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سائرون :سنكسر نصاب البرلمان

بما يعزز رصيد الموازنة ويزامن ارتفاع وانخفاض االسعار

العراق يبيع كامل كميات النفط المخصصة
للتصدير خالل العام المقبل 2019

من حقول النفط في العراق "ارشيف"

الوطني ،مشــيرا إلى أن االتفاق
جرى على اعتماد سعر البرميل
لكل شــهر أساســا لعملية
البيع.

توقعات بنمو الناتج
المحلي االجمالي للعراق
بنسبة % 4.1

بعثة المنتخب
الوطني تغادر اليوم
إلى قطر
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بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف مدير شــركة تسويق
النفط (ســومو) عالء الياسري،
عــن أن العراق تعاقــد على بيع
كامل كميات النفط اخملصصة
للتصديــر خالل ســنة ،2019
لشركات في آســيا وأوروبا ،في
حني أكد أن االتفــاق جرى على
اعتمــاد ســعر البرميــل لكل
شــهر أساســا لعملية البيع؛
مع احملافظة على األسعار وقت
االرتفاع واالنخفاض.
وبحســب بيانات علــى املوقع
اإللكتروني لشــركة تســويق
النفــط العراقيــة ،فــإن 67%
مــن صــادرات اخلــام العراقي
لعام  2019ســتتجه لألسواق
اآلســيوية ،بينمــا توجه 20%
من الصادرات إلى أسواق أوروبا،
و 13%للسوق األميركي.
وقال الياســري فــي تصريحات
تابعتهــا الصبــاح اجلديــد ،إن
جميع صــادرات النفط العراقي
للعام املقبل ،بيعت وبأســعار
جيدة ملســتهلكني فــي عدة
دول فــي آســيا وأوروبــا ،وبأقل
خصومــات تصديريــة ،من دون
أن يكشف عن الرقم اإلجمالي
للصادرات خالل العام املقبل.
وأوضــح أن بيع تلــك الكميات
من الصادرات النفطية سيعزز
رصيد موازنة الدولة ،واالقتصاد
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وأضــاف مدير ســومو ،أن جناح
العــراق فــي تســويق كمياته
النفطيــة ياتي بعد منافســة
بني مصدري النفط من منظمة

أوبك وخارجها.
ولفــت إلــى أن الشــركات
املتعاقدة مع العــراق باتت اآلن
في حكم امللزمة بشراء النفط

بعد توقيع العقود التي استندت
إلى املعاير العاملية في الشــراء
مع احملافظة على األسعار وقت
االرتفاع واالنخفاض.

ويتوقع العراق تصدير  3.8ماليني
برميل يوميــا ،من ضمنها 250
ألــف برميل من حقــول إقليم
شــمال البالد ،في  ،2019ويبلغ
متوســط الصادرات في الوقت
احلالــي نحــو  3.5ماليني برميل
يوميا.
وكانــت وزارة النفــط ،فــي
االســبوع املاضي ،حددت نسب
مبيعــات اخلام فــي  2019عند
 67باملئة من الصادرات لألسواق
اآلسيوية و 20باملئة ألوروبا و13
باملئــة ألميركيتني الشــمالية
واجلنوبية.
وقالت الوزارة في بيان إن مبيعات
النفط فــي  2019ستشــمل
شــحنات من احلقول اجلنوبية
وكركوك.
وحث وزير النفط ثامر الغضبان
على انتهاج "سياسة متوازنة"
في التعامل مع ســوق النفط
العاملية ،وقال إن مبيعات العراق
في  2019تســتهدف احملافظة
على االستقرار.
وحققــت وزارة النفط ،خالل الـ
 11شهرا ً املاضية ايرادات بقيمة
نحو  78مليار دوالر من مبيعاتها
للنفط اخلام التي بلغ اجماليها
 1.167مليــار برميل للمدة من
كانــون الثاني ولغاية تشــرين
الثاني املاضي.
تتمة ص3

اليوم في حال قدمت األسماء نفسها
بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد النائــب عن حتالف اإلصالح
عبــاس عليــوي ،أن حتالفــه
سيعمل على كســر النصاب
القانونــي جللســة الثالثــاء,
في حــال عدم تغيير األســماء
املطروحة للــوزارات األمنية من
قبل رئيــس الوزراء عــادل عبد
املهدي.
وقال عليوي في تصريح تداولته
مواقع إخبارية عدة امس االثنني،
إن حتالفي اإلصــاح والبناء لم
يتوصــا إلــى إي اتفاق بشــأن
الــوزارات األمنية حتى اآلن ومن

املؤمــل إن يتم االتفــاق خالل
الساعات املقبلة" ،الفتا إلى إن
" اإلصالح ســيعمل على كسر
النصاب القانوني جللسة اليوم
الثالثاء ,في حال قدم عبد املهدي
نفس املرشحني دون تغييرهم".
وأضــاف أن " جلســة اليــوم
ســتتضمن في جدولها إكمال
الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء
عادل عبــد املهــدي" ،مبينا إن
"جميــع نواب حتالــف اإلصالح
اتفقوا على كســر النصاب في
حال إصر عبد املهدي على نفس
املرشحني".

الغارديان :بريطانيا ترفض دخول العراقيين
للتدريب على مشاريع هي قدمتها

الصباح الجديد  -متابعة:
أفــادت صحيفــة الغارديــان
البريطانيــة ،بــأن وزارة الداخلية
البريطانيــة ترفض منح تاشــيرة
دخــول ملوظفــن عراقيــن ،على
الرغم من ان هذه احلكومة قدمت
مشــاريع في العراق ملعاجلة آثار ما
بعد احلرب بينها مشاريع مع وزارات
وشركات حكومية تتطلب تدريب
أولئــك املوظفــن فيهــا ،وأوردت
الغارديــان ان الســبب يكمن في
السياســة املعادية للهجرة التي
تتبعها .
وذكرت الصحيفة فــي تقرير لها:
إن "مخطــط تدريــب موظفــي
اخلدمــة العراقيني فــي اجلامعات
البريطانية يواجه التوقف بسبب
رفض مســؤولي الهجرة عشرات
من طلبات تأشيرات الطالب".

واضافــت أن " ســتة اعضاء في
وفد عراقي ضمن مشروع ممول من
احلكومة البريطانية لبحث النزوح
القائــم على العنف قد منعوا من
احلصول على تأشــيرة الدخول الى
بريطانيا علــى الرغم من دعوتهم
حلضور مؤمتر في جامعة بريستول
الشهر املاضي كان الهدف منه أن
يكون تتويجا لدراسة داخل العراق
استمرت عامني".
وتابعت أن " مشــروعا آخر ضمن
عقد بقيمة  330ألف جنيه –باون
إســترليني  -بني الشركة العامة
للموانــىء العراقية ووكالة (ميدل
ايست غراجويت) الطالبية لتدريب
 12مرشحا على اللغة االنكليزية
في مدارس اكســفورد قد مت رفض
طلبهم باحلصول على التأشيرة.

تتمة ص3

3

غرفة عمليات عسكرية مشتركة
بين الديمقراطي الكردستاني وتركيا

اشرت سلبيات على ادائه ودعته إلى معالجتها بأسرع وقت

سائـرون :دعمنا لعبـد المهـدي مشروط
بتنفيـذ البرنامـج الحكومـي واالصـالح

بغداد  -وعد الشمري:
أكــدت قائمــة ســائرون ،امس
االثنــن ،أن اســتمرار دعمهــا
لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد
املهدي مرهون بتنفيذ البرنامج
احلكومــي ضمن ســقف زمني
محدد ،وفيما اشــرت ســلبيات
علــى ادائــه حالياً ،دعتــه إلى
معاجلتها باسرع وقت.

وقال القيادي في القائمة وسام
اخلزعلي ،في تصريح إلى "الصباح
اجلديد" ،إن "صراعــا ً يدور حاليا ً
في األروقة السياســية نسعى
مــن خاللــه لتعميــق مفهوم
االصالح ،وتغليــب ارادة املواطن،
من اجل تشــكيل حكومة ،على
وفق ضوابط مهنية".
وأضاف اخلزعلي ،أن "هذا املنهاج

ســرنا عليه قبــل االنتخابات،
وظهر جليا ً فــي عملية اختيار
مرشح تشكيل احلكومة ،واليوم
نســعى إلى تطبيقه ايضا ً من
خالل مجلس النواب".
وحذر مــن "العودة إلــى النهج
الســابق في احملاصصــة" ،ورأى
أن "ذلك ســيجعلنا نقف بقوة
امام احلكومة ،كوننا نسعى إلى

تشكيلها واستكمال حقائبها
على معاييــر وطنية ،لكي تلبي
طموحات الشارع العراقي".
وأشــار اخلزعلي ،إلى أن "مجلس
النــواب عليــه أن يعيــد ثقته
بالنــاس،
ويفعــل دوره الرقابي
ّ
والتشــريعي ،وفق ما نص عليه
الدستور".

تتمة ص3

تسريبات :ازمة الكابينة الوزارية قاربت النهاية

" بيارق الخير " تحمل عبد المهدي المسؤولية األكبر
في تأخر الكابينة الوزارية والموازنة

بغداد  -الصباح الجديد:
حمــل رئيــس كتلــة بيــارق اخلير
النيابية محمد اخلالدي رئيس الوزراء
عادل عبد املهدي املسؤولية األكبر
في تأخر اكمال تشــكيل الكابيتة
الوزارية.
وقال اخلالدي في تصريحات صحفية
ان "عادل عبد املهدي لم يســتطع
فــرض إرادته في جلســة مجلس

aتقريـر

النــواب االولى اخلاصــة بالكابينة
وبالتالــي فان كل االطــراف خولته
االختيار الشــخصي على اســاس
الكفــاءة ،ولم يســتطع حتى اآلن
اكمال فريقه الوزاري".
واضــاف اخلالــدي ،ان " االحــزاب
السياسية ايضا تتحمل املسؤولية
ولكن املســؤولية االكبر تقع على
عاتق رئيــس الــوزراء " ،مبينا ً ان "

اللجان البرملانية لم تتشــكل ولم
ننته من ملفها بسبب تأخير ملف
اكتمال الوزارات ولن تتشكل اللجان
البرملانيــة اال بعد اكتمــال الفريق
الوزاري".
يذكر ان مجلس النواب ســينعقد
اليــوم ،وان من بني جــدول اعماله
التصويــت على اكمــال الكابينة
الوزاريــة ،وفي هذا الصــدد أفادت

تســريبات امــس االثنــن ،بعــزم
الرئاســات الثــاث على حســم
الــوزارات الثمانيــة املتبقيــة قبل
انتقال االزمة الى لشــارع العراقي،
اذ قالت مصادر لم يتســن للصباح
اجلديد التأكد منها ،إن "أزمة إكمال
الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء عادل
عبد املهدي على وشك األنتهاء...

تتمة ص3

تياره ينفي مقايضة الداخلية بمحافظ البصرة..

الحكيم :البصرة قبلة العراق ومنصب المحافظ
فيها ال ينبغي ان تحكمه الصفقات

بغداد ـ الصباح الجديد:
شــدد رئيس حتالف اإلصالح
واإلعمار ،السيد عمار احلكيم،
على ضــرورة اختيار محافظ
جديــد للبصــرة بعيــدا ً عن
"الصفقات".
وقال الســيد عمــار احلكيم
في تغريــدة له علــى موقع
تويتــر" :حان عهــد اإلصالح
والــذي يجــب ان يبــدأ من
البصرة الفيحاء قبلة العراق
االقتصادية ونخوته اجلنوبية".
وأضــاف ،ان "إختيار محافظ
البصرة ال ينبغــي ان حتكمه
الصفقــات التجاريــة وال

عمار احلكيم

االتفاقيــات املصلحيــة وال
الكواليــس السياســية وال
األجندات اخلارجية"  ،مشددا
"يجــب ان يكون هــذا القرار
بصريا ً تشترك في إتخاذه قوى
احلراك الشــعبي والعشــائر
املؤثــرة والشــباب الواعــي
واجلهــات املعنيــة مبوجــب
الدستور والقانون".
وجــدد دعوتــه "إلنصــاف
البصــرة إحتاديــا ً وجعلهــا
العاصمة االقتصادية رسميا ً
وفعليا ً ومتثيلها مبا تســتحق
حكومياً".
تتمة ص3

عنوان الجريدة :بغداد ـ الوزيرية  /رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  777لسنة  / 2004رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين  / 301طبعت بمطابع دار الصباح الجديد للصحافة والنشر
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جملة مفيدة

شؤون عراقية

للحد من تحركات العمال الكردستاني داخل أراضي اإلقليم

غرفة عمليات عسكرية مشتركة بين الديمقراطي الكردستاني وتركيا
السليمانية ـ عباس كاريزي:

عبدالمنعم األعسم

معذرة
للمصريين ..
من اقل مــن  200من املواطنني املصريني نالوا
حقوق نهاية اخلدمة في العراق (بحسب بيان
ادارة هيأة التقاعــد العامة) وهو امر طبيعي
من زوايا كثيرة ،اخذا باالعتبار (اوال) بان العراق
عضو فــي الهيئة الدوليــة ويعترف بقوانني
الهجــرة الضامنة حلقوق العمــل والتقاعد
والشــيخوخة ،وقد وقع على التزاماتها وكل
ما متليه علــى الدول املوقعــة ،و(ثانيا) ان ما
يزيــد على مليوني عراقــي (بتقديرات خبراء)
يتمتعــون اآلن باحلقوق التقاعديــة في دول
الهجرة واالقامــة مبا فيها مصر التي حتتضن
االف العراقيني يعمــل بعضهم في مفاصل
الدولة ويتمتعون باخلدمة التقاعدية ،حالهم
حــال املصريني ،عدا عن الــدول االوربية التي
ينال جميع الالجئني اليها حقوق التقاعد في
نهاية اخلدمة ،او في حال بلوغهم سن االحالة
الى التقاعد ،اسوة مبواطنيها االصليني.
الى ذلك فــان احلملة التــي انطلقت بهدف
حرمان املصريــن الذين اقامــوا وعملوا في
العــراق من حقــوق العمل في مؤسســات
الدولة انخرطت فيها أقالم متمرنة ودعاة بال
أدنى انصاف واصوات مبحوحة وغير مسؤولة
وال اخالقية ،وكل ذلك من على بعض وسائل
التواصل االجتماعي ووريقات ومنابر واصوات
برملانية من حوامل اخلطاب العنصري وثقافة
الكراهية.
وفي ثنايا هذه احلملــة اجلائرة ،واخملزية ،يظهر
وكأن املصريــن املائتــن الذين نالــوا حقوقا
تقاعديــة هم من اوصــل العــراق الى حال
الضياع وانعــدام االمن  ،وهم ،وليس غيرهم،
من نهب ثروات الشــعب ولقمة عيشه ونقل
املنهوبات الثمينة الــى خارج احلدود باكياس
الزبالة ،وكأن هذه العائالت املصرية الكادحة
واملســاملة هي التي احتلــت املوصل وجاءت
بشــذاذ االفاق الى حواضرنا اآلمنة ،وهي من
اضرمت نيران الطائفية في ثيابنا وســممت
العالقات ما بني شــرائحنا وادياننا واحيائنا ،
وهي من نبشت القبور ومثلت باجلثث واقامت
السيطرات الوهمية لقتل اآلمنني.
املشــكلة ،ان اصحاب احلملة الغوغائية على
مئتي مصري نالوا حقوقا تقاعدية عن عملهم
في العراق ال تعنيهم ،كما يبدو ،استعادة ثروة
البالد املنهوبة من قبل دول يشار لها بالبنان،
ومن اشخاص يتمتعون بحصانات ال يخترقها
الرصــاص ،وال يهمهم التدقيــق والتأمل في
مجموع ما يناله اولئــك املصريني من دنانير
عراقية ،فان القضية برمتهــا اختزلت ،على
ايديهم ،لتكون ورقة صفراء حتت عنوان :ضياع
الثروة العراقية ،فيما تلك الثروة اضاعها من
اؤتُ ن عليها ..وكان حاميها حراميها.
*****
ٌ
مثل جارٍ:
«إذا كنت ال تستحي فاعمل ما تشتهي».

اعلنت مصــادر امنية مطلعة
للصبــاح اجلديد ،قيــام تركيا
بانشاء غرفة عمليات عسكرية
مشتركة مع احلزب الدميقراطي
الكردســتاني بزعامة مسعود
بارزاني بهدف التصدي لتحركات
حزب العمال الكردستاني داخل
اقليم كردستان.
وقالــت املصادر التــي رفضت
الكشــف عــن هويتهــا ،ان
احلكومة التركية انشــأت في
بدايــة شــهر تشــرين الثاني
املنصرم غرفة عمليات مع احلزب
الدميقراطي يتــم خاللها تبادل
املعلومات االســتخبارية ووضع
اخلطط العســكرية املطلوبة
للتصدي لتحركات حزب العمال
الكردســتاني ( )PKKوالقــوى
املوالية له داخل اراضي االقليم
وفــي املناطق الكرديــة جنوب
شرقي تركيا.
وتابعــت ان االتفاق ينص كذلك
علــى ان يكون هناك تنســيق
عالي املســتوى بــن اجلانبني،
ملتابعة ورصد حتــركات العمال
الكردســتاني والقوى واالحزاب
املوالية له داخل اراضي االقليم.
واشــارت الى ان املرحلة االولى
تتمثل بتحديد اماكن تواجد مقار
ومواقــع العمال الكردســتاني
فــي اقليــم كردســتان ،عبر
اســتخدام االجهــزة واملعدات
املتطورة واتاحــة الفرصة امام
عناصر االســتخبارات التركية
لرصد حتــركات واماكن العمال
الكردســتاني وخصوصا داخل
مناطــق نفوذ االحتــاد الوطني
الكردستاني في االقليم.
واضافت ان املرحلة الثانية تتمثل
بتنفيــذ عمليــات عســكرية
نوعية ضد مقار وثكنات العمال
الكردســتاني عبر اســتخدام
سالح اجلو والقوات العسكرية
واجهــزة اخملابرات ،مبــا في ذلك
تنفيذ عمليات اغتياالت لقيادات
وعناصر حزب العمال.
وبينت ان املرحلة الثالثة تتمثل
باغالق مقار االحــزاب واحلركات
والتنظيمــات السياســية

مصادر :ان الحكومة
التركية انشأت في بداية
شهر تشرين الثاني
المنصرم غرفة عمليات
مع الحزب الديمقراطي
يتم خاللها تبادل
المعلومات االستخبارية
ووضع الخطط
العسكرية المطلوبة
للتصدي لتحركات حزب
العمال الكردستاني
( )PKKوالقوى الموالية
له داخل اراضي االقليم
وفي المناطق الكردية
جنوب شرقي تركيا

مقاتلو حزب العمال الكردستاني «ارشيف»

املعروفة بوالئهــا حلزب العمال
الكردســتاني داخــل اراضــي
االقليــم ،وجتفيــف مواردهــم
املالية ومصادر متويلها.
ويخــوض حــزب العمــال
الكردســتاني الذي تأسس عام
 1978على يــد زعيمه عبداهلل
اوجاالن املســجون منذ سنوات
فــي تركيــا قتاال شرســا ضد
احلكومة التركيــة ،للمطالبة
بحكم ذاتي وحقوق للكرد الذين
يبلغ عددهم قرابــة  20مليون
نسمة في تركيا.
وكان وزيــر اخلارجيــة التركــي
مولود جاوش اوغلــوا قد اتهم
في تصريحــات صحفية االحتاد
الوطنــي الكردســتاني بدعم
حــزب العمــال الكردســتاني
والتغاضــي عــن حتركاتــه
العســكرية في مناطق نفوذه

داخل اقليــم كردســتان ،وهو
ما تبعتــه احلكومــة التركية
باجراءات تثلــت باغالق اجوائها
امــام الرحالت اجلويــة من والى
محافظة السليمانية التي تعد
مناطق نفوذ االحتاد الوطني في
اقليم كردستان.
كما قامت احلكومــة التركية
بابعاد ممثل االحتــاد الوطني في
انقرة بهــروز كاللي قبل عامني
بحجة عدم ادانتــه للعمليات
العســكرية التــي يقــوم بها
حزب العمال الكردستاني داخل
االراضي التركيــة والتي تعدها
انقرة نشــاطات ارهابية ،بينما
يقول العمال الكردســتاني انه
يناضــل من اجل اســتحصال
احلقــوق القوميــة للكــرد في
تركيا.
واشــارت املصادر الــى ان تركيا

واحلزب الدميقراطي يعمالن على
اقناع االحتاد الوطني باالنضمام
الى غرفة العمليات العسكرية
املشــتركة التي اقامها مؤخرا،
عبــر ممارســة الضغوطــات
السياسية واالدارية عليه والذي
يتمثل بتكثيف القصف اجلوي
والعمليــات العســكرية التي
يعني اســتمرارها زعزعة االمن
في مناطق نفــوذ االحتاد الوطن
داخل االقليم.
وتقول املصادر ان انقرة تســعى
الستمالة موقف االحتاد الوطني
وارغامــه على قطــع عالقاتها
والتخلي عن دعم حزب العمال
الكردستاني ،الذي يحضى معه
بعالقــات تأريخية بناها الرئيس
مام جالل تعود الى ســبعينيات
القرن املاضي عندما كان زعيم
العمال الكردســتاني عبد اهلل

اوجاالن يؤسس حلزبه في لبنان.
وكانــت وزارة اخلارجية العراقية
قد استدعت االسبوع املنصرم
الســفير التركــي فــي بغداد
وســلمته رســالة احتجــاج
بشأن اخلروقات اجلوية املتكررة»
للمجال اجلوي العراقي.
واعتبــر بيــان صحفــي صادر
عن اخلارجيــة الضربات اجلوية،
انتهاكا لسيادة العراق وسالمة
أمنه ومواطنيه وعمال مرفوضا
على الصعد كافة.
برغــم االســتنكار العراقــي
الواضح لالعتــداءات والقصف
اجلوي التركي واستهداف العديد
من املواقع في شــمال العراق،
التي أوقعت خسائر في األرواح
واملمتلــكات ،اال ان حكومــة
االقليم فضلت الســكوت ولم
تصدر اي بيــان او توضيح تدين

فيه القصف اجلــوي واملدفعي
التركي املتكرر واملســتمر منذ
سنوات على مدن وقرى وقصبات
االقليم بحجة مالحقة عناصر
حزب العمال الكردستاني.
ويتخــذ مقاتلوا حــزب العمال
الكردســتاني مــن الشــريط
احلدودي بني ايران وتركيا والعراق
فــي جبال قنديــل الوعرة مالذا
لهم منــذ تســعينيات القرن
املاضي.
وبرغم االدانة االقليمية والدولية
للقصف التركــي االخير على
اقضيــة مخمــور وســنجار
شــمالي العراق ،اال ان احلكومة
التركيــة اعلنت اســتمرارها
في اســتهداف مواقــع ومقار
تدعي بانهــا تعود حلزب العمال
الكردستاني او احزاب موالية له
داخل اراضي االقليم.

األحد المقبل  ..انطالق حملة للتلقيح ضد شلل األطفال
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ
عــن اكمــال كافة االجــراءات
املطلوبــة النطــاق حملــة
التلقيح بلقاح شــلل االطفال
الفمــوي للفئــات العمرية من
عمر (صفر ولغاية  5ســنوات)
وعلى مســتوى جميع قطاعات
الرعايــة الصحية فــي جميع
اقضيــة ونواحــي جانب الكرخ

تقـرير

وبجولة واحدة للفترة من (- 23
 )27الشهر اجلاري .
وبــن مدير عــام دائــرة صحة
بغداد الكرخ الدكتور جاســب
لطيــف احلجامــي ان الدائــرة
اســتكملت جميــع اجراءاتها
من خالل تهيئــة الفرق اجلوالة
في جميــع قطاعــات الرعاية
الصحيــة واملراكــز الصحية
وستباشر تنفيذ احلملة للفترة

مــن ( ) 27 - 23من العام احلالي
وستكون حملة التلقيح من دار
الى دار  ،مشــيرا الى ان اللقاح
مت توفيــره من مناشــئ عاملية
وخضع لفحــص وزارة الصحة
واالجهــزة الرقابيــة  ،ودعــا
احلجامي املواطنني الى التعاون
مع الفــرق الصحيــة لتلقيح
جميع االطفال املشمولني بهذا
اللقاح حفاظا ً على سالمتهم

من مرض شلل االطفال .
واضــاف مدير قســم الصحة
العامــة الدكتور نــازك لهمود
الفتــاوي ان الدائــرة بدئــت
استعداداتها للحملة الوطنية
للقاح ضد مرض شلل األطفال
الفموي و للفئــة العمرية من
يوم إلى دون سن اخلامسة ويتم
التلقيح من خالل الفرق الثابتة
في مراكــز الرعايــة الصحية

األولية و الفــرق اجلوالة واآللية
والتنقل مــن دار إلى دار وبغض
النظــر عن اجلــدول التلقيحي
الروتيني .
من جانبها اكــدت مديرة اعالم
دائــرة صحــة بغــداد الكــرخ
الدكتـورة هيـــام صبار سبتي
ان الدائـــرة وضعــت خطــة
إعالمية تثقيفية قبـل انطـالق
احلملــة متتــد لغايـــة بـــدء

تنفيـذ احلملـة تضمنت إقامة
النــدوات وتعليق الفلكســات
وتوزيع رســائل صحية فضـــا
عن تنظيـــم لقـــاءات فردية
وجماعية للتعريف بخطـــورة
املرض وضــرورة اخــذ اللقاح ،
موضحة انـه تــم زيارة العديد
من املــدارس و ريــاض االطفال
واجلوامــع لغــرض التعريــف
باحلملـة مسبقـا ً .

سيعقد في األمم المتحدة تموز المقبل 2019

تحضيرات لمشاركة العراق في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة
بغداد ـ الصباح الجديد:
ترأس وزير التخطيــط وكالة الدكتور
فؤاد حســن اجتماعا موســعا خللية
متابعــة أهداف التنمية املســتدامة
ملناقشة اآلليات واالستعدادات املزمع
القيــام بها في إطــار اســتعدادات
احلكومــة العراقية للمشــاركة في
اســتعراض تقريره الطوعي األول في
املنتدى السياســي الرفيع املســتوى
 2019املعني بالتنمية املســتدامة في
األمم املتحدة الذي سيعقد في متوز من
العام املقبل . 2019
وقال الوزير في كلمه له خالل االجتماع
إن هــذا االجتمــاع معني مبشــاركة
العراق في استعراض تقريره الطوعي
األول فــي املنتدى السياســي الرفيع
املستوى لعام .2019
وأضاف أن اللجنة مستمرة منذ العام
 2006إلــى اآلن مــع أهــداف التنمية
اإلمنائيــة وصوال إلى أهــداف التنمية
املســتدامة (أجندة ، )2030مؤكدا ان
هدف اخللية هو وضع أساس مؤسسي
ال يتغير بتغير األشخاص سيما ونحن
اليوم فــي بداية مرحلــة جديدة مع
حكومــة جديدة بعد أن جتــاوز العراق
مرحلــة احلــرب على اإلرهاب .وأشــار
إلى ان االجتماعات الســابقة ناقشت
اإلطــار العــام ألجنــدة  2030وحتديد
البرامج والسياســات التــي نفذتها
الــوزارات إلدراجها ضمن تقرير املتابعة
األول ألهــداف التنمية املســتدامة.
وتابــع بالقــول  :إن هــذا االجتمــاع
ســيناقش إدراج العراق اســتعراضه
الطوعي الوطنــي األول ضمن املنتدى

املنتدى السياسي للتنمية املستدامة «ارشيف»

الرفيع املســتوى في نيويورك  ،مبينا
أن هــذا التقرير ال يقتصــر على كونه
آلية ملتابعة اجلهود التنموية الوطنية
او مجــرد إعداد تقاريــر وطنية اال انه
محفز للعمل التشاركي طويل األمد
وأداة إلعادة رسم أدوار الشركاء وحتديد
آليــات التعامل فيمــا بينهم ،فضال
عن أنه فرصة للوقــوف عند اإلجنازات
وحتديد الثغرات وحتليل أسباب القصور
وتصويب املسار.
وأشــاد الوزيــر باجلهــود الســابقة
للمؤسســات املعنية بتنفيذ األجندة
 2030التــي بذلت جهــود كبيرة في
التنميــة املســتدامة والتــي أثمرت

باملوافقة علــى ادراج العراق في قائمة
البلدان التي تعرض تقريرها الطوعي.
بالرغم من الظروف األمنية والسياسية
الصعبة في الفترة الســابقة  ،معبرا
عــن أمله أن تســتمر هــذه اللقاءات
والتعاون املشترك والتنسيق لالسهام
في حتســن مســتوى ونوعيــة حياة
املواطن  ،مســتدركا بالقول جميعنا
ثقة بإمكانيــة تعزيز قدراتنا ومواصلة
مســيرتنا في طريق حتقيــق التنمية
املستدامة .
مــن جهته قــال األمني العــام جمللس
الوزراء الدكتور مهــدي العالق ان هذا
االجتمــاع للخليــة املعنيــة مبتابعة

اســتعدادات العــراق العــداد التقرير
الدوري الطوعي ملوضوع متابعة اهداف
التنمية املستدامة عام  . 2030واضاف
ان االجتمــاع تضمن عرض رؤية العراق
 2030بشكل تفصيلي وجرى التعليق
على هذه الرؤيــة بتفاصيلها اخملتلفة
مــن قبل أعضاء اللجنــة  ،مؤكدا انه
مت االتفاق علــى مجموعة من القرارات
مبا في ذلك مواصلة إرسال املالحظات
واالستعداد لعقد ورشة كبيرة بحضور
جلان من احملافظات إلجناز إعداد التقرير
الدوري قبل شــهر اذار من العام املقبل
. 2019
الى ذلك قدم وكيــل وزارة التخطيط

للشــؤون الفنية الدكتور ماهر حماد
عرضــا عــن مشــاركة العــراق في
االســتعراض تقريره الطوعــي االول
في املنتدى السياســي رفيع املستوى
وكذلك اضافة التنمية املستدامة الى
البرنامج احلكومي اجلديد خالل اجتماع
خليــة متابعة حتقق اهــداف التنمية
املستدامة .
واضــاف ان هذا االجتمــاع مهم جدا
كونــه يتعلق بثالث اساســيات وهي
االخــراج النهائــي للرؤيــة والتقدمي
الطوعــي للعــراق لتقريــره الــذي
سيقدمه لالمم املتحدة والذي يتضمن
هذه املشــاركة الدولية وكذلك تقرير

املتابعة الســنوي الذي يجب االطالع
عليه من قبل اخللية األساســية التي
تشارك بها جميع الوزارات  ،مشيرا الى
ان االجتماع خرج مبجموعة من املقررات
تتعلق بتحديــد أفق زمني إلخراج رؤية
العراق بصورته النهائية واالرتكاز على
التقرير الطوعي الذي سيقدمه العراق
الى االمم املتحدة ملشــاركته الطوعية
وكذلك تشكيل فريق لدراسة مواءمة
البرنامج احلكومي مع اهداف التنمية
املســتدامة وايضــا حتديــث التقرير
الســنوي  .من جانبها قدمــت املدير
العام لإلدارة التنفيذية الســتراتيجية
التخفيــف من الفقر جنــاء علي مراد

عرضا عن رؤية العراق  2030بينت فيه
ان العــراق مير في مرحلة مفصلية من
بناء الدولــة وتعزيزها ،بعــد االنتصار
على التنظيمات اإلرهابية وعودة الوئام
االجتماعــي في ظل الدعــم الدولي،
كاشــفة معطيات الواقع أن الظروف
احلالية ميكن أن توفــر فرصة تاريخية
غيــر مســبوقة لتحقيــق التغييــر
التنموي املنشــود .وهذا ما تبينه زيادة
تطلعات العراقيني الى غ ٍّد أكثر إشراقا
عبر االرتقاء بجودة نوعية احلياة.
وأضافت ان الرؤيــة تعد خارطة طريق
ملا يتطلــع العراقيــون لتحقيقه في
املســتقبل ،وكيف يريــدون لبلدهم
ومجتمعهم أن يتقــدم .وكذلك جرد
باالولويــات الوطنية ومجاالت التدخل
السياسي في املســتقبل للحكومة
احلاليــة واحلكومات املقبلــة  ،وتابعت
بالقول  :تقدم الرؤية للعالم وللمانحني
فرصــة االطالع على ما يريــده العراق
واجملــاالت التي ميكنهــم العمل فيها
 .فيما حتدث مدير عــام دائرة التنمية
االقليمية الدكتور محمد الســيد عن
تقرير املتابعة االول الهــداف التنمية
املســتدامة وكذلك اضافة غاية الى
اجنــدة  2030املتعلقــة بالذخائر غير
املنفلقــة التي خلفتهــا احلروب على
العراق.
ومن اجلدير بالذكر ان العراق ســيقدم
خالل االجتماع املذكور تقريرا تفصيليا
عــن التقدم احملــرز في مجــال حتقيق
أهداف التنمية املســتدامة السبعة
عشــر  ، 2030وسيكون العراق من بني
عدد من الدول التي ستشارك في هذا
املنتدى لتقدمي تقاريرها االستعراضية
الطوعية إلى اجملتمع الدولي .

