى  اجملتمعيــة 

املســتضعفة منها، مشــيراً الى 
ان الفنــان هو ســفير املؤسســة 
االعالمية وصــوت اجملتمع الذي من 
خاللــه ميكن ان يطلع املســؤول او 
اجلهات ذات العالقة بتقدمي اخلدمات 

الــى طلبــات املواطنــن ومتابعة 
شؤونهم. 

واضــاف، ان الــوزارة فتحــت آفاق 
املنظمات  املشــترك مــع  التعاون 
غيــر احلكومية واملؤسســات التي 

تســهم في خدمة اجملتمع ســواء 
كانت ذات عالقة مباشرة بالشؤون 
االجتماعيــة او التــي تعــد جهة 
جتاه  استراتيجيتها  لتنفيذ  ساندة 

الشرائح التي ترعاها.

وزير العمل: الفن صوت المجتمع ورسالة انسانية واخالقية هادفة

بوستر املهرجان
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معلومة

بغداد ـ الصباح الجديد:

حذرت دراســة دوليــة األشــخاص الذين 
يعتمدون »ســلوك البومة« أي النشاط في 
احلياة الليلية والسكون في الصباح، بأنهم 
األمراض،  بالعديد من  أكثر عرضة لإلصابة 

منها القلب والسكري من الدرجة الثانية.
ومت تسمية ذلك النهج في احلياة بـ«سلوك 
البومة«، ألن طائر البومة ينشط ليالً بينما 

يفضل السكون نهاراً.
وأوضحت الدراســة املنشــورة فــي دورية 
التقدم في التغذيــة، أن من يفضلون هذا 
النهج في احلياة، لديهــم منط غذائي غير 

صحي، ما يجعلهم عرضة لألمراض
بريطانيا  الدراســة مــن  وكشــف معدو 
والســويد وسويسرا وســنغافورة، أن هذا 
النمط يؤثر على الساعة الداخلية باجلسم 
واملعروفة باسم اإليقاع اليومي، التي تنظم 
العديد من الوظائف اجلسدية، مثل إخبارك 
متى تــأكل، وتنام وتســتيقظ، ولكن منط 
“ســلوك البومة”، يربك أداء هذه الســاعة 
الداخلية التــي ترتبط بكثير من العمليات 

احليوية في اجلسم.

كما ذكرت الدراسة أن من يتبعون “سلوك 
البومة” مييلون إلــى اتباع نظام غذائي غير 
صحــي، يتمثل فــي اســتهالك املزيد من 
الكحول والسكريات واملشروبات التي حتتوي 
على الكافين والوجبات الســريعة، بينما 
يحتوي نظامهم الغذائي على كميات أقل 
من احلبوب واخلضروات، ويأكلون وجبات أقل 
ولكن أكبر، وهذا يفســر أسباب إصابتهم 

باألمراض املزمنة، مثل القلب.

وتزامناً مع نشر الدراسة، ذكر تقرير نشرته 
العمليات  إن  البريطانية،  نورثمبريا  جامعة 
احليوية في جسم اإلنسان، وهي مستويات 
الغلوكوز يحــدث لها خلل، بســبب ذلك 
النمط، إذ أن من يتبعون “ســلوك البومة” 
يتناولون الطعام قبل النوم بقليل، ما ميكن 
أن يؤثر سلباً على عملية، التمثيل الغذائي، 
وذلك ألن اجلســم ال يتبع عملية بيولوجية 

طبيعية.

دراسة تحذر من اتباع »سلوك البومة«

مساء بغدادي »عدسة: زياد متي«لقطة

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

من الصعب أن حتافظ على توازنك اليوم خاصة 
عندما تتغير بعض األمور في حياتك بشــكل 
مفاجئ. حل املشــاكل ليــس أمرا صعبا كما 
تتخيل، ولكن عليك تكرار احملاولة. رمبا يفاجئك 

احلبيب بهدية ما أو بخبر ما فكن متفائال.

عليك أن تســتغل كل الفرص املتاحة أمامك 
اليــوم. ال تتخذ أي قــرار قبــل أن تتأكد من 
اخليــارات املتاحة أمامك وتفكــر فيها جيدا. 
ال جتعل حقيبتك تخلــو من قلم وورقة حتى 

تسجل أفكارك أوال بأول.

أنت مقبــل على مرحلة خطيــرة في حياتك 
وتعتبر مــن أهم املراحل فكن حــذرا، فإما أن 
حتقق النصر وإما ســيكون مصيرك الفشــل 
الذريع. من املهم جدا أن تستعد لعدة تغييرات 

ستطرأ على حياتك خالل الفترة املاضية. 

أنت شخص تتســم بالبراءة والهدوء فحاول 
أن تستغل هذه الصفات خاصة عند التفاف 
عدد كبير مــن األصدقاء من حولك. احذر من 
املكائد التي يدبرها لك البعض حتى يفسدوا 

عليك يومك. 

قوتك الداخلية وشجاعتك ال مثيل لهما هذا 
اليوم بالتحديد. تالحــظ أن الناس ينجذبون 
إليــك بشــكل طبيعــي. عليك أن حتســن 
اســتغالل طاقتك وتســتخدمها في األمور 

التي تراها مناسبة لك.

نقترح عليك اليوم أن ترتدي قميصك املقلم 
وبنطالك امللون وتذهــب للعمل في الصباح 
الباكر سيرا على األقدام لالستمتاع بنسمات 
الهواء العليــل. ال تنزعج إذا وجدت أن اجلميع 

ضدك اليوم بل هذا األمر لصاحلك.

رمبا تشــعر بالوحدة إلى حد مــا اليوم، حتى إن 
كان حولك عدد كبير مــن األصدقاء أو الزمالء. 
تشعر أن كل فرد مهتم مبهامه وال يلتفت لآلخر. 
تشــعر أنه ال يوجد شيء مشترك بينك وبن أي 

شخص حولك حتى أقرب األشخاص إليك.

رمبا يتدخل بعض األشــخاص العدوانين في 
أدق تفاصيل حياتك وفي خططك املستقبلية 
هذا اليوم، ولكن على الرغم من ذلك نحذرك 
من االنزعاج والتذمر. استفد من هذه املواقف 

وتعلم كيف تتصرف أمامهم.

حتتــار اليوم بن التمســك بالقــدمي أو اتباع 
أســلوب جديد. قد يكون األمر صعبا للغاية 
وخاصة عندما ينتظرك اآلخرون الذين يرغبون 
في رؤية بعــض التغييرات في حياتك. ال بأس 
من مشاورة ذوي اخلبرة من األهل أو األصدقاء.

نقترح عليك اليوم أن ترتدي قميصك املقلم 
وبنطالك امللون وتذهــب للعمل في الصباح 
الباكر سيرا على األقدام لالستماع بنسمات 
الهواء العليــل. ال تنزعج إذا وجدت أن اجلميع 

ضدك اليوم بل هذا األمر لصاحلك.

رأيت في منامــك اليلة املاضية صديق طفولتك 
الذي لم تره منذ سنوات طويلة. ال تتعجب اليوم 
إذا ســمعت أخبارا جديدة عن هذا الشــخص. 
حتاول خالل الفترة األخيرة تطوير وضعك املهني 

من خالل تقدمي بعض االقتراحات واألفكار.

الدلو الحوتالجدي

تطلع اليوم على عدد كبير من الكتب واجملالت 
للحصول على بعض املعلومات. انتظر اليوم 
العمل. ستكون  أخبارا ســارة تتعلق مبجال 
لديك القــدرة علــى معاجلة كافــة األمور 

واملشاكل بسرعة البرق.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. عاصمة املغرب o مسؤول

2. عاصمتها بيروت o مدينة باسلة 
في فلسطن

3. الغالبية العظمى o عدم وضوح 
)م(

 o 4. الذي ميشي على ارجله وبطنه
تاجر فراء

5. عاصمــة اإلمــارات o فاكهــة 
حمراء

6. خروف كبير
7. اصوات الهواتف o كتكوت

8. عاصمة عربية بن نيلن
9. تلقب بالشهباء o جزء من الفم

10. اترك o عاصمة املعز لدين اهلل 
الفاطمي

1. بلد املليون شهيد o متشابهان
2. من انواع الشــجر o اســمها 

القدمي عمون )معكوسة(.
3. اصــدر الهاتف صوتــا o اقول 

مالم اكن اريد قوله )معكوسة(
4. ثلثا باب o غير مهذب o اشتاقا

5. صوت األلم
o صفة  6. للســؤال )معكوسة( 
مــن صفات البشــر احلســنة أو 

السيئة
7. ملل )مبعثرة( o نظر

8. عاصمة موريتانيا
9. اســم بنت مبعنى غزال o بلدة 

في لبنان
10. مدينة ليبية o األرض املكرمة

كلمات متقاطعة
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1
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3
4
5
6
7
8
9

