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بغداد - الصباح الجديد:
رفع مجلس النــواب، امس الثالثاء، 
جلســته االعتيادية الــى يوم غد 
اخلميس بعــد التصويت على ثالثة 
وزراء ضمن الكابينــة الوزارية، هم 
العالي،  قصي الســهيل للتعليم 
للثقافة،  األميــر احلمدانــي  وعبد 
ونــوري ناطــق للتخطيــط، فيما 
اجل التصويــت على وزارات الدفاع 
والداخليــة والعــدل ولــم حتصل 
وزارتي  املوافقــة على مرشــحتي 
ان وجه  وبعــد  والهجرة،  التربيــة 
رئيس مجلس النواب بحضور الوزراء 
الثالثة الذيــن مت التصويت عليهم 
في جلســة اخلميس املقبل، لتأدية 
اليمني الدستوري، رفع اجللسة بعد 
كســر النصاب من حتالف االصالح 

وعدد من نواب الكرد.
ان عمليــة  الرغــم مــن  وعلــى 
التصويت اســتمرت ملــا يزيد على 
األربــع ســاعات، وتواتر انبــاء بأن 
اجللسة انعقدت بحضور 261 نائبا، 
اال ان نــواب محافظة نينوى اكدوا 
انس انهم ســيطعنون بالتصويت 
علــى الوزراء اجلدد لثالثة اســباب، 
وقال النائب احمد اجلبوري في مؤمتر 
صحفي مشترك مع نواب احملافظة: 
"سيتم الطعن بجلسة اليوم، عند 

احملكمة االحتادية الن التصويت على 
اكمــال الكابينــة احلكومية كان 
بطريقــة انتقائيــة، اضافة الى ان 

النصاب غير مكتمل".
واوضــح انه "مت عرقلــة التصويت 
على مرشحة وزارة التربية بطريقة 
متعمــدة، علــى الرغم مــن انها 
الوحيــدة حملافظة  املرشــحة  هي 
نينوى"، موضحــا ان "عدم حضور 
عبــد املهدي للجلســة يعد خرقاً 

قانونيا".
وتواترت تســريبات أفادت بأن رئيس 
البرملــان محمد احللبوســي، عقد 
امس اجتماعــا ببعض نواب حتالف 
بدخول  القناعهم  واالكراد  االصالح 

اجللسة.
وجاء في التســريبات، إن " رئيس 
مجلس النواب محمد احللبوسي 
عقــد اجتماعــا، قبيــل انعقاد 
اجللســة، مع بعــض النواب في 
حتالــف االصالح وبعــض النواب 
الكــرد فــي كافتريــا البرملــان 

القناعهم بدخول اجللسة".
قبل  افــاد  مطلع  مصــدر  وكان 
انعقاد اجللسة ايضا، بأن " حتالف 
مبقاطعة  االصالح  ابلغ  ســائرون 
جلسة البرملان لوجود اصرار على 

اسماء املرشحني من قبل البناء.

مجلـس النـواب يمـرر ثالثـة وزراء جـدد
 ونـواب يعتزمـون الطعـن بالتصويـت

خطة طموحة للنهوض بالواقع الصناعي 
3في نينوى توفر أكثر من 10 آالف فرصة عمل الديمقراطي يبدأ جولة جديدة من مباحثات

2تشكيل حكومة اإلقليم في السليمانية

بغداد - وعد الشمري:
أمس  البصرة،  عــن  نواب  أكد 
%8 مــن قيمــة  أن  الثالثــاء، 
االســتثماري ملشروع  الشــق 
موازنــة 2019 مت تخصيصــه 
دعــوا  فيمــا  للمحافظــة، 
احلكومة إلى زيادة تلك النسبة 
بالقليلــة،  وصفوهــا  التــي 
مفيدين بأن عدد سكان مدنها 
وصل حالياً إلــى اربعة ماليني 

نسبة.
وقال النائب عن البصرة جمال 
احملمــداوي فــي تصريــح إلى 
"الصبــاح اجلديد"، إن "احلقوق 
املثبتة للمحافظة في مشروع 
موازنة العام املقبل لم تختلف 

عن سابقاتها من السنوات".
واضــاف احملمــداوي، أن "ما مت 
تخصصيــه للبصــرة ليــس 
باملستوى املطلوب، ففي الشق 
االســتثماري مت وضع نسبة ال 

تتجاوز %8 من العراق".

وأشار، إلى أن "البصرة حسبت 
اســاس  على  املوازنــة  وفــق 
مليوني ونصف مليون نسمة، 
الفعلي  الواقــع  أن  في حــني 
لعدد الســكان يصــل إلى 4 

ماليني نسمة".
ولفت احملمــداوي، إلى أن "نواب 
البصــرة طالبــوا مــن رئيس 
هذه  بتعديل  الــوزراء  مجلس 
النســبة بزيادة االستحقاقات 
االســتثماري  الشــق  مــن 

للموازنة".
ويطمح إلى أن "تنجز احلكومة 
التعديــالت املطلوبــة علــى 
بالتنسيق  وقت  باسرع  املوازنة 
النواب بشــكل  مع مجلــس 
احملافظات  حصــص  يحفــظ 
التي  البصرة  مقدمتهــا  وفي 
اخلدمات  من سوء  عانت كثيراً 
برغم ما تقدمه إلى العراق من 

ايرادات نفطية".
تتمة ص3

بغداد - الصباح الجديد:
تــدرس وزارة النقــل دراســة 
تبادل  نقل ســاحة  امكانيــة 
البضائع مــن االراضي االردنية 
الــى داخــل احلــدود العراقية 
لتبادل بضائع الشــاحنات بني 

البلدين.
وقال االمــني التنفيذي للجنة 
تســهيل النقل والتجارة هالل 
القريشي امس الثالثاء: " خالل 
احملضر الــذي وقع بني ممثل وزارة 
وزارة  وممثــل  العراقية  النقــل 
النقل االردنية  مت اتفاق اجلانبان 
على عقد اجتماع اخر في االول 
لدراســة  املقبل  شــباط  من 
تبادل  نقل ســاحة  امكانيــة 
البضائع فــي االراضي االردنية 

الى داخل احلدود العراقية.
وتابع القريشــي "جرت دراسة 
شــاحنات  دخــول  امكانيــة 
االراضي  الــى  االردني  اجلانــب 
العراقيــة ، مبينــا ان املوافقة 

مرهونة بالظروف االمنية حلدود 
البلدين" .

