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بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد وزير النفط ثامر الغضبان 
ان حصة العراق من التخفيض 
ســيكون بحــدود 140 الــف 
برميــل يوميا، مشــيرا الى ان 
منظمة أوبــك حتملت العبء 

األكبر من التخفيض.
وقــال الغضبان فــي تصريح 
هامــش  علــى  صحافــي، 
اجتماعــات املنظمــة التــي 
اجلمعة  األول  امــس  انعقدت 
ان  اجلديد،  الصبــاح  تابعتــه 
التخفيض  من  العراق  "حصة 
ســتكون بحــدود 140 الــف 
 220 مــن  بدال  يوميا  برميــل 
الف برميل يوميــا التي التزم 
العراق ســابقا خالل عام  بها 
2017"، مبينــا ان "التخفيض 
يعد مقبوال لنــا خاصة اذا ما 
عرفنــا ان ســعر النفط الذي 
وضع ضمــن موازنة عام 2019 
56 دوالر للبرميل الواحد  هــو 
مــع عجز اجمالــي يبلغ 20% 
وبالتالــي فأننــا نحتــاج الى 
وليس  عمليــا  افضل  ســعر 

تخطيطيا".
"نســبة  ان  الغضبان  وأضاف 
التخفيــض التــي وضع على 
بلغ  أوبك  منتجــي منظمــة 
800 الف برميــل يوميا وعلى 

املنظمة  خــارج  من  املنتجني 
بحــدود 400 الف برميل يوميا 
باعتبــار ان انتاج أوبك يبلغ 32 
مليون برميل يوميا ومن خارج 

أوبك بحــدود 18 مليون برميل 
يوميا".

وأشــار الغضبان الى ان "أوبك 
والــدول املنتجــة مــن خارج 

املنظمة وافقــت على اقتراح 
التخفيض  يكــون  بان  العراق 
كبيــرا كي يكــون لــه تأثير 
النفطية  السوق  على  وصدى 

وهو ما ملســناه مبجرد اإلعالن 
عــن التخفيض بعــد ارتفاع 

أسعار النفط بنسبة 5%".
تتمة ص3

الغضبان: أوبك رفعت نسبة خفض اإلنتاج الى مليون 
ومائتي ألف برميل يوميا وحصتنا منه 140000

جانب من احلقول النفطية جنوبي العراق

استجابة لمقترح تقدم به العراق بعد ان كان المتوقع العالمي مليونًا

بغداد - وعد الشمري:
واالعمار،  االصــالح  حتالــف  أتهم 
املهدي  عبد  عادل  الســبت،  أمس 
بالتنصــل من شــروط تشــكيل 
احلكومــة من خالل اصــراره على 
تقدمي مرشــحني ينتمون إلى كتل 
سياسية لشغل الوزارات الشاغرة، 
ودعاه إلــى تصحيح هذه االخطاء 
املتفق عليها،  املعايير  إلى  والعودة 
لكنه شدد على عدم التخلي عنه.

وقال النائب عــن التحالف، قصي 
"الصباح  إلى  في حديث  الياسري، 
اجلديد"، أن "هناك ارادات سياسية 
خارجية وداخلية تعمل لفرض وزراء 
في حكومة عبد املهدي باي شكل 

كان".

وأضاف الياســري، أن "اجلميع بات 
يعلم بأن هناك تهديدا يتعرض له 
التصويت  أجــل  النواب من  بعض 
وكذلك  معــني،  مرشــح  لصالح 

عملية شراء ملناصب في الدولة".
وأشارالى أن "عبد املهدي وصل إلى 
منصبه عــن طريق التوافق وكانت 
لتشكيل  ومعايير  شــروط  هناك 
الوزارة، مبا يتناســب مــع طبيعة 

املرحلة احلالية".
وبني الياســري، أن "رئيــس الوزراء 
قد جتاوز بعضااً مــن هذه املعايير، 
ومجربني،  حزبيني  مبرشحني  وتقدم 

ومن ثم وقفنا بالضد منهم".
ويؤكد النائب عن االصالح واالعمار، 
أن "لغة االرقام هي التي ســتكون 

حاضــرة فــي عملية متريــر بقية 
الوزارات، وان استطاع حتالف البناء 
أن يحقق االغلبية لعقد جلســة 

شرعية فنحن لن نعترض".
وأوضح، أن "املعطيات االولية تفيد 
بعــدم امكانيتهم على فعل ذلك، 
ونحن نحذر من عقد جلســة غير 
مكتملــة النصاب وتصويرها على 

انها شرعية".
وحذر الياســري، مــن "ادخال غير 
احصاء  أو  اجللســة،  إلــى  النواب 
املستشارين على أنهم اعضاء في 
البرملان، وحينها سيكون لنا وقفة 
ولن نســمح بالتجــاوز على االطر 

الدستورية".
تتمة ص3

بغداد - الصباح الجديد:
ووســائل  إخبارية  مواقع  تداولــت 
إعالمية أخرى تســريبات بأن حتالف 
بالتخلي  إشــارات  أرســلت  البناء 
وزيرا  الفيــاض  فالح  ترشــيح  عن 
للداخلية، فيمــا اكد رئيس ائتالف 
املالكي عدم  نــوري  القانــون  دولة 
الســماح لهذا التحالف " باالسم 
"، وحتــى رئيس الوزراء باســتبدال 

الفياض.
وجــاء فــي التســريبات ان رئيس 
ابلغ زعيم  التحالف هادي العامري، 

التيــار الصــدري مقتــدى الصدر 
استعداده للتنازل عن ترشيح فالح 

الفياض وزيرا للداخلية.
وما يرجح صحة هذه التســريبات، 
القانون  دولــة  ائتــالف  رئيــس  ان 
نــوري املالكي، قال امس الســبت، 
ان ائتالفه لن يســمح باســتبدال 
فالح الفياض وال حتى أي مرشــح 
آخر للــوزارات الشــاغرة، كما دعا 
سائرون إليضاح وجهة نظرهم التي 
الفياض  ترشــيح  لرفض  تدفعهم 

للداخلية.

وقال املالكي فــي تصريح صحافي 
تابعته الصبــاح اجلديد، ان "ائتالف 
القانون لن يســمح لتحالف  دولة 
البناء وال حتى رئيــس الوزراء عادل 
عبد املهدي باستبدال املرشح لوزارة 
الداخلية فالح الفياض وال حتى أي 
مرشــح آخر من املرشحني للوزارات 
"تغييــر  ان  معتبــرا  الشــاغرة"، 
الفياض يدل علــى فرض إرادات من 
قبل حتالف ســائرون علــى البرملان 

واحلكومة وبطرق غير دستورية..
تتمة ص3

االصالح يتهم عبد المهدي بالتنصل
من شروط تكليفه بتشكيل الحكومة

حذر من ادخال المستشارين الى جلسة البرلمان واحصائهم كنواب

البناء يرسل إشارات بالتنازل عن ترشيح فالح 
الفياض لوزارة الداخلية وائتالف القانون يحتج

تزامنــا مــع الذكــرى الســنوية األولــى 
النتصار العراق على اإلرهاب وتحت شعار 
)مــن االســتقرار المالي الــى التنمية 

االقتصادية(
يقيم البنك المركــزي العراقي مؤتمره 
الســنوي الرابــع بحضــور عربــي ودولــي 
ومشــاركة فعالة مــن قبل المتخصصين 
في المجال النقدي والمالي ســعيا منه 
لبناء الخبــرات العملية في مجال القطاع 
المصرفي لتحقيق التنمية االقتصادية.

2018/12/10 على قاعة الزوراء ـ
فندق الرشيد/ العراق ـ بغداد

اعـــــالن

مجلس النواب يعقد جلسته اليوم وتسريبات: 



شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:

 بــًن  تقريــر ديوان الرقابــة املالية 
الداء سياســة  تقوميه  في  االحتادي 
الدولة في توفير متطلبات السالمة 
في  احلوادث  مــن  للحد  وتطبيقها 
والفنادق  التجارية  واملراكز  االسواق 
واملرافق الســياحية مستعينة في 
ذلــك باملعايير وتوصيــات  مديرية 
الدفاع املدني واملؤسســات املعنية 
للمدة مــن 2013 وحتى نهاية عام 
2017 . واشار تقرير الديوان الى عدم 
التزام اصحاب االنشــطة التجارية 
بتوفيــر متطلبــات  والســياحية 
بعد  او  والســالمة خــالل  الوقاية 
انشــاء املباني التجاريــة ومن دون 
اســتحصال موافقة الدفاع املدني 
عنــد تغييــر جنس النشــاط من 
ســكني الى جتاري وقد اســتعمل 
بناء  مــواد  االنشــطة   اصحــاب 
سريعة االشــتعال كـ) السندويج 
بنــل واالكابوند( برغــم  الحتوائها 
على مــادة )EN14509( وهي نفس 
التــي   )FOAM( مــادة  خصائــص 
في  وتســاعد  االحتراق  قابلية  لها 
انتشــار احلريق ، فضال عن الغازات 
الكيمياويــة الســامة الناجتة من 
عملية االحتراق وتشكل خطرا على 
صحــة رجال االطفــاء عند حدوث 
احلرائق الناجتة من احتراق تلك املواد.  
واكد التقرير ان من بن املســببات 
الرئيســة حلــوادث احلريــق خاصة 
في االســواق الشــعبية ، التماس 
الكهربائي الناجم عن كثرة التجاوز 
الوطنية  الكهربــاء  على شــبكة 
والقابلوات بصورة  االســالك  وربط 
االســالك  وتشــعب  نظامية  غير 
 ، الكهربائية  باملولــدات  الرابطــة 
والتــي غالبــا ما تســتخدم مواد 
ذات جودة  تأسيســات كهربائيــة 
للمواصفات  وغير مطابقــة  رديئة 
ان نسبة  اذ   ، العراقية  القياســية 
)%47( من مجموع احلرائق املسجلة 
لعام 2017 كانت بســبب التماس 
الكهربائــي خاصــة فــي فصــل 
وفقا الحصائيات مديرية   ، الصيف 
الدفاع املدنــي ، التي بدورها تعاني 
نقصا في عدد مراكز الدفاع املدني 
يصــل الــى نســبة )%42(   حيث 

حــددت املديرية حاجتها الى  )161( 
مركز في بغداد واحملافظات وخاصة 
فــي اماكــن االنشــطة التجارية 

والسياحية . 
فضال عــن وجود نقــص في مالك 
املديرية الدفــاع املدني باملقارنة مع 
املالك القياسي ونقص في املعدات 
االطفاء  برجل  اخلاصة  والتجهيزات 
عمله  وأداء  تضمن ســالمته  التي 
بصورة صحيحــة كما ان  قلة عدد 
 ) كل  )الســنور  اإلنقــاذ  العجالت 
وهــي مزدوجة املهام ) إطفاء وإنقاذ 
( وهي حاســمة في حوادث االبنية 
الطوابق حيث  العاليــة متعــددة 
املوجود الفعلي يشــكل )%36( من 
اســتحصال  مت  ان  علما  احتياجها 
 )4( لشــراء  األصولية   املوافقــات 

عجالت ولم تتم عملية الشراء .
ومــن اجلديــر بالذكــر ان منطقة 
الشورجة في بغداد تعد مركزا جتاريا 

وعصب االقتصاد احمللي على صعيد 
العراق وبقية املراكز التجارية االخرى 
،ملا حتتويه من كميات بضائع كبيرة 
الــى مليارات  جدا تصــل قيمتها 
الدنانيــر ، واي حادث حريق يصيبها 
يؤثر سلبا ، ليس في القطاع اخلاص 
بل في االقتصاد العراقي عامة ، ملا 
يسببه من خســائر مادية وبشرية 
، وبرغم كثــرة احلرائق التي تتعرض 
لها املراكز التجاريــة في بغداد أال 
الدوائر املعنية لــم تضع حلوال  إن 
املؤدية   االســباب  ملعاجلة  مناسبة 

لهذه احلرائق
دوائر  الــزام  التقريــر  اوصــى  وقد 
الدولة املعنية مبنــح اجازات البناء 
او تغييــر جنــس املنشــأ باعتماد 
املدني على  الدفاع  موافقة مديرية 
التصاميــم ومتطلبات الســالمة 
العامة كشــرط في منــح االجازة 
كل  بعضويــة  جلنــة  وتشــكيل 

مــن االمانة العامة جمللــس الوزراء 
واجلهات  املدنــي  الدفاع  ومديريــة 
ذات العالقة لدراســة واقع منطقة 
الشــورجة ووضع احللــول اجلذرية 
املناسبة لتنظيم عملها واحلد من 
احلوادث وااللتزام مبعايير الســالمة 

واألمان .
على صعيد اخر كشف تقرير ديوان 
الرقابة املالية االحتادي في ايار 2018 
، عن وجود معوقات ادت الى حدوث 
تلكوء فــي تنفيذ بعــض البرامج 
الصحيــة املنفذة قطــاع الرعاية 
الصحيــة االولية فــي االعظمية 
والتي جاءت نتيجة لنقص املالكات 
بصورة  واالدارية  والصحية  الطبية 
عامة وقلة استغالل التخصيصات 
البرامج  لتنفيــذ  املرصدة  املاليــة 
منهــا ) الوقاية والســيطرة على 
الالمراض ، طب االسرة ،التحصن ، 
مشروع ابادة املالريا ، الرصد الوبائي 

، التهاب الكبد الفايروســي ..الخ(  
اذ  تراوحــت ) من صفــر الى 71%( 
 )2017،  2016،  2015( للســنوات 
البرامــج مبا يخدم  وتطبيق هــذه 

املصلحة العامة  .
واشار التقرير الى ان تنفيذ برنامج 
السيطرة على التلوث وجود أخطاء 
النفايات  التخلص مــن  آليــة  في 
الطبية والتي تخزن في مقر القطاع 
قد تصل مدة التخزين الى عشــرة 
ايام في بعض احلاالت ومن ثم يقوم 
القطاع بأرســالها الى مستشفى 
العلــوم العصبية او مستشــفى 

النعمان لغرض اتالتفها . 
االمــراض  برنامــج  وبخصــوص 
عدم  التقريــر  اشــار  االنتقاليــة 
دقــة املعلومات الــواردة بخصوص 
االنتقاليــة  باالمــراض  املصابــن 
القطاع  امكانيــة  عــدم  وبالتالي 
التعرف علــى اماكن تواجد املرضى 

الوقائيــة  االجــراءات  واتخــاذ 
املطلوبة بحق املالمســن ســيما 
ان هــذه االمــراض وبائيــة معدية 
وعدم الســيطرة عليهــا يؤدي الى 

انتشارهـا.
وخلص التقريــر الرقابي الى وجوب 
الدقة في احتســاب نســب االجناز 
املنفذة  السنوية  للخطة  احلقيقي 
االولية  الصحية  الرعاية  في قطاع 
املالية  التخصيصات  واســتغالل   ،
املرصدة لتنفيــذ البرامج الصحية 
، باعتمــاد احلاجــة احلقيقيــة من 
االموال وطرق استغاللها ، فضال عن 
تدريب املالكات العاملة على تنفيذ 
متابعة  وضــرورة  املذكورة  البرامج 
عمليــة التخلــص مــن النفايات 
الطبية وبصورة مســتمرة والعمل 
زيادة عدد الزيارات التفتيشــية من 
قبل مســؤولي برنامج الســيطرة 

على التلوث في القطاع.  

تفاقم ظاهرة الحرائق في اسواق بغداد والمحافظات 
سببهاعدم توفير متطلبات السالمة والوقاية

ديوان الرقابة المالية االتحادي: 

من حرائق احدى اسواق بغداد »ارشيف«

اوصى التقرير الزام 
دوائر الدولة المعنية بمنح 
اجازات البناء او تغيير جنس 
المنشأ باعتماد موافقة 
مديرية الدفاع المدني 
على التصاميم ومتطلبات 
السالمة العامة كشرط في 
منح االجازة وتشكيل لجنة 
بعضوية كل من االمانة 
العامة لمجلس الوزراء 
ومديرية الدفاع المدني 
والجهات ذات العالقة 
لدراسة واقع منطقة 
الشورجة ووضع الحلول 
الجذرية المناسبة لتنظيم 
عملها
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علي فضل اهلل الزبيدي

لدى اخلبير االســتراتيجي األميركي >نعوم تشومسكي<، 
رؤيــة مهمة باجتــاه النخــب السياســية التكنوقراط 
فحواها )املثقفون التكنوقراط ذوو اإلجتاهات السياســية 
هم النخبــة الذين يســاعدون النظام ويثيرون أســئلة 
مزعجة، وإذا عارضوا احلكومة في شــيء فإنهم يفعلون 
ذلك اســتنادا« إلى خلفيٍة براغماتية، وإعتراضاتهم التي 
يثيرونها بن احلن واحلن األخر هي حتليل سياســي صارم(، 
والواليات املتحدة األميركية، أعطت درســًا لكل الدول، إن 
صناعة السياســة املنتجة إيجاباً، ســواًء على املستوى 
الداخلي أو اخلارجي، ال بد أن ترسم وتفلتر من خالل مراكز 
الدراسات والتفكير املتخصصة، لتهيأ األرضية السليمة 
لرجل الدولة، إلتخاذ القرار السياســي السليم، الذي يراد 

منه حتقيق املصلحة الوطنية  .
عليه فإن من أســباب الفوضى، في العملية السياسية 
العراقيــة، القرارات اإلرجتاليــة أو اإلنفعالية، من أصحاب 
القرار السياســي، متناســن إن صناعة القــرار يتحتاج 
ملأسســة علمية حديثة ترتكز على نخــب إكفاء، لهم 
دراية كبيرة مبا يجري من أحداث، على املســتوى الداخلي 
واخلارجي، فالتأثير اجليوسياســي أصبح كبيرا«، فلم تعد 
احلدود اجلغرافية، كافية حلماية القرار السياسي، في ظل 
العوملــة احلديثة، وتداخل ثقافات الشــعوب اخملتلفة، عبر 
تطور مواقــع التواصل، وتكنلوجيا النــت اخلارقة لعصم 
اجلغرافيــة والبنية اجملتمعية، لذا صــار حتماً لكل نظام 
سياســي يطمح لبناء بلد مستقر، عليه رسم سياسات 
متزنــة، ذات توجه براغماتي واقعي، يأخــذ باالعتبار بيئة 
القــرار واملصلحة الوطنية، وذلك لــن يتحقق عبر هيئات 
املستشــارين احلكومية، بل من خــالل التعاون مع مراكز 

الدراسات املتخصصة.
واملركز العراقي للتنمية اإلعالمية، بإدارة د.عدنان السراج، 
وهو مبنزلة مؤسسة غير حكومية أو ربحية، ميتلك طاقات 
علميــة ووطنية فــي جميع اجملاالت واألصعــدة، تكفلت 
تلك الطاقات بالتصــدي عبر الفضائيات املتنوعة ومواقع 
التواصل اإلجتماعــي، طيلة فترة احلــرب على داعش بل 
مــن قبلها وما زالوا، لإلعالم األصفــر الذي أراد، ضعضعة 
بل كســر اجلبهة الداخلية، وهز الــروح املعنوية للمقاتل 
العراقي، بل وأســتطاعت نخب املركز العراقي، أن تفكك 
املعدالت السياســية واألمنية املغلوطة، والتي يراد منها 
خلط األوراق الداخلية، إال أن اليوم ونحن على أعتاب مرحلة 
جديدة، ومع تشكيل حكومة الســيد عادل عبد املهدي، 
وجوب اإلنتقال من السياســات الفرديــة اإلنفعالية، إلى 
السياسات املمنهجة واملدروســة، واخملطط لها مسبقاً، 
عبر إشــراك النخب التكنوقراط، واملتواجدة ضمن املركز 
العراقي، أو بقية مراكز الدراسات األخرى احلقيقية احملتوى.

وال ميكن الوصول لهذه احلالة الصحية وليست املثالية، إال 
من خالل مد جســور التعاون ، بن الرئاسات الثالث وإدارة 
املركز العراقــي للتنمية األعالمية، أو بقيــة املراكز كما 
أســلفت، عبر تفعيل دور أعضائه بإشراكهم في اللجان 
احلكومية، ســواء على املستوى التشــريعي أو التنفيذي 
، من أجل صناعة  سياســات عقالنية، ترتقي ومســتوى 
التحدي لألزمات التــي تنتظر احلكومــة احلالية، نتيجة 
التراكمات السلبية للحكومات السابقة، وإنتشال البلد 
من الهاوية، فعقــول املركز العراقي متتلك خبرات حتليلية 
تراكميــة كبيرة، نتيجــة الكفاءة العلميــة واإلحتكاك 
العملــي بالنخب العربية واألجنبية، أخيــراً يقول املفكر 
الفرنسي )كلود فوراستييه(: )) إن بوسع الدول املتخلفة، 
أن جتتاز هوة تأخرها،  ولكن حتقيق هذا األمر، ال يكون إال من 
خالل التغيير اإليجابي اجلذري في العقليات والفعاليات((.

المركز العراقي للتنمية 
اإلعالمية.. وصناعة السياسة!

تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

بحــث وزيــر الصناعة الدكتــور صالح 
عبداهلل اجلبوري مبكتبه الرسمي في مقر 
وتكنولوجيا  االتصــاالت  وزير  مع  الوزارة 
املعلومات االردنــي مثنى حمدان والوفد 
املرافق له العالقات املشــتركة وســبل 
تعميــق التعاون بن البلدين في شــتى 

اجملاالت وعلى كافة االصعدة.
واكد الوزير خالل اللقاء ان العراق يتطلع 
الــى اقامة عالقات قوية واســتراتيجية 
مع دول االشــقاء ومن بينها الشقيقة 
االردن مبايحقق مصالح البلدين ويسهم 
في الدفــع بعجلة االقتصــاد والتنمية 
لكال الطرفن ، مشــيرا الى ان االردن من 

البلدان التي قطعت شوط كبير ولديها 
امكانيــات كبيرة فــي مختلف اجملاالت 
واملهم جدا  الضــروري  والقطاعات ومن 

االستفادة من التجارب الناجحة فيها.
من جانبه اكد وزير االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات االردني حرص بالده على تطوير 
وتعزيز اليات التعاون مــع العراق ، داعيا 
الــى مزيد من هــذا التعــاون لتحقيق 

املصالح املشتركة للبلدين الشقيقن.
على صعيــد اخر بحث وزيــر الصناعة 
واملعادن الدكتور صالح عبد اهلل اجلبوري 
مع وفــد شــركة شــنغهاي الصينية 
التعاون في اجملــال الصناعي  امكانيــة 

وفرص االستثمار  .
وجرى خــالل اللقاء مناقشــة امكانية 
دخول شركة شنغهاي الصينية للعمل 
مع شــركات الوزارة الســيما وان العراق 

االن في مرحلــة اعادة البناء واالعمار وان 
لدى شــركات الوزارة العديد من الفرص 
االستثمارية املعلنة وفي مختلف اجملاالت 

الصناعية . 
وقد اكد الوزير على ان شركة شنغهاي 
املعروفة  العامليــة  الشــركات  من  تعد 
والكبيــرة مبديا رغبة الــوزارة في ابرام 
عقودا للشــراكة واالستثمار معها وفي 
كافة اجملاالت الصناعية الفتا الى اهمية 
االستفادة من خبرات الشركة الصينية 
لنقل التكنلوجيا املتطورة الى شــركات 
وزارة الصناعــة واملعــادن وتبادل اخلبرات 
الذي من شــأنه ان يســهم في تطوير 
املشــاريع القائمــة او اقامة مشــاريع 
جديدة العادة بناء القاعدة الصناعية في 

العراق .  
ومن جانبه بن رئيس شــركة شنغهاي 

الســيد زو بن رغبة شــركته بالتعاون 
مــع شــركات وزارة الصناعــة واملعادن 
مســتعرضا تاريخ شــركة شــنغهاي 
التي نفذتها في مختلف دول  واملشاريع 
العالم اضافة الى مشــاريع الشــركة 
داخــل العــراق وخاصة املشــاريع التي 
تخدم قطاع الطاقــة وتعاونها مع وزارة 
الكهربائية  احملطات  تنفيذ  الكهرباء في 
موجها دعوته الى الســيد الوزير لزيارة 
موقع الشركة في الصن واستمرار تبادل 
الزيــارات واللقاءات معربــا عن امله في 
توقيع مذكــرة تفاهم مع وزارة الصناعة 
واملعادن للتعاون والعمل املشــترك بعد 
االطالع على الفرص االستثمارية املتاحة 
لدى شــركات الوزارة ومبا يخدم مصلحة 

الطرفن .

استعرض مع الوفد الصيني فرص االستثمار

العراق واالردن يبحثان تطوير قطاع االتصاالت 
والمعلومات والتعاون بين البلدين
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بغداد ـ الصباح الجديد:
شاركت وزارة الصناعة واملعادن في 
املؤمتر الدولي لالعمار واالســتثمار 
الذي عقد حتت شعار )العراق طفرة 
الى االمام(مبشــاركة البنك الدولي 
والبنك االميركــي واليابان والصن 
وجمهوريــة اجليك واملانيــا وتركيا 
والكويت وعدد من الشركات منها 

شــركة جنرال الكتريك االميركية 
االماراتية  الهــالل  نفط  وشــركة 
وشركة سيمنس االملانية والسفراء 
والقنصليــات فــي بعــض الدول 
العربيــة واالجنبية وصندوق اعمار 
املناطــق املتضررة مــن العمليات 
االرهابيــة ومديــر عــام الهيئــة 

الوطنية لالستثمار في العراق. 

وحضر املؤمتــر نيابة عن الوزير مدير 
عــام دائرة االســتثمارات املهندس 
ســعدي محمد عايش اضافة الى 
مدير عام الدائــرة الفنية املهندس 
العامن  واملدراء  املدني  ادريس  ناصر 
فــي كل من شــركة االســمنت 
العامــة  اور  وشــركة  العراقيــة 
املشراق  لكبريت  العامة  والشركة 

البحث  وهيئة  الفوسفات  وشركة 
يهدف  حيث  الصناعــي  والتطوير 
املؤمتــر الى اعــادة اعمــار املناطق 
االرهابية  العمليــات  من  املتضررة 
وازالــة اثارهــا مبايحقــق االهداف 
التنمويــة ومعاجلــة االضــرار في 
البنى التحتية االساســية وحتقيق 
واالمنائيــة  الوطنيــة  االهــداف 

واالجتماعية واالنسانية.
وقــال ممثــل الوزير فــي املؤمتر في 
تصريح صحفي ان مشــاركة وزارة 
الصناعــة واملعادن فــي هذا املؤمتر 
فاعلة المتالكها عددا من الشركات 
املتخصصة والتي لها تاريخ طويل 
للبنى  واالعمار  البنــاء  عملية  في 
التحتيــة التــي تعرضــت للدمار 

والتخريب اثناء احلروب في السنوات 
الســابقة ، معربــا عــن أمله بأن 
إعادة  في  الوزارة  تسهم شــركات 
إعمار املناطق املتضــررة وان يكون 
البناء  للوزارة دور واضح في عملية 
التي يشــهدها البلــد وفي جعل 
واســتقرارا  امنا  اكثر  املســتقبل 

الهله في املرحلة القادمة.

العراق يشارك في المؤتمر الدولي لالعمار واالستثمار

بغداد ـ الصباح الجديد:
انقذت قوات الشرطة االحتادية، 
15 عائلــة كانــت محاصــرة 
بالســيول التي اجتاحت قضاء 
الدبس 25 كم شــمال مدينة 
احلويجة في محافظة كركوك. 
وذكر بيان لقيادة قوات الشرطة 
االحتادية تلقت "الصباح اجلديد" 
الســبت  امس  منه  نســخة 
انه " بنــاء على توجيهات قائد 
الشــرطة االحتادية الفريق رائد 
شــاكر جودت وبأشراف مباشر 
من قبل قائــد الفرقة الثالثة، 
نفــذت عملية انقــاذ العوائل 

احملاصرة بالسيول التي شهدها 
قضاء الدبس التابع للمحافظة 

."
واضاف " وجنحــت القوة لغاية 
االن بانقاذ 15 عائلة مكونة من 
83 شــخصا من قرية كزوشان 
ناحية ســركران قضاء الدبس، 
كمــا مت ايــواء العوائل جميعا 
والبديل  املالئم  السكن  وايجاد 

لهم ".
علــى صعيد متصــل وجهت 
حلقــوق  العليــا  املفوضيــة 
االنسان نداء اغاثة إلنقاذ نازحي 
محافظة نينــوى الذين غرقت 

مخيماتهم جراء السيول .
وقــال عضــو مفوضية حقوق 
الغــراوي في  االنســان فاضل 
بيــان صحفي اننــا نوجه نداء 
للحكومــة  انســاني  اغاثــة 
واملنظمــات الدولية والوطنية 
إلنقاذ النازحــن في محافظة 
نينوى الذين غرقت مخيماتهم 
بسبب الســيول "، مضيفا ان 
اكثر  الى غرق  أدت  الســيول   "
مــن 3000 االف خيمة تعرضت 
للغرق واالجنراف بسبب األمطار 
واجلدعة  املــدرج  مخيمات  في 

في محافظة نينوى ". 

وتابــع الغــراوي " اننــا ندعو 
احلكومــة الى اعــادة النازحن 
فــورا الى مناطقهــم بدل من 
ان يتعرضــوا الــى خطر املوت 
في اخمليمــات كما نطالب وزارة 
والهجرة  والصحــة  التجــارة 
االمم  ووكاالت  واملهجريــن 
املتحدة لتســيير قوافل اغاثة 
إنســانية عاجلــة مــن غذاء 
وادوية وبطانيات وحليب أطفال 
الستقبالهم  مخيم  وإنشــاء 
غرقت  التي  اخليم  واســتبدال 
فــي مخيمــات النازحــن في 

محافظة نينوى".

ميسان ـ الصباح الجديد:
محافظة  شــرطة  قيادة  أعلنت 
ميسان واملنشــآت امس السبت 
باإلرهاب وجرائم  إعتقال متهمن 
جنائيــة مختلفــة فــي مناطق 
متفرقــة جرت بعمليــات أمنية 
القانون  تنفيــذ  إجــراءات  ضمن 

وايصال اجملرمن الى العدالة .
تلقت  بيان لشرطة ميسان  وذكر 
»الصباح اجلديد« نســخة منه ان 
الشرطة متكنت من  مفارز مراكز 
باإلرهاب  متهمن  إعتقال ســتة 
،مبينا » إن مراكز شــرطة الصدر 
التابعــة إلى قســم  واحلســن 

شرطة حطن متكنت من إعتقال 
أربعة متهمــن بجرائم اإلرهاب ، 
ومتهــم باإلرهاب مت القبض علية 
مــن قبل مفــارز مركز شــرطة 
البلدة  اجلوادين في قسم شرطة 
، و آخر مطلوب باإلرهاب اعتقلته 
السكر في  مفارز مركز شــرطة 

قضاء اجملر الكبير ».
واضاف البيان » إن املتهمن ارتكبوا 
جرمية الـ الدكة العشــائرية في 
مناطــق متفرقة من احملافظة وان 
احملاكم اتخذت بحقهم اإلجراءات 
كافــة وفقــاً لقانــون مكافحة 

اإلرهاب«. 

بغداد – الصباح اجلديد
افــاد مصــدر امنــي يــوم امس 
الســبت، بأن اللواء الرئاسي رفع 
جميع الســيطرات مــن مداخل 

منطقة الدورة جنوبي بغداد.
تصريحات  فــي  املصــدر  وقــال 

صحفيــة ان »اللــواء الرئاســي 
املســؤول على حمايــة منطقة 
الــدورة في بغــداد، رفــع جميع 
السيطرات من مداخل املنطقة«.