10
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الدوحة ـ وكاالت:
ســجل الهداف اجلزائــري لنادي 
الثالثية  بوجنــاح  بغداد  الســد 
الثانية له هذا املوسم في الدوري 
القطري لكرة القدم، وقاد فريقه 
8-1 في ختام  الكتساح الغرافة 
املرحلة الرابعة عشــرة، ليصبح 
بذلك على بعد هدفني من دخول 

تاريخ البطولة.
ورفــع بوجنــاح رصيــده إلى 26 
هدفاً في 13 مبــاراة، وبات على 
معادلة  مــن  واحد  هــدف  بعد 
باسم  املسجل  القياسي  الرقم 
هداف  كليمرســون  البرازيلــي 
الغرافة والــدوري في 2008 (27 

هدف).
وتبقى للسد، ثاني الترتيب بفارق 
ثالث نقاط عن الدحيل املتصدر، 
وبوجناح 9 مباريات في الدوري، ولو 
سجل اجلزائري هدفني سيصبح 
ألفضل  القياسي  الرقم  صاحب 
هــداف خالل موســم واحد في 
تاريخ الــدوري القطري، علما أنه 
سجل هذا املوسم رقماً قياسياً 
بإحــرازه 7 أهــداف فــي مرمى 

العربــي فــي املرحلــة الثانية، 
يونس  العراقــي  على  متفوقــاً 
محمــود العــب اخلور الســابق 
الذي ســجل 6 أهداف في مرمى 
بوجناح  2005.وتوج  عام  الشمال 
أيضاً هدافاً ملسابقة دوري أبطال 
 13 بإحــرازه   2018 لعام  آســيا 

هدفاً.
ورفع السد رصيده بذلك إلى 32 
نقطة، فيمــا تعادل الدحيل مع 
الريان بهدفني لكل منهما فعزز 
موقعه فــي الصدارة برصيد 35 
الريان  نقطة، فيما أصبح رصيد 

24 نقطة في املركز الرابع.

باريس ـ وكاالت:
أثار إطالق اسم «غريزمان مبابي» على 
الوالدة جدالً واسعاً في  طفل حديث 
بعدما  الفرنسي  اإلعالمي  الوســط 
رفضت الســلطات احملليــة املوافقة 
على هذا االســم املزدوج الذي يضم 
الفرنسي  املنتخب  مهاجمي  اســم 

أنطوان غريزمان وكيليان مبابي.
و وفقــا لتلــك التقارير، فــإن والدي 
الطفل الذي ولد خالل الشهر اجلاري 
مبدينة بريف هما من اشــد املعجبني 
مبهاجمي املنتخب الفرنســي مبابي 
و غريزمــان ، ممــا جعلهمــا يختاران 
ملولودهما اســماً مركباً مشتقاً من 
اســم الثنائي، اللذين كانا لهما دور 
بلقب  بالدهمــا  تتويج  في  رئيســي 
كأس العالم، التي اقيمت في روسيا 

الصيف املنصرم.
و بحسب تلك التقارير، فإن السلطات 
احملليــة احالــت امللف إلــى القضاء 
ليحسم أمر التسمية ، حيث يتوقع 
ان يحــاول القضاء ثني والدي الطفل 
بالعدول عن إطالق تسمية «غريزمان 
مبابــي» على املولود و اختيار اســم 
آخــر له . وبــرر والــدا الطفل إطالق 

 ً هذا اإلســم على مولودهمــا تقديرا
بعدما  مبابي  و  غريزمان  للمهاجمني 
الفرنسية  الفرح بني اجلماهير  صنعا 
األحوال  الروســي.اما  املونديال  خالل 
املدنية مبدينة بريف فقد بررت رفضها 
بإطالق اسم «غريزمان مبابي» بكونه 
قــد يؤثر ســلباً على حيــاة الطفل 
مستقبالً ويضر به على املدى الطويل.

هــذا ويحق لضباط األحــوال املدنية 

املوافقة او الرفض على اسماء املواليد 
التعديالت  فرنســا مبوجب  في  اجلدد 
التي طــرأت على التشــريعات منذ 
عام 1993 ، بعدما ظل الفرنســيون 
يتمتعون بحريــة مطلقة في اختيار 
االسماء التي تروق لهم ، حيث سبق 
للقضاء الفرنســي  ان رفض تسمية 
مماثلة في عام 2015 حتت اســم «فريز 

و نوتيال».
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مدريد ـ وكاالت:

أعرب إرنيســتو فالفيردي، املدير 
الفني لبرشلونة عن رضاه، بعد 
فوز فريقه على فياريال 2-0، أول 
أمس، فــي اجلولة 14 من الليجا.
وأثنى املدرب اإلســباني، على ما 
قدمه عثمــان دميبلي في اللقاء، 
الذي  ألينيا،  لكارليس  باإلضافة 
شــارك في املباراة وأحرز الهدف 

الثاني.
فالفيــردي، في تصريحات  وقال 
نقلتها موندو ديبورتيفو: «أعتقد 
أننــا في الشــوط األول قمنا مبا 
الشوط  في  ولكن  نحتاجه،  كنا 
الثانــي كان فياريــال في وضع 
أفضل، بعدما فقدنا االستحواذ 
على الكرة. لــم نكن راضني عن 

الشوط الثاني».
رائعة،  وتابع: «دميبلي قدم مباراة 
وكان من أبرز الالعبني في اللقاء، 
هو ميتلك كل شــيء من املهارة 
واجلرأة  والتســديد  والســرعة 
والثقــة بالنفــس، ولكــن آمل 
اليوم  أال يكون ذلك في مبــاراة 

فقط».
األداء، أضــاف  تراجــع  وبشــأن 
فالفيــردي: «إنهــا واحــدة من 
من  فيها  نعانــي  التي  املباريات 
كثــرة الغيابــات، كمــا تعرض 
ميســي لكثير مــن الضربات».
وواصل: «كوتينيــو ال يزال عائدا 
من اإلصابة منذ فتــرة قصيرة، 
وأنا أعذره في ذلك. قبل اإلصابة 
قدم مستويات رائعة، كما لعب 
مباراة كبيــرة أمام ميالن. علينا 
أن نضع في االعتبــار مثل تلك 

األمور».
اختتم  ألينيــا،  إشــراك  وعــن 
فالفيردي: «لقــد جنح في اتخاذ 
خطــوة لألمــام مــع الفريــق 
أنــه كان بإمكاننا  األول. أعتقد 
االعتماد على العب وســط آخر 

الدفع  الشــباب. فكرت في  من 
القوة في  املزيد من  به إلعطائنا 
الوسط، وهذا الهدف هو مكافأة 

له».
وقدم عثمان دميبلي مباراة طيبة 
املواجهة  أمــام فياريــال، فــي 
التي فاز بها برشــلونة بهدفني 
كامب  ملعــب  على  نظيفــني 
أن  «أوبتا»  شــبكة  نو.وذكــرت 
 8 أكمــل  الفرنســي  النجــم 
مراوغــات من أصــل 10 قام بها 

أمــام فياريال، وهو مــا يحققه 
للمرة األولى مع البارسا في كل 
عاما  الـ21  ذو  البطوالت.وشارك 
في املبــاراة بالكامل، كما متكن 
صناعة الهدف األول الذي أحرزه 

جيرارد بيكيه.
برشــلونة علــى ضيفه  وفــاز 
فياريال (2-0)، على ملعب كامب 
نو، ضمن اجلولة الـ14 من الليجا.
التهديف،  بيكيه  وافتتح جيرارد 
36، ثــم ضاعف  الدقيقة  فــي 

النتيجة، في  ألينيــا  كارليــس 
87.وبذلك، ارتفع رصيد  الدقيقة 
الفريــق الكتالوني إلى النقطة 
28، في الصدارة مؤقتا، في حني 
جتمد فياريال عند 14 نقطة، في 

املركز الـ17.
وقــد عرفت املبــاراة العديد من 
املشاهد الالفتة، التي يستعرض 
التقرير التالي أبرزها في السطور 

التالية:
دعــم العبو برشــلونة زميلهم 

قبل  ألكانتارا،  رافينيا  البرازيلي، 
قميص  بارتداء  املبــاراة،  انطالق 
عليه جملــة «الكثير من القوة 
تعرض  بعدما  وذلــك  لرافينيا»، 

إلصابة، في الرباط الصليبي.
وحقق إرنســتو فالفيردي، املدير 
ــا مميزًا،  الفني لبرشــلونة، رقمً
إلــى مباراته رقم  حيث وصــل 
الليجا.وأصبح  400، كمدرب في 
إلى  يصل  مدرب،  ثاني  فالفيردي 
هذا الرقم، في القرن الـ21، بعد 

خواكني كاباروس (499 مباراة).
شارك كارليس ألينيا، العب خط 
ألرتورو  كبديل  البارســا،  وسط 
فيدال، في الدقيقة 70، وجنح في 
لفريقه،  الثاني  الهدف  تسجيل 
بالدقيقــة 87.ويُعد هذا الهدف 
األول أللينيا مع برشــلونة، هذا 
املوسم، في مختلف املسابقات.