الفنيــة  اللجنــة  وكانــت   
املشــتركة،  األردنية  العراقية 
موســعاً  اجتماعــا  عقــدت 
املهندس  النقل  وزير  برئاســة 
النقل  ووزير  لعيبــي  عبد اهلل 
االردني وبحضور اعضاء اللجنة 
لبحث  اخلاص  القطاع  وممثلـي 
اجلانبني  بني  املشترك  التعـاون 
القطاعـــات  شتـــى  فـــي 
البلديـــن  بيـــن  املشــتركة 

الشقيقيـن.
وفي سياق ذي صلة، بحث وزير 
النقل، عبــد اهلل لعيبي امس 
لدى  السوري  والسفير  الثالثاء 
فتح  دنــدح،  صطام  العــراق، 
املعابــر احلدوديــة في منطقة 
البو كمال والقائم لتســهيل 
التجاري  والتبادل  النقل  حركة 

بني البلدين.
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نّواب: حصة البصرة من الشق 
االستثماري في الموازنة 8 % 

فقط وطالبنا بزيادتها

أكدوا أن عدد سكانها وصل إلى 4 ماليين نسمة

فتح المعابر الحدودية مع سوريا 
ونقل بضائع التبادل التجاري للعراق

جلسة سابقة جمللس النواب

الصباح الجديد - خاص: 
اكد عضو نافــذ في التيار الصدري 
"ان قرار احملكمة االدارية باعادة فالح 
الفيــاض الى موقعه مستشــارا 
لالمــن الوطني فاجأ الــرأي العام 
غير  قرارا  واعتبــر  النواب  ومجلس 

سليم إن لم يكن كيديا"

وشــدد العضو الصدري في حديث 
مع "الصباح اجلديد" على ان اشراك 
الفياض فــي الطاقم احلكومي لم 
يعد مقبوال وأنه "اذا ما متت عودته 
الى مستشارية االمن الوطني فاننا 
ســنعمل على ابعاده عن املنصب 
في غضون ثالثة اشــهر ألن وجوده 

في الطاقم احلكومي مصدر خالف 
وجتاذب".

وكان رجــح مراقبون عند اشــتداد 
االزمــة بشــأن ترشــيح الفياض 
الغاية من متســك  ان  الداخليــة، 
حتالف البناء به، تكمن في ســعي 
هــذا التحالــف الى ان يعــود الى 

مناصبــه األمنيــة فــي احلكومة 
السابقة، في حال عدم فوزه بها.

وما يعزز هــذا الترجيح ان مصدرا 
سياسيا افاد لوكالة " الغد برس " 
ان لــدى حتالف البناء خطة تقضي 
بتّسلم الفياض رئاسة جهاز األمن 
الوطني وهيئة احلشد الشعبي من 

جديد مقابل ســحب ترشيحه من 
الداخلية، اذ أوردت هذه الوكالة، ان 
" مصدرا سياســيا صرح لها امس 
الوزراء  رئيــس مجلس  بأن  الثالثاء، 
عادل عبد املهدي مصر على ترشيح 
فالح الفياض لوزارة الداخلية، فيما 
كشف عما ســيحصل في اذا لم 

الوزارية خالل جلسة  الكابينة  مترر 
اليــوم" مبينــا انه "فــي حال لم 
كابينته  بتمرير  املهدي  عبد  ينجح 
اليــوم – امــس - فســيكون يوم 
اخلميس "املقبل" حاسما لتمريرها 

في البرملان باالغلبية النيابية".
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مصدر صدري لـ"الصباح الجديد" : 

اشـراك الفيـاض فـي الطاقـم الحكومـي ليـس مقبـوال
 ونوافـق علـى رئاستـه األمـن الوطنـي لثالثـة اشهـر 

بغداد -  الصباح الجديد:

العامة  التقاعد  هيئة  اصدرت 
احلقائق  فيــه  أوضحت  بيانــا 
تضمن  مفتعل،  لغط  بشــأن 
ومعلومات مغلوطة  تهويالت  
عــن صــرف رواتــب تقاعدية 

ملواطنني مصريني.
واورد مديــر الهيئة، احمد عبد 
اجلليل الســاعدي، فــي بيان، 
تلقت الصباح اجلديد نســخة 
منــه، ان "مواقــع التواصــل 
موضوع  تناولت  اإلجتماعــي، 
معاشــات التقاعد للمصريني 
"، مبينا ان " القوانني العراقية 
اخلاصــة باخلدمة والتقاعد لم 
حتضر او متنع توظيف العرب في 
بالعراقيني،  أسوة  الدولة  دوائر 

والواجبات  ولهم ذات احلقــوق 
مــن ناحية الراتــب الوظيفي 

وكذلك التقاعد".
وأضاف: "منذ سبعينات القرن 
املاضــي وظفــت الدولة عددا 
الفلســطينيني  املواطنني  من 
واملصريــني  واالردنيــني 
وبالتالــي  والســودانيني 
اســتحقوا رواتب تقاعدية عن 
الدولــة، ولم  خدماتهــم في 
او قرار يلغى  اي قانــون  يصدر 
الراتــب  اســتحقاقهم مــن 
التقاعدي وفق شروط اخلدمة"، 
مشــيرا الى ان " قسما منهم 
لم يغادر العراق، والزال مستمرا 
وعند  الدولة  دوائر  باخلدمة في 
إحالته إلى التقاعد يســتحق 
قوانني  وفق  التقاعدية  احلقوق 

التقاعد النافذة". 