شؤون عراقية
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"داعش" أهلك الزراعة األيزيدية

ممثلة يونامي الجديدة

تتسلم مهامها في العراق

إرث أساليب األرض المحروقة ما يزال يدمر المجتمعات الريفية

بغداد ـ الصباح الجديد:
استقبل وزير اخلارجية محمد علي احلكيم امس
االثنني ممثــل األمني العام لــأمم املتحدة اجلديد
في العراق جنني هينس بالســخارت ،مبناســبة
تسنمها مهام عملها في العراق.
وذكــر الوزير في بيــان صدر عن الــوزارة تلقت
"الصباح اجلديد" نسخة منه انه هنأ بالسخارت
مبناسبة تســنمها املنصب اجلديد في العراق" ،
معبرا ً عــن امله "مبزيد من التعــاون في جميع
اجملاالت سيما فيما يخص دعم النازحني ومشاريع
دعم املرأة والطفل وغيرها من املوضوعات التي
تدعم احلكومة واجملتمع العراقي".
وأكد "استمرار احلكومة العراقـــية في التعاون
مع بعثة يونامي ،ومتمنيا لها التوفيق في هذه
املهمة اجلديدة" ،مثمنــا ما قدمه يان كوبيتش
واألمم املتحــدة من دعم للعراق ،خالل فترة عمله
في العراق".
من جانبها أعربت بالسخارت عن شكرها للوزير
احلكيــم ملا تقدمــه وزارة اخلارجية مــن تعاون
وتنسيق مع بعثة يونامي واســتمرار دعم األمم
املتحدة للعراق في اجملاالت كافة للمساهمة في
استقراره الدائم.

تخريب آبار الري وأعمال التدمير األخرى ترقى إلى جرائم الحرب
يمنع الدمار الهائل مئات اآلالف من العودة إلى المناطق الريفية في جميع أنحاء العراق
الصباح الجديد ـ متابعة:
قالت منظمــة العفــو الدولية ،في
تقريــر جديد لها امــس ،إنه في إطار
حملتهــا الوحشــية ضــد األقلية
األيزيدية في شمالي العراق ،ارتكبت
اجلماعة املســلحة التي تطلق على
نفســها اســم "الدولة اإلسالمية"
جرائم حرب وجرائم ضد اإلنســانية
عندما قامت بتخريب آبار الري ،ودمرت
البنى التحتية الزراعية األخرى.
بعــد مرور عام علــى إعالن احلكومة
العراقية انتصارها العســكري على
تنظيــم "الدولة اإلســامية" يبني
التقرير املعنون" :األرض امليتة :تدمير
الدولة اإلســامية املتعمد لألراضي
الزراعية العراقية" ،بالتفصيل كيف
أيضا بحرق
قامت اجلماعة املســلحة ً
البساتني ،ونهب املاشية ،واآلالت ،وزرع
األلغام األرضية في املناطق الزراعية.
وقــال ريتشــارد بيرســهاوس ،كبير
مستشاري البرنامج املعني باألزمات
فــي منظمة العفــو الدوليــة" ،إن
األضــرار البعيدة املــدى التي حلقت
بريف العراق متاثل أعمال التدمير الذي
حلـق باملناطق احلضرية ،لكن تداعيات
النزاع على ســكان الريف في العراق
يتم نسيانها إلى حد بعيد".
"فتحقيقاتنــا تكشــف كيف قام
تنظيم "الدولة اإلسالمية" بالتدمير
الوحشــي املتعمد للبيئــة الريفية
فــي العــراق حــول جبل ســنجار،
وأحــدث خرابا ً ملصــادر رزق األيزيديني،
واجملتمعات الزراعية األخرى ،على املدى
البعيد .واآلن ،ال ميكن ملئات اآلالف من
املزارعني النازحــن وعائالتهم العودة
إلــى ديارهــم ،ألن تنظيــم "الدولة
اإلســامية" تعمد جعل الزراعة أمرا ً
مستحيالً في املنطقة.
وقــد زارت منظمة العفــو الدولية
املناطق الريفية في شمال العراق ،مبا
في ذلك قضاء سنجار ،حيث كان جزء
كبير من اجلالية األيزيدية يعيشــون
فيــه قبل عام  .2014كمــا أنها زارت
بعــض األماكن التي تعرضت ألشــد
األضرار في املناطــق الريفية .وقابلت
شــخصا من أجل إعداد
املنظمة 69
ً
هــذا التقرير ،من بينهــم  44مزارعا ً
حال ًيا أو سابقًا من املناطق الريفية.
تدمير مصادر املياه احليوية
في األراضي الشديدة اجلفاف
قام تنظيم "الدولة اإلسالمية"  -إلى
جانب حملته جلرائــم احلرب واجلرائم
ضد اإلنســانية ،مبا في ذلــك القتل
واالضطهاد واالغتصاب واالســترقاق
 بتخريب آبار الري لكثير من مزارعيالكفاف وصغار املزارعني.
فقــد قــام مقاتلو تنظيــم "الدولة

بعد مرور عام على
إعالن الحكومة العراقية
انتصارها العسكري على
تنظيم "الدولة اإلسالمية"
يبين التقرير المعنون:
"األرض الميتة :تدمير
الدولة اإلسالمية المتعمد
لألراضي الزراعية
العراقية" ،بالتفصيل كيف
قامت الجماعة المسلحة
أيضًا بحرق البساتين،
ونهب الماشية ،واآلالت،
وزرع األلغام األرضية في
المناطق الزراعية

خط (بغداد الجديدة -باب

الشرقي) متاح أمام المواطنين

جانب من األراضي الزراعية التي دمرها داعش
اإلســامية" ،في كثير مــن األحيان،
بإلقاء األنقاض أو النفط أو غيرها من
األجسام الغريبة في اآلبار ،وسرقوا أو
دمروا املضخــات والكابالت واملولدات
واحملــوالت .كمــا أحرقــت اجلماعــة
املســلحة البســاتني أو قطعتهــا،
وسحبت وســرقت خطوط الكهرباء
احليوية.
وقــال هــادي ،وهو مزارع ســابق ،في
منتصف األربعينيــات من عمره ،من
قرية صغيــرة جنوب جبل ســنجار،
ملنظمــة العفو الدولية ما شــاهده
عندمــا عاد إلى مزرعته بعد فراره من
تنظيم الدولة في :2014
لدي بئر
"لقد كان دمارا كامــاً ،كان ّ
بعمــق  220مترا ،إضافــة إلى مولد
كهربائي ونظام أنابيــب الري .وألقى
[تنظيــم الدولة] األنقــاض في بئري
ومأله إلى األعلى .ومت قطع أشجاري -
ميكن أن أرى آثار [املنشار] .ومتت سرقة
نظام الري  -من املضخة إلى األنابيب.
لقــد قاموا بذلك إلرســال رســالة
مفادها :أنــه ال يوجد لديك ما ميكنك
العودة إليه ،لذلــك إذا جنوت ،ال تفكر
في العودة مرة أخرى".
قال مجدل ،وهــو مزارع ،في منتصف
اخلمسينيات من عمره ،من قرية أخرى
جنوب جبل سنجار:

"لم يتبق شــيء .اآلن مت تدمير املنزل،
وأُحرقت األشجار جميعها .كان لدينا
 100شــجرة زيتون ،لكننــي عندما
ذهبت لم أر شجرة واحدة في أي اجتاه.
فقــد مت قطعها وحرقهــا  ...أرادوا أن
نفقد كل شــيء .أرادوا أال نتمكن من
العودة إلى أرضنا ".
كمــا زارت منظمة العفــو الدولية
إحدى املزارع املهجورة في قرية صغيرة
بالقرب من بلدة ســينوني ،شــمالي
جبل ســنجار .وقد قــام مقاتلون من
تنظيــم "الدولة اإلســامية" بصب
النفــط في بئــر ري واحــدة ،وإلقاء
األنقــاض في بئر أخــرى .وكان هناك
خزان ميــاه كبير فارغاً ،وكانت أنابيب
الري البالستيكية مكسورة ،ومبعثرة
في مكان قريب .واحلقول اجملاورة تكمن
جرداء قاحلة.
وأبلغ مهندســو املياه منظمة العفو
الدولية أنه ليس لديهم أدنى شــك
فــي أن الدمار كان متعمــداً ،وحدث
هذا على نطاق واسع  -ولم يتم إجراء
تقييم شامل ،لكن املسؤولني احملليني
يقدرون أنه فــي املنطقة القريبة من
سينونى وحدها ،عطل تنظيم الدولة
 400بئر من  450من آبار الري.
ً
نطاقا
تدمير زراعي أوسع

أدى الصراع ضد تنظيــم الدولة إلى
انخفــاض اإلنتــاج الزراعــي للعراق،
والذي أصبح يقــدر اآلن بأقل من 40٪
مــن مســتويات  .2014فقبل وصول
"الدولة اإلســامية" ،كان نحو ثلثي
مزارعــي العراق يحصلــون على الري
 وبعد ثالث ســنوات فقط ،انخفضهذا املعــدل إلى  .20٪فقــد ضاع ما
يقرب من  75٪من املاشــية ،وارتفعت
النسبة إلى  95٪في بعض املناطق.
لم يعد سوى نحو نصف النازحني بعد
سيطرة تنظيم الدولة على منطقة
ســنجار في  .2014وأخبر العديد من
النازحني داخليا ً من املنطقة منظمة
العفو الدولية إنهم يشعرون أنه ليس
لديهم اآلن أي شيء يعودون إليه ،مع
تدمير مزارعهم ومصادر رزقهم .ويبدو
أن هــذا النمــط ينعكــس أيضا ً في
مناطق ريفية أخرى من العراق.
وأضاف ريتشــارد بيرســهاوس قائالً:
"ما لم تكن هناك مساعدة حكومية
عاجلة ،فإن األضــرار الطويلة األجل
التي حلقت بالبيئة الريفية في العراق
ســوف يتردد صداها لسنوات مقبلة.
فعندما حطم تنظيم الدولة العراق
في  ،2014ازدهر على الفقر ومشــاعر
النقمــة فــي املناطق الريفيــة ،لذا
ينبغي علــى احلكومــة العراقية أن

تشــعر بالقلق من احتمــال حدوث
شيء مماثل من جديد".

اإلســامية" املتصلة بالبيئة ضمن
نطاق حتقيقاته.

احلاجة ملحة إلعطاء األولوية
إلعادة اإلعمار في املناطق الريفية
اعتمد العراق خطة رســمية إلعادة
اإلعمار في  .2018وتق ّيم اخلطة الضرر
الذي حلــق بالقطــاع الزراعي ،ويحدد
تكاليف إعادة اإلصالح خالل السنوات
اخلمس املقبلة.
واختتم ريتشــارد بيرســهاوس قائالً:
"احلكومة العراقية بحاجة ماسة إلى
متويل خطة إعــادة اإلعمار وتنفيذها.
فإصــاح نظام الــري البالغ األهمية،
والبنى التحتيــة الريفية األخرى ،أمر
حيوي للسماح للنازحني بالعودة إلى
منازلهم ومزارعهم".
"فالنازحون ،بسبب جرائم حرب التي
ارتكبها تنظيم "الدولة اإلسالمية"
 ،لهم احلق في احلصول على تعويض
كامل وحتقيق العدالــة .ويجب على
احلكومة ضمان أن يستعيد الضحايا
ما خسروه ،أو ،إذا لم يكن ذلك ممكناً،
فيجب أن يحصلوا على التعويض ".
وتدعو منظمــة العفو الدولية أيضا ً
إلى الفريــق املفوض من األمم املتحدة،
الذي مت إنشــاؤه في ســبتمبر /أيلول
 2017ليشمل جرائم تنظيم "الدولة

خلفية
منــذ أغســطس/آب  2014فصاعداً،
حتمل األيزيديــن ومجتمعاتهم ذات
األغلبيــة الزراعية إلى حد كبير وطأة
جرائــم تنظيم الدولة في شــمالي
العراق.
أوالً ،قام مقاتلو تنظيم الدولة بجمع
وقتــل أي رجال أو صبيــة لم يتمكن
مــن الفرار إلى مالذ آمن في مرتفعات
جبل سنجار حيث ميكن الدفاع عنه.
وبعد فتــرة وجيزة ،قامــوا باختطاف
وبيع ما يقدر بنحو  6000من الشابات
واألطفال كعبيد في أماكن أخرى من
العراق وســوريا .وجلــأ األيزيديون إلى
أوروبا وأجزاء أخرى من الشرق األوسط.
في الوقت الذي مت فيه استعادة اجلانب
الشمالي من جبل سنجار من تنظيم
الدولة في ديسمبر/كانون األول ،2014
واجلانب اجلنوبي في نوفمبر/تشــرين
الثانــي  ،2015كان قد مت طمس آالف
الســنني من احليــاة األيزيديــة .وقد
ســيطرت حكومة إقليم كردستان
العراق على املنطقة قبل تســليمها
إلى احلكومة املركزيــة العراقية في
أكتوبر/تشرين األول .2017

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت الشركة العامة الدارة النقل اخلاص امس
االثنــن دخول خــط نقل (بغــداد اجلديدة -باب
الشرقي) وتســجيله رسميا في مرآب ٩نيسان
في جانب الرصافة من العاصمة بغداد .
وقال مديرعام الشركة عبد العظيم الساعدي
أن اخلط (بغداد اجلديدة -باب الشــرقي) من اهم
اخلطوط الرئيسة التي يحتاجها سكان مناطق
بغداد اجلديدة .
واوضــح املدير العــام ان ادارة قســم الرصافة
الثانية ســجلت اخلط رسميا في مرآب ٩نيسان
في جانــب الرصافة مــن العاصمــة بغداد مما
يــؤدي الى تنظيم حركة خطوط النقل في تلك
املنطقة  ،مضيفا ان مرآب ٩نيســان سيباشــر
بجباية رســوم إدارة النقل إلكترونيا عن طريق
البوابات الذكية والتي تقلل من حاالت اإلهمال
او اخلطأ وتوفر الوقت واجلهد .

بحث تطوير مشاريع السكك

الحديد مع نورينكو الصينية
بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث مدير عام الشركة العامة للسكك احلديد
العراقية ســام جبر ســلوم امــس االثنني مع
ممثلي شركة (نورينكو) الصينية التي مت إدراجها
باملرتبــة  103من أصــل  250شــركة وافضل
املتعاقدين الدوليني لعام  2017تطوير مشــاريع
السكك املستقبليه .
وقال املدير العام ان الشــركة الصينية عرضت
مشاريع االستثمارية العمالقة التي نفذتها في
شتى بقاع العالم الســيما في مجال مشاريع
الســكك احلديد  ،مضيفا اننا نبدي رغبة كبيرة
بوضع اللمســات االخيرة واالتفــاق على توقيع
وتنفيذ الدخول مبشاريع السكك.

تتمات ص1
العراق يبيع كامل كميات النفط
اخملصصة للتصدير خالل العام
املقبل 2019
وفي متابعة أجرتهــا “الصباح اجلديد”،
لكمية صادرات النفط اخلام الشــهرية
وااليــرادات املالية التي ينشــرها موقع
وزارة النفــط ،فقــد بلغــت الصادرات
لألشهر آب ،أيلول ،تشرين األول وتشرين
الثاني من العام  2018نحو  433مليون
برميل بايرادات بلغت  31مليار دوالر .في
حــن كان مجموع الصادرات لألشــهر
السبعة (ابتدا ًء من كانون الثاني 2018
وحتى متــوز املاضي) قــدرت بنحو 735
مليون برميــل بايرادات وصلت الى 47.6
مليار دوالر.
والصادرات املتحققة جاءت عبر موانئ
العــراق اجلنوبية على اخلليــج العربي،
في حني متكنــت وزارة النفط متمثلة
بشــركة تســويق النفط “سومو” من
تصديــر مــا كميتــه  291.253مليون
برميــل بايــرادات بلغــت 10,339,481
ماليني دوالر ،وهي الكمية الوحيدة التي

صدرت من احلقول الشمالية في 2018
في تشرين الثاني املاضي.
الغارديان :بريطانيا ترفض دخول
العراقيني للتدريب على مشاريع هي
قدمتها
ووفقــا ملدير الوكالة فقــد مت رفض 48
طلبــا باجملمــوع على الرغــم من أنها
مصحوبة برسائل دعم من وزارة النقل
العراقية  ،التي تشــرف على الدراسة ،
وإثبات دفع الرســوم الدراسية للوكالة
".
وقال مدير الوكالة في الشرق االوسط
طارق عبد اهلل إن " السفارة البريطانية
في عمان ومنذ شــباط املاضي رفضت
جميع طلباتنــا املتكررة باحلصول على
تاشــيرة للطــاب حيث يتــم معاجلة
الطلبات العراقية هناك ".
واضــاف عبــد اهلل ،أن "وزارة النقــل
العراقيــة هــددت باالنســحاب مــن
الصفقة وإرسال متدربيها إلى ماليزيا
بدال ً من ذلك ،وهذا مثيــر لقلق الوزراة

العراقية حيث لدينــا  150موظفا من
املقرر إرسالهم إلى اململكة املتحدة في
غضون السنوات اخلمس املقبلة".
مــن جانبها قالــت البروفيســورة اميا
ويليامسون من جامعة بريستول التي
تدير مشروع دراسة النزوح إن "املشروع
مت متويلــه مــن قبــل صنــدوق أبحاث
التحديــات العامليــة التابــع حلكومة
اململكة املتحدة  ،وأن امليزانية شــملت
على وجه التحديد تكلفة التأشيرات".
واضافت أن "من الغريب حقا ان يتعرض
الباحثون العراقيون الى التمييز من قبل
احلكومة البريطانية نفسها وهي التي
دعتهم بســبب الطرق التــي يتم بها
تنفيذ إرشادات مراقبة احلدود ".
سائرون :دعمنا لعبد املهدي مشروط
بتنفيذ البرنامج احلكومي واالصالح
وطالــب ،الكتل بأن "تتنبه إلى نســب
املشــاركة الضعيفة فــي االنتخابات
االخيرة؛ كونها دليال علــى تراجع ثقة
املواطن بالعملية السياسية ككل".

ويواصــل اخلزعلي ،أن "قائمة ســائرون
ليست لديها مالحظات شخصية على
شــخص فالح الفياض كمرشح لوزارة
الداخليــة ،لكننا تفاجأنا مــن اصرار
الكتل االخرى عليــه وكأنها اصبحت
عملية كسر ارادة".
ولفــت ،إلى أن "قائمتنــا منحت عادل
عبد املهدي احلريــة الكاملة في اختيار
وزرائه ،انطالقا ً من محورين ،االول كونه
ال ينتم الى كتلة سياسية متلي عليه،
والثاني هو ضرورة أن يتحمل مسؤولية
برنامجه احلكومي".
ويــرى اخلزعلي ،أنــه "بتحقيــق تلك
العوامــل نســتطيع ممارســة العمل
الرقابــي جمللــس النواب علــى امت وجه
ومحاســبة احلكومة عــن اي تقصير،
وبالعودة إلى احملاصصة لن نســتطيع
فعل ذلك".
من جانبــه ،ذكــر القيــادي االخر في
سائرون جاســم احللفي ،أن "امام عبد
املهدي ســقفا زمنيا محــددا لتنفيذ
برنامجه احلكومــي وفي حال نفد ذلك

الســقف دون حتقيق نتائج على االرض
معناها ســنبدأ مبحاســبته على وفق
السياقات الدستورية".
وأضــاف احللفــي ،فــي تصريــح إلى
"الصباح اجلديد" ،أن "قائمة سائرون ما
زالت داعمة لعبد املهدي لغاية الظرف
الراهن ،كونه الشــخصية االنسب في
ظل االزمة السياســة والشــخصيات
التي طرحت".
ولفت ،إلــى أن "الدعــم لعبد املهدي
مشروط بتنفيذ برنامجه احلكومي من
أجل اصالح الواقع العراقي على جميع
االصعدة".
ومضــى احللفي ،إلى أن "برنامجنا الذي
تقدمنــا به هو خلدمــة املواطن ،ونحن
داعمــون للحكومة حتــى االن ،برغم
هناك مالحظات إال اننا نتمنى معاجلتها
في وقت قريب".
" بيارق اخلير " حتمل عبد املهدي
املسؤولية األكبر في تأخر الكابينة
الوزارية واملوازنة

وهنــاك جولة جديــدة مــن اللقاءات
واحلوارات جرت امس االثنني بني حتالفي
البنــاء واالصــاح حلــل أزمة الــوزراء
الثمانية قبل جلســة اليوم ،وان رؤساء
الوزراء عــادل عبداملهــدي واجلمهورية
برهم صالح والبرملان محمد احللبوسي
اجروا سلســلة من اللقاءات مع الكتل
السياســية بغية االتفــاق إلى صيغة
توافقية تُ ّكن القوى السياســية من
جتأوز أزمة استكمال الكابينة الوزارية".
املصــادرت أوردت أيضا ،ان "الرئاســات
الثالث تسعى حلســم موضوع الوزراء
لصد
الثمانية قبل جلســة البرملــانّ ،
من يحــاول التصعيد على املســتوى
السياسي لكي ال تستمر األزمة خاصة
وان هناك جهــات تريد ان تنقل الصراع
الى الشارع العراقي"
احلكيم :البصرة قبلة العراق
ومنصب احملافظ فيها ال ينبغي ان
حتكمه الصفقات
في الســياق ،نفى تيار احلكمة برئاسة

السيد عمار احلكيم ،االنباء التي حتدثت
عن اشتراط األخير دعم مرشح حتالف
البنــاء لوزارة الداخليــة فالح الفياض
مقابل احلصول علــى منصب محافظ
البصرة ،مؤكدا أن اختيار احملافظ شــأن
يخص البصرة.
وقال رئيس املؤمتر العــام لتيار احلكمة
الشــيخ حميــد معلة فــي تصريح
تابعتــه الصبــاح اجلديــد ،إن " ما أثير
من معلومات حــول وجود اتصاالت مع
حتالف البناء لدعم حصول تيار احلكمة
على منصب محافــظ للبصرة مقابل
دعم مرشح البناء لوزارة الداخلية فالح
الفياض عار عن الصحة وال وجود له".
وأضــاف معلــة ،أن "قضيــة انتخاب
محافــظ جديد للبصرة شــان يخص
البصريــن وال يخضــع الــى توافقات
سياســية لكون البصرة متــر مبرحلة
حساســة " ،مبينا ان " تســويق مثل
هكــذا مواضيع تقــف خلفها اهداف
حتاول تعقيد املشــهد فــي محافظة
البصرة ".

الملف األمني

تدمير نفقين ومعمل لصناعة العبوات شرقي الحويجة * الطيران يقتل إرهابيين ويدمر آلية في منطقة الزركة

مقتل  4إرهابيين في سلسلة جبال عطشانة في نينوى * مقتل وإصابة  3اطفال بانفجار مخلفات حربية في الرميلة
بغداد – اعتقال متهمني
كشــف مصدر امني في قيادة عمليات
بغداد امــس االثنني ،عــن القاء القبض
علــى اربعــة متهمني ،على وفــق مواد
قانونيــة مختلفة مبناطــق متفرقة من
العاصمة.
وقال املصدر إن "قــوة من اللواء اخلامس
شــرطة احتادية وباالشــتراك مع مفرزة
من مكافحــة اجرام اخلضــراء ،متكنت
من اعتقــال متهمتني اثنتــن بالترويج
للعملــة املزيفــة ضمــن منطقة حي
اجلوادين ،ضبــط بحوزتهما مبلغ ()2000
دوالر مزيــف"  ،مضيفــة أن "قــوة من
الوية املشاة ( )54 ،24متكنت من اعتقال
متهمني اثنني على وفق املــادة /4إرهاب
ضمن مناطق (الزيتون ،حي حطني) غربي
بغداد

كركوك – عملية امنية
اعلن مصدر امني في الشرطة االحتادية
امس االثنني عن تدميــر نفقني ومعمل
لصناعــة العبــوات الناســفة تابعــا
لتنظيم "داعش" بعملية امنية في قرية
كبيبة جنوب شرقي احلويجة مبحافظة
كركوك.
وقــال املصــدر إن "قوة من الشــرطة
االحتاديــة واثناء عمليــات التفتيش في
مدينــة احلويجة 47( ،كلــم جنوب غرب
كركوك) عثرت ،اليوم ،على نفق لعناصر
داعش االرهابي في قرية كبيبة" ،مضيفا
ان "القــوة نفســها عثــرت ايضا على
نفق ومعمل للتفخيــخ مع ركيزة هاون
 82ملم واســطوانة معدنية تستعمل
لصناعــة العبوات الناســفة في قرية
طويلعة".

بابل – اعتقال ارهابي
افاد مصدر في مديرية شرطة محافظة
بابل امــس االثنني بإلقــاء القبض على
مطلوب من ســكنة بغداد صادر بحقه
حكم غيابــي على وفق املادة الرابعة من
قانون مكافحة اإلرهاب.
وذكــر املصدر إن مفارز الشــرطة ضمن
نقاط التفتيــش األمنيــة التابعة الى
سيطرة الشهداء (االثار سابقا ) متكنت
بكمني ُمحكم من إلقــاء القبض على
شخص مدان من سكنة بغداد على وفق
املادة الرابعة من قانون مكافحة اإلرهاب،
لدى محاولته التســلل الــى احملافظة
خالل التفتيش الدقيق في احلواســيب
األمنيــة ،مبينة إن املتهــم صادر بحقه
حكم غيابي بالســجن ملدة ( 15ســنة)
من قبل محكمــة جنيات قصر العدالة

بالعاصمة.
صالح الدين – ضربة جوية
كشــف مصدر امني في شرطة صالح
الدين امــس االثنني ان القــوات االمنية
متكنــت من قتل ارهابيــن اثنني وتدمير
آلية بضربة جوية فــي منطقة الزركة
مبحافظة صالح الدين .
وذكر املصــدر ان " االبطــال في طيران
اجليــش وخــال اســنادهم لقطعات
قيادة عمليــات صالح الدين في عمليات
التفتيــش ومطــاردة فلــول داعش في
منطقة الزركة متكنوا من قتل إثنني من
عناصر عصابات داعش اإلرهابية وتدمير
آلية (شــفل ) ودراجة نارية قرب جســر
الزركة ".
الديوانية – اعتقال مطلوبني

القت مفارز قســم شــرطة األســرة
والطفــل ومركز اجلمهوري واإلســكان
امــس االثنني القبض علــى  ٧مطلوبني
للقضاء بقضايــا مختلفة ،وذلك خالل
حملة قامــت بها للبحث عن املطلوبني،
حيــث مت اتخــاذ اإلجــراءات القانونية
بحقهم.
فيمــا متكنت مفــارز قســم مكافحة
اإلجــرام من إلقــاء القبــض على أحد
املتهمــن مطلــوب للقضــاء بقضية
جنائية تخص السرقة فيما مت التحقيق
معه في التهم املســندة إليه من أجل
إحالته إلى القضاء  ،فيما نفذت دوريات
ومفــارز مركــز الشــامية ،والســنية،
والشنافية ممارســة أمنية للبحث عن
املطلوبــن تضمنت نصب الســيطرات
املتحركــة والثابتة وتفتيــش العجالت
واألشــخاص واألماكن التي تثير الشك

واالنتباه ،أسفرت عن إلقاء القبض على
 ٥متهمني بقضايا مختلفة.
نينوى – عملية استباقية
عثرت القوات األمنية في قيادة عمليات
نينوى خــال عمليــة اســتباقية في
سلســلة جبــال عطشــانة على نفق
بداخلــه مجموعة مــن عناصر داعش
اإلرهابية.
وذكر بيــان ملركز اإلعــام األمني انه "مت
تدمير النفق بضربة جوية وغلق الفتحات
التي كانــت تؤدي إليه" مشــيرا ً الى ان
"العملية أسفرت عن قتل  ٤من عناصر
داعش الذين كانوا بداخله"  ،مضيفا كما
القت قوة مشتركة ضمن القيادة ذاتها
القبض على مطلــوب بقضايا إرهابية
على طريق تلعفر – موصل" ،فيما متكنت
قوة مشــتركة من العثور على  ٣رمانات

محلية الصنع و ٣رمانات طائرة مسيرة
وعبوتني ناسفتني ومخزن كالشنيكوف
في منطقة املوصل القدمية".
البصرة – انفجار مخلفات
افاد مصدر امني في الشــرطة العراقية
امس االثنني بأن طفلني قتال واصيب اخر
بانفجــار مخلفات حربيــة في منطقة
الرميلة اجلنوبية مبحافظة البصرة .
وقال املصــدر ان "احد اخمللفــات احلربية
انفجــر بالقرب مــن احدى الشــركات
النفطية فــي منطقة الرميلة اجلنوبية
بالبصرة ،في اثناء عبــث االطفال به ما
اسفر عن مقتل اثنني منهم واصابة اخر
بجروح" ،مضيفا ان "قوة امنية طوقت
مكان احلــادث ،ونقلت اجلثتني الى الطب
العدلي واجلريح الى مستشــفى قريب
لتلقي العالج" .
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ندوة علمية عن تأثيرات
إشعاعات أبراج الهواتف
النقالة في اإلنسان
بغداد _ الصباح الجديد:
أقام املعهــد الطبي التقني بغــداد باجلامعة
التقنية الوســطى ندوة علمية عــن تأثيرات
إشــعاعات أبراج الهواتف النقالة في اإلنسان
مبشاركة عدد من الباحثني واخملتصني.
وتضمنت الندوة التعريف باإلشعاعات اخلاصة
باألبراج ونوعها وتأثيراتها في االنسان  ،وكيفية
انتشــارها وتأثير املباني على انتشــار األمواج
اإلشــعاعية واألمراض املتســببة من التعرض
املســتمر لألشــعة الصادرة من البرج واجلهاز
احملمول .
وأوصــت الندوة بتفعيل نظــام املراقب البيئي
في قانون حماية وحتســن البيئة ملراقبة عمل
ابراج االتصاالت بعد نصبها من خالل قياس قوة
األشعة الكهرومغناطيســية املنبعثة منها,
وعدم نصب األبراج بالقرب من مستشــفى او
مدرســة او اجملمعات الســكنية او املؤسسات
ذات الكثافة البشرية.

ورشة عمل الجراء ( )6عمليات
قسطرة كهروفسلجة القلب في
مركز ابن البيطار
بغداد _ الصباح الجديد:
اجرى مركــز ابن البيطــار التخصصي جلراحة
القلب ورشة عمل الجراء ( )6عمليات قسطرة
كهروفسلجة القلب املتطور باستعمال تقنية
الدراســة ثالثية االبعاد والتــي كانت جترى في
الدول املتقدمة في مجال جراحة القلب .
وقال رئيــس الفريق الطبــي اخصائي جراحة
القلــب و التداخــل القســطاري محمد امني
لقد اجريت فــي مركز ابن البيطار التخصصي
جلراحــة القلب ورشــة عمل لـــ ( )6عمليات
قســطرة كهروفســلجة باســتعمال تقنية
الدراســة ثالثية االبعــاد شــملت العمليات
(عمليات االرجتاف األذينــي  ،الضربات الهاجرة
البطينية  ،التسارع البطيني) و تكللت جميع
العمليــات بالنجــاح الكبير ويعد هــذا اجنازا
يضــاف الى املركز بعــد ان كان مثل هذا النوع
في العمليات يجرى خارج العراق وباالخص في
الدول واملراكــز العاملية املتخصصة في جراحة
القلب ويتكــون الفريق الطبي من اختصاصي
جراحــة القلــب والتداخل اجلراحــي الدكتور
حيدر ريــاض والتقني الطبي املاهر ماهر عباس
والتقني الطبي سارة وبدعم من الفريق التقني
من شركة ســان جود االميركية  .واضاف امني
ان مركز ابن البيطار التخصصي جلراحة القلب
ميلك أكفأ املالكات الطبيــة واملعدات الطبية
املتطــورة ويعد من اهم املراكز املتخصصة في
جراحة القلب ويقــدم خدماته الطبية جلميع
املواطنني على مدار ( )24ساعة .