في  برشــلونة  جماهير  أطلقت 
نــو»، صافرات  «كامب  ملعــب 
مورينو،  جيرارد  ضد  االستهجان 
العب فياريــال، أثناء خروجه من 
للتبديل.وجتمــع  امللعــب  أرض 
ا مع  مورينــو عالقة ســيئة جدً
برشلونة،  مدافع  بيكيه،  جيرارد 
منــذ املوســم املاضــي، حيث 
نشــبت مشــادات بني الثنائي، 

وتكررت خالل مباراة اليوم.
األهداف،  تسجيل  بيكيه  واصل 
التوالي،  علــى  الثانية  للمباراة 
آيندهوفن  شــباك  هــز  بعدما 
الهولندي، في دوري أبطال أوروبا، 

خالل انتصار فريقه (1-2).
فالفيــردي،  إرنســتو  ل  وســجَّ
ا مميزًا، خالل  مدرب برشلونة، رقمً
اليوم  مســاء  فياريال،  مواجهة 
األحد، ضمن منافســات اجلولة 
الـ14 من الدوري اإلسباني لكرة 
القدم «الليجا».وبحسب شبكة 
هذه  فإنَّ  لإلحصائيــات،  «أوبتا» 
املبــاراة هي رقم 400 له كمدرب 

بالليجا.
وخــالل الـ399 مبــاراة للمدرب 
في  الفــوز  حقــق  اإلســباني، 
182 مبــاراة، وتعــادل فــي 99 
مباراة، وخســر في 118.وأشارت 
الشــبكة، إلى أنَّ فالفيردي، هو 
ثاني مدرب يصل إلى هذا الرقم 
في القــرن الـ21 بعــد خواكني 
أن  مباراة).يذكر   499) كابــروس 
للمدرب  الثاني  هو  املوسم،  هذا 
ــا، في قيادة  اإلســباني، 54 عامً
برشلونة، وســبق له قيادة فرق 

فياريال، وأتلتيك بيلباو.

المهارة تقود الفرنسي الصاعد لرقم جديد مع برشلونة

فالفيردي ُيعدد مزايا ديمبلي.. ويشيد بالموهبة الشابة

دميبلي في مباراة سابقة لبرشلونة

بغداد بوجناح

مبابي و غريزمان

أبو ظبي ـ وكاالت:
أعلنت شركة اجلزيرة اإلماراتية لكرة القدم، 
اليوم األحد، تعيني املدرب املساعد، الهولندي 
داميان هيرتوج، رســميا، فــي منصب مدرب 
الفريــق األول.وأوضحت الشــركة، أن القرار 
يأتي متاشيا مع توجهات إدارة النادي، وحرصا 

على دعم االستقرار الفني.
وأشارت إلى أن قرار إدارة الشركة، جاء تقديرا 
جملهودات املــدرب داميان، وطاقمه املســاعد 
منذ بداية املوســم، والتي انعكست بشكل 

إيجابي على أداء الفريق.
وكان داميان، قد تولى مسؤولية تدريب اجلزيرة 
بشــكل مؤقت، خلفا ملواطنــه كايزر، الذي 
تقدم باســتقالته لتولي تدريب ســبورتنج 
لشــبونة البرتغالي، قبل أن تقرر إدارة النادي 
اإلبقاء على داميان، مدربا للفريق، حتى نهاية 

املوسم احلالي.

عمان ـ وكاالت:
يســتضيف االحتاد األردنــي للتنس األرضي، 
منافســات بطولة غربي آســيا للناشــئني 
والناشــئات حتت 13 عاما، بالفترة من 4 إلى 

12 كانون األول احلالي.
وسشارك في البطولة 41 العبا والعبة، ميثلون 
«10» دول هــي: قطر، البحرين، الســعودية، 
لبنان، العراق، ســوريا، أفغانســتان، اليمن، 
إيران، إلى جانب األردن.وميثل منتخب األردن في 
الالعبني والالعبات: محمد  البطولة كل من 
القطب، زيد املشــني، فوك أبو الفيالت، زيد 
شــلباية، عبد الرحمن سلمان، متارا فاخوري، 

آية غزالة ورنا الوشاح.

داميان مديرًا فنيًا 
للجزيرة

األردن يضيف ناشئي 
غربي آسيا للتنس

الرباط ـ وكاالت:
توج الرجاء البيضــاوي املغربي بكأس االحتاد 
اإلفريقــي (كونفدراليــة) رغــم خســارته 
أمام مضيفــه فيتــا كلوب مــن الكونغو 
الدميقراطية 3-1 ، أول أمس، في إياب النهائي 
ً من فوزه ذهاباً 3-0.وسجل للرجاء  مستفيدا
عبد االله احلافيظــي 21، ولفيتا كلوب جان 
مارك ماكوسو 45+4،  موكوكو باتيزاديو 71، 
فابريس نغومــا 74.وهو اللقب الثاني للرجاء 
بعد عام 2003 والســادس ألندية من املغرب.
وقد خلف الرجاء نــادي مازميبي من الكونغو 

الدميقراطية.
نهاية املبــاراة بفــوز الرجاء بــكأس االحتاد 
اإلفريقــي (كونفدرالية) رغم اخلســارة إياباً 
أمام فيتــا كلوب 3-1، وذلك لفوزه ذهاباً 0-3. 
وسيلتقي الرجاء مع الترجي التونسي بطل 
دوري أبطال إفريقيا حلسم لقب كأس السوبر 

االفريقية.

الرجاء البيضاوي بطل 
كأس االتحاد اإلفريقي
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واتفورد ـ مان سيتي 
الدوري اإلنجليزي

السد يمزق شباك الغرافة 
بثمانية وبونجاح يواصل التألق

إطالق اسم «غريزمان مبابي» 
على مولود يثير جدًال في فرنسا



بغداد ـ الصباح الجديد:
استعاد نادي القوة اجلوية، صدارة 
ترتيب الدوري املمتاز لكرة القدم، 
بعــد انتصاره بهدف مــن دون رد 
علــى نظيره أمانــة بغداد، أمس 
اإلثنني. ضمن منافســات اجلولة 
العاشرة من املرحلة االولى.هدف 
اللقاء الوحيد، حمل توقيع أمجد 
راضــي، العب القــوة اجلوية في 

الدقيقة اخلامسة.
لصدارة  اجلويــة  القــوة  وارتقى 
ترتيب الــدوري برصيد 22 نقطة، 
في حني جتمد رصيد أمانة بغداد 
عند 9 نقــاط في املركــز الرابع 

عشر.
وتعادل نادي الطلبــة مع نظيره 
نفــط الوســط، بنتيجــة 2-2، 
 12 وارتفــع رصيد الطلبــة إلى 
مقابل  العاشر،  املركز  في  نقطة 
14 نقطــة لنفط الوســط في 

املركز السادس.
وخطف النجف أول انتصاراته في 
الدوري املمتاز، بفوزه على ضيفه 
نفط ميســان، بهدف من دون رد 

ســجله طاهر حميد، في املباراة 
النجف  أقيمت على ملعب  التي 
الدولــي، وبات رصيــد النجف 7 
نقاط، ليصبح في املركز 19، فيما 
عند  ميســان  نفط  رصيد  جتمد 

النقطة 17 في املركز اخلامس.
وقفز السماوة 4 مراكز في ترتيب 
الدوري بفوزه علــى أربيل بهدف 
دون رد ســجله الالعــب نصيــر 

ســراج، ورفع السماوة رصده إلى 
النقطــة الـ 11 فــي املركز 12، 
في حني جتمد رصيــد أربيل عند 

النقطة 13 في املركز التاسع.
وتختتــم مباريات اجلولــة اليوم 
الثالثــاء باقامــة مبــاراة الزوراء 
والنفط في الساعة الرابعة و15 
دقيقــة عصرا مبلعب الشــعب 

الدولي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يشــارك الدكتور عالء عبــد القادر 
برفقه زميله كاظم عودة في  كورس 
االحتاد اآلســيوي لكرة القدم املقرر 
على  واملقيمني  للمحاضرين  مباليزيا 

املقبل.  الكرة شهر شــباط  حكام 
من جانب اخــر، منحت جلنة احلكام 
في االحتاد اآلســيوي لكرة القدم، 8 
أشهر للجنة احلكام املركزية لغرض 
اختيار 3 مباريــات تقام في املالعب 

التي رفــع عنها احلظــر دوليا وهي 
واربيــل)، لغرض  (البصــرة وكربالء 
ارســال 3 مقيميني معتمدين لدى 
االحتاد اآلســيوي ملتابعة املســتوى 

الفني للحكم.