املتقاعديــن  ان "عــدد  وبــني 
دققــت  الذيــن  املصريــني 
و  التقاعديــة  اضابيرهــم 
التقاعدي  الراتب  يســتحقون 
متقاعدين  وهم  متقاعدا   194
وليســوا   1980 عــام  منــذ 
متقاعديــن جــدد خالفــا ملا 
اشــيع في اإلعــالم، الفتا الى 
ان التســجيالت املذكورة تعود 
لعــام 2016، وان مــن واجبات 
هيــأة التقاعد الوطنية تنفيذ 
القوانني الصــادرة من مجلس 

النواب".
واوضح انه "لم يصدر اي قانون 
يلغي اســتحقاقات الوظيفة 
او التقاعد سيما وانهم قاموا 
بتسديد التوقيفات التقاعدية 

عن خدماتهم".
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تقريـر
اكثر من مليون عراقي يتقاضون رواتب تقاعدية في المهجر

هيئة التقاعد: المصريون المتقاعدون 194 وليسوا 10000 
ويستحقون معاشاتهم وفق القانون

بغداد - الصباح الجديد:
طالــب نائب عــن كتلة ســائرون، 
رئاســة مجلس النواب امس الثالثاء 
بإقالة النواب ممــن جتاوزت غياباتهم 
ثلث جلســات الفصل التشــريعي 
اليمني  أداء  عــن  واملتخلفــني  االول 

الدستوري.
وجاء فــي طلب العكيلي لرئاســة 

البرملــان "يرجــى اتخــاذ اإلجراءات 
القانونية بحق النواب الذين لم يؤدوا 
اليمني الدســتوري الــى اآلن ونحن 
الفصل  مــن  االنتهاء  وشــك  على 
التشــريعي األول وحيث تشير املادة 
11 مــن قانون مجلــس النواب رقم 
13 لسنــــة 2018 ببنديهــا: ثالثاً: 
للمجلــس إقالة النائــب إذا جتاوزت 

غياباته بدون عذر مشروع أكـثر من 
ثلث جلســات اجمللس فــي الفصل 
التشريعي الواحد ورابعاً: يُعد تخلف 
النائــب عن أداء اليمني الدســتوري 
بدون عذر مشــروع غياباً عن حضور 

اجللسة ".
ولفت العكيلي الى، أن "بعض النواب 
يشــغلون منــــاصب تنفيذيــــة 

السلطــة  بـــني  تداخـــل  وهـــو 
والســلطة  التشــريعـيــــة 
التنفيذية املمنــوع دستورياً, ولذلك 
يرجى مفاحتــــة املفوضيـة العليـا 
لتزويد  لالنتخابــات  املستـقـلـــة 
اجمللس بأسماء بدالئهم, وفقاً لقانون 

انتخابات مجلس النواب".
تتمة ص3

جمع تواقيع 97 نائبا لمخاطبة المفوضية بارسال البدالء

سائرون يطالب بإقالة الفائزين بعضوية المجلس
 لتخلفهم عن أداء اليمين من بينهم نوري المالكي 

هيئة التقاعد

رفع جلسته الى الغد بعد كسر النصاب

بغداد -  الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التربية مواعيد 
اخلاصة  االمتحانــات  اجراء 
بالنصف االول من الســنة، 
واالمتحانات اخلاصة بنهاية 
للمراحــل  األول  الكــورس 
الدراســية كافــة للعــام 
الدراســي احلالــي 2018 – 

.2019
وذكــر املكتــب االعالمــي 
للــوزارة فــي بيــان تلقت 
الصباح اجلديد نسخة منه 
امس الثالثــاء أن " املديرية 
العامة للتقومي واالمتحانات 
الــى  تعميمــاً  اصــدرت 
املديريات العامة للتربية في 
احملافظات كافة / عدا اقليم 
كردســتان ، ينص على بدء 
قبل  الشفهية  االمتحانات 
االمتحانات  بدء  من  اسبوع 

الدوام  أثناء  وفي  التحريرية 
وســتبدأ  أذ   ، الرســمي 
باملرحل  اخلاصة  االمتحانات 
اخلميس  يــوم  االبتدائيــة، 
املوافق 24 من شــهر كانون 
الثاني املقبــل وتنتهي يوم 
31 من الشهر نفسه ، على 
أن يكــون يوم الســبت من 
ضمن ايام االمتحانات، فيما 
امتحانــات  ان  البيــان  أورد 
نهاية الكورس االول ونصف 
للدراسة  التحريرية  السنة 
الثانوية ســتبدأ يوم األحد 
املوافق 20 من الشهر املقبل 
اخلميس  حتــى  وتســتمر 
ذاته  الشهر  31/1/2018 من 
أيضاً ، على أن يُحســب يوم 
أيام  الســبت كذلك ضمن 

االمتحانات".
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العشرون من الشهر 
المقبل امتحانات نصف 

السنة للثانوية

الصباح الجديد - متابعة:
أغلقت عشــيرة بني ســكني 
ورشتها  البصرة  في محافظة 
 5 العســكرية اخلاصــة، بعد 
ســنوات من العمــل، متكنت 
خاللهــا من إصــالح وصيانة 
مئات املدافع والدبابات العائدة 
للجيــش العراقــي واحلشــد 
الشــعبي إضافــة الــى االف 
القطع من الســالح املتوسط 
والثقيــل، الســتخدامها في 

احلرب ضد تنظيم داعش.
 ويقول ابو محمد الســكيني، 
الورشــة  في  العاملني  احــد 
لـ)بغداد اليوم(، إن "عشــيرته 
اســتحوذت علــى 7 دبابــات، 
بعد دخول القــوات االميركية 
الــى محافظة  والبريطانيــة 
البصرة عــام 2003، ثم قامت 
للخدمة  وإعادتها  بصيانتهــا 

من جديد".. 
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عشيرة في البصرة أهدت الحشد والجيش 7 دبابات 

الورشة التي صلحت فيها الدبابات



شؤون عراقية

السليمانيةـ  عباس كاريزي:

فــي إطــار املســاعي املبذولــة 
لوضــع األســس واالتفــاق على 
املناصب  لتوزيــع  مناســبة  آلية 
فــي حكومــة اإلقليــم املقبلة، 
للحزب  التفاوضي  الوفد  استهل 
الدميقراطــي الكردســتاني أكبر 
األحزاب الفائزة في انتخابات برملان 
كردســتان مبحافظة السليمانية 
جولة جديدة من مباحثاته مع كل 
من االحتاد الوطني وحركة التغيير. 
للحزب  التفاوضي  الوفــد  وعقد 
الدميقراطي مســاء امس الثالثاء 
االحتاد  مع  منفصلــن  اجتماعن 
الوطنــي وحركة التغييــر، وقال 
عضو في اجمللــس القيادي لالحتاد 
الوطني في حديث للصباح اجلديد، 
ان االجتماع هو االول من نوعه في 
اطار توزيع املناصب احلكومية بن 
احلزبن، وان املباحثات ستســتمر 
بــن اجلانبن بغيــة التوصل الى 