وزير التجارة يوقع اتفاقا لشراء القمح

والرز األميركي لدعم البطاقة التموينية
بغداد _ الصباح الجديد:
أعلن وزير التجارة الدكتور محمد
هاشــم العاني توقيــع اتفاقية
مع الواليات املتحــدة األميركية
الســتيراد القمــح والــرز لدعم
مفردات البطاقــة التموينية في
العراق .
وقال الوزير خــال مؤمتر صحفي
مشترك مع الســفير االميركي
في بغــداد دوغالس ســيليمان
لقــد وقعنا اتفاقيــة مع اجلانب
األميركي لتجهيز احلنطة والتي
تعد من أهم مفــردات البطاقة
التموينية للشعب العراقي بعد
اســتحصال موافقــة مجلس
الوزراء العراقي  ،مبينا ً انه مت ايضا
توقيع ملحــق اتفاقية جتهيز الرز
االميركي وهي متممة لالتفاقية
السابقة.
وأضاف وزير التجــارة انه بهاتني
االتفاقيتني سيكون لدينا مجال
واســع للتعاون بتجهيز احلنطة
والــرز للعــراق وتأمــن مفردات
البطاقــة التموينيــة لهاتــن
املادتني من اجلانب االميركي لكون
النوعيــة عالية للحنطــة والرز
األميركي  ،موضحا ً اننا «نعتمدها
في الفترة االخيــرة وذلك لتالفي
اي تغيير في النوعيــات وتهيئة
النوعية اجليدة للمواطن العراقي
ونامل ان يكون التعاون املشــترك
في مجــاالت اخرى مــع اجلانب
األميركي.
واشــار العاني الــى ان االتفاقية
بني اجلانبني غير ملزمة ومتت على
وفــق قانون العراقــي واالميركي
لســتة اشــهر وهــي ملحــق
اتفاقيــة مكملــة التفاقية الرز
مع الشــركات االميركية والتي
قدمها مجلس احلبوب االميركي
او عن طريق الســفارة االميركية
فيما يخص الرز.
وتابع وزير التجارة قائال انه «فيما
يخص احلنطة مت توقيع االتفاقية
اجلديدة وعملنا عليها خالل الفترة
األخيرة الــى ان صدر قرار مجلس
الوزراء» ،مشيرا ً الى ان «الكميات
ستكون على وفق احتياج الوزارة

أكد وزير التجارة
أن االتفاقية غير
ملزمة وتمت على
وفق القانون العراقي
واألميركي لستة
أشهر وهي ملحق
اتفاقية مكملة
التفاقية الرز مع
الشركات األميركية

العراق يوقع اتفاقا الستيراد القمح واألرز من الواليات املتحدة

ومبوجب التخصيصات التي تعد الضروري ان نتعــاون بها ونحتاج
في موازنة  2019وســيكون لدينا الى نوعية جيدة وســندخل في
تعاون فــي هذا اجملال وســتحدد اتفاقية ثنائية».
الكميات الحقا».
من جانبه قال السفير األميركي
ولفــت العاني الــى ان «االتفاق دوغالس سيليمان انا «سعيد جدا
ســيكون موســعا ً ألنه سيحدد بأن اكون معكــم لتوقيع هذين
الشــركات وســتكون الدعوات االتفاقني فيمــا يتعلق باحلنطة
مباشرة للشــركات اضافة الى والرز مــع وزارة التجارة» ،مبينا ً ان
مقارنــة األســعار مع أســعار «هذه االتفاقية تشــكل اخلطوة
البورصــة العامليــة وســيكون االولى للتعاون الذي نود ان ننجزه
التنفيــذ علــى وفــق الضوابط مع وزارة التجارة والوزارات االخرى
والتعليمــات املتوفــرة لدينا»  ،في مسألة مســاعدة احلكومة
موضحــا بالقــول «بدانــا بالرز ورئيس الوزراء على تنفيذ ما يريده
واالن وقعنــا اتفاقيــة للحنطة وهو توفير خدمات افضل للناس».
وباملســتقبل هنــاك برنامج مع وأضــاف ســيليمان اننــا «في
اجلانــب االميركي وهناك اتفاقية الســفارة االميركية نتطلع الى
اإلطار االســتراتيجي بني العراق مواصلة التبادل مــع الوزارة من
وأميركا وتهيــئ هذه االمور وهي اجــل فهم مــا حتتاجه الــوزارة
حتت لواء هذه االتفاقية» ،مؤكدا ً ومعالــي الوزير وكيــف ميكن ان
انه «مــن املمكــن ان ندخل في نســاعده على حتقيــق االهداف
اي موضوع واي مــادة نرى ان من ومســاعدة احلكومة»  ،موضحا

منع هدر  10مليارات دينار في مشروع
إنشاء محطة وقود الديوانية
بغداد _ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة االعمار واالســكان
والبلديــات واالشــغال العامة،
متكــن مكتب املفتش في الوزارة
من منع هدر قرابــة  10مليارات
دينار في مشــروع انشاء وتأجير
محطــة وقــود ألمــاك بلدية
الديوانية.
وذكر املركز االعالمــي للوزارة ان
االجراءات االســتباقية والرقابية
املتمثلة بجهود اللجان املشكلة
التابعة ملفتش عــام الوزارة في
بغــداد واحملافظــات ،شــهدت
نشــاطات واجنــازات متعــددة
وخاصة في الدوائر البلدية  ,الفتا
الى ان هذه اإلجنــازات متثلت في
استرجاع عقارات مهمة ومتميزة

بلغت قيمتها التقديرية مبليارات
الدنانير ،فضــا عن األموال التي
مت تضمينهــا واخملمنة في الدوائر
عالوة على األموال املســتردة الى
خزينة الدولة.
وكشــف مفتــش عام الــوزارة
احلقوقي ماجد الصاحلي ان دائرة
تفتيــش الديوانيــة متكنت من
منع هــدر قرابة  10مليارات دينار
فــي عملية فســاد وتالعب في
اإلجراءات القانونية ملزايدة انشاء
وايجار مشروع محطة وقود على
طريق ديوانية عفك والتابعة الى
بلدية احملافظة.
مــن جانبه اكد مديــر تفتيش
الديوانية احمد الشمري انه بنا ًء
على املعلومات التي وردت للدائرة

بوجود شــبهات فســاد وتالعب
على أمالك الدولــة في اجراءات
البلدية للمزايدة العلنية ملشروع
انشــاء وايجار محطة وقود على
طريق ديوانية عفك الواقعة قرب
املعهد الفني  ،مشــيرا ان نتائج
التحري والتدقيق من قبل الفريق
املكلف اثبتــت وجود ضعف في
اجراءات مديرية بلدية الديوانية
من خالل التالعب بطريقة عرض
اإلعالن اخلــاص بتفاصيل املزايدة
ومدة االعالن مع استغالل عطلة
في فتــرة عرض االعــان ملوعد
املزايدة ،وقد شرع الفريق املكلف
في هذا املوضوع باتخاذ االجراءات
االداريــة والقانونيــة بكل نزاهة
وشفافية .

يذكر ان إجراءات اللجنة وتدخلها
فــي املوضــوع جنم عنــه تعزيز
وحتقيق مبدأ احليادية واملنافسة
الشــريفة في املشــروع وزيادة
عدد األشخاص املشــاركني في
املزايدة  ،االمر الــذي جعل مبلغ
التقديــر للمحطــة يتضاعف
عشــرات املرات  ،إذ قفــز تقدير
اللجنة من  40مليــون دينار في
السنة الواحدة الى  512مـليون
دينار في السنة وملـــدة عشرين
عـــاما  ،مبينا ان اخر اجناز لدائرة
تفتيش الـــديوانية كان مـــنع
عملية تالعـــب وتزوير لـعقارين
في الـــديوانية بلغت قيمتهما
التـــقديرية قـــرابة  400مليون
دينـار .

إنجاز خط تصريف مياه األمطار
في قاطع بلدية األعظمية
بغداد _ الصباح الجديد:
اعلنــت امانة بغداد عــن اكمال
اعمــال انشــاء خــط لتصريف
مياه االمطــار ضمن قاطع بلدية
االعظمية .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم
ان مالكات قســم اجملــاري بدائرة
بلديــة االعظمية اجنــزت اعمال
انشاء خط لتصريف مياه االمطار
بطــول ( )800متــر وعلــى ثالثة
مقاطع املقطع االول من شــارع
بيرم التونســي وصوال الى قصر
بغداد بطــول ( )160مترا وبعمق
( )4-3امتــار وبقطر( )600ملم اما
الثاني فيبدأ من الساحة القريبة
من كلية ابــن الهيثم وصوال الى
قصــر بغــداد بطــول ( )90مترا
وبعمــق ( )3-2امتار وبقطر ()500
ملــم واالخيــر يبدأ من ســاحة
عنتــر وصــوال الى قصــر بغداد
بطــول( )490متــرا وبعمق ()5-4
امتار وبقطر( )500ملم  .واضافت

محليات

ان مــاكات القســم اكملــت
اعمــال مــد االنابيــب بالكامل
واعمال الدفن واحلدل والتســوية
وصب مســار االنبــوب وان اخلط
سيخدم عددا من احملالت مبنطقة
االعظميــة الســيما التي كانت
تعانــي بعض الطفــوح في اثناء
هطول امطار غزيرة.
على صعيد متصل اطلقت أمانة
بغداد بالتعاون مع عدد منظمات
اجملتمع املدنــي والفرق التطوعية
حملة خدميــة تطوعية مبنطقة
الكرادة.
وذكرت مديرية العالقات واإلعالم
أن دائرة بلدية الكرادة وبالتـعاون
مع اجمللــس البلــدي للمنطقة
وفريــق تطويــر الكــرادة وأهالي
املنطقة نفــذت حملة تطوعية
خدميــة تضمنت رفــع النفايات
من الشــوارع واالزقة الرئيســة
والفرعيــة وتنظيف املشــبكات
وتشــذيب االشــجار ورصــف
الطــرق وترقيعها ورفــع الكتل
الكونكريتية .وأضافت أن قســم

جانب من اعمال البلدية «ارشيف»

اجملــاري قــام بتنظيــف خطوط
وشــبكات تصريف مياه الصرف
الصحــي واالمطــار وأحــواض
التفتيشــوفتح االنســدادات

وتســليك اخلطــوط الرئيســة
والفرعيــة  ،وبيـــنت أن مالكات
قســم الزراعــة قامــت بإدامة
احلدائق واملتنزهات عبرتشــذيب

انه اضافة إلــى توقيع املذكرتني نود ان نواصله مــع وزارة التجارة
قدمــت لوزيــر التجارة رســالة واحلكومة».
تتعلق باملساعدة الفنية مقدمة وختم سيليمان بالقول اننا «هنا
من دائرة الزراعة اخلارجية التابعة اليوم لالحتفال بهذا التوقيع على
لوزارة الزراعة االميركية» ،ماضيا مذكرتني خاصــة بجلب احلنطة
الــى القــول « نأمل ان تســاعد والرز وسنواصل الكالم مبا يتعلق
على التبادل والتعاون بني اجلانبني باجلهات األخرى من اجل توســيع
كما تساعد في موضوع الشراء التعاون بني اجلانبني
واالســتعمال الكفــوء لنظــام على صعيد متصل التقى الوزير
البطاقــة التموينية والتوزيع وان الســفير الروســي ووفــد رجال
االعمــال لبحث ســبل التعاون
تكون اكثر فاعلية واقل كلفة».
وأشار الســفير األميركي إلى ان الثنائــي بني العراق وروســيا في
«هذا االتفاق سيسهل التواصل مجــال توريــد احلنطة حلســاب
بني الشــركات االميركية ووزارة مفردات البطاقة التموينية .
التجــارة العراقيــة مبــا يجعل وقــال الوزيــر إن الزيــارة جاءت
التنافــس يــزداد ويســهل على ملناقشــة إمكانيــة اســتيراد
احلكومــة احلصول علــى نوعية احلنطة (القمح) الروســية على
افضل واســعار افضل» ،مؤكدا ً وفق املواصفــات واملقاييس التي
ان «هذا كله ضمن إطار اتفاقية تعتمدهــا الشــركة العامــة
االطار االســتراتيجي بني البدلني لتجارة احلبوب ومناقشة طريقة
وهو مثــال على نوع التعاون الذي تنظيم العقود واليات فحوصات

الســيطرة النوعية  ،مشيرا الى
ان العراق حريص لتطوير عالقاته
التجارية واالقتصادية مع جميع
دول العالــم في ضــوء البرنامج
احلكومي الذي اعلنه رئيس الوزراء
وصادق عليــه مجلس النواب وان
العالقات مع روسيا تتطلب مزيدا
من التعاون الثنائي املشترك في
جميــع اجملاالت  .مــن جهته عبر
الســفير الروســي عن سعادته
ملســتوى العالقــات الثنائية بني
البلدين ورغبتهما لتطويرها في
جميع اجملاالت  ،مشــيرا الى رغبة
الشركات الروسية بالدخول في
مناقصات لتوريد مــادة احلنطة
على وفــق القياســات العراقية
والعاملية وان زيــارة الوفد الفني
العراقي الى روسيا هذا االسبوع
ســتكون مهمة جــدا لتحديد
آليات العمل ومدى مالءمتها ألي
اتفاق مستقبلي .

خطة عمل شاملة لتطوير االتصاالت واالنترنت
بغداد _ الصباح الجديد:
ناقش وزير االتصاالت الدكتور نعيم
ثجيــل الربيعي فــي مقر الــوزارة
مــع عددً من مديــري االتصاالت في
احملافظات ومديري االقسام في الوزارة
سبل تطوير واقع االتصاالت وخدمة
االنترنت وتكنولوجيا املعلومات .
وحتــدث الربيعي عــن اولويات عمل
الوزارة فــي املرحلة املقبلــة وجتاوز
السلبيات التي حصلت في السابق
بســبب االوضاع الصعبــة التي مر
بهــا العراق خالل احلــرب الطائفية
واالرهاب وداعش وبســبب اســس
التعاقدات اخلاطئة مع الشــركات
االهلية .
واكد على ان تقدمي جميع الســبل
الفنيــة واالدارية للنهــوض بواقع
االتصاالت وخدمــة االنترنت واعادة

الثقة للمواطــن بعمل الوزارة على
واقــع االرض وليــس بالتصريحات
الرنانة .
وقال ســنعمل على تنظيم بوابات
النفاذ وفتح منافذ اخرى للســعات
ولكن عــن طريق الدولة وليســت
الشــركات االهليــة  ،ومراجعــة
عقود االيجــارات واالســتثمار في
البــداالت فــي بغــداد واحملافظات
ومنح صالحيــات كاملة الى مديري
االتصاالت فــي احملافظات ليتمكنوا
من اداء عملهــم وتطويره في وقت
قصير .
وعن ســلم الرواتب في الوزارة اكد
الربيعي على تشــكيل جلنة العادة
النظر في ســلم رواتــب املوظفني
ليأخــذ كل ذي حــق حقــه  ,كما
اعلن عن انشــاء صنــدوق الباحثني

ودعــم معهد االتصــاالت واالرتقاء
به من خالل ارتباطه املباشــر بوزير
االتصــاالت حيث قال يجب ان يكون
هناك معهد متخصص باالتصاالت
وتكنولوجيــا املعلومات مبســتوى
يليق باملسؤولية امللقاة على قطاع
االتصاالت وهناك اتفاق القامة تؤامة
مع جامعــات بريطانيــة للزماالت
الدراســية وتطوير املالكات الفنية
والعلمية .
واســتمع الربيعي الى املشــكالت
واملعوقات التي طرحهــا احلاضرون
واوعــز بتذليلهــا مؤكــدا على ان
يكون هنـاك اجـتماع فـصـلي مـع
مـــديري االتصاالت ولقاءات جانبية
اخرى مـــن خالل زياراته املـــيدانية
التـــي ســيقوم بها الــى عدد من
احملافظات خالل االيام املقبلة .

وزير العمل يتداول والسفير القطري تنفيذ
مشاريع استثمارية في العراق
بغداد _ الصباح الجديد:
بحــث وزيــر العمــل والشــؤون
االجتماعيــة الدكتور باســم عبد
الزمان امــس االثنني مع الســفير
القطــري لدى العراق حســن علي
الفضالــة التعــاون املشــترك بني
البلدين في شتى اجملاالت .
وقال الوزيــر خالل اللقــاء ان هناك
قواســم مشــتركة بــن البلدين
نأمل في املســتقبل تفعيلها على
ارض الواقع .وان مــن اهم توجهات
احلكومة اجلديدة هــو االنفتاح على
احمليط العربي واالقليمي للتعاون في
تنفيذ مشــاريع استثمارية مبجاالت
مختلفة  .واوضــح الوزير ان العراق
يرغــب باالســتفادة مــن التجارب
القطريــة في موضوع االســتثمار
ودخول الشركات االجنبية والعمالة
للبالد ،معربا عن امله ان يكون هناك
تعاون في مجال توحيد املواقف في
منظمة العمل العربية او الدولية مبا
يعود بالفائدة على دول املنطقة .من
جانبه ،وجه السفير القطري للوزير
العراقي دعوة لزيارة قطر لبحث اطر

وزير العمل :نرغب باالستفادة من التجارب القطرية

التعاون املشتركة ،ومبديا استعـداد
بالده لـــتقدمي املســاعدة ســواء
أكانت في مـجـــاالت تبادل اخلبرات

او وجـــهات النـــظر فـضـــا عن
االسهام فـــي ملف اعادة اعـمـــار
الـبالد.
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روسيا تنشر مقاتالت
في القرم وسط توتر
مع أوكرانيا

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذكــرت وزارة الدفــاع الروســية امــس االثنني أنها
نشــرت أكثر من عشر طائرات من طراز سوخوي-27
وســوخوي -30املقاتلة في القرم بعدمــا زعم وزير
اخلارجية سيرجي الفروف أن أوكرانيا جتهز ”الستفزاز“
قرب القرم قبل نهاية العام.
ونقلــت وكالة إنترفاكس لألنباء عــن الوزارة قولها
إنها أرســلت الطائرات إلى قاعدة بيلبيك اجلوية في
القــرم التي جرى إصالحها حيث ســتتمركز هناك
بصــورة دائمة .وضمت روســيا القرم مــن أوكرانيا
عام  ،2014وتفجــر التوتر بني اجلارتني في  25نوفمبر
تشــرين الثاني بعدما احتجزت روســيا ثالث سفن
تابعة للبحرية األوكرانية وطواقهما.

انفجار قنبلة أمام مبنى

تلفزيوني في أثينا دون
أن يسفر عن ضحايا

الصباح الجديد  -وكاالت:
أوقعــت قنبلــة يدو ّية الصنــع أضــرارا ً ماد ّية بعد
انفجارها امــس االثنني في محيط مبنى شــبكة
اإلذاعة والتلفزيون اليونانية اخلاصة «ســكاي» ،في
ضواحي العاصمة اثينا من دون أن توقع ضحايا.
ّ
وأكدت الشرطة أن القنبلة وهي عبوة يدوية الصنع،
انفجــرت امس االثنــن بعد  45دقيقــة من اتصال
هاتفي من مجهول لشبكة تلفزيونية أخرى وملوقع
إلكتروني ،للتحذير من وقــوع االنفجار ،وفق ما أفاد
مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس.
وبعد االتصال الهاتفي ،أغلقت الشــرطة الطرقات
اجملاورة ملبنى الشبكة اإلعالمية التي تعتبر من األبرز
في البالد وتعود إلى عائلة مالكي السفن آالفوزوس.
وأشــارت الشــرطة إلــى أن القنبلة التــي كانت
موضوع ًة قرب ســياج املبنى ،أ ّدت إلى حتطيم زجاج
مدخله الرئيسي.
وتعليقــا ً على ذلك ،رأت وزيــرة احلماية املدنية أولغا
جيروفاســيلي أن «الدميوقراطية ليســت مهددة»
وذلــك بعدما تفقــدت موقــع االنفجــار مبرافقة
الشــرطةّ .
وحذرت الوزيرة كل من «ميهدون الطريق
أمام االرهاب أو الفاشية».
في هــذه األثناء ،فتحت شــرطة مكافحة اإلرهاب
حتقيقا ً في احلادث ورجحت فرضية ضلوع مجموعات
متطرفة يونانية.

في مواجهة تمويل «منخفض على نحو قياسي»

األمم المتحدة والسلطة تطلقان حملة إغاثة للفلسطينيين
متابعة  -الصباح الجديد:
أطلقت األمم املتحدة والسلطة
الفلســطينية امــس االثنــن
مناشــدة جلمع  350مليون دوالر
لتوفير إمدادات اإلغاثة اإلنسانية
للفلســطينيني العــام املقبل،
قائلتني إنهمــا بحاجة ملزيد من
األموال لكن كان عليهما التزام
الواقعيــة في مواجهــة متويل
”منخفض على نحو قياسي“.
وحــددت (خطــة االســتجابة
اإلنســانية لعــام 203 )2019
مشاريع ســتنفذها  88جماعة
مختلفــة منهــا وكاالت األمم
املتحــدة واملنظمــات غيــر
احلكومية.
وذكر جيمي مكجولدريك منسق
األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية
في قطاع غزة والضفة الغربية
والقــدس الشــرقية أن اخلطة
تعطي أولوية ملــا يصل إلى 1.4
مليون فلســطيني معظمهم
في حاجة إلى الطعام والرعاية
الصحية واملياه ووسائل الصحة
العامة
وقال في بيان مشترك صدر امس
االثنني قبيل إطالق املناشدة في
رام اهلل بالضفة الغربية احملتلة
”األطــراف اإلنســانية تواجــه
حتديات لم يســبق لها مثيل مبا
في ذلك متويل منخفض قياسي
وزيــادة فــي الهجمــات لنزع
الشرعية عن العمل اإلنساني“.
وأضــاف أنه علــى الرغم من أن
«ثمة حاجة لقدر أكبر كثيرا من
املساعدة فإن اخلطة ”تعكس ما
ميكن أن ننجــزه واقعيا في هذا
السياق املقيد للغاية».
وكانــت األمم املتحــدة قلصت
علــى مــدار العــام املاضــي
متويلهــا للفلســطينيني ،مبــا
في ذلــك لوكالــة األمم املتحدة
إلغاثــة وتشــغيل الالجئــن
الفلســطينيني (أونــروا) التي
تقدم اخلدمات خلمســة ماليني
الجئ.

أنقرة :األزمة الخليجية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت الرئاسة التركية امس االثنني أن مقاطعة دولة
قطر لم تكن عادلة منذ البداية ،وأن وقفها ســيخدم
مصلحة اخلليج ودول مجلس التعاون.
وذكر املتحدث باســم الرئاسة التركية ،إبراهيم قالن،
في مقابلة أجرتها معه في الدوحة صحيفة «العرب»
القطرية ونُشــرت امس االثنــن ،أن األزمة اخلليجية
«مصطنعة» ،وقال »:حصار قطــر لم يكن عادال منذ
البداية ،ولم يكن قائما على أية أســس موضوعية».
وأشــار قالن إلى أن دول املقاطعة لم تنجح في حتقيق
النتائج التي كانت ترغب فيهــا ،بل إنها جعلت قطر
أقوى وأكثر وحدة ،مشيدا بدور أمير قطر متيم بن حمد
بن خليفة آل ثاني في التعامل مع األزمة.
وشدد قالن ،ردا على سؤال حول رؤية تركيا ملستقبل
األزمــة اخلليجية ،على أن هذه األزمة تســتند إلى
أجندة سياســية ال تخدم أي طــرف في املنطقة،
مضيفا« :أعتقد أنه مــن مصلحة منطقة اخلليج
ومســتقبل مجلس التعاون أن ُتــل األزمة ويُرفع
احلصار».

وتعهــدت األمم املتحــدة بتقدمي
 365مليــون دوالر للوكالة عام
 ،2018لكنهــا دفعــت فقــط
شــريحة أولى قدرها  60مليونا
قبــل أن تعلن في أغســطس
آب أنهــا ســتوقف مزيــدا من
التبرعات.
واعتبرت اخلطــوة إلى حد بعيد
وســيلة للضغط على القيادة
الفلســطينية للدخــول فــي
مفاوضات سالم مع إسرائيل.
ويريد الفلسطينيون إقامة دولة
فــي الضفة الغربيــة والقدس
الشــرقية وقطــاع غــزة ،وهي
أراض اســتولت عليها إسرائيل
واحتلتها في حرب عام .1967
وانهــارت محادثــات الســام
التي توســطت فيهــا الواليات
املتحدة بــن اجلانبني عام 2014
ولــم حتــرز محاولة مــن جانب
الرئيس األميركي دونالد ترامب

الســتئنافها تقدما يذكر حتى
اآلن.
وســيذهب نحو  77في املئة من
األموال التي تسعى خطة 2019
جلمعهــا إلى غــزة ألن القطاع
الســاحلي املكتظ بالســكان
يواجه «وضعا إنســانيا مزريا»
بعد ســنوات من حصار تقوده
إسرائيل وانقسامات سياسية
بني الفلســطينيني وخســائر
بشرية جراء املظاهرات واألعمال
القتالية املتكررة.
وقال وزيــر التنمية االجتماعية
الفلســطيني إبراهيم الشاعر
في بيان «السياق اإلنساني في
األرض الفلســطينية احملتلــة
ما يزال يشــهد تدهورا بسبب
انتهاكات االحتالل اإلســرائيلي
فــي وقت نعاني فيه من ُ
شــح
املــوارد ونقص األموال بســبب
تسييس املساعدات اإلنسانية».

ألمانيا تدعم جهود الكويت
لحل األزمة الخليجية

مصطنعة ومن مصلحة

الجميع وقف مقاطعة قطر

وحددت خطة
االستجابة اإلنسانية
العام المقبل 203
مشاريع ستنفذها
 88جماعة مختلفة
منها وكاالت األمم
المتحدة والمنظمات
غير الحكومية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال وزير اخلارجية األملاني هايكو
ماس امــس االول األحد إن بالده
مســتعدة لتقدمي أي دعم للدور
الكويتــي من أجل حــل األزمة
اخلليجية وحتقيق االستقرار في
املنطقة.
كان وزيــر اخلارجيــة القطــري
الشــيخ محمد بن عبد الرحمن
آل ثاني قد قال السبت املاضي إن
بالده ما زالت تعول على الكويت
وقوى إقليمية أخرى في املساعدة
على حل األزمة التي تفرض فيها
الســعودية واإلمارات والبحرين
ومصــر مقاطعــة سياســية
واقتصاديــة علــى الدوحة منذ
يونيو حزيران .2017
وتتهم الــدول األربع قطر بدعم
اإلرهــاب والتقارب مــع املنافس
اإلقليمــي إيران ،وهــو ما تنفيه
الدوحة وتقول إنها مزاعم تهدف

تقـرير

للنيل من سيادتها .وحتى اآلن لم
تنجح جهود وساطة الكويت.
وقال ماس خــال مؤمتر صحفي
مــع نظيــره الكويتي الشــيخ
صباح خالد احلمــد الصباح في
الكويــت ”دعوة رومانيــا لعقد
مؤمتر حلل األزمة اخلليجية ميكن
أن تشكل إسهاما لكنها ليست
مبادرة من االحتاد األوروبي“.
كان وزير خارجيــة رومانيا تيودور
فيوريل ميليشكانو قال السبت
املاضي خالل منتدى في الدوحة
إن بــاده ،التي تتولى الرئاســة
الدورية جمللس االحتاد األوروبي بدءا
من يناير كانون الثاني وملدة ستة
أشهر ،تعمل على تنظيم مؤمتر
قد يســاعد في إنهاء الشــقاق
اخلليجي.
وفيما يتعلق بحــرب اليمن ،قال
مــاس إن اتفــاق اليمــن األخير
خطــوة فــي االجتــاه الصحيح

باملقابل هدم اجليش االسرائيلي
فجــر امــس االثنــن منــزل
الفلســطيني اشــرف نعالوة
وعائلته في قرية شــويكة في
الضفة الغربيــة احملتلة ،بعدما
قتله اخلميــس اثر اتهامه بقتل
مســتوطنني اثنني قبــل نحو
شــهرين ،بحســب مراســلي
فرانس برس.
واقتحــم اجلنود اإلســرائيليون
قريــة شــويكة قــرب مدينة
طولكرم شمال الضفة الغربية
وقامــوا بهدم الطابــق االرضي
الــذي كان يقيــم فيه اشــرف
نعالوة والطابق االول الذي يقيم
فيه والــداه في مبنــى مكون
من ثالثة طوابق ،مســتخدمني
اجلرافات واالليات العسكرية.
وجتمع أهل القريــة بالقرب من
املنزل لكن اجليش االســرائيلي
قام بتفريقهم ،وجرت مواجهات

بني اجلنود االســرائيليني وشبان
فلســطينيني اصيب على اثرها
ثالثــة فلســطينيني بالرصاص
املطاطي.
وقتل اجليش االسرائيلي اخلميس
أشــرف وليد نعالــوة ( 23عاما)
الذي اتهمه بتنفيذ هجوم قتل
فيه إســرائيليان فــي املنطقة
الصناعية االســتيطانية بركان
في  7تشــرين االول في الضفة
الغربيــة احملتلــة ،وذلــك بعد
مالحقته الكثر من شهرين.
وكان رئيس الوزراء اإلســرائيلي
بنيامــن نتانياهو اصــدر أمرا
بـ»تســريع هدم منازل اخملربني»،
وأمر بنشــر مزيد مــن القوات
وإقامة مزيد مــن احلواجز على
طرق الضفة الغربية.
ودانت احلكومة الفلســطينية
امس االثنني هــدم منزل نعالوة
معتبرة ان ذلك يندرج «في دائرة

العقاب اجلماعي واالنتقام ضمن
حملة التصعيد املسعورة التي
تشــنها قوات االحتــال على
شــعبنا ،وأرضه ،وممتلكاته ،في
ظل  ،إفالت جماعات املستوطنني
املســلحني ضد املدنيني العزل،
وفرض احلصار على املدن ،ونشــر
احلواجز العسكرية على الطرق
فــي طــول الضفــة الغربية
وعرضها».
وحملــت احلكومــة «االحتالل
االســرائيلي مســؤولية التوتر
والعنف فــي بالدنــا» وطالبت
اجملتمــع الدولــي «بتفعيــل
قوانينــه لوقــف العــدوان
االحتاللــي ،وتطبيق الشــرائع
الدولية التي تنــص على انهاء
االحتــال عــن بالدنــا ،وإقامة
الدولة الفلسطينية املستقلة
وعاصمتها القدس الشــرقية
على كامل حدود عام .»1967

كندا تسعى الى إلغاء عقد
بيع أسلحة للسعودية

يجب البنــاء عليها إليجاد حلول
مســتدامة وإن ثمة حاجة لدفع
املباحثات املقبلة في يناير كانون
الثاني.
ذكرت مصادر مــن طرفي احلرب
فــي اليمن واألمم املتحدة أن وقف
إطــاق النــار الذي اتفــق عليه
الطرفان املتحاربــان في احلديدة
سيبدأ اليوم الثالثاء في محاولة
لتجنب إراقــة الدماء في املدينة
الســاحلية احليويــة إلمدادات
الغذاء واإلغاثة.
ووافقت جماعة احلوثي املتحالفة
مع إيران وحكومــة الرئيس عبد
ربه منصور هــادي املدعومة من
السعودية اخلميس املاضي على
وقف القتال فــي املدينة املطلة
علــى البحــر األحمر وســحب
القوات منها وذلك بعد أســبوع
من محادثات السالم التي رعتها
األمم املتحدة في السويد.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن رئيــس الــوزراء الكندي
جاســن تــرودو امــس االول
االحــد أن كنــدا تســعى الى
إيجاد الوسائل لالنسحاب من
عقــد كبير لبيع أســلحة الى
الســعودية ،تنتقده املعارضة
واملدافعون عن حقوق اإلنسان.
وكان تــرودو اعتبر حتى اآلن أنه
من «الصعب جــدا» إلغاء هذا
العقد البالغة قيمته  15مليار
دوالر كنــدا ( 9,9مليــار يــورو)
والذي وقعته حكومة احملافظني
السابقة «بدون االضطرار لدفع
بنود جزائية ثقيلة».
وقال رئيــس الوزراء الكندي في
مقابلة مع شــبكة «سي تي
في»« ،لقد ورثنــا عقدا بقيمة
 15مليار دوالر وقعه ســتيفن
هاربــر لتصدير آليــات مدرعة
خفيفــة الــى الســعودية»

مضيفا «ندرس أذونات التصدير
ملعرفة مــا اذا كان من املمكن
وقف تصدير هــذه االليات الى
السعودية».
وكان أعلن في نهاية تشــرين
االول أن البنــود اجلزائية املالية
تتجاوز مليار دوالر كندي.
وهــذه الطلبية التــي أبرمت
في  2014تتعلــق ب  928آلية
مدرعة خفيفة لكنها خفضت
الــى  742في مطلع الســنة.
وهي أكبر صفقة بيع أســلحة
كندية في التاريخ وستنفذها
شــركة جنرال داينميكس الند
سيستمز.
وكانت أوتــاوا عبرت اعتبارا من
 2017عن قلق حيــال احتمال
اســتخدام هــذه املدرعــات
اخلفيفة فــي عمليات قمع في
شرق السعودية او في اليمن.
وأعلنــت املستشــارة االملانية

انغيال ميركل في تشرين االول
ان بالدها لن تســمح بتصدير
أسلحة الى الســعودية ،نظرا
للشكوك احمليطة بجرمية قتل
الصحافــي الســعودي جمال
خاشــقجي في قنصلية بالده
في اسطنبول.
وقال تــرودو امس االول االحد إن
«قتل صحافي أمر غير مقبول
علــى اإلطالق ولهذا الســبب
تطالــب كنــدا منــذ البداية
باجوبة على هذا املوضوع».
وشــهدت العالقــات بني كندا
والســعودية أزمة في االشهر
املاضيــة .وقد أعلنــت الرياض
في آب طرد الســفير الكندي
واستدعت ســفيرها وجمدت
كل صفقة جتارية او استثمارات
مــع كندا بعــد تنديــد اوتاوا
بتوقيف ناشطني سعوديني في
مجال حقوق االنسان.