عبد القادر وعودة في كورس محاضري آسيا

بغداد - حسام عبد الرضا*
عقد االحتاد املركزي لكرة اليد ظهر 
أول أمس اجتماعا مع ممثلي األندية 
املشــاركة فــي الدوري النســوي 
لكرة اليــد وعددهــا ( 7 ) أندية .. 
العام  السر  أمني  االجتماع  وترائس 
ورئيســة  األعرجي  محمد  لالحتاد 
االحتاد  عضــو  النســوية  اللجنة 
اعتبــار محمــد وبحضــور ممثلي 
والشباب واحلسني  الســالم  أندية 
من كربالء والديوانية وبعثت أندية 
واربيل  الســليمانية  من  افروديت 
االربيلي كتب مشــاركة  والقلعة 
الــدوري، حيث رحــب محمد  في 
األعرجي باحلضور مثمنا مجيئهم 
متمنيــا  املشــاركة  واعالنهــم 
للجميع التوفيق.. بعدها مت شــرح 
األمور الفنية الدوري من قبل عضو 
االحتاد، اعتبار محمد ومناقشــتها 

مع احلضور.
ومت االتفــاق على عــدة نقاط وهن 
كاالتي : يقام الدوري على شــكل 
جتمعــات مــن 2 إلــى 3 جتمعات، 
ويكــون التجمــع األول بتاريخ 12 
من شــباط املقبــل  اجلمعة في 
محافظــة كربــالء ( أن مت توفيــر 

املستلزمات ).
التجمــع الثاني يبــدأ مي االول من 
نيســان املقبل ( يحدد مكانة في 
األيام املقبلة )، ومت حتديد يوم اخلامس 
من شهر شباط املقبل آخر موعد 
الستالم كشوفات األندية مع جلب 
هوية األحــوال املدنية، ويحق لكل 
نادي تسجيل 20 العبة مع 4 إداريني 

16 العبة  الوفد ويتم تسجيل  في 
في استمارة املباراة .

النادي املضيف  وأكد االحتاد علــى 
للتجمــع توفير اما ( الســكن او 
الطعــام ).. ومينع جلــب اي العبة 
من غير اجلنســية العراقية، كما،  
مينع مشاركة اي العبة مسجلة او 
شاركت في غير نادي آخر خالل هذا 
املوســم ، و ضرورة توحيد مالبس 

الالعبات واملدربني .
إلى ذلك، اعلن االحتاد املركزي لكرة 
الثاني  الدور  اليد، جدول مباريــات 
لدوري الكرة املمتاز، حيث سينطلق 
يوم اجلمعة املقبــل 7 كانون األول 
اجلاري، باقامــة 3 مباريات، تعقبها 
في اليوم التالــي 3 مباريات ايضا، 
ففي يوم اجلمعة، يلعب الشــرطة 
التخصصية  املدرسة  في  والكوت 
قاعة  في  واجليــش  ديالى  ويتقابل 

ديالى، وتضيــف قاعة كربالء لقاء 
املســيب والكرخ، اما يوم السبت 
فيلتقي السماوة والفتوة في قاعة 
األول، وكربــالء والســليمانية في 
قاعة كربالء، وبلدية البصرة يواجه 

النجف في قاعة بلدية البصرة.
واســفرت نتائج الــدور األول عن 
فوز الشرطة على الفتوة بنتيجة 
واجليش على  50 هدفا،  36 مقابل 
12 هدفا  30 مقابــل  بـــ  الكوت 
والنجــف على املســيب بنتيجة 
27 مقابــل 20 هدفا، والكرخ على 
 16 28 مقابل  بنتيجــة  الكــوت 
بلدية  على  والســليمانية  هدفا، 
البصــرة بـ 24 مقابــل 19 هدفا، 
وديالــى على كربــالء بنتيجة 29 

مقابل 24 هدفا.

* املنسق اإلعالمي الحتاد كرة اليد

 دبي ـ د. غانم نجيب*

 خطف الالعبان املغربي هشــام 
احلمدوشــي واملصريــة شــروق 
ناجي وفا بطولتي العرب الفردية 
للرجال والســيدات بالشــطرجن 
رئيس  كأس  (بطولــة  الســريع 
االحتــاد الدولــي اجلديــد للعبة 
فــي  اختتمــت  التــي  أركادي)  
مدينــة  دبي ضمن منافســات 
بطولة العرب الشــطرجنية التي 
العاشر  حتى  فعالياتها  تتواصل 
من الشهر اجلاري وأحرزا  اجلائزتني 

االولى للفئتني.
 وجاء فوز هشــام احلمدوشي في 
البطولــة بعــد ان جمع خمس 
نقاط ونصــف ، وهو رصيد نفس 
منافسه  اجلزائري بالل بلحسن ، 
اال ان الصراع حسم لصالح االول 
بعد ان كســر تعادلها حســب 
والعربي  الدولي  لوائح االحتاديــن 
للعبــة، اذ ان الكفــة مالت الى 
احلمدوشي حســب لوائح كسر 
ودوليا،  عربيا  املعتمــدة  التعادل 
تاركا املركز الثاني الى بلحســن، 
محمد  املغربــي  الالعب  واحــرز 
على  الثالث  املركــز  احلدوشــي 
الرغم  مــن تعــادل نقاطه مع 
رصيد الالعبــني (القطري محمد 
الســيد واللبناني احمد الكاتب) 
اذ جمــع كل منهــم اربع نقاط 
ونصــف ، اال ان تعادلهم كســر 

حسب اللوائح املعتمدة كذلك.
 وجاء تربع املصرية شروق وفا على 
جمعت  ان  بعــد  البطولة  عرش 

ســت نقاط ، التي خاضت جولة 
صعبة امام العبتنا الشــابة نبأ 
سامي التي ابدت مهارة رائعة في 
هذه املواجهة التي تواصلت بعد 

ان انتهت لقاءات جميع الطاوالت 
االخرى،  واحتلت الالعبة اجلزائرية 
برصيد  الثاني  املركز  حياة طوبال 
5 نقــاط ونصــف، فيمــا جاءت 

الالعبة االردنية يشرى الشعيبي 
باملركز الثالث 5 نقاط.

ســالم  االماراتي  الالعــب  وعاد 
الى صــدارة قائمة  الرحمن  عبد 

مســابقة الرجال التــي فقدها 
خــالل اجلولة الســابقة، وجاءت 
العــودة بعد فوزه علــى الالعب  
في  احلمدوشي  هشــام  املغربي 

التــي جرت  الســابعة  اجلولــة 
دبي  نادي  منافســاتها في قاعة 
بذلك  ورفع  والثقافة  للشــطرجن 
رصيده الى خمــس نقاط ، وجاء 
فــي املركز الثانــي  اجلزائري بالل 
بلحسن برصيد اربع نقاط ونصف 
احلمدوشي  هشام  على  متقدما 
بالرصيد  الثالث  املركز  احرز  الذي 
نفسه االان بلحسن تقدم حسب 
اللوائح املعتمدة لكسر التعادل.

واحتلت الالعبة املصرية شاهندة 
ناجــي وفــا قائمة املشــاركات 
السيدات  بطولة  منافســة  في 
نقاط  خمــس  جمعت  ان  بعــد 
امينة   اجلزائرية  الالعبتان  وجاءت 
مزيود واملصرية شــروق ناجي وفا 
باملركزيــن الثانــي والثالث على 
التوالي بعد ان جمعت كل منهما 
اربــع نقاط ونصــف النقطة، اال 
ان مزيود  تقدمت حســب لوائح 

كسر التعادل.
الــدورة  محاضــرات  وتتواصــل 
ينظمها  التي  الدولية  التدريبية 
مع  بالتعــاون  االماراتي  االحتــاد 
لقب حكم  ملنــح  العربي  االحتاد 
دولي ( نورم . أ .أي)، والتي يشارك 
فيها 5 محكمني من العراق، هم: 
ويشــار محمود زغير( مقيم في 
االمارات)، واحسان كاظم محمود 
حسني   ابراهيم  ومحمد  (بغداد)، 
( ديالى)، وعبــد الكرمي عبدالقادر 
احمد ( الســليمانية)، وحســني 

علي حسني(كربالء).