نتائج مقبلولة من الطرفن. 
وتابــع ان االحتــاد يطالب مبناصب 
نائــب رئيــس حكومــة االقليم 
ورئيس البرملان ونائب رئيس اقليم 
كردســتان، وهو ما قال انه يعده 
االنتخابي  استحقاقه  ضمن  يقع 
االقليم،  فــي حكومة  واجلغرافي 
ومن الصعوبــة التراجع عن تلك 

املطالب. 
واضاف ان اجمللــس القيادي لالحتاد 
الوطنــي ســيبحث فــي احدث 
اجتماع تسمية مرشحيه لشغل 
املناصب التي ســتؤول الى االحتاد 
والبرملان  االقليــم  رئاســة  فــي 

واحلكومة.  
وعــّد القيــادي مطالبــة حركة 
التغييــر مبناصــب نائــب رئيس 
رئيس  ونائــب  االقليم  حكومــة 
االقليم ومنصبــن وزارين، عقبة 
والدميقراطي  االحتــاد  توصل  امام 
الى اتفــاق قريب نظــرا ملطالبة 
بذات  التغييــر  االحتــاد وحركــة 

املناصب.
واضاف ان حركة التغيير تســعى 
لتثبيت برنامجهــا االنتخابي في 
برنامــج عمل حكومــة االقليم 
بعــد الفشــل الــذي منــي به 
اتفاقها الســابق مع الدميقراطي 
الكردستاني وما خلفه من تبعات 

االقليم خالل  اداء حكومــة  على 
السنوات االربع السابقة.

قدم  الدميقراطي  احلزب  ان  واضاف 
مقترحاً اخر الســتحداث منصب 
نائب ثاني لرئيس حكومة االقليم، 
ليذهب احدهما الى االحتاد والثاني 
حلركــة التغيير، واردف » اال ان هذا 
املقترح فضال عن انه قوبل برفض 
مــن قبل االحتــاد الوطنــي فهو 
الســابق  القانون  تعديل  يتطلب 
ينص  الذي  كردســتان،  برملان  في 
علــى ان رئيس حكومــة االقليم 
حكومة  بتشكيل  يكلفان  ونائبه 
االقليــم، وال يتحدث عــن نائبن 

لرئيس حكومة االقليم.
واضــاف ان االحتاد فــي حال قبل 
بتســلم منصــب رئيــس برملان 
مرشــحن  لديه  فان  كردســتان 
لشــغل هذا املنصب وهما ريواس 

فائق وبيكرد طالباني، وهن عضوتا 
في برملان كردســتان عــن االحتاد 
الوطني، اال انــه تابع ان حضوض 
ريواس فائق اكبر من طالباني في 
احلصــول على املنصــب، هذا في 
مبنصب  طالباني  قبــاد  قبل  حال 

نائب رئيس االقليم.
واضــاف ان االحتــاد الوطني وبعد 
الســابق مع  فشــل اجتماعــه 
الكردســتاني هدد  الدميقراطــي 
بالذهاب الى خانة املعارضة وعدم 
املشــاركة في حكومــة االقليم 

املقبلة.
واشار القيادي في االحتاد الوطني، 
الى ان االحتاد اقترح خالل اجتماعه 
الســابق مع الدميقراطي ان يوقع 
احلزبــان اتفاقا سياســيا، وهو ما 
الذي  الدميقراطي،  احلــزب  رفضه 
قال وفقا للقيــادي انه كان هناك 

اتفاق سابق بن احلزبن اال ان االحتاد 
هو من اخل به.

التفاضي  الوفــد  ان  الى  واشــار 
على  اقترح  الدميقراطــي  للحزب 
وفــد املكتب السياســي لالحتاد 
الوطنــي ان يتــم توقيــع اتفاق 
الدميقراطي  بن  ثالثي  سياســي 
واالحتاد والتغيير، االمر الذي رفضه 

االحتاد.
واضــاف، ان وفــد االحتــاد قالها 
اذا  بانه  الدميقراطي  لوفد  صراحة 
لم يتم التجــاوب مع مطالبهم 
حكومــة  فــي  واســتحقاقهم 
املقبلة فانهم سيلجؤون  االقليم 

الى خانة املعارضة.
وكان اجتماع الوفدين التفاوضين 
الكردستاني  الدميقراطي  للحزب 
بدأ مســاء  الوطني قد  واالحتــاد 
املكتب  مبنى  فــي  الثالثاء،  امس 

مبحافظــة  لالحتــاد  السياســي 
السليمانية، حول مسألة تشكيل 
الكابينة التاسعة حلكومة إقليم 
كردستان، ووفقا للمعلومات التي 
حصلت عليها الصباح اجلديد من 
مصــادر مطلعة فــان وفد احلزب 
مبحافظة  ســيبقى  الدميقراطي 
الســليمانية حلــن التوصل الى 
الوطني من  اولي مع االحتاد  اتفاق 
جهة ومع حركة التغيير من جهة 

اخرى.
الدميقراطي  احلــزب  وفــد  وتألف 
الكردســتاني من هوشيار زيباري، 
إمينكــي،  بــرواري، وجعفــر  وآزاد 
اعضاء املكتب السياسي ودلشاد 
وفرست  هورامي،  وهيمن  شهاب، 

صوفي اعضاء اجمللس القيادي.
وقــال املتحــدث باســم اجمللس 
الدميقراطــي  القيــادي للحــزب 

الكردســتاني فــي محافظتــي 
السليمانية وحلبجة، عطا شيخ 
حسن، إن احلزب الدميقراطي سيبدأ 
مع االحتاد الوطني وحركة التغيير 
جولة جديدة من املباحثات، بهدف 
التوصــل الى اتفــاق يفضي الى 
انتخاب رئاســة برملان كردســتان 
قبل نهايــة العم احلالــي 2018، 
مبيناً ان مسار املباحثات قد يطول 
بعض الشيء وتتم مبوجبه تأجيل 
املقبلة  االقليم  حكومة  تشكيل 

إلى بداية العام اجلديد.
قــد  الدميقراطــي  احلــزب  وكان 
حصل علــى 45 مقعداً في برملان 
كردســتان، بينما حصــل االحتاد 
الوطنــي علــى 21، وحلت حركة 
التغيير باملرتبة الثالثة بحصولها 

على 12 مقعداً.