»رفــع  ان  املصــدر   واضــاف 
السيطرات مت في احياء شارع ابو 

الطيارة، وحي الشرطة، واالثورين، 
والوادي، واملعلمن، وســيطرة ابو 
دشــير، واحلي الزراعي املقابل حلي 

الطعمة«.
بغداد  قيــادة عمليــات  ان  يذكر 
السيطرات  العديد من  رفع  قررت 

االمنيــة املنتشــرة في شــوارع 
العاصمــة، اضافة الى اعادة فتح 
الطريق التي اغلقت منذ سنوات 
بعد حتســن الوضــع االمني في 
املروري  الزخــم  ولتقليل  بغــداد 

احلاصل بشوارع العاصمة.

نداء اغاثة إلنقاذ مخيمات نازحي نينوى 

انقاذ 15 عائلة محاصرة بالسيول في قضاء الدبس
اعتقال 86 متهما باالرهاب وجرائم جنائية في ميسان

رفع جميع السيطرات من مداخل منطقة الدورة جنوبي بغداد

حــّذرت دائرة عقــارات الدولة الى جميع المواطنين الكــرام بأخذ الحيطة 
والحذر من تحايل األشــخاص والجماعات الخارجة عن القانون باســتغالل 
أراضــي وعقــارات الدولة بحجــة تقطيعهــا وتوزيعها علــى المواطنين 
بأســعار رمزية إذ تبيــن أن جميع تلك اإلجراءات غير قانونية وســوف يتم 
اتخــاذ التدابيــر الالزمة لتلك المجاميــع بما يحفظ المــال العام ونهيب 
المواطنيــن للتعاون باإلبالغ عن تلــك الحاالت عبر موقعهــا اإللكتروني 
eqarataldawla@yahoo.com  ليتســنى لنــا اتخــاذ الالزم علمــا انها في 
طور الدراســة وتهيئــة تلك األراضي مــن أجل توزيعها بيــن المواطنين 

المستحقين وحسب مبادرة دولة رئيس الوزراء.

المدير العام/ وكالة

»تحذير(



تجهيز الوجبة الثانية 
من الطحين للمشمولين 
بالحماية االجتماعية  

انجاز 95 % من كاسر 
األمواج الشرقي لميناء 

الفاو الكبير

فرق متخصصة الختيار 
قطع اراض سكنية لكل 

محافظة
الغضبان: أوبك رفعت نسبة 

خفض اإلنتاج الى مليون ومائتي 
ألف برميل يوميا وحصتنا منه 

140000
واكــد وزير النفــط ان االتفاق الذي 
أوبك بشــان  اليه منظمة  توصلت 
تخفيض النفط سيكون ساريا ملدة 
6 اشــهر، في حني بني ان الهدف من 
التخفيض يأتي للوصول الى أسعار 

منصفة.
وقال الغضبــان، ان أعضاء منظمة 
أوبــك والــدول املنتجة مــن خارج 
مقداره  تخفيض  على  اتفقت  أوبك 
1.2 مليــون برميل يوميــا، مبينا ان 
ملدة  ســيكون  بالتخفيض  االلتزام 
ستة اشهر وابتداء من كانون الثاني 

."2019
وتابع ان "هناك فائضا في الســوق 
مبقدار مليون الى مليونني، وهذا أدى 
الى انخفاض األســعار ومبقدار 20% 
خالل الشــهرين املاضيــني"، معربا 
عن امله في "سحب اخلزين الفائض 
بالسوق وحتسن األسعار والتي فعال 
بدأت مبجرد اإلعــالن عن التخفيض 
برنت واخلام  ارتفعت فيه خام  والتي 

األميركي الى %5" كما اشرنا".
من  "الهدف  ان  الغضبــان  ولفــت 
التخفيض هو ايجاد أسعار منصفة 
ال نريدهــا عاليــة تنهــك اقتصاد 
الدول املستهلكة وال ميكن ان نقبل 

بأسعار متدنية توثر على دولنا".

وقال ســهيل املزروعي، وزير الطاقة 
اإلماراتــي ورئيــس منظمــة أوبك 
"التخفيضــات  إن  للصحافيــني 
ســتزيل 1.2 مليون برميل يوميا من 

األسواق العاملية".
وأغلقت أسعار النفط على مكاسب 
تزيد على اثنني في املئة يوم اجلمعة 
أوبك وحلفاء  اتفق أعضــاء  أن  بعد 
للمنظمــة في مقدمتهم روســيا 
اإلنتاج المتصاص وفرة  على خفض 
في مخزونــات الوقود العاملية ودعم 
الســوق، لكــن املكاســب قيَّدتها 
لن  التخفيضات  أن  مــن  مخــاوف 

تكون كافية لكبح إنتاج متنام.
على  وحلفاؤهــا  أوبــك  واتفقــت 
تخفيضات إنتاجية قدرها 1.2 مليون 
برميل يوميا بدءا مــن العام املقبل 
في خطوة ســيجري مراجعتها في 

اجتماع في نيسان.
وهذا الرقــم أكبر من احلــد األدنى 
الذي  يوميا  برميــل  مليــون  البالغ 
توقعته السوق، بالرغم من ضغوط 
من الرئيــس األميركي دونالد ترامب 

خلفض سعر اخلام.

االصالح يتهم عبد املهدي 
بالتنصل من شروط تكليفه 

بتشكيل احلكومة
ان "حتالــف االصالح وضع  ويواصل، 
على  ملوافقته  موضوعية  شــروطاً 
االمنية بضرورة  الوزارات  مرشــحي 

أن يكونــوا من الضبــاط امليدانيني 
املشــاركني في معارك التحرير ضد 

تنظيم داعش اإلرهابي".
وخلص الياسري بالقول، إن "قسماً 
مــن السياســيني يحاولــون فرض 
شخصيات لتحقيق مصالح حزبية 
ضيقــة، وهو ما ال نســمح به على 

االطالق".
مــن جانبه، ذكر النائــب عن حتالف 
االصــالح واالعمار، بــدر الزيادي، أن 
القوى  "اتفاق تشكيل احلكومة بني 
موضوع  علــى  ركــز  السياســية 
الوزارات االمنية وضرورة منحها إلى 

شخصيات مستقلة".
إلى  تصريــح  في  الزيــادي،  وتابــع 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "اصرار عبد 
املهدي على ترشــيح فالح الفياض 
وهــو رئيــس كتلة سياســية إلى 
الداخلية يشــكل  وزيــر  منصــب 
مخالفة واضحة ملا مت االتفاق عليه".
ونوه، إلى أن "اجللسة املقبلة جمللس 
النــواب في حال مت تقــدمي الفياض 
مرة اخرى ســوف يتــم رفضه وهنا 
ســندخل في مشــكلة سياسية 
نتيجة الفراغ في احلقائب االمنية".

وافاد الزيادي، بأن "هناك وزارات اخرى 
من املتبقيات تشهد نزاعاً بني القوى 
حقيبة  مقدمتها  في  السياســية 
ترشيح  على  اعتراض  وسط  الدفاع 
فيصل اجلربا واالصرار على هشــام 

الدراجي من قبل كتلة احملور".

وكشــف، عن "%25 مــن التحالف 
البناء ابلغونا بأنهم لن يصوتوا على 
الفياض، والكتل الكردية هي االخرى 

مختلفة على منصب وزير العدل".
ومضى الزيادي، إلى أن "قوى االصالح 
مســتمرة فــي دعم عبــد املهدي 
وجهود حكومته لكننا نبحث اليوم 
عن تصحيح االخطــاء وعدم تقدمي 

مرشحني ليسوا من املستقلني".
النواب  أن جلسة مجلس  إلى  يشار 
ليوم الثالثاء املاضي، شهدت فوضى 
منعت عبد املهــدي من تقدمي بقية 
املرشــحني للوزارات بسبب اعتراض 
قــوى االصالح واالعمــار على فالح 

الفياض مرشحاً للداخلية.

البناء يرسل إشارات بالتنازل 
عن ترشيح فالح الفياض لوزارة 
الداخلية وائتالف القانون يحتج

وهو ما يشكل خطرا على العملية 
السياسية"، بحسب قوله.

ودعــا املالكــي كتلة ســائرون في 
نظرهم  وجهة  "ايضاح  إلى  البرملان 
التي تدفعهم لرفض تولي الفياض 
حلقيبــة الداخليــة واالمتنــاع عن 
التصويــت له في البرملــان في حال 
أرادوا ذلــك"، مبينا انه "في حال لم 
التي  يحصل الفياض على األصوات 
الداخلية فســيتم  لتولي  تؤهلــه 
استبداله أما إذا ما حصل على ثقة 
غالبية أعضــاء البرملان فهذا يعني 

بان الشــعب هو من اختــاره لهذا 
املنصب".

ولفت املالكي إلى انه "وفق الدستور 
فان اختيار املرشحني لتولي الوزارات 
من عدمــه يتــم بالتصويت داخل 
قبة البرملــان وليس عبــر الفوضى 

والتهديد والوعيد".
ويذكــر في هذا الصــدد ان املالكي 
وصف ما حدث فــي مجلس النواب 
باالنتكاســة  املاضي،  الثالثــاء  يوم 
العنف  الرادة  واالنتصــار  اخلطيــرة 
والفوضــى، جــراء رفض عــدد من 
الكتــل الدخول الــى قاعة اجمللس، 
األمــر الذي أدى الى كســر النصاب 
الكابينة  استكمال  وعدم  القانوني 
الوزارية لعادل عبد املهدي، بل وحتى 
مناقشة السير الذاتية للمرشحني. 
وقال املالكي فــي تصريح صحافي 
يومهــا وتابعتــه الصبــاح اجلديد، 
إن "الــذي حصل اليــوم في البرملان 
الستكمال تشــكيل احلكومة يعد 
انتكاســة خطيــرة وأمر مؤســف 
ومصــادرة واضحة الرادة الشــعب 
والناخبني"، عــادا ماحدث "انتصارا 

الراده العنف والفوضى".
وفــي الســياق، كشــف مصــدر 
سياســي مطلع، امس السبت، عن 
تفاصيل اجتماع جــرى يوم اجلمعة 
الوزراء عــادل عبداملهدي  رئيس  بني 
وعــدد من قــادة الكتــل واألحزاب 

السياسية.

أورد موقع  املصــدر حســبما  وقال 
شفق نيوز االخباري ان "اجتماع يوم 
أمس كان ايجابيــا، ومت االتفاق على 
تغيير املرشح حلقيبة وزارة الداخلية 
فالــح الفياض، مبرشــح اخر، وهذا 
والبناء  بالتوافق بني عبداملهدي  جاء 

واالصالح".
وأضاف املصدر، الذي طلب عدم ذكر 
اســمه ان "عبداملهدي مازال ينتظر 
املرشــح البديل للفياض، حتى يأتي 
به مع وزرائه االخرين ويقدمهم الى 
التصويت  لغــرض  النواب،  مجلس 

عليهم".
علــى صعيد ذي صلــة قرر مجلس 
النواب عقد اجللسة التي كان مقررا 
لها ان تعقد غدا االثنني، اليوم األحد، 
فيما قال محمد احللبوســي رئيس 
اجمللس خالل جلســة امس ان عمل 
اللجان النيابية سيســتمر برئاسة 

النائب األكبر سنا.
وكانــت ناقشــت رئاســة مجلس 
النواب، رؤســاء وممثلي الكتل بشأن 
النيابية، حســب  اللجــان  توزيــع 
االستحقاق االنتخابي وعدد املقاعد 
وبالتوازي مع الــوزارات النظيرة في 
احلكومة، كمــا أوردت مصادر نيابية 
قالــت أيضــا:" " اجمللس قــرر عقد 
جلســته اليوم االحد بــدال عن يوم 
غــد االثنني كونها عطلة رســمية 
مبناســبة ذكــرى االنتصــار علــى 

عصابات داعش االرهابية ".

تتمات ص1

الصباح الجديد ـ متابعة:

عاد اول مواطن مســيحي الى داره 
القدمية،  املوصل  في  جزئيا  املهدمة 
التي قال عنها انه لــن يبيعها باي 
مبلغ كان، مبينا ان عودة املسيحيني 
ترتبط باعمار كنائسهم ومنازلهم، 
الفتا الى انه يعد نفســه جزءا من 
عائلة جاره املســلم الذين عاشــوا 

معا قرابة 40 عاما.
وفي وسط زقاق ضيق مليء باألبنية 
واالتربة،  باحلجــارة  املثقلة  املهدمة 
املدينة  كحال االزقــة االخرى فــي 
القدمية في املوصل، يقف شــامخاً 
باب خشبي مرســوم على جانبيه 
رمز “الصليب”، ليكشف للمارة انه 
الذين اجبروا  احد منازل املسيحيني 
علــى تــرك املدينة، أبان ســيطرة 
تنظيم الدولة االســالمية “داعش” 

عليها.
ليفتحه  عاد مجــددا  البــاب،  هذا 
مجيدي حميد مجيد ذو الـ 42 عاماً، 
ويعلن بذلك عودة اول مسيحي الى 

املوصل القدمية.
ما ان فتحت البوابة اخلشبية، حتى 
برزت علــى اجلانب االميــن من جدار 
املنزل – املهدم جزئيا-  صورة للسيدة 
مرمي العذراء، تقابلها غرفة محترقة 
ودرج نصف مهدم، يليه غرفة حتولت 
الى متعددة االستخدامات، من قبل 
مجيد، الذي يبت ويستقبل ضيوفه 
فيها، اضافــة الى اتخاذها كحمام، 

بعد تهدم حمام املنزل االساس.
ومع كل هذا الركام املتناثر في ارجاء 
ما تبقى من املنزل، يقول مجيد: “لو 
دفعوا لي املاليني فلن أبيع هذا املنزل. 
انــه ذكرى من جــدي، وفيه ذكريات 

أجدادي وأصولي املسيحية”.
ما ان حانت الفرصــة حتى عاد الى 
قدميــة املوصــل والــى “املنطقة ” 
كما يحب ان يطلــق عليها , له اخ 
واحد  يعيش في اربيل وثالث اخوات 
احداهن في اربيــل ايضا واخرى في 
دهوك واالخيــرة مهاجرة في احدى 

الدول االوروبية.
مجيد الــذي لم يتــزوج بعد، يعد 

نفســه جزءا من عائلة اكبر، تتمثل 
بجيرانــه وأصدقائــه فــي املدينة، 
ويصف ملراسل )كركوك ناو( عالقته 
بجاره املســلم ابــي ابراهيم، الذي 
يشــاركه املأكل واملشرب: ” صار 40 
ســنة اعرفهم. اشعر باني جزء من 

عائلتهم”.
أكثر مــن 30 ديرا وكنيســة دمرت 
فــي املوصل منــذ دخــول عناصر 
التنظيــم فــي العــام 2014، ولم 
يعمر منها ســوى كنيســة واحدة 
يربط مجيد  املدينة، وهنا  أيسر  في 
عودة املســيحيني بأعمار الكنائس 
إذا تعمرت  قائال: “الناس ممكن ترجع 
الكنائس”، ثم سكت لبرهة واتبعها 
اخلارج تشــتاق  “النــاس في  قوله: 

للموصــل وتريد العــودة ولكن أين 
يعودون وبيوتهم مدمرة؟!”.

وبعــد مــرور أكثــر من عــام على 
بيوت  اغلب  ماتزال  املدينة  استعادة 
املنطقة القدمية مدمرة وســكانها 
لم تعــد اليهــا اال القليــل، ففي 
)3( االف  املوصل كان يســكن نحو 
احصائيات  وفق  مســيحية،  عائلة 
منظمات مجتمع مدني مسيحية، 
اكدت انهم بــدءوا بالتناقص حتى 
هجــروا جميعهم في 19 متوز 2014 
عندما خيرهم “داعــش” بني اجلزية 
والهجــرة مما كان يصفهــا بـ”ارض 

املسلمني”.
وكانت تقاريــر صحفية قد حتدثت 
في االســبوع املاضي عن عودة نحو 

16 الف عائلة مسيحية الى مناطق 
ســكناها مبحافظة نينوى من اصل 
اكثر من ربع مليون مسيحي، وفيما 
اشــارت الــى ان جتديــد العقارات 
املســيحية يتطلب نحــو 15 مليار 

دينار عراقي.
وكشــفت تلك التقاريــر عن قيام 
"عناصــر تنظيم داعــش اإلرهابي 
بتدمير اآلالف من منازل املسيحيني 
فى املوصل، وأكثــر من 120 موقعا 
يتضمن كنائــس أثرية في احملافظة 
التي اعتبرها املسيحيون العراقيون 

دوماً كأكثر املناطق اآلمنة سابقاً".
فضــال عــن ان تخييــر ســكانها 
املسيحيني بني التحول عن ديانتهم، 
أو دفــع ضريبــة دينيــة، أو مغادرة 

املوصــل، حيــث اختــارت األغلبية 
اخليار الثالــث، على الرغم من أنهم 
لم ينجوا من حكــم داعش دون أن 

يصابوا بأذى.
وبحســب التقريــر فــان "إرهابيي 
داعش قامــوا بخطف أكثر من 100 
مسيحي في منطقة احلمدانية )30 
كلم شمال شــرق املوصل( عندما 
جاءوا إلــى املوصل واملناطق احمليطة 
بها حيــث جنا 20 منهم فقط، و 55 
قتلوا، ومصير 25 آخرين غير معروف، 
وكان بعــض املســيحيني الذين مت 

أسرهم من النساء".
ووفقاً ألرقام غير رسمية ـ يكشف 
التقريــر ـ كان هناك مــا يقرب من 
العراق في  1.5 ماليني مسيحي في 

الثمانينيات، معظمهم يعيشــون 
وأربيل  ودهــوك  واملوصل  بغداد  في 

وكركوك والبصرة.
ووفقاً لهذه األرقام ، يوجد حالياً ما 
بني 250 الف الى 300 الف مسيحي 
يعيشــون  غالبيتهم  العــراق،  في 
في إقليم كردســتان، وتعد املوصل 
حيث  للمســيحيني  مهمة  مدينة 
األثرية  املواقــع  العديــد من  توجد 
دمرت  داعــش  لكــن  املســيحية، 

معظم تلك املعالم األثرية.
النازحني  قــرر نصف عــدد  ولذلك 
املســيحيني في إقليم كردســتان 
عدم العودة إلى املوصل، حيث وجدوا 
وظائف هنا وأرســلوا أطفالهم إلى 

مدارس كردستان.

في وسط زقاق ضيق 
مليء باألبنية المهدمة 
المثقلة بالحجارة 
واالتربة، كحال االزقة 
االخرى في المدينة 
القديمة في الموصل، 
يقف شامخًا باب خشبي 
مرسوم على جانبيه 
رمز “الصليب”، ليكشف 
للمارة انه احد منازل 
المسيحيين الذين اجبروا 
على ترك المدينة، أبان 
سيطرة تنظيم الدولة 
االسالمية “داعش” 
عليها

أول العائدين منهم إلى الموصل القديمة: 

عودة المسيحيين مرتبطة باعمار الكنائس
ونحن بعض عوائل جيراننا المسلمين

الملف األمني

بغداد – اطالق نار 
الشــرطة  في  أمنــي  افاد مصــدر 
العراقية امس الســبت، بــأن مدنياً 
قتل بنيران أسلحة كامتة في منطقة 

ابو غريب غربي العاصمة بغداد.
وقــال املصدر إن "مدنيــاً قتل بنيران 
منطقة  في  مجهولون،  مســلحون 
أبو غريــب غربي  الزيــدان بقضــاء 
أن  موضحــا  بغــداد"،  العاصمــة 
"املسلحني وجهوا أسلحتهم الكامتة 
باجتاه املدني أثناء مروره باملنطقة، مما 
أسفر عن مقتله في احلال"، الفتاً إلى 
أن "القــوت األمينة فتحــت حتقيقاً 

ملعرفة مالبسات احلادث".

ديالى – مقتل ارهابيني
كشــف الناطق باسم مركز  االعالم 
االمني امس الســبت ان قوة أمنية 
قتلت 3 أرهابيني في سلســلة تالل 

حمرين مبحافظة ديالى .
وقال الناطق العميد يحيى رسول ان 
قيادة عمليات  "قوة مشتركة ضمن 
صالح الدين متكنــت من قتل إرهابي 
وجرح اثنني آخرين بعد نصيب كمني 
جبال  في سلســلة  لهــم  محكم 

حمرين".
وأشــار الى ان "القــوات األمنية في 
قيادة عمليــات نينوى، ألقت القبض 
علــى مطلوب بقضايــا إرهابية في 
منطقــة الفيصليــة، كمــا عثرت 
على ١٣ عبوه ناســفة من مخلفات 
عصابات داعش االرهابية في منطقة 
احلاصوديــة، وقــد مت التعامل معها 

أصولياً".

كركوك – ضبط عصابة 
للمخدرات

القانون في  أعلن قائد خطة فــرض 
كركوك اللواء الركن، معن السعدي 

امس السبت إلقاء القبض على ثالثة 
متلبسني باملتاجرة باملواد اخملدرة بأحد 

أحياء احملافظة .
وقال اللواء الركن السعدي إن "أبطال 
فرض القانــون متكنوا مــن القبض 
علــى ثالثة متلبســني بينهم امرأة، 
وباجلرم املشــهود بتجارة املواد اخملدرة 
}كرســتال{، وهم اآلن رهن التحقيق 
تنفيــذ واجب وفــق معلومات  بعد 
استخبارية استهدفت اجملرمني بأحد 
الدور السكنية في مدينة كركوك" .

بابل – اعتقال مطلوبني 
كشــف مصــدر امني فــي مديرية 
السبت  امس  بابل  شرطة محافظة 
عن إلقاء القبض على متهم بقضايا 
اإلرهــاب باالعتماد علــى معلومات 
محاولته  خالل  دقيقة  اســتخبارية 

الدخول الى مدينة احللة.
وذكــر املصــدر أن مفارز مشــتركة 

مــن فوج طوارئ شــرطة بابل الرابع 
بالتعــاون مع االســتخبارات واألمن 
الوطني، متكنــت بكمني محكم من 
القبض على متهــم على وفق املادة 
4 إرهاب حــاول التســلل الى مركز 
عبر  الشــمالية  اجلهة  من  احملافظة 

سيطرة الـ 77 بناحية االسكندرية.

صالح الدين – احباط تسلل 
امنــي في شــرطة  افــاد مصــدر 
السبت  الدين امس  محافظة صالح 
ان قــوات اللــواء 88 فــي احلشــد 
الشعبي، قتلت انتحاري، فيما أصيب 
اثنان آخران كانوا ينوون التســلل الى 

ناحية العلم.
وقال املصــدر انه بناء على معلومات 
اللواء  استخباراتية شــنت قطعات 
عمليــة نوعية متكنت مــن خاللها 
من قتل انتحــاري وجرح اثنني اخرين 
الذين الذو بلفــرار في جبال حمرين" 

، مضيفــا أن "االنتحاريــني حاولــوا 
التسلل عبر جبال حمرين الى ناحية 
يحملون  "كانوا  أنهم  مبينا  العلم"، 
والعبوات  االحزمــة  معهم عدد من 

الناسفة.

االنبار – خلية ارهابية 
اعلــن مصــدر امنــي فــي مديرية 
االســتخبارات العســكرية امــس 
الســبت ، عن اختراق وتفكيك خلية 
ارهابيــة في قضاء هيــت التابع الى 

محافظة االنبار .
"مفــارز مديرية  ان  املصــدر  وقــال 
االســتخبارات العســكرية في لواء 
املشــاة 29 وبالتنســيق مع شعبة 
واســتخبارات  املديرية  فــي  املصادر 
مقر قيادة الفرقة 7 متكنت وبعملية 
استباقية نوعية على وفق معلومات 
اختراق  مــن  دقيقــة،  اســتخبارية 
وتفكيــك خليــة ارهابيــة مكونة 

من ســبعة عناصر في قضاء هيت 
ب االنبــار ، مضيفــا ان "هــذه اخللية 
تعمل بشكل سري وتخطط لتنفيذ 
عمليات اجرامية تستهدف املواطنني 
االبرياء والقوات االمنية في احملافظة"، 
مشيرة الى انه "مت القاء القبض على 

جميع افرادها".

الديوانية – عملية دهم 
اعلن مصدر امني في ســيطرة درع 
اجلنوب التابعة الى مديرية شــرطة 
الديوانيــة امس الســبت ان مفرزة 
أحد  علــى  القبض  القــت  امنيــة 
املتهمــني من ســكنة محافظة ذي 
قار وضبط بحوزته كمية من احلبوب 

اخملدرة.
وذكر املصــدر أن املتهــم أحيل الى 
اجلهــات اخملتصة لغرض اســتكمال 

اإلجراءات القانونية بحقه .

نينوى – ضبط عصابة تزوير
متكن جهاز اخملابرات الوطني من القاء 
القبض على عصابــة مكونة من 3 
عناصــر، تتاجر وتروج للعملة املزيفة 
وباجلرم واملشهود ، اذ مت ضبط 17600 
ورقــة مــن فئــة 100 دوالر أميركي 
مزيفة بحوزتهــم، والقبض عليهم 
فــي ناحية ربيعــة )120 كلم غربي 

املوصل(.
علــى صعيد اخــر، اطاحــت مفارز 
عســكرية اثر معلومات استخبارية 
دقيقــة باحد االعالميــني واملروجني 
للدواعش قبــل التحرير في منطقة 
حمــام العليل والــذي كان بوقا من 
ابواق داعــش االعالمية ومن املروجني 
للدعــوة باالنضمام الــى العصابات 
االرهابية عبر عدة وسائل كاملنشورات 
واحملاضــرات والكتابات يســانده في 
ذلك جنلــه الذي كان يتلقى دروســا 

شرعية للدواعش.

ضبط عصابة تتداول األموال المزورة في نينوى * مقتل 3 ارهابيين بسلسلة جبال حمرين في ديالى 
احباط تسلل ارهابي في منطقة العلم بصالح الدين * اختراق وتفكيك خلية ارهابية في هيت باألنبار

3 األحد 9 كانون األول 2018 العدد )4071(شؤون عراقية

Sun. 9 Dec. 2018 issue )4071(

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة التجارة عن اجنــاز دائرة التخطيط 
واملتابعة احد تشــكيالت الوزارة  الوجبة الثانية 
من املشــمولني بشــبكة احلماية االجتماعية 
بغيــة جتهيزهم مبــادة الطحــني للوجبات من 

االشهر االخيرة من السنة احلالية .
وقالت مدير عام الدائرة ابتهال هاشم صابط ان 
املالكات الفنية من قســم احلاسبة في الدائرة 
اجنزت الوجبة الثانية من االســماء املشــمولة 
مقاطعة  بعــد  االجتماعية  احلماية  بشــبكة 
بياناتهم وحصر االعداد املستحقة فعال مبا يرافق 
ذلك من شطب للمسافرين واملتوفني واصحاب 
الدخول العالية من اجل جتهيزهم مبادة الطحني 

لالشهر االخيرة من السنة احلالية .
واشــارت املدير العام الــى ان الدائرة ارســلت  
الكشــوفات الى فروع التموين كافة من جهة 
العامة لتصنيع احلبوب لغرض  الشــركة  والى 
جتهيزهم باحلصص االضافية من مادة الطحني . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن وزير النقل املهندس عبد اهلل لعيبي امس 
االول اجناز الكاسر الشــرقي مليناء الفاو الكبير 
بشكل كامل .وقال ســيادته : ان كاسر االمواج 
الشــرقي يبلغ طوله ٨ كــم و٢٠٠ متر ونفذته 

شركة ) اركوريدون( اليونانية.
واضاف لعيبي ان الكاســر الغربــي والذي يبلغ 
طوله ١٦ كم ونصف والذي تنفذه شــركة دايو 

الكورية بلغت نسبة اجنازه ٩٥% .
وكانت وزارة النقل قد وقعت عقداً مع شــركة 
دايوو الكورية إلنشاء كاسر األمواج الغربي مليناء 

الفاو الكبير بكلفة 511 مليون يورو.
وقال مدير املوانئ العراقية إن "وزير النقل عقداً 
مع شــركة دايوو الكورية مببلغ 511 مليون يورو 
لتنفيذ كاسر األمواج الغربي بطول 15.9 كم"، 
موضحــاً أن "مــدة اجناز العقد هي 30 شــهراً 
وســيضمن توفير فرص عمل آلالف العراقيني" ، 
مضيفا أن "توقيع عقد دايوو ســينهي موضوع 
كاسر األمواج بشقيه الشــرقي والغربي ليتم 
بعدها تنفيذ مشــروع األرصفة مع الشــركة 
اليونانية  أن "الشــركة  االيطاليــة"، مؤكــداً 
التي تنفذ مشروع كاســر األمواج الشرقي في 
مرحلته الثانية ملتزمة بالتنفيذ وحسب العقد 

املبرم".

بغداد ـ الصباح الجديد:
ترأس الوكيــل الفني لوزارة االعمار واالســكان 
والبلديات واالشــغال العامة املهندس جابر عبد 
خاجي اجتماعا موسعاً مع اعضاء الفرق املكلفة 
باختيار قطع اراضي سكنية جديدة داخل احلدود 
االدارية لكل محافظــة . وذكر الوكيل الفني انه 
مت خالل االجتماع مناقشــة اخلطــوات العملية 
والتنفيذية اســتعداداً ملباشــرة الفرق اخملتصة 
اراضي ســكنية  بالقيام بأختيــار وحتديد قطع 
جديــدة داخل احلــدود االدارية لــكل محافظة ، 
حيث مت تشــكيل ثماني فرق فنية تضم شــتى 
االختصاصــات يتولى كل فريق اعــداد تقرير عن 
محافظتني ، والتي ستباشــر اعمالها ابتداء من 
االحد املقبل وملدة ســبعة ايام علــى ان تعرض 
نتائج اعمالهــا ومقترحاتها بتقرير فني مفصل 

ضمن املدة احملددة .
واوضح الوكيل انه مت شــرح مهام الفرق املكلفة 
وتبادل الــرؤى واملقترحات مــع احملافظات وممثلي 
االراضي  اختيار قطــع  الوزارات حــول كيفيــة 
املطلوبة للتنفيذ ، مؤكدا ان جناح هذا املشــروع 
سوف يحقق نقلة نوعية على صعد التخطيط 
احلضري للتصاميم في عموم احملافظات وسيوفر 
االراضي الســكنية للمواطنني مــن ذوي الدخل 
احملدود واملستحقني من الشــرائح املشمولة مع 
التي سيشملها  التحتية للمناطق  البنى  توفير 

التوزيع .

بيوت احدى العائالت املسيحية في املوصل
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جامعة النهرين تقيم 
المؤتمر الدولي الثالث 

للعلوم للجنائية

العراق يحتضن اجتماع 
المنظمة العربية 

لتكنولوجيات 
االتصاالت والمعلومات

بغداد _ الصباح الجديد:
أقام مركز الدنا العدلي للبحث والتدريب في 
جامعة النهرين املؤمتر الدولي الثالث للعلوم 
اجلنائية، مبشــاركة باحثــني ومختصني في 

هذا اجملال.
ويهدف املؤمتر الذي عقد بالتعاون مع مديرية 
حتقيق األدلة اجلنائية والطب العدلي، جمع 
األفكار  لتالقــح  والدولية،  احملليــة  اخلبرات 
وتطويــر أســاليب العلوم العدلية ونشــر 
ثقافتها للقضاء على أنواع كثيرة من جرائم 
العصابات واملافيات مما يخدم الدولة واجملتمع.