* موفد االحتــاد العراقي لإلعالم 
الرياضي

5 حكام عراقيين يواصلون دورة «نورم . أ. أي»

الحمدوشي وشروق يخطفان بطولتي العرب
 الفردية للرجال والسيدات بالشطرنج السريع
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القوس والسهم يحرز 
نحاسي كأس العالم

المبارزة يغادر لدورة 
تدريبية في مصر

اليوم.. البارالمبية 
تحتفي باصحاب 

انجاز جاكارتا

بغداد ـ إعالم األولمبية:
احرزت العبة املنتخــب الوطني للمتقدين 
بالقوس والســهم، فاطمة سعد، الوسام 
العالم  النحاسي ضمن منافســات كاس 

اجلارية فصولها في مكاو / الصني .
ومتكنت البطلة، فاطمة ســعد، من الفوز 
كويال،  ريفنــا  الهنديــة،  نظيرتها  علــى 
بنتيجة 143-138 ، فيما خسرت لقاء نصف 
النهائــي مع الالعبة الســنغافورية بفارق 
نقطــة واحــدة 138-139 ، و كانت فاطمة 
احتلــت املركز الثانــي بالتصفيات االولية 
مبجموع 577 من 600 ، فيما احرزت الالعبة 
والتي  للبطولة  الذهبي  الوسام  االمريكية 

سبق ان احرزت ذهبي بطولة الس فيغاس .
الرياضيات  البطلة فاطمة سعد من  وتعد 
التي يعــول عليها كثيرا فــي حتقيق اجناز 
للرياضة العراقية خالل الســنوات املقبلة 
نظرا ملــا تتمتع به من مهــارات ومقومات 
عالية املســتوى، وحتتاج الى رعاية واهتمام 
ودعم لالرتقــاء بقدراتها ســعيا للتواجد 
االســتحقاقات  في  التتويج  على منصات 

الكـبرى.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يغادرنــا اليــوم الثالثاء وفــد مدربي االحتاد 
إلــى جمهورية مصر  للمبــارزة  املركــزي 
العربية للمشــاركة في الــدورة التدريبية 
الدولي  االحتاديــن  ينظمها  التــي  الدولية 
والعربي وتنطلق يوم غدٍ االربعاء تســتمر 7 

أيام.
ذكر ذلــك، رئيس احتاد املبارزة، زياد حســن، 
مبينــا ان الوفد يضــم 12 مدربا من بغداد 
واحملافظات، منوها إلى ان محاضرين أجانب 
ومصريــني ســيلقون محاضــرات نظرية 

وعملية على املدربني املشاركني.

بغداد ـ إعالم البارالمبية:
تشهد قاعة غرناطة في فندق املنصور ميليا 
فــي العاصمة بغداد صبــاح اليوم الثالثاء 
الباراملبية  اللجنة  تقيمها  كبرى  احتفالية 
الوطنية العراقية  لتكرمي اصحاب االجناز ممن 
حصلوا على االوســمة امللونة في فعاليات 
الدورة االســيوية االثالثة التي شــهدتها 

العاصمة االندونيسية جاكارتا مؤخرا.
وقــال املتحدث الرســمي باســم اللجنة 
الباراملبيــة  الوطنيــة العراقيــة هشــام 
الســلمان: ان االحتفالية التي ستقام في 
الساعة (11) صباح اليوم ستشهد فعاليات 
تتضمن فلما وثائقيا قصيرا يجسد حلظات 
فوز االبطال باالوسمة اضافة الى حملات من 
الشــعر الشــعبي الذي يغازل حب الوطن 

ورفع رايته في احملافل الدولية. 
واضــاف الســلمان: ان االحتفاليــة التي 
ستفتتح بالنشيد الوطني وكلمة قصيرة 
لرئيس اللجنة الباراملبيــة د. عقيل حميد 
ســتتضمن تكرمي اصحاب لقــب االفضل 
التحدي,  رياضــة اصحــاب  على صعيــد 
موضحا: ان مســك اخلتام سيشهد اعتالء 
ابطال جاكارتا  من اصحاب االوسمة ملنصة 
االحتفال لتحية احلضور من املسؤولني في 

الدولة واملؤسسات الرياضة في البالد.

جانب من منافسات البطولة

أمجد راضي
دوري املتقدمني بكرة اليد

العواصم ـ وكاالت:

العربية  املنتخبات  مشاركة  شهدت 
في كأس آســيا لكرة القدم، تصاعدا 
تاريخ البطولة،  واضحا على امتــداد 
وهو نابع مــن التطــور الكبير الذي 
أصاب املســتديرة في الدول العربية، 
والرغبــة اجلامحــة فــي البحث عن 
اآلسيوية،  اخلريطة  وضع بصمة على 
إلى جانــب التعديــالت التي أصابت 
عدد  برفع  واملتمثلــة  البطولة  نظام 

املنتخبات املشاركة.
أول  ودشــن منتخبا الكويت والعراق 
مشاركة عربية في كأس آسيا، وذلك 
عام (-1972 تايالند) ، إال أن املشــاركة 
العربية ســتكون األكبر بالنســخة 
املنتظرة في االمــارات «2019»، حيث 
ســتحظى مبشــاركة «11» منتخبا 
عربيــا.. وتعتبــر الكويــت واالمارات 
والســعودية وقطر أكثــر املنتخبات 
العربية مشــاركة في كأس آســيا، 
حيث شارك كل منها في «10» نسخ 

من البطولة.

التنازلــي النطالق  العــد  بــدء  ومع 
النســخة 17 لكأس آســيا واملقررة 
بداية العام املقبل في االمارات، يسلط 
موقــع الضوء فــي «8» حلقات على 
املشاركة العربية في هذا االستحقاق 

األهم على مستوى القارة اآلسيوية.
بــدأت املشــاركة العربيــة ألول مرة 
بكأس آســيا، في النسخة اخلامسة 
للبطولة والتي اســتضافتها تايالند 
عــام 1972.. واقتصر التواجد العربية 
آنذاك على منتخبي الكويت والعراق، 
مشاركة  البطولة  يومها  وشــهدت 
6 منتخبات فقــط، هي إلى جانبهما 
إيران، تايالند، كوريا اجلنوبية،  كل من: 

كمبوديا.
ولم تأت املشاركة الكويتية والعراقية 
بالهــدف املرجو، حيــث خرجا من دور 
اجملموعات، فخسر العراق في اجملموعة 
األولى أمام املنتخب االيراني «البطل» 
األرض  وتعــادل مــع أصحــاب   ،3-0

املنتخب التايالندي «صفر-صفر».
وحل املنتخب العراقي ثالثا مبجموعته 
برصيد نقطــة واحدة، وتأهلت تايالند 
(نقطة واحدة) كوصيفة للمجموعة 

خلــف املنتخب االيرانــي «4 نقاط»، 
املنتخب  عــن  األهــداف  بأفضليــة 

العراقي.
وأعلن املنتخــب الكويتي عن أول فوز 
عربي في البطولــة، عندما اجتاز في 
اجملموعة الثانية عقبة منتخب كوريا 
اجلنوبية بنتيجة «2-1»، لكنه خســر 
في املباراة الثانيــة أمام كمبوديا «0-
4».. وكانت منتخبات اجملموعة الثانية 
قــد تســاوت جميعها فــي الرصيد 
النقطــي، «نقطتــني» لــكل منها، 
فتأهل عنها كوريــا اجلنوبية «األول» 
وكمبوديا «الثاني»، بأفضلية األهداف 

عن الكويت.
ومن باب العلم، فإن نظام احتســاب 
النقاط في البطولة، كان ينص حينها 
واملتعادل  نقطتــني  الفائز  منح  على 

نقطة واحدة.
واإلمارات  الكويت  وتعتبر منتخبــات 
مشاركة  األكثر  وقطر،  والســعودية 
في كأس آسيا، حيث شاركت في 10 

نسخ من أصل «17».
وشارك املنتخب الكويتي في البطولة 
 ،1984  ،1980  ،1976  ،1972 أعــوام: 

 ،2011  ،2004  ،2000  ،1996  ،1988
ل املنتخــب االماراتــي  2015.وســجّ
مشــاركته فــي البطولــة أعــوام: 
 ،1996  ،1992  ،1988  ،1984  ،1980
2004، 2007، 2011، 2015، ويســتعد 
للمشــاركة فــي نســخة (2019).. 
وحجــز املنتخب الســعودي مقعده 
 ،1988  ،1984 أعــوام:  البطولــة  في 
 ،2007  ،2004  ،2000  ،1996  ،1992
2011، 2015، ويستعد للمشاركة في 

اإلمارات (2019).
القطري،  املنتخب  مشاركة  وحتققت 
 ،1992  ،1988  ،1984  ،1980 أعــوام: 
 ،2015  ،2011  ،2007  ،2004  ،2000
االمارات  في  للمشــاركة  ويســتعد 
(2019).. ويعتبر املنتخبان الســعودي 
والكويتي الوحيدان اللذان ظفرا بلقب 

البطولة من بني هذه املنتخبات.
ومن بني كل هذه املشاركات، استطاع 
بلقب  الظفــر  الســعودي  املنتخب 
البطولة «3» مرات أعوام 1984، 1988، 
1996، إلــى جانب الفريــق الكويتي 
الذي يعتبــر أول منتخب عربي يظفر 

باللقب وذلك عام «1980».