الديمقراطي يبدأ جولة جديدة من مباحثات
تشكيل حكومة اإلقليم في السليمانية

االتحاد هدد بعدم المشاركة والركون الى المعارضة

اجتماع سابق لالحتاد الوطني الكردستاني »ارشيف«

ان االتحاد يطالب 
بمناصب نائب رئيس 
حكومة االقليم ورئيس 
البرلمان ونائب رئيس 
اقليم كردستان، وهو 
يقع ضمن استحقاقه 
االنتخابي والجغرافي 
في حكومة االقليم، 
ومن الصعوبة التراجع 
عن تلك المطالب
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مات مؤخرا الرئيس األميركي األسبق املثير للجدل جورج 
بوش األب، وقد تلقى الرأي العــام العاملي نبأ الوفاة، بن 
»مترحم« و«العن« .. وكل طرف من الطرفن له أســبابه 
ومبرراته »ترحما« او »لعنا«، وال شــك ان مســارات تلك 
املواقف جاءت وفقا لسياسة بوش جتاه  اجملتمع الدولي ..

وقد بدت تلك املواقف اخملتلفة واضحة بجالء في العراق، 
فبعض العراقين لعنوا الرجل حلد قطع النفس، وآخرون 
دعوا لــه »بالرحمة والغفران واخللود فــي اجلنان« !!..وان 
اردنــا ان نحلل اختالف مواقف العراقين، وانقســامهم 
حــول بوش االب، فإننا ال ميكننا غض الطرف عن الظروف 
التي احدقت بالعراق قبل  عام ٢٠٠٣ ، وبعده ، فقد زرعت  
تلك الظروف اختالفا كبيرا فــي مواقف وآراء العراقين 
ازاء شــتى القضايا ، الســيما قضايا السياســة ، وقد 
وصل االختالف في بعض املواقف  الى مســتوى اخلالف 

والقطيعة احيانا بن هذا  وذاك ..
ولعل وجــود مثل هذا اخلــالف واالختالف الــذي يرتفع 
تــارًة  وينخفض تــارة اخرى ، ناجت مــن التناقضات احلادة 
واملشــكالت العويصة التي مر بها البلد .. فالذي واجهه 
العراقيون في زمن النظام الســابق ، من تقييد للحريات 
وظلم وتعســف  وكبت للتطلعــات ، جعلهم يتوقون 
ويرغبون بتغييــر واقعهم ، بصرف النظــر عن طبيعة 
التغيير ، ومــن ذا  الذي يقوم بهــذا التغيير ، وال ما هي 

النتائج التي سيتمخض عنها التغيير 
وألن الوضــع الداخلي في البلد كان ضعيفا جدا ، وليس 
بإمكان القوى الداخلية احداث عملية التغيير املنشــود 
والتخلــص من النظــام القائــم ، وكنتيجــة حتمية 
لتداعيــات غزو العراق للكويت عــام ١٩٩٠ ، وما تاله من 
حصار شــديد القســوة ، فقد كانت االمور تسير باجتاه 
التصعيــد بنحو واضح  ، الســيما ان النظــام العراقي 
كان يعمد الى  اســلوب التحدي واالستفزاز للمجتمع 
الدولــي وأميركا على وجه اخلصوص، االمر الذي ســهل 
على االدارة االميركية برئاســة جورج بوش االب ، حشد 
املواقف الدولية الداعمة لفكرة اســقاط النظام » ألنه 
بات ميثل تهديدا وشــيكا للمنطقة والعالم ، ومع وجود 
استعداد الداخل العراقي  ملثل هذا التوجه الذي يجد فيه 
خالصــه ، فكان الترحيب واضحا وبقوة  ، ومن هنا ، فقد 
اســهمت كل تلك للظروف في اسقاط النظام ، لينعم 
العراقيون ألول مرة باحلريــة والدميقراطية ، معتقدين ان 
االمور ستمضي الى خير ، وأنهم سيصبحون بن عشية 
وأخــرى مثل السويســرين !! ..وان كل هــذا النعيم ما 
كان له ان يعم لوال العم بــوش !! فهو الذي قاد العالم 
في شــن احلرب على العراق وإسقاط نظام صدام لتعم 
احلرية والدميقراطيــة ! .. ولكن من جانب اخر كانت ثمة 
قــوى متضررة من التغيير ، بدأت  حتركها من اجل التأثير 
على الوضع اجلديد بوسائل متعددة )مسلحة ، اعالمية 

، سياسية( ..
ومع مرور الســنوات ونتيجة للتردي الذي شهده العراق 
فــي جميع اجملاالت بعد عام ٢٠٠٣ ، ألســباب كثيرة ، من 
بينها ســوء االدارة السياسية ، تكالب االرهاب العاملي ، 
الفوضى السياسية ، تدخالت القوى اخلارجية ، استمرار 
وجود القوات احملتلة في البــالد ، تداخل مفهوم االرهاب 
واملقاومــة في بعض املواقف والزوايــا ، .. كل ذلك جعل 
الكثير من العراقين يتحدثون بلغة اخرى ،وينظرون  الى 

الواقع اجلديد ، نظرة سلبية متشائمة ..
فبعضهم يحّمل صداما ونظامه كل هذا التردي نتيجة 
سياســاته وحروبه العبثيــة وانصرافه الى عســكرة 
اجملتمع ، وإهمال التنميــة  .. فيما يحمل اخرون  »جورج 
بــوش«  االب وإدارته ، ما آل اليه احلال في البالد ، فهو في 
النهايــة  ال يقل تهورا عن غرميه صدام  ، مع وجود طبقة 
مســتفيدة من التغيير .. كل تلك املعطيات جعلت من 
مواقف العراقيــن متباينة ازاء مــوت االب جورج بوش 
..ولكن واقعا ، وبصرف النظر عن اســباب التغيير ، وَمن 
قام به ، فان الثابت ان النسبة االكبر من العراقين كانوا 
مرحبــن مبا حدث ، ولكن املشــكلة تكمــن في مآالت 
االحداث ، فما شــهدته البالد على مــدى عقد ونصف 
العقد من الزمان لم يكــن منطقيا ، اضطراب وفوضى 
وفســاد وإرهاب ، مع وجود حرب اعالمية هائلة وتدخالت 
خارجية مرعبة ، قطعا ان ظروفا مثل هذه ســتؤثر سلبا 
على مدارك وتفكير اجملتمع وحتوله إلى مجتمع ســلبي 
متشــائم ال يثق بشــئ ، لذلك فإننا نحتاج إلى عملية 
تصحيح حقيقية لتلك االنحرافات التي شــابت مراحل 
تأسيس العملية السياسية في العراق ، ولسنا معنين 
ببوش ، أســاء أم احســن ، في اجلنة كان ، ام في الدرك 

االسفل من النار !! 