وتضمن املؤمتر مجموعــة من احملاضرات عن 
البصرة،  تلوث مياه  دراسة حتليلية ملشكلة 
واســتعمال تقنية NGS للجينوم البشري 
وتطبيقات تقنية EEG في العلوم العدلية 
الكاذبة  املــزورة  الهويات  وكيفية معرفــة 
وحتديات الطب الشــرعي وفــرص الكوارث 
اجلماعية وتأثير القدرات البيومترية الثانوية 
في حتليل احصائي لألمن السبراني لالختبار 

امليداني والتعرف على الوجه. 

بغداد _ الصباح الجديد:
وزارة االتصاالت اجتماع املنظمة  احتضنت 
واملعلومات  العربية لتكنولوجيات اإلتصال 
لدورتــه العشــرين حيث تــرأس االجتماع 
الوكيــل الفني األقدم للــوزارة امير خضر 
البياتي ممثل  جامعة الــدول العربية خالد 
احلضيري واألمني العام للمنظمة املهندس 
االتصاالت  وزيــر  بن عمــرو ووكيل  محمد 
الفلسطيني ســليمان مصطفى الزهيري 
ومعــاون مديــر البريــد التونســي ومدير 
العالقات الدولية  املصــري وممثل عن دولة 
اجلزائــر ناقشــوا خالله العديد مــن احملاور 
وســبل تطويــر هيكلية وعمــل املنظمة 
إضافــة إلــى بحث ســبل تطويــر قطاع 
واسهام  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 
الــدول األعضاء فــي نشــاطات املنظمة 
واالتفاق على جملة نقاط من شأنها تطوير 

قطاع االتصاالت في املنطقة العربية .

البصرة _ سعدي السند:

عقــدت كليــة التربيــة للعلم 
البصرة  جامعــة  فــي  الصرفي 
األولى  حلقتني نقاشيتني وكانت 
دراســة التغييــرات الهورمونية 
النســاء  فــي  والكيموحيويــة 
املصابات مبتالزمة تكيس املبايض 
وعــزل وتشــخيص املســببات 
اجلرثوميــة املرافقــة الصابــات 

العيون في مدينة البصرة.
تكّيس  متالزمــة  دراســة  ففي 
دالل فالح  الباحثة  قالت  املبايض 
املبايض  تكيــس  يعد  محســن 
من اكثــر متالزمات الغدد الصم 
وااليضية شــيوعا في النســاء 
تتمثل  حيــث  االجنابي  بالعمــر 
الهورمونات  بأرتفــاع  اعراضــه 
الذكرية وعدم حدوث االباضة مما 
يؤدي الى قلــة اخلصوبة وارتفاع 
حاالت االجهاض وبســبب ارتفاع 
اعداد النساء املصابات في العراق 

وخاصة في محافظة البصرة .
واضافت الباحثة ان هذه الدراسة 
صممــت للبحــث عن اســباب 
ودراســة  املرض  هــذا  انتشــار 
الفســيولوجية  التغييــرات 
وتضمنت  للمتالزمة  املصاحبــة 
على  التعــرف  احلالية  احملاضــرة 
بنشــوء  املتعلقــة  النظريــات 
املتالزمة واالمراضية والتشخيص 
العاملي اضافة الى طرائق العمل 
في  املتبعــة  العينــات  وجمــع 
البحث.عزل وتشخيص املسببات 
اجلرثوميــة املرافقــة الصابــات 

العيون
وعن عزل وتشــخيص املسببات 
اجلرثوميــة املرافقــة الصابــات 
البصرة  مدينــة  فــي  العيــون 
قالت الباحثــة زهراء هالل ثجيل 
العني من االعضاء احلســية في 
بالعديد من  تتأثر  احلية  الكائنات 
العوامل والظروف البيئية وبعض 
امناط واســاليب احلياة مســببة 
، حيث  للعــني  اصابــات  حدوث 

املكونات  مــن  عددا  العني  تضم 
اهمهــا  والداخليــة  اخلارجيــة 
والقرنية  وامللتحمــة  الصلبــة 
والغدد  واالجفــان  والشــبكية 
املكونات  هذه  وتختلف  الدمعية 
املكونة  واالغشية  االنسجة  في 
لهــا لذلــك تنوعــت االصابات 
املرضية  واملســببات  وااللتهابات 
اجملهرية  االحيــاء  لها.وتســبب 
)البكتريا ,الفايروسات,الفطريات( 
للعــني  مختلفــة  اصابــات 
قيحيــة  بافــرازات  مصحوبــة 
العديد  علــى  العــني  ,وحتتــوي 
مــن العوامل التــي حتميها من 
ترطيبها  كميكانيكية  االصابات 
بواســطة الدمــوع احلاوية على 
انزمي الاليزوزامي Lysozyme القاتل 
واحلاجز  البلعمة  وخاليا  للبكتريا 
اخملاطي  للغشــاء  امليكانيكــي 
وعوامــل مناعية اخرى. ورشــة 
عمل عــن برنامــج ادارة املصادر 

Endnote
عميــد  ومشــاركة  وبحضــور 

كليــة التربية للعلــوم الصرفة 
الدكتور وليد علي حسني الغافل 
وبحضور معاون العميد للشؤون 
العلمية د.عبد الستار جابر علي 
الكلية  في  الكيمياء  قسم  اقام 
ادارة  )برنامج  بعنوان  ورشة عمل 
.وتضمنت    )  Endnote املصــادر 

الورشة محاضرتني من قبل م.
د حيــدر باقــر عبــد اهلل و ا.م.د 
ضياء عبد احملســن حسن حيث 
ابتــدأت بتعريف ببرنامــج ادارة 
املصادر Endnote اذ يعد من اهم 
الباحثني  تســاعد  التي  البرامج 
وطلبة الدراسات العليا في اعداد 
بالبحوث  اخلاصة  املصادر  وتهيئة 
معهــا  والتعامــل  واالطاريــح 
بكل ســهولة ومت اجراء ممارســة 
تطبيقية لتوضيح كل امكانيات 
العلمية،وان  وفوائــده  البرنامج 
الهدف من هذه الورشــة تعريف 
وطــالب  والباحثــني  االســاتذة 
والرســائل  العليــا  الدراســات 

بشكل احترافي وسهل.

تقرير

دراسة التغييرات الهورمونية في النساء  والمسببات الجرثومية إلصابات العيون
في حلقتين نقاشيتين تابعتهما »الصباح الجديد« بكلية التربية للعلوم الصرفة بالبصرة

الباحثة دالل محسن الباحثة زهراء هالل

بغداد _ الصباح الجديد:

اختتمت مبدينة شــرم الشــيخ 
فــي مصــر أعمــال اجتماعات 
الدورة الـ 38 جمللس وزراء الشؤون 
واالجتماع  العــرب  االجتماعية 
املشترك جمللســي وزراء الشؤون 

االجتماعية والصحة العرب .
لوزارة  االقــدم  الوكيل  وتــرأس 
العمــل والشــؤون االجتماعية 
وفد  العامــري  فالح  املهنــدس 
التي  االجتماعــات  العراق فــي 
عقدت علــى هامش الدورة جرى 
خاللها مناقشة املوضوعات ذات 
الصلــة باختصاصــات مجلس 
االجتماعيــة  الشــؤون  وزراء 
العرب فــي إطار القمــة الـ30 
باجلمهوريــة التونســية 2019، 
االقتصادية  التنمويــة  والقمة 
واالجتماعية الرابعة باجلمهورية 

اللبنانية 2019. 
كما جرت خــالل الدورة، متابعة 
االجتماعيــة  األبعــاد  تنفيــذ 
ألهداف التنمية املستدامة 2030 
من خــالل القضاء علــى الفقر 
متعدد األبعاد في الدول العربية، 
وحقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة 
ضمن خطة التنمية املستدامة 
مشــاركة  واســتعراض   ،2030
االجتماعيــة  الشــؤون  وزراء 
اإلقليمية  الفعاليات  في  العرب 
والدوليــة األمميــة ذات الصلــة 
االجتماع  أعمــال  جدول  وتناول 
املشترك جمللســي وزراء الشؤون 
 ، العرب  والصحــة  االجتماعية 
العربية  االستراتيجية  ومشروع 
لكبار السن، وقرار القمة العربية 
الصومال  جمهورية  دعم  بشأن 
العربية  القمة  الفيدرالية، وقرار 
بشــأن دعم النازحني داخلًيا في 

الدول العربية. 
وخرجــت الــدورة بعــدد مــن 
املوافقة على  القــرارات منهــا 

االســتراتيجية العربيــة لكبار 
الســن، بعد االخــذ مبالحظات 
الــدول االعضاء فــي االجتماع 
املشــترك، والطلب من القطاع 
االســتراتيجية  رفع  االجتماعي 
دورتها  في  العربيــة  القمة  الى 
اجلمهورية  فــي   )30( االعتيادية 
العام  مــن  اذار  في  التونســية 
املقبــل ، للنظر فــي اعتمادها 

كوثيقة عربية في هذا الشأن. 
تشــكيل  اجملتمعون  قــرر  كما 
جلنــة فنيــة ملتابعــة تنفيــذ 
االســتراتيجية العربيــة لكبار 
السن على ان تعقد اللجنة اول 
اجتماع لهــا بعد اعتماد القمة 

لوضع  لالســتراتيجية  العربية 
تصور وآلية عملها ودورية انعقاد 

اجتماعها ،
الشــكر  توجيــه  وكذلــك 
التونســية  اجلمهوريــة  الــى 
وصندوق االمم املتحدة للســكان 
علــى جهودهــم فــي اعــداد 
االســتراتيجية العربيــة لكبار 
الســن بالتنســيق مع القطاع 

االجتماعي. 
على صعيد متصل شاركت وزارة 
العمــل والشــؤون االجتماعية 
ممثلة بوكيلهــا االقدم املهندس 
االجتماع  فــي  العامري  فالــح 
الثالث لكباراملســؤولني العرب، 

أعضــاء الفريــق العربي املعني 
باإلرهــاب والتنمية االجتماعية، 
اجلامعة  مقــر  في  عقــد  الذي 
العربية مبشاركة كبار مسؤولي 
املعنيــة  العربيــة  الــوزارات 

باملوضوع. 
وجاء هــذا االجتماع ملناقشــة 
خطة العمــل العربية ملكافحة 
الفريق،  أعدهــا  التــي  االٍرهاب 
االجتماعي  البعد  على  بالتركيز 
للظاهــرة في ضــوء املالحظات 
واملقترحات التي وردت من جانب 
بعض الدول العربية، والهدف من 
اخلطة هو إبراز الدور االجتماعي، 
واإلعالم،  االجتماعية،  والتنشئة 

التربوية  واملؤسســة  والثقافة، 
سواء أكانت املدرسة أو اجلامعة، 
فضال عن دور املؤسسات الدينية، 
ومنظمات اجملتمع املدني، وكذلك 
البعد االقتصــادي في مكافحة 
الفقر، والقضاء على اجلوع، وعدم 
االقتصار فيمــا يتعلق باالٍرهاب 
على البعد األمني او العسكري. 
أن  إلى  االقــدم  الوكيل  واشــار 
إلى  أيضــا  يهــدف  االجتمــاع 
مناقشــة محاور اخلطة، ووضع 
صورتها  فــي  املســودة  هــذه 
النهائية، التي من املؤمل رفعها 
الى اعمال الــدورة الـ)38( جمللس 
وزراء الشؤون االجتماعية العرب 

املقرر إقامتها في مدينة شــرم 
الشيخ مبصر. 

واضاف أن اخلطة ســتنتقل بعد 
التنفيذية،  املراحــل  إلــى  ذلك 
بعد  زمني محدد،  وبرنامج عمل 
الشركاء من  بني  األدوار  تقسيم 
أجل متابعــة تنفيذها. يذكر ان 
العمل  لــوزارة  االقدم  الوكيــل 
احد  العامري هو  فالح  املهندس 
اخلبــراء العرب اخلمســة الذين 
مت اختيارهــم من قبــل االمانة 
العامة للجامعة العربية لوضع 
وقد شارك  آنفاً،  املذكورة  اخلطة 
مقر  في  متعددة  اجتماعات  في 

اجلامعة العربية بصدد ذلك. 

بهدف القضاء على الفقر متعدد األبعاد في الدول العربية

اختتام اعمال الدورة )38( لمجلس وزراء 
الشؤون االجتماعية العرب

 تابعت الدورة تنفيذ 
األبعاد االجتماعية 

ألهداف التنمية من 
خالل القضاء على 

الفقر متعدد األبعاد 
في الدول العربية، 
وحقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة ضمن 

خطة التنمية 
المستدامة  2030

جانب من اعمال االختتام

بغداد_ الصباح الجديد:
وعن عزل وتشخيص املسببات 
اجلرثوميــة املرافقــة الصابات 
البصرة  مدينــة  فــي  العيون 
قالت الباحثة زهراء هالل ثجيل 
العني من االعضاء احلسية في 
الكائنات احليــة تتأثر بالعديد 
البيئية  والظروف  العوامل  من 
وبعض امناط واســاليب احلياة 
مســببة حدوث اصابات للعني 
، حيث تضم العــني عددا من 
والداخلية  اخلارجيــة  املكونات 
وامللتحمة  الصلبــة  اهمهــا 
واالجفان  والشبكية  والقرنية 
وتختلف  الدمعيــة  والغــدد 
هــذه املكونات في االنســجة 
واالغشيـــة املكونـــة لهـــا 
االصابـات  تنوعـــت  لذلـــك 
واملسببـــات  وااللتهابـــات 

املرضـية لهـا.
االحيــاء  وتســبب 

)البكتريــا  اجملهريــة 
 ) ت يا لفطر ا , ت ســا و ير لفا ا ,
للعــني  مختلفــة  اصابــات 
قيحية  بافــرازات  مصحوبــة 
,وحتتــوي العني علــى العديد 
مــن العوامــل التــي حتميها 
مــن االصابــات كميكانيكية 
الدموع  بواســطة  ترطيبهــا 
الاليزوزامي  انــزمي  علــى  احلاوية 
للبكتريا  القاتــل   Lysozyme
واحلاجــز  البلعمــة  وخاليــا 
اخملاطي  للغشــاء  امليكانيكي 
اخرى.ورشــة  مناعية  وعوامل 
عمل عن برنامــج ادارة املصادر 

Endnote
عميد  ومشــاركة  وبحضــور 
الصرفة  للعلوم  التربية  كلية 
حســني  علي  وليد  الدكتــور 
الغافل وبحضور معاون العميد 
للشؤون العلمية د.عبد الستار 
جابر علي اقام قسم الكيمياء 

في الكلية ورشة عمل بعنوان 
 Endnote ادارة املصادر  )برنامج 

.  (
محاضرتني  الورشة  وتضمنت 
من قبل م.د حيدر باقر عبد اهلل 
و ا.م.د ضياء عبد احملسن حسن 
ببرنامج  بتعريف  ابتدأت  حيث 
ادارة املصــادر Endnote اذ يعد 
تساعد  التي  البرامج  اهم  من 
الدراســات  وطلبة  الباحثــني 
العليا في اعداد وتهيئة املصادر 
اخلاصــة بالبحــوث واالطاريح 
سهولة  بكل  معها  والتعامل 
تطبيقية  ممارســة  اجــراء  ومت 
امكانيــات  كل  لتوضيــح 
البرنامــج وفوائــده العلمية ، 
الورشــة  هذه  من  الهدف  وان 
والباحثيـن  االساتـذة  تعريـف 
العليـــا  الدراسات  وطـــالب 
والرسائـــل بشكـل احترافـي 

وسهـل.

عزل وتشخيص المسببات الجرثومية 
المرافقة الصابات العيون

بغداد _ الصباح الجديد:
بحث مستشــار وزارة الصناعــة واملعادن 
رافــد عبد اجلليل املياحي مع وفد شــركة 
العمل  ومستجدات  تطورات  العاملية  شل 
للبتروكيمياويات  نبــراس  فــي مشــروع 
ترافق  التي  والتحديــات  وابرز املشــكالت 
اجناز هــذا املشــروع .وجرى خــالل اللقاء 
استعرض مســتجدات العمل في مشروع 
نبراس للبتروكيمياويات ومناقشــة جميع 
بجوانبه  باملشــروع  املتعلقة  التفاصيــل 

الفنية واملالية واالدارية واالجراءات التي من 
املوضوعة خالل  واخلطــط  تنفيذها  املقرر 

املرحلة املقبلة .
وقد اكد املستشار اهتمام الوزارة وحرصها 
على املضي في تنفيذ هذا املشــروع ملا له 
من اهمية فــي تطوير قطاعــي الطاقة 
والبتروكيمياويــات وحتقيــق االســتغالل 
االمثل للمــوارد الطبيعية بصفتها حافزا 
مهما وجاذبا لالســتثمار متوقعا ان يعود 
املشــروع مبنافع طويلة املــدى على قطاع 

وخلق  والبتروكيمياويات  والغــاز  النفــط 
قيمة مضافة لتحقيــق النمو االقتصادي 
في البالد ، مؤكدا اســتعداد الوزارة لعقد 
اجتماعات ولقاءات اخرى ملتابعة مســتوى 
العمل معربا عن اســتعداد الوزارة لتقدمي 
جميع التســهيالت لدعم اجلهود املبذولة 
بأجتــاه التعجيل في اجناز املشــروع لدوره 
الفاعل واملهم في تطوير الواقع االقتصادي 
للبالد . من جانبه استعرض الوفد الضيف 
مراحل تقدم العمل في املشــروع وحسب 

اجلدول الزمنــي املوضوع مؤكــدا على ان 
شــركة شــل جادة في تنفيــذه لتعزيز 
التعاون مع العراق . يذكر بأنه سبق لوزارة 
الصناعة واملعادن ان وقعت اتفاقية مبدئية 
مع شركة شــل العاملية ألنشاء رابع اكبر 
مجمع للبتروكيميات على مستوى العالم 
ليمكن العراق من انتــاج ما يقرب من 3% 
من منتجات الصناعات البتروكيمياوية في 
العالــم وبطاقة تبلغ مليون وثمامنائة الف 

طن سنويا

»الصناعة« تبحث مع شل العالمية مستجدات
 العمل في مشروع نبراس للبتروكيمياويات

بغداد_الصباح الجديد:
أقامــت جامعــة بغــداد / كليــة علوم 
الهندسة الزراعية ندوة علمية حول تنمية 
زراعة احلنطة في العراق، مبشاركة عدد من 
التدريســيني واخلبراء واخملتصني في الشأن 

الزراعي.
وجرى خالل الندوة إلقاء عدد من احملاضرات 

العلمية في قسم احملاصيل احلقلية مت فيها 
مناقشة عدة محاور منها واقع تكنولوجيا 
البذور فــي العراق، وحتقيق االكتفاء الذاتي 
الرؤى  للمحاصيل اإلستراتيجية من حيث 
والتصورات، وإدارة محصول احلنطة حسب 
التطوريــة، ومكافحــة األدغال  املراحــل 
فــي حقول احلنطة، فضــال عن بحث عدد 

والبحوث  املناهج  لتطويــر  املقترحات  من 
األكادمييــة الزراعية لالســهام في تطوير 
القطــاع الزراعي في العــراق.   وألقى وزير 
الزراعة صالح احلسني كلمة خالل الندوة 
أشــاد فيها بالتطور الذي تشــهده كلية 
العلوم الزراعيــة ومناهجها، مؤكدا دعم 
وزارة الزراعة للطلبة وكوادر الكلية، فضال 

عــن التطــورات التي يشــهدها القطاع 
الزراعي، مؤكدا اســتمرار الــوزارة بتنفيذ 
اخلطط والبرامج اإلســتراتيجية لتحقيق 

االكتفاء الذاتي للمنتج احمللي. 
وفي ختــام الندوة مت تكرمي احلســني بدرع 
تقديــري مــن قبل عمــادة كليــة علوم 
الزراعية تثمينا جلهوده املبذولة  الهندسة 

كلية علوم الهندسة الزراعية تقيم ندوة لتنمية زراعة الحنطة في العراق
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قالت السلطات في البرازيل إن 14 شخصا بينهم 
ســت رهائن قتلوا امــس االول اجلمعة في تبادل 
إلطالق النار بني الشــرطة ومسلحني في عملية 
سطو مسلح على بنك في بلدة صغيرة بشمال 

شرق البالد.
وقال مكتب حاكم والية سيرا في بيان إن معظم 
القتلى سقطوا عندما فتحت الشرطة النار على 
اللصوص لدى محاولتهم السطو على ماكينات 
الصرف اآللي في فرعني للبنك بشارع رئيسي في 

ميالجريس بالوالية.
وأضاف أن خمســة من أفــراد العصابــة قتلوا 
فــي تبادل إلطالق النار وأن اثنــني آخرين توفيا في 
املستشــفى بعد إصابتهما وأن الشرطة قتلت 

ثامنا بالرصاص أثناء مطاردة.
وقــال البيــان إن ســتة أشــخاص احتجزتهم 
العصابــة رهائن قتلوا أيضا في تبادل إطالق النار. 
وأضاف أن الشــرطة اعتقلت ثالثة من املشــتبه 
بهم. وذكرت وسائل إعالم محلية أن خمسة من 

الرهائن القتلى كانوا من عائلة واحدة.

الصباح الجديد - وكاالت: 
عنّي رئيس الواليات املتحدة األميركية دونالد ترامب 
املتحدثة باســم وزارة اخلارجية هيذر نويرت خلالفة 
نيكــي هالي ســفيرة للواليات املتحــدة لدى األمم 

املتحدة
وقــال ترامب في تصريحات للصحافيني أمس االول 
اجلمعة ، إن نويــرت قامت بعمل »رائــع« في وزارة 

اخلارجية األميركية.
وأضــاف: »إنهــا موهوبــة للغاية وذكيــة للغاية 
باحترام  أنها ستحظى  وأعتقد  للغاية،  وســريعة 

اجلميع«.
واختار الرئيس األميركي وزير العدل الســابق وليام 
بار لشــغل املنصب مرة أخرى، وقال في إشارة إلى 
بار: »منذ البداية، وضعت اسمه على رأس الالئحة«، 
علماً أنه يخلف جيف سيشنز الذي أقاله الرئيس 
الشــهر املاضي، على خلفية ملــف التحقيق في 
الرئاسة األميركية  انتخابات  »تدخل« روســيا في 
عــام 2016. وبار خبير قانوني جمهــوري، كان وزيراً 

للعدل خالل عهد الرئيس جورج بوش األب.
من جانبها، أشارت محطة »سي.إن.إن« األميركية 
ها أنه من املتوقع أن يقدم  نقالً عن مصادر لم تسمِّ
كبير موظفي البيت األبيض جون كيلي استقالته 

خالل أيام.

الصباح الجديد - وكاالت: 
أكدت مصادر دبلوماســية، أن الواليات املتحدة لم 
تعد تسعى لعقد االجتماع اخلامس السنوي جمللس 
األمن الدولي لبحث انتهاكات حقوق اإلنســان في 

كوريا الشمالية.
وأشارت املصادر، إلى أن سبب تراجع واشنطن مرّده 
عدم حصولها على دعــم كاف خلطوتها، ألن عقد 
اجتمــاع من هذا النوع، يتطلب موافقة 9 دول على 

األقل من الـ15 األعضاء في مجلس األمن.
وذّكــرت املصادر، بــأن الصني فشــلت على مدى 
الســنوات األربع املاضية في منــع عقد مثل هذه 
االجتماعات، ولكن هذه املرة نال االقتراح األمريكي 
لعقــد االجتماع موافقــة 8 دول فقط من أعضاء 

اجمللس.
وفي رســالة بعثتهــا إلى مجلس األمــن الدولي، 
اتهمت كوريا الشــمالية األسبوع املاضي الواليات 
املتحدة، »بلجوئها لالستفزازات في سعيها لعقد 
االجتماع املذكور، رغم جهــود الزعيم كيم جونغ 
أون والرئيس األميركي دونالد ترامب لنزع الســالح 

النووي في شبه اجلزيرة الكورية«.
وترفــض بيونغ يانــغ، االتهامات بانتهــاك حقوق 
اإلنســان، وتؤكــد أن تردي األوضاع اإلنســانية في 
البالد، يعــود للعقوبات املفروضة عليها منذ 2006 

بسبب برامجها الصاروخية والنووية.

مقتل 14 في سطو مسلح 
على بنك بالبرازيل

نويرت المندوبة 
الجديدة ألميركا 

في األمم المتحدة 

واشنطن تفشل في عرض 
انتهاكات كوريا الشمالية 

على مجلس األمن

متابعة - الصباح الجديد:

اّتهمت الواليــات املتحدة امس 
ودمشق  موسكو  اجلمعة  االول 
بالســعي إلى »تقويض« وقف 
إطالق النار الهش في محافظة 
إدلــب اخلارجــة عن ســيطرة 
نشر  عبر  الســورية،  السلطة 
نظــام بشــار األســد فرضية 
حدوث هجــوم كيميائي نفذته 

»مجموعات من املعارضة«.
وكانــت وزارة الدفاع الروســية 
أعلنــت ان املعارضــة أطلقت 
الكلور  قنابل يدوية حتتوي على 
في 24 تشرين الثاني في مدينة 
حلــب. وذكرت وســائل اإلعالم 
نحو  أن  الســورية  الرســمية 
املستشفى  دخلوا  سوري  مائة 

بسبب صعوبات في التنفس.
وردت روســيا على هذا الهجوم 
على  غارات  بسلسلة  املفترض 
إدلــب آخــر معقل ملســلحي 
املعارضــة واجلهاديــني الذيــن 

يقاتلون النظام السوري.
وزارة  باســم  الناطــق  وقــال 
اخلارجيــة األميركيــة روبــرت 
واشــنطن  إن  بيان  في  باالدينو 
تؤكــد أن النظام الســوري هو 
من اســتخدم غازات مســيلة 
للدمــوع ضد مدنيــني في 24 
بفكرة  ليوحي  الثاني  تشــرين 
حــدوث هجوم بالكلور شــنه 

مسلحو املعارضة.
وقالت واشــنطن إنهــا متتلك 
تفيد  بها«  موثــوق  »معلومات 

بأّن رواية النظام خاطئة.
وصرح املتحدث باسم اخلارجية 
املتحدة  »الواليات  أن  األميركية 
تشــعر بقلــق عميق مــن أن 
مؤيدين للنظام بقوا مسيطرين 
على موقع الهجوم بعد حدوثه 

مباشــرة، ما قد يكون ســمح 
لهــم بفبركة عينــات وتلويث 
املوقع قبل إجراء حتقيق حسب 
قبل منظمة حظر  من  األصول 

األسلحة الكيميائية«.
وأضاف »نحذر روســيا والنظام 
الهجوم  مبوقــع  التالعــب  من 
املفترض ونحضهما على ضمان 
ســالمة مفتشــني مستقلني 
محايدين حتى يكون من املمكن 

محاسبة املسؤولني« عن ذلك.
ورأى املتحدث باســم اخلارجية 
األميركية أن روســيا وســوريا 
الهجــوم  هــذا  »اســتغلتا« 
لتقويض  »كفرصــة  املفترض 

الثقــة في وقف إطالق النار في 
إدلب«.

وفي بيان مشابه قالت بريطانيا 
الكلور  يكــون  أن  احتمــال  إن 
اســتخدم أو تكــون املعارضة 
شاركت في ذلك »ضئيل جدا«. 
وقال متحّدث باســم اخلارجية 
إن لندن تؤيد اجراء حتقيق تقوم 
بــه منظمة حظر األســلحة 

الكيميائية.
»إنه حــادث مدبر على  وأضاف 
األرجح يهدف الى تشويه صورة 
عن  عملية خرجت  أو  املعارضة 
مسارها بســبب خطأ وسعت 
استغاللها  الى  والنظام  روسيا 

ملصلحتهما«.
رد روسي

بدورها، ردت الســفارة الروسية 
في واشــنطن عبــر صفحتها 
للتواصل  فيسبوك  موقع  على 
االجتماعي. وقالت »ال نستبعد 
االتهامــات  هــذه  تكــون  أن 
األميركيــة تهــدف إلى صرف 
االنتباه عن اجلرائم التي يرتكبها 
الطيران األميركي في شرق هذا 
البلد )ســوريا(«، كمــا ورد في 
رســالة على صفحة السفارة 

على موقع فيسبوك.
طالبا  أميركي  مسؤول  وأوضح 
أثار  أن ما  عدم كشــف هويته 

وسوريا  روسيا  أن  هو  الشكوك 
حتدثتا بالطريقة نفســها بعد 

الهجوم.
وأكد املسؤول نفسه أن شهودا 
روائح  وجــود  إلى  لم يشــيروا 
الكلور التي تنتشر في مثل هذا 

النوع من الهجمات.
وقــال إن »التحليــالت التقنية 
للقطات الفيديو وصور الذخائر 
أن قذائف  الى  املتبقية تشــير 
وســائل  وصفتها  التي  الهاون 
االعالم الروسية ليست مالئمة 

إلطالق الكلور«.
مرات  الســوري  النظام  واتهم 
أســلحة  باســتخدام  عــدة 

كيميائيــة فــي النــزاع الذي 
تشــهده ســوريا، مبا في ذلك 
هجــوم أدى إلى مقتل أكثر من 
80 شــخصا فــي مدينة خان 
شيخون في إدلب في الرابع من 

نيسان العام 2017.
وجهــت  األول  تشــرين  وفــي 
األســلحة  حظــر  منظمــة 
الكيميائيــة أصابع االتهام إلى 
دمشــق في هذا الهجوم الذي 

استخدم فيه غاز السارين.
ونفــت موســكو وحليفتهــا 
دمشــق هذه االتهامات وقالت 
إن اللقطات التي تظهر معاناة 

الضحايا مفبركة.

مؤيدون للنظام سيطروا على الموقع بعد حدوثه

واشنطن تّتهم موسكو ودمشق بفبركة 
الهجوم الكيميائي لـ«تقويض« هدنة إدلب

واشنطن تؤكد أن 
النظام السوري 

هو من استخدم 
غازات مسيلة 

للدموع ضد مدنيين 
في 24 تشرين 

الثاني
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الصباح الجديد - وكاالت:
إن  إيطاليون  مســؤولون  قــال 
ستة أشــخاص، خمسة منهم 
مراهقــون، لقــوا مصرعهــم 
األولى من امس  الســاعات  في 
الســبت في تدافع مبلهى ليلي 

مزدحم.
وقالــت إدارة اإلطفاء إن التدافع 
حدث فــي ملهى النترنــا أدزورا 
القريبة  كورينالــدو  بلــدة  في 
من مدينة أنكونــا املطلة على 
أثناء  األدرياتــي  البحر  ســاحل 

حفل للمغني سفيرا إباستا.
والقتلــى هــم ثــالث فتيــات 

ومراهقــان وأم كانــت ترافــق 
ابنها في احلفل. وقال مســؤول 
إيطاليا  لقناة سكاي  بالشرطة 
التلفزيونيــة إن أعمار املراهقني 
القتلى بني 14 و16 عاما وإن عمر 

األم 39 عاما.
أكثر من  إن  وذكــر مســؤولون 
100 شــخص أصيبوا منهم 13 

إصاباتهم خطيرة.
إن  احمللية  اإلطفــاء  إدارة  وقالت 
شخصا ما رمبا رش مادة مثل رذاذ 
الفلفل على املوجودين مما أحدث 
ذعرا أدى للتدافــع صوب منافذ 

اخلروج في حاالت الطوارئ.

ونقلت صحيفــة )ال ريبوبليكا( 
عن أحد الناجني قوله إن مخرجا 
واحدا للطــوارئ على األقل من 
ســتة مخارج كان مغلقا. وقال 
شــاهد عيان آخر إن جدارا داخل 
امللهى انهار أثناء حالة الفوضى.
وزير  ماتيــو ســالفيني  وقــال 
الداخليــة ونائب رئيــس الوزراء 
في بيان "ال ميكن أن ميوت الناس 
املســؤولني  ســنعرف  هكذا... 
الســتة،  هؤالء  أرواح  إزهاق  عن 
بشــرورهم  حولوا  الذين  أولئك 
أو غبائهــم أو طمعهــم ليلة 

مبهجة إلى مأساة".