تاريخ العرب في أمم آسيا

العراق والكويت يسجالن أول حضور في نهائيات 1972 بتايالند

تقرير

فوز تأريخي ألسود الرافدين عام 2007

دوري نساء كرة اليد في 12 شباط المقبلالجوية يستعيد صدارة ممتاز الكرة
الجمعة .. انطالق الجولة الثانية لدوري المتقدمين الممتازالزوراء والنفط يختتمان اليوم الجولة العاشرة



سمير خليل
 يشــارك الفنان العراقــي املغترب 
في هولندا صالح حســن فارس في 
مســرحية (اين أنا)، والتي ستعرض 
أرنهم  املقبل في مدينة  االســبوع 

الهولندية.
تقدمهــا فرقة ( ooit ) املســرحية 
مبشاركة فنانني من جنسيات شتى، 
وبعد العرض التجريبي للمسرحية، 
فارس  حســن  صالح  الفنــان  قال 

لـ(الصباح اجلديد ) :
نفســه  كتب  املســرحي  النص   -
حقيقية  ووقائع  قصص  بنفســه، 
عاشها املمثلون خالل رحلتهم الى 
هولنــدا، مكتوبــة بطريقة درامية 
الغناء  يتخلله  ومشوقة،  محبوكة 

والعزف احلي.
يجســد شــخصيات املســرحية 
 ) اوكرانيا  املمثلني: مــن  عدد مــن 
العراق  ومــن  كليانا كايســهكو)، 
فارس)، ومن سوريا  (صالح حســن 
(اسماعيل محمد، وابراهيم محمد، 
واملطربة  محمــد،  الرحمن  وعبــد 
شيراز خليل، وحمودة خليل، وعازف 
العود فرهاد خليل)، ومساعدة اخملرج 
الفنانة الهولندية (عائشة تيمرس)، 
اما اخملرج فهو الفنان العراقي اكرم 
ســليمان والعرض سيكون باللغة 

الهولندية.
 ويكمل فارس عن فكرة املســرحية 
قائال: حني تضطــر الى العيش بني 
ثقافتــني، تواجهك حلظات ال تعرف 
فيهــا أين أنــت؟ ومن أنــت؟ صراع 
داخلــي ال ميكنك إيقافــه. الجئون 
حاليون وســابقون يروون قصصهم 
ويشاركون مشاعرهم ومشكالتهم 

في عرض ونقاش مسرحي وثائقي.
ً مهماً فآراؤه  ويتابع: يلعب املتفرج دورا
يبدأ  العمل مكتمال.  هي ما يجعل 
العرض وينتهي في باحة ســفينة 
تبحر في أعماق البحر متجهة الى 
اجلنــة الباردة، وفي الســفينة تدور 
االحــداث. تروي قصــص املهاجرين 
وعن جتاربهم  املضطربة،  واحوالهم 
وذكرياتهم، وقسوة الرحلة وآالمها، 
حيث تتداخــل القصص في قصة 
واحدة، قصة املهاجر اجلديد والقدمي. 

*وما هــو منهج فرقتكم وما دورك 
انت كفنان مغترب؟ 

- الفرقة املسرحية الهولندية تعمل 
علــى منهج املســرح الوثائقي، اي 
تسجل لقاءات مع اناس حقيقيني، 

والســابقة،  احلالية  وتوثق جتاربهم 
تاريخا طويال  الفرقة متتلــك  وهذه 
في هولندا، ولها اعمال مســرحية 
كثيرة كان اخرها مسرحية (غسل 
العــار)، التــي عرضت فــي مدينة 
الهولندية،  ارنهــم  ومدينة  الهاي، 
الوحيد  العراقي  املمثــل  انا  وكنت 
فيهــا، ومخرجها كان مــن العراق 

أيضا.
ويضيف: أحاول جاهدا أن أســجل 
املشــهد  ســجل  فــي  اســمي 
املســرحي الهولنــدي مــن خالل 
والسينمائية،  املســرحية  أعمالي 
اكافح فــي دول املهجــر، واحاول 

ان أندمــج مــع الثقافة 
قدمت  الهولنديــة. 

مسرحية  أعماال 
 ، ئية ســينما و

ولــــــــدي 
كتــاب عن 

مشــاهداتي للعروض املســرحية 
وثمة  أمســتل)،  (ضفــاف  بعنوان 
كتاب اخر قيد االجناز بعنوان (سبع 
زيــارات، ســبع عيون) عــن زياراتي 
للعــراق. حني ضاق بــي املكان في 
بلدي، خرجت مــن مدينتي، مدينة 
واثار  الثورة، حملتُ جســدي معي 
أدخل  لــم  علما  تطاردنــي،  احلرب 
يوما احلرب، وال التجنيد العسكري، 
كنت وما زلت هاربا من اجليش، لكن 
احلرب مقيمة فــي الذاكرة، وكلما 
أفكــر أن أقدم عمال جديــدا، تعود 
احلرب وتقفــز من الذاكرة، ال أريد أن 
أعمالي،  فــي  احلرب  أمجد 
أوال  طردها  أحاول  بل 
الذاكــرة  مــن 
بعد  ومــن 
احلياة،  من 
ضد  أنا 
ب  حلر ا

واشتغالي على مادة احلرب، لتفجير 
باحلركات  ضدها،  الداخلي  الغضب 

الناطقة، وصرخات اجلسد. 
السيرة الفنية للفنان صالح حسن 
فبعد  باإلبداع،  وزاخرة  حافلة  فارس 
ان نهل مــن نبع املســرح العراقي 
واســاتذته طالبــا ومحترفا، حلق 
صوب الغربة مارا بتجربة غنية في 
اليمن، حتى اســتقر فــي هولندا، 
وفي غربته قدم اعماال كثيرة منها 
مسرحيات (غسل العار)، و(الكمال)، 
و(ارض  و(االختبار)،  لذيذة)،  و(قطعة 
الال أحد)، و(الــوالدة)، و(اين الهناك)، 
(نزهــة  لألطفــال،  ومســرحيتان 
في حلــم)، و(ذيل القطــة ولهيب 

الشمس). 
جميــع هــذه املســرحيات قدمت 
باللغة الهولندية، اما مســرحيته 
في  قدمها  فقد  انطفاء)  (اشتعال/ 
2009، وكذلك عرضت  بغداد عــام 
في برلني وامستردام، وله جتربة في 
و(ابني  و(ليلي)،  الليــل)،  (ظل  افالم 

صار جهاديا).
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وجه الفنان التونسي ظافر 
إلى  العابدين رسالة شكر 
إدارة "مهرجــان القاهــرة 
والقائمني  الســينمائي" 
عليــه، الختيــاره كعضو 
في جلنة حتكيــم دورة هذا 

العام.
ونشــر ظافــر العابديــن 
صــورًا لــه مــن املهرجان 
الرســمية  صفحاته  عبر 
علــى مواقــع التواصــل 
اإلجتماعي وكتب بتعليقه 
عليهــا: تشــرفت بكوني 
عضــوًا في جلنــة حتكيم 
املســابقة الدولية لألفالم 
فــي مهرجــان القاهــرة 
جزيالً  شكرًا  السينمائي.. 
لكل أعضاء جلنة التحكيم 

وملنظمي املهرجان".
اجلديــر بالذكــر أن الدورة 

الـ40 من "مهرجان القاهرة 
انطلقــت  الســينمائي" 
العشــرين  في  فعالياتها 
الثاني  تشرين  نوفمبر  من 
املنتج  برئاســة  املاضــي، 
محمــد  والسيناريســت 
حفظــي، بحفــل ضخم 
أقيم في دار األوبرا املصرية، 
كبير  عدد  حضور  شــهد 
من جنــوم الفــن، وانتهت 
الفعاليات اخلميس 29 من 

الشهر عينه.