لهذه األسباب اختلفنا !
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تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشــفت هيئة النزاهة عــن قرب إجناز 
عموم  في  املتلكئــة  املشــاريع  تقارير 
العام املقبل  احملافظات ليكون مطلــع 
موعــدا النطــالق فعاليــات التحقيق 
املســؤولية  لتحديــد  والتحريــات 
ومحاســبة اجلهات التي تســببت في 

حصول ذلك التلكؤ.
القاضــي عزت  الهيئــة  رئيس  وقــال 
اطلعت  توفيق في تصريحات صحفية 
»الصباح اجلديد« عليها ان الهيئة سبق 
ان شــكلت فرقا حتقيقية بكل مديرية 
ومكتــب في احملافظــات باختصاصات 
متنوعة منها ما يتعلق بجوانب تقييم 
للــوزارات  بالنســبة  احلكومــي  االداء 
والتشــكيالت ومنها ما يتعلق بتدقيق 
املشاريع ســواء كانت ناجتة من املبالغ 
املمولــة العادة االســتقرار باحملافظات 
احملررة او منها ما كانت متول مركزيا من 

وزارة املالية او ممولة من املنح الدولية«.
وأضاف، انه »ومن خالل املعطيات االولية 
للفــرق التحقيقية تولد لــدى الهيئة 
تصور اولــي حول كم ونــوع ومجموع 
مــا رصد من مبالغ فــي املوازنات لهذه 
املشاريع سواء كانت مشاريع استثمار 

او اعادة اســتقرار او متويل او مشــاريع 
اعمار فــي احملافظات، كاشــفا عن ان 
نسب االجناز كانت متدنية بعد التحقق 
في اســباب تلكؤ تلك املشاريع واملبالغ 
املرصودة، وهل هناك جدوى للمشــروع 
من عدمها او تفضيل مشروع على اخر، 
او اختيار مكانه املناسب ضمن احملافظة 

او القضاء او الناحية«.
املتلكئة  »املشــاريع  ان  توفيــق،  وأكد 
صنفت على ثالثة أنواع، االول املشــاريع 
التي سبق واشرت ازاءها قضية جزائية 
او اخبار، والثاني املشاريع التي لم يؤشر 
ازاءها أي من ذلــك، والثالث يخص تلك 
التي هي عبارة عن مشــاريع على الورق 
لم تتخذ صيرورتها الكاملة على ارض 
استثمارية  رخصة  لديها  مبعنى  الواقع 
لكن لم يباشــر بتنفيذهــا، الفتا الى 
تركيز دائرته على النوعن االول والثاني«.

واردف، ان الفرق التحقيقية في املديرية 
ومكتب التحقيقات، ستتولى التحقيق 
تاريخ تأسيس  بهذه املشاريع من جهة 
املشروع وصدور املوافقات على املباشرة 
بــه واملبالغ املرصودة له ونســب اجنازه 
واســباب تلكئه ســواء كانت فنية او 
تقنية او مادية او لوجستية او ايا كانت، 
اضافة الى اجلدوى من املشروع وما هي 
املعاجلة بحســب املراقب للتغلب على 

ســبب التلكؤ، منوها بأن هذا املوضوع 
قد يكــون مخرجا لهيئــة النزاهة في 
املســتفيدة  للجهات  املعاجلات  اعطاء 

من املشروع او القائمة على تنفيذه«.
وبن رئيس هيئة النزاهــة ان دور دائرته 
هو احملاســبة واملســاءلة لتحديد ادوار 
ومسؤوليات االفراد او اجلهات املسؤولة 
عن التنفيذ او ادارة املشــروع ابتداء من 
منح املوافقة والعطاء واملناقصة ومرورا 
بتوقف  وانتهاء  املوافقة  منح  باجراءات 

الكاملة  الصيرورة  املشروع وعدم اخذه 
لالجناز«.

واشار الى ان حجم التلكؤ في املشاريع 
كبير جدا وال يتناســب مع ما رصد من 
مبالغ، منوها بأن مــا قامت به الهيئة 
هو تناول املشــكلة وحتليلها والتصدي 
لالشخاص الذين تســببوا بهذا الهدر 
والتلكؤ لهذه املشــاريع ووضع صاحب 
القرار امام مسؤولياته في اتخاذ االجراء 

املناسب وقدر تعلق االمر بالهيئة«.

وشــدد علــى ان »دائرته جهــة رقابية 
حتقيقيــة تولت اعداد التصــور االولي 
للتلكؤ واســبابه ومن ثم بحث االدوار 
واملســؤوليات ومقصريــة اجلهــات او 
االفراد املتسببن في ذلك وصرف املبالغ 
ملشــاريع متلكئــة، مصنفا اســباب 
التلكؤ الــى قانونيــة وواقعية ومادية 
للدولة  املالــي  باجلانب  تتعلــق  واخرى 
املشروع  بطبيعة  تتعلق  واخرى  عموما 

نفسه«.

وفي ختــام حديثه لفــت رئيس هيئة 
النزاهة االنتباه الى ان الفســاد متنوع 
ويتخذ اشــكاال وصورا عديدة وبالتالي 
فاملعاجلة املوضوعيــة للهيئة ازاء هذه 
الصور منها ما هو خطوات على اجلانب 
الوقائي والتربــوي والتعليمي والثقافي 
واالعالمــي، ومنها ما يتعلــق باجلانب 
الردعي للمالحقــة اجلنائية، مؤكدا ان 
الهيئة ســتنجز تقاريرها عن املشاريع 
العام  نهاية  احملافظات  بعموم  املتلكئة 
احلالي ليكون مطلع 2019 اذا ما سارت 
االمــور وفق مــا هو مخطــط نقطة 
والتحريات  التحقيق  انطالق فعاليــات 
واملقصرية  واحملاسبة  املساءلة  لتحديد 
بالتلكؤ في  التــي تســببت  للجهات 