بعد أيام من فرض عقوبات ضد ثالثة مسؤولين

ّ
كوريا الشمالية تحذر من أن العقوبات األميركية تعيق مسار نزع األسلحة النووية
متابعة  -الصباح الجديد:
اســتنكرت كوريــا الشــمالية
اإلجراءات العقابية اجلديدة للواليات
ّ
وحذرت من أن مثل
املتحدة ضدها،
هذه السياسة قد «تعيق مسار نزع
األســلحة النووية في شبه اجلزيرة
الكورية الى األبد».
وجاء هذا التحذير امس االول األحد
بعد أيام على إعالن الواليات املتحدة
فرض عقوبات ضد ثالثة مسؤولني
كوريــن شــماليني كبار بســبب
انتهاكات تتعلق بحقوق االنسان.
وتضم الئحة املســؤولني املعاقبني
اســم تشــو ريونغ هاي ،الذي يعد
الساعد اليمنى للزعيم كيم يونغ
اون.
وفــي بيان نشــرته وكالــة األنباء
املركزية الكورية الشــمالية ،أثنت
كوريا الشــمالية على اجلهود التي
يبذلهــا الرئيس االميركــي دونالد
ترامــب لتحســن العالقــات مع
بيونــغ يانغ ،لكنها قالــت إن وزارة
اخلارجيــة األميركيــة «مصممة
على إعادة عالقات جمهورية كوريا
الدميقراطية الشعبية مع الواليات

املتحــدة الــى احلالة التــي كانت
عليها العام املاضــي والتي متيزت
باالشتباك».
والبيــان الذي أصدره مدير قســم
األبحاث السياســية فــي معهد
الدراســات األميركية التابع لوزارة
اخلارجية الكورية الشمالية ،اتهم
الواليــات املتحــدة بـ»االســتفزاز
املتعمــد» بســبب العقوبات التي
ّ
فرضت على املسؤولني الثالثة.
وأضاف البيان أنه إذا كانت واشنطن
تعتقد أن سياســة زيادة العقوبات
والضغــوط مــن شــأنها أن جتبر
كوريا الشــمالية على التخلي عن
أسلحتها النووية ،فإن هذا سيعد
«أكبر خطأ في التقدير ،وســيعيق
مسار نزع السالح النووي في شبه
اجلزيرة الكورية إلى األبد».
وفي قمة تاريخية في ســنغافورة
في حزيران املاضــي ،و ّقع الزعيمان
ترامب وكيم بيانا بدون تفســيرات
واضحة عن عملية نزع سالح بيونغ
يانغ النووي.
لكن منــذ ذلك احلني لم يتحقق أي
تقدم يذكر ،مع ســعي واشــنطن
لالســتمرار بسياســة العقوبات
ضد الشــمال حتى «النزع النهائي

والكامل واملتحقق منه للســاح
النــووي» ،وادانــة بيونــغ يانغ في
املقابــل ملطالــب واشــنطن التي
تشبه أسلوب «العصابات».

وأعلنــت إدارة ترامــب امس اإلثنني
إنها ســتحتجز أي أصول أمريكية
للمســؤولني الكوريني الشماليني
الثالثة بسبب دورهم في قمع حرية

التعبير.
ويأتــي ذلــك فيمــا حتيــي كوريا
الشــمالية امس االثنــن الذكرى
الســابعة لرحيــل والــد الزعيم

احلالي ،كيم جونغ ايل والذي اجرت
بيونغ يانــغ خالل عهده أول جتربتني
نوويتني.
ومــع تنظيم عــدة فعاليــات في
مختلــف انحــاء البالد ،نشــرت
صحيفة «رودونغ سنمون» الناطقة
باســم حــزب العمــال احلاكــم
افتتاحيــة طويلــة اشــادت فيها
بجهود كيــم لتأمــن «ضمانات
عســكرية قوية من أجل الســام
واالزدهار».
وفي غضــون ذلك تراجــع اجليش
األميركي عن إجــراء تدريبات كان
خطط لها في القطب الشــمالي
بســبب افتقاد قواته لكاســحات
جليد فعالة ،وتخوفه من االضطرار
لطلب مســاعدة روســيا في حال
علقت وحداته في جليد القطب.
وذكــرت صحيفــة BUSINESS
 INSIDERأن قوات خفر الســواحل
األميركية تخلت عن التدريبات التي
كانت مقررة في القطب الشمالي
بســبب مخــاوف بــأن تتعطــل
كاسحة اجلليد األميركية الوحيدة،
وتضطر لطلب يد املساعدة والعون
من روسيا.
وأضافت الصحيفة أنه يوجد لدى

الواليات املتحدة كاســحتا جليد،
ولكن فقط واحدة منهما من النوع
الثقيل ،ميكنها التوجه إلى القطب
الشــمالي والقطب اجلنوبي .وهذه
الكاســحة هي  POLAR STARأي
(جنمة القطب) التي يزيد عمرها عن
 40عاما وانتهت صالحية خدمتها
منذ زمن.
لذلــك رفــض األدميــرال بــول
تسوكونفت ،القائد السابق لقوات
خفر الســواحل األميركية ،فكرة
إرسال كاسحة اجلليد هذه عبر بحر
الشمال للمشــاركة في املناورات،
خوفا من أن تتقطع بها السبل في
طبقات اجلليد القاسي.
وقال تســوكونفت»:ال أستطيع أن
أضمن لكــم أنه لن تكــون هناك
إخفاقات فنية كارثية خالل التمرين
،عندها ســنضطر ألن نتوجه إلى
روسيا لسحبها إلى مكان آمن».
وأشارت الصحيفة إلى أن السبب
الرئيســي في ذلك يرجع إلى عدم
وجود كاسحات جليد لدى الواليات
املتحدة قــادرة علــى الصمود في
القطــب الشــمالي ،على عكس
روسيا التي متلك أسطوال حديثا من
كاسحات اجلليد.

اعالن
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اقتصاد

ً
مستقبال
على ان تشمل جميع الخدمات االدارية الخاصة بمختلف القطاعات

ارتفاع معدل

البطالة في تركيا
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهرت بيانــات من معهد اإلحصاءات التركي،
أمس االثنني ،بلوغ معــدل البطالة  11.4باملئة
في الفترة من آب إلى تشرين الثاني ،ارتفاعا من
 11.1باملئة في الفترة من متوز إلى أيلول.
وبحســب األرقام ،فقد بلغ معدل البطالة غير
الزراعية  13.5باملئة في املتوسط على مدى آب
إلى تشــرين الثاني ،مقارنة مع 13.2باملئة بني
متوز إلى أيلول.
وكانت البطالة في تركيا قد وصلت في الفترة
ذاتهــا من العام املاضي إلــى  10.6باملئة ،إال أن
فقدان الليرة التركيــة هذا العام  40باملئة من
قيمتها أدى إلى ركود كبير في اقتصاد البالد.
وتشــهد نســبة البطالة منذ العــام املاضي
ارتفاعــا قياســيا ،خصوصــا بعــد هــروب
املســتثمرين األجانب من البالد ،بسبب تراجع
سعر صرف الليرة أمام املعدالت األجنبية.
وكانت وكالة التصنيف االئتماني موديز قالت،
يوم  9تشــرين األول ،إن «عاملا من األلم» ينتظر
االقتصاد التركي خالل السنة املقبلة.

انخفاض األسهم
األوروبية

لندن ـ رويترز:
انخفضــت األســهم األوروبية مجــددا أمس
االثنني في الوقت الذي تسبب فيه حتذير بشأن
األرباح من أســوس لتجارة األزيــاء اإللكترونية
بالتجزئة في دفع أسهم القطاع إلى االنخفاض
في الوقت الذي يخشى فيه مستثمرون من أن
املســتهلكني رمبا يعجزون عن حتقيق الدفعة
التقليدية لألسواق قبل عيد امليالد.
وانخفض املؤشر ســتوكس ألسهم منطقة
اليــورو  0.5باملئــة فيما هبط املؤشــر داكس
األملاني  0.2باملئة وخسر املؤشر فايننشال تاميز
 100البريطاني  0.3باملئة.
وانخفضت أســهم أســوس  36باملئة بعد أن
خفضت الشــركة البريطانية توقعاتها ،قائلة
إن نوفمبر كان ”دون التوقعات بكثير“.
وانخفضت أسهم زاالندو ،وهي املنافس األملاني
ألســوس وأكبر شــركة للبيــع بالتجزئة عبر
اإلنترنت في أوروبــا 16.8 ،باملئة لتتصدر قائمة
الهابطني على املؤشر ستوكس  600األوروبي.
ومحا الهبوط  1.3مليار جنيه اســترليني من
رأس املال الســوقي ألســوس ومليار يورو من
زاالندو في أول  30دقيقة من التداوالت.
وانخفضت أســهم بوهو وهي شركة نظيرة
ألســوس  1.8باملئة عند الفتح قبل أن تعوض
بعض خســائرها بعد أن أعلنــت عن مبيعات
قياســية خــال اجلمعة الســوداء .وانخفض
سهم الشركة في أحدث تعامالت  9.87باملئة.

اليورو يرتفع

والدوالر يتراجع
لندن ـ رويترز:
صعد اليــورو مــن مســتوياته املتدنية التي
ســجلها في اآلونة األخيرة أمــس االثنني بعد
توقف مســيرة الدوالر قرب أعلى مستوى في
 18شــهرا في حني يترقــب متعاملون اجتماع
مجلس االحتياطــي االحتادي (البنــك املركزي
األميركي) األســبوع اجلاري الــذي قد يخفف
القلق إزاء تباطؤ النمو االقتصادي العاملي.
ولم يطــرأ تغير يُذكر علــى معظم العمالت
وســط تعامالت هادئة قبل أحداث مهمة في
الواليات املتحدة والصني.
وفي األســبوع املاضي حظى الــدوالر بأفضل
أداء أســبوعي منــذ أيلول بينما هــوى اليورو
بعد أن خفــض البنك املركزي األوروبي توقعاته
للتضخم والنمــو و تبنى نغمة حذرة جتاه آفاق
االقتصاد العاملي.
ويبدأ مجلــس االحتياطي االحتــادي اجتماعا
يســتمر يومني ومــن املتوقع أن يرفع أســعار
الفائدة للمرة الرابعة العام اجلاري.
وصعد اليورو  0.1باملئــة إلى  1.1316دوالر بعد
أن سجل مستوى متدنيا األسبوع املاضي عند
 1.1270دوالر.

مجلس الوزراء :بوابة إلكترونية لتسهيل اجراءات المستثمرين
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت االمانــة العامة جمللس
الــوزراء بالتعاون مــع منظمة
االونكتاد الدوليــة ،اطالق بوابة
بغداد االلكترونية اخلاصة بتوثيق
وتبســيط اجراءات املستثمرين
وتسجيل الشركات االجنبية.
وقالت االمانة في بيان ،إن «البوابة
تختصــر اجــراءات تســجيل
الشركات االستثمارية االجنبية
من  34الى  18خطوة ،ومن املقرر
ان تشــمل البوابــة االكترونية
جميع اخلدمــات االدارية اخلاصة
مبختلف القطاعات مستقبال».
وأضاف أنها «حتتــوي على دليل
االجــراءات اخلاصة بتســجيل
الشــركات ،والية تقدمي الوثائق
املطلوبــة ،وكيفيــة احلصــول
على املصدقــة منها ،وخطوات
احلصول على موافقة التسجيل،
ورخصــة عمــل الشــركات
االجنبية».
ولفــت البيــان أن «املوقع يقدم
للمســتثمرين ملخص اجراءات
التســجيل ،والوثائــق املطلوب
تقدميها اثناء التسجيل ،والكلف
املالية لكل خطــوة ،كما يقدم
النصــوص القانونيــة اخلاصة
بعمل الشركات واالستثمار».
وحددت البوابة ،بحسب البيان،
املدة الزمنية املتوقعة للحصول
على شهادة التسجيل ،إذ تتراوح
بني  5ـ  11يوما.
وحــدد رئيس الهيئــة الوطنية
لالســتثمار ســامي االعرجي

البوابة تختصر
اجراءات تسجيل
الشركات االستثمارية
االجنبية من  34الى
 18خطوة ،ومن
المقرر ان تشمل
البوابة االكترونية
جميع الخدمات االدارية
الخاصة بمختلف
القطاعات مستقبال

جانب من اعالن اطالق البوابة

خمــس نقاط عطلت مســيرة
االستثمار في العراق.
واكــد االعرجــي أن النقــاط
اخلمس االساســية اســهمت
بتعطيل مســيرة االســتثمار
في العــراق ثالثة منهــا تتعلق
بقانون االســتثمار يتثمل االول
فيهــا بعــدم تطبيــق قانــون
النافذة الواحــدة كما يجب ان

يكون وعــدم متتع ممثلــي هذه
الدائرة في الوزارات بالصالحيات
الالزمــة باتخاذ القــرار في حني
مثلــت صعوبــات تخصيــص
االرض وخضوعها الرادات واهواء
وتفســيرات جهــات مختلفة
املشكلة الثانية ،ليحتل اجلهاز
املصرفــي والتمويــل وما ميكن
ان ميثلــه من دعم للمشــاريع

االقتصادية املشكلة الثالثة.
كما عــد االعرجــي احملاصصة
السياسية وما رافقها من تدخل
البعض فــي مجالس احملافظات
واثرهــا علــى تعطيــل العمل
االســتثماري ،فضال عن عدد من
أنتشــار بعض مظاهر الفساد
االداري معضلتني كبيرتني حرفت
مسار االســتثمار عما خططت

وفق منظومــة االقتصاد املتنوع
وغيــر االحــادي وردم الفجــوة
املتســعة بني اجلهــات املعنية
بهذا النشاط من جهة واصحاب
رؤوس االموال والشركات ورجال
االعمال من جهــة اخرى والتي
تعكس عدم فهــم دقيق لروح
املــواد التــي جــاء بهــا قانون
االستثمار.

له الدولة ومــا هدف اليه قانون
االستثمار عند تشريعه.
ودعا رئيس الهيئــة الى اهمية
وضع خطــط واقعيــة وقابلة
للتنفيذ للمرحلة املقبلة وما قد
تشهده من تذبذب في االسعار
العاملية للنفط االمر الذي يحتم
علــى القائمني على النشــاط
االقتصادي للبلــد بالعمل على

توقعات بنمو الناتج المحلي االجمالي للعراق بنسبة % 4.1
بغداد ـ الصباح الجديد:
توقعت احدى الوكاالت االئتمانية
منو النــاجت احمللي االجمالي للعراق
بنسبة  4.1%في عام .2019
وقالت وكالة «موديز» ،التصنيف
االئتمانــي فــي تقريــر لهــا إن
«إجمالــي النمو احمللي في العراق
سيتسارع من  2.8هذا العام إلى
 4.1في املائة العام املقبل ،2019
وهو أعلى مســتوى منذ التوسع
االقتصادي بنسبة  13.1في املائة
في عام .»2016
ومن املتوقــع أن ينمــو اقتصاد
العراق بشكل أكبر في عام 2019
إلى أعلى مســتوى له منذ ثالث

ســنوات بســبب ارتفاع أسعار
النفط التي مــن املتوقع أن يبلغ
متوسطها  75دوالرا ً للبرميل».
وقــال التقريــر «ارتفاع أســعار
النفط واالنتاج ،فضال عن الزيادة
املتوقعة في اإلنفاق االستثماري
بســبب حتســن الوضع األمني،
عــززت التوقعــات االقتصاديــة
للعراق».
ومــع ذلك ،فــإن تقلب أســعار
النفط واالضطرابات االجتماعية
احملتملــة التي ميكــن أن تضعف
البنيــة التحتيــة االقتصاديــة
للعراق ،فضــاً عن قابلية العراق
للتأثــر باخملاطر البيئيــة ،والتي

تفاقمت بسبب البنية التحتية
القدميــة هي مخاطر مســتمرة
للنمو».
ويستفيد العراق ثاني أكبر منتج
للنفط في أوبك والذي ضخ نحو
 4.6مليون برميل من النفط يوميا
في تشرين الثاني من انتعاش في
أســعار النفط هــذا العام بعد
تراجع استمر ثالثة أعوام أدى إلى
انخفاض األسعار إلى أقل من 30
دوالرا للبرميل الربع األول من عام
 2016كما ســاعد حتسن األمن
على تعزيز النشــاط االقتصادي
في البالد.
وقد ساعد ارتفاع أسعار النفط

مفاوضات بين العراق وإيران العتماد
العملة المحلية بتجارة البلدين

بغداد ـ الصباح الجديد:
جتــري مفاوضــات بــن البنك
املركــزي اإليرانــي والعراقــي
لوضــع اللمســات األخيرة من
اجل فتــح االئتمان بني مصارف
البلدين بشــكل رســمي من
خالل اســتعمال الريال اإليراني
والدينار العراقي.
وقــال رئيس الغرفــة التجارية
املشــتركة اإليرانيــة العراقية
يحيى آل إسحاق بحسب وكالة
«تســنيم» االيرانية« :ال توجد

تقـرير

لدينا مشــكالت في الصادرات
الى العراق إذ ان صادراتنا بلغت
خالل األشهر الثمانية املاضية
ما يعادل مجمل صادرات العام
املاضي ،إذ وصلت الى  8مليارات
دوالر».
واضــاف ان «مفاوضــات جتري..
وتوشــك علــى االنتهــاء بني
البنك املركزي اإليراني والعراقي
لتكون عملية فتح االئتمان عبر
املصارف وبشــكل رسمي من
خالل اعتماد الريال والدينار».

واكـــد ان فـي حال جرى توقيع
هــذا االتفــاق من قبــل كلى
الدولتــن ســيكون مبقــدور
مصارف البلدين فتح االعتماد
املســتندي ( )L/Cلبعضهــم
البعض.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية
املشــتركية اإليرانية العراقية
ان املعامــات املاليــة لتجــار
البلديــن جتري في الوقت احلالي
عبر الصيرفة وعدد محدود من
البنوك.

العراق على خفض نســبة الدين
العام إلــى الناجت احمللي اإلجمالي،
والتي تضاعفت إلى  66في املائة
بني عامــي  2013و  ، 2016وقللت
من عجزها املالي الذي بلغ ذروته
عنــد  14.3في املائة مــن الناجت
االقتصادي في عــام  ،2016وفقا ً
للتقرير.
وقال التقرير إن «ارتفاع أســعار
النفط منــذ منتصف عام 2017
قد عكــس التدهور فــي الوضع
املالي للحكومة وعزز احتياطيات
العراق من العمالت األجنبية (مبا
في ذلك الذهب) إلى أكثر من 58
مليار دوالر في نهاية ايلول .»2018

خام برنت يسجل  60.31دوالرًا للبرميل
بغداد ـ الصباح الجديد:
استقرت أســعار النفط ،أمس
االثنــن ،بعــد أن تراجعــت 2%
في اجللســة الســابقة لكنها
ظلت حتت ضغط وســط تباطؤ
اقتصــادات كبــرى ومخاوف من
تخمة في املعروض.
وبحلول الساعة  07:22بتوقيت
غرينتش سجلت العقود اآلجلة
خلام برنــت  60.31دوالر للبرميل
مرتفعــة  3ســنتات مبــا يوازي
 0.05%على سعر آخر إغالق.
وســجل خــام غرب تكســاس
الوســيط األميركي  50.27دوالر
مرتف ًعا  7سنتات أو .0.14%

ومــازال النمو املســتمر إلنتاج
النفــط الصخري فــي الواليات
املتحــدة يضغط على أســعار
النفط ،بينما يشكك احملللون في
أن يكون اخلفــض املزمع لإلنتاج
الذي تقــوده منظمــة ““أوبك”
كاف ًيا إلعادة التوازن للسوق.
الــى ذلك ،قال مصــدر بصناعة
النفط مطلــع ،أمــس االثنني،
أن إنتاج اخلام الروســي ســجل
مســتوى قياســيا مرتفعا عند
 11.42مليــون برميل يوميا منذ
بداية كانون األول.
يتجاوز ذلك املتوســط الشهري
القياسي الســابق  11.41مليون

برميل يوميا املسجل في تشرين
األول وهو خط األســاس لالتفاق
اجلديــد بــن منظمــة البلدان
املصدرة للبتــرول وكبار منتجي
النفط اآلخرين خلفض اإلنتاج.
ويدخل االتفــاق حيز التنفيذ في
كانون الثاني.
وكان وزيــر الطاقــة الروســي
ألكســندر نوفاك قال األسبوع
املاضــي إن من املتوقــع أن يكون
إنتاج بالده فــي كانون األول عند
نفس مستويات تشرين األول.
وبلغ إنتاج النفط الروسي 11.37
مليون برميل يوميا في تشــرين
الثاني.

اتفاق على موازنة لمنطقة اليورو

تنازالت ماكرون تسبب عجز بالميزانية الفرنسية قدره  11.30مليار دوالر
الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال رئيس الــوزراء الفرنســي إدوارد
فيليــب ،إن عجز امليزانية ســيتجاوز
علــى األرجح حد الثالثــة باملئة م ن 
إجمالــي الناجت احمللي املتفق عليه في
االحتــاد األوروبي ،متوقعا أن يســجل
نحو  3.2باملئة العام املقبل.
ووفقا لـ»رويترز» ،من املتوقع أن تتجاوز
فرنســا ذلك احلد بعدما قدم الرئيس
الفرنســي إميانويل ماكــرون تنازالت
حملتجــن مناهضــن للحكومة في
وقت سابق من كانون األول ،مما تسبب
في عجز بامليزانيــة قدره  10مليارات
يورو ( 11.30مليار دوالر).
وفي مسعى لتهدئة محتجي حركة
«الســترات الصفراء» ،أعلن ماكرون
زيــادة احلــد األدنى لألجــور وخفضا
ضريبيا ملعظم املتقاعدين.
وقبل إعالنه ،كانت التوقعات تشــير
إلى عجــز في امليزانية بنســبة 2.8
باملئة في .2019
وكان ماكــرون قــد أعلن ،األســبوع
املاضــي ،رفع احلــد األدنــى لألجور

وخفــض الضرائــب علــى أصحاب
املعاشات ،مقدما تنازالت بعد أسابيع
من احتجاجات شــابتها في الغالب
أعمال عنف ومثلت حتديا لسلطته.
كما أعلن أن احلد األدنى لألجور سيزيد
 100يورو شهريا دون تكاليف إضافية
علــى أصحــاب العمل ،وســتلغى
الزيادة األخيرة علــى ضرائب التأمني
االجتماعي ألرباب املعاشــات الذين
يتقاضون أقل من  2000يورو.
وقال« :نريد فرنســا يعيش فيها املرء
بكرامة من خالل عمله ،وقد سرنا في
هذا الســبيل ببطء أكثر من الالزم.
أطلب من احلكومة والبرملان القيام مبا
هو ضروري».
فــي الســياق ،أعلنت املستشــارة
االملانية أنغيال ميركل أن رؤساء الدول
واحلكومات ال 27فــي االحتاد االوروبي
توافقوا على إصــاح ملنطقة اليورو
يشمل إحداث موازنة لهذه املنطقة.
وقالت ميركل خالل مؤمتر صحافي إثر
قمة االحتاد االوروبي إن القادة توافقوا
بعــد «نقاش ســاخن» علــى تدابير
إصالحيــة «تشــمل موازنة ملنطقة
اليورو».

ماكرون

من جهتــه ،قال الرئيس الفرنســي
اميانويل ماكرون خالل مؤمتر صحافي
منفصل أن القمــة االوروبية «قررت
إحداث موازنة ملنطقة اليورو مع إدراج
هذا الهــدف ومنــح تفويض واضح
للوزراء في هذا الصدد».
وأضاف «قبل عام ،كان كثر يعتقدون
ان هذا االمر مســتحيل( .ولكن) في
االســابيع االخيرة متكنا مــن إقناع
شركائنا االكثر ترددا».
ويبقــى الهدف أن يجري التفاهم في
حزيران  2019على أبرز مواصفات هذه
املوازنــة التي ســيجري إدراجها في
موازنة االحتاد االوروبي.
كذلك ،وافــق القادة االوروبيون ضمن
سلسلة تدابير إصالحية على تعزيز
دور اآللية االوروبية لالســتقرار التي
تتدخل ملســاعدة الدول التي تواجه
تعثرا اقتصاديا في منطقة اليورو.
على الصعيد األوروبي أيضاً ،كشــف
وزيــران بريطانيــان ،أن احلكومــة
البريطانيــة ال تعد إلجراء اســتفتاء
ثان على اخلروج من االحتــاد األوروبي،
وشددا على أنه ال يزال من املمكن أن
يقر البرملان االتفاق الذي توصلت إليه

رئيســة الوزراء تيريزا ماي مع إدخال
تغييرات بسيطة عليه.
وأرجأت ماي التصويــت على االتفاق
في البرملــان األســبوع املاضي ألنها
كانت ستخسره على األرجح وحتاول
احلصول على «ضمانات» من التكتل
حملاولة إقناع النواب املتشككني فيه.
وأبدت بروكســل األســبوع املاضي
اســتعدادها للمســاعدة لكنهــا
حذرتهــا من أنه لن يكــون مبقدورها
التفاوض مجددا على االتفاق.
ومع تبقي أقل من أربعة أشــهر على
املوعد املقرر ملغــادرة بريطانيا االحتاد
األوروبي في آذار ،تعرقل االنقســامات
العميقة في البرملان وفي أنحاء البالد
عملية اخلروج ،الــذي ميثل أكبر حتول
في التجــارة والسياســة اخلارجية
ببريطانيا منذ أكثر من  40عاما.
وقال وزير التعليــم داميان هايندز ردا
على ســؤال عن إعداد احلكومة ملثل
هــذا التصويت «ال .إجراء اســتفتاء
ثان ســيكون سببا للشــقاق .لدينا
تصويت الشــعب .أجرينا اســتفتاء
واآلن علينــا املضي قدمــا في تنفيذ
نتائجه».

افاق
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مشكلة المياه في إيران
تامر بدوي
هدد شــح امليــاه املتفاقم فــي إيران
يُ ّ
االكتفاء الذاتي الزراعي إمنا يُلقي أيضا ً
بأعباء على صادراتها في قطاع الطاقة
في املدى الطويل ،مع العلم بأنها تأمل
بالتعويل على هذين القطاعني لتجاوز
تداعيات العقوبات االقتصادية اجلديدة.
فــي  22تشــرين األول/أكتوبــر ،ص ّرح
املســؤول فــي وزارة الزراعــة اإليرانية
اسماعيل اسفندياري ،أن إيران ّ
خفضت
وارداتها من القمح إلى صفر ،فحافظت
بالتالي على االكتفاء الذاتي في إنتاجها
من القمح للسنة الثالثة على التوالي.
فضالً عن ذلك ،أصبحــت إيران ُمص ِّدرا ً
صافيا ً لهذا احملصول االستراتيجي الذي
تعده القيادة اإليرانية أساسيا ً للحفاظ
على األمن الغذائي.
بيد أن األزمــة املتعاظمة الناجمة عن
ُهدد هذا االكتفاء الذاتي
شــح املياه ت ّ
الذي توليه إيــران أهمية كبيرة وتعده
جــزءا ً مــن «مقاومتهــا االقتصادية»
للعقوبات .فندرة املوارد املائية – الناجمة
عن التغير املناخي مقرونا ً بسوء اإلدارة
– قد تدفع بإيران مرغم ًة إلى اســتيراد
كميات كبيرة من القمح في السنوات
املقبلة .إشارة إلى أن أزمة املياه ال تؤ ّثر
وحسب في االســتهالك الداخلي إمنا
أيضا ً في صادراتها في قطا َعي الزراعة
والكهرباء إلى األســواق اجملاورة بسبب
تراجع اإلنتاج الهيدروكهربائي.
لقــد تســ ّبب انخفــاض كميــات
املتســاقطات جــراء التغيــر املناخي،
بتفاقم مشكلة الشــح في املياه في
إيران في األعوام األخيرة.
خــالل العام الفارســي  21( 1396آذار/
مــارس  20-2017آذار/مــارس ،)2018
انخفضت مســتويات املتســاقطات
بنســبة  25في املئة ،وهذا التراجع في
كميــات املياه كان ملموســا ً حتى في
ً
تاريخيــا بوفرة املوارد
املناطق املعروفة
املائية في اجلزء الشــمالي والشمالي
الغربي من البالد.
وقــد أ ّدى ذلك ،على وفــق التقارير ،إلى
تراجع كميــات املياه التــي تدخل في
الســدود اإليرانية ،بنسبة  33في املئة،
مكعب من املياه
أي من  32مليار متــر
ّ
الســطحية في العــام  2017إلى 25
مليار متــر مكعب في العــام .2018
وهذا االنخفاض الكبير يُ ّ
شكل تهديدا ً
للقطاع الزراعي الذي يستهلك ،سنوياً،
املتجددة
 92في املئة مــن املوارد املائية
ّ
في البالد – مقارن ًة بنحو  70في املئة في
معظم البلــدان األخرى .وفي ما يتعلق
بإنتاج القمح حتديــداً ،والذي يأتي في
صدارة احملاصيل من حيث كمية اإلنتاج
مع بلوغ كمية القمــح املنتَجة لهذا
العام  13.5مليون طن ،وفقا ً للتقديرات،
فإن ثلث محاصيل القمح يعتمد على

ايران تعاني نقص املياه «ارشيف»
الري من اخلزّانات مثل السدود ،في حني
أنه يُع َّول بصورة أساســية على مياه
األمطار لــري الثل َثني اآلخرين .وقد جلأت
احلكومــة اإليرانية ،منــذ العام ،2008
إلى اســتعمال ما يُعرَف باســتمطار
ــحب ،وهي ممارســة قائمة على
ُّ
الس ُ
إضافة مواد كيميائيــة في اجلو بغية
اســتدرار املطر ،ما ســاهم ،على وفق
مــا أُفيد ،بزيادة كميات املتســاقطات
بنســبة  15في املئة بني  2005و2015
في مناطق محددة.
ُوسع
في حني أنه بإمكان احلكومة أن ت ّ
هذه املمارسة للحد من تبعات التراجع
في كميات املتســاقطات ،إال أنه ليس
واضحا ً إلى أي درجة ميكن أن تســهم
في إحداث حتســني كبيــر في كميات
األمطار.
مع التراجع في كميات املتســاقطات،
غالــب الظن أن مزارعــي القمح على
وجه اخلصوص ســيبحثون عن مصادر
إضافية للري ،مبــا في ذلك عبر بناء آبار
غيــر قانونية ،ما يؤ ّدي إلــى تعطيل أو

تبطيء اجلهود التــي تبذلها احلكومة
للحــد مــن االعتمــاد علــى اخلزّانات
اجلوفية املتناقصة .فعلى سبيل املثال،
وفي حــني أنه يجري راهنا ً ســحب 42
مليون متر مكعب مــن املياه اجلوفية
ُســحب  4.7ماليني
بطريقة قانونية ،ت
َ
متر مكعــب إضافية من املياه بطريقة
غير قانونية عبر حفر آبار وتركيب أدوات
لضخ املياه .وقد أشــارت احلكومة ،في
خطتها اإلمنائية السادســة (للمرحلة
املمتدة مــن  2016إلى  ،)2021إلى أنها
تسعى إلى خفض إجمالي كمية املياه
ُســحب من اآلبار اجلوفية بواقع
التي ت
َ
ُدل
ت
لم
لكنها
مكعب،
متــر
مليون
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ِ
بتفاصيل عن نوع املشــاريع التي تنوي
تنفيذها لتحقيــق ذلك .تبقى فعالية
اســتهالك املياه في القطــاع الزراعي
اإليراني عند مستوى النصف باملقارنة
مع املعدل العاملــي .لقد زعمت بعض
التقاريــر أن شــركات مرتبطة باحلرس
الثوري اإلســالمي متارس ضغوطا ً لدى
احلكومــات املتعاقبــة من أجــل إبرام

عقود لبناء فائض من الســدود – على
الرغم من أن معظمها ال يُحقّ ق كامل
طاقته بســبب النقص فــي كميات
املتســاقطات .ومعظم هذه السدود
فعالة
املشــ َّيدة بجودة منخفضة غير ّ
في تخزين املياه التي إما تتبخر بسرعة
متتصهــا األرض من جديد،
كبيرة وإما
ّ
وهذا ال يؤ ّثر وحســب في شبكات الري
الزراعي ،إمنا يتســ ّبب أيضــا ً بخفض
كمية التيــار الكهربائي التي ميكن أن
تو ّلدها الســدود لالستهالك الداخلي.
في تقريــر صادر فــي تشــرين األول/
أكتوبر  ،2016لفــت مركز األبحاث في
مجلــس الشــورى اإلســالمي إلى أن
التركيز على السدود دف َع بالقطاع إلى
صرف النظر عن بناء منشــآت مك ِّملة
جلهة املنبع واملصــب ،مثل نُظم للري،
ومســتجمعات صناعيــة لألمطــار
(لتخزين املياه بفعالية أكبر) ،وشبكات
لتصريــف املياه (الســتصالح األراضي
وحمايتها من الفيضانات).
وقد اتّخذ الرئيس حسن روحاني ،خالل

واليتــه األولــى ،خطــوات لوقف هذه
السياســة ،فعمد إلى توقيف بناء 14
مد مزيــد من خطوط
ســدا ً ملصلحة ّ
ّ
للتبخر.
األنابيب اجلوفية األقل عرضة
ّ
ردا ً على مشــكلة االســتهالك املائي،
تعمــل احلكومــة علــى زيــادة أعداد
مصانــع حتلية امليــاه وإمكاناتها على
طول اخلليــج الفارســي .وفي حني أن
يصب ،في شكل أساسي،
هذا اجملهود
ّ
في إطار االســتعمال الصناعي ،ميكن
توســيعه كي يســاهم فــي حتقيق
االكتفاء الذاتي الزراعــي .بيد أن نقل
امليــاه املنزوعــة امللوحة إلــى املناطق
الداخليــة –ما ســيتطلب نقلها عبر
أنابيب إلى مرتفعات – سييســتهلك
الكثير من الطاقة ،ولذلك يُعد مكلفا ً
جداً .أشــار أحد التقارير إلــى أنه إذا
عمــد املزارعون في وســط إيــران إلى
استعمال املياه املنزوعة امللوحة لري ما
نسبته عشرة في املئة من إنتاج البالد
احلالي من القمح ،فسوف يتطلب نقل
املياه إلى وســط البالد نحو عشرة في

املئــة من كمية الغــاز الطبيعي التي
استهلكتها إيران في العام .2015
وهكذا فــإن اعتماد هذا احلــل القائم
علــى اســتهالك كميات كبيــرة من
الطاقة ملعاجلة أزمة املياه ،سيؤ ّدي إلى
استخدام مزيد من الغاز الطبيعي ،ما
يحد من قدرة إيران فــي املدى الطويل
على تصديره إلــى البلدان اجملاورة ،مثل
العراق وتركيا (يعتمد البلد األولى راهنا ً
على الغــاز الطبيعــي اإليراني إلنتاج
 45في املئة مــن احتياجاته من التيار
الكهربائي) ،فضالً عن صادرات مخطط
لها لعمان .باإلضافــة إلى ذلك ،على
الرغــم من قــدرة إيران علــى تغطية
الطلب احمللــي على الغــاز الطبيعي
من خالل زيــادة اإلنتاج في الســنوات
األخيرة ،إال أن إنسحاب شركات الطاقة
األجنبيــة من إيران بســبب العقوبات
األميركية يعني أن تطوير حقول الغاز
من املرجــح أن يتباطأ .زيــادة الطلب
الزراعي في املستقبل قد يجعل إيـران
تستأنف استيراد الغاز من تركمنستان.