الصباح الجديد - وكاالت:
دعا رئيس مجلس الدوما الروسي 
فياتشيســالف فولوديــن لبلورة 
اإلرهاب  جتــاه  مشــترك  موقف 
ووضع قائمة موحدة للتنظيمات 
متهما  العالــم،  فــي  اإلرهابية 
املبذولة  واشنطن بعرقلة اجلهود 

في هذا اجملال.
وقال فولودين خالل مؤمتر جمع في 
طهران رؤساء برملانات أفغانستان 
وروسيا  وباكستان  وإيران  والصني 
وتركيــا: »يجب أن يكــون لدينا 
فهم مشــترك ملاهيــة اإلرهاب، 
ويجــب أن تكــون هنــاك قائمة 

وال  اإلرهابية،  للمنظمات  موحدة 
يجــوز الســماح باالزدواجية في 

تأويل أنشطتها«.
وأضــاف: »يجب بــذل كل ما في 
متويل  مصادر  لتجفيف  وســعنا 
اإلرهــاب، الذي كثيــرا ما يتغذى 

بتجارة اخملدرات واجلرمية الدولية«.
واعتبر رئيس البرملان الروســي أن 
املتحــدة بطموحاتها  الواليــات 
اجلهود  تعرقــل  اجليوسياســية 
املشتركة في هذا اجملال، وتواصل 
»أداة  اإلرهابيــني  اســتخدام 
للضغــط والتدخل املباشــر في 
شــؤون الــدول ذات الســيادة«. 

األمريكيــني  فولوديــن  واتهــم 
تصرفاتهم  تبرير  يحاولون  بأنهم 
مبفهوم  يســمى  ملا  الترويج  عبر 
»مكافحــة التطــرف العنيــف 
التطرف  وفرض معاييــر محاربة 
وإدخالهــا فــي تربيــة مكونات 
اجملتمــع املدني علــى أيدي خبراء 
على  التفافا  مســتقلني  دوليني 
في هذا  الشــرعية  الســلطات 

البلد أو ذاك.
وأضاف: »تتسبب هذه املمارسات 
فــي تقويض مؤسســات الدول 
وتأجيــج النعــرات املتطرفة في 
اجملتمع والدعوات للثورات امللونة«.

مصرع 6 معظمهم مراهقون 
في تدافع بملهى ليلي في إيطاليا

رئيس الدوما يدعو لوضع قائمة
 موحدة للتنظيمات اإلرهابية

الصباح الجديد - متابعة:
طالب أصحاب »السترات الصفر« 
امس السبت باســتقالة الرئيس 
بعضهم  ورفع  ماكــرون،  إميانويل 
الفتات تدعو إلى خروج فرنسا من 

االحتاد األوروبي.
وجــاء اإلعالن عن هــذه املطالب، 
جديدة  احتجاجــات  موجة  خالل 
انطلقت امس في أنحاء فرنســا 
الشــرطة  واســتخدمت فيهــا 
لتفريق  للدمــوع  املســيل  الغاز 

املتظاهرين.

وأوقفت الشرطة صباح امس 343 
االحتجاجات  بدء  قبيل  شــخصا 
اجلديــدة ونشــرت نحــو 89 ألف 
عنصر في مختلــف أنحاء البالد، 
فيما ارتفعت اعداد املوقوفني حتى 
ساعة اعداد هذا التقرير اكثر من 

سبعمائة من احملتجني.
إيفل  بــرج  الســلطات  وأغلقت 
في  واملتاجر  الســياحية  واملعالم 

باريس لتجنب أعمال النهب.
وانتشــر حوالي 8 آالف شــرطي 
باريس لتجنــب تكرار أحداث  في 

الســبت  وقعت  التي  الفوضــى 
املاضــي، عندما أضــرم احملتجون 
النار في الســيارات ونهبوا احملالت 

التجارية في شارع الشانزليزيه.
وتعد احتجاجات أصحاب السترات 
الصفر، أكبــر أزمة تواجه الرئيس 
 18 قبل  انتخابه  منذ  الفرنســي 
فيما  للضغوط  يتعرض  إذ  شهرا، 
املبادرة  زمام  استعادة  إدارته  حتاول 
بعد ثالثة أسابيع من االضطرابات 
الثورة  منذ  فرنســا  في  األســوأ 

الطالبية عام 1968.

ماكــرون  بــات  الســياق  وفــي 
املســتويني  على  انتقادات  يواجه 
ففــي  والشــعب،  السياســي 
إلى  انضم طالب  املاضي  اخلميس 
تظاهرات  خرجت  إذ  االحتجاجات، 
من نحو 280 مدرســة، احتجاجاً 
علــى تشــديد شــروط دخــول 
اجلامعات. وألقى عشرات امللثمني 
حاويات  وأحرقــوا  حارقــة  قنابل 
واشــتبكوا مع شرطيني،  قمامة 

خارج املدارس.
وأثارت تســجيالت مصــّورة بُثت 

االجتماعي،  للتواصل  مواقع  على 
مدرستني  من  الطالب  لعشــرات 
وأيديهم  يركعون  ثانويتني، وهــم 
اعتقاالت  وراء ظهورهــم خــالل 
واسعة نّفذتها السلطات، غضباً 
شــعبياً وتنديداً سياسياً. وأوقف 
طالب اخلميس املاضي في  ضاحية 
الباريســية،  »مانت-ال-جولــي« 
خــارج  شــخصاً   146 واعُتقــل 
مدرســة ثانوية في البلدة، بعدما 
شرطيني  مع  متظاهرون  اصطدم 

وأحرقوا سيارتني.

ملواقــع  مســتخدمون  واعتبــر 
إرغام  أن  االجتماعــي  التواصــل 
الطالب علــى الوقوف ووجوههم 
إلى احلائــط، كان أشــبه بإعدام 
جماعــي. وكتــب أحدهــم على 
»تويتــر«: »هل ميكــن أن يخبرني 
أحــد إن كان رأى مثل هــذا األمر 
املاضية«؟  اخلمسني  السنوات  في 
وكتب آخر على املوقع ذاته: »هذه 
الصور ملراهقني راكعني بأوامر من 
شــرطة مكافحة الشغب، أمر ال 

يليق بدولة دميوقراطية«.

االحتجاجات ضد ماكرون تشتد وأصحاب السترات الصفر يطالبون بالخروج من االتحاد األوربي واستقالته
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متابعة الصباح الجديد:

قــال البيــت األبيــض إن الرئيس 
األميركي دونالد ترامب وقَّع مشروع 
ســيجعل  امليزانية  لتمديد  قانون 
العمل  تواصل  االحتاديــة  احلكومة 

ألسبوعني آخرين.
ووافــق الكوجنــرس يــوم اخلميس 
على مشــروع قانون مؤقت لإلنفاق 
لتفــادي إغالق للحكومــة وهو ما 
يثيــر مواجهة محتملــة في وقت 
الحق هذا الشــهر بشــأن السور 

احلدودي الذي اقترحه ترامب.
وقبل أن ينتهي أجــل التمديد في 
احلادي والعشــرين من كانون األول، 
من املتوقــع أن يــدرس الكوجنرس 
الــذي يقوده اجلمهوريون مشــروع 
450 مليــار دوالر  قانــون بقيمــة 
لتمويــل الــوكاالت احلكومية في 
الســنة املالية احلالية التي تنتهي 

في الثالثني من أيلول املقبل.
وطالــب ترامب بخمســة مليارات 

دوالر هــذا العام في إطــار خطته 
لبناء سور على احلدود مع املكسيك 
وهدد بفرض إغالق جزئي للحكومة 
إذا لم يقدم الكوجنرس تلك األموال.
الذيــن  الدميقراطيــون،  ويجــادل 
سيســيطرون على مجلس النواب 
فــي كانون الثاني وســيكون لهم 
دور أكبر في إقــرار اإلنفاق االحتادي، 
بأن السور ســيكون غير فعال في 
منع دخول املهاجرين غير الشرعيني 

واخملدرات.
فــي الســياق، تراجعت األســهم 
األميركيــة قليال عنــد الفتح يوم 
اجلمعــة بعد تقريــر للوظائف في 
التوقعات  قلــص  املتحدة  الواليات 
لوتيــرة ســريعة لزيادات أســعار 
الفائــدة في املســتقبل، لكنه لم 
يكن كافيا لتبديد اخملاوف من تباطؤ 

اقتصادي.
الصناعي  داو جونــز  املؤشــر  وبدأ 
التداول فــي بورصة وول  جلســة 
نقطة،   28.85 منخفضا  ســتريت 
 24918.82 إلــى  باملئــة،   0.12 أو 

نقطة بينما نزل املؤشر ستاندر آند 
بورز500 األوسع نطاقا 4.69 نقطة، 

أو 0.17 باملئة، إلى 2691.26 نقطة.
وتراجع املؤشر ناسداك اجملمع 24.77 
نقطة، أو 0.34 باملئة، إلى 7163.49 

نقطة.
الوظائف  منــو  تباطــأ  ذلــك،  الى 
األميركيــة في تشــرين الثاني مما 
ينبــئ ببعض االنحســار في وتيرة 
النشــاط االقتصــادي قــد تدعم 
ألسعار  أقل  زيادات  بعدد  التوقعات 

الفائدة في 2019.
الشــهري  العمل  وزارة  تقرير  وجاء 
عن الوظائف املُتابَع عن كثب وسط 
األميركية  لألسهم  حادة  تراجعات 
وانقــالب جزئــي ملنحنــى العائد 
األميركي مما يؤجج اخملاوف من ركود 

اقتصادي.
وزادت الوظائف غيــر الزراعية 155 
ألــف وظيفة الشــهر املاضي مع 
تعيني شركات اإلنشاءات ألقل عدد 
من العمال في ثمانية أشهر وذلك 
على األرجح بســبب درجات حرارة 

أقل مــن املعتاد لذلــك الوقت من 
السنة.

وتقرر تعديل بيانات أيلول وتشــرين 
األول لتظهــر 12 ألف وظيفة أقل 

عن التقديرات السابقة.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز 
آراءهــم توقعوا زيادة الوظائف 200 

ألف وظيفة في تشرين الثاني. 
واســتقر معدل البطالــة من دون 
تغيير قرب أدنى مســتوياته في 49 

عاما عند 3.7 باملئة.
وزاد متوســط أجر الســاعة ستة 
ســنتات مبا يعــادل 0.2 باملئة في 
تشــرين الثاني بعــد ارتفاعه 0.1 
باملئة في تشرين األول. وبهذا تصبح 
 3.1 األجور  فــي  الســنوية  الزيادة 
باملئة وهي القفزة ذاتها املســجلة 
في تشرين األول وكانت األكبر منذ 

نيسان 2009.
العمل  ساعات  الشركات  وقلصت 
العمل  أســبوع  متوسط  ليصبح 
34.4 ســاعة من 34.5 ســاعة في 

تشرين األول.

تقـرير

ترامب يوّقع مشروع قانون لتمديد الميزانية 
3.7 % معدل البطالة في الواليات المتحدة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت امانة بغداد، أمس السبت، اعتمادها خطة 
جديدة لتأجير عقاراتها املتروكة واملشغولة بعد 
ان خفضت مبالغ االيجار لعقاراتها املتنوعة خالل 
العام احلالي، في حني أكدت حتقيق مالكاتها زيادة 

على خطة اجلباية البالغة 38 مليار دينار.
وقال مصدر مســؤول باالمانــة، إن »امانة بغداد 
اعدت خطة متكاملة لتأجير عقاراتها املنتشرة 
ضمن 14 دائرة بلدية التي تشمل االراضي واملباني 
وبعض االرصفة والشــوارع التي مت اســتئجارها 

وفق قانون بيع واستئجار اموال الدولة«.
وأضاف املصدر، أن »العام احلالي شــهد تخفيض 
بــدالت االيجار لعدد من العقــارات في مختلف 
مناطــق العاصمة، تشــجيعا منهــا للراغبني 
باشــغال تلك العقــارات املتنوعة ســواء كانت 

جتارية ام صناعية او اي فعالية تذكر«.
واوضــح، أن »مالكات اقســام اجلبايــة في دائرة 
العقارات بالتنسيق مع الدوائر البلدية متكنت من 
حتقيق الهدف املطلــوب من االموال ضمن خطة 
العام احلالي«، منوها بان »جرى استحصال مبالغ 
زيادة على خطة اجلباية التي بلغت 38 مليار دينار، 
محققة زيادة ملحوظة نتيجة لالجراءات املتخذة 

من قبل املالكات القانونية«.
واشــار املصدر إلى أن »االمانــة احالت عددا من 
االراضي التابعة لها على االستثمار ملدد متفرقة 
ال تتجاوز الـ 35 عاما، بغية االبقاء على املشيدات 
لصالح االمانة بعد انتهاء املدة احملددة ضمن عقد 
االســتثمار فضال عن توفير فرص عمل وتنشيط 
الفعاليات التجارية، الى جانب استحصال مبالغ 

بدالت ايجار عن املشاريع املنفذة على اراضيها«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن سوق العراق لألوراق املالية، امس السبت، عن 
ان يوم ٢٥ من هذا الشهر هو اخر يوم لتداول اسهم 
شركاته، مبينا انه سيفســح اجملال امام شركات 

الوساطة الستكمال تسوية النشاط.
وقال املدير التنفيذي للسوق طه احمد عبد السالم 
في بيان له، ان »الســوق قرر ان تكون اخر جلســة 
تداول لعام 2018 هي جلســة يوم الثالثاء املوافق 
2018/12/25 فيما ستكون اول جلسة تداول لعام 

2019 يوم االربعاء املوافق 2019/1/2«.
وأضاف عبد السالم ان« انتهاء اجللسة في يوم 25 
من شهر كانون األول يأتي لغرض فسح اجملال امام 
شــركات الوساطة الستكمال تســوية النشاط 
وفقا إلجراءات املصارف العراقية ومصرف املقاصة«.
يذكر ان ســوق العراق لالوراق املالية قد اســتخدم 
انظمة التداول االلكتروني وااليداع املركزي منذ عام 
2009 ويسعى الطالق نظام التداول عبر االنترنيت 
تداول  جلســات  خمسة  وينظم  للمســتثمرين, 
اســبوعيا من االحد الى اخلميس, ومدرج فيه 103 
شركة مســاهمة عراقية متثل قطاعات املصارف 
واالتصاالت والصناعة والزراعة والتامني واالستثمار 

املالي والسياحة والفنادق.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن اجلهاز املركزي لإلحصاء، أمس الســبت، 
أن األراضي الصاحلة للزراعة في العراق بلغت 

أكثر من 23 مليون دومن خالل عام 2017.
وقال اجلهاز التابع لــوزارة الزراعة في إحصاء 
له، إن »مســاحة األراضي الصاحلــة للزراعة 
في العراق خالل عام 2017 بلغت 23.4 مليون 
دومن ظهرت أعلى مساحة منها في محافظة 

نينوى وبواقع 5.5 مليون دومن«.
وأضاف اجلهاز، ان »مجموع مســاحة األراضي 

املستغلة )املزروعة( بلغت 11.4 مليون دومن«.
وبرغم وجود مســاحات شاســعة في العراق 
صاحلة للزراعــة إال أن نصف االراضي الصاحلة 
للزراعــة هي فقط مســتثمرة، هذا كله مع 
وجود أكثر من 147 ألــف مزارع في البالد، في 
الوقت الذي تتنوع مصادر املياه املســتخدمة 
في الري بني الســقي الناجم عن نهري دجلة 
والفرات واملياه اجلوفية، فضالً عن مياه األمطار.

امانة بغداد تعتمد 
خطة لتأجير عقاراتها

»األوراق المالية« تحدد 
آخر جلساتها لـ 2018 

23 مليون دونم األراضي 
الصالحة للزراعة في العراق 

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد وزير النفــط ثامر الغضبان 
التخفيض  من  العراق  حصة  ان 
سيكون بحدود 140 الف برميل 
ان منظمة  الى  يوميا، مشــيرا 
أوبك حتملت العــبء األكبر من 

التخفيض.
وقــال الغضبــان فــي تصريح 
صحافي، على هامش اجتماعات 
املنظمة يوم اجلمعة، ان »حصة 
العراق من التخفيض ســتكون 
يوميا  برميل  الــف   140 بحدود 
بدال من 220 الــف برميل يوميا 
التــي التزم بها العراق ســابقا 
خــالل عــام 2017«، مبينــا ان 
لنا  »التخفيــض يعد مقبــول 
خاصــة اذا ما عرفنا ان ســعر 
الذي وضع ضمن موازنة  النفط 
عــام 2019 هو 56 دوالر للبرميل 
يبلغ  الواحد مع عجــز اجمالي 
%20 وبالتالــي فأننــا نحتــاج 
الى ســعر افضل عمليا وليس 

تخطيطيا«.
»نســبة  ان  الغضبان  وأضــاف 
التخفيــض التــي وضــع على 
منتجي منظمــة أوبك بلغ800 
املنتجني  وعلى  يوما  برميل  الف 
من خارج املنظمــة بحدود 400 
ان  باعتبار  برميــل يوميــا  الف 
انتاج أوبك يبلغ 32 مليون برميل 
يوميا ومن خارج أوبك بحدود 18 

مليون برميل يوميا«.
»أوبك  ان  الى  الغضبان  وأشــار 
والــدول املنتجــة مــن خــارج 
املنظمــة وافقت علــى اقتراح 
التخفيض  يكــون  بــان  العراق 
كبيرا كي يكون له تأثيرا وصدى 
علــى الســوق النفطيــة وهو 
ما ملســناه مبجــرد اإلعالن عن 
أســعار  ارتفاع  بعد  التخفيض 

النفط بنسبة 5%«.
االتفاق  ان  النفــط  وزيــر  واكد 
الذي توصلت اليه منظمة أوبك 
النفط سيكون  بشان تخفيض 
ساريا ملدة 6 اشهر، في حني بني 
ان الهدف مــن التخفيض يأتي 

للوصول الى أسعار منصفة.
أعضــاء  ان  الغضبــان،  وقــال 
املنتجة  والــدول  أوبك  منظمة 

اتفقت على  أوبــك  من خــارج 
1.2 مليون  تخفيــض مقــداره 
برميل يوميا، مبينــا ان االلتزام 
بالتخفيض ســيكون ملدة ستة 
اشــهر وابتداء من كانون الثاني 

.»2019
وتابع ان »هناك فائض بالســوق 
مبقدار مليون الــى مليونني أدى 
ومبقدار  األســعار  انخفاض  الى 
املاضيني«،  الشهرين  خالل   20%
معربا عــن امله في »ســحب 
وحتسن  بالسوق  الفائض  اخلزين 
بدأت مبجرد  والتي فعال  األسعار 
اإلعــالن عن التخفيــض والتي 
واخلام  برنت  خــام  فيه  ارتفعت 

األميركي الى 5%«.
من  »الهدف  ان  الغضبان  ولفت 
أســعار  ايجاد  هو  التخفيــض 
تنهك  عالية  نريدها  ال  منصفة 
وال  املســتهلكة  الدول  اقتصاد 
ميكن ان نقبل بأســعار متدنية 

توثر على دولنا«.
وتوصلت منظمة الدول املصدرة 

إلى  وحلفاؤها  »أوبــك«  للنفط 
اجلمعة،  اإلنتــاج،  خلفض  اتفاق 
الرئيس  مــن  برغــم ضغــوط 
على  ترامب،  دونالــد  األميركي، 

مواصلة الضخ.
وقــال ســهيل املزروعــي، وزير 
ورئيــس  اإلماراتــي  الطاقــة 
منظمــة أوبــك للصحفيــني 
إن »التخفيضــات ســتزيل 1.2 
مليون برميل يوميا من األسواق 

العاملية«.
وارتفعــت أســعار النفط اخلام 
األميركي بنسبة ٪5 تقريًبا إلى 
54 دوالر للبرميل. وتعهد أعضاء 
إنتاجهم مبقدار  أوبك بخفــض 
800 ألف برميل يوميا ملدة ستة 
أشــهر تبدأ في كانــون الثاني 
وغيرها  روســيا  ووعدت  املقبل. 
املنظمة  خــارج  املنتجــني  من 
بتخفيــض 400 ألــف برميــل 

إضافي يوميا.
وجــرى منح أعضــاء أوبك إيران 
من  إعفــاءات  وليبيا  وفنزويــال 

التي  والصفقة  التخفيضــات. 
ينبغي أن تســاعد في القضاء 
على الفائض من العرض تغطي 
أســبوعا مضطربــا ملنظمــة 
أوبك، حيث بدأ بقــرار من قطر 

باالنسحاب من املنظمة.
أوبك  أعضاء  خرج  اخلميس،  يوم 
في  للمفاوضات  األول  اليوم  من 
فيينا من دون التوصل إلى توافق 
في اآلراء بشأن خفض اإلنتاج. ومت 
إلغاء مؤمتر صحافي وانخفضت 

أسعار النفط اخلام.
وتراجعــت أســعار النفط منذ 
في حني  املاضي،  األول  تشــرين 
شملت املناقشــات روسيا ثاني 
أكبر منتج للنفــط في العالم 
وشريك رئيس منذ عام 2016 في 
جهود أوبك لتحقيق التوازن بني 

العرض والطلب على النفط.
وطغت كال الدعوتني على دعوات 
على  للحفاظ  املتكــررة  ترامب 
اإلنتاج ثابًتا. لكن منظمة أوبك 
حتاول تثبيت اســتقرار أســواق 

النفط بعد أن انخفضت أسعار 
في  بنسبة 22٪  األميركي  اخلام 
مسجالً  املاضي،  الثامي  تشرين 
املالية  األزمة  منذ  أسوأ شــهر 
وانخفضت   .2008 عام  العاملية 
أســعار النفــط العاملية بنحو 
أوائل تشــرين األول  ٪31 منــذ 

اجلاري.
وركــزت اجتماعــات فيينا على 
حجم اإلنتاج الذي ســتخفضه 
وكيف  وروســيا،  أوبك  منظمة 
سيجري تقاســم التخفيضات 
بني اجملموعة األوسع. وقال خالد 
الفالح وزير الطاقة الســعودي 
اإلنتاج  إن قرار اجملموعة بخفض 
جاء نتيجة لضــرورة اقتصادية 
ولم يكــن مدفوعا بــأي أجندة 

سياسية.
وأوضــح الفالــح للصحافيني: 
»عندما تفكر في التعقيد وعدد 
أشــعر  اللعب،  في  املتغيــرات 
بســعادة بالغة ألننا استطعنا 

إنهاء األمر يوم اجلمعة«.

وردا على ســؤال بشأن الضغوط 
من ترامب، قال الفالح إن شركات 
النفــط فــي الواليــات املتحدة 
ستقدر جهود اجملموعة، موضحاً: 
»أعرف حقيقة أن منتجي النفط 
رمبا  املتحدة  الواليــات  والغاز في 
نقدم  ألننا  الصعداء  يتنفســون 
لعام  والوضــوح  اليقــني  بعض 

.»2019
واألسواق العاملية مليئة بالنفط، 
في حني تضــخ الواليات املتحدة 
مبســتويات قياســية وجتــاوزت 
مؤخراً روســيا واململكة العربية 
الســعودية ألول مــرة منذ عام 

1973 كأكبر منتج في العالم.
وفي هــذه األثناء، مــا زالت إيران 
تبيــع اخلــام برغــم العقوبات. 
أوبك  املتحدة  الواليــات  وفاجأت 
واملنتجــني اآلخرين مبنح إعفاءات 
إلى ثمانية بلدان ملواصلة شــراء 
النفط اإليراني بعد أن أعيد فرض 
العقوبات على طهران في تشرين 

الثاني.

الغضبان: 140 ألف برميل حصة العراق منه 

أوبك وروسيا تتفقان على خفض إنتاج النفط

التخفيض يعد مقبول 
لنا خاصة اذا ما عرفنا 
ان سعر النفط الذي 
وضع ضمن موازنة 
عام 2019 هو 56 
دوالر للبرميل الواحد 
مع عجز اجمالي يبلغ 
20 % وبالتالي فأننا 
نحتاج الى سعر افضل 
عمليا وليس تخطيطيا

شعار أوبك

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أصدر الرئيس الســوري بشار األسد 
قانــون موازنــة العــام املقبل مببلغ 
إجمالي قدره 8,9 مليارات دوالر، ثلثه 
تقريباً مخصص ملشاريع استثمارية 
النزاع  بينها ملناطق تضــررت بفعل 
املســتمر منذ نحو ثماني ســنوات، 
على وفق ما نقل االعالم الرســمي 

السوري.
وتســبب النزاع الذي تشهده سوريا 
منذ العــام 2011 بدمــار هائل في 
البنــى التحتية. وقدرت األمم املتحدة 
في آب كلفة الدمار بنحو 400 مليار 

دوالر.
الســورية  األنباء  وكالــة  وأفــادت 
الرســمية )ســانا( أن األسد أصدر 
"القانون رقم 44 لعام 2018 القاضي 
بتحديــد اعتمــادات املوازنة العامة 
للدولة للســنة املاليــة 2019 مببلغ 
3882 مليــار ليرة  اجمالــي قــدره 

سورية".
ويبلغ ســعر صرف الليرة الســورية 

434 فــي مقابــل الــدوالر  حاليــاً 
األميركي، على وفق مصرف ســوريا 
املركــزي. ويأتي إصــدار القانون بعد 
أيام على إقرار مشــروع القانون في 

مجلس الشعب السوري.
العمليات  اعتمادات  أن  وذكرت سانا 
ليرة  1100 مليار  بلغت  االستثمارية 

)نحو 2,5 مليار دوالر(. 
ويخصــص مشــروع املوازنــة، وفق 

تصريحــات أدلــى بها وزيــر املالية 
ونقلتها  للصحافيني  مأمون حمدان 
وكالة ســانا اإلثنني، "أكثر من 443 
مليــار ليرة ســورية )مليــار دوالر( 
"إلقامة مشــاريع اســتثمارية في 
املناطق احملــررة أو التي يعيد اجليش 

العربي السوري االستقرار إليها".
وكانت اعتمادات املوازنة للعام 2018 
بلغت 3187 مليار ليرة سورية، بينها 

825 مليارا لالعتمادات االستثمارية.
كما تخصص املوازنة اجلديدة، وفق ما 
كان ذكر التلفزيون الرسمي، اجمالي 

1,6 مليار دوالر لقطاع الكهرباء.
سنوات  خالل  الكهرباء  قطاع  ومنّي 
النزاع بأضرار كبرى، قّدر وزير الكهرباء 
زهير خربوطلي مطلع الشهر املاضي 

قيمتها بأربعة آالف مليار.
خالل  احلكومية  القــوات  ومتكنــت 
العام احلالي من استعادة السيطرة 
علــى مناطــق عــدة كانــت حتت 
ســيطرة الفصائل املعارضة، أبرزها 
في الغوطة الشــرقية قرب دمشق 

ومحافظتي درعا والقنيطرة جنوباً.
وترصــد املوازنة كذلــك "اعتمادات 
لتمويل أكثر من 69 ألف فرصة عمل 
في اجلهات احلكومية للعام املقبل"، 

على وفق سانا.
وكان حمــدان قّدر فــي مقابلة مع 
صحيفة الوطن الســورية الشــهر 
املوازنة  فــي  العجز  قيمــة  املاضي 

اجلديدة بـ946 مليار ليرة سورية.

 9 مليارات دوالر موازنة سوريا لـ 2019
الصباح الجديد ـ وكاالت:

ســّجل الفائــض التجاري بني 
قيمة  املتحدة  والواليات  الصني 
قياسية قدرها 35.6 مليار دوالر 
في ضوء ازدياد الصادرات وتراجع 
أرقام رسمية  الواردات، بحسب 

صدرت السبت.
الصينية  الصــادرات  وارتفعت 
إلى الواليات املتحدة بنسبة 9.8 
باملئة في تشــرين الثاني على 
أساس سنوي، بينما انخفضت 
الــواردات في الشــهر ذاته 25 
باملئة، بحسب املعلومات الواردة 

من إدارة اجلمارك الصينية.
ويتجــاوز الفائــض الشــهري 
مت  الــذي  احلجــم  القياســي 
تســجيله في أكتوبــر، وقدره 
31.8 مليــار دوالر، ويأتي بالرغم 
التي  الرســوم اجلمركيــة  من 
على  املتحدة  الواليات  فرضتها 

املنتجات الصينية.
الصيني  التجاري  الفائض  وبلغ 
لألشــهر  املتحدة  الواليات  مع 
اجلاري  العام  مــن  األولى  الـ11 
مقارنــة  دوالر،  مليــار   293.5
بـ251.3 مليار دوالر للفترة ذاتها 

من العام املاضي.
وكان الرئيــس األميركي دونالد 
املفاوضــات  إن  قــال  ترامــب 
الهادفــة لنــزع فتيــل احلرب 
التجارية مع الصني تسير »في 

أحسن حال«.
وجاءت تصريحات ترامب بشأن 
مع  املفاوضات  ســير  حســن 
الصني بعــد أيــام قليلة على 
لقائــه بنظيره الصيني شــي 
جينبينغ، واالتفــاق على هدنة 
جتارية مدتها 3 شهور من أجل 
إيجاد حل أكثر استدامة للنزاع 

املكلف.

فائض تجاري قياسي
 بين الصين وأميركا

الثلث مخصص لمشاريع استثمارية في مناطق دّمرها النزاع



د. أسعد كاظم شبيب

قدم رئيــس الوزراء العراقي اجلديد عادل 
عبــد املهــدي منهاجه الــوزاري للرأي 
العام ملعرفة التوجه العملي للحكومة 
ومنها  الصلة  ذات  وللجهــات  املقبلة، 
أعضاء مجلس النــواب العراقي، قبيل 
بســاعات  الثقة  نيل  جلســه  إنعقاد 
قليلــة، يتضمن املنهاج الوزاري خطط، 
وأهــداف، وإســتراتيجيات للســنوات 
األربعة من عمر احلكومة )2018 - 2022( 
في شتى اجملاالت الداخلية، والسياسة 
اخلارجيــة، ويتكون املنهاج من املقدمة، 
محاور  وخمســة  املنهــاج،  ومصــادر 
برامج  بتفاصيــل  وملحق  أساســية، 
الوزارات، وقد حاول رئيس الوزراء اإلعتماد 
املنهاج  على عدة مصــادر في إعــداد 
الوزاري منها: الدســتور العراقي النافذ 
كمرجعيــة قانونية، وورقة أعدها عادل 
عبد املهدي بنفسه للحكومة املقبلة، 
وورقة مقدمة من بعثــة االمم املتحدة، 
األهداف  لتحقيــق  الطريق  وخارطــة 
وخطط   ،2030 املســتدامة  اإلمنائيــة 
تنموية للسنوات املقبلة، وخطط أخرى 
أعدتها احلكومة السابقة برئاسة حيدر 
العبادي منها اإلســتراتيجية الوطنية 
لتخفيــف الفقر في العــراق، واملبادرة 
اجملتمعيــة لدعم البرنامــج احلكومي 
وخطة إعادة اإلعمار ودعم االســتقرار 
البرنامج  احملررة، ومســودة  املناطق  في 
احلكومي، إلى جانب مقترحات البرامج 
احلكومية املقدمة من قبل بعض الكتل 
السياســية. أما محاور املنهاج الوزاري 
اخلمسة فهي كاآلتي: احملور األول: أهتم 
الدولة  بناء أسس  إســتكمال  مبسائل 
اجلمهوري  ونظامها  الواحــدة  اإلحتادية 

النيابي الدميقراطي.
 احملــور الثانــي: أشــار إلــى مســائل 
ســيادة النظام والقانون، وتعزيز األمن 
الداخلي واخلارجي. احملور الثالث: أختص 
باالســتثمار األمثــل للطاقــة واملوارد 
بالتزامات  تعلــق  الرابع:  احملــور  املائية. 
تقوية االقتصاد العراقي. احملور اخلامس: 
أهتم مبلف اخلدمات والتنمية البشرية 
واجملتمعية، وقد وضع املنهاج مدد زمنية 
متباينة فــي إجناز جوانب هــذه احملاور 

قسمت إلى: 
ســريع وهو ميتــد من ثالثة إلى ســتة 
إلى  أشهر، ومتوسط وحدد من سبعة 
18 شهراً، وطويل من 19 إلى 48 شهراً. 
أما عن قراءة ما تضمنه املنهاج الوزاري 
في محاوره اخلمسة، فلنا أن نشير إلى 
أن هذا املنهــاج ضم مســائل عائمة 
واســتهالكية ضمن مفــردات اخلطاب 
السياســي الكتلوي - السلطوي منذ 
العام 2003 وإلى اليوم، كتلك املتعلقة 
البطالة،  على  والقضاء  الفقر،  مبحاربة 

واإلرهــاب، والفســاد، وحتســن ملف 
واملاء،  الكهرباء  اخلدمات ومنها توفيــر 
وبناء دولة املواطنة، واإلرتقاء باالقتصاد 
العراقــي، وإيجــاد نظــام احلوكمــة 
الســيادة،  على  واحلفاظ  اإللكترونــي، 
ورفض اإلعتداء على دول اجلوار، والوقوف 
على احلياد في الصراعات اخلارجية وغير 
ذلك من املســائل التي غالبا ما تكون 
مادة نظرية لالستهالك احمللي ليس إال. 