جمهور  طــرح  ان  بعــد 
مرارا  سؤاال  منير  محمد 
وتكرارا يتعلق مبوعد طرح 
أن  اجلديد، خاصة  ألبومه 
يتحدث  ال  الكبير  النجم 
بنحو متواصل مع وسائل 

االعالم.
وقــال محمــد منير في 
صحفيــة  تصريحــات 
خاصــة لوكالــة "أونا": 
سيتم طرح أولى أغنيات 
األلبوم األســبوع املقبل، 
وغالبًا يــوم األحد املقبل 
عبر موقع يوتيوب، مبعدل 
أســبوعني،  كل  أغنيــة 
وهــو جتربة موســيقية 
وجميلــة،  مختلفــة 
املصري  باجلمهــور  تليق 

والعربي.
عن  "منيــر"  وكشــف 

اســم األلبــوم، وقــال: 
اســم  يحمل  األلبــوم 
"وطــن"، وتعاونــت فيه 
متميزة  مجموعــة  مع 
وامللحنني  الشــعراء  من 
الثنائي  منهم  واملوزعني، 
الذي تعودت على العمل 
رحيم،  محمــد  معهم 
والشاعر  فرحات،  وأحمد 
واجتهدت  جنيب،  مجدي 
لتقدمي  األغاني  باختيــار 
مبــذاق  فنيــة  حالــة 

ظهرت النجمة األميركية 
الشــابة ســيلينا جوميز 
ضمــن احلملــة الدعائية 
 puma ملاركــة  اجلديــدة 
الرياضية، وذلك بنشــرها 
علــى  لهــا  للقطــات 
صفحتهــا اخلاصــة على 
موقع انستجرام روجت من 
خاللها لعــدد من مالبس 

املاركة اجلديدة.
وعقدت جوميز، صفقة مع 
الشــركة الكبيرة لتكون 

الواجهــة الدعائيــة لها 
وذلك  املتحدة،  بالواليــات 
بعد انتهاء تعاقد الشركة 

مع النجمة ريهانا.

ظافر العابدين

سيلينا جوميز

محمد منير

أخبــارهــــــــــم "اين انا؟" مسرحية تروي قصص 
المهاجرين وقسوة رحلتهم 

جانب من العمل املسرحي

جمال جصاني

ال ميكن فصل ما يحصل لدينا من نحس وهزائم وانسداد 
لآلفاق على شــتى االصعدة السياســية واالجتماعية 
واملعرفيــة، عما يجري لــدى فئة العاملــني في مجال 
الثقافــة والفكر واالعــالم (االنتلجينســيا). ولن جنافي 
احلقيقــة عندما نقول ان "ام هزائمنا" والتي انحدرت من 
رحمها كل انواع الهزائم االخرى؛ تتمترس في هذا امليدان 
احليوي، املتخصص في مجال العقل والضمير االنساني. 
لقد متكن النظام املباد ومؤسساته التوليتارية املستندة 
الى احتياطيات هائلة من موارد النفط، واساليب ال مثيل 
لها من البطش والقمع واالرهاب والترغيب، وموروثات ال 
حدود لها من تقاليد وسرديات شيطنة اآلخر اخملتلف، من 
تصفية وتعطيل ومسخ غالبية العاملني في هذا احلقل.

 هذا اخللل والعطب البنيوي (سكراب االنتلجينسيا) حتول 
مع القادمون اجلدد للغنيمة االزلية الى حقل لالستثمار، 
حيث استقطبت مؤسساتهم واقطاعياتهم السياسية 
وفصائلهم ومنصاتهم التعبوية، اعداد واسعة من هذا 
احلطام املتخصص في نقل عدته وديباجاته من كتف الى 

كتف آخر. 
كمــا ان عــدد غيــر قليل ممن ظــل منهم خــارج تلك 
االصطبالت الرسمية واحلزبية، لم ينظم اليها ال ملوقف 
مبدئي منها، بل غالبا ما ينتظر شروطاً افضل لاللتحاق 
ببقية القافلة. ومع مثل هذه اخلارطة من االصطفافات 
وامليــول، للعاملــني في احلقل  واملعايير  واالهتمامــات 
االشــد تأثيرا وفتكا في حياة اجملتمعات والدول، ال ميكن 
توقع غير ما حصل لنا من كوارث على شــتى االصعدة 
املادية والقيمية. مثل هــذه املناخات الطاردة للمثقفني 
احلقيقيني، تقف باملرصاد لكل محاولة شجاعة تسعى 
اليصال املعرفــة واملعلومــة ملتلقي اغتــرب عن عامله 
بتأثير "الوعي الزائف" الذي تبثه منابر ومنصات أشــباه 
املثقفني واالعالميني واملتجحفلني معهم من ســكراب 

االنتلجينسيا.
هذا املشهد العام البائس ال ينفي وجود جهود ومبادرات 
فردية شــجاعة، عملت بكل شــجاعة وايثار كي تخرق 
هذا احلصار املفروض على الوظيفة االساسية للعاملني 
فــي مجال الثقافــة واملعرفة واملعلومة، ومــا النهايات 
املأســاوية لعدد منهم اال دليــل واضح على مدى حرص 
ً لهم  قوى التخلف واالستبداد على بقاء هذا احلقل حكرا

وملنتسبي اصطبالتهم االعالمية والتعبوية.
 ومن االهمية مبكان االشــارة الى نوع آخر من املنتسبني 
ً عن منتسبي  لنادي االنتلجينســيا، وهم ال يقلون خطرا
تلك االصطبالت؛ بالرغم من عدم انتســابهم الرسمي 
ً مكمالً ملشــروع  لها، اال انهم يلعبون (بوعي او دونه) دورا
ذلك احلطــام الثقافي، عبر انســياقهم خلــف نزعات 

وتطلعات نرجسياتهم املتورمة.
 ذلك الوباء الذي اكتســح الكثير من العاملني في هذا 
اجملــال، حيث يتضخــم عندهم "منجزهــم" املتواضع 
فــي احلقل الــذي تواجدوا فيــه، ال ســيما وان مناخات 
الشــللية و االخوانيات ومعايير "حك لي احك لك" هي 
الســائدة واملنظمة للعالقة بني بعضهم البعض اآلخر، 
مناخــات جتعل من الصعب العثــور من بينهم على من 
ميارس الوظيفة االساســية للمثقف (النقد) داخل هذه 
ً ذلك فسيعرض نفسه  اجلماعات، وان صادف ان خرق احدا
للنبذ واالقصاء من قبلهم جميعــاً. بالرغم من ضعف 
 ً امكانية هذه الفئة ومحدودية تأثيرها، اال انها تؤدي دورا
في اســتمرار هذه احللقة املفرغة من الهزائم وانســداد 
اآلفاق. علــى العكس مــن انصاف املثقفــني الغارقون 
باورام نرجســياتهم وفقاعات منجزهم، ال ميتلك املثقف 
احلقيقي الوقت ملثل هــذه االهتمامات الضحلة، وغالبا 
ما جنــد غالبيتهم بعيدون عن الشــهرة واالضواء، ليس 
هذا وحســب بل تعرفت البشــرية على اهميــة وادوار 
وعظمة العديد منهم بعد رحيلهم، ليأخذوا مكانتهم 

الطبيعية بني القافلة األكثر توهجاً بني البشر...  

ومضــة

سكراب االنتلجينسيا

االحــداث. تروي قصــص املهاجرين 
وعن جتاربهم  املضطربة،  واحوالهم 
وذكرياتهم، وقسوة الرحلة وآالمها، 
حيث تتداخــل القصص في قصة 
واحدة، قصة املهاجر اجلديد والقدمي. 