في غضون ذلك ،تس ّب َب تراجع الوصول
إلى امليــاه النظيفــة والكهرباء بزيادة
االحتجاجات خالل العا َمني املنصرمني.
لقد أ ّدى تناقص املوارد املائية وما ينجم
عنه مــن انقطاع في التيار الكهربائي،
إلــى انــدالع احتجاجات واســعة في
محافظة خوزســتان في شباط/فبراير
 ،2017ثم فــي حزيران/يونيو-متوز/يوليو
.2018
وفــي تشــرين الثاني/نوفمبــر ،2018
احتــج املزارعــون في أصفهــان على
ّ
«ســوء اإلدارة» احلكومية ألنابيب املياه
اخملصصة للري.
وفــي كانــون األول/ديســمبر ،2018
عمــدت احلكومة إلى إلغــاء التمويل
جلميع املشاريع املائية في أصفهان في
موازنة العام املقبل ،بســبب احملدوديات
املالية كما قيل ،ما دفع بنواب احملافظة
الثمانية عشــر إلى تقدمي استقالتهم
تعبيرا ً عن اعتراضهم.
غالــب الظــن أن هــذه الضغــوط
السياســية واالجتماعية سوف تزداد،
فيما يُلقــي التمدين ،املدفــوع جزئيا ً
وتصحــر األراضــي الزراعية،
بالــزالزل
ُّ
بضغوط إضافيــة على البنى التحتية
املائية في املدن الكبرى ،ال سيما طهران
التي تســتهلك  20فــي املئة من مياه
الشفة في إيران.
وهكــذا جتد البالد نفســها عالقة بني
احلاجة إلــى احلد من اســتهالك املياه
اســتباقا ً ملزيد من اجلفاف وبني احلاجة
إلى اســتخدام كميــات إضافية من
املياه للحفــاظ على األمن الغذائي عن
طريق االكتفاء الذاتي .تتطلب معاجلة
األزمــة املائية في إيران بغية جتنّب هذه
األزمات االجتماعية واالقتصادية ،إجراء
حتوالت في السياســات تُراعي الظروف
السياســية فــي البالد ،مبــا في ذلك
تقليص خطط االكتفاء الذاتي الزراعي
جزئيا ً أو التخلي عنهــا كليا ً واحلد من
النمو السكاني.
بالنســبة إلــى طهــران ،اســتيراد
التكنولوجيــا واالبتــكارات لتحقيق
فعالية أكبر في اســتهالك املياه ،هي
أولوية قصوى .غالب الظن أن العقوبات
التي فرضتها الواليــات املتحدة ،على
دفعتَني ،على إيران في العام  2018سوف
تتسبب بتعـطيل هذا التبادل الضروري
للخبرات مع الـعـلم بأنـه مـن شأنها
ُشـجـــع املؤسـسة احلـاكمة في
أن ت
ّ
إيران عـلـــى اتـــخاذ خـطـوات أكـثر
حزمـا ً لـتحقيـق االكتـفاء الـذاتي.
* تُرجم هذا املقال من اللغة اإلجنليزية.
تامر بــدوي زميل أبحــاث في منتدى
الشرق في اسطنبول.
صدى

لماذا تفشل بعض الديمقراطيات الناشئة؟
د .قحطان حسين طاهر
تتوق الشــعوب التــي ترزح حتــت نير
االســتبداد والطغيان إلــى اليوم الذي
تتحــرر فيه مــن احلكومات املســتبدة
وتصبــح فيه قادرة علــى اختيار قادتها
بــكل حريــة ،ليتولــى هــؤالء القادة
واحلكام مهمة توفير متطلبات العيش
الكــرمي وبناء دولهم علــى وفق معايير
الدولة املدنية احلديثــة ،وما أن تتحقق
الفرصــة لهــذه الشــعوب للخالص
من األنظمة الدكتاتورية حتى تشــرع
قياداتهــا اجلديــدة في وضــع خطط
لتهيئة مســتلزمات البناء الدميقراطي
أمــال فــي ترســيخ الدميقراطيــة في
مجتمعــات ذات قيم وثقافة وســلوك
قــد ال متــت إلــى الفكــر الدميقراطي
التحديات التي
بصلة ،ومــن هنا تبــدأ
ّ
تواجه العملية السياســية في مرحلة
مــا بعــد الدكتاتوريــة ،إذ إن التغيير
املفاجئ والســريع من نظــام دكتاتوري
صارم إلى نظــام آخر يُراد لــه أن يكون
دميقراطياً ،لــن يضمن ترســيخ األطر
السياســية والقانونيــة والفكريــة
والثقافيــة واالجتماعية التي تســهم
في تأســيس دولة ذات نظام دميقراطي
حقيقي مســتقر ،وســرعان ما تدرك
الشــعوب وقياداتها اجلديدة أن الطريق
نحو الدميقراطية ليــس معبدا بالورود،
بل هو مليء باألشواك ال بل باملنعطفات
اخلطيرة جــدا والتــي تتطلــب قيادة
حكيمة وشعوب واعية ،فضال عن دعم
خارجــي للوصول إلى بــر الدميقراطية
اآلمن ،لذلك فان اإلنتقال من الدكتاتورية
إلــى الدميقراطية مير في مرحلة ال تخلو
مــن شــقاء ومعاناة ومخاض عســير
قد تنطوي على فشــل ،ومــن ثم ارتداد
للدكتاتوريــة فــي أســوأ تقديــر .إن
الدميقراطيــة الناشــئة تواجه حتديات
عديدة قد تؤدي إلى فشــلها إذا لم يتم
إتخاذ اجــراءات تضمن جتاوزها ،وبالتالي
ضبــط مســيرة التحــول الدميقراطي
بنجاح ،وتتمثل هذه باآلتي-:
أوال :على املستوى الداخلي:
 - 1تواجه الدميقراطية الناشــئة خطر
االحزاب السياســية ذات اإليديولوجية
غيــر املؤمنة بالدميقراطيــة والزعامات
ذات النهج العقائدي غير املنسجم مع
قيم الدميقراطية ،فنالحظ أنها أحيانا ال
حتترم نتائج االنتخابات وال تقبل بتسليم
السلطة ســلميا أو أنها تسعى للبقاء
في الســلطة من خالل ممارســات غير
قانونية كما حدث في الكونغو وزميبابوي
والغابون في عامي  2016و.2017
 - 2إنعــدام تكافؤ الفرص في ممارســة
احلقوق السياســية ،إذ تعمــل األموال
على متكني املشاركة السياسية لبعض
االحــزاب دون االخرى من خــالل امتالك
القــدرة على الوصول للناخبني ونشــر

جانب من االنتخابات في كينيا «ارشيف»
األفــكار والبرامــج وتنظيــم املؤيدين،
وهذا من شــأنه إيجاد حالة من انعدام
املنافســة املتكافئــة بــني االحــزاب
والكيانات املشــاركة فــي االنتخابات،
مما يؤدي إلى انحســار دور االحزاب التي
ال متتلــك التمويــل الــالزم ،وبالتالــي
تفقد فئات واســعة من الشــعب احلق
فــي التمثيــل وبالتالي تفقــد الثقة
بالدميقراطية كأســلوب النتخاب ممثلني
عنهم في احلكومة.
 - 3انقســام اجملتمع إلى والءات متعددة
على أســس دينية ومذهبيــة وقومية
وقبلية بتشــجيع من القيادات الدينية
والقومية والعشــائرية ،في ظل غياب
روح املواطنة وفقدان القانون لهيبته ،مما
يؤدي إلى تزايد هيمنة الوالءات الفرعية
مقابــل ضعف الوالء للدولــة والقانون
فيتعزز بذلــك دور الديــن أو املذهب أو
العشــيرة أو القوميــة لتكون مقدمة
لصــراع بني هذه املكونــات قد يعصف
بالعملية الدميقراطية.
- 4غياب الطبقة الوســطى ذات الوعي
املعرفي والثقافي املطلوب لقيادة اجملتمع
نحو الدميقراطية ،فهــذه الطبقة متثل

أهم الوسائل لتحويل املطالب واحلاجات
الشعبية إلى سياسات عامة ،مبا يضمن
حتقيق املشاركة الدميقراطية الواسعة
والفاعلــة عبر املؤسســات واملنظمات
الوسيطة كاألحزاب وجماعات املصالح
ومنظمات اجملتمــع املدني من أجل زيادة
نطاق وفعالية املشاركة اجلماهيرية في
عمليــة صنع القرار مبــا يضمن خدمة
املصلحة العامة.
 - 5قد يشــهد الفســاد بــكل أنواعه
أستشراءا ً ألسباب عديدة خالل مرحلة
التحول الدميقراطي ،فضعف السلطة
املرافــق ملثل هــذا التحول يــؤدي إلى
إضعــاف قنــوات الضبط والســيطرة
على املــال العام ،كمــا أن صعود نخب
سياسية جديدة إلى املسرح السياسي
قد يرافقــه نزعة لتحســني أوضاعها
االقتصاديــة واالجتماعيــة وتعزيــز
أرصدتها املالية مبــا يجعلها قادرة على
البقاء في املســرح السياسي ،كما هو
احلال في العراق .وهذا من شــأنه زعزعة
الثقة بالدميقراطية.
 - 6إرتفــاع درجــة التوقعــات لنتائج
الدميقراطية والتي تتــراوح بني املغاالة

والتدني فإذا كانت التوقعات عالية على
نحو غير واقعــي ،وكان الناس يتوقعون
من الدميقراطيــة أن جتلب لهم االزدهار
والصحة والتعليم وفرص العمل واألمن
على وجه الســرعة ،فإنهم سيصابون
بخيبة أمل كبيرة ،وسيسقط دعمهم
للدميقراطيــة ويتالشــى بالتدريــج،
فالدميقراطية ليســت َ
حالً سحرياً ،وال
يعني احلصول عليها ضمانا ً للســعادة
والصحــة والغنى بني ليلــة وضحاها،
أمــا إذا كانت التوقعات واقعية ،فيتوقع
الناس انتخابات غيــر عادلة ،وتصرفات
غيــر قانونية من قبل بعض مســؤولي
احلكومة ،وســلوك غير مقبول من قبل
القائمني على مؤسسات الدولة ،فإنهم
سيستســلمون عندئــذ للعيش وفقا ً
للمظهر اخلارجــي للدميقراطية فقط،
وليس وفقا ملضمونها اجلوهري.
 - 7هنالك خطــر من حتول الدميقراطية
إلى أداة للظلم ،سيما في اجملتمعات ذات
التنوعات العرقية أو الدينية أو املذهبية
أو العائلية أو العشائرية ،إذ عندما حتصل
مشكالت على صعيد األمن واالستقرار
السياســي ،يقوم الكثير من الساسة

بإلقاء اللوم على جماعات معينة ،وعلى
األغلــب األقليات ،وقــد تتعرض بعض
الفئــات االجتماعية للظلــم ،مما يؤدي
إلى غياب العدالة واملساواة الذي يجعل
الدميقراطيــة عرضــة لفقــدان الثقة
واالحترام بني الفئات املظلومة.
 - 8مغــاالة بعــض الشــعوب فــي
استعمال احلقوق واحلريات التي تتيحها
الدميقراطيــة وبطريقة تبتعــد كثيرا
عن املعقول واملقبــول قانوناً ،وكل هذا
يحدث بســبب الفهم اخلاطئ للنظام
الدميقراطــي واالســتغالل الســيء
للحريات التي يكفلهــا ،مما يخلق حالة
مــن الفوضى وعــدم االنضبــاط في
ســلوك الكثير من أفراد اجملتمع فتزدهر
املمارســات غيــر القانونية وتنتشــر
االعمال املنافية لألخالق ،وهذا يؤدي إلى
رسم صورة مشــوهة للدميقراطية في
أذهان فئات اجتماعية واسعة مما يخلق
قناعة لديها بأن الدميقراطية غير صاحلة
جملتمعاتهم.
 - 9عندما تســعى سلطات الدولة إلى
تشــريع القوانني وإصدار القرارات التي
متنح أعضــاء هذه الســلطات حقوقا

وامتيازات مبالــغ فيها ،في الوقت الذي
تعاني فيه طبقات اجتماعية واســعة
من الفقر واحلرمان وانعدام فرص العمل
األمر الــذي يؤدي إلى شــعور لدى هذه
الطبقات بــأن الدميقراطيــة ما هي إال َ
نظام حكم ميثــل دكتاتورية األقلية ،مما
يخلق فجوة كبيرة بــني الفئة احلاكمة
واحملكومة.
 - 10عندمــا تُصاغ القوانني التي تنظم
حقوق املشاركة السياسية مثل قانون
االنتخاب والترشــيح ،بشــكل يضمن
بقاء املتنفذين على رأس هرم الســلطة
وحترم غير املتنفذين من املنافسة ،وتقلل
فرص التمثيل احلقيقي للشــعوب في
حكومات يفتــرض أنها دميقراطية ،عند
ذاك تتغير النظرة اإليجابية للدميقراطية
إلى أخرى سلبية عند الشعوب فيصبح
بذلك النظام الدميقراطي منبوذا ويجعل
يتحــني الفرصة التــي يراها
الشــعب
ّ
مناســبة لالنقضاض على هذا النظام
وتطبيق نظام آخــر أكثر مالئمة .ثانياً-:
على املستوى اخلارجي:
 - 1عندمــا يتــم تغييــر االنظمــة
التدخل العســكري
الدكتاتورية بفعل ّ

اخلارجي تقوم الدولة القائمة باالحتالل
بتطبيق النظام الدميقراطي في الدولة
احملتلة وفق معايير وشــروط ال تتناسب
مع ثقافة وقيم وطبيعة شــعب الدولة
ُ
احملتلة ،مما يؤدي إلى ردود فعل سلبية قد
تقوض التجربة الدميقراطية ،أو قد تتخذ
الدولة القائمــة باالحتالل اجراءات غير
مدروسة على صعيد مؤسسات الدولة
القانونية والدستورية مما ينتج عنه ردود
فعل شــعبية عامة او خاصة قد تؤدي
إلى حــرب أهلية أو مقاومــة لالحتالل،
وينتــج بذلك وضع أمني غير مســتقر
وتتشــكل فصائل مسلحة خارج نطاق
القانون ،وتفقد الدولة سيطرتها وتزداد
هيمنة هــذه الفصائل على املشــهد
السياســي وهذا بحد ذاتــه خطر على
النظام الدميقراطي الناشئ.
ّ
التدخــالت اخلارجيــة في
-2
تشــكل ّ
الشأن الداخلي للدول ذات الدميقراطية
الناشــئة خطرا ً حقيقيا ً قــد يؤدي إلى
تقويــض عملية التحــول الدميقراطي،
ويأتي هذا التدخل ألسباب متعددة منها
بقصد إفشــال التجربــة الدميقراطية
ّ
يشــكل جناحها دافعا ً لشــعوب
كي ال
دول املنطقة األخــرى احملكومة بأنظمة
دكتاتورية ،للمطالبــة بتطبيق النظام
التدخل اخلارجي
الدميقراطي .كمــا يتم ّ
أحيانا ً بتأييد دولة معينة لفئة سياسية
أو اجتماعيــة معينــة داخــل الدولة
املتح ّولة للدميقراطية من أجل اتخاذها
أداة للنفــوذ والهيمنة ،مما يشــجع دوال ً
أخرى للقيام بتدخل مشــابه وللغرض
نفسه ،فتتحول الدولة ذات الدميقراطية
الناشئة إلى ســاحة لتصفية املصالح
ّ
يشــكل خطرا ً
بني الدول االقليمية مما
على الدميقراطية.
 3غياب الدعم الدولي الالزم لترسيخالدميقراطية الناشــئة في بعض الدول،
فالدولة احلديثة العهــد بالدميقراطية
حتتاج إلى دعم باملشــورة واجلهد الفني
والدعم املادي احيانــا ً والتدريب ملالكات
املؤسســات الدميقراطية ،وهذا الدعم
ســواء كان من منظمــات دولية فاعلة
كاألمم املتحــدة أو غيرهــا أو من الدول
الفاعلة واملؤثرة في النظام الدولي ،وهذا
ضروري لتثبيت أركان النظام الدميقراطي
وضمان عدم انحرافه إلى مسار خاطئ.
إن هــذه التحديات وغيرها قد تشــكل
معوقات حقيقية أمــام الدميقراطيات
الناشــئة يصعــب اجتيازها ممــا يربك
النظــام السياســي ويهيــئ لظروف
فشل الدميقراطية الناشئة ،وبالنتيجة
النهائية من املمكن أن تشــهد األوضاع
صيرورة سلبية تأخذ سبيل االرتـداد إلى
النظـام الدكتاتـوري.
* مركــز املســتقبل للدراســات
االستراتيجية
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ثقافة

دراسة

سرد الذات ..سرد الوطن
د .عبد السالم فاروق
عبد الســام فــاروق الســيرة الذاتية عمل
ينتمي لدائرة األدب ،رغم كونه تأريخا ً للذات.
وعندما تكون تلك السيرة هى سيرة حاكم،
يغدو الكتاب ســردا ً لســيرة وطن ال مجرد
سيرة اجتماعية.
هذا ما يفســر اهتمام القراء الكبير بكتابَى
(ســرد الــذات) ،و(حديث الذاكــرة) للدكتور
سلطان القاســمى  .فى «سرد الذات» لغة
بســيطة ،وأســلوب ســهل ،وحكايات من
فترة الصبا والشــباب قبل تســلم املنصب
الرســمى ،وقبل إعالن االحتــاد اإلماراتى فى
مطلع الســبعينات  ..أى أن اإلجنليز كانوا ال
يزالون هناك ،والنفــط ما يزال محفوظا ً فى
باطن األرض لــم يرى النور بعــد ،كأنه كان
ينتظر جالء احملتل اجلشع.
ورغــم صفحاته التى زادت على  400صفحة
مزودة بالصور ،أكد د(/سلطان القاسمى) أن
 30%من الكتاب مت حذفه قبل الطباعة منعا ً
إلثارة ضغائن وأحقاد ومشكالت  .ومن خالل
وصف األحــداث التى مرت بــه فى طفولته
وصباه وشــبابه تلمس االختالف الكبير بني
اإلمارات اليوم واألمس .وتستشعر تأثير وجود
احملتل فى إيقاف مسيرة احلياة الطبيعية ألي
بلــد ،وفى الكتاب كالم عــن دول أخرى عاش
بها د(/سلطان) فى مراحل حياته األولى مثل
الكويت والبحرين وإيران والســعودية ومصر
وقطر والهند .هذا ما تقرؤه فى ثنايا السطور،
أما األحــداث فهى تأخذك ببســاطتها فى
عالــم احلكاية بال تكلف أو تعقيد .ما يعنى
أن تلك السرديات تنتمي جميعها إلى عالم
األدب ،ألن عنصر احلكاية هو العنصر السائد.
فإذا شئت البحث عن التاريخ بها وجدته ذائبا ً
ممتزجا ً بنسيج القصة.
معنى هذا أن كتاب (ســرد الــذات) ميثل ذروة
تلك الثنائيــة بني األدب والتاريــخ فى حياة
د(/ســلطان القاســمى)  .وإذا كان «حصن
الشارقة» قد ضم طائفة منوعة من الوثائق
واآلثار التى حتكى تاريخ الشارقة ،فإن كتابَى
(ســرد الذات) و(حديث الذاكرة) هما الشك
جــزء من هــذا التاريخ ،ليس فقــط ألنهما
يحويان وصفا ً دقيقــا ً ألحداث مرت باإلمارات

معنى هذا أن كتاب (سرد
الذات) يمثل ذروة تلك الثنائية
بين األدب والتاريخ فى حياة
د(/سلطان القاسمى)  .وإذا
كان «حصن الشارقة» قد ضم
طائفة منوعة من الوثائق
واآلثار التى تحكى تاريخ
الشارقة ،فإن كتابَى (سرد
الذات) و(حديث الذاكرة) هما
الشك جزء من هذا التاريخ،
ليس فقط ألنهما يحويان
وصف ًا دقيق ًا ألحداث مرت
باإلمارات من منظور أحد
حكامها

مــن منظور أحــد حكامها ،لكــن ألنهما
يحويان أدبا ً  .وتاريــخ األدب قد يراه البعض
مق َّدما ً على التاريخ السياسي.
كتاب (حديث الذاكرة) بأجزائه الثالث يتناول
أحداث مــا بعد االحتــاد ،وتســلم مقاليد
احلكــم فى اإلمارة ،وهــو يختلف كثيرا ً عن
كتاب (ســرد الذات) ،إذ تستشعر أن للتأريخ
الرسمى حضور أقوى من احلضور الروائى .
رسم التاريخ بطريقة أدبية
أدباء كثيرون اســتهواهم التاريخ بســحره
وغوامضــه ودهاليزه التى تبــدو كاملتاهة،
فاجنذبــوا لهــذا احلقل املغناطيســي فى
محاولة منهم لكشــف األســرار أو تفنيد
األباطيــل أو فــض الغوامض أو تفســير
املســكوت عنه .فلماذا اختار األدباء التاريخ

مــاد ًة لهم؟ وهل معاجلــة التاريخ بطريقة
أدبية تخرجه من دائرة العلم إلى دائرة الفن؟
التاريخ مادة شــائكة من مــواد العلم ،وله
منهجيات وطــرق بحث مدروســة حرصا ً
على املصداقية والشــفافية والدقة وأمانة
النقل واحلياد ،وهــي أمور تتطلب من املؤرخ
توافر مواصفات ضرورية أهمها قوة الذاكرة
وســعة اإلدراك وعدم التعصب أو االنحياز.
كما تتطلــب من الباحــث التاريخى -وهو
يختلف عن املؤرخ-منهجا ً بحثيا ً ســليماً،
وتوثيقــا ً دقيقاً ،مع قدرة اســتثنائية على
متييز صحة احلــدث التاريخى مــن مقارنة
املصادر وإدراك املتطابق واملتناقض .فهو مثل
وكيل نيابة أمامه عدد من املتهمني ،وهؤالء
املتهمني هم « كتب التاريخ».
األديب يختلف عن كل هذا ،فهو ليس مؤرخاً.
إنه يتجاوز مرحلة الباحث إلى مرحلة أعلى
منه هــى مرحلة الناقد .ومبجــرد أن يتبنى
كاتــب التاريخ وجهة نظــر خاصة يتحول
إلى كاتب مغرِض ويتلقى من النقاد اتهاما ً
مباشــرا ً باالنحياز ورمبا بتزييف التاريخ .هذا
ما أقام الدنيا ولم يقعدها عندما كتب طه
حســن كتابه (فى الشــعر اجلاهلى) ،ألنه
وصف التاريخ من زاويته اخلاصة ولم يكتفى
مبجرد سرد احلدث أو التعليق عليه.
لكــن األدبــاء من ُكتّــاب التاريــخ ال ميكن
وضعهم فى سلة واحدة .فمنهم من يتناول
التاريخ بطريقة ســردية ،لكنه يســتخدم
األدب فقط لتيســير املادة وإعطائها نكهة
محببة ،واألديب له دور هنا فى إســالة املادة
التاريخية الصلبــة وتليينها لتصير ط ّيعة
فى يد املتلقى  .ومــن هؤالء األدباء (جورجى
زيدان) فى التاريخ اإلســامى ،و(أحمد أمني)
فى الســيرة ،و(عباس محمــود العقاد) فى
العبقريات.
أدباء آخرون هم روائيــون فى األصل ،حاولوا
مزج اخليــال بالتاريــخ ليربطــوا األحداث
بعضها ببعض ويصوغوا لنا رواية تاريخية
مكتملة األركان فنيــا ً وتراثياً .وظل العيب
اللصيــق بهــا أ َّن فيها من اخليــال أكثر مما
فيها من احلقائــق الدامغة .وهؤالء هم من
نقلت عنهم الســينما أفالمها التاريخية.
ولعل مــن أشــهر الروائيني الذيــن كتبوا
روايات تاريخيــة (على أحمد باكثير) بروايته

(سلطان القاسمى) فى املسرح التاريخى .
التاريخ ال يستغنى عن األدب ،فالعلم يحتاج
لعرضــه بطريقة فنية جتتــذب القراء .ورمبا
ندرك قيمة التناول األدبــى للتاريخ عندما
نقارن بني كتاب (سيرة ابن هشام) وبني كل
الكتب التى جاءت بعده من كتب الســيرة.
هنا نــدرك أن هناك كتبــا ً مرجعية يقرأها
اخلاصــة واملثقفون ،وكتبا ً أخرى يســتطيع
عموم الناس قراءتها بسهولة ويسر.

غالف الكتاب
الشهيرة «واإسالماه» التى حتولت إلى فيلم
سينمائى ومسلسل تليفزيونى ،وله روايات
ومســرحيات تاريخية كثيرة أخرى .ومنهم
أيضا ً (جنيب محفوظ) فى رائعته الشــهيرة
«كفاح طيبة « .
صنف ثالث من أدباء التاريخ تســتهويهم

لقطات تاريخيــة محددة ،فيحاولون إبرازها
للتذكرة بها .وهى كتابة ال تخلو من الغرض
اخلاص واملغزى املقصــود .وفى العادة يكون
الغرض تربويا ً يهــدف فيه األديب إلى تقدمي
فنا ً ِق َيميا ً أخالقيــاً .ومن هؤالء (عبد احلميد
جودة الســحار) فــى روايات الســيرة ،ود/

توازى أم تضاد؟
تداخل أم ِ
فى حني يبحث التاريخ عــن احلقائق ،ويوثق
األحداث ،ويصف الوقائع بجمود وحياد .فإن
األدب يسعى لفهم ما وراء احلقائق ،وميتطى
اخليال ،ويصــف الواقع وصفــا ً انطباعيا ً ال
حياد فيه  ..فهل األدب هو نقيض التاريخ؟
هناك ما يدعم هذا الزعم بشدة  ..فالتاريخ
علم ،واألدب فــن .والتاريخ ثابت ،واألدب دائم
التغيــر والتحول .التاريخ جامد صلب جاف،
واألدب مرن ط ِّيع كاملاء .التاريخ حقائق ووثائق
ومســتندات ،واألدب خياالت ورؤى وجتليات.
التاريخ مصــدره الذاكــرة ،واألدب مصدره
القلب والعاطفة .ما يعنى أننا أمام ضدين
ال يلتقيان .وأن سهم األدب يسر عكس اجتاه
التاريخ.
لكن التاريخ نفســه يثبــت أن اجتاه األدب
هو نفســه اجتاه التاريخ .وأن األدب مؤشــر
حســاس جدا ً حلركة احلضــارات .وأن الفن
ّ
هو االنعــكاس احلقيقي الزدهار واضمحالل
الدول فى مســارها التاريخى  .ما يعنى أن
الســهم يســرى فى اجتاه واحد ،وأن مسار
األدب والتاريخ أقرب إلى التوازى .
غيــر أن املشــترَكات التى جتمــع بني األدب
والتاريخ جتعل من توصيف العالقة بينهما
أمــرا ً محيــراً .فكالهما نابع مــن مصدر
واحــد وهو احلدث أو اخلبر ،وهما يســتقيان
مادتهمــا من الواقع املعــاش وحركة احلياة
اليوميــة .وكالهما له هــدف تنويري واحد
هو اســتبصار القيمة اجملردة من خالل سرد
الصراع اإلنســانى  .وكالهما يشــترك فى
عنصر احلكاية والســرد القصصــى  .فإذا
كانا يشــتركان فى املصدر واملغزى وطريقة
التناول ،فماذا بقى بينهما من التناقض ؟!

الرجل الذي شجعني على المطالعة
غادرنــا الى دار البقــاء أمــس األول الكاتب
والصحفي مصطفى صالح كرمي ،الذي وافته
املنية في مدينتــه الســليمانية ،اثر مرض
عضــال ،كان رحمه اهلل ثراً معطاءً ،دافع عن
قضايا احلرية والتنوير ،واخذته الكتابة حتى
منه.
مصطفى صالح كريم
كنت فــي الصف األخيــر مبرحلة الدراســة
املتوســطة حــن تعرفــت على (مكســيم
كوركي) من خالل رواية (األم) وأحببت الكاتب
الكبير من كل قلبي كما أعجبني بطل الرواية،
ومن ثم تشــرفت مبعرفة الروائيــن املبدعني
اآلخرين (تولستوي وتوركنيف وديستوفسكي
وجيخف) ،جاء هذا امليل الى القراءة بتشجيع
من مســؤولنا احلزبي في حزب التحرر الوطني
الذي كنــا منضمني اليه ســرا ً والذي وجهنا
الى مكتبة (بيــري نوي -الفكــر احلديث) في
الســليمانية ،حيث نصحنا بارتيــاد املكتبة
العامــة ايضاً ،لنحصل منهــا على مختلف
الكتب التاريخية واالجتماعية والثقافية التي
تفتقر مكتبة الفكر اليها.
* هكذا اعتدنا على زيــارة املكتبة العامة في

أوقــات فراغنا وهنــاك تعرفنا علــى أمينها
االستاذ محرم محمد أمني الذي عاملنا بلطف
ومحبــة وشــجعنا كثيرا ً على القــراءة كما
دلنا علــى ماهو مفيد للقــراءة وجعلنا نفرق
بني الكتاب اجليد النافــع وبني ماهو غث وغير
مفيد ،حتى أصبحنا نحن التالميذ مع استاذنا
أصدقاء حميمني.
* فــي ظل األحــكام العرفية التــي أعلنتها
احلكومة ســجن الكثيرون وفصل العديد من
املوظفني والطلبــة والعمال ،وأنا بدوري أخذت
نصيبــي ،حيث فصلت من املدرســة ملا تبقى
من الســنة ،كنــت آنذاك في الصــف الرابع
العلمــي ،لذلــك تفرغت اكثر للقــراءة ،حني
ذهبت الى املكتبة العامــة علمت أن أمينها
هو اآلخر مــن املغضوب عليهم ،حيث كان قد
صدر امر تعسفي بنقله الى اخلالص .بعد عام
قضاه في منفاه فصل من الوظيفة وعاد الى
السليمانية ليعمل في مكافحة املالريا التي
علمتــه طريقــة رش املبيدات كيــف ان هذه
املبيدات تقتل صغار البعوض ولكن (االنوفلس)
قــد التؤثر عليها املبيــدات ،كما هو حال كبار
املوظفني املرتشني اخملتلســن الذين التقترب
اليهم يد االصالح.
* الى جانب كونــه مناضالً ،مدافعا ً عن حقوق

شــعبه ،برز محرم محمد أمني كقاص مبدع،
بدأت مســيرته القصصية في اخلمســينات
وأصدر مجاميع قصصية مازال النقاد يشيدون
بـ(نزهــة في أزمــر) و(ملك الغجــر) و(البركة
املضطربة) وغيرها من القصص القصيرة التي
أبدع فيها والتي ميزته عن الكتاب اآلخرين.
* انتخب عضوا ً في الهيئة االدارية الحتاد األدباء
الكرد فرع السليمانية وشــارك في فعالياته
ونشاطاته االدارية.
* كما مــارس العمــل الصحفــي من خالل
مشــاركته في حتريــر مجلة (الســليمانية)
وتوليه سكرتارية حترير مجلة (به يان).
* وبتكليف شخصي مني حرر مشكورا ً عمودا ً
اســبوعيا ً في صحيفة (زيــن) األدبية بعنوان
(الطريق املســتقيم) كان له قراؤه املتميزون،
حيث كان يكتب فيه موضوعات جيدة وشيقة.
* انتهت حياة هــذا األديب املناضل في الثالث
والعشرين من متوز (يوليو) سنة  1980بشكل
مأساوي ،اذ كان قد استدعي لألمن ،وفي مساء
اليوم نفســه أخبروا أهله بأنه فــي العناية
املركزة في املستشــفى ،وفيما بعد استلموا
جثته دون أن يعرف أحد منهم ملاذا اســتدعي
لألمن؟ ،وماهي التهمة املوجهة اليه؟ ،وكيف
جرى معــه التحقيق؟ ،وملاذا نقل من األمن الى

املستشــفى؟ ،هل عذب أثنــاء التحقيق ولم
يتحمل التعذيب فأصيب بنوبة قلبية أم ماذا؟،
املهم أنه استشهد في ظروف غامضة ،كغيره
من مئــات املناضلني الذين غيبوا والعشــرات
من حملة األقالم النظيفــة الذين لم يركعوا
للنظام الفاشي فكان مصيرهم املوت.
* كلمة أخيــرة أود أن أزجــي التهنئة الحتاد
األدباء الكــرد -فرع الســليمانية الذي اقام
خالل هذه األيــام ملتقى للقصــة الكردية
باسم (ملتقى محرم محمد أمني) للقراءات
القصصية ،حيث شــارك فيه عدد من كتاب
القصة القصيرة من الشــباب والشــابات
وقدمــوا قصصهــم التي نأمــل أن يواصل
كتابها درب الكاتب الشــهيد ،واحيي اسرة
املبدع وباالخص االخ هيرش محرم الذي اعاد
طبع نتاجاته وقدمها هدية للقراء ،والبد من
االشارة الى جهود كل من األدباء رؤوف حسن
وجيهان عمر والدكتور آزاد حمه شريف الذين
كان لهم دور في جمع وترتيب واعداد نتاجات
الكاتب الراحل وما كتب عنه.
* حتية تقدير الى الراحل الكبير االستاذ محرم
محمد أمني الــذي كان اســتاذي وصديقي
وســأظل محتفظا ً بذكراه اخلالدة في قلبي
ووجداني.