لكن هناك إشــارات إيجابية تضمنها 
املنهــاج الــوزاري حلكومة عــادل عبد 
وترصن  الدولــة  بنــاء  فعن  املهــدي، 
املنهاج  النيابي اجلمهوري أكد  نظامها 
الوزاري على مســألة تفعيل الدستور 
والعمل علــى اجلانب التشــريعي من 
اســتكمال تشــريع القوانــن وألغاء 
للدستور، ووضع صندوق خاص  اخملالفة 
باالستفتاء مع كل إنتخابات تشريعية 
أو محلية ألجراء التعديالت الدستورية 
التــي يقرهــا مجلس النــواب، ووضع 
الســلطة  لتعاون  املطلوبة  األســس 
التنفيذية مع الســلطة التشــريعية 
الفلســفة  لتوحيــد  والقضائيــة 
التشــريعية والقانونية، وإذا ما جنحت 
حكومــة عادل عبد املهــدي في تذليل 
التحديات التي قد تواجه مســائل بناء 
وترصــن النظام السياســي العراقي 
اجلديد على وفق دستور عام 2005 فأنه 
قد يضع األسس األولى لتحول النظام 
السياســي من الفوضوية السياسية 
التي رافقت النظام السياســي طوال 
الســنوات املاضيــة إلــى مرحلة الال 
فوضويــة. وعلى املســتوى التنفيذي، 
يسعى املنهاج إلى تقنن عمل السلطة 
بــدءاً مــن هيكلة مجلس  التنفيذية 
وتبســيط  ترشــيقه،  ثم  ومن  الوزراء، 
األعمال واملناصب غير الضرورية التابعة 
لــه، والعمل علــى مراجعــة النظام 
الوزراء، ولعل عادل عبد  الداخلي جمللس 
املهدي وهو أحد أبرز الوجوه السياسية 
التــي لعبت أدوار مهمة في كل مراحل 
العملية السياســية اجلديدة بعد عام 
2003 يدرك اخللــل الذي أصاب مجلس 
الوزراء منذ الوالية األولى لنوري املالكي 
في العام 2006، وقــد حاول العبادي أن 
يعالج بعض املسائل في مجلس الوزراء 
ويبدو أنه أخفق في قسما منها أو غير 
مرضية بالنســبة لعــادل عبد املهدي 

واجلهات السياسية الداعمة له. 
وألجل إســتعادة الــوزارات من هيمنة 
القوى واألحزاب السياســية يســعى 
)قانون  إصــدار  إلــى  الــوزاري  املنهاج 
الــوزارات  مبهام  للتعريــف  الــوزارات( 
وواجباتهــا وجعلهــا األســاس لعمل 
الــوزراء  ومجلــس  والوزيــر  الــوزارة 
بالسلطات  وطبيعة عالقته  ورئيســه 
التشــريعية والقضائية، وإنهاء العمل 

بالوكالــة للدرجــات اخلاصــة، وهناك 
تأكيد في أكثر من محور على مســألة 
إحــالل نظــام )احلوكمــة اإللكتروني( 
بدل  األمد  الطويلــة  اخلطــط  وضمن 
في  البيروقراطية(،  الورقيــة  )األنظمة 
التي  الصعوبات  من  للتخلص  محاولة 
تواجه املواطنن في الدوائر الرســمية 
في أغلــب الوزارات، إلــى جانب تقليل 
حاالت الفســاد والرشــاوي التي ترافق 
النظام الورقي في املعامالت، وقد شمل 
الــوزارات حتى  أغلب  نظام احلوكمــة 
دوائر وزارة العدل ومنها دائرة العقارات، 
واســتحصال الضرائب والتي بدورها ال 
تكون وفق املنهاج الــوزاري إال بخدمة، 
وإذا ما عملــت حكومة عبــد املهدي 
بهذا املبدأ العاملي فأنه قد يتفوق على 
الذي كانت حكومته  العبادي  ســلفه 
تســتحصل الضرائــب لكــن من دون 
خدمات في محاولة منه لسد النقص 
احلاصل جراء إنخفاض أســعار النفط، 

من جانب ثاني شــمل املنهــاج الوزاري 
في رســم خطة عمل لــكل وزارة من 
وزارات الدولة مبا يناسب وطبيعة املهام 
املوكلة بها، ومنهــا وزارات التخطيط، 
االجتماعيــة،  والشــؤون  والعمــل 
والتعليم، والتربية، والثقافة، والصحة، 
والبلديــات،  واالســكان  والصناعــة، 
املائية،  واملــوارد  واالتصــاالت،  والنقل، 
وزارات  والزراعــة، فضال عــن أهــداف 
اخلارجية، والداخليــة، والدفاع، واملالية 

للمرحلة املقبلة.
باجلانب  الــوزاري  املنهاج  أتســم   وقد 
اخلدمي لكنه لــم يغفل تطوير اجلانب 
اإلستخباراتي وقوات مكافحة اإلرهاب، 
وقــوات الشــرطة اإلحتاديــة لتتحمل 
مسؤولية مسك املدن بالكامل وإحالة 
القــوات العســكرية التابعــة لوزارة 
الدفــاع إلى خارجها.ويســعى املنهاج 
إلــى تنظيم وصيانــة احلريات  الوزاري 
العامة من خالل إشاعة ضمان احلريات 

والعمل على ســوء اســتعمال ملف 
اإلســاءة للحريات في إشارة إلى حالة 
الفوضــى احلاصلة في مجــال اإلعالم 
ومواقــع التواصل االجتماعي. كما جاء 
في املنهاج كيفية ضبط احلياة احلزبية 
في العراق من خالل إعادة النظر بقانون 
األحزاب، ونظام االنتخابات ليكون عادال 
ومنســجم مع حتديــات املرحلة، لكن 
ومن دون شــك سيصطدم عبد املهدي 
بتوجه  اإلنضباطية هذه  في مشاريعه 
الكتل السياسية واحلزبية التي وضعت 
قانون األحزاب السياسية ذو الرقم )36( 
لســنة 2015 وفقا للمصلحة احلزبية 
الضيقــة، كما تعارض االحــزاب إيجاد 
قانــون انتخابــي مختلف عــن قانون 
ســانت ليغو النافــذ أو ما شــابه له 
لضمان استمرار نفوذها السياسي في 
املواقع الرســمية، وهو بذلك يضع يده 
على خلل كبير ســبق وأن أشارت إليه 
قوى سياسية، وشــخصيات أكادميية، 

ومرجعيــات دينية.وســكت املنهــاج 
الوزاري في ســياق آخر عن التشريعات 
غيــر العادلة التــي منهجت الطبقية 
االجتماعية وخلقت فــوارق كبيرة بن 
املواطنن عبر االمتيازات املادية واملعنوية 
التــي متنح لفئــات معينة ألســباب 
سياســية على حســاب فقر وبطالة 
الكثير مــن العوائل العراقية برغم من 
إشــارة املنهاج في أكثر من مناســبة 
إلى وضع احللــول التي تقلل من حاالت 
الفقر املنتشــرة، وتوفير العيش الكرمي 
واملناســب جلميع املواطنن في العراق.

التي  األخيرة  اإلحتجاجــات  كانت  وقد 
شــهدتها محافظة البصــرة حاضرة 
في املنهــاج الوزاري من خالل إشــارته 
إلى سعي احلكومة على معاجلة ملف 
)اخلدمات بالبصــرة( واحملافظات األخرى 
التي شهدت إحتجاجات كبيرة، وكذلك 
احملافظــات التــي تعرضــت لعمليات 
عســكرية ونزوح ســكاني أثنــاء طرد 
تنظيم داعش اإلرهابي منها، كما نص 
املنهــاج على أهمية معاجلــة امللفات 
 2003 العالقة من مــوروث قبل عــام 
وبعده، ورمبا من أهمهــا ملف العالقة 
بن احلكومة اإلحتادية وإقليم ُكردستان، 
النفط،  والنزاع بشأن كركوك، وتصدير 
وحصــة اإلقليم من املوازنــة االحتادية، 
وكذلك مسألة تعارض الصالحيات بن 
احملافظــات، واحلكومــة اإلحتادية، ويبدو 
أيضا أن احلكومــة متجهة نحو تنمية 
القطاع اخلاص فــي كل اجملاالت ومنها 
مجال التربية والتعليم، كما أن احلكومة 
املقبلة تعول كثيرا على االستثمار في 
تطوير االقتصاد الوطني، والقضاء على 
مسائل الســكن، وتوفير فرص العمل 
آلالف العاطلــن من الشــباب ومنهم 
خريجي املعاهد واجلامعات، فقد جاء في 
املنهاج الوزاري: »اإلســتثمار، الوسيلة 
األساســية للتخلــص مــن االقتصاد 
الريعي واإلعتمــاد على النفط إلنطالق 
الوطنــي احلقيقي والتصدي  االقتصاد 
والفقر،  للبطالــة ونقــص اخلدمــات 
واملرض، واإلرهاب، والســلم، واالستقرار 
االجتماعي«.كما أورد املنهاج مســألة 
 18( التدريب الطوعي للعراقين للسن 
ــ 22( بالقوات املســلحة في محاولة 
من احلكومة لكســب ثقة الشــباب، 
وتنمية روح املواطنــة، ويضمن املنهاج 
القبول  في  للمتطوع ســبل متقدمة 
ضمن صفــوف القــوات األمنية، وفي 
سياق آخر يشير املنهاج إلى أن الشعب 
هو اجليش احلقيقي للبالد ومن صفوف 
القوات املسلحة من  الشــعب تتكون 
جيش، وشرطة، وحشد، وبيشمركة وأي 
قوات أخرى تؤســس على وفق القانون 
والنظام، في محاولة لضم هذه القوات 
إلى املؤسسات الرسمية وإنهاء ظاهرة 

السالح السائب التي قد تكون العناوين 
املذكورة ســببا من أسبابها فضال عن 
األسباب العشــائرية، وعصابات اجلرمية 
املنظمة في ظل التراخي األمني، وغياب 

تطبيق القانون.
وكان مللــف مكافحة الفســاد والهدر 
العــام خطة تتضمن مايلــي: معاجلة 
جــذور الفســاد مــن خــالل مراجعة 
منظومة القوانن واألنظمة والتعليمات 
للمفسدين  تســمح  التي  والضوابط 
والتناقضات، كما  الثغرات  باســتغالل 
إلى  تســعى احلكومة فــي منهاجها 
مالحقة املفســدين والتضييق عليهم 
وأضن هذا  املشــروعة،  السبل  بجميع 
األمر هــو األصعب بالنســبة حلكومة 
عــادل عبد املهدي كما كان بالنســبة 
لســلفة العبادي. وقد يسجل به عبد 
املهــدي تفوقا على حكومــة العبادي 
إذا ما فعل هذه اإلجــراءات إضافًة إلى 
الرقابة  ودور  النــواب  تفعيل مجلــس 
كهيئة النزاهــة واملفتش العام لدورها 
املعاجلات  ووضع  والتشــريعي،  الرقابي 
اإلســتراتيجية األخرى التي نص عليها 
املنهاج منها تفعيل القوانن واألنظمة 
للوصول إلــى مقاييس واضحة لوصف 
جميــع الوظائف، والعقــود، واألعمال، 
واالنظمــة،  واخملططــات  واخلرائــط، 
والتطبيقــات مبــا يتناســب واملعايير 
املعمول بها في الدول املتقدمة، كما أن 
مبدأ سيادة القانون على اجلميع ضرورة 
من ضرورات اخلالص من الفساد ويطال 
الوزير والدرجات األخرى  املبدأ حتى  هذا 
بغــض النظر عن اإلنتماء السياســي 
واحلزبي إذا ما أخل املســؤول بعمله أو 
شموله بحالة فســاد.  وتبنى املنهاج 
الوزاري على صعيد السياسة اخلارجية 
ذات السياسة التي أتبعها العبادي في 
موقــف العراق من األزمــات اإلقليمية 
بعدم اإلنضمام إلى أي محور من احملاور 
املتصارعة دوليا وإقليميا والوقوف على 
احلياد وعدم الســماح باإلعتداء على أي 
دولة إنطالقا من أراضيه، وإحترام الدور 
الدبلوماسي داخل العراق وعدم التهاون 
في أي إساءة، لكن يسعى عبد املهدي 
التحالفات السياسية  في ضوء شكل 
في  سياســيا  املنقســمة  والبرملانية 
التعامل مع القضايا اخلارجية خصوصا 
مــع ملــف العقوبــات االقتصاديــة 
الواليــات املتحدة  املفروضة مــن قبل 
على إيران وبينهما عالقة العراق بتركيا 
والســعودية، مبنهج وسطي من خالل 
اإلشــارة إلى أن العراق ليــس جزءا من 
أي منظومة للعقوبــات واحلصار خارج 

الشرعية الدولية. 

للدراســات  املســتقبل  مركــز 
االستراتيجية 

رجب أبو سرية 

على غير املتوقع في ضوء التصريحات 
املتفائلة التي صدرت عن رأس السلطة 
قبيــل اجلولــة األخيرة مــن متابعات 
املصاحلة التي جرت في القاهرة، فشل 
ألقى  ذريعا، بحيث  اللقاء األخير فشال 
بظالله القامتة على ما هو قادم من أيام، 
يدري ماذا ســتحمله للشعب  ال أحد 
وإجراءات في  الفلسطيني من جتاذبات 

ظل استمرار االنقسام الداخلي. 
وحيث إن جوالت احلوار في سياق ملف 
إنهاء االنقسام، ومنذ نحو نصف عام، 
ال جتري بشــكل مباشــر، أي ال يتحاور 
وفدا حماس وفتح فيها بنحو مباشــر، 
وإمنا عبر الراعي املصري، فإن ذلك يعني 
أن السلطة الرســمية تنتظر في كل 
لقاء أن يأتي وفد حماس بجواب صريح 
ونهائي، على سؤال متكن احلكومة من 
احلكم فــي قطاع غزة، وقطعاً للطريق 
علــى محاولة حماس االســتمرار في 

متوالية »احلوار« بال نتائج وعدمي اجلدوى 
إلى األبد. 

وفي البحث عن الســبب في استمرار 
إبقاء  وإصرارهــا على  »تعنت« حماس 
قطــاع غــزة خــارج إطار الشــرعية 
الفلســطينية، فإنه ال بد من اإلشارة 
إلى املتغيرات األخيرة التي حدثت خالل 
املاضية، حيث طرأ  القليلة  األســابيع 
أمران ســاعداها علــى »الصمود« في 
وجــه الضغط الشــعبي والفصائلي 
والرســمي من أجل إنهاء االنقســام، 
ملدة  غــزة  تســخن جبهــة  وهمــا: 
الدفاع  وزير  باســتقالة  انتهت  يومن، 
اإلسرائيلي الســابق أفيغدور ليبرمان، 
األمر  بإظهار  ما ســمح لقادة حماس 
كما لــو كان انتصــارا عظيما، برغم 
إضافة نحو ألف منزل ونحو خمســة 
في  اخلــراب  لقائمة  عشــر شــهيداً 
القطــاع املنكوب منــذ أكثر من عقد 
من السنن، والثاني كان »ضخ« األموال 
القطرية جليوب قادة حماس مبن فيهم 

أفراد جناحها العسكري.
وكما أشــرنا في مقاالت سابقة، فإن 
قطــر ال تنظر بعــن الرضــا واالرتياح 
للرعاية املصرية مــن أجل إنهاء ملف 
االنقســام نهاية فلسطينية سعيدة، 
وهي حيــث ما زالت تعجــز عن إخراج 
امللف بســبب حنكــة اإلدارة املصرية 
له من ســياقه املصــري، فإنها تبذل 
كل جهد ممكن مــن أجل عدم حتقيقه 

لهدفه املنشود. 
وقطــر في ذلــك تعتمد علــى اجلانب 
اإلســرائيلي، حيث إن إدخالها خلمسة 
عشــر مليــون دوالر الشــهر املاضي، 
هذا  أخــرى  عشــر  خمســة  تتبعها 
الشــهر، إمنا تقوم بإدخالها بالتفاهم 
مع إسرائيل، وعبر معبر بيت حانون ومن 
خالل »البنكنوت النقدي« في احلقائب 
وليس عبــر البنوك املراقبــة من قبل 
ســلطة النقد الفلسطينية، وال حتى 
عبر معبر رفح مبعرفــة مصر مثال، أي 
أن اإلجراء القطري ال يحيد عن الرقابة 

بالتأكيد  التي  واملوافقة اإلســرائيلية، 
تضمن نزع اإلجراء من أي شبهة أمنية 

ميكنها أن متس إسرائيل. 
هكــذا ميكن اإلشــارة إلــى أن هناك 
»صراعــا« ثنائيا بن مصــر وقطر على 
التأثيــر على حماس، مــا اضطر مصر 
إلى أن تقدم من ناحيتها جزرة حلماس، 
متثلت في الســماح لوفدهــا البرملاني 
بالســفر للخارج والوصول إلى جنوب 
أفريقيــا وغيرها، ورمبا الحقا الســماح 
إلسماعيل هينة بالسفر إلى موسكو 
وغيرها من عواصــم العالم في رحلة 

خارجية فريدة من نوعها. 
وال شــك في أن اإلبقــاء على »حكم« 
خارج  إســرائيل  يبقي  لغــزة،  حماس 
الضغط، ويبقي على أمل ولوج صفقة 
ترامــب للبوابة الفلســطينية قائما، 
ويبقي أيضا على أمل قطر باالستمرار 
في مداعبة حلم الــدور اإلقليمي بعد 
كل ما تعرض لــه من إخفاقات نتيجة 

فشل ربيعها العربي قائما. 

الذي يبقي فيه اســتمرار  الوقت  وفي 
االنقســام الفلسطيني الداخلي على 
حلم قطر بالدور اإلقليمي الذي لم يعد 
له من وجود سوى بامللف الفلسطيني، 
أي على حســاب املصلحــة الوطنية 
الفلســطينية، فإنه أيضا يبقي على 
امللف األمني اخلاص بســيناء مفتوحا 
مبا يوجع مصر الشــقيقة، أي أن الدور 
القطري في غزة عمليا، على حســاب 

املصلحتن الفلسطينية واملصرية.
لذا البد من مواجهته بنحو مشــترك 
وثنائي فلسطيني/مصري، لكن خضوع 
حماس العتبــارات مصلحتها الذاتية، 
وحسابات السلطة التي ما زالت حتاول 
أن ال تعــدد جبهات العــداء اخلارجية 
ضدها، مينع من أن يتم إعالن التحالف 
الفلسطيني/املصري املشترك والثنائي 
ضد الدور القطــري في امللف الداخلي 

الفلسطيني.
البــد أن تتقــدم - برأينا - الســلطة 
الرســمية، مبوقف صريح، ضــد الدور 

القطــري، الــذي تظهــر كل فصائل 
العمل الوطنــي، خاصة في قطاع غزة 
امتعاضها منه، خاصة أن مندوب قطر 
الدائم في غزة، يدير تفاصيل »املنحة« 
القطريــة، ويشــرف علــى توزيعهــا 
شــخصيا وبنحــو مباشــر، لطمأنة 
إسرائيل، التي من الغريب مالحظة أنها 
في الوقت الذي تقاتل فيه من أجل منع 
السلطة الرسمية من صرف أجور ذوي 
الشهداء واألســرى، فإنها توافق على 
صرف مرتبات مقاتلي القســام وقادته 
وقادة حماس الذين يبلغ تعدادهم ثالثن 
ألف موظف في قطــاع غزة. وبالطبع 
فإن »صفقة قطــر« التي تقتصر على 
ضــخ األموال ملقاتلي حمــاس، مقابل 
جتريد »مسيرة العودة« من نوازع اإلزعاج 
ملستوطني الغالف، ما ظهر جليا خالل 
أمراً مكشوفاً  بات  األخيرة،  األســابيع 
لدى قيــادات العمل الوطني في قطاع 
غزة، التي باتــت تطالب بدورها برفض 
هذه الصفقة، التــي ظفرت من جمل 

مسيرة العودة بأذنه فقط، وكان الثمن 
باهظــا وهو قطع الطريــق على إنهاء 
هو  هنا،  الغريــب  االنقسام.الســؤال 
كيف يكون ثمن موقف حماس بخسا 
إلى هذا احلد، أي بخمسة عشر مليون 
دوالر فقط، تفشــل املصاحلــة، وال ترى 
التي تصرفها  الــدوالرات  مئات مالين 
الرسمية شهريا على قطاع  السلطة 
غزة، بل إن احلصار الذي ينادي بكســره 
قادة حمــاس ليس املقصود منه حصار 
السكان ولكن حصار نظامها احلاكم، 
والذي يــرى في خروج قادته للخارج من 
جهة وتلقي القــادة امليدانين للرواتب 
املدفوعة من قطر، كسراً للحصار وحال 
للمشــكلة. هكذا فإن املناداة بإطالق 
احلــراك الشــعبي باتت فــي محلها، 
حيث ال بد من إسقاط نظام االنقسام، 
ألن الشــعب يريد إســقاط االنقسام، 
في ربيع شعبي فلســطيني حقيقي 
وبالضــد مــن إرادة قطــر وإســرائيل 

وحماس معا. 

يوشكا فيشر
برلين

سيكون عام 2019 ذو أهمية سياسية 
كبيرة بالنسبة لالحتاد األوروبي. فقد مت 
حتديد موعــد خروج بريطانيا من االحتاد 
األوروبي، وذلك يوم 29 مارس/ آذار 2019. 
وبعد االنتخابات البرملانية األوروبية التي 
ســتجري في شــهر مايو/أيار، وسيتم 
تسليم جميع املناصب القيادية األكثر 
أهمية فــي جميع مؤسســات االحتاد 
األوروبي. وهكــذا، اعتمادا على كيفية 
توزيع املقاعد البرملانية، ميكن ألوروبا أن 
تشــهد إعادة ترتيب رئيسة للسلطة 
بن الدول األعضاء، وداخل مؤسســات 
االحتــاد األوروبي، وبن الــدول األعضاء 

والبرملان.
داخل  الســلطة  توزيع  إعادة  ســيتم 
املؤسســات األوروبية مــن خالل توزيع 
املوظفن. وسيتم تعين الرؤساء اجلدد 

للمفوضية األوروبيــة واجمللس األوروبي 
ســيتم  كما  األوروبي،  املركزي  والبنك 
اختيــار املمثل الســامي للسياســة 
اخلارجية واألمنية في االحتاد األوروبي. إذا 
أوروبا  في  املتشككة  األحزاب  أصبحت 
مُتثل األغلبيــة في البرملان األوروبي، فإن 
هــذه التعيينات قد تعكــس انفصااًل 

مفاجًئا عن املاضي.
االحتاد  فــي  األعضاء  الــدول  أصبحت 
األوروبي أكثر انقســاًما مــن أي وقت 
القضايا  أكثــر  فــي  مضــى، حتــى 
األوروبي.  باملشروع  املتعلقة  األساسية 
على سبيل املثال، مت استبدال اإلجماع 
العام املؤيــد ألوروبا في املاضي بقومية 
جديدة. عالوة على ذلك، انفصل الشرق 
بنحو متزايد عن الغرب، والشــمال عن 
اجلنوب. وهناك سبب وجيه للخوف من 
انعكاس هذه االنقسامات في التكوين 
اجلديد للبرملان األوروبي، مما يجعل حكم 

األغلبية صعًبا إن لم يكن مستحيالً.
إن التحالف الكبير بن حزب الشــعب 
األوروبــي احملافــظ )EPP( والتحالــف 

التقدمي لالشــتراكين والدميقراطين 
)S&D( لن يســتمر علــى األرجح بعد 
االنتخابات. يعانــي التحالف التقدمي 
والدميقراطين، على وجه  لالشتراكين 
اخلصوص، من أزمة عميقة - بل وجودية 
- فــي جميع أنحاء أوروبــا. إضافة إلى 
ظهور أحزاب جديدة فــي املنطقة، مبا 
في ذلك حــزب »اجلمهورية إلى األمام« 
للرئيس الفرنســي إميانويــل ماكرون، 
املتطرفة  القوميــة  األحــزاب  وبعض 

املعادية ألوروبا.
ونظرا لألهمية غير املسبوقة لألحزاب 
القوميــة في هذه الــدورة االنتخابية، 
فإن القضايا املعتادة للحملة األوروبية 
ستعرف تراجعا ملحوظا. سيكون ذلك 
مبنزلة صراع بشــأن أوروبا ومســتقبل 
التطورات  حَتٌدت  األوروبية.  الدميقراطية 
األخيرة فــي عدد من الــدول األعضاء 
مبادئ االحتاد األوروبي األساســية مثل 
ســيادة القانــون وفصل الســلطات. 
يجب أن تكون املؤسسات الدميقراطية، 
إضافة إلى قضايا التضامن والســيادة 

األوروبين، في قلب هذه احلملة.
وغني عن القول إن االنتخابات البرملانية 
ســتكون لها آثــار بعيدة املــدى على 
مستقبل أوروبا في عالم سريع التغير. 
الرئيــس األميركي  ازدراء  إلــى  إضافة 
األوروبي حيث  لالحتــاد  ترامــب  دونالد 
يتحــدث الكثيرون اليوم عــن »نهاية 
الغرب، وشــن روسيا االنتقامية احلروب 
فــي احمليــط األوروبي وســوريا، وقيادة 

الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان 
بــالده نحــو االســتبدادية، ومطالبة 

الصن باالعتراف بها كقوة عاملية.
واألســوأ مــن ذلــك أن قــرار الرئيس 
األخير بسحب  ترامب  دونالد  األميركي 
الواليــات املتحدة مــن معاهدة القوى 
النووية متوســطة املــدى لعام 1987 
مع روســيا يثير التهديد بتجدد سباق 
التسلح. وهذا يتزامن مع أزمة مناخية 
متصاعدة ومنافســة عاملية للهيمنة 
على الذكاء االصطناعي، والتي يصعب 
مواجهة هذه  التنبــؤ مبخاطرها.فــي 

اخللفية احمُلزنة،
فإن السؤال املطروح: ما الذي سيحدث 
في أوروبا. هل سيســتطيع األوروبيون 
التمسك بسيادتهم، أم أن انفصالهم 
الذاتي ســيجعلهم أكثر اعتمادًا على 

قوى جديدة؟
يجب أن جتعل األحــزاب املؤيدة لالحتاد 
األوروبــي من مكانة أوروبــا في العالم 
قضية مركزية فــي حملة االنتخابات 
البرملانيــة. وإال، فســيعانون من هزمية 

مدمــرة على أيــدي القوميــن اجلدد. 
يرغب القوميون في العودة إلى املاضي، 
املؤيديــن ألوروبا  اعتمــاد على  وهناك 

لتقدمي إجابات للمستقبل.
ال يجــب أن نخطئ: إن فــوز القومين 
األوروبي  االحتاد  القادم سيُهٌز  العام  في 
وسُيعرضه ألزمة عميقة أخرى. سوف 
ميثــل ذلك هزميــة للقيم األساســية 
للمشــروع األوروبــي. وبالنظــر إلــى 
حجــم التهديــد، ال ميكــن للمؤيدين 
ألوروبــا االعتمــاد على األعمــال. لقد 
أدت التغييــرات األخيرة في العديد من 
أنظمة األحزاب في الدول األعضاء إلى 
تغيير احلســابات االنتخابيــة، ويتعن 
على املؤيدين ألوروبــا التكيف مع هذا 

األمر.
من وجهة نظري، أتوقع تغيرا ملحوظا 
فــي االنتخابــات األوروبيــة القادمة. 
ســواء كان ذلك لألفضل أم لألســوأ، 
فقد مت تســييس قضية أوروبا نفسها، 
واآلن يجب اتخاذ قرار نهائي بشــأنها. 
وســيكون ذلك إما من خــالل نهضة 

الدميقراطيــة  انتصــار  أو  القوميــة 
والوحدة األوروبية.

ولسوء احلظ، ال ميكن للمؤيدين ألوروبا 
احلصول على أي مســاعدة من اخلارج. 
بل علــى العكس من ذلــك: يجب أن 
تكون أوروبــا يقظة في ضبط التدخل 
األجنبي في شــؤونها - مبــا في ذلك 

انتخاباتها.
وفي السنوات األخيرة، كان هناك نقاش 
واســع حول معاناة االحتاد األوروبي من 

»عجز دميقراطي«. 
لكــن النضال من أجــل احلصول على 
أغلبية املقاعد في البرملان األوروبي يُوفر 

في الواقع فرصة كبيرة للدميقراطية. 
يحتاج املؤيــدون ألوروبا للعمل الوقت 
املناســب النتهاز هــذه الفرصة - وإال 
فســيعمل أعداء أوروبا علــى القيام 

بذلك.