املشاريع بعموم احملافظات«.
يُذَكــُر أنَّ هيئــة النزاهــة أعلنت عن 
مجمل املشــاريع املتلكئة في عددٍ من 
احملافظات التي متَّ رصدها من قبل فرقها 
ة تصنيف  التحقيقيَّة التي تتولى مهمَّ
يَّتها،  القضايــا اجلزائيَّة من حيــث أهمِّ
واســتكمال التحقيــق والتحــرِّي في 
مشــاريع اإلعمار واخلدمات واالستثمار 

ئة.  املتلكِّ
فقد كشفت هيئة النزاهة امس الثالثاء، 
ئة فــي محافظة  عن املشــاريع املتلكِّ
ميســان، التي مت رصدها وتوثيقها في 

إطــار عملها بالتحــرِّي والتحقيق في 
مشــاريع اإلعمار واخلدمات واالستثمار 
ئة في جميع احملافظات، موضحة  املتلكِّ
أنَّ عددها بلغ )150( مشــروعاً، منها 45 

مشروعاً متَّ فتح قضايا جزائيٍَّة فيها.
واشــارت الهيئة فــي تقريــٍر لها إلى 
ئة التي متَّ فتح قضايا  »املشــاريع املُتلكِّ
جزائيٍَّة فيها والبالغ عددها 45 مشروعاً، 
كان من أبرزها مشــروع تأهيل خدمات 
ر  ر األبيض في معمل ُسكَّ ــكَّ إنتاج السُّ
ميسان ومشروع تأهيل مصانع ومزرعة 
وحتويــر ُمعملن للخميــرة والكحول، 
إضافة إلى اجملمع الســكنيِّ في قلعة 
ري الكرامة والبتيرة على  صالح وُمجسَّ
الطريق احلولي، الفتًة إلى منح عددٍ من 
ئة مبالغ ماليَّـــة أكثر  الشركات املُتلكِّ
اإلجراءات  اتخاذ  وعدم  استحقاقها  من 

ه«. القانونيَّة بحقِّ
»املشــاريع  أن  التقرير عــن  وكشــف 
شــملت تطوير وتأهيل وصيانة مداخل 
عددٍ من املدن والشوارع، وإكساء شوارع 
في مناطــق مختلفة داخــل احملافظة 
وإنشــاء التقاطعــات واحلدائــق وبناء 
األرصفة، فضالً عن بناء عددٍ من املدارس 
ورياض األطفــال وتأثيثها، وإعادة تأهيل 
معهد الصــمِّ والبكم وعددٍ من املباني 

احلكوميَّة«.

مطلع العام المقبل.. موعدا لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم

هيئة النزاهة تنجز تقارير المشاريع المتلكئة في عموم المحافظات قريبا

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التربيــة - املديرية 
اطالقها  املالية،  للشؤون  العامة 
املقبل  الشــهر  املوظفن  رواتب 
}ماستر  االلي  املصرف  طريق  عن 
كارد{ تنفيذا لقرار مجلس الوزراء 
لسنة 2017 حسب تصريح بتول 
مهدي عبيد املدير العام للشؤون 

املالية وكالة.
وقــال مديــر العالقــات العامة 
الوزارة فراس محمد  واالعالم في 
حســن في بيان، تلقت »الصباح 
اجلديد« نســخة منه ان« بطاقة 
امكانية  حلاملها  تتيح  املاســتر 

املصرفي  حســابة  الى  الوصول 
على مــدار 24 ســاعة وفي كل 
مكان من العالم سحب االموال 
من حســاب حامل البطاقة من 
دون احلاجــة الى القيــام بأي من 
العمليــات املصرفيــة املتعارف 
الســحب  يتم  حيــث  عليهــا 
مباشرة على اجهزة الصرف االلي 
املتوفرة محليــا وعامليا واحلاملة 
لشعار املاستر كارد وميكن حلامل 
الشراء عن  املاستر كارد  لبطاقة 

طريق االنترنيت ايضا«.
إن« توطن  العالقــات  وبن مدير 
املوظفن تســاعد على  رواتــب 

االدخار التلقائــي واحلصول على 
القروض  خدمــات شــتى مــن 
اخلدمات  الــى  اضافة  املصرفية 
املقدمة من قبــل املصارف التي 
فيها  الرواتب  توطــن  فيها  يتم 
}الســلف وقــروض االســكان{ 
الشــركات  مــع  والتعــاون 
املبالغ  وتقســيط  الســياحية 
الســياحية  بالرحالت  اخلاصــة 
وتخفيضهــا ، ومصارف شــراء 
الســيارات بالتقســيط اضافة 
خدمــة االنترنيت حــول توزيعه 
املصرفي  احلســابي  للكشــف 

للموظف«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة الزراعــة املباشــرة 
املاليــة  املســتحقات  بصــرف 
املســوقن  واملزارعن  للفالحــن 
حملصول الشــعير العلفي الوجبة 
الرابعــة عشــرة فــي محافظة 

نينوى، للموسم الزراعي 2014 .
ويبلغ عــدد الفالحن املســوقن 
العلفــي  الشــعير  حملصــول 
املشــمولن بالصــرف للوجبــة 
)20 مسوقا( من  الرابعة عشــرة 
الذين لم يرد بشأنهم اي مؤشرات 
امنية ســلبية مبوجب املعلومات 

الواردة من مجلس االمن الوطني.

التربية تصرف رواتب موظفيها 
ببطاقة الماستر كارد 

صرف مستحقات مسّوقي محصول 
الشعير العلفي الوجبة 14

للموسم الزراعي 2014 في نينوىبدءا من العام المقبل

مشاريع متلكئة »ارشيف«
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العراق يتسلم تقريرين 
بظهور إصابات بإنفلونزا 

الطيور في السعودية وإيران

التعليم توافق على امتحان 
تكميلي للراسبين في 

الدراسات العليا

صندوق اإلسكان يكشف 2250 
معاملة إقراضية الشهر الماضي

اشراك الفياض في الطاقم 
احلكومي ليس مقبوال ونوافق 

على رئاسته األمن الوطني لثالثة 
اشهر 

البناء حّشــد  ان "حتالف  واضــاف 
جميع النواب ومتمســك بخياراته 
املطروحــن  املرشــحن  بشــأن 
قبة  داخــل  عليهــم  للتصويــت 

البرملان".
واشار حسب الوكالة، الى ان "البناء 
لديه خطة تقضي بتّسلم الفياض 
رئاســة جهاز األمن الوطني وهيئة 
احلشد الشــعبي من جديد مقابل 
ســحب ترشــيحه من الداخلية"، 
الفتــا الى ان "ســائرون ُمّصر على 
شرطهم  وهو  الفياض  اســتبدال 
ومترير  اخلالفــات  إلنهاء  الرئيســي 

الكابينة الوزارية".