مصطفى صالح كرمي

متابعات

أدباء العراق يؤبنون الكبير عريان السيد خلف
حذام يوسف الطاهر

ازدحمت باحة احتاد االدباء ،بالكتاب واملثقفني
في جلســة تأبينية للراحل الشــاعر عريان
الســيد خلف ،وحديث عن جتربتــه األدبية
املائزة ،واملؤثرة باجملتمع العراقي عموما.
أدار اجللسة الدكتور أحمد الزبيدي »:الشاعر
هــو الذي ال ينظر الى املرآة بعني الرضا ،وكل
ما حوله يتوجســه ال يقنعه ،وال ينظر الى
وطن بال حرية ،وال ينظر الى طفل بال حقيبة
مدرسية».
الشاعر احلقيقي ال فاحتة لقصائده املكسوة
بحب الشــعب ،وأوجاع الفقراء والكادحني
وأغنيات األمهات املفجوعات مبعاني الفقد،
هكذا ننظر الى الكبيــر احلاضر بيننا عريان
الســيد خلف الذي نحتفي بــه حتت عنوان
(عريان
شــمس في ليل العراق الطويل) حتت
ٌ
ظالل اجلواهري.
بدأت اجللسة بكلمة للروائي نعيم ال خلف
عن عائلة الشــاعر عريان السيد خلف »:لي
الشــرف ان اجلس في احتاد اجلواهري ألحاول
التحدث امام أســاتذتي عن ســيد الشعر
عريان السيد خلف الذي يصعب احلديث عنه
وعــن بيت أجنب قامة ســامقة مثله ،قليل
بحق عريان ان تكون هنالك كلمة عائلة مثل
اآلخرين ،هذا الرجل الذي عاش ومات مفخر ًة

جانب من اجللسة

ألسرته وعشيرته وأصدقاءه وكل من عرفه،
والذي تفتخــر مدن عراقية كثيرة انه منها
كقلعة ســكر والشطرة وســوق الشيوخ
والكوت والديوانية وبغداد؛ ليصبح كالنهر
الذي يُعــد جز ًء من كل مدينة مير بها بينما
هــو في احلقيقــة منها كلها ،إنــه عريان
العراق (گرايب الشعب) فالشعب العراقي
كله أســرة له وذلك من خالل ردود األفعال
العفوية املدهشة إبان وفاته التي لم حتصل
ألحــد من قبلــه ورمبا لن حتصــل ألحد من
بعده ،وما أدهشــني البارحة عندما عرفت
مصادفة ان مجموعة من الشباب الصغار
في الناصرية جمعــوا مصروفهم اليومي
لتوزيع مواد غذائية ومدافئ ومالبس بثواب
عريان! فهنيئا ً له هذ احلب وهنيئا ً لنا به».
وحتــدث الناقــد الناقد فاضــل ثامر بهذه
اجللســة قائال »:من هــذه النافــذة التي
أحيي فيها رمز مــن رمزنا الثقافية ،وأقول،
لقــد تركتنا في حلظة دقيقــة نحن أحوج
ما نكــون فيها اليك ،وأنك أســتطعت ان
توحدنا فــي حضورك وغيابــك ،هنيئا لك
هذه الشعبية خالل حياتك ،وشعرك الذي
طاف كل جغرافية الوطن ،وأضاف ثامر :هنا
أوكد على أهمية الثقافة عندما يكون أحد
رموزها بهذا التأثير اجلماهيري ،فما بالنا مع
املشهد برمته».
وأشار الدكتور علي حداد الى محطات من

عالقته بالشــاعر عريان السيد خلف منذ
الســبعينيات ،إضافة الى الشاعر كاظم
غيالن الذي حتدث عن الشــعبية الواسعة
التي حظي بها شعر عريان السيد خلف.
أما الشاعر ناظم السماوي فألقى قصيدة
مهداة للشاعر الراحل متحدثا عن ذكرياته
مع الشاعر عريان السيد خلف منذ دخوله
« نكرة الســلمان « قائال لــم أختلف مع
عريان في كل شــيء ،وبقي قصيدة أعيش
معها.
وقرأ قصيــدة مهداة له :التابوت كلشــي
يشيل
مثل ســاعي البريد كلشي يودي وكلشي
يجيب
وحتدث الشــاعر عامر عاصي قائال « كيف
علينــا ان نلم كل هذا احلــزن بفقد احلاضر
بيننا عريان الســيد خلــف ،وقد وصل الى
اجلميــع حتى أصبــح عراقــا ،وأصبح جزء
حيويا من الذاكرة اجلمعية ،ليلقي قصيدة
باملناسبة:
هويت الناس كلها وصرت وحدك ناس
ورسمت الشوگ شامة بوجه الوالية
س ِترْ ودموعك م َفرْعات
ياحملَزَّم ِ
خضرت داية
كل دمعة اعله دربك ّ
شلِ ْت يا ما شلت هم ومالمح ناس
ِ
بخده وضَ ْح ِكتَه حچاية
وطفل دم ِعتَه ّ
شلت حفنة ليالي مبلالت بعوز
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( لقاء العمر)

مذكرات الرئيس جالل طالباني
رحلة ستين عام ًا من التكية الى قصر السالم

تضع "الصباح اجلديد" بــني يدي القارئ الكرمي
ما ميكــن أن يوصف مبذكــرات للرئيس الراحل
جــالل طالبانــي ،وتتميز املذكــرات وهي عبارة
بوح متصل لألســتاذ صالح رشــيد ،بأنها
عن ٍ
صــورة مفصلة بل تشــريح سياســي ملرحلة
حاسمة في تاريخ العراق تشمل السبعينيات
والثمانينيات والتسعينيات وحتى يومنا هذا.
ــرف عــن مام جــالل من
وعلــى عكــس ما ُع ِ
دبلوماســية ونزوع نحو التســويات التي عرف
بها خــالل ثماني ســنوات من جلوســه على
مقعد رئاســة اجلمهورية العراقية ،فأنه على
العكس من كل ذلك يدلي بــآراء في غالبيتها
إشكالية ،ونحن ال نتحدث عن املعلومات وسرد
املعطيات التاريخية لعالقته بصدام حســني
وفرقــه اخملتلفــة للتفاوض مع االكــراد ،بل أنه

يتجاوز الى العالقة مع إيران وســوريا والواليات
املتحــدة وبقيــة األطراف التــي كان لها متاس
مع امللف العراقــي في مراحله اخملتلفة ،لكننا
نتحــدث عــن اآلراء املتعلقة بالشــخصيات
التي رافقته خالل مرحلــة بناء االحتاد الوطني
الكردستاني وتشكيله للبؤرة السياسية في
اعقاب عام (1975م) وهزميــة الثورة الكردية أثر
اتفاق اجلزائر بني الشاه وصدام.
وتشــكل املذكرات إنارة معمقة للطريقة التي
اتبعها مــام جالل فــي معاجلتــه للتحديات
واحللول التــي خرج بها لتجاوزهــا ،ولكنها ال
تخلو ً
أيضــا من اضاءة البعد الشــخصي ملام
جالل مما يســاعد في نهاية املطــاف الباحثني
السياســيني واملواطنني على حد سواء العرب
يجر
واالكــراد علــى االطالع على أســرار لــم ِ

التطرق اليها في املاضي.
وغني عــن القول أننا في "الصباح اجلديد" نع ّد
هذه املذكرات شــهادة تاريخية من شــأنها أن
تستكمل املشهد السياسي العراقي الراهن،
وهي تنطــوي على مفاجــآت وطرائف ال ميكن
ألحد من خــارج الدائرة الضيقــة ملام جالل أن
يطلع عليها.
"الصبــاح اجلديــد" ســوف تنشــر القســط
األساســي من هذه املذكــرات ،وهي ال تتحمل
مســؤولية أي آراء قــد تنطــوي علــى بعــض
القسوة هنا وهناك ،وستحاول تخفيفها بقدر
اإلمكان ،ونأمل أن يتجاوب الساسة الكرام في
كردســتان وفي الفضاء العراقي من خالل هذه
العملية ويســهموا بدورهم فــي إضاءة بقية
املشهد.

إعداد :صالح رشيد
ترجمة :شيرزاد شيخاني

عودة البعث وصدور بيان  11آذار

يتصل ،وبعد تبادل التحية ســألني إن
كان األســتاذ موجــودا فقلت له “نعم
هو موجود "أعطيت الهاتف لألســتاذ
فكلمه البكر وقال "إبعث لي بأسمني
للــوزارة ،فنحن بصدد تشــكيل وزارة
جديدة ،وبعد قليل إستمعوا الى اخلبر
من الراديو" .وسمعته يخاطب األستاذ
"قــل للواقــف بقربك أننا حســمنا
جميع املشــاكل ،وأنا سأشكل الوزارة
فإبعثوا بأســماء مرشحيكم للوزارة"،
فرد األســتاذ قائال "أعذرنــا ،فنحن في
املؤمتر الرابع بكالر قررنا عدم املشــاركة
باحلكومــة اإلئتالفية ،ولكن سأرســل
بإسم صديقني ميكنكم توزيرهما وهما
من الشــخصيات احملترمة األول فوزي
جميل صائب واآلخر طــه محي الدين
معروف" .فإســتوزروا طه محيي الدين
ورفضوا فوزي صائــب ،وتبني لنا الحقا
بأن البكر حني كان ضابطا باجليش كان
يكره فوزي ،كما ان فوزي تولى متصرفية
الناصريــة في عهدعبدالكرمي قاســم
وعليــه بعــض اإلتهامات ولــم يحبه
القوميون ولذلك أســتبعد من الوزارة
اجلديدة .ورغم أن طه محيي الدين كان
في اخلارج حينذاك وإسم فوزي سبقه
فــي الترتيب ،لكنهم رفضــوا صائبا،
وطه كان معروفا بإســم طه حاج مال
محيي الدين وينادى بإسم طه معروف،
وإتصــل أمني اغا شــقيقه باألســتاذ
إبراهيم أحمد وقال "أنا أشــكرك على
إعتبــار طه أخــا لي ،رغــم أنني أمني
محيي الدين وهو طه معروف"!

االنقالب البعثي
* هل سألتم عبدالستار عبداللطيف
من سيقوم باالنقالب؟
 طبعــا ســألناه ،فقال انــه إجتمعبعبداللطيف الدراجي وإبراهيم الداود
وعبدالرزاق نايف و مجموعة ســعدون
غيــدان ،وقالوا لــي أنت رجــل مدني
ولســت حزبيا ونفضــل أن تكون أنت
رئيســا للجمهورية .وأنــه رد عليهم
بأنه سيقبل بالعرض بشرط أن يكلف
فؤاد الركابي بتشــكيل الوزارة على أن
تكون وطنية ونكون نحن أحد أطرافها،
وهــم وافقوا على ذلك على شــرط أن
يأخــذوا وزارة األمن القومي ووافق على
ذلك وأراد أن يعرف رأينا .أجبناه بأن هذا
األمر مهم جــدا وعلينــا أن نعود الى
احلزب لنقرر ،أو على األقل أن نســتأنس
بآراء رفاقنــا اآلخرين ،وهكــذا خرجنا
من عنده ،وكان فــؤاد الركابي يرى بأن
األمور ستسير بصورة حسنة وقال "أنا
أؤيد عبدالســتار عبداللطيف رئيسا
للجمهورية وأن أتولى أنا رئاسة الوزارة
وأن تكــون أنــت نائبــا لرئيس مجلس
الوزراء ووزيــرا للداخلية ،عندها ميكننا
أن نحســن وضعنا داخل اجليش ونقوم
مبجموعة مــن اإلصالحــات الضرورية
لكي ال يتحول هؤالء الضباط الى أعداء
لنا في املستقبل" .وكنت في ذلك اليوم
مع هذه الطروحــات ،وأقولها للتاريخ
وبصراحة وليس من باب املفاخرة أن رأيي
كان مطابقا ملــا طرحه الركابي ،ولكن
حني رجعت الى رفاقــي ورجع فؤاد الى
أصحابه ،ظهــر حتليل آخر ،حيث كانت
منطقة الشــرق األوســط متر بأوضاع
متأزمة بســبب احلرب مع إســرائيل،
وكان العرب قد إنهزموا في حرب األيام
الستة ونشأت اجلبهة الشرقية ،وكان
اجلزء األكبر من القوات العراقية بحدود
 60-50ألف موجودين في األردن بإنتظار
املشاركة في احلرب ضد إسرائيل بدعم
من مصر.
* وكيــف تصف األجواء السياســية
ووضع احلكومة في عهد عبدالرحمن
عارف؟
 كان عبدالرحمن عارف في أشد حاالتضعفه ،وانقسم احلزب الشيوعي الى
جناحــني منفصلني ،وكانــت جماعة
القيادة املركزية بصــدد البدء مبعركة
األهوار في اجلنــوب ،وكان أغلب الناس
يتفقون حول ضــرورة تغيير احلكومة،
وكانــت الــدول الغربية تدعــم هذا
التوجه ،وإيران و الســعودية تخططان
معا لذلك و يرون في عارف شــخصية
ضعيفة الميكــن في ظــل حكمه أن
تتطور احلركة الوطنية ،وأنه ال يستطيع
اخلروج من حتت عباءة عبدالناصر .وكان
هــذا الطــرح صحيحا ،فقــد تطورت
احليــاة احلزبية ،وكانــت األحزاب تتمتع
بشــيء من احلرية والناس يستطيعون
أن يتحدثــوا بحرية عما يريــدون ولم
تكــن احلكومــة تضايق أحــدا .وهذه
األوضاع لم تكن مريحة للدول الغربية
وتريد أن تتشــكل حكومة تعمل على
الفور بإلغاء اجلبهة الشــرقية وتعادي
عبدالناصر وســوريا .وأفضل من يقوم
بهذا الــدور بإعتقادهم هــم جماعة
البعــث اليمينيــني بحكــم عدائهم
لســوريا ،وهناك إحتمال بأن يستولوا
على الســلطة ويحولــوا دون توحيد
العراق وســوريا أو التحالــف بينهما،
ألنهما حزبان بعثيان يعاديان بعضهما
البعــض ،وبحكــم عــداء اليمينيني
لعبدالناصر فإنهما ســيحاربان سوريا
وسيسقطان اجلبهة الشــرقية .كما
أنهم بحكم معاداتهم للشــيوعيني
يســتطيعون القضاء عليــه ،ولذلك
كانت تلك الــدول تدعم اليمينيني من
البعث و مجيئهم للســلطة يتوافق
مع رغبــة الدول الغربيــة ،ولذلك تردد
احلديث بأن تلك الدول ســتعمل على
دعــم إنقالبهم على الســلطة ،وقال
عبدالســتار عبداللطيف لنــا "إذا لم
تتعاونــوا معنــا فإن هــؤالء الضباط
ســينضمون الى جانب أحمد حســن
البكر وســيتحالفون معه" .وأذكر ما
قالــه فــؤاد الركابي "خليهــم يجون
وبعد فترة ســنزيحهم" ،فقلت له "لن
يســقطوا بهذه الســهولة ،فلديهم

عبدالرحمن عارف

احمد حسن البكر

كان عبدالرحمن عارف في أشد حاالت ضعفه ،وانقسم الحزب الشيوعي الى جناحين
منفصلين ،وكانت جماعة القيادة المركزية بصدد البدء بمعركة األهوار في الجنوب ،وكان
أغلب الناس يتفقون حول ضرورة تغيير الحكومة ،وكانت الدول الغربية تدعم هذا التوجه،
وإيران و السعودية تخططان معا لذلك و يرون في عارف شخصية ضعيفة اليمكن في ظل
حكمه أن تتطور الحركة الوطنية ،وأنه ال يستطيع الخروج من تحت عباءة عبدالناصر.
جتربــة عام  1963ولذلــك من الصعب
إزاحتهم إذا تسلموا السلطة".
* ومــاذا عــن عالقاتكــم مــع القوى
العراقية األخرى؟
 في تلــك الفترة كانــت عالقتنا معاحلزب الشيوعي العراقي متأزمة ،وكنا
نلتقــي بالدكتــور صفــاء احلافظ بني
فترة وأخرى بحضور األســتاذ إبراهيم
أحمــد ،وكنــت ألتقي بعزيــز محمد
أحيانــا ،ويأتي هو للقائــي ببيت همزة
عبــداهلل أحيانــا ،وكان موقفهم هو
إدامــة الصلة معنا ومع املال مصطفى
في آن واحد .أما جماعة القيادة املركزية
فقــد كانت مع املــال مصطفى ضدنا،
وأعتقد بأن املــال مصطفى كان له دور
فــي دفع عزيز احلاج لإلنشــثقاق وذلك
عن طريــق حبيب محمد كــرمي الذي
كانت تربطه صلة القرابة باحلاج ،وكان
هدف املال هو إضعاف احلزب الشيوعي
لكي يكون حتت ســيطرته.أما األحزاب
العربية فجميعهــا كانت صديقة لنا،
ومعهم الضباط الناصريون والقوميون
التقدميون ،وكانــوا يعاونوننا في نقل
األخبار وتوجيه النصائح لنا .أما جماعة
فــؤاد الركابي فقد رفضت املشــاركة
باحلكم ،وكان أبو شوقي (جواد الدوش)
عضو القيادة أكثرهم معارضة ،ويرفض
مســاندتنا لتلك اجلماعــة بإعتبارهم
ميينيني ومشبوهني ،وكانت جماعة أبي
شوقي داخل احلركة اإلشتراكية تتبنى
موقفا يساريا متطرفا.
* كيف استولى البعث على السلطة
خاصــة أن هنــاك حديثــا عــن دعم
أميركي لهم؟
 كانــت للضبــاط البعثيــني فعــالإتصــاالت باألميركان عــن طريق ناصر
العاني سفير العراق في دمشق وبيروت،
و إســتطاعوا تنظيم عدد من الضباط
منهم حردان التكريتي وإبراهيم الداود
وعبدالــرزاق النايف وســعدون غيدان
وأحمد حســن البكر ومجموعة أخرى
من الضبــاط البعثيــني ،حتالف هؤالء
جميعا ونفذوا إنقالب  17متوز عام .968
وقبل تنفيذ اإلنقالب كنت أعرف أحمد
حســن البكر وكنــت أزوره بني عامي

 1968-1967عندما أذهــب الى بغداد،
وكان يــرد بزيارتنــا في منزل اإلســتاذ
إبراهيم أحمد.
* ومــا تقييمــك لشــخصية أحمد
حسن البكر؟
 كنا نظنه رجال بســيطا عشــائرياومســاملا ،وكانت له رؤية سليمة جتاه
املسألة الكردية و يعتبر نفسه صديقا
لنا ،ويؤكد لنا أنهم إذا عادوا للسلطة
فإنهم ســوف مينحوننا احلكم الذاتي.
كان يتحــدث إلينا بهذا الشــكل ومع
جماعة البارزاني أيضــا بنفس النهج،
وكانــت عالقاتــه مع الشــيعة جيدة
أيضا ،وخاصة أن الشيعة بدورهم بدءوا
بالتحرك في تلك الفترة ،وأعتقد بأنهم
كانوا يفعلون ذلك لتحبيب أنفسهم،
وقــد إلتقيت بصدام حســني مرتني أو
ثالث حني كنت أزور صالون البكر.
صدام حسني و الكرد
* متــى كان أول لقاء بينك و بني صدام
حسني؟
 كما قلت آنفا رأيته ألول مرة بصالونأحمد حســن البكــر وكان من ضمن
جماعته التي كانت تضم أيضا شبابا
جيدين مثــل عبداخلالق الســامرائي
وعبداهلل ســلوم الســامرائي وتعرفنا
عليهم عــن طريق طيب برواري .وكانت
عالقتنا تأسســت عن طريق عبداهلل
سلوم ومحمد املشاط الذي عني الحقا
ســفيرا للعراق في لندن .وكانوا غالبا
ما يزورون منزل األســتاذ إبراهيم أحمد
فنلتقيهــم وجنتمع بهــم هناك نحن
كنا احلزب الوحيد الــذي له عالقة مع
جماعة البكر ،حتى أنني أتذكر أن البكر
طلب مني ذات مــرة أن أرتب له موعدا
مــع عزيــز محمد.ونقلــت رغبته الى
عزيز لكنه قال "ال أستطيع أن ألتقيه،
فبعد كل هــذه اجملازر التــي إقترفوها
ضدنا كيف ميكــن أن ألتقي به" .كانت
مواقف جماعة عبداخلالق الســامرائي
أفضل جتاه املسألة الكردية قياسا الى
اجلماعات األخرى ،فبفضله كنا نتعاون
فــي اإلنتخابات الطالبيــة ،وفي بعض
املناطق األخرى كنا ننزل اإلنتخابات مع

احلركة اإلشتراكية العربية والناصريني
بقوائم مشتركة.
* أين كنت حني وقع إنقالب  17متوز؟
 كنــت في الســليمانية حــني وقعاإلنقالب ،جاءنــي عبدالكرمي احلمداني
وهــو ضابط إســتخبارات أصبح فيما
بعد آمرا لقاعدة احلرس اجلمهوري ونقل
الي اخلبر ،ولم تكن أســماء اإلنقالبيني
معلنة لكنه أبلغني بأن جماعة أحمد
حســن البكر هم من قاموا باإلنقالب،
وفي املساء أذيعت األسماء من الراديو.
*الحظنا أنه في التشــكيلة الوزارية
األولــى بعد اإلنقالب كان هناك وزيران
من جماعة املال مصطفى ،و خلت من
وزراء لكم فما كانت األسباب؟
 صحيح..تشــكلت الــوزارة األولــىبرئاســة عبدالــرزاق النايف وشــارك
فيها محســن دزةيي و احسان شيرزاد
احملســوبان على جناح املال مصطفى،
وذلــك ألن عبدالــرزاق النايــف إتصل
مســبقا باملــال مصطفــى .وهكــذا
تشكلت قيادة الدولة من أحمد حسن
البكر رئيســا للجمهورية وعبدالرزاق
النايف رئيســا للوزراء وإبراهيم الداود
وزيرا للدفــاع .ومنذ اللحظــة األولى
إعتبــر الناس ذلــك اإلنقالب مخططا
إستعماريا ،فمصر ســارعت مباشرة
بإبــداء موقفهــا وإعتبرتــه مخططا
مــن بريطانيا و أمريكا ألجل إســقاط
اجلبهة الشرقية ومعاداة سوريا ومصر،
وكان للســوريني املوقف ذاته وإعتبروه
إنقالبا مدعوما مــن الرجعية العربية
وإيران ،وقال عبدالرزاق النايف في مؤمتر
صحفــي "معنا ممثلون عن الكرد ونحن
ســنحل القضية الكردية على أساس
بيان  29حزيران عام ."1966
* كانــت لكــم إتصــاالت مســبقة
مع البعثيــني ،فلمــاذا فضلوا ممثلي
البارزانــي عليكــم فــي تشــكيل
احلكومة؟
 لم نكــن نلتقي البعثيــني حينذاك،وال نعــرف ماذا حصل ،كان طيب برواري
إلتقــى بعبداخلالق الســامرائي الذي
أبدى إمتعاضه ممــا حصل وقال "هؤالء

أشــخاص مشــبوهون ،ونحن النعرف
كيف جــاءوا ومــن أتى بهــم ،هناك
إجتماع للقيادة القطرية وسأبحث هذا
املوضوع معهم".
* وهــل أتخــذمت أي موقــف جتــاه
تهميشكم؟
 في يــوم  20أو 21من متوز  1968كنتواألستاذ إبراهيم أحمد نستقل سيارة
عمر دبابة الذي كان يســوقها بنفسه
وخلفنا ســيارة من احلمايــة ،الحظنا
وجود ســيارة خلفنا تزمر بشــدة ولم
يكن عمر يعرفه ولهذا شتم صاحبها
وقال "من هذا الكلب الذي يزمر خلفنا
هكذا"؟ إلتفت فوجدته صدام حسني!
كنت أعرفه سابقا لكنهم لم يعرفونه،
أشــار إلينا بأن نركن الســيارة جانبا،
فوقفنا ،ونــزل صدام ونزلــت أنا أيضا
تبادلنــا التحية وســألته "ها أبو عدي
شنو القصة ،فهمني شنو احلكاية"؟،
قــال "خليه كاكه جالل" ،ثم ســألني
"من هؤالء معك"؟ ،قلت "هذا أســتاذ
إبراهيم أحمــد وذاك عمر دبابة" ،فقال
"أود أن أتعرف عليهم ،فذهبت إليهما
وجــاءا وحيــاه فعرفتهما به ســألت
صدام "الى أين تذهــب"؟ ،قال "أذهب
الــى الطبيب فقد أصبــت بالقرحة"،
ســألته "ولم"؟ ،قــال "واهلل صار لنا
أربعة أيام ونحن جئنا للحكم مع هؤالء
املشبوهني ،وأعتقد بأن كل الناس باتوا
يشــتموننا اآلن ،فإذا لم نسرع بتنفيذ
ما يدور بخلدنا ونخطط له ،ســيظل
الناس يصفوننا باجلواســيس وعمالء
اإلستعمار ،وســيقولون عنا جاءوا مع
خدم اإلســتعمار للحكم ،أنا قلق جدا
من هذا الوضع وأعتقــد بأنني أصبت
بالقرحة بســبب هذا القلق" .تواعدنا
على لقاء آخــر لنتحــدث بالتفصيل
حول جميع املســائل ،في هــذا اللقاء
املقتضب فهمنا مــا يدور ،وحني نقلت
مادار بيني وبني صــدام لصديقي حازم
جواد الذي كان بعثيا قدميا لكنه تخلى
عن احلزب في تلك الفترة قال لي "كاكه
جالل صدام شخصية مهمة وقوية في
احلزب ،حاولوا أن تتقربوا منه".
في اليــوم التالي ذهبنا أنا واألســتاذ
إبراهيم أحمد الى أحمد حســن البكر

وكان يبــدي لطفا زائدا جتاه األســتاذ
إبراهيم أحمد ويظهر محبته وإحترامه
الكبير له ،ترك كرســيه وراء املنضدة
وجــاء ليجلس الى جنبــه وحتدث عما
حصــل من تغييرات .فبــادرت باحلديث
وقلــت "اآلن ال أعرف كيــف أخاطبك،
بسيادة الرئيس أو كالعادة بأبي هيثم"،
قال "مثل الســابق ،أنت مــا جتوز من
عاداتك ،قــل مثلما حتــب" ،فقلت له
"رفيق أبــو هيثم هاي شــنو ،أنت وين
وعبدالرزاق نايف وين؟ ،هالشــوكوالت
منــني جبتهــم وأشــلون جمعتهم؟
كل الناس يكولون هذولة مشــبوهني
ومرتبطني" .إلتفت الى األستاذ إبراهيم
وقال "هذا الشاب أبد ما يثق بنا" ،وكان
يقصدني ،ولكــي يخفف عني قام من
مكانه وقبلني وقال "أصبر علي ،إصبر..
إصبر ،التستعجل..إصبر علينا كل شي
يصير بكيفك".
هناك فهمنــا بأن عالقتهم ليســت
جيــدة ،وكان لنا موعد مــع عبدالرزاق
النايــف أيضــا فذهبنــا إليــه ،وكان
النايــف صديقا لكمــال املفتي وكانا
معا في اجليش ،وكانــت رتبته (املقدم)
في اجليــش ،وكان يحترمني كثيرا في
لقاءاتنا ويظهــر صداقته لنا ،ويتحدث
بشــكل غير الئق عن املــال مصطفى،
وحــني إلتقيناه قلت له “مــا هذا ،أنت
كنت تقول لنا شيئا وفعلت شيئا آخر،
قال "هــذه ظروف خاصة ،وأنــا أريد أن
أعالج األمور واملشاكل بروية ،أنتم أناس
وطنيون ولكم مكانــة خاصة عندي".
فسألته "أال تخاف من البعثيني وأنتم
قبضتم على الســلطة معهم"؟ ،كنا
نريد أن نستوضح األمور بشكل أفضل.
فقــال "أغلبية أعضــاء مجلس قيادة
الثــورة معنا ،ولدينــا  17وزيرا مبجلس
الوزراء مبعنى أننا األغلبية ،وأنت تعرف
أن حزب البعث ضعيف حاليا".
*هل أبلغكــم البعثيــون بإنقالبهم
الثانــي في  30متوز ،وهل طلبوا منكم
املشاركة بالوزارة؟
 نعــم حصل ذلك ،فقبــل إعالن طردعبدالــرزاق النايف رن جــرس الهاتف
مبنزل األســتاذ إبراهيــم أحمد ورفعت
الســماعة وإذا بأحمد حســن البكر

مشاركة املكتب السياسي في
تشكيلة البعث
*وهــل كان طــه محيي الديــن كادرا
حزبيا حتى ترشحوه للوزارة؟
لم يكن كادرا بل صديق ،ورغم أن البكرأراد شــخصني حزبيني ،ولكن األستاذ
إبراهيم أحمد رفض ذلك وقال سنرسل
بإســم صديقني ،وبذلك أعطونا وزارة
واحــدة وأخرى جلماعــة املال مصطفى
ولكنهم رفضوا ألن في التشكيلة وزيرا
من جماعة اجلالليني.
* على أي أساس شاركتم في احلكم؟
 لقد عقدنا سلسلة من اإلجتماعاتاملشتركة وإتفقنا على عدة نقاط وهي:
االولى :أن نتعاون معا.
الثانيــة :ان مينحــوا احلكــم الذاتــي
لشعبنا.
الثالثة :أن يعينونا في كردستان لنصبح
أقوياء ،مقابل أن يقووا أنفســهم في
اجلنوب ،وهذا يضمن لنا في املستقبل
أن نسيطر على السلطة بكردستان ،و
وعدونا بتوفير كل ما يلزم لذلك ،وقلنا
لهم إن األمر يحتاج الــى أن تتقدموا
بخطوات ملموســة لدعمنا سياسيا
من خالل تقدمي بعض املكاســب اجليدة
للشــعب الكردي .وثانيــا حتقيق حرية
العمل أمــام املنظمــات الدميقراطية
كالطلبة والشــباب والنساء والعمال
والفالحــني وتوفير حريــة الصحافة.
كما يجب تقــدمي املســاعدات املالية
والعسكرية لنا ،وكنا نعتقد بأننا بتلك
املساعدات نســتطيع أن نكسب الى
جانبنا اولئك األشــخاص اليائسني من
املال مصطفى ،فــردوا علينا باملوافقة
فيما عــدا احلكم الذاتــي الذي يجب
تأجيله ،ولكن مبدئيــا نحن موافقون
على حتقيقه.
*معنى هذا أن تلك املكاســب كانت
بفضل بيان  29حزيران؟
 بالطبــع ،فقــد ســمح للمنظماتاملهنيــة بالعمل بحريــة ،وجعل عيد
نوروز عيدا رســميا ،وإفتتــاح جامعة
الســليمانية ،وحتويل قضاء دهوك الى
محافظة ،وتأســيس اجملمــع العلمي
الكردي ،ومنح اإلجازة إلحتاد األدباء الكرد
والسماح بإصدار مجلتي رزكاري وبيان
وغيرها .نحن كنــا إتفقنا حول احلكم
الذاتي حتى اننا إلتقينا مبيشيل عفلق
وقال "نحن راضون باحلكم الذاتي ،ولكن
إصبــروا علينا قليال" .حتــى ان صالح
مهــدي عماش قال ضاحــكا "ولكن ال
تفعلوا مثل املرة الســابقة وتقولوا بأن
املــال مصطفى غير راض ،وعد شــرف
وكالم رجال بأننا ســنمنحكم احلكم
الذاتي ،ولكننا نحتاج الى بعض الوقت
حتى نثبت أقدامنا في السلطة".
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صحف فرنسا تحتفي
بملكات أوروبا

باريس ـ وكاالت:
تغنت الصحف الفرنسية الصادرة أمس ،باإلجناز
التاريخي الذي حققه منتخب فرنسا لليد ،بالفوز
على نظيره الروســي  ،21-24في نهائي كأس أمم
أوروبا ،وتتويجه باللقب ألول مرة.
وعنونت صحيفــة ليكيب« :عام ذهبي» ،وكتبت:
«بعد الفوز باملونديال الصيف املاضي في روسيا،
منتخب ســيدات اليد يدخل التاريخ بالفوز بأول
لقب أوروبي».وأضافت صحيفة بروفانس« :األزرق
على قمة أوروبا».
وتابعــت صحيفة  20دقيقــة« :أوروبا ملكهم».
ووصفــت صحيفة لو باريزيان منتخب ســيدات
فرنســا بـ»أزرق ال يقهر».ولم تنــس الصحيفة
أيضا اإلشارة إلى املنافسني احملتملني لبي إس جي
وأوملبيــك ليون في قرعة دور الـــ 16لدوري أبطال
أوروبا .في ســياق مختلف لفتــت مجلة فرانس
فوتبول عبــر موقعها اإللكترونــي« :ليون يهزم
موناكو الضعيف جدا بثالثية».