يوشكا فيشر هو وزير خارجية أملانيا 
ونائباً ملستشارها في الفترة من 1998 
إلــى 2005، وكان زعيمــاً حلزب اخلضر 
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أبســط توصيفاتها،  الرواية في  إذا كانت 
أقّله بالنســبة لنا في مــا يطبع فصول، 
يرتكز على  العربــي،  اإلبداعي  مشــهدنا 
القصيدة بوصفها ديــوان العرب، كما هو 
شائع ومعروف، هي، أي الرواية مجرد دخيل 
ووافد، مع أن مغلب التجــارب اليوم باتت 
تنزع صوب هذا اجلنس التعبيري، وتســّخر 
له اجلوائز واألمــوال، لتحفيز الكتابة فيه 

واالنتماء إليه.
علمــا أّن ثمــة إشــكاالت جمــة تطرح، 
وأســئلة غزيرة، لم تــزل عالقة، دون وجود 
إجابات شــافية لها، حلد اآلن فيما يرتبط 
بجدلية التقليد وخصوصية بصمة املنتج 

الروائي العربي.
قصــدت القــول أّن جنــس الرواية مهما 
سطعت أجنمه في سماء مشهدنا األدبي، 
املهتمون  ويرميه  اتهــام،  يقبع في قفص 
بأجناسية األدب وأشكاله، بلعنة التبعية 
لآلخر وتقليده، تكريســا لصوت غريب عن 

أبجديات لغة الضاد وهويتها.
ال يعني هذا أني ضد الرواية، كون االنفتاح 
ضرورة وجوديــة، وال تطــور للمجتمعات 
في غيابها أو إغفــال وظيفتها.لكني ضد 
من يهجرون الشــعر والقصة باعتبارهما 
دعامتني أساســيتني، في الهوية الثقافية 
العربية، إجماال، خاصة، إذا كان مثل هؤالء، 
ليســقطا  فيهما،  العطاء  علــى  قادرين 
بالنهاية في فّخ تصنــع الكتابة الروائية، 
ويهيمن وازعهم التجاري، في هذا املضمار، 
املعدة  السخية  اجلوائز  إلى  وتعّطشــهم 
أصــا ألهداف خسيســة، مخربة للعقل 

العربي، عاصفة بروح القصة والشعر.
يعد القاص العراقي علي الســباعي، أحد 
أبرز األصوات، التي أخرجت الســرد العربي 
مــن كاســيكيته، وأسســت ملنظومة 
مفاهيميــة جديــدة، تخلخــل قناعاتنا، 
ومجمل ما تنشّد إليه الذاكرة العربية، في 
حلمتها بهذا الفن الذي يحّل ثانيا،من حيث 
التراتبيــة، ال املفاضلة، فــي احلقل األدبي 

العربي والثقافي على حد سواء.

والوعي  بالذائقة  اخلروج،  اســتطاع  كونه 
ضمن احلــدود التواصلية، مع هــذا النوع 
واألقصوصة،  القصــة  هو  الذي  التعبيري 
وانشتال تركيبة من املعارف والفنيات، إلى’ 

فاق أرحب للكتابة.
إنه فكاك نوعي وموضعي، من مأزق قشيب 
الســرد وقواعده املرتكنــة إلى أس عقلي 
بالتمام،  ومغلــق  منزو  وماضــوي،  رجعي 
للخدمة  االنفتاح كشرط أساسي  يرفض 

اإلبداعية، على نطاق إنساني الم.
نقــرأ لعلي الســباعي، فــي موضع من 
مجموعــة )بنــات اخلائبات( قولــه: ]أثناء 
واحدة،  وجوههــم  جنــوده،  حضــر  ذلك 
أشــبه بلوحــة جمهور با وجــوه للفنان 
تسونهيســا كيموا،برفقتهم فتاة ترتدي 
عباءة ســوداء فوق بدلة زفافها يحيط بها 
بالبدر،ســألت  الغيوم  إحاطة  مثل  اجلنود 
ذات يوم جّدتي ألمي:”ملــاذا ترتدي العروس 
ليلة زفافها بدلة بيضاء؟”. قالت جدتي : ” 
أن األرواح الشريرة حتلق ليلة الزفاف بكثرة 
فــوق رأس العروس،لذا ترتدي العروس بدلة 
بيضاء تطــرد بها األرواح الشــريرة لكون 

األرواح الشريرة تخاف البياض”.[)ص(17.
وإذن من نظيــر هذه األســلوبية، وانبثاقا 
عنهــا، تتولــد دوال معنــى اخملتلف، في 
الكتابة الســردية العراقية عموما، ولدي 

علي السباعي بشكل خاص.
معني تزلزل وتفــكك وعينا في جملة ما 
حقنتنا إياه قصص ضاربة في األرشــيف 
القصصــي العربي، على اختــاف وتنوع 
خطاباتــه، مقّدســة كانــت أم رمزية أم 
قائمــة على االصطــدام احلضــاري، في 
دورته الفلكية، وكذلــك زخم التعالق مع 
التجارب اإلنســانية األخــرى، ومن ثم رفد 
التاريــخ اجلمالــي واألدبي املعرفــي، تبعا 

لتعاقب وتوالي احلساسيات واألجيال.
في مدينة عريقة كبغــداد، ووطن عروبي 
كالعــراق، ال معنى للبيــاض األليق بأعياد 
التاريخ العربي في ذبحاته املكرورة، وأعياده 
نزيف إنسانية الكائن وانكسار هويته ، عند 
عتبات اإليديولوجية املنقوشــة بغطرسة 
وســادية الطغاة، ســوى ذلكــم املعنى 
الغيب  فــي  درجات  بالبياض،  املتســامي 

للواقعي،  املُشعرنة   ، والغرائبية  واجلنائزية 
متامــا، كما يحصــل مع علي الســباعي 
،وثلة من طينته، ســواء فــي اجملايلني له، 
أو من ســبقوه، أو في ســرب من يجدفون 
وفقا لتيار القصيــدة احلداثية التي وهبت 

نفسها ، ملا راح يدعي ” ميليشيا الثقافة” 
في متجيد رهيب للخراب ،ونضال مســتعر 

ضد راهن الدموية والفوضى واالضطراب.
نقتبس له، مــن موضع آخر، عن مجموعة 
)زليخــات يوســف(، الومضــة التاليــة: 

]تخلصت مرمي حبيبتــك من ذاتها ـــــــ 
فرديتهــا وتوّحــدت معك، خرجــت ذاتها 
لتدخل بذاتــك، غــادرت حبيبتك ظمأها 
إلى ارتوائك، إلــى وجودها املليء بك…لهذا 

أصبحت كما يصفك ابن عربي…
لكنهم كانوا يــرددون دومــا: ال يهم لون 
القط مــادام يصطاد الفئــران، من يومها 
وأنــا أغني على لياي، ولم آخذ ثأرها وال ثأر 
جدي، وتفّرق دمهــا، وضاعت هيبتها أمام 
أنفســنا، قبل أن تضيع بني بطون وأفخاذ 

القبائل[ )2(.
وميكانيزمات،  تقنيــات  كهــذه  باعتماد 
تكتمــل خيــوط اللعبة الســردية، لدى 
القاص علي الســباعي، كإنسان واع جدا 
بقوانــني وقيود وإكراهــات الراهن، وكذات 
في ظمأ ســرمدي، لينابيع املوروث، بحيث 
ال يّكــف ينهــل مــن عوالــم املوغل في 
حسب  ذكيا،  استثمارا  الذاكرة،ليستثمره 
ما تنتج عنــه لغة جديدة ومعــاٍن قريبة 
جدا مــن االدراك العربي،متوســا خطابا 
االنغمــاس فــي كتابة نوعيــة مختلفة، 
حتتفــي بالبياض وترســم عوالم للمعنى 
الشــارد أو الهــارب، مثلما ترســمه،ذات 
مشــّككة وقلقة،تدفع بثقافــة البياض 
،في اجنذاب واع، إلى أولويات االنتماء، آفاقا 
واعــدة ونضرة تزرع في عقل وقلب املتلقي 
العربي، حيثمــا تواجد، آمل كتابة البياض 
والثأر، ال كما متليهما الذاكرة، وإن انتعشت 
األنامــل مبخزونها، ال بل كتابة ذات تتنّفس 
مــلء الرئة، فــن القصة،وترتقــي به فوق 
احليــاة ،كعنوان فلســفي ووجودي،لعالم 
نناضــل من أجل قلــب معاييــره وبتر يد 
سلطته،انقابا إبداعيا مينح البياض والثأر 

طوباوية وغائية أكثر.

شاعر وناقد مغربي
هامش:

)1( عــن قصــة فرائــس بثيــاب الفرح، 
مجموعة بنات اخلائبات، ص17.

)2( عــن قصة مــرمي البلقــاء، مجموعة 
زليخات يوسف،ص 7.

لعلــي  القصصيــة  اجملاميــع  ***أنظــر 
السباعي.

ال أعــرف كيف ترجمــت مجموعــة رابندرانات طاغور 
الشــعرية )قربان األغاني( من البنغالية إلى اإلنكليزية 
عام 1912، وأحدثت كل هذا الصخب الذي انتهى مبنحه 
جائــزة نوبل فــي األدب في العام الــذي يليه. لكن من 
املؤكــد أن املترجم كان قريباً من عقل وقلب طاغور إلى 
الدرجة التي جعلته ينجح في مهمته كل هذا النجاح. 
فكان بذلك أول شــرقي يحصل على هذه اجلائزة على 

اإلطاق. 
لم يكن طاغور شــاعراً عادياً، فهــو ينتمي إلى طبقة 
البراهمــا، أعلى طبقات الهندوســية. وكان والده من 
كبار الكهنة. وكان ال بد أن تترك هذه النشأة آثاراً بالغة 
عليه، وجتعله أميل للزهد والتأمل واإلخاص للحقيقة. 
لكن مثاليته هذه اقترنت بالعمــل والكفاح والثورية. 
حتى أنه عاب علــى املهامتا غاندي دعوته للعودة للنول 
أو آلة النســج  القدميــة. وكان رأي طاغــور هو األخذ 
بالتقنيات األوربية. فرفض االستعمار في نظره ال يعني  
العزوف عــن اآلالت احلديثة، بل في احلصول عليها. ولم 
تعجب طاغور وجهة نظر غاندي باستخدام التقشف 
في مواجهة عدو مدجج بالساح. فاملقاومة احلقيقية 
تنبــع من بناء مجتمع متطور، آخذ بأســباب احلضارة، 
راغب في االستزادة منها. بل إن طاغور كان يرى إمكانية 
التعايش بني االنكليز والهنود، فوجود احلكم البريطاني 

دليل على وجود التخلف الشديد لدى األمة الهندية.
وما حدث أن الغلبة كانت لغاندي، لســبب بسيط هو 
أنــه كان أقرب لروح الهند من طاغــور، وأكثر قرباً منه 

للجماهير.
ولم يكن العراق بعيداً عن هذه املســاجات، بعد عقد 
معاهــدة 1930. فاغتنم امللك فيصل األول زيارة طاغور 
إليــران، ودعاه لزيارة العراق. فقدم هو وزوجة ابنه، واثنان 
من زمائه الشــعراء، إلى العراق في العشرين من أيار 
1932. وكان في مقدمة مستقبليه في مدينة خانقني 
الشاعر جميل صدقي الزهاوي. ركب بعدها القطار إلى 
بغداد فاســتقبله في احملطة الفريق جعفر العسكري 
وزير الدفاع وعــدد كبير من املســؤولني واألدباء، ودعي 
لإلقامة في واحد من أفضل فنادق بغداد هو التايكرس 
باالس املطل على نهر دجلة. وأقام له امللك فيصل مأدبة 
عشــاء في القصر امللكي بحضور رئيــس الوزراء نوري 
الســعيد وبقية الوزراء. ثم تكررت الدعوات وجلسات 
االحتفاء بالشــاعر العظيم، فــي املقاهي واملتنزهات، 

واجملالس اخلاصة. 
وملا كان طاغور من محبي املوســيقى، فقد قام جميل 
صدقــي الزهاوي بترجمــة إحدى أغانيه إلــى العربية 
ليلحنها الفنــان الكبيــر صالح الكويتــي وتغنيها 
املطربــة فاطمة أحمد. واألخيرة هــي املطربة احللبية 
األصل املعروفة باسم زكية جورج! أما األغنية فهي )يا 
بلبل غن اجليرانا / غن وتفنن أحلانا / فبنيتهم كســرت 
قلبي / وليبق لديها جذالنــا / وحلقل أبيها من حقلي / 
تتطاير أســراب النحل..(. وقد شــكك البعض بنسبة 
هــذه األغنية إلى طاغور، ألنها ال تائــم روحه الثورية. 
ولكن هذا البعض نسي أن طاغور وضع أكثر من 2300 
أغنية بالبنغالية، واألغنية شــئ، والقصيدة شئ آخر. 
وكان الرجل شاعراً وروائياً ورساماً وموسيقياً ومخرجاً 
ســينمائياً. فجمع اجملد من أطرافه وأصبح بحق واحداً 
من أعظم الشــخصيات التي أجنبها الشرق في القرن 

العشرين! 

غاندي وطاغور 
وفاطمة أحمد!

المنجز القصصي لعلي السباعي
»سرديات النهل من الموروث«

سلسلة مقاالت من كتاب )مجلة لقمان(

دراسة

متابعة

اصدار

غالف الكتاب

شوقي عبد األمير
 

مقدمة
منذ سنوات وهذه الفكرة قائمة أن ينشر 
هذا الكتاب على حلقــات في الزميلة » 
الصباح اجلديد » واليوم يســرني ان اصنع 
بني يدي صديقي وزميلي العزيز اسماعيل 
زاير رئيــس التحرير » مجلة لقمان » وهو 
كتاب الذي اســتغرقت في اعداده ســت 
ســنوات وقد جاءت فكرته من غياب رافد 
مهم من روافد ادبنــا ولغتنا وهو » النثر 

اجلاهلي » 
املفارقــة الكبيرة تكمن في أن الشــعر 
اجلاهلي وصلنــا ولو مجزأ فــي عدد من 
الكتــب واملعلقات والدواوين، اما النثر فا 
يوجد حتــى كتاب واحد يجمعه، علما ان 
كان منتشرا جدا وميأل اسواق وحياة العرب 
قبل االسام كما يؤكد ذلك كل املؤرخني 
العرب لكنهم لم يجمعوا هذا النثر ولم 
يعتنوا به وظــل متفرقا مبعثرا في كتب 

التاريخ 

مــن هنا تأتــي اهمية جمع هــذا التراث 
العظيم ونشره في كتاب خاص به .

بالطبــع ان عــدم االهتمــام بالنثر قبل 
االســام يفســر بنظريات عدة بعضها 
شــكلي باعتباره اصعــب للحفظ على 
الذاكرة الشــفاهية ولكــن هذه احلجة 
واهية وال تكفي واملسألة مرتبطة بظهور 

االسام واملوقف من االدب قبله 

كاهنــة ذي اخللصة تتكهــن مبا في بطن 
رقية بنت جشم:

زعموا أن رقية بنت جشــم بــن معاوية 
ولــدت منيرًا وهااًل وســواءة، ثم اعتاطت 
فأتت كاهنة بذي اخللصة فأرتها بطنها، 
وقالت: إني قد ولدت ثم اعتطت؛ فنظرت 

إليها ومست بطنها، وقالت:
»رب قبائــل فرق، ومجالــس حلق، وظعن 

حزق في بطنك زق«.
فلما مخضت بربيعة بن عامر، قالت إني 
أعرف ضرطى بهال، »أي هو غام، كما أن 

هااًل كان غاًما«.

رأى سلمى الهمدانية في حرمي املرادي:
أغار رجل من »مراد« يقال له »حرمي« على 
إبل عمرو بن براقــة الهمداني وخيل له؛ 
فذهب بها؛ فأتى عمرو سلمى الهمدانية، 
وكانت بنت ســيدهم، وعــن رأيها كانوا 
يصدرون، فأخبرها أن حرميًا املرادي أغار على 
إبله وخيله، فقالــت: »واخلفو والوميض، 
والشــفق كاإلحريض، والقلة واحلضيض، 
إن حرميًا ملنبع احليز، ســيد مزيز ذو معقل 
حريز، غيــر أني أرى احلمة ســتظفر منه 
بعثرة، بطيئة اجلبرة، فأغر وال تنكع« فأغار 
عمرو، فاستاق كل شــيء له، فأتى حرمي 
بعد ذلــك يطلب إلى عمــرو أن يرد عليه 

بعض ما أخذ منه، فامتنع ورجع حرمي.

تنافر العجفاء بنت علقمة وصواحباتها 
إلى الكاهنة السعدية:

روي أن العجفاء بنت علقمة الســعدي، 
وثاث نســوة من قومها، خرجن فاتعدن 
بروضة يتحدثن فيها، فوافني بها ليًا في 
قمر زاهر، وليلة طلقة ســاكنة، وروضة 
معشــبة خصبة؛ فلما جلســن قلن: ما 

رأينا كالليلــة ليلة، وال كهــذه الروضة 
روضة أطيــب ريًحا وال أنضــر، ثم أفضن 
في احلديــث؛ فقلن: أي النســاء أفضل؟ 
قالــت إحداهن: اخلــروج الــودود الولود. 
قالت األخرى: خيرهــن ذات الغناء، وطيب 
الثناء، وشدة احلياء. قالت الثالثة: خيرهن 
السموع اجلموع، النفوع غير املنوع. قالت 
الوادعة  ألهلها،  اجلامعة  خيرهن  الرابعة: 
الرافعــة، ال الواضعة. قلــن: فأي الرجال 
أفضــل؟ قالت إحداهــن: خيرهم احلظ3 
الرضي، غير احلظل4 البطي. قالت الثانية: 
خيرهن السيد الكرمي، ذو احلسب العميم، 
خيرهن  الثالثــة:  قالــت  القــدمي.  واجملد 
الســخي، الوفي الرضي، الــذي ال يغير5 
الرابعة:  احلرة، وال يتخــذ الضرة. قالــت 
وأبيكن، إن في أبي لنعتكن، كرم األخاق، 
والصدق عند التاق، والفلج عند السباق، 
ويحمد أهل الرفــاق. قالت العجفاء عند 

ذلك: كل فتاة بأبيها معجبة.
وفي بعض الروايــات أن إحداهن قالت: إن 
أبي يكــرم اجلار، ويعظم اخلطــار، وينحر 
العشار، بعد احلوار، ويحمل األمور الكبار، 

ويأنف من الصغار؛ فقالت الثانية: إن أبي 
عظيم اخلطــر، منيع الوزر، عزيــز النفر، 
يحمد منه الورد والصدر؛ فقالت الثالثة: 
إن أبي صدوق اللســان، حديد اجلنان، رذوم 
اجلفان، كثير األعوان، يروي الســنان، عند 
الطعان، قالت الرابعة: إن أبي كرمي النزال، 
منيف املقال، كثير النوال، قليل السؤال، 

كرمي الفعال.
ثم تنافرت إلى كاهنــة معهن في احلي؛ 
فقلن لها: اســمعي ما قلنــا، واحكمي 
بيننــا واعدلي، ثم أعــدن عليها قولهن؛ 
فقالــت لهن: »كل واحــدة منكن ماردة، 
بأبيهــا واجــدة، على اإلحســان جاهدة، 
اســمعن  ولكن  حاســدة؛  لصواحباتها 
املبقية على بعلها،  النســاء  قولي: خير 
الصابرة علــى الضراء مخافة أن ترجع إل 
أهلهــا مطلقة؛ فهي تؤثــر حظ زوجها 
على حظ نفسها؛ فتلك الكرمية الكاملة، 
وخير الرجال اجلواد البطل، القليل الفشل، 
إذا ســأله الرجل، ألفاه قليل العلل، كثير 
النفل5، ثم قالت: كل واحدة منكن بأبيها 

معجبة.

حذام يوسف
 

كما يحدث غالبا.. مع شــخصيات أدبية 
وعلمية وفنيــة تغادرنا، اجتمع العراقيون 
على محبة الشــاعر عريان السيد خلف، 
فــي حياته وبعــد مغادرته هــذا العالم، 
اجلميع ادباء ومثقفون  وسياسيون، اجلميع 
أرسل برقيات تعاز للعراقيني لوفاة الشاعر 
السيد خلف، اذ قدمت السفارة االميركية 
في العراق يوم اخلميس، تعزية الى الشعب 
العراقي، وقالت في بيان لها انها »تتقدم 
بأحر التعازي الى الشــعب العراقي والى 

أســرة الشــاعر العراقي الراحــل عريان 
السيد خلف«.

حتى شــعراء العمود واملعــروف انهم ال 
مييلــون للشــعراء الشــعبيني، لكنهم 
فجعوا أيضــا بخبر وفاة الشــاعر عريان 
التواصل  وامتألت صفحات  السيد خلف، 
التعزية وبقصائده،  االجتماعي ببرقيــات 
التي لم يترك موضوعا إنســانيا اال ونظم 
فيه، وبصدق وصل الــى قلوب العراقيني، 
ليجتمعوا على محبته، ويقيموا مجالس 
العزاء اخلاص  الى مجلــس  العزاء إضافة 
بعائلته، ففي قضاء )قلعة سكر( شمالي 

محافظــة ذي قــار، وهي مســقط رأس 
الشــاعر الراحــل، اقام أبناؤها مجلســا 
للعزاء اســتقبلوا فيه املعزين من شعراء 

ومثقفني، مــن محافظة ذي قار ومن املدن 
القريبة منها، وفي النجف كان تشــييع 
الشاعر رســميا مهيبا، في مشهد مؤثر 

جدا، حيث انشــد املشــيعون النشــيد 
الوطنــي العراقي، وهــم يحملون العلم 
العراقــي ويلوحون به في إشــارة الى ان 

الشاعر ابن العراق جميعا. 
مجالس العزاء التــي توزعت في أكثر من 
مدينــة عراقية، لم تكــن مجرد مجالس 
عــزاء بل كانت احتفاء بالشــعر الذي لم 
ولــن يغادر محبيه ومتابعيــه، ففي أكثر 
من مجلس بل حتى في ســاعة تشييعه 
كانت هناك حناجر محبة تصدح بحماس 
لتعلن ان الشــاعر عريان السيد خلف هو 
شاعر الشــعب، منهم الشــاعر الكبير 

ناظم السماوي، واألســتاذ مفيد اجلزائري 
وغيرهــم من االدبــاء واملثقفــني اللذين 
كانوا يتســابقون لنعي الشاعر بطريقة 
تليق بالراحل، ومــن املفارقات ان مجالس 
العزاء لم يشارك بها أي من الشخصيات 
الرسمية في الدولة، وكأن االمر ال يعنيهم، 
وال ميثلهم، وفي هذا ادانة أخرى لسلسلة 
مهامهــم  فــي  بالتقصيــر  اداناتهــم 
من  مــع مطالبة  والوطنية،  اإلنســانية 
االدباء واملثقفني بتســمية شارع باسمه 
وهو يستحق كل تقدير واستذكار، ألنه لم 
يكن شاعرا شعبيا فحسب بل كان علما 

من أعام االدب العراقي امللتزم وتشهد له 
قصائده الوطنية.

الرحمة واخللود لك يا أبا خلدون وقد كنت 
قريبا حد الدمع من العراقيني، وســيبقى 
خالدا بقصائده، وحكاياته التي اثرت على 
املنصات، وقريبا ستكون االعمال الشعرية 
الكاملــة بني ايــدي محبيــه وأصدقائه، 
وستصدر عن دار سطور التي اتفقت على 
اجناز هــذا الكتاب وكان مــن املفترض ان 
يتم توقيع العقد فــي يوم فقده، األربعاء 
للمباشــرة بطبعه، اال ان القــدر كان له 

اسرع لألسف، الرحمة له ولنا.

شعراء العراق توحدوا في وجعهم لوفاة الشاعر عريان السيد خلف

غالف الكتاب

حذام يوسف
 

والنشر  للطباعة  دار ضفاف  عن 
 522 ب  كتــاب  والتوزيــع، صدر 
صفحة من القطع الكبير، يضم 
شخصيات أدبية وفنية، من أبناء 
اجملر الكبير، وثق سيرهم العقابي 
وفاء لهم ولتاريخهم وانتمائهم.

كتــاب )اجملــر الكبيــر.. ذاكــرة 

ثقافيــة(، جــزء من سلســلة 
)اجملر الكبير  شملت عدة عناوين 
ذاكــرة رياضيــة .. اجملــر الكبير 
ذاكرة علمية .. ونقوش في ذاكرة 
اجملر الكبيــر .. إضافة الى كتاب 
اجملر  الشعبي في  الشعر  شعراء 
الكبير(، هو مبثابة رد اجلميل الى 
تلــك املدينة التي كانت ســببا 
في ظهور هذه األسماء املبدعة، 

كما يبني الكاتــب في مقدمته 
للكتاب.

الشاعر  الغاف كتب  على ظهر 
الكبير عيسى حسن الياسري:" 
في الــدول املتحضــرة ال يوجد 
شيء تهتم به أكثر من اهتمامها 
بتدويــن تاريــخ مدنها ســيما 
كوثيقة  والفني،  الثقافي  جانبه 
تقدمها لألجيــال القادمة لكي 

تضيف إلبداع من سبقوهم، وما 
أقدم عليه األستاذ علي العقابي 
ال ميكن ان ينهض بــه اال املبدع 
املتحضر الذي ال يرى في مدينته 
شــوارع واســواقا وبيوتا مهما 

كانت جميلة.
ان علي العقابي وهو يؤرخ مدينة 
املؤرخني وفي  أوال عند  باحثا  اجملر 
القواميس عن ســبب تســمية 

املدينة اجملر ومن ثــم يعرج على 
اضاءة مبدعي هــذه املدينة في 
نافضا  والفن،  والقصة  الشــعر 
عن ذكراهم غبار النسيان وفاحتا 
أكثر من نافذة في جدار العتمة، 
ليغمرهــم ضــوء الكلمة، لقد 
قدم علي العقابي جهدا حضاريا 
نأمل ان حتذو بقية املدن العراقية 

حذوه".

المجر الكبير ذاكرة ثقافية .. جديد الكاتب علي كاظم العقابي
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بدايات الصراع بني املكتب السياسي 
و البارزاني

إتفاق البارزاني- عارف

* ما هــي املآخذ على إتفاق احلكومة و 
البارزاني؟

- عقــد اإلتفــاق بني املــا مصطفى 
واملشير عبدالسام عارف في 10 شباط 
1964، ولــم يتضمن أي إعتراف بحقوق 
الذي صدر  البيان  الكردي.حتى  الشعب 
الحقا كان فيه تراجع واضح عن الوعود 
أعلنه  الــذي  اإلتفاق  ففي  الســابقة. 
مجلس قيادة الثورة برئاسة عبدالسام 
البيان  ورد إسم الشعب الكردي، ولكن 
الاحق أشار الى إسم الشعب الكردي 
البارزاني قد  بـ "إخواننا األكراد"!، وكان 
وعد احلكومة بــأن اليتحدث عن احلكم 
الذاتي وأن يعمل على حل احلزب وينضم 
القومي املشــترك،  العمــل  ملشــروع 
وفي بيان أصــدره املا مصطفى الحقا 
باللغتــني الكردية والعربية أشــار الى 
أنه يثق بعبدالســام عارف وبأنه قائد 
إســامي مؤمــن، واملؤمنــون مؤمتنون 
وعليه ســوف يضع ثقة شــعبه بهذا 
القائد، ولذلــك يجب علــى الناس أن 

ينصرفوا ألعمالهم.

* هــل جــرى أي تنســيق بــني املــا 
مصطفى و املكتب السياسي بشأن 

هذا البيان؟
- كا.. فكما ذكرت كانت صيغة البيان 
احلكومة،  قبــل  من  مكتوبــة  وكأنها 
ففيها إهانة واضحة للبيشمركة، حني 
يطلــب منهم البارزانــي أن يعودوا الى 
أعمالهم، وكأن عمل البيشمركة ليس 
والكرامة، وحاولنا نحن  احلرية  من أجل 
املقربــون منه كثيرا أن نثنيه، لكنه أبى 

وأصر على موقفه.

* ومــا كان رد فعلكم كيســاريني في 
احلزب؟

- لقد قلــت رأيي بصراحــة حتى انني 
أبلغــت الصحافــة األجنبيــة بذلك، 
فقــد كنت في رانيــة و جتمع هناك 14 
دانا شــميدت  صحفيا أجنبيا أحدهم 
والذي روى حديثي في كتابه "رحلة الى 
مراسلي  الى  باإلضافة  شجعان"  رجال 
ورويترز  أنبــاء تاس وشــينخوا  وكاالت 
والشرق األوســط وغيرها. هناك أبديت 
رأيي بصراحة وقلــت "أنا ال أثق مطلقا 
بحكومــة عبدالســام عــارف فهي 
حكومة دكتاتورية لن متنحنا أية حقوق 
قومية، وينبغي لنــا أن نواصل النضال 
حتــى حتقيق مطالبنــا، وكان علينا أن 
ال نتنازل عــن احلكم الذاتــي واحلقوق 
الدميقراطيــة". وقلت أيضا "بأنني ضد 
إنصهــار جميع األحــزاب العراقية في 
بوتقة حزب واحد، نحن سنحافظ على 
حزبنــا الدميقراطي الكردســتاني ولن 
بل سنعمل  البيشــمركة،  قوات  نحل 
على العكــس مما جاء باإلتفــاق، نطور 
زيادة  وندربها وســنعمل علــى  قواتنا 
بكتاب  والتفصيات موجودة  أعدادها". 
دانــا شــميدت والحظت أثنــاء إدالئي 
بتلك التصريحات أن مراسلي الصحف 
والــوكاالت الســوفيتية لــم يكونوا 
مرتاحني ملا قلــت، ألنهــم كانوا على 
خط خروتشوف الذي يدعو الى تغليب 
العرقية  للمشــاكل  السلمية  احللول 
والقوميــة، ويعطي احلكومات احلق في 
قمــع اإلنتفاضات وإخماد الثورات خوفا 
من إمتداد لهيبها الى الشعوب األخرى 
العالم! ولذلــك كانوا يؤيدون  وإحتراق 
املا مصطفى مــن الناحيتني املبدئية 
والسياســية، وكذلــك مــن الناحية 

العملية.

* إذن كان البيــان هــو بدايــة ظهــور 
اخلافات بينكم و بني البارزاني؟

- هذا صحيح، فاخلافات كانت تتعاظم 
بني املكتب السياســي ورئيسه اجلنرال 
بارزانــي، خاصــة حني شــرع الطرفان 
بتنفيــذ اإلتفاق.كانــت النقطة األهم 
لنا هي، مسألة  بالنســبة  اإلتفاق  في 
تســليم املناطــق احملــررة الــى ايدي 
القــوات احلكومية، فقــد نصت مادة 
في اإلتفاق بعــودة احلكومة الى جميع 
املناطق التي كانت حتت سيطرة الثورة 
مثل مــدن )قلعــةدزة ورانيــة وجوارتا 
وبينجوين وقــرداغ وســنكاو وغيرها(. 

وكانــت احلكومة تطلب تســليم تلك 
املناطــق والبارزاني يأمر البيشــمركة 
بتنفيــذ طلباتها، في حــني كنا نصدر 
األوامــر بعــدم إخائهــا، وكانت هذه 
هــي النقطة األساســية خلافاتنا مع 
البارزانــي. وكان بارزانــي يعتبرموقفنا 
مترديا وعصيانا ألوامره، وأصبحت هناك 
أزدواجية في القرار السياســي، فواحد 
يأمر بتســليم املناطق احملــررة، واآلخر 
يرفضه، واحد يطلب من البيشــمركة 
العســكريني وأفراد الشــرطة بالعودة 
الــى احلكومة، وآخر يأمرهم بالبقاء مع 
بارزاني هذه اخلافات  الثورة. وإســتغل 
فعني عددا من الضباط ومراتب اجليش 
والشرطة مســؤولني في احلزب وقوات 

البيشمركة.

* وهل إتخــذ البارزاني أية إجراءات ضد 
معارضي إتفاقه مع عارف؟

- املعارضــون كانوا من احلــزب، ناضلوا 
بصفوفه وأسســوا قوات البيشمركة 
وأدوا واجباتهم احلزبية على خير مايرام، 
وتولــوا مســؤولياتهم بكفــاءة، كل 
قام بــدوره في خدمة احلــزب وتقدمه، 
أما الذيــن جــاء بهــم البارزاني فقد 
كانــوا يطمعــون بأن تكــون كل أمور 
البيشــمركة بأيديهــم يتصرفون بها 
كما يشــاءون، وقد إســتغل البارزاني 
ذلك وبإعتباره رئيســا للحزب أزاح عددا 
من املســؤولني احلزبيني الكفوئني وعني 
هؤالء مبكانهم.فعلى سبيل املثال، أزاح 
علي عسكري وعني مكانه عبدالوهاب 
األتروشي، وأزاح كمال املفتي وجاء باملا 
معروف، وأعفى عمر دبابة ووضع مكانه 
عزيز عقــراوي وهكذا أحــدث تغييرات 

كبيرة.