*وما هــو منهج فرقتكم وما دورك 
انت كفنان مغترب؟ 

- الفرقة املسرحية الهولندية تعمل 
علــى منهج املســرح الوثائقي، اي 
تسجل لقاءات مع اناس حقيقيني، 

والسينمائية،  املســرحية  أعمالي 
اكافح فــي دول املهجــر، واحاول 

ان أندمــج مــع الثقافة 
اكافح فــي دول املهجــر، واحاول 

ان أندمــج مــع الثقافة 
اكافح فــي دول املهجــر، واحاول 

قدمت  الهولنديــة. 
مسرحية  أعماال 

 ، ئية ســينما و
ولــــــــدي 

كتــاب عن 

احلرب وتقفــز من الذاكرة، ال أريد أن 
أعمالي،  فــي  احلرب  أمجد 
أوال  طردها  أحاول  بل 
أعمالي،  فــي  احلرب  أمجد 
أوال  طردها  أحاول  بل 
أعمالي،  فــي  احلرب  أمجد 

الذاكــرة  مــن 
بعد  ومــن 
احلياة،  من 
ضد  أنا 
ب  حلر ا

الال أحد)، و(الــوالدة)، و(اين الهناك)، 
(نزهــة  لألطفــال،  ومســرحيتان 
في حلــم)، و(ذيل القطــة ولهيب 

الشمس). 
جميــع هــذه املســرحيات قدمت 
باللغة الهولندية، اما مســرحيته 
في  قدمها  فقد  انطفاء)  (اشتعال/ 
2009، وكذلك عرضت  بغداد عــام 
في برلني وامستردام، وله جتربة في 
و(ابني  و(ليلي)،  الليــل)،  (ظل  افالم 

صار جهاديا).

الصباح الجديد - وكاالت:
الرومي، ثالث أمســيات  حتيي ماجــدة 
مبناســبة عيد امليالد اجمليد في لبنان 

لهذا العام.
م الرومي  ومــن املقــرر أن تقــدّ
ريسيتالني في كنيسة األيقونة 
العجائبية لالبــاء العزاريني في 
منطقة األشرفية يومي 13 و14 
من شــهر ديسمبر كانون االول 
اجلاري ويوم 15 من الشهر عينه 
تلتقي املؤمنني في كنيسة مار 

الياس مبنطقة أنطلياس.
في  الرومي  وستشدو ماجدة 
من  بباقة  األمســيات  هذه 

أجمل الترانيم امليالدية احتفاالً بفرحة جتسد 
السيد املسيح.

اجلدير ذكره أن الســيدة ماجدة الرومي أعلنت 
عن الريسياالت عبر صفحاتها الرسمية على 
مواقع التواصل اإلجتماعي وسط تفاعل كبير 
من محبّيها في لبنان الذين ينتظرون اإلحتفال 

معها بامليالد بفارغ الصبر.
ويتســابق الفنانون هذه األيام من اجل احياء 
حفالت لهم مبوسم اعياد رأس السنة امليالدية، 
اذ يتهافت اجلمهور حلضور تلك احلفالت ليزينوا 
عســى  جميلة،  باحتفالية  اجلديــد  عامهم 
ان جتلب لهم اخلير، ومن بــني الفنانني املؤمل 
احياؤهــم حفالت في لبنان الفنــان العراقي 

كاظم الساهر.

ماجدة الرومي تحيي ثالث 
حفالت لرأس السنة

الصباح الجديد - وكاالت:
مــن املؤمل ان يقيــم النجم العاملــي، إنريكي 
إغالســياس، حفــال فــي اململكــة العربيــة 
الســعودية، ضمــن فعاليات الســباق الدولي 
للســيارات، "فورموال E"، الذي ينطلق الشــهر 

املقبل.
وتنطلــق مســابقة الفورومــوال املرتقبة، في 
اخلامس عشر من ديســمبر كانون األول احلالي، 
مبحافظة الدرعية، وتعد احلدث الرياضي الدولي 

األول من نوعه في السعودية.

ويأتــي حفل إغالســياس ضمن سلســلة من 
احلفالت الغنائية الكبرى، تسبق انطالق السباق 
الرياضي، وحتييها نخبة من جنوم الغناء العامليني 

في موقع السباق نفسه.
ويرى مراقبــون أن احلــدث الغنائي الضخم 

ينــدرج ضمــن السياســة االجتماعية 
واالقتصادية التي اعتمدتها السعودية 

والتي  املاضية،  القليلة  السنوات  في 
أســفرت أيضا عن رفــع احلظر عن 

قيادة النساء للسيارات.

الصباح الجديد - وكاالت:
تبحث شــرطة نيويــورك عن شــاب ألقى 
بطريــق اخلطأ خــامت خطوبة في شــبكة 
الصرف الصحــي عندما تقدم لطلب الزواج 

من حبيبته.
وكتبت إدارة شــرطة نيويورك عبر صفحتها 
على "تويتر: "قام شــاب بالتقدم للزواج من 
فتاته في ســاحة التاميز، وعندما قالت نعم. 
كان سعيدا للغاية لدرجة أنه أسقط اخلامت 

في شبكة الصرف الصحي.
وأضافــوا أنهم عثــروا على اخلــامت، وأعربوا 
عــن أملهم في أن يتمكنوا مــن إعادته إلى 

وانهالت  السعيدين".  "اخلطيبني 
مستعملـي  قبل  من  التعليقات 
اإلنترنــــت اذ كتـــب أحدهـــم 

مازحـا:
اآلن فــي كل مــن مشاجراتهـــم 

ســتذكر الفتــاةـ حادثة إســقاط 
خـــامت الزواج في شبكـــة الصـرف 

الصحـي.
القصة  تانيا: هــذه  رايتشــل  وكتبت 

مضحكــة وحزينة في الوقت نفســه، 
لكن ســيكون هناك شــيء ممتع إلخبار 

أحفادهم به. 

الصباح الجديد - وكاالت:
أطلقــت كوريا اجلنوبية، أول شــبكة إنترنت 
من اجليل اخلامــس (5G) في العالم، متجاوزة 
في ذلك الواليات املتحدة والصني في ســباق 

التكنولوجيا.
وكان قد اندلع حريق في أحد فروع الشــركة 
الكورية لالتصاالت في ســيئول، أدى إلى منع 
الشبكة من العمل بشكل طبيعي، وبسبب 
احلادث مت إلغاء العرض التقدميي لعمل شبكة 

(.5G) اإلنترنت احلديثة
ودفع هذا احلادث املشغلني إلى التفكير بنقل 
موعد إطالق الشــبكة، ولكنهم متكنوا من 

حل املشكلة بحلول الشهر اجلاري.
وفــي املرحلة األولى ســتعمل األجهزة التي 
توزع "واي فــاي" إلى الهواتــف األخرى، وفي 
شــهر مارس/آذار املقبل سوف يتم عرض أول 
هاتف ذكـي يعمـل مـع الشبكـة احلديثـة 

للبيـع.

إنريكو إغالسياس في السعودية 

أضاع خاتم الخطبة 
والشرطة تبحث عنه

ألول مرة في العالم... إطالق إنترنت 
"5G" الجيل الخامس

الصباح الجديد - وكاالت:
إن  حديثة  دراسة  قالت 
الذكية  الســاعات 
تســاعد  أن  ميكن 
بإضافة نحو عامني 

إلى حياتك.
األبحاث  وتكشــف 
التــي أجريــت على 
بالــغ،  ألــف   420
الذيــن  أولئــك  أن 
جهاز  يســتعملون 
اللياقــة  تتبــع 
مقترنني  البدنيــة، 
املكافــآت،  بنظــام 
يقومــون مبــا يقارب 
مــن  أيــام  خمســة 
كل  اإلضافي  النشــاط 
الباحثون  يقول  والتي  شهر، 
إنها تترجم إلــى عامني إضافيني 

من احلياة.
وأظهرت الدراســة أن أكبر التحسنات 
الذين يعانون من  أولئك  شــوهدت بني 
زيادة الــوزن وأولئك الذيــن كانوا أقل 

نشاطا.
وحصل نحو واحد من كل خمسة مشاركني 
علــى ســاعات آبــل الذكية، كمــا قدمت 
خصومات من قبل شــركة "Vitality" إذا بلغ 

املشاركون أهدافا معينة.
وظل جميع املشاركني نشطني ملدة أسبوعني 
تقريبا قبل بدء الدراســة، ووجد الباحثون أن 
هؤالء الذين لديهم ســاعات ذكية، ارتفعت 
لديهم مستويات التمارين بنسبة الثلث على 
مدار عامني، وفقا للدراســة التي تعد األكبر 
الذكية  التكنولوجيا  على اإلطالق في مجال 

وعالقتها بالصحة.
النشــاط اإلضافي عزز  أن  الباحثــون  ويقدر 
للمســتخدمني  املتوقع  العمــر  متوســط 

بسنتني إضافيتني.
ورحب وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، 
بهذه النتائج قائــال إن التكنولوجيا الذكية 
ميكن أن تلعب دورا رئيسا بالوقاية من االعتالل 

الصحي.
وتابع هانكوك قائال: يجب أن نبقى في طليعة 
التكنولوجيا الناشئة مثل األدوية الرقمية ألن 
إمكاناتها هائلة للغاية. وأضاف: نحن أفضل 
حاال وأكثر صحة بسبب التقدم التكنولوجي.

الساعة الذكية تزيد
 عمر مرتديها
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