السارتي مدربًا

لألهلي المصري
القاهرة ـ وكاالت:
أعلن األهلي املصري ،رسميا ً إمتام إجراءات التعاقد
مع مدربه اجلديد األوروغويانى مارتن السارتي بعد
جلسة مع رئيس النادي محمود اخلطيب.
وأوضح النادي على موقعه اإللكتروني أنه سيتم
تقــدمي املــدرب اجلديد في مؤمتــر صحافي عقب
مباراتــه مع النجوم املؤجلة مــن املرحلة الثانية
عشــرة في الدوري ،حيث سيتم اإلعالن عن كافة
التفاصيل املتعلقة بعقد السارتي والتي أشارت
وسائل اإلعالم احمللية إلى أنه ميتد ملوسم ونصف
حتى صيف  ،2020وبراتب شهري قيمته  125ألف
دوالر.
وســيحل الســارتي مــكان الفرنســي باتريس
كارتيرون املقال من منصبه في  23تشرين الثاني
املاضي عقــب اخلروج مــن الدور ثمــن النهائي
لبطولة األندية العربية أمــام الوصل اإلماراتي.
وجاءت اإلقالة بعد نحو أســبوعني على خسارة
النادي املصري في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام
الترجي التونســي (سقط إيابا ً في رادس صفر،-3
بعد تقدمه ذهابًــا على أرضه .)1-3وأضاف النادي
القاهري أن الســارتي ســيتولى مهمته رسم ًيا
اعتبــارا ً من املباراة ضد الداخليــة املقررة في 26
كانون األول احلالي واملؤجلة من املرحلة السادسة.
وميلك السارتي ( 57عاماً) خبرة تدريبية ألكثر من
 20عا ًما أشرف خاللها بشكل خاص على تدريب
الوصل اإلماراتي ( )2003-2002وريال سوسييداد
اإلسباني ( ،)2011-2009ويونيفرسيداد كاتوليكا
( )2013-2012ويونيفرســيداد تشــيلي (-2014
 )2015التشــيليني ،وقاد األخير إلى احراز الكأس
والكأس السوبر احملليتني (.)2015

اليوم بدء بطولة

الكويت لهوكي الجليد
الكويت ـ وكاالت:
يشــارك املنتخــب العماني لهوكــي اجلليد في
بطولة الكويت لألندية اخلليجية األولى احملترفة،
حتت مسمى فريق عمان رووكس.
ويشــارك فــي البطولة خمســة فــرق من دول
خليجية وهــي عمــان والبحرين والســعودية
واإلمــارات باإلضافة إلى الكويت املســتضيفة
للبطولة خــال الفترة مــن  -22 18كانون األول
اجلاري.وتنطلــق البطولة اليوم الثالثاء املقبل في
نادي األلعاب الشــتوية الكويتــي ،ويترأس بعثة
املنتخب العماني ســعيد بن علي الزعابي رئيس
اللجنة العمانية لرياضات التزلج.
وتأتي هذه املشــاركة ضمن استعدادات املنتخب
لبطولة كأس آســيا املقبلة التي تســتضيفها
ماليزيا خالل شــهر آذار املقبل بهدف االحتكاك
وكســب مزيد من اخلبرة من خالل مواجهة فرق
متمرسة وذات إمكانيات فنية عالية.

مفكرة اليوم

الدوري اإليطالي

بولونيا ـ ميالن

مساء
10:30
ً

رياضة

فالفيردي يوضح سبب تغيير خطة برشلونة أمام ليفانتي

ميسي يقترب من صدارة ترتيب الحذاء الذهبي
ويزيح تشافي من التربع على ّ
قمة الليجا
مدريد ـ وكاالت:
اقترب األرجنتيني ليونيل ميسي،
جنــم برشــلونة اإلســباني ،من
تصدر ترتيب الالعبني املرشــحني
للفــوز بجائــزة احلــذاء الذهبي
للموسم الرياضي .2019-2018
وعلــى الرغم من كونــه األكثر
ً
تســجيل في الدوريــات اخلمس
الكبرى برصيــد  14هد ًفا ،إال أن
ليونيل ميســي ،يحل في املركز
اخلامس في ترتيب احلذاء الذهبي
برصيد  28نقطة.
وال يــزال البرازيلي ليليو ،مهاجم
نومي كاجلــو في إســتونيا ،هو
املتصدر لهذا الترتيب برصيد 31
نقطة ،بعدما ســجل  31هد ًفا،
حيث يحصل علــى نقطة لكل
هدف يســجله.ويحتل اجليورجي
زكريا العــب فلورا اإلســتوني،
املركز الثانــي برصيد  30نقطة،
فيما يأتــي باولينيو العب هاكن
الســويدي ،ثال ًثــا برصيــد 30
نقطة ،يليــه باتريك هوبان العب
دوندالك برصيد  29نقطة ..ويحل
خامسا برصيد  28نقطة
ميسي
ً
بتســجيله  14هد ًفا في الليجا،
وفي املركز العاشــر يأتي كيليان
مبابي جنم باريس ســان جيرمان
برصيد  24نقطة.
وفــي املركــز العشــرين ،يأتي
البرتغالي كريســتيانو رونالدو،
جنم يوفنتــوس اإليطالي ،والذي
ميلك  11هد ًفا في الكالتشــيو،
ورصيده  22نقطة.
ومتكن األرجنتيني ليونيل ميسي،
جنم نادي برشــلونة ،من تسجيل
هاتريك في شباك ليفانتي ،خالل
مواجهة الفريقني ،مســاء أمس
أول ،في إطار الدوري اإلســباني.
واحتفل احلساب الرسمي لليجا،
على موقــع التواصل االجتماعي
تويتــر ،بثالثيــة ميســي فــي
شــباك ليفانتي.وكتب حساب
الليجا على موقع تويتر ،أســماء
كواكــب اجملموعة الشمســية،

العبو برشلونة
وأضاف عليهم اســم البرغوث
األرجنتينــي ،في إشــارة إلى أن
ليونيل ميسي حتول إلى كوكب،
نظــرًا ملهاراته املبهــرة وأهدافه
الرائعة.
ويعتلي ليونيل ميســي ،صدارة
هدافي الــدوري اإلســباني هذا
املوسم برصيد  14هد ًفا ،بفارق 3
أهداف عن أقرب مالحقيه ،زميله
لويس ســواريز.ووفقًا لشــبكة
«أوبتا» لإلحصائيات ،فإن ميسي
شــارك في  22هد ًفا هذا املوسم
حتــى اآلن ،أكثر من أي العب آخر
في الدوريات اخلمسة الكبرى في
أوروبا ..ورفع ميســي رصيده إلى

 13هد ًفــا بالليجا ،باإلضافة إلى
 9أهداف صنعهــا لزمالئه ،حتى
اآلن.
ووفقًــا لصحيفــة «مونــدو
ديبورتيفــو» اإلســبانية ،فــإن
ميسي أصبح أكثر العب حتقيقا
لالنتصــارات في تاريــخ الليجا،
برصيد  323فوزا ،متجاوزا زميله
السابق تشــافي هيرنانديز (322
انتصارا).وتألــق البرغــوث فــي
املباراة ،حيث ســجل «هاتريك»
وصنع هدفني ،ليواصل البلوجرانا
تصدر ترتيــب الليجا ،برصيد 34
نقطة ،ويعتلي األرجنتيني صدارة
ترتيب الهدافني برصيد  14هدفا.

يوسف حسام ُيتوج ببطولة
دوري فيوتشر للتنس
القاهرة ـ وكاالت:
جنح العب التنس املصري يوسف
حسام ،في التتويج بلقب بطولة
دوري فيوتشر ،ذات فئة  ،F31والتي
أقيمت في القاهرة ،وبلغ مجموع
جوائزهــا  15ألــف دوالر.وتغلب
يوســف حســام ،أول أمس ،فى
املباراة النهائية ،على الفرنســي
ماثيــو بيرشــيكو ،بنتيجــة
محموعتــن مقابــل مجموعة

وحيدة ،في إطار منافسات الفردي
رجال.وجــاءت نتيجــة اجملموعة
األولى بواقع  0-6لصالح يوسف
حســام ،قبل أن ينجــح الالعب
الفرنســي في حســم اجملموعة
الثانية بنتيجة .2-6
وجنح يوســف حســام في إنهاء
الشــوط الثالث بنتيجــة ،3-6
لينهي اللقاء لصاحله ويحســم
لقــب البطولة.ويعد هذا اللقب،

االتحاد األفريقي يعلن عن القوائم
المختصرة لجوائزه السنوية

الثامــن ليوســف حســام في
منافســات الفردي على مستوى
دوريــات بطــوالت الفيوتشــر
اخملتلفة.
اجلدير بالذكر أن يوســف حسام
صعد للمبــاراة النهائية ،عقب
فوزه على اإليطالي ريكاردو بوناديو
بنتيجة محموعتــن نظيفتني،
في إطار الدور نصف النهائي من
عمر البطولة.

كلويفـرت يجـد رقمـًا الفتـًا
فـي شبـاك جنـوى
روما ت وكاالت:
سجل النجم الهولندي الشاب،
جاسنت كلويفرت ،مهاجم روما،
رقمــا مميزًا ،بعد إحــرازه لهدف
ً
فريقه الثاني في شــباك جنوى،
على ملعب األوملبيكو ،حلســاب
اجلولــة الـ 16من الكالتشــيو.
فقــد أصبــح كلويفــرت ثاني
العب ،ولد بعــد  1كانون الثاني
 ،1999يســجل هد ًفا في الدوري
اإليطالي ،هذا املوســم.وقد ولد
كلويفرت ،يوم  5آيار .1999

وســبقه إلــى هــذا الرقــم،
فــي املوســم اجلــاري ،أندريــا
بينامونتــي ،مهاجم فروزينوني،
وفقا ملا ذكرته شــبكة «أوبتا»
لإلحصائيات.
وفــاز فريــق روما علــى ضيفه
جنــوى ،أول أمس ،بنتيجة ()2-3
في املباراة التي احتضنها ملعب
(األوملبيكو) ،ضمن منافســات
اجلولة الـ 16من الدوري اإليطالي.
وســجل ألصحــاب األرض كل
من األرجنتينــي فيدريكو فازيو

وواصــل ليونيــل ميســي ،جنم
برشــلونة ،تألقــه بتســجيل
«هاتريك» في شــباك ليفانتي،
حلســاب اجلولة الـ 17من الدوري
اإلســباني.وبذلك ،وصل ميسي
إلى الهاتريك رقم  ،43في تاريخه
مع برشلونة ،في كل البطوالت.
وأصبــح «البرغــوث» علــى بُعد
هاتريــك واحــد ،مــن معادلــة
كريستيانو رونالدو ،صاحب الرقم
القياســي في عدد الثالثيات مع
فريق إســباني ،على مدار التاريخ،
برصيد  44مــرة ،عندما كان العبا
لريــال مدريــد ،حســبما ذكرت
شبكة «سكواكا» لإلحصائيات.

كمــا وصل ميســي لهدفه رقم
 ،50فــي عــام  ،2018لتكون هذه
السنة الثامنة في آخر  9سنوات،
التي يصل فيها إلــى هذا العدد
أو أكثــر ،مع برشــلونة واملنتخب
األرجنتيني ،وفقًا لشبكة «أوبتا».
من جانبه ،أعرب إرنستو فالفيردي،
املديــر الفنــي لبرشــلونة ،عن
ســعادته بعد فوز البلوجرانا على
مضيفه ليفانتي بنتيجة  0/5في
املباراة التي جمعت الفريقني ،على
ملعب «سيوتات دي فالنسيا» في
اجلولة الـ 16من الدوري اإلسباني.
وقــال فالفيردي ،فــي تصريحات
نقلتهــا صحيفــة «مــاركا»

اإلســبانية« :كانت مبــاراة قوية
وصعبة ،البعــض ينظر للنتيجة
ويعتقــد أنهــا ســهلة ،كانــوا
يضغطون بشكل رائع في البداية
وحصلــوا علــى بعــض الفرص،
لكننا متكنا من تدارك ذلك بهدف
التقدم».وأضــاف« :دميبلــي لعب
فــي الدفاع ألن ذلــك كان نتيجة
طبيعية لإلصابات ،وعندما انتقل
للدفاع ،افتقدنا لالنســيابية في
املبــاراة ،مــا أعطاهــم الفرصة
للضغــط علينا ،وحصلــوا على
بعض الفرص».
وتابع« :ســعيد ألننــا لعبنا هنا
في العــام املاضي وخســرنا بـ5
أهداف ،وذلك بعد موســم كامل
دون خسارة ،وكان هذا منذ أشهر
قليلة .هم يعيشون موس ًما رائ ًعا،
وهــذه املباراة تأثــرت مبا حدث في
املوســم املاضي».وواصل« :هناك
مشكلة عندما يكون ليس لديك
العبني فــي نفس املركــز مثلما
حدث اليــوم ،لكن عليك أن تفكر
في حلول أخرى».
وعــن تألــق ميســي وإحــرازه
«هاتريك» ،قال مدرب برشــلونة:
«ال أعرف مباذا أجيب عن الســؤال
األكثــر تكرارًا ،هو الــذي يجعلنا
نلعب ويعطينــا أهدا ًفا عظيمة،
علينا فقط االستمتاع به».
وطمأن فالفيــردي اجلماهير على
إصابة ســواريزً ،
قائل« :هو بخير،
لعــب بشــكل جيد األســبوع
املاضي ،لكن علينا أن نكون حذرين
فــي التعامل معه».واســتطرد:
«اللعــب بثالثــي فــي الدفاع؟ ال
أحب فعل ذلــك ،ولكن أردت منح
الثقة للفريق ،ألن ليفانتي منافس
قوي ،وميتلك العبــن مميزين مثل
موراليــس ،وبواتينــج أصحــاب
ســرعة عالية».واختتــم« :تغيير
طريقــة اللعــب بســبب إصابة
ســيميدو املفاجــأة جعلتنا أمام
مشــكلة كان يجــب أن جند لها
ً
حل ،الدفع بـ 3مدافعني في اخللف
جاءت بســبب اإلصابات ولم يكن
لدي خيار آخر».

(الدقيقــة  )31والهولنــدي
جاســتني كلويفــرت (الدقيقة
 )1+45وبرايــان كريســتانتي
(الدقيقة .)59وأحــرز للضيوف
كل مــن املهاجــم البولنــدي
كريســتوف بياتيــك (الدقيقة
 )17والعب الوســط السويدي
أوســكار هيليمــارك (الدقيقة
 .)33وبهذا الفوز ،رفع روما رصيده
مــن النقــاط إلى  24فــي املركز
السادس ،فيما جتمد رصيد جنوى
عند  16نقطة في املركز الـ.16

العواصم ـ وكاالت:
أعلن االحتــاد األفريقي لكــرة القدم
عن القوائــم اخملتصرة جلوائز األفضل
في القــارة عن عــام  ..2018وضمت
القائمــة اخملتصــرة جلائــزة أفضل
العب ّ
كل مــن محمد صالح مهاجم
ليفربــول ومنتخــب مصــر وزميله
في النــادي اإلنكليزي ســاديو ماني
مهاجم السنغال ورياض محرز جناح
مانشستر سيتي واجلزائر.
وانضــم للقائمــة اخملتصــرة أيضا ً
أوباميانغ ،الذي يتقاســم مع صالح
صــدارة قائمــة هدافــي الــدوري
اإلجنليــزي حاليــا ً برصيــد عشــرة
أهــداف ،والنيجيري أليكــس أيوبي
زميله في أرســنال ومهدي بنعطية
مدافــع يوفنتــوس ومنتخب املغرب،
والكاميرونــي الدولي أندريــه أونانا

حارس أياكس أمستردام.
وضمــت القائمــة حارســا ً آخر هو
األوغنــدي دينيــس أونيانغــو مــن
ماميلودي صن داونــز اجلنوب أفريقي
وأنيس البدري العب وســط الترجي
التونسي بطل أفريقيا ووليد سليمان
صانع لعب األهلــي املصري الذي قاد
فريقــه لنهائي دوري أبطــال أفريقيا
بعد سلسلة من العروض الرائعة.
وفــاز صــاح باجلائزة العــام املاضي
متفوقــا ً علــى مانــي وبيير-إميريك
أوباميانغ مهاجم أرســنال ومنتخب
الغابون ويبدو املرشــح األقوى للفوز
بها مجددا ً هذا العــام بعد أن واصل
فــورة أهدافــه املذهلة فــي الدوري
اإلنكليزي املمتاز وســاهم في وصول
ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.
وفيما يتعلق بجائزة أفضل العب واعد

ســيتنافس كل من املغربي أشــرف
حكيمــي العــب بوروســيا دورمتوند
األملاني واإليفواري فرانك كيســي من
ميالن اإليطالــي والنيجيري ويلفريد
نديدي متوسط ميدان ليستر سيتي
اإلنكليزي.
كما حضر اســم التونســي معني
الشــعباني فــي القائمــة اخملتصرة
ألفضل مدرب عقــب قيادته الترجي
للقب أبطــال أفريقيــا ،وذلك رفقة
الفرنســي هيرفي رونار مدرب املغرب
وأليلو سيســي مدرب السنغال.أما
جائزة أفضل منتخب أفريقي للرجال
فانحصرت بني موريتانيا ومدغشــقر
وأوغندا ..وتقام مراســم توزيع جوائز
االحتاد االفريقي لكرة القدم في دكار
بالســنغال فــي الثامن مــن كانون
الثاني.

بوروسيا مونشنجالدباخ يفقد خدمات رافاييل
ميونيخ ـ وكاالت:
خضع رافاييل ،العب بوروســيا
مونشــنجالدباخ األملانــي ،أول
امس ،،لعمليــة جراحية لعالج
كســر في الترقوة ،وســيغيب
خالل األســابيع املقبلــة ،في
الوقت الــذي تعافى فيه زميله

الرس ستيندل.وتعرض رافاييل
لإلصابــة خالل تعــادل فريقه
مع هوفنهامي ســلبيا السبت،
إثــر تصــادم مــع جولينتــون
العــب الفريــق املنافــس.
ويغيــب رافاييل عــن مباريات
بوروسيا مونشــنجالدباخ في

الدوري األملاني ،قبل العطلـــة
الشتويـة.
وكانت هناك مخاوف من غياب
ســتيندل لفترة أخرى بسبب
إصابــة فــي الكاحــل ،ولكن
مونشنجالدباخ يرجح إمكانية
عودته أمام نورنبيرج.

في دوري السلة األميركي

«الملك» ليبرون يقود ليكرز الستعادة التوازن

نيويورك ـ وكاالت:
اســتعاد لوس أجنليس ليكرز توازنه
بالفــوز علــى مضيفه تشــارلوت
هورنتــس  ،100-128اول أمــس،
فــي دوري كــرة الســلة األميركي
للمحترفــن ،وذلك بفضــل "تريبل
دابــل" لكل مــن اخملضــرم ليبرون
جيمس والشاب لونزو بول.
كان لوس أجنليس ليكرز على موعد
مع اجناز لم يتحقق سوى مرة واحدة
في تاريخــه العريق ،فيمــا توقف
مسلســل االنتصــارات املتتاليــة
لبوســطن ســلتيكس علــى يد
ديترويت بيســتونز السبت في دوري
كرة السلة األميركي للمحترفني.
على ملعب "سبيكتروم سنتر" الذي
احتشد فيه أكبر عدد متفرجني في
تاريخــه بعدما وصل الــى 19,561
ألفا ،اســتعاد ليكــرز توازنه بالفوز
علــى مضيفه تشــارلوت هورنتس
 ،100-128وذلك بفضل "تريبل دابل"
لكل مــن اخملضرم ليبــرون جيمس

والشاب لونزو بول.
وأكــد جيمــس أن هورنتــس الذي
ميلكــه اســطورة شــيكاغو بولز
مايكل جوردن ،من ضحاياه املفضلة
بتسجيله  24نقطة مع  12متابعة
و 11متريرة حاسمة ،مقابل  16نقطة
و 10متابعات و 10متريرات حاســمة
لبول الذي يخوض موســمه الثاني
في دوري احملترفني ،ما ســمح لليكرز
بتعويض خسارته مباراته السابقة
أمام هيوســن روكتس ورفع رصيده
الى  18انتصــارا في  29مباراة حتى
اآلن.
وهذه املرة األولــى التي يحقق فيها
العبان من نفــس الفريــق "تريبل
دابــل" منــذ  2007عندمــا حقق
ذلك جايســون كيــد وفينس كارتر
مع نيوجيرزي نتــس ،كما إنها املرة
الثانية فقط فــي تاريخ ليكرز التي
يحقق فيها العبان هــذا االجناز في
مباراة واحدة منذ  1982مع ماجيك
جونسون وكرمي عبد اجلبار.

واعتبر جيمس الــذي خرج منتصرا
أمــام هورنتــس للمرة الســابعة
والعشرين من أصل املواجهات الـ28
األخيــرة معه ،أن هــذا االجناز حتقق
"ألننــا نحاول وحســب أن ننوع في
كل شــيء تقريبا بهدف مساعدة
فريقنا للفوز .نحاول وضع الكرة في
السلة ،التقاط املتابعات لكي نبدأ
الهجمات املرتدة ومن ثم مترير الكرة
لزمالئنا".
وتابع "هذا هو األمر األهم بالنسبة
لنا نحــن االثنان ،أن يكــون زمالؤنا
منخرطــن في اللعبة .إنه شــعور
رائع أن مترر الكرة لزميلك وتراه يسدد
في السلة".وحسم ليكرز اللقاء في
الربع الثالث حني تفوق على مضيفه
 ،17-40ليوسع بذلك الفارق حتى 30
نقطة ما دفع باملــدرب لوك وولتون
الى اراحة جيمس طيلة الربع األخير
واشــراك بول خلمس دقائق من أصل
الـ 12األخيرة.
واعتبــر إبن الـ 21عامــا الذي حقق

أيضا خمس ســرقات "ستيل" ،أنه
بعد اخلســارة أمام هيوســن -111
 126يوم اخلميس ،كان "الفوز جيدا
بالنســبة لنا .لم نشــأ أن نخسر
مباراتني على التوالي .دخلنا بقوة...
أجنزنا املهمة".
على ملعــب "ليتل ســيزرز أرينا"،
وضــع ديترويــت حــدا ملسلســل
انتصــارات ضيفه بوســطن عند 8
مباريات متتاليــة وأنهى في الوقت
ذاته مسلسل هزائمه املتتالية عند
 6مباريــات ،وذلك بالفوز عليه -113
.104
وبعــد غيابه عــن املباريات اخلمس
األخيــرة بســبب اإلصابــة ،لعب
ريدجــي بولــوك دورا حاســما في
الفوز الـ 14لديترويت في  27مباراة
بتســجيله  15نقطة ،بينها ثالثية
هامة جــدا في آخــر  3,37دقيقة،
فيما تألق باليك غريفني بتسجيله
 27نقطة مع  8متابعات و 6متريرات
حاسمة.
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المبارزة يشارك في
 3بطوالت خارجية

بعثة المنتخب الوطني تغادر اليوم إلى قطر
بغداد ـ الصباح الجديد:
اكمل العبــو املنتخب الوطني،
الناشــطون في الــدوري احمللي،
يوم السبت املاضي ،الفحوصات
الطبية في املركز الطبي الدولي،
متهيدا للتوجه اليوم الى الدوحة.
وقال املدرب املساعد للمنتخب
الوطني ،احمد خلف في حديث
للمكتــب اإلعالمي الحتاد الكرة،
اجتــاز العبو املنتخــب الوطني
بنجاح الفحوصات الطبية التي
اقيمت خــال اليومني املاضيني
استعدادا للتواجد ضمن قائمة
املنتخب الوطني التي ستتواجد
فــي الدوحة خلوض معســكر
تدريبي استعدادا لولوج املعترك
االسيوي.
واضاف :مثل هــذه الفحوصات
جتــرى فــي جميــع منتخبات
العالــم للوقوف علــى جاهزية
الالعبني علــى الصعيد البدني
االمر الذي مت اتباعه مع منتخبنا
الوطنــي ..وبني :ســتختتم في
مستشــفى اســبيتار اجلوانب
الطبيــة عبر اخضــاع الالعبني
احملترفني لذات الفحوصات ،الفتا
الى ان املدير الفنــي للمنتخب
الوطني ســيصل الى العاصمة
بغداد اليوم االثنني لتلبية دعوة
وزير الشــباب والرياضية على ان
نتوجه الى قطر اليــوم الثالثاء
ليخــوض اولــى مفرداته ضمن
املعســكر التدريبي فــي اليوم
ذاته.

الوطني في لقاء سابق أمام األرجنتني بالبطولة الرباعية
الى ذلــك اكــد الطبيب ماجد
الهاللــي ان الالعب محمد داود
قد اجرى الفحوصــات اخلاصة
بالقلب وتبــن انه بصحة تامة،
فيما لم يجــر فحوصات الرنني
وهي االهم للوقوف على االمور
اخلاصــة بالوضــع العضلــي
الرتباطه بالسفر الى محافظة
البصرة.

من جانب اخــر ،تختتم مباريات
اجلولــة الثالثة عشــرة ضمن
املرحلة االولى لدوري الكرة املمتاز
اليــوم الثالثاء باقامــة املباريات
اخلمــس املتبقيــة ،ففي ملعب
الكرخ ســيكون لقــاء الطلبة
والســماوة ،ويشــد فريق امانة
بغداد الرحال صــوب محافظة
اربيل للقاء فريقها على ملعب

اتحاد بغداد للقوة البدنية ينظم
بطولة األندية  11كانون الثاني

بغداد ـ الصباح الجديد:
ينظم احتاد بغداد بالقــوة البدنية
بطولة أنديــة احتاد بغــداد لفئات
(الناشــئني والشــباب واملتقدمني)
ولفعاليــات ( الدبنــي والســحب
والبنــج بريس) ،يــوم  11من كانون
الثاني املقبل ،وهي باكورة نشاطات
االحتاد للعام اجلديد  ،2019اعلن ذلك
ربيع محمد علــي رئيس احتاد بغداد
بالقــوة البدنية ،وبــن ان البطولة

يتوقع ان تشهد مشــاركة نوعية
بعد عودة نــادي اجليــش الرياضي
واعالنه املشاركة رسميا اثر انقطاع
عــن نشــاطات االحتاد ملدة ســنة
كاملة.
واشــار ربيــع ،إلــى ان األندية التي
اعلنت رســميا مشــاركتها حاليا
هي ( اجليش واالتصاالت والكاظمية
والعربي والنجدة والشباب وشباب
العدل) ،والعدد قابل للزيادة في املدة

املقبلة.
وذكــر ان احتاده من خــال البطولة
يسعى لتشــكيل منتخبات متثله
في بطولة منتخبــات العراق التي
تقام شــهر شــباط املقبل وفيها
ســيختار احتــاد اللعبــة املركزي
منتخباته للمشاركة في بطولتي
آســيا في هونــغ كون شــهر آيار
وبطولة العالم في هنغاريا شــهر
حزيران من العام اجلديد.

تايكواندو األنبار يحصد  5أوسمة
بغداد ـ الصباح الجديد:
حصــد فريق تايكوانــدو محافظة
األنبار  5أوســمة وكأس افضل روح
قتالية في مشاركته االخيرة ضمن
نزاالت بطــول البــرق الدولية التي
اقيمت في األردن ليومي  14و 15من
شــهر كانون االول اجلاري مبشاركة
أندية مــن  7دول هي (العراق واألردن
واليمن واملغرب وفلســطني وقطر
وليبيا).
وشــارك وفد تايكوانــدو األنبار في

بطولــة البرق الدولية بنســختها
الســابعة في العاصمــة األردنية
عمــان ،بوفــد ضم ،عمر جاســم
محمــد ،واملدربان محمــد خليف
ومحمــد اكرم محمــد والالعبني (
عثمــان عبد الرحمــن وعلي صباح
مهــدي وبســام ســليمان جيــاد
وحصلوا علــى الوســام الذهبي،
فيمــا حصــل محمد اكــرم على
الوســام الفضي ،والوسام البرونزي
من حصــة الالعبان احمــد خالد

وبندر جبير( .وفــي نهاية البطولة،
وزعت اجلوائز بني الفائزين ،ليحصد
فريقنا العراقــي على كأس أفضل
روح قتالية بعد م املســتوى الفني
اجليد واالنضباط الكبير في النزاالت
واحترام املنافســن وعدم االعتراض
على قرارات احلكام ،ليكسب فريقنا
اإلشــادة ويحقق الكأس إلى جانب
 5أوسمة بفضل االمكانات الفنية
العالية التــي قدمها الالعبني اثناء
النزاالت.

حزمة من العقوبات اإلدارية
واالنضباطية في دوري الصاالت
بغداد ـ الصباح الجديد:
بعد قراءة تقارير احلكام واملشرفني،
قرر قســم االنضباط في جلنة كرة
الصــاالت ،معاقبة العــب امليناء،
علي هــادي ،بحرمانه ثالث مباريات

ابتدا ًء من الدور التاســع ،لتجاوزه
على الطاقــم التحكيمــي أثناء
مباراة فريقه مع الشــرطة ،وتنبيه
إدارة امليناء بضرورة زيادة إنارة قاعة
الزهراء ..كذلك توجيه تنبيه ملدرب

نفط اجلنوب ،عباس فاضل ،بضرورة
عدم التكلم مع حــكام املباريات،
وحرمان إداري نفــط اجلنوب ،مؤيد
ســامي ،مباراتني ابتــدا ًء من الدور
التاسع.

تقرير

فرانســوا حريري ،وفــي ملعب
الديوانية ســيقام ديربي الفرات
االوســط الذي يجمع اهل الدار
وجــاره فريق النجــف ،ويضيف
فريق نفط الوســط على ملعب
النجف االوملبي منافســه فريق
الكهرباء ،وفــي ملعب امليمونة
ســيلتقي اجلاران نفط ميسان
والبحري.

إلى ذلك ،ســتتوقف منافسات
الدوري العراقــي املمتاز ،ملدة 50
يوما ،بعد انتهاء مباريات اجلولة
الـ ،13النشغال املنتخب الوطني
ببطولة آســيا .2019ويُتوقع أن
يصب هذا التوقف ،في مصلحة
بعض األندية.
فنــادي نفــط الوســط ،الذي
تعاقد مؤخرا مــع املدرب ،راضي

شنيشل ،يترقب التوقف إلجراء
مجموعــة مــن اإلصالحــات،
وضم بعض احملترفــن واحملليني،
خالل فترة االنتقاالت الشــتوية.
كما يســعى شنيشــل لتأمني
معســكر تدريبــي للفريق ،في
قطر ،من أجل االســتعداد بقوة
الستئناف املنافسات.
كما أن مدرب أربيل ،ناظم شاكر،
يترقب توقف املسابقة ،من أجل
إجراء تعديالته التكتيكية على
الفريق ،إلى جانــب التعاقد مع
العبني محترفــن ،إليقاف نزيف
النقاط ،وتقــدمي فريق مختلف،
في املرحلة الثانيــة من الدوري،
بحســب قوله.ومن جانبه ،يرى
مدرب الصناعــات الكهربائية،
مظفر جبــار ،أن عامــل الوقت
سيسعفه السترجاع املصابني،
وإعادة تقييــم الالعبني ،وإعداد
أيضا
الفريق فنيا وبدنيا.وأشــار ً
إلــى أن ناديــه يحتــاج لبعض
التدعيمات ،التي قد ترفع أسهم
الصناعات في الئحة الترتيب.
ويعد الديوانية أكثر املستفيدين
مــن التوقف ،بعــد التعاقد مع
املــدرب الشــاب ،رزاق فرحــان،
وانتخاب رئيس جديد للنادي.
وســيكون فرحــان بحاجة إلى
الوقــت ،لتطبيــق منهاجــه
التدريبي وفلســفته ،وانتشال
الفريق من أزمته ،كما أن اإلدارة
حتتاج لترتيب أوراقها من جديد،
واســتعادة بعض األسماء التي
غادرت النادي ،نتيجة املشــاكل
املالية.