* هل كان هناك من مزيد؟
- حدثــت التغييرات املذكورة في مايس 
1964، وهي شملتني أيضا وأنا صديقه 
وأحد اقــرب املقربني إليــه، أزاحني من 
قيادة قوات رزكاري وأحل رشــيد سندي 
العقيد  املنصــب على  وإقترح  مبكاني، 
عبداهلل حويزي، لكنــه رفض قائا "أنا 
كنت نائب مام جال في املسؤولية ومن 
غير الائق أن أحتل مكانه، فجاء برشيد 
ســندي، واألنكى من ذلك أنه أزاح عددا 
من الضباط العسكريني وأحل مكانهم 
ضباطا من الشرطة. املهم أنه كان يعني 
وفي  اآلخرين،  علــى  ليفرضهم  أعوانه 

مبثابة  التغييرات  هــذه  كانت  احلقيقة 
أجراها  البيشمركة  داخل قوات  إنقاب 
املا من دون مشاورة املكتب السياسي 
أو اللجنة املركزيــة، بل بالضد منهما، 
وكان هدفه هو إخــراج األمور من حتت 

سيطرة املكتب السياسي.
النقطــة األخــرى، كانــت تصريحاته 
املتكررة ضد احلزب وضــرورة حله، فقد 
كان يصرح هنا وهناك، بأننا إتفقنا مع 
املســألة.وكحقيقة  وإنتهت  احلكومة 
تاريخيــة أقول بأن املكتب السياســي 
بــدوره كان عنيفا فــي ردود فعله جتاه 

اإلجراءات التي إتخذها البارزاني.

تعمق اخلافات بني املكتب السياسي 
و البارزاني

* ومن كان األكثر تشددا في ردود فعله 
جتاه البارزاني؟

- كانت هنــاك ردود فعل متشــنجة، 
أحمد  إبراهيم  األســتاذ  مــن  وخاصة 
وعلي عبداهلل  عزيز شمزيني  والدكتور 
ورفاق آخرين في اللجنة املركزية منهم 
نوري أحمد طه واملــا ماتور اللذان كانا 
أكثر تشددا ضد املا مصطفى.حتى أن 
نوري شاويس كان يشتمه في مجالسه 
وقد وصلت تلك الشــتائم الى أسماع 

املا مصطفى.
كان رأي علــي عبداهلل نوري شــاويس 
هو أنه حــان الوقت لوضــع حد للما 
مصطفى وأن نفــرض عليه اإلنضباط 
احلزبي! وفي مناقشــة جرت بيني وبني 
علي عبداهلل، قلت له "ان املا مصطفى 
حالة خاصة والميكننا إتخاذ أية إجراءات 
بالنظام  حزبية ضده، ألنه أصا اليؤمن 
الداخلي للحــزب، بل انه اليؤمن باحلياة 
تاريخية  احلزبية عموما، وهو شخصية 
كرديــة فرضته ظــروف خاصة وأصبح 
رئيســا للحزب، فهو ليس عضوا عاديا 
أو قياديــا بســيطا حتــى نطبق ضده 
اإلجراءات احلزبية، وهو أصا غير منتخب 
لرئاســة احلزب". وكان رد علي عبداهلل 
هو "أنت تصطف الــى جانبه وتريد أن 
حتبب نفســك إليه، وإال يجب علينا أن 
نطبق النظام الداخلي ضده ونضع حدا 

لتصرفاته غير احلزبية".
املكتب السياسي و البارزاني

* إذن كان رأيك مخالفــا لرأي املكتب 
السياسي في التعامل مع البارزاني؟

- نعم هذا صحيــح، كان لي رأي خاص 
لم أفصله ســابقا ولكننــي مضطر 
أن أحدثكم بــه االن، كان رأيي أنه رغم 
وتعارضها مع  البارزاني  سلبية مواقف 
احلياة احلزبيــة واملفاهيم الثورية، ولكن 
مع ذلك يجب أن نســمع كامه ونلتزم 
والثورة،  وإال فإننا سنخســر احلزب  به، 
وكنت أرى بأن موقف املكتب السياسي 
هــو موقف إنعزالي ويســاري متطرف، 

وكنت أرى التالي:
 أوال: يجب على املكتب السياســي أن 
يدركــوا بأن املا مصطفــى هو ضرورة 
تاريخية للثورة الكردية، فهناك عدد من 
الثورة،  رؤساء العشــائر منضمون الى 
فــإذا طردنا املــا مصطفــى أو إظهار 
أنفســنا بأننا لــم نعد بحاجــة إليه، 

سيكون ذلك خطأ كبيرا.
ثانيا: كنت أعتقد بأن مواجهة البارزاني 
بقوة الطليعة احلزبية ليســت كافية، 
بل يجــب أن تكون املبادرة من اجلماهير، 
مبعنى كان يتوجب على أعضاء املكتب 
السياســي أن يكون نفســهم الثوري 
طويــا ويصبروا حتى تظهــر حقيقة 
مواقف وتصرفات البارزاني وسعيه حلل 
احلزب وتســليم املناطق احملــررة لقوات 
احلكومة أمام الشــعب، وحني يتحقق 
ذلك فإن الشعب لن يسكت وهو الذي 
ويطلب  اخلاطئة  سياســاته  سيواجه 
منه التخلــي عن قيادة احلــزب، ولكن 
قيادة احلزب إختارت املواجهة بنفســها 
عن طريــق األعضاء والكــوادر احلزبية 
فنســبة 90 باملائة من هــذه القيادات 
ظنــت أن بإســتطاعتها مواجهة املا 

مصطفى واإلنتصار عليه!
ثالثا: أعتقد بأن املواجهة املباشــرة مع 
املا كان أمرا خاطئا، حيث كان األفضل 
أن نغلب احلل السياســي بدال من إبداء 

الكراهية له.
رابعــا: اخلطأ القاتل الذي أدى الى تفجر 
لنوري  الفــردي  التصرف  هــو  الصراع، 
شــاويس، فقد كان متعجرفــا وأنانيا 
إرتكــب أخطاء فادحــة بفرديته، وهذه 
أمور أشــبعت بحثا، ولكنــي في هذا 
املقام أود أن أروي األحداث بشــكل أدق 
وأكثــر صراحة. وبعــد أن تدخل بعض 
الوجهــاء للمصاحلة بني قيــادة احلزب 
إبراهيم  واملا مصطفى، جاء األســتاذ 
البارزاني في  لزيــارة  أحمد من مــاوت 
مارس 1964 وإلتقيناه أنا وبعض الرفاق 
اآلخريــن وذهبنا معا الى املا مصطفى 

أن نقنعه بحل وســط  وأردنا  فعاتبناه 
كنت قد أعددته.

حل اخلافات بــني البارزانــي و املكتب 
السياسي

* وما كان هذا احلل الوسط ؟
- إقترحت أن تتشــكل جلنــة محايدة 
لإلشراف على إنتخابات نزيهة في مؤمتر 
حزبــي، وأن يتولــى املؤمتربحث مجمل 
واإلتفاق  واملوقف من احلكومة  اخلافات 
معها، عندهــا إما أن يقبــل البارزاني 
مقررات املؤمتــر أو يرفضهــا، املهم أن 
اخلافات ســتأخذ مجرياتها القانونية. 
وفي احلقيقــة وافق األســتاذ إبراهيم 
أحمد وعلي عبداهلل على هذا املقترح، 
ترشــيح  املا مصطفى  منــي  وطلب 
بعض األســماء للمشاركة في اللجنة 
املذكورة فقدمت له تلك األسماء فوافق 
عليها، وأســتطيع القول بــأن أغلبية 
األســماء املرشــحة لعضوية اللجنة 
كانوا من احلزبيــني املؤيدين خلط احلزب 
وليسوا مع املا مصطفى وهم )جمال 
شــالي وحبيب محمد كــرمي و يداهلل 
فيلي وعباس حسني وجال عبدالرحمن 
وعمر بامرني ورفيق آخر نسيت إسمه(، 
مت ترشيح هؤالء لإلشــراف على املؤمتر 
احلزبــي، وكتبنــا بيانا حــررت أنا اجلزء 
األكبر منــه وراجعه األســتاذ إبراهيم 
أحمد وأخذتــه الى املا مصطفى الذي 
أجرى بعــض التعديات عليه، ثم أعدنا 
كتابته من جديد.ووقعه املا مصطفى 
كما وقعه األستاذ إبراهيم أحمد نيابة 
عن املكتب السياسي.وأرســلنا البيان 
بيد حبيــب محمد كرمي ويــداهلل الى 
نوري شــاويس مبقر املكتب السياسي 
قرب ماوت لكي يطبعه وينشــره. وكان 
شــاويس أحد أشد األعضاء عداء للما 
مصطفى، وال أعرف من كان يســنده و 
يشــجعه أوما هي مراميه في تصعيد 
األزمة، فقد غضب مــن حاملي البيان 
وشــتمهم وأخذ البيــان منهم ومزقه 

وأودع حامليه الى التوقيف.

*ومــا كان موقــف البارزانــي من هذا 
التصرف؟

- املا مصطفــى لم يحبذ منذ البداية 
عقــد املؤمتر، وإســتغل هــذا املوقف 
العنيف برفــض احلزب للمؤمتر ولإلتفاق 
مــع احلكومة ليعمل مــن جانبه على 
عقــد مؤمتــر خاص بــه. وبــدأ يبعث 
بالرســائل يوصي أعوانه بالعمل داخل 

املؤمتر إلفشــال خطة جماعة إبراهيم 
أحمد واحليلولة دون فوزهم باإلنتخابات 
بهذا  رســالة  على  وحصلنا  احلزبيــة، 
املعنى موجهة من البارزاني الى العقيد 
كافي، وأعتقــد بأنه لو لــم يكن هذا 
املوقف املتعنت من نوري شــاويس ولو 
جنحنا فــي تنفيذ اإلتفاق الذي جرى في 
سنكســر بني األســتاذ إبراهيم أحمد 
وأنا وعلي عبــداهلل مع املا مصطفى، 

لكانت األمور تسير بإجتاه آخر.

* متى وقعت هذه األحداث؟
- وقعت كلها في شــهر مايس 1964، 
واكرر بأنه لو جنحنــا في تنفيذ اإلتفاق 
املذكور لكان بإمكاننا عقد مؤمتر موحد 
وجتنيب احلزب كل هذه املشــاكل التي 
حدثت الحقا، وأنا على قناعة بأن نسبة 
95 باملائــة كانوا سيســاندون موقف 
املكتب السياســي وآراءه حول كيفية 
حــل القضية الكردية. أنا عن نفســي 
أبديت معارضتي ملا فعله نوري شاويس 
أحمد بضرورة  إبراهيم  األستاذ  وأبلغت 
عقد املؤمتــر وإنتقــدت موقف املكتب 
السياســي العنيف وما قــام به نوري 
شــاويس، فلم أكن بجانــب القطيعة 
التامــة مع املا مصطفــى، ولكن مع 
ذلك سرت في خط املكتب السياسي، 
هو"ملاذا  نفسه  يطرح  الذي  والســؤال 

هذا املوقف"؟ وجوابي هو كالتالي:
أوال: إلتزامــا مني مببــدأ العمل احلزبي 
وهو مبدأ خضوع األقلية لرأي األغلبية، 

حيث كنا أربعة ضد واحد.
ثانيــا: تهكم علي علــي عبداهلل ذات 
مرة وتأثرت كثيــرا مبا قال، في حني كان 
يفترض بي أن ال أتأثر حني قال لي "ماذا 
جرى لك مــام جال حتــى حتولت من 
مجنون مشــاكس الــى حكيم هاديء 
وتريــد أن حتــل املشــاكل بيننــا واملا 
مصطفى باحلكمــة والتأني"؟! وكانت 
آرائي متقاربة مع األســتاذ حلمي علي 
شــريف ولذلك أردف قائا "معروف عن 
حلمي هدوءه وإتزانــه، أما أنت فكيف، 
ال أفهــم"؟، وأراد أن يوحي لآلخرين بأن 
املا مصطفى يريد أن يعينني سكرتيرا 
للحزب ولهذا أحاول أن أقف الى جانبه.

* وهل وعدك املا مصطفى بذلك، وهل 
كنت تتهيأ لتسلم ذلك املنصب؟

- كا..موضــوع ترشــيحي ســكرتيرا 
للحزب غير صحيح، ولم تكن لي أي نية 

بذلك، ولكي أفند هــذا اإلدعاء الكاذب 
وقفت بصف املكتب السياســي رغم 

أنني عارضت قراره.
ثالثا: هناك سبب شخصي آخر دفعني 
الى الوقوف مع املكتب السياسي وهو، 
ما فعلــه املا مصطفى بعــد إنقابه 
علــى املكتب السياســي بإزاحتي من 
قيادة قــوات رزكاري وتعيينــي نائبا له 
بقيادة قوات البيشــمركة، وكنت أنظر 
الى ما قام به املا مصطفى أنه شبيه 
بإنقاب عبدالســام عارف على رفاقه 
البعثيني وتعيينه أحمد حســن البكر 
نائبا له لكي يزيحه عنهم، وعني حردان 
التكريتــي نائبا للقائــد العام للقوات 
املسلحة للغرض نفسه.ولذلك رفضت 
عرض البارزاني حتى ال أتهم من رفاقي 
بأنني أســعى للمناصــب وأتخلى عن 
رفاقي وقت الشدة وأترقى املناصب على 
املا  إجتماعا مع  أشائهم.رابعا:عقدت 
مصطفــى أثر كثيرا علــى تغيير آرائي 
وتصوراتي عنه، وحســم األمر بعد تردد 
فلم أعرف قبل ذلك اإلجتماع ماذا أفعل 
والى أي جانب أقف، املكتب السياسي أو 
أبقى على احلياد؟، وحسم اإلجتماع ذاك 
موقفي متاما، فقد كانت جلسة خاصة 
بيني وبينه، واملا مصطفى رحمه اهلل 
كان الــى ذلك الوقــت يعطيني فرصة 
كاملة للحديث في كل شيء فقد كان 
ودودا ولطيفا معي. ورغم أن ألطافه قد 
قلت عام 1964 وكان سبب ذلك هو ذيوع 
صيتــي بعد عــام 1963 خصوصا بعد 
أن توليت رئاســة وفــود املفاوضات مع 
احلكومة حيث بدأت اإلذاعات والصحف 
بعبدالناصر  ولقاءاتــي  أخبــاري  تنقل 
وباملسؤولني األوروبيني، حتى أن صحيفة 
أزفســتيا أشــارت ذات مرة الى إسمي 
بـ"اجلنرال جــال طالباني"!، فقلت مع 
نفســي "يا ويلتي، كيــف ميكن اجلمع 
بني جنرالني فــي مكان واحــد"؟، كان 
إشــتهاري واإلهتمام اإلعامي املكثف 
بي حرك مشــاعر احلسد لدى البارزاني 
وكان ذلك أحد أســباب نفوره مني في 

ذلك العام. 
والســبب اآلخر كان إختــاف وجهات 
نظرنا، ففي ذلك اللقاء احلاســم قلت 
للما مصطفــى "جئتك اليوم ألحتدث 
بكل جدية، وأرجــو أن تعطيني فرصة 
كما في املرات الســابقة ألشــرح لك 
ما أريــد قوله بكل حريــة" فقال "لك 
ذلك"، وقبل أن أبدأ قال "أنت عزيز علي 
بقدر أوالدي بل أقرب منهم، فما تقوله 
أنت لي اليجرؤ أحد غيــرك أن يقوله"، 
شكرته وقلت "أنا أفتخر بذلك".وكنت 
الى ذلك احلــني أعتبر املــا مصطفى 
رئيســا للحزب وقائدا للثورة، وعاقتي 
به كانت روحية، وأستطيع القول بأنني 
كنت أعتبره مبثابة "األب القائد"، ولكن 
عاقتنا تأزمت بســبب اإلتفاقية التي 
وقعها مــع احلكومة، فكان من املمكن 
أن نعالج املسألة بروية وحكمة، ولذلك 
ســألته "الى أين سيأخذنا هذا اإلتفاق، 
وماهي خطتك، هــل هذا تكتيك منك 
ومحاولة لكســب الوقت مع احلكومة، 
أم أنــك مؤمن مبا تفعلــه، أخبرني ماذا 
نفعل والــى أين نتجه"؟، قــال "دعني 
أقول لك رأيي بكل صراحة و وضوح، أنت 
تعلم بأننا منذ اليوم األول لم نرد الثورة 
والقتال بــل فرضتهــا احلكومة علينا 
فرضا. واآلن أتيحت فرصة لكي ينصرف 
الناس الى أعمالهــم، وها هم أعطونا 
دوكان  )يقصد قضاء دوكان( سنستقر 
فيــه وســوف يؤمنون لنا معيشــتنا، 
فلننتظــر ولنر ما يقرره اهلل لنا"!، قلت 
له "وماذا عن احلكم الذاتي ودور احلزب"، 
قــال "واهلل جال أنت تعرف موقفي، أنا 
أعتبر احلكم الذاتي مجرد خيال الميكن 
أن يتحقــق"!، أما احلزب فأقســم لك 
بأنني أصبحت رئيســا لــه رغما عني، 
دفعتموني  قاســم  وعبدالكرمي  أنتــم 
اليه، فلم أكن يوما حزبيا وال أؤمن أصا 
وبناء عليه فإن سياستي هي  باحلزبية، 

اإللتزام بهذه اإلتفاقية".
كان ذلــك بإختصــار موقــف بارزاني، 
وحديثه هذا أوصلنــي الى قناعة تامة 
بأن بارزاني يريد إنهــاء الثورة، وللتاريخ 
أقول بأن املا مصطفى تســبب مرتني 
بإنهيــار ثوراتنا التحرريــة، األولى عام 
1964 والثانية عام 1975.ولكن عدم جناح 
خطته لوأد الثــورة عام 1964 يعود الى 
ســببني: األول: دفاع املكتب السياسي 
وغرور  احلكومة  أخطاء  والثاني،  واحلزب، 

قادتها. وإال كان اإلنهيار حتميا.

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

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

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

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

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

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

املشهد.

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

) لقاء العمر(
الحلقة 25

إعداد: صالح رشيد
ترجمة: شيرزاد شيخاني
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ما مصطفى بارزاني عبد السام عارف عزيز عقراوي

كان رأي علي عبداهلل نوري شاويس هو أنه حان الوقت لوضع حد للمال مصطفى وأن نفرض عليه 
اإلنضباط الحزبي! وفي مناقشة جرت بيني وبين علي عبداهلل، قلت له "ان المال مصطفى حالة خاصة 

واليمكننا إتخاذ أية إجراءات حزبية ضده، ألنه أصال اليؤمن بالنظام الداخلي للحزب، بل انه اليؤمن 
بالحياة الحزبية عموما، وهو شخصية تاريخية كردية فرضته ظروف خاصة وأصبح رئيسا للحزب، 
فهو ليس عضوا عاديا أو قياديا بسيطا حتى نطبق ضده اإلجراءات الحزبية، وهو أصال غير منتخب 

لرئاسة الحزب".
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بغداد ـ الصباح الجديد:

والطببة  الــزوراء  فريقا  تعــادل 
بهدل لــكل منهمــا امس في 
الذي  اجلماهيــري  القمــة  لقاء 
اجلولة  حلســاب  أمــس  اقيــم 
العاشــرة لدوري الكــرة املمتاز، 
ســجل للزوراء مهند عبد احلرمي 
وتعادل للطلبة   37 الدقيقة  في 
مروان حسني في الدقيقة +45 2.
وحقق فريق النفــط الفوز على 
فريق الســماوة بثالثــة أهداف 
نظيفة، ســجلها مــازن فياض 
ورعد فنر واحمد محســن، وفاز 
الكهرباء  بهــدف علــى  الكرخ 

سجله الالعب حسني جبار.
احلادية  اجلولة  مباريات  وشهدت 
عشرة تســجيل فريق الشرطة 
لفــوز كبيــر علــى مضيفــه 
أهداف مقابل  الديوانية بسبعة 
مع  للديوانيــة،  واحــد  هــدف 
عالء  للهداف  جزاء  ركلة  اضاعة 
عبد الزهــرة، وتناوب عبد الزهرة 
ديالو،  احلســن  املالي،  واحملتــرف 
على تسجيل هاتريك لكل واحد، 
فيما احــرز عمار عبد احلســني 
هدفا واحدا، وســجل للخاســر 
بالتســجيل  البادئ  الــذي كان 
الالعب سيف طاهر في الدقيقة 
اخلامســة، ورفع األخضر رصيده 
إلى 24 نقطة ليقفز إلى صدارة 

الترتيب.
وفي املباريات األخرى، تعادل القوة 
اجلويــة والنجف، بهــدف ملثله، 
ســجل للنجف احملترف السوري 
عالء الشــبلي في الدقيقة 85، 
وتعادل اجلوية عــن طريق أمجد 
دقائق،  بخمــس  بعدها  راضــي 

والصناعات  البحــري  وتعــادل 
أهداف،  دون  مــن  الكهربائيــة 
وبالنتيجة ذاتهــا أنتهت مباراة 
فريقي احلســني وأمانــة بغداد.

وحقق نفط اجلنوب الفوز الثمني 
الوســط في ملعب  على نفط 
الالعب  بهدف  الدولــي  النجف 

باسم علي.
ويختتــم فريقا نفط ميســان 
2 ظهراً  الســاعة  فــي  وامليناء 
عشرة  احلادية  اجلولة  منافسات 
من املرحلة االولــى لدوري الكرة 
املمتــاز، عندمــا يلتقيــان في 
موجاهة مهمة مبلعب امليمونة، 

ويقــف نفــط ميســان باملركز 
اخلامــس وله 17 نقطة، في حني 
يحتل امليناء الترتيب الثاني عشر 

وله 12 نقطة.
واعلنت جلنة املســابقات، جدول 
مباريــات اجلولة الثانية عشــرة 
التي تنطلــق يوم األربعاء املقبل 

فيشــد  مباريــات،   7 باقامــة 
الشــرطة املتصــدر رحاله إلى 
أربيل للقــاء املضيف في ملعب 
فرانســوا حريري، ويلتقي امليناء 
الفيحاء،  ملعــب  فــي  واجلوية 
والطلبة  النفــط  يتواجه  فيما 
فــي ملعــب الصناعــة، وتقام 

مبــاراة الســماوة واحلــدود في 
النجف  ويضيف  التاجي،  ملعب 
في ملعبه فريق احلســني، فيما 
يشــهد ملعب التاجــي مباراة 
الكهربائية  الصناعــات  فريقي 

ونفط الوسط.
مباريات،   3 اخلميــس  يوم  وتقام 
فيلتقي نفط اجلنوب والزوراء في 
ويضيف ملعب  الفيحاء،  ملعب 
والكهرباء،  البحري  مباراة  الزبير 
في  ونفط ميسان  لكرخ  ويلعب 

ملعب األول.
عودة،  عماد  اســتقال  ذلك،  إلى 
بعد  أربيل، مــن منصبه،  مدرب 
خســارة الفريق أمام احلدود )1-
2( ضمن اجلولة الـ11 من الدوري 
العراقي املمتــاز.. وقال عودة في 
مُت  »تقدَّ صحفيــة:  تصريحات 
جولتني،  قبل  لإلدارة  باستقالتي 
لكن تقديــرًا واحتراًمــا لرئيس 
الهيئة اإلدارية الدكتور عبد اهلل 

مجيد، واصلت املهمة«.
ولفت إلى أنَّ »أسباب االستقالة 
من  خيــارات  توفر  لعــدم  تعود 
الالعبــني، وأن املتواجديــن عدد 
به«. املنــاورة  محــدود، ال ميكن 
وأضــاف »خياراتنا في كل مباراة 
محــدودة، وبالتالي مهما نحاول 
إصالح وضع الفريق تبقى احللول 
األمور«. ملعطيات  وفًقا  محدودة 
على  النادي  إدارة  عودة،  وشــكر 
حسن تعاملها معه طيلة فترة 
وجوده في أربيل، وتقدم باعتذاره 
للجماهيــر، مؤكــًدا أنــه كان 
يطمح أن يكــون الفريق أفضل، 
لكن هذه هــي ظروف النادي، وال 
ميكــن أن نكــون حاملني.يذكر أن 
في  العاشرة  املرتبة  يحتل  أربيل 

ترتيب فرق الدوري بـ13 نقطة.

نفط ميسان والميناء يختتمان الجولة الحادية عشرة لممتاز الكرة اليوم

قمة الزوراء والطلبة تنتهي بالتعادل 
والشرطة يعتلي الصدارة بمهرجان أهداف
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 شباب الصاالت يتأهل 
إلى نهائيات القارة

االسكواش في 
بطولة اسيا

موهبة السباحة يكثف 
تحضيراته للبطولة الفردية 

بغداد ـ الصباح الجديد:
تاهل منتخبنا الشــبابي بكرة الصاالت إلى نهائيات 
اســيا أمس بفوزه على املنتخــب اإلماراتي بنتيجة 7 
أهداف من دون رد، أمس، وكان منتخبنا بكرة الصاالت، 
من افتتاح مشــواره في تصفيات آســيا، بالفوز على 
نظيره البحريني، 5-1، في املباراة التي أقيمت اخلميس، 

في إمارة الفجيرة باإلمارات.
سجل أهداف منتخب شــباب العراق، كل من ياسني 
حســني »هدفني«، وكال من حسني علي سليم وعلي 
عبداهلل وحســني عبداحلكيــم هــدف، ليحقق أول 
انتصاراته في تصفيات آســيا، على أن يالقي اإلمارات، 

مساء أمس.
ويســعى منتخب شــباب العراق إلى خطف بطاقة 
التأهل، ال ســيما أنه حقق وصيف القارة اآلســيوية، 
بعد إيران، العــام املاضي، وتأهل إلى أوملبياد األرجنتني.
يشــار إلى أن منتخب شــباب العراق لكرة الصاالت، 
يقوده املدرب الشاب علي طالب، وسبق وأن حقق معه 

نتائج متميزة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يشارك منتخبنا الشــبابي حتت 19 سنة في بطولة 
اسيا باالسكواش التي ســتقام في تايلند للمدة من 
15 ولغاية 21 من شــهر كانون الثانــي املقبل، اعلن 
ذلــك املدير الفني للمنتخبات الوطنية، علي حســن 
شــكر، مبينا ان اختبارات متواصلة لـ 8 العبني جترى 
في مقــر االحتاد بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 
في جامعة بغداد الختيار 4 منهم لتمثيل العراق في 

احملفل االسيوي املقبل.
واوضح ان االختبارات ســتنتهي يوم غد االثنني، ومن 
املقرر ان ينتظم العبي املنتخب الشبابي في معسكر 
تدريبي يقام في جمهورية مصر العربية منتصف هذا 
الشهر حتضيراً للمشاركة االسيوية بهدف رفع درجة 
جاهزية الالعبني مــن اجل حتقيق النتائج االفضل في 
بطولة آســيا..ويرأس الوفد الذي ســيارك في بطولة 

آسيا، عضو احتاد األسكواس املركزي، اياد عباس.

إعالم شؤون األقاليم والمحافظات
يكثف املركــز الوطني لرعاية املوهبة الرياضية التابع 
الى دائرة شــؤون االقاليم واحملافظات بوزارة الشــباب 
والرياضــة، حتضيراته إلقامة بطولــة املراكز الوطنية 
للسباقات الفردية، اعلن ذلك مدير املركز الكابنت عبد 
األمير الضاحــي. وبني ان البطولة مقــرر لها ان تبدأ 
اواخر الشهر احلالي، وسيشــارك فريق موهبة بغداد 
بفريقني يضم ١٦سباحاً من كال اجلنسني، موضحاً ان 
نحو 50 سباحاً يؤدون اربع وحدات تدريبية  في مسبح 
الشعب املغلق لفئات حتت 10 و12 و14 سنة، بإشراف 
املالكات التدريبية كل من ) يحيى الصبيحاوي واحمد 
عباس ومهدي جاســم ومحمد يحيــى، واملدربة ثناء 
مصطفى(، منوهــاً إلى ان عدد الالعبني املســجلني 
في مركز الســباحة يتزايد بفضــل العمل املنتظم 
والتعامــل املثالي مع الصغار وتشــجيع اولياء االمور 
الذيــن يواضبون على حضور الوحــدات التدريبية مع 
ابناءهــم الســباحني الصغار مســتمتعني باالجواء 

الترفيهية في قاعات وحدائق املسبح.

جانب من مباراة أمس بني الزوراء والطلبة

مدريد ـ وكاالت:

شــهد عام 2018 هيمنــة مطلقة 
على  وجنومها  اإلســبانية  لألنديــة 
واجلوائز  القاريــة  البطــوالت  ألقاب 
العامليــة لتتــدارك بذلــك الكــرة 
الوطني  منتخبها  إخفاق  اإلسبانية 
فــي كأس العالم 2018 التي اقيمت 
الصيف املاضــي عندما خرج من دور 
الســتة عشــر امام منتخب روسيا 

مستضيف البطولة.
خالل  اإلســبانية  األندية  وحققــت 
العــام اجلاري العالمــة الكاملة في 
يتبَق سوى  ولم  الثالث،  املســابقات 
لقــب بطولــة كأس العالم لألندية 
الــذي سيشــارك فيه ريــال مدريد 
منتصف الشــهر احلالي في مدينة 
ابــو ظبــي اإلماراتية ، كمــا حقق 
جنوم األندية اإلســبانية كافة اجلوائز 

الفردية بحصدهم للجوائز األربع.

واحتفظ الدوري اإلسباني بلقب دوري 
أبطال أوروبا بفضل تتويج ريال مدريد 
باللقــب القاري األغلــى في أعقاب 
فــوزه على نادي ليفربــول اإلنكليزي 
في النهائي بثالثــة اهداف لهدف، و 
التوالي التي  هي املرة اخلامسة على 
ينال فيها ممثلو األندية اإلسبانية هذا 
اللقب بعدمــا ناله ريال مدريد أعوام 
2014 و 2016 و 2017 و 2018 ، فيمــا 

ناله برشلونة عام 2015.
وجنحــت األنديــة اإلســبانية فــي 
األوروبي  الــدوري  لقــب  اســتعادة 
)اليوروبــا ليغ( بعد عــام واحد فقط 
من فشلها في إحرازه ، و ذلك بعدما 
جنــح أتلتيكــو مدريد فــي التتويج 
باللقــب القاري الثانــي بفوزه على 
بثالثة  الفرنسي  مرســيليا  أوملبيك 
اهداف نظيفة ، وهو اللقب السادس 
لإلسبان منذ عام 2009 ، حيث حققه 
ناديا أتلتيكو مدريد وإشــبيلية ثالث 

مرات لكل منهما.