نّواب: حصة البصرة من الشق 
االستثماري في املوازنة 8 % فقط 

وطالبنا بزيادتها
وبن احملمــداوي، أن "علــى اجلهات 
الرقابيــة كافــة أن متــارس دورها 
فــي متابعة كيفيــة والية تنفيذ 
املشاريع وانفاق االموال اخملصصة".

وحذر، مما اســماه "اعــادة التجربة 
في  فعلياً  اموال  بوجود  الســابقة 
البصــرة لكن يتم ادارتها بشــكل 
ســيء وهدر كبيــر دون أن يلمس 
املواطن احلد االدنــي من متطلبات 

املعيشة".
أن  إلــى "ضرورة  احملمدواي،  ومضى 
رصينة  شــركات  مع  التعاقد  يتم 
تتولى تنفيذ املشاريع، ولديها قدرة 
على حتويــل االمــوال املتوفرة إلى 

منجزات على االرض".  
من جانبــه، ذكر النائــب االخر عن 
"ملف  إن  خالطي،  حسن  احملافظة، 
متت  قــد  البصــرة  تخصيصــات 
مناقشته مع رئيس مجلس الوزراء 
عادل عبد املهدي في لقاء مباشــر 
سبق أن جمعنا معه بحضور نواب 

احملافظة واالدارة احمللية".
وأضــاف خالطي، فــي حديث إلى 
"الصباح اجلديد"، أن "املوازنة ملف 
مهم جــداً وحيــوي وعلى مجلس 
الواردة  االخطــاء  معاجلــة  الوزراء 
في القانون مبــا يلبي طموح جميع 

العراقين".
البصرة  ان "محافظة  إلى  واشــار، 
اهمها  عدة  من مشــكالت  تعاني 

موضوع مشاريع حتلية املياه وكذلك 
اخلدمات االخرى".

واوضح خالطي، أن "قلة تخصيصات 
البصرة في املوازنة ســوف جتعلها 
االزمات  معاجلــة  على  قــادرة  غير 
التي تعاني منها وعلى اجلهات ذات 
املوضوع  هذا  إلى  االلتفات  العالقة 
السيما على الشق االستثماري من 

القانون".
يشــار إلى ان البصرة تشــهد منذ 
غاضبة  شــعبية  تظاهرات  اشهر 
على تردي الواقــع اخلدمي في حن 
القرارات  من  اتخذت احلكومة عدداً 
من أجل تنفيذ مشــاريع الســيما 
على صعيــد حتلية امليــاه، وتوفير 

الطاقة الكهربائية.

فتح املعابر احلدودية مع سوريا 
ونقل بضائع التبادل التجاري 

للعراق
وقال الوزير في بيان صدر عن الوزارة 
منه:  اجلديد نسخة  الصباح  تلقت 
"مت التباحــث مع اجلانب الســوري 
العراقي  النقل اجلوي  بشــأن عودة 
عبر اخلطوط اجلويــة العراقية الى 

املطارت السورية".

وأضــاف "نســعى الــى توطيــد 
العالقــات الثنائيــة بــن اجلانبن 
لتطوير واقع النقل في البالد ووضع 
املستقبلية  االســتثماريه  اخلطط 
في مجال النقــل"، ومتخض اللقاء 
عن نتائج إيجابيــة مثمرة في هذا 

اجملال.

سائرون يطالب بإقالة الفائزين 
بعضوية اجمللس لتخلفهم 

عن أداء اليمني من بينهم نوري 
املالكي 

نواب آخرون  وفي وقت الحق، طالب 
عدة من كتل سياســية مختلفة 
امس، باألمر ذاته في مؤمتر  صحفي 
وافادوا بجمــع تواقيع 97 نائباً على 
طلــب خملاطبة املفوضية بارســال 
بدالء عن الفائزيــن الذين لم يرددو 

اليمن".
ولم يتســن للصباح اجلديد التأكد 

من صحة العدد.
وكانت الدائرة البرملانية في مجلس 
النــواب، أعلنــت األثنــن املاضي، 
أســماء ثمانية من النواب الفائزين 
ممن لم يــؤدوا اليمن الدســتورية 
لغاية جلســة يوم الســادس من 

كانون الثاني اجلاري وهم:
اســعد عبــد االمير عبــد الغفار 
طعمــة العيداني محافظ البصرة 
وحسن جاسم ناصر حسن وحيدر 
جواد كاظم العبادي وراكان سعيد 
احلســن عبد  وعبد  رضــوان  علي 
وعطوان ســيد  باقر محمد  الرضا 
وقاســم محمد جالل  ثامر  حسن 
حســن ونوري كامل محمد حسن 

املالكي .

عشيرة في البصرة أهدت احلشد 
واجليش 7 دبابات

، مشــيرا الــى ان "العاملــن في 
الورشــة انتشــلوا العديــد مــن 
مقابر  مــن  املعطوبــة  الدبابــات 
الســالح التابعة للجيش العراقي 
احلروب  خلفتهــا  والتي  الســابق، 
املتعــددة التي خاضها ذلك اجليش، 
خاصة وإن محافظة البصرة كانت 

مبثابة اخلط االول لتلك احلروب".
وأضاف حســب موقع بغداد اليوم 
الــذي أورد اخلبــر أن "الورشــة لم 
تكتــف بتأهيل عشــرات الدبابات 
واملدرعات وناقالت اجلند، بل انشأت 
مدافع  لصيانــة  خاصــا  قســما 

ومدافع  انواعها،  مبختلــف  الهاون 
النمساوي بعد انتشالها من اكوام 
السكراب واخلردة في معمل احلديد 
والصلب في احملافظــة، والذي كان 
ينــوي صهرهــا وإعــادة تدويرها"، 
مبينــا ان "القســم االهــم فــي 
الورشــة مخصص لصيانة وحتوير 
ســالح االحادية )الدوشكا( املقاوم 

للطائرات".

هيئة التقاعد: املصريون 
املتقاعدون 194 وليسوا 10000 
ويستحقون معاشاتهم وفق 

القانون