وطني الشاطئية يعسكر في كربالء
محمد الجزائري  /المنسق
االعالمي:
يدخــل منتخبنا الوطنــي بالكرة
الشاطئية ،اليوم الثالثاء  ،معسكره
التدريبــي الداخلــي االول فــي
محافظة كربــاء حتضيرا لبطولة
اسيا التي ستقام في تايالند مطلع
شهر اذار املقبل .
وقال املــدرب املســاعد للمنتخب
الوطني ،احمد عبد اهلل  :ان املنتخب
سيعسكر في كربالء اليوم الثالثاء ،
بعد ان مت جتهيز ملعب خاص للكرة
الشــاطئية مــن قبــل محافظة

كربالء ،بالتعاون مع احتاد كرة القدم.
واضــاف :ان اجلهاز الفنــي ،بقيادة
املــدرب االيراني كرمي مقــدم ،اختار
القائمة النهائيــة للمنتخب ،التي
ضمــت  19العبا ســينخرطون في
معسكر كربالء ،ومن ثم سيتجهون
الى قطر للدخول مبعســكر مغلق
خاص بالتدريبات البدنية والتكتيك
مــن دون خــوض اية مبــاراة ودية .
مبينــا :ان املنهــج التدريبي ،الذي
قدم للجنة الشاطئية واحتاد الكرة،
يتضمن معســكرين تدريبيني في
االمارات ولبنان ،ومباريات ودية .

واشــار الــى :ان املنتخــب يضم
الالعبني :محمد ســامي واوراس
عبــد احلميــد وعلي عبــد النبي
ومحمد ســعد عبد النبي وعلي
جــودة ومهنــد محمود وســام
ابراهيم ومحمد ناجي وعلي مهدي
ومحمد رضــا علــي ومصطفى
محمد بدر ومرتضى قاسم حسني
وعلي احمد حســن ومصطفى
عامر جبر ومحسن معني مكتوب
وحســنني علي كاظم وعلي جبار
عبــد النبي وصالح حســن علي
وحسني جبار حسني.

المسابقات تحدد أماكن مباريات
دور الـ 16لبطولة الكأس
إعالم اتحاد الكرة
أســفرت قرعة بطولة كاس العراق
لتحديد مالعب دور الـ ،16واملقرر ان
تنطلق في وقت الحق بنظام الذهاب
واإلياب ،وأفــرزت قرعة البطولة عن
مواجهة فريق الكــرخ مع الطلبة
على ملعب الكــرخ ،ونفط اجلنوب
مع نفط ميسان على ملعب األول،
في ما سيســتضيف احلدود فريق

الديوانية ،بينما ســيكون الشرطة
ضيفا ً علــى نادي الكهربــاء ..وفي
بقية املباريات ،سيســتضيف نادي
القوة اجلوية فريق النجف ،والسماوة
مع النفــط على ملعب األول ،بينما
ســيواجه نادي بغــداد فريق نفط
الوسط على ملعب األخير ،في حني
سيقابل الزوراء فريق أربيل في أربيل.
وقال نائب رئيس جلنة املســابقات،

بغداد ـ الصباح الجديد:
قــرر االحتــاد االســيوي لكرة
القــدم ايقــاف العبــي فريق
القــوة اجلويــة امجــد راضي
وفهــد طالب من اللعب مؤقتا
ومن جميع املشــاركات احمللية
والقاريــة والدولية حلني اكمال

 25مدربا في الدورة
الدولية بالسلة

بغداد ـ الصباح الجديد:
شارك  25مدربا ً في الدورة التدريبية الدولية بكرة
الســلة للحصول على شــهادة  Bوالتي اقامها
االحتاد املركزي بكرة الســلة في قاعة الشــعب
املغلقة ابتدا ًء من يوم االربعاء املاضي ،وتســتمر
ملدة اســبوع ،ويحاضر فيها خبيــر االحتاد الدولي
بكرة السلة ،الصربي مازلني ماتيتش.
وقال محمد حســن زين العابديــن ،عضو جلنة
املدربني فــي االحتاد العراقي لكرة الســلة ،مدير
الدورة :ان الدورة التدريبية الدولية اآلسيوية تقام
بإشــراف االحتاد الدولي لكرة الســلة ،وتنظيم
االحتــاد العراقي ومتابعة جلنــة املدربني املركزية،
وان املدربني املشــاركني البالغ عددهم  25مدربا ً
ميثلون محافظات بغداد وبابل والنجف والبصرة
وميســان وكركوك ،وهم مــن مدربي املنتخبات
الوطنيــة اخملتلفة وفــرق اندية الــدوري املمتاز،
حيث ســيتلقون محاضرات نظرية وعملية عن
مهارات اللعبة وكيفيــة تطبيقها ،وخاصة في
الدفاع الضاغط والهجوم الســريع واملناورة عند
الطبطبة ثم التهديف الصحيح.
واضاف زين العابدين في تصريح صحفي ان هذه
الدورة هي الثالثة الدوليــة التي يقيمها االحتاد
املركزي بكرة السلة ضمن خطته الرامية لتطوير
كفاءة ومقدرة وخبرة مدربينا التي تسهم بالتالي
في تطوير مستوى العبينا ،وتهذيب امكانيتهم
بالشكل الذي يصب في مصلحة تطوير مقدرة
منتخبنا ،حيث كانت الدورة االولى للحصول على
شــهادة  Cواقيمت في العام املاضي حتت اشراف
االحتاد الدولي ،وحاضر فيها املدرب الصربي زوران،
وجاءت الدورة التدريبية الثانية هذا العام ،وحاضر
فيها املــدرب العراقي ،احملترف قصي حامت ،ومدرب
اللياقة البدنية ،اللبناني عيد بن نصر.

القفازات تغادر إلى باكو

للمشاركة في نزاالت القوقاز

يحيى كــرمي :ان عددا ً مــن األندية
قدمــت طلبــات من اجــل تأجيل
مبارياتهــا فــي البطولة بســبب
مشــاركة عــدد مــن العبيها مع
املنتخــب الوطني الذي يســتعد
للمشــاركة في بطولة كاس اسيا،
وان االحتاد ســيدرس هذه الطلبات
في اجتماعه املقرر إقامته اليوم في
بغداد.

اآلسيوي يوقف العبين من الجوية مؤقتا
التحقيقــات اخلاصة باملوضوع
خملالفتهمـــا املـــادة  ٦مـــن
الئحـــة االحتـــاد االسيـــوي
املنشطـات.
وقال امني ســر االحتاد الدكتور
صباح رضا ان االحتــاد العراقي
وبناء علــى الكتاب الصادر من

بغداد ـ الصباح الجديد:
يشــارك احتاد املبــارزة املركزي فــي  3بطوالت
خارجية تقام في شــهر كانون الثاني املقبل،
وبحســب رئيس االحتاد ،زياد حسن ،فان دعوات
وصلت إلى احتاده من االحتاد الدولي للمشاركة
في بطولة العالم التي ستقام في اميركا شهر
كانون الثاني املقبل ،ودعوة اخرى للمشــاركة
في بطولة العالم حتت  20عاما ،وبطولة آسيا
اللتني ستقامان في البحرين الشهر نفسه.
وبني ان احتاده كذلــك حصل العراق على دعوة
املشــاركة في بطولة اجلائزة الكبرى في قطر
التي ستقام في شهر كانون الثاني ايضا.

االسيوي وجه كتابا الى الهيئة
االدارية لنادي القوة اجلوية اشار
فيه الى ضــرورة منع الالعبني
املذكورين من خــوض املباريات
مؤقتا حلني اكمال التحقيقات
في القضية املشــار اليـــها
انفـا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يغادرنــا اليوم صــوب العاصمة األذريــة باكو وفد
املنتخب الوطني للمالكمة للمشــاركة في بطول
القوقاز الدولية التي ســتقام هنالك للمدة من 19
ولغاية  25من الشــهر اجلاري ،الوفد ،الذي يترأسه
رعد خريبط ووســالم كاظم عبد اهلل ،يضم ايضا
االداريني احمد جواد وســعد لفتــه ،والدكتور عبد
الناصر الفتــاوي ،فضال عن اربعة حكام هم عدنان
راضي وســتار جبار ورياح هاشــم وياســن خضر،
وعشــرون العبا هم  :حسني قاســم ورضا طالب
ومســلم خالد وعبــاس حيدر ومجتبــى حريجة
وهاشــم عماد وادهم فاضل وعلي هاشم ومحمد
انور وحسني عبد الهادي وحيدر عبد الهادي ومؤمن
حريجة وحســن قاسم وعلي قاسم واحلسن عمار
وســيف ســعد وســجاد علي وضرغام كرمي وعبد
الوهاب وهيب وباقر امير جاسم ،حتت اشراف اجلهاز
الفنــي للناشــئني املؤلف من املــدرب االذربيجاني
جاميت إبراهيــم وحمزة غازي ورعــد جخيور وانور
املكصوصي ومحمد جواد ،وللشــباب املالك الفني
املؤلف من توفيق جليل جالل ومظفر الناصري وعلي
كيطان ومحمد قصي.

أقامت منافسات ودية تخللتها أرقام تأهيلية

مواهب ألعاب القوى تواصل التحضير للموسم الجديد
بغداد ـ الصباح الجديد:
اشاد مدير قســم املوهبة الرياضية
بألعاب القوى الدكتــور صريح عبد
الكرمي باألرقام املشجعة التي حتققت
للموهوبــن فــي املنافســات التي
اقيمت مؤخرا ً لالعبي املركز الوطني
استعدادا ً للموسم اجلديد ،واشار إلى
ان ما حتقق يؤكد دقة العمل وسالمة
التخطيــط ضمــن اخلطــة التي مت
االعتماد عليها فــي تأهيل املواهب
والطاقات أستعدادا ً للموسم املقبل
الــذي يتطلــع فيه املركــز الوطني
لتأكيد جدارتــه على صعيد الفئات
العمرية واملضــي في حتقيق النتائج
االيجابيــة التي تســهم في وقوف
املواهب ضمن مراكز املقدمة.
وبــن ان الطمــوح كبيــر ان يكون
لالعبــي املركــز الوطنــي لفئتــي
الناشــئني والناشــئات تفــوق في
منافســات األندية مــن أجل ضمان
مواقع ضمن تشــكيالت املنتخبات
الوطنية للفئات العمرية التي تترقب

املشــاركة في بطوالت العرب وآسيا
العام اجلديد.
واوضــح ان املنافســات ،شــهدت
حتطيــم الرقــم القياســي للوثب
الطويل لالعبة الناشــئة زهراء رعد
بتسجيلها  05،5متر ناسخة الرقم
الســابق باسم الالعب شهد قاسم
ويبلــغ  17،4متر ،في حني شــهدت
النتائج االخرى تسجيل ارقام متميزة
للمواهب ملواليد  ،2008/2004ولكال
اجلنسني ،ففي  100متر سجل بالل
محســن  85،10وانس جــواد 13،11
وصادق حســن عواد  70،11ونبأ عبد
احلسني  40،14وغالية محمد حسون
. 01،14
وفي  100متر حواجز ســجلت رقية
عبد الكــرمي  03،17وفي  110حواجز
ســجل مهيمن عاشــور  ،8،15وفي
 400حواجز ســجل الالعب نفســه
 ، 3،60وعبــاس احمــد  ،90،58وفي
فعالية  200متر ســجل بالل محمد
 95،22وابتســام محســن  27ثانية،
ونســرين محمد حســون  28ثانية،
وفي  400متر حواجز ســجلت رقية

جانب من االختبارات

عبد الكرمي .13،1
وفي الوثب الطويل سجلت زهراء رعد
خماس  ،5،5وحبيب مهند  ،51،6وفي
الوثب الثالثي ســجل عبد اهلل جالل
 ،50،13وي القفــز العالي ســجلت
مرمي ابراهيــم  85،4وبفعالية القفز
الثالثي ســجلت الالعبة نفســها
 ،10،10وســجلت زهراء رعد خماس
في القفز الثالثية  ،35،10وفي 1500
ســجل مصطفى محســن ،5 ،01
والالعب نفسه في فئة  3االف سجل
 ، 36،10وعــاء محمد نعمة في فئة
 1500سجل  ،21،4وفي القفز العالي
سجل مؤمن عاشور .70،1
وفــي  1500ســارة فاضل ســجلت
 ،58،5وضحــى حســن  09،5وفي 3
االف ســجل محمد حســن 20،11
وشــقيقته نرجس حســن ، 14،12
وفي ركضــة  800ســجلت ضحى
حسني .26،2
وفي رمي الثقل هدير جبار ســجلت
 11متر ،وعمر عماد  58،12ومحســن
عبد الرضا  ، 90،14وفي رمي املطرقة
علي رزاق سجل  48م ،ومحمد وسام

. 50،49
وبني عبد الكرمي ،انــه عاد مؤخرا ً من
محافظة النجف بعد املشاركة في
مؤمتر دولي اقيم في جامعة النجف
والقى فيه محاضرة عــن االصابات
الرياضية وكيفيــة جتنبها والتاهيل
بعدها ،في حني يستعد للمشاركة
في ورشــة عمــل بالديوانية يوم 13
كانــون الثانــي املقبل وهي ورشــة
ســيتم فيهــا مشــاركة نحو 500
باحث وباحثة بينهم من دولة اجلزائر،
مشــيرا إلى انه ســيلقي بحثا عن
ترابط البايوميكانيك وعلم التدريب.
وتابع ان نحو  15بني رسالة ماجسيتر
وأطروحة دكتوراه تخصصت عيناتها
من املركز الوطني للموهبة الرياضية
لطلبة الدراســات العليا من بغداد
واحملافظات وهذا يعزز مسيرة العمل
ويضاعــف املســؤولية ،مبينــا ان
املركــز الوطني يحتاج إلى تشــييد
مختبــرات للتحليــل احلركي وعلم
البايوميكانيك والفحوص والطبية
نظرا ً للحاجة املاســة لهــذا اخملتبر
الذي يكون مكمال ً للنجاح.

ومضــة

صحيفة يومية سياسية مستقلة

جمال جصاني

رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

التشكيلي حسن إبراهيم :أنا سعيد
الحظ ألني اتمتع بكل عمل أنجزه

ال عدالة وال انتقال

بعد مرور أكثر من خمسة عشر عاما ً على استئصال
املشــرط اخلارجي لـ "جمهورية اخلوف" ،جند أنفسنا
كعراقيــن أبعد ما نكون عما يفتــرض اننا منر به ،أي
مرحلة العدالة االنتقالية التي متهد الطريق لنهوض
مؤسســات الدولة الدميقراطية احلديثة من وســط
أنقاض احلقبة التوليتارية .طبعا ً ال ميكن نكران حقيقة
صدور العديد من القرارات والتشــريعات ذات الطابع
احلضاري واحلداثوي ،واملســتمد من خبرات وجتارب األمم
االخرى التي مرت مبثل هــذه التجارب االنتقالية ،كما
رافق ذلك تأســيس عــدد غير قليل من املؤسســات
والهيئات والتــي من املفترض بها تعزيــز التوجهات
الدميقراطيــة والدفاع عن منظومــة احلقوق واحلريات
اجلديدة؛ إال أن كل ذلــك ما لبث أن حتول وانعطف الى
غير ذلك متاماً.
ليس هذا وحسب بل وصل األمر الى الرافعة األساس
في مثــل هذه التحوالت اجلذرية فــي حياة اجملتمعات
والدول احلديثة ،والتقنية اجملربة في فك االشــتباكات
االجتماعية والسياســية والعقائدية؛ أي االنتخابات
بشتى عناوينها وأشكالها (االحتادية واحمللية والنقابية
واملهنية ،)..حيث مت تطويبهــا لصالح قوى وجماعات
وكتل تتحســس أجنحتها وفصائلها املسلحة عند
سماعها ملفردتي "العدالة" أو "االنتقال" وكل ما ميكن
ان يتطفل على ركود مســتنقعاتها ومستوطناتها
اآلسنة.
نشاهد جميعا ً ما متخضت عنه آخر انتخابات برملانية،
ال سيما وقد شــهدت عزوفا ً ال مثيل له في املشاركة
بها من قبل قطاعات واســعة ،مما ساعد على صعود
أكثر القوى بعدا ً عــن متطلبات "العدالة االنتقالية"
الى ســنام الســلطات متمثلة بالبرملان ،وما مناورة
رمي مســؤولية تشــكيل احلكومة لشــخصية من
خارج ماراثون االنتخابات ومجلس النواب ،والسياقات
املعروفة فــي النظام الدميقراطــي البرملاني؛ إال دليل
واضــح على املــأزق الذي انحدرت اليــه هذه الطبقة
السياســية بكل تالوينها وادعاءاتها .لقد حســمت
هذه الطبقة السياسية خياراتها البعيدة كل البعد
عن كل ما له صلة مبفهــوم (العدالة) مبكراً؛ عندما
حثت اخلطى صوب (املنطقة اخلضراء) وعندما شرعت
القوانــن وفقا ً لقياســات "أحزابها" وتضاريســها
الفئويــة الضيقة ،وعندما وضعــت أعلى اخملصصات
واالجور لعناصرها ومالكاتهــا الذين ترجموا مفهوم
(االنتقال) الى حوسمة شــاملة ونقل سريع ألسالب
النظام املباد الى إقطاعاتهم السياســية ومكاتبهم
االقتصادية.
وهذا املنحى البعيد عن املســؤولية واملصالح العليا
للوطــن والناس ،حتــول بفعل خلو الســاحة من أي
معارضة جدية؛ الى تقاليد راســخة وثوابت ملرحلة ال
عدالة فيها وال أدنى همة لالنتقال صوب الدميقراطية
والتعددية وبناء مؤسسات الدولة احلديثة.
لــن جنافي احلقيقة واإلنصاف أبــداً ،عندما نقول إن ال
ناصــر للعدالــة االنتقالية في هــذا الوطن املنكوب
واملستباح ،ال ســيما من قبل طبقة سياسية تعرفنا
على نوع مواهبها وهمومها واهتماماتها جيداً .طبقة
بسلوكها وخطاباتها ومقاصدها النهائية ،لم تسحق
أحالم وتطلعات العراقيني املشروعة وحسب ،بل أعادت
الروح لفلول النظام املباد وواجهاته ،وهذه نتائج مغايرة
متاما ً ملا يفترض مبرحلة العدالــة االنتقالية إجنازه في
أقل من هذه األعوام ،كما جرى احلال مع األمم والشعوب
التي وصلت لســن التكليف احلضاري .ما يجري معنا
وبعد مرور عام على إعالن النصر على عصابات داعش،
وأكثر من ستة أشهر على إجراء االنتخابات البرملانية،
يؤكد على أننا اليوم (شــعبيا ً ورسمياً) أبعد ما نكون
عن مرحلة شروطها الوعي واحلداثة وروح اإليثار!..

عن اسباب تأخر معرضه الشخصي
قال:
 لم تكــن لدي قناعــة باملعارضالشــخصية ،واعــد املعــرض
الشــخصي مشــروعا مؤجال ،بل
كنت اجده عبارة عن جتميع اعمال
خاليــة من املضمــون ،وخالية من
الهوية ،والحتمــل اي معاجلة فنية،
واحيانا اشعر ان املعرض الشخصي
بحاجة الــى تفرغ ،وكنــت احلم
ان اقيــم املعرض ،ومــا ان تكتمل
االعمال احــاول ان اغير هدفي عن
اقامــة معرض ،بل كنــت اعرضها
للبيــع لينفذ ما لــدي من اعمال
تليق مبعرض شــخصي ،حتى قمت
برســم ما يصل الى  17عمال هذا
العام فكان هذا املعرض.

الصباح الجديد  -وكاالت:
في مشهد شكل مفاجأة صادمة
لكثير من األطفال ،قرر "بابا نويل"
التخلــي عن املدخنــة التقليدية،
والهبــوط من فوق مبنى شــاهق
في وسط العاصمة األملانية برلني،
ليقدم الهدايا لألطفال.
وهبط رجل يتنكر في زي "ســانتا
بــر ج
كلــوز" مــن فــوق
كولهوف في ســاحة

وسئلت غراي خالل املسابقة عن رأيها في
إضفاء الشــرعية على تعاطي املاريغوانا،
فقالت إنها تؤيد ذلك ألغراض طبية.
وحصلت تامارين غريــن  24عاما ملكة
جمال جنوب أفريقيا على لقب الوصيفة
األولى مللكة جمال الكون ،ثم ستيفاني
جوتيريز ملكة جمــال فنزويال 19عاما
على لقب الوصيفة الثانية.
وكانت الفلبني قد فازت في مســابقة
ملكة جمال الكون أعوام  2015و1973
و.1969

منهم وصف محتوياتها بالتفصيل.
وأشــار الزوجــان إلــى أنهمــا كانا
محظوظــن بوجــود مثــل هؤالء
األشخاص الطيبني ،على وفق ما نقل
موقع صحيفة "حرييت" التركية.
وأوضحــت الصحيفــة أن قيمــة
اجملوهــرات التــي عثــر عليها في
تقــدر مبئــات اآلالف من
احلقيبــة
ّ
الدوالرات.
ويشتهر املمثل ظافر مبشاركته في
العديد من األفالم الكوميدية ،هذا
إلى جانب الكثير من املسلســات
التلفزيونية.

أكثر السيارات أمانا لعام 2018
الصباح الجديد  -وكاالت:
نشــرت منظمــة " "Euro-NCAPاألوروبية نتائج
اختبــارات جديدة ،تظهر الســيارات التي طرحت
هذا العام وأبدت أفضل نتائج في اختبارات األمان.
وشــملت االختبارات ثالث فئات من الســيارات:
العائلية الكبيرة والعائليــة الصغيرة ،والكروس
أوفــر .وتصدرت الفئة األولى ســيارة "Lexus ES
 ،"300hالتــي أظهرت قدرة على حماية الســائق
والراكب املوجود بقربه مبقدار  ،87%وحماية الركاب

يتقدم رئيس حترير وأسرة
"الصباح اجلديــد" بأزكى
التهاين وأصدق التربيكات
اىل الدكتــور الصيــدالين
(مظفــر علــي عبــاس)،
ملناسبة تســنمه املنصب
اجلديد مدير عام الشــركة
العامة لتســويق األدوية
واملســتلزمات الطبيــة،
متمنني لــه كل التوفيق
والنجاح.
التشكيلي حسن إبراهيم

وأضاف:
متثل هذه االعمال مدينة متمسك
بهــا ،وهي موجودة فــي مخيلتي،
مستلهم منها ما ترسخ في ذهني
من اشــارات ،وماحتمل مــن ذاكرة
تعكس هوية املدينة التي اتخيلها،
وان اختلفــت االعمال في احلجم،
واخلامات ،لكن هناك لقاء في وحدة
املوضــوع والتقنيــة ،وكلها حتمل
فكرة تترواح بني عاملني عالم الرماد،

أحد أعماله

والتراب ،حتى االلوان جاءت باالصفر،
ومــرة بالزرق ،ذلك الني اســتلهم
اعمالي من اخليال.
وتابع :معــروف عني احلق في أكثر
من اسلوب ،انا ال احصر نفسي في
اجتاه واحــد ،الن العمل الفني الذي
اجنزه يحمــل في طياتــه ترميزات
كثيــرة ،واحــاول ان أؤســس قيم
محلية عراقيــة ،انطلق منها الى
قيم اكبر ،الن كل مفرداتي اصلية،

وهــي رافدينية فيها حساســية
جتريدية ،وحساسية معاجلة اللون،
واحيانا اعطي اللوحة بعدا صوفيا.
انا ســعيد احلــظ الن كل اعمالي
امتتع بها حتى تخــرج الى الضوء،
وكان ميكن ان يضم املعرض أكثر من
هذه اللوحــات ،لكن حجم القاعة
ال يســمح ،حرصت ان تكون هناك
وحــدة مضمون ،ووحــدة معاجلة،
وانسجام بني االعمال.

"بابا نويل" في مغامرة خطيرة

ممثل تركي يشعل مواقع
التواصل بعمل نبيل
الصباح الجديد  -وكاالت:
أشــاد رواد مواقع التواصــل االجتماعي في
تركيا باملمثل ظافر اجلــوز ،الذي أعاد حقيبة
وجدها في الشــارع ،احتوت على  11قطعة
من اجملوهرات ،ملالكها األصلي.
وقــال الفنــان في منشــور على حســابه
بإنســتغرام" :وجدت هذه احلقيبــة ،وأحاول
العثور علــى صاحبها" ،بعــد أن وجدها في
شارع مبنطقة تقع بإحدى ضواحي إسطنبول.
وبعد أن شاهد ضابط شرطة املنشور ،أعلم
زوجــن كانا قــد أبلغا عن حقيبــة ضائعة
بالعثور عليها.
وتواصل صاحبا احلقيبة مع املمثل الذي طلب

تهنئة

وداد ابراهيم
اقــام الفنان التشــكيلي حســن
ابراهيم معرضه الشــخصي االول
على قاعة حوار فــي بغداد .افتتح
املعرض الفنان الرائد سعد الطائي.
حضر املعرض عدد كبير من الفنانني،
واملهتمني بالفن التشكيلي.
بدأ حسن ابراهيم عمله الفني منذ
ثالثني عاما ،وحصل على العديد من
اجلوائز عن مشــاركاته في املعارض
اجلماعية ،لكنه لم يقدم اي معرض
شخصي ،ليكون هذا املعرض االول
بعد رحلة طويلة في املدن ،واالماكن،
واالزقة ،والشوارع ،والسطوح التي
وضعها على القماشة ،ومن خالل
 17عمال في الرسم.
قــدم مجمــل جتربتــه الفنية في
الرســم ،وكأنه يعتــرف بأن هناك
وحدة عالقات بني العناصر املكملة
للعمل الفني.

للمرة الرابعة..ملكة
جمال الكون فلبينية
الصباح الجديد  -وكاالت:
توجت الفلبينيــة كاتريونا غراي بلقب ملكة
جمال الكــون لعام  ،2018لتصبــح رابع مرة
تفوز فيها الفلبني بهذه املسابقة الدولية.
وفازت غــراي الفلبينية االســكتلندية ،التي
يبلغ عمرها  24عامــا ،باللقب في العاصمة
التايالندية بانكوك.
وقالت غراي ،التي كانت ترتدي فستانا باللونني
األحمــر والبرتقالي" قلبي ملــيء بقدر كبير
من االمتنان .كانت هناك حلظات من الشــك
شعرت فيها باالرتباك وشعرت بالضغط".
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في املقاعد اخللفية مبقدار .90%
أما فــي فئــة املركبــات العائلية
الصغيرة ،فتعد "Mercedes-Benz
 "A-Classاألكثر أمانــا هذا العام،
حيث أظهــرت قدرة علــى حماية
الركاب أثناء احلــوادث مبعدل .91%
وعن فئة ســيارات الكــروس ،جاءت
" "Hyundai Nexoالتــي حتمي الركاب
مبقدار .92%

بوتســدام ،وفاجأ
ا أل طـــــــفا ل
ا ملنتــــظر ين
داخـــــل
وأمــــام
املبنــى،
الــذي

يشكــل معـــــلما
سياحيا ،كونه يضم
مكانــا للمراقبة
يصعــد الناس
إليه عبر أسرع
مصعد في
أوروبا.
و قــــد
هبط
با بـا

نويل من على ارتفاع نحو  100متر،
ونــزل أوال إلى املقهــى في الطابق
الرابع والعشرين باستعمال حبل.
وكان األطفــال يتابعــون بابا نويل
بســعادة وهو يهبط عبر النوافذ،
قبل أن يدخل لتقديـــم الهدايـــا
لهـم ،حســـب ما ذكـرت وكالـة
رويتـرز.
وأفرغ بابا نويل ما تبقى من الهدايا
في وقت الحق خارج املبنى.

أخبــارهــــــــــم
كاردي بي
شاركت املغنية العاملية
الشــهيرة كاردي بــي،
جمهورها فيديو جديد
لها من خالل حسابها
الشــخصي مبوقــع
التواصــل االجتماعي
"إنستجرام" ،للتعليق
علــى واقعــة اعتذار
الســابق
زوجهــا

أوفســيت ،لهــا على
وطلبــه
املســرح
مسامحتها.

تامر حسني
كتب الفنان تامر حسني
رسالة مؤثرة عبر حسابه
على انستجرام حتدث فيها
عن جناحاته في عام ،2018
موجها ً رسالة خاصة إلى
زوجته بســمة بوســيل
وابنه آدم وجمهوره.
ونشر تامر حسني صورة
مع زوجته بســمة وكتب
عليها :احمــد اهلل على

كل جنــاح وكل خطــوة
أقدمــت عليهــا فبداية
مــن برنامــج "ذا فويس
كيدس".

طفلة تخطف قلب جنيفر لوبيز
الصباح الجديد  -وكاالت:
نشرت الفنانة جينيفر لوبيز ،عبر موقع
الصور الشــهير "إنســتجرام" صورة
لطفلة صغيرة ،قالــت إنها خطفت
قلبها.
ظهرت الطفلة في الصورة باإلطاللة
نفســها التي اختارتها لوبيز خالل
تواجدهــا فــي نيويــورك مؤخــرًا
للترويــج لفيلمها اجلديد second
 ،actفارتدت فستان ًا ورديا مع حذاء
فضي.
ومؤخــرًا ظهرت لوبيــز ،بإطاللــة مميزة
وســاحرة ،اســتطاعت أن جتذب األنظار
إليهــا خالل تواجدها فــي والية نيويورك
األميركيــة .من عالمــة ،sally lapointe
حيــث ارتــدت بنطلونا براقــا ذي قصة
فضفاضة ،ويبلغ ثمنه نحو  1,450دوالرا
أميركيا ،مع بلوزة من القماش نفســه

ويبلغ ثمنها نحو  790دوالرًا أميرك ًيا ،ونســقت
معهما مبعطف طويل يتميز بأكمام مصنوعة
من الفرو ويبلغ ثمنه نحو  3,350دوالرا أميركيا.
فيما اعتمدت على تســريحة شــعر بسيطة
ومكياج هادئ ،وارتدت نظارة شــمس متناسقة
مع وجهها.
يذكر أن النجمة الكبيرة جينفر لوبيز ،افتتحت
العــرض اخلاص لفيلمها اجلديــد Second Act
في مدينة نيويــورك بحضور إعالمي وجماهيري
كبير.
وتعود "جينفر" من خالل هذا الفيلم للسينما
مــن جديد بعد غيــاب أربعة أعوام ،انشــغلت
خاللهــا بتصوير مسلســلها الناجــح blue
 shadesالذي جتسد به دور ضابطة بالشرطة.
كما زينت النجمة لوبيــز غالف مجلة People
في عدده اجلديد الصادر لشــهر ديسمبر كانون
االول اجلاري ،احتفــاال بطرحها لفيلمها اجلديد
.second act

سبايدر مان يتصدر إيرادات
السينما األميركية
الصباح الجديد  -وكاالت:
احتل فيلم الرســوم املتحركة اجلديد
Spider-Man: Into the Spider Verseصــدارة إيــرادات الســينما
األميركية محققا  35.4ماليني دوالر
في أول ثالثة أيام لعرضه.
أخــرج الفيلم بوب بيرســكيتي
وبيتر رامسي ،وقام باألداء الصوتي
شــاميك مور ،وجيك جونسون،
وهيلي شتيفيلد.
وجــاء فيلــم احلركــة اجلديد
"املهرب" (ذا ميــول) في املركز
الثانــي بإيــرادات  17.2مليون
دوالر .الفيلــم مــن إخــراج
وبطولــة كلينت إيســتوود،
وشــارك في بطولته برادلي
كوبر ،وتايسا فارميجا.
وتراجــع فيلــم الرســوم
املتحركة "ذا غرينتش" من
املركز الثاني إلــى الثالث
مسجال  11.58مليون دوالر.
وتراجع أيضا فيلم الرســوم
املتحركــة "رالــف يحطــم

اإلنترنــت" (رالــف بريكس ذا إنترنــت) صاحب
الصدارة في األســبوع املاضي إلى املركز الرابع
هذا األسبوع مببيعات تذاكر  9.85مليون دوالر.
وحل فيلــم اخليال العلمي اجلديــد "محركات
فتاكــة" (مورتال إجنينــز) في املركــز اخلامس
بتســجيل  7.5ماليني دوالر .الفيلم بطولة هيال
هيلمار وروبرت شيهان وإخراج كريستيان ريفرز.