كمــا متكــن اتلتيكــو مدريــد من 
االحتفــاظ بكأس الســوبر األوروبي 
بعدما تفوق على مواطنه وجاره ريال 
مدريد فــي النهائــي بنتيجة أربعة 
اهداف مقابل هدفــني ، حيث يعتبر 
لألندية  التاســع  هو  التتويــج  هذا 
اإلسبانية منذ عام 2009 بعدما ناله 
برشلونة ثالث مرات  وريال مدريد اربع 

مرات وأتلتيكو مدريد مرتني .
وبفضــل الكرواتي لــوكا مودريتش 
واألرجنتيني ليونيل ميسي احتكرت 
الفردية  اجلوائــز  األندية اإلســبانية 

األربع االغلى في عام 2018 .
وتوج مودريتش كأفضل العب في عام 
2018 من قبــل االحتاد األوروبي )ويفا( 
كما نال جائزة »ذا بيســت« كأفضل 
العب من قبل االحتــاد الدولي )فيفا( 
ثم ختمهــا بجائزة »الكرة الذهبية« 
من قبــل مجلة »فرانــس  فوتبول« 
الفرنسية، وذلك للعام العاشر على 
التوالي ، فيما نال األرجنتيني ميسي 

جائــزة »احلــذاء الذهبــي« كأفضل 
الكبرى  األوروبية  الدوريات  في  هداف 
و الصغرى وذلك للمرة احلادية عشرة 
علــى التوالــي على صعيــد هداف 

الدوري االسباني.
التي   2014 عام  نســخة  وبإستثناء 
عرفت تتويج هداف الدوري اإلسباني 
مناصفة مع هداف الدوري اإلنكليزي، 
تتويج  األعوام شــهدت  بقيــة  فإن 
بلقب  اإلســبانية  »الليغــا«  هداف 

»احلذاء الذهبي«.
العالم  بأن بطولة كأس  اجلدير ذكره 
يكــون بطلها  ان  يتوقــع  لألنديــة 
ريال مدريد رغم قوة  بفضل  إسبانياً 
املنافســة التي قد يجدها من بطل 
اميــركا اجلنوبية ســواء أكان بوكا 
جونيور أو ريفــر باليت األرجنتينيني ، 
و في حال نال الفريق املدريدي اللقب 
العاملي فإنه ســيكون للعام اخلامس 
على التوالي وللمرة الســابعة منذ 

عام 2009.

لم يتبَق سوى لقب بطولة كأس العالم لألندية

عام 2018 يشهد هيمنة األندية اإلسبانية ونجومها على األلقاب والجوائز

تقرير

ريال مدريد يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 2018
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6:15 مساًء

  5:00 مساًء

مفكرة اليوم

رفير بليت ـ بوكا جونيورز

هويسكا ـ ريال مدريد

اودينيزي ـ اتالنتا

نهائي اليبرتادوريس

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

دبي ـ د. غانم نجيب*
  أختتمت في مدينة دبي منافسات 
بطولتــي العرب الفرديــة للرجال 
على  العادي  بالشطرجن  والسيدات 
كأس الشــيخ زايد احدى فعاليات 
البطولة بتربع االماراتي سالم عبد 
ناجي  واملصرية شــاهندة  الرحمن 
على عرشــهما، وبذلك حجزا لكل 
مهمــا مقعدا فــي نهائيات كأس 

العالم التي املقبلتني.
وجاء تتويج ســالم عبــد الرحمن 
بعد فــوزه في اجلولة اخلتامية على 
خصمــه املغربي محمد تيســير ، 
اللقب  ناجي  أحرزت شاهندة  فيما 
بعد تعادلها مع العبتنا نبأ سامي 
بشق االنفس، والى جانب ترشيحه 
الى نهائيــات كأس العالم املقبلة، 
فــاز عبدالرحمن بــكأس البطولة 
والوســام الذهبي واجلائــزة االولى 

البالغة )1250( دوالر.

 كمــا فــاز عبدالرحمــن ببطولة 
الشطرجن اخلاطف على كأس طيران 
االمارات وجائزته االولى )350( دوالر، 
وجاء بشــير القدميي باملركز الثاني 
وجائزتــه )200( دوالر، فيــا ارتضى 
الالعب بشــير بال حســني بالركز 
الثالث وجائزتــه )100( دوالر.. وتربع 
الالعب املغربي هشــام حدوشــي 
الشــطرجن  بطولة  عــرش  علــى 
الســريع على كاس رئيــس االحتاد 
واحرز جائزته  أكادي،  للعبة  الدولي 

البالغة )450( دوالر.
شــاهندة  املصرية  الالعبة  أحرزت 
االول لبطولة الشطرجن  باملركز  وفا 
العــادي على كأس الشــيخ زايد ، 
االولى  اجلائزة  و  الــكاس  فجمعت 
الى  والترشح  دوالر   )1000( البالغة 

نهائيات كأس العالم املقبلة.  .
الطرش  صابرين  الالعبة  وخطفت   
املركز لبطولة الشــطرجن اخلاطف 

على كأس طيران االمارات، وجائزته 
دوالر، وعوضت  البالغة)200(  االولى 
الالعبة شــروق وفــا تراجعها الى 
بتربعها  اخلاطف  في  الثالث  املركز 
على عرش بطولة الشطرجن السريع 
علــى كأس رئيس االحتــاد الدولي، 

وجائزته البالغة )300( دوالر.
املعيني  ســرحان  الدكتور  وأشاد 
املنظمة  العليــا  اللجنة  رئيــس 
الشــطرجن  احتاد  رئيس  للبطولة، 
االماراتــي باجلهــود التــي بذلها 
حكمنا الدولي أســعد اسماعيل 
في االشراف على حتكيم مقابالت 
التي يضمنها  الثــالث  البطوالت 
بطــوالت  البطولــة،  منهــاج 
الشــطرجن ) العــادي، اخلاطــف، 

والسريع(. 

* موفــد االحتاد العراقــي لإلعالم 
الرياضي

بغداد ـ حيدر العتابي*
الوطنــي  منتخبنــا  يشــارك 
)املتقدمني  لفئات  للكيوكوشنكاي 
والشباب والنساء( في بطولة العرب 
التاسعة التي ستقام للفترة من١٢ 
ولغايــة ١٨-١٢-٢٠١٨ فــي مدينة 
 )١١( ومبشاركة  التونسية  املنستير 
دول عربية هي )تونس، العراق، لبنان، 
اجلزائر،  املغــرب،  االمارات،  ســوريا، 

ليبيا، البحرين، الكويت وقطر(.
العراقي  األحتاديــني  رئيــس  وقــال 
واألسيوي الدكتور عمار عدنان وهيب 
: ان بطولة العرب هي اخر انشــطة 
األحتاد لعــام ٢٠١٨، حيث تعد تلك 
البطولة االقوى واألهم نظرا لكثرة 
وقوة املنتخبات املشاركة فضال عن 
مشــاركة العبني يعــدون األفضل 
على مستوى اسيا وافريقيا السيما 
العبي لبنان وتونس، مشــيرا الى ان 
منافسا  سيكون  الوطني  منتخبنا 

قويا كالعادة على املركز األول فرقيا.
وأضاف وهيب : ان العراق سيشارك 
ب)٢٣( العبا ميثلــون فئة املتقدمني 
)١٥( العب وفئة الشباب )٤( العبني 
وفئة النساء )٣( العبات والعب واحد 
لفعالية الكاتا، مشــيدا في الوقت 
ذاته الى الدعم الكبير الذي قدمته 
األمينني  الســيما  األوملبية  اللجنة 
العــام واملالــي الســيدين حيــدر 
اجلميلي وســرمد عبد اإلله وكذلك 
األمني العام املساعد الدكتور فرقد 
عبد اجلبار في تسهيل مشاركة وفد 

منتخبنا الوطني.
وبني وهيب : جميعا نعلم ان البلد مير 
بحالة تقشف مالي السيما اللجنة 
املنحة  تســلمها  وعــدم  األوملبية 
املاليــة املقدمة لها مــن احلكومة 
العراقية وبرغــم قلتها اال انها لم 
لألوملبية بصــورة كاملة  تســتلم 
وهذا األمر جعــل رياضيينا يغيبون 

عن بعض البطوالت املهمة، مضيفا 
املالــي للجنة  الســيد األمني  ان   :
األوملبية الكابنت ســرمد عبد اإلله 
وعد بتوفير جزء مــن مبالغ االيفاد 
حال عودة الوفد العراقي واســتالم 

املنحة املالية املقدمة لهم.
واســتطرد رئيس األحتــاد حديثه 
بالقول : ســيترأس الوفد العراقي 
للبطولــة العربيــة عمــاد عبد 
الوهاب حسني األمني املالي لألحتاد 
وســيكون املنتخب الوطني لفئة 
الدولي  املــدرب  بقيادة  املتقدمني 
والشباب حتت  داخل محمد  حيدر 
قيادة املــدرب الدولي عامر محمد 
على  سيشــرف  فيمــا  كاظــم 
عباس  الكابنت  النســاء  منتخب 

فليح.

* املنســق اإلعالمي الحتاد الكيكو 
شنكاي

عبدالرحمن وشاهندة يحرزان لقب شطرنج 
العرب ويترشحان الى كأس العالم

الكيوكوشنكاي يشارك في بطولة 
العرب التاسعة بتونس

بغداد  ـ إعالم األولمبية:
تــوج فريق الشــرطة باملركز األول 
وشموخ(  رفعة  )شهدائنا  لبطولة 
التي أقامها االحتاد املركزي للجودو، 
والتي أقيمت علــى قاعة املنصور 
لتربية  العامة  للمديريــة  التابعة 
واســتمرت  األولى،  الكــرخ  بغداد 
ليومني، تنافس فيها اكثر من 158 
العبا مثلوا فيها 25 ناديا، وحضرها 

حيدر  األوملبية،  اللجنــة  عام  امني 
املســاعد،  العام  واألمني  اجلميلي، 

فرقد عبد اجلبار .
فيمــا حــل فريــق اجليــش ثانيا 
السكك  فريقا  يليه  باملنافســات، 
وثــورة كركوك مكرر ثالثــا، والتي 
شــهدت بــروز نخبــة مميــزة من 
الالعبني الذين يعول عليهم كثيرا 
الوطنية  املنتخبات  قميص  الرتداء 

تنتظر  التي  االســتحقاقات  خالل 
االحتــاد للعام املقبــل على صعيد 
واالســيوية  العربية  املســتويات 

والدولية .
رئيــس احتاد اجلــودو، عــدي طارق 
الربيعــي، اكــد: ان إقامــة هــذه 
البطولة تأتي عرفانا لدماء شهداء 
العراق الذين بدمائهم حررنا األرض 
مــن عصابــات داعــش اإلرهابية، 

وإعادة احلياة الى ربوع عراقنا احلبيب 
حتت راية اهلل اكبر .

وثمــن رئيس احتــاد اللعبة حضور 
امني عام اللجنــة األوملبية واألمني 
املســاعد هــذا الكرنفــال الرائع، 
الذي شهد حضورا واسعا من قبل 
اللعبة، فضال عن وسائل  عشــاق 
االعالم التي تعد شــريكا أساسيا 
ان  لنا في صناعة اإلجنــاز. مؤكدا: 

االحتاد ســيواصل نشــاطاته على 
جميــع األصعــدة بغيــة االرتقاء 
بواقــع اللعبة التي حتتاج الى عمل 
دؤوب محصلته هو حتضير العبينا 
اإلجنازات،  لتحقيــق  صورة  بأفضل 

والوقوف على منصات التتويج . 
من جانبه، أشــاد امني عام اللجنة 
الذي  الرائع  بالتنظيــم  األوملبيــة 
شهدته البطولة، مؤكدا على دعم 

اللجنة األوملبية الى جميع االحتادات 
الرياضية، ومنها احتاد اجلودو املركزي 
الــذي نعول عليه كثيــرا لتحقيق 
نتائــج مميزة خالل االســتحقاقات 
املقبلة .هذا وقلد امني عام اللجنة 
األوملبيــة، حيدر اجلميلــي، واألمني 
العام املســاعد، فرقــد عبد اجلبار، 
االوسمة املتنوعة لالعبي البطولة 

الذين احرزوا املراكز األولى الثالثة .

الشرطة يفوز بكأس »شهدائنا رفعة وشموخ« بالجودو



سمير خليل 
اقامت هيئــة النزاهة وبالتعاون مع 
املديريــة العامة للتربيــة الرياضية 
والنشــاط املدرسي في وزارة التربية 
فعاليات  ضمــت  فنية  احتفاليــة 
مختلفة من غناء واناشــيد وطنية 
وشعر ومسرح إضافة ملعرض متنقل 

للنشرات اجلدارية.
قاعة قسم  الفعاليات على  أقيمت 
النشاط املدرسي والرياضي في تربية 
الرصافة األولى. حتدثت جميعها عن 

النزاهة والصدق في التعامل بيننا.
عجيل  ميران  حســن  السيد  وذكر 
العامة  والعالقات  التعليم  دائرة  من 
في هيئــة النزاهــة ان االحتفالية، 
بن  التفاهم  مذكــرة  ضمــن  تأتي 
وأضاف:  التربية  ووزارة  النزاهة  هيئة 
هذه املذكرة وفرت لنا فرصا للتعاون 
بيننا فــي جميع اجملــاالت من خالل 
اعداد املناهج وتنمية ثقافة النزاهة 
من خــالل متثيلها بأســاليب وطرق 
حســب  الثقافة  هــذه  لترســيخ 
2011 اخلاص  30 لسنة  القانون رقم 
بهيئة النزاهة، وفــي مادته الرابعة، 
بأن تتولى دائــرة التعليم والعالقات 
القيــام مبا هــو ضروري ومناســب، 
بالتعــاون مع املؤسســات التربوية 
والتعليمية لتنميــة ثقافة النزاهة 
من خالل اي نشاط يصب في حتقيق 

هذا الهدف.
دائرتنا مالكات  فــي  وتابع: نحتضن 
فنية وادبيــة متخصصة من كتاب 
ورسامن ومصممن، ونصدر مجالت 
تغطــي جميــع الفئــات العمرية 
من ريــاض االطفال وحتــى املرحلة 

اجلامعية.
متكاملة  وضعنا خطــة  وأضــاف: 
بالتعــاون مــع وزارة التربية لتهيئة 
مــدارس نقيم فيها انشــطة فنية 
الســنوية  خطتنا  وضمن  وثقافية. 
نقيــم معرضــا متنقال للنشــرات 
الفائزة  الشعرية  والقصائد  اجلدارية 
ضمن مســابقات خاصة بإشــراف 

جلان خاصة، إضافة الى اقامة ندوات 
متنوعة.

اما االســتاذ احمد الشويلي معاون 
املديــر العام فــي املديريــة العامة 
للتربية الرياضية والنشاط املدرسي 
نعيشــه  الذي  الظرف  برغم  فقال: 
ونحــن ننتظــر تشــكيل احلكومة 
اجلديــدة، اال ان وزارة التربية حريصة 
على القيــام مبهامهــا لتعزيز قيم 
ومفاهيم ومبــادئ التعليم من اجل 
خلــق جيل تربــوي واع يتغنى بحب 

العراق.
الوعي  نشــر  نعمــل على  وأضاف: 
الفكــري الفنــي واالدبــي في كل 
املراحل الدراسية من رياض االطفال 

وحتــى اإلعدادية، وصــوال الى جيل 
يؤمن بثقافــة النزاهة كطريق قومي 
لبناء النشء اجلديد، ومن هذا الهدف 
ال تبخــل وزارتنا بالتعــاون مع كل 
املؤسسات الرسمية وغير الرسمية 
من اجل ترســيخ القيم النبيلة عن 

طريق االنشطة الفنية واألدبية.
الدين كان  تربية محافظة صــالح   
لهــا مشــاركة متميزة فــي هذه 
االحتفاليــة مــن خالل مســرحية 
الورد(  )بستان  عنوان  جميلة حملت 
تأليف والم العطــار، واخراج الفنان 
الفنان  ومبشــاركة  الساعدي،  جواد 
الكوميدي احســان دعدوش، ومتثيل 
طلبة القســم التشــكيلي ملعهد 

الفنون اجلميلة في بلد.
 املســرحية التي جرت احداثها في 
بســتان للورد، وسط صراع بن اخلير 
والشــر لينتصر اخلير فــي نهايتها 
والصدق.  النزاهة  قيم  على  استنادا 
عن هــذه املســرحية حتــدث الينا 
مخرجهــا الفنان جواد الســاعدي 
قائال: سعيدين باختيارنا للمشاركة 
اخلاصــة  االحتفاليــة  هــذه  فــي 
اخلاص  النص  تنافس  وبعد  بالنزاهة، 
باملســرحية مع جهة أخرى، قدمت 
وزارة  وارتأت  باملناســبة،  نصا خاصا 
التربيــة ان تعرض مســرحيتنا في 
هذه االحتفالية، وان شاء اهلل نكون 

قد وفقنا في عرضنا هذا.

الصباح الجديد - وكاالت:
كشفت دراسة حديثة أن إضافة البندق 
إلى وجبات طعام كبار الســن لشــهور 
قليلــة يعمــل علــى زيادة مســتويات 

املغنيسيوم، وفيتامن سي لديهم.
ووفقا للدراسة، التي شملت 32 شخصا 
تناول  55 عاما، فإن  متوســط أعمارهم 

حفنة من حبــات البندق 
يوميا، كفيلة مبكافحة 

الزهاميــر  مــرض 
عــن  وإبعــاده 

اإلنسان.
املعروف  ومــن 
البنــدق  أن 

علــى  يســاعد 
فحــة  مكا
أمــراض القلب 
والســكري، 

بحســب 
ذكرته  ما 
صحيفة 

"ذي صــن" البريطانية. وكشــف حتليل 
مخبري لعينات دم أفراد الدراســة، بعد 
تناولهم البندق على مدى 16 أســبوعا، 
زيادة فــي تركيز املغنيســيوم في الدم 
وكذلك فيتامن سي في اجلسم، مقابل 
انخفاض في مســتويات اجللوكوز وتدني 
مستوى الكوليسترول الضار في اجلسم.

حفنة البندق تحميك من "الزهايمر"

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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كشــفت الفنانة واملطربة 
ســوما  أنها كانــت غائبة 
عــن  املاضيــة  الســنوات 
الســاحة الغنائية والفنية 
بســبب ظــروف مرضية ال 
جدا  املقربن  سوى  يعلمها 
أصدقائها  وكذلــك  منها، 
الفنــي،  الوســط  خــارج 
مشــيرة إلي أن كل األخبار 
التي تشير أو تلمح بأن سببا 
غيابيا عن الساحة الغنائية 
يرجــع خلالفات مــع املنتج 
نصر محــروس أخبار عارية 
متاما عــن الصحة، مؤكدة 
انــه ال توجــد أي خالفــات 
مــن أي نوع مــع محروس . 
تعكف  أنها  سوما  وأعلنت 

على  احلاليــة  املــدة  خالل 
جديدة  ألغنيــة  التحضير 
األيام  خالل  طرحها  سيتم 
القليلــة املقبلة ولم تذكر 
أي تفاصيــل عنهــا، الــى 
ان يتــم االســتقرار عليها 
بشــكل نهائي خاصة أنها 
مبرحلة  احلالــي  الوقت  في 

االختيار.

عبَّرت الفنانة شــيرين رضا 
فيلم  بعرض  سعادتها  عن 
"فوتوكوبــي" بدور العرض 
في لندن في الشهر اجلاري، 
موضحة أن العمل بالفعل 
كل  في  العرض  يســتحق 

العالم.
فيلــم  أن  وأضافــت 
"فوتوكوبــي" مــن أهــم 
قدمت  أنها  حيث  أعمالها، 
دور ســيدة في الســبعن، 
ولم تقلق ولم تتردد، مشيرة 
إلى أنها تخلت عن جمالها 
بالشخصية  إميانها  بسبب 

التي قدمتها في العمل.
شــيرين  الفنانة  وأكــدت 
أنها على اســتعداد لتقدمي 
مجموعة من الشخصيات، 

اذ إنها ممثلة محترفة وحتب 
الفن كثيرا، وقالت: إن هناك 
الفنانات  مجموعــة مــن 
الكبيرات سبقوا في تقدمي 
الراحلة  أدوار مهمة مثــل 
شــادية التي قدمت فيلم 
فيه  وقدمت  اجملهولة،  املرأة 
اما  وظهرت  مسنة،  سيدة 
البطال اكبــر منها او مبثل 

عمرها.

أّكد الفنان الشــاب أحمد 
بعرض  ســعيد  أنه  مالك، 
في  خارجي"،  "ليــل  فيلم 
أيام  بعد  مراكش،  مهرجان 
مــن عرضه فــي مهرجان 
الســينمائي،  القاهــرة 
الفيلم  أن عــرض  موضًحا 
كبيرين،  مهرجانــن  فــي 
جاء لقوة الفيلم من حيث 

السيناريو واإلخراج.
الفنانن  حــرص  إن  وقــال 
الكبــار علــى مشــاهدة 
مــن  كل  فــي  الفيلــم، 
عرضه،  عنــد  املهرجانــن 
أتي بسبب ما سمعوه عن 
الفيلم، وجاء أيًضا ملساندة 

ودعم الفيلم.
وتــدور أحــداث فيلم "ليل 

ثالثــة  خارجــي"، بشــأن 
أشخاص من عوالم ال ميكن 
لهــا أن تلتقي بــاي ظرف، 
لكنهم يجدون أنفســهم 
مضطريــن لقضــاء ليلة 
فيهــا  يخالفــون  معــا، 
شــكل احلياة التي اعتادوا 
عليه، الفيلم يشــترك في 
بطولته كرمي قاسم، ومنى 
هال، وأحمد مجدي وبسمة.

سومة

احمد مالك

شيرين رضا

أخبــارهــــــــــم "بستان ورد" وموسيقى وشعر
 في احتفالية "النزاهة" و"التربية"

جانب من االحتفالية

جمال جصاني

بعــد أن اصبح ترشــحه حجــر عثرة امــام اكتمال 
تشــكيل احلكومة اجلديدة، وبعد ان رمى ممثلي كتلته 
)البناء( كرة ترشيحه مبلعب رئيس الوزراء السيد عادل 
عبد املهدي بوصفه من اختار الســيد فالح الفياض 
حلقيبة وزير الداخلية في تشــكيلته الوزارية؛ يصبح 
امر هذا الترشــح اقرب الى االحجية والطالسم منه 
الى آليات العمل السياسي املعروفة واجملربة. بالرغم 
من ادراكنا لعلل مثل هذه التجاذبات والتنافرات، ونوع 
املعاييــر البعيدة عن املســؤولية واملهنية في اختيار 
االشخاص املناسبن ملثل هذه املواقع احلساسة؛ فاننا 
ال نشــك حلظة واحدة بان وجود الفياض أو غيره مبثل 
هذه املواقع لن يغير شيئاً في ركود وضحالة املشهد 

الراهن.
 والفياض نفســه قــد جرب في العديــد من املواقع 
احلساسة في مجال االمن والدفاع، وكذلك في مجال 
الدقالت احلزبية والسياســية، ومن سيحل بديال عنه 
في الترشح لهذه الوزارة احلساسة واخلطيرة، سيكون 
اميناً لتقاليد اســالفه في هذا املوقع، ولن يلحق ادنى 
ضرر بشــبكة العالقات وموازين القوى فيها، وهذا ما 

ال ميكن الشك فيه. 
كما ان ســير االحــداث واملعطيــات الفعلية تؤكد 
مجدداً على ان هذه الكتل جميعها ومن دون استثناء، 
تشترك مبوهبة اهدار الوقت واالمكانات والفرص، في 
وقت البلد واهله بأمس احلاجة الى االسراع بتشكيل 
احلكومة، والشــروع باعادة بناء وصناعة عراق ما بعد 
داعش والعسكرة والتشرذم والهوان. ان االصرار على 
شــخصنة املواقف في مثل هذه احملطات اخلطيرة من 
تاريخ هذا الوطن املنكــوب، ومن قبل جميع االطراف 
)املصــرون على الفيــاض والرافضون لــه( واملتأرجح 
بينهما، السيد عبد املهدي والذي عجز عن ممارسة ما 
وعــد به من مواقف وادوار؛ يدلل على ان القوم جميعاً 
ال ميكن أن يحيــدوا عما جاء في املثل املعروف )الطبع 
غلب التطبع(، وهذا ما نضح من اول خطوات حكومة 
لم يكتمل تشــكيلها، بالرغم من مرور ستة أشهر 

على اجراء االنتخابات البرملانية.
فــي البحث عن اجلهة التي رشــحت الســيد فالح 
الفيــاض حلقيبــة اخطــر وزارة في الظــرف الراهن 
)الداخليــة( يتوجب علينــا تعقب اثــر ودور املعايير 
والقوى املهيمنة على مشــهد عــراق ما بعد 2003، 
شبكة املصالح والنفوذ )احمللية واالقليمية والدولية( 
التي تقف خلف غالبية هذه االسماء والعناوين التي 

تورمت بعد الفتح الدميقراطي املبن. 
والســيد الفياض لم يشذ عما هو سائد وحسب، بل 
ميكن القــول انه من الالعبن املاهرين واملســتوعبن 
لقواعد اللعبــة. هذه اللعبة التي ســتدفع بالعراق 
واهله الى املزيــد من الهزائم والكوارث على شــتى 
اجلبهات املادية والقيمية. وهذه املعايير وهرم االولويات 
املعتمد من قبل الطبقة السياســية احلاكمة بكل 
يافطاتها وعناوينها، ستواصل ادارتها لتوزيع وتقاسم 
احلصص مع هذا املرشــح او ذاك، من دون ان تترك مثل 
تلــك الفزعات الفاشوشــية ادنى أثــر على احلصاد 
النهائي لذلك. وما ادعاءات التغيير والبناء واالصالح اال 
جزء من مستلزمات ادامة وترسيخ نفوذها وهيمنتها 
على ما شــفطته من اســالب الغنيمة االزلية، فال 
عالقة لهم جميعاً بكل ما يتعلق بهذه الشــعارات 
اللصوصية والشــعوذة وضيق االفق.  املتنافرة وقيم 
اذن ال داعي لكل هذا الصخــب والضجيج والعجاج 
املتصاعد، عن مســرحيات صراعاتكم البائسة، وعن 
نــوع البدائل والعطابات التــي تقدمونها، فالنتيجة 
محســومة دائماً لصالح املزيد من الكوارث واخليبات 

واحملن... 

ومضــة

الفياض مرشح من..؟

تهنئة

حتيي شمس األغنية 
كرم  جنــوى  املطربة 
حفــال غنائًيــا يوم 
من  عشر  اخلامس 
االول  كانون  شهر 
اجلاري،  ديســمبر 
ســتوكهولم  في 
ومــن  بالســويد، 
يحضره  أن  املنتظر 
مــن  كبيــر  عــدد 

اجلمهور.
وكانت جنوى كــرم قد طرحت، أحدث أعمالها 
الفنيــة، املتمثــل بفيديــو كليــب "الليلة 
ليلتنــا" والذي انتهــت من تصويــره مؤخرًا، 

لتعرضه جلمهورها عبر قناتها الرســمية على موقع 
الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد مدة من الترويج له.
وحصد فيديو اغنية "الليلة ليلتنا" لـ جنوى كرم، 383 
ألف مشــاهدة بعد طرحه على قناتها على يوتيوب، 
وهو من كلمات وأحلان: ســهيل فارس، وتوزيع: طارق 
عاكف، وتعاونت على صعيــد اإلخراج مع اخملرج كرم 

كرم )ابن شقيقها(.
جنوى كرم استطاعت ان تؤسس لها قاعدة جماهيرية 
عريضة بعــد ان اثبتت انها جميلة الشــكل والروح 
بأكثــر مــن تفصيلة بحياتهــا، اذ تألقــت كفنانة 
ومقدمة برامج من خالل مشــاركتها في جلنة اراب 
غوتالنــت بعد أن أبــدت تعاطفا كبيــرا مع املواهب 
الشــابة مما عزز حب جمهورها لها كفنانة وانسانة، 
وزاد من متابعيها على مواقــع التواصل االجتماعي 

واليوتيوب.

نجوى كرم تطرح أغنيتها 
الجديدة على اليوتيوب

الصباح الجديد - وكاالت:

الصباح الجديد - وكاالت:
بطريقــة غريبة ومميزة، قررت بلــدة أملانية احياء 
بريســلي،  إلفيس  الراحل  الروك"  ذكرى "ملك 
الــذي أمضى فيهــا فترة خدمتــه باجليش 

األميركي، من خالل "إشارات مرور".
ووضعــت بلــدة فريدبــرغ األملانية، ثالث 
إشــارات مــرور ال تتحول الــى اللونن 
األحمــر واألخضــر كما هــي العادة، 
بل تظهر ظــالال على هيئــة الفنان 
الراقصة  بريسلي، وهو يؤدي حركاته 

الشهيرة.
وكان بريسلي من أشهر جنوم العالم 
علــى اإلطالق أواخر اخلمســينيات 
املاضي،  القــرن  من  والســتينيات 
وقد خــدم في اجليش األميركي من 
الفترة ما بن تشــرين األول أكتوبر 

1958 واذار مارس 1960.
وكانت القاعــدة التي خدم فيها 
بريســلي موجودة فــي فريدبرغ، 
له  الســلطات ســمحت  لكن 
مع  القاعدة،  خــارج  باإلقامة 

والده وجدته.
وخالل فتــرة خدمته باجليش، 
تظل  أن  على  بريسلي  حرص 

أعماله الغنائية تلقى جناحا كبيرا، إذ قامت الشــركة 
املنتجة ألعمالــه بإطالق مجموعة مــن األغاني كان 
قد ســجلها بالفعل، وقد وصلت عشر من أغانيه إلى 

قائمة أفضل 40 أغنية، وهو ما يزال باجليش.
كما قام بتعين "سكرتيرة" لتســاعده في الرد على 
بريــد املعجبن الذيــن اعتادوا التجمع أمــام قاعدته 

العسكرية.

إلفيس بريسلي في إشارة المرور

تهنئة بأسمي وبالنيابة عن منتسبي شركة تعبئة 
الغاز نتقدم بأحر التهاين والتربيكات إىل الشعب 
الشــعبي  واحلشــد  األمنية  والقوات  العراقي 
املقدس مبناسبة الذكرى السنوية إلعالن النصر 

املؤزر على عصابات الشر والظالم داعش داعني 
املوىل عز وجل أن مين على شــعبنا وبلدنا باألمن 
والســالم. املهندس علي عبد الكرمي املوسوي 

مدير عام شركة تعبئة الغاز.

الصباح الجديد - وكاالت:
افتتحت السنغال متحفا يضم أكبر 
مجموعــة أعمال فنيــة أفريقية في 
إطار سلســلة من املتاحــف اجلديدة 
في القارة الســمراء، ميكــن أن تكون 
في نهاية املطاف مكانا آلالف القطع 
األثرية التي قد تســتردها من متاحف 
العهد  أوروبيــة بعــد نهبها خــالل 

االستعماري.
وافتتح رئيس الســنغال، ماكي سال، 
متحف حضارات السود في العاصمة 

دكار املقام على مساحة 148 ألف قدم 
مربعة.

ويجمع البناء املؤلف من أربعة طوابق 
التقليدي ألكواخ  الدائري  الشكل  بن 
الزجاج  ألواح  القرية األفريقية، وبــن 
ذات الطابع العصري، واأللواح اخلشبية 

على واجهة املبنى.
وفي الداخل تذكــر اجلماجم العتيقة 
واألقنعــة املنحوتة بدقة بوضع القارة 
اإلنسانية"  "مهد  بوصفها  األفريقية 
في حن تــروي مجموعة من اللوحات 

واألســود  باألبيض  الفنيــة 
للرســام فيليــب دودارد من 
هاييتــي رحلــة العبوديــة 

لألميركتن قبل قرون.
خطاب  فــي  ســال  وقــال 
"احلفاظ على ثقافاتنا هو ما 

أنقذ الشــعوب األفريقية من 
محاوالت حتويلهم إلى شعوب 

بــال روح وال تاريــخ. إذا كانــت 
الشــعوب  بن  تربط  الثقافــة 

فإنها أيضا حتفز التقدم.

متحف ألكبر األعمال فنية أفريقية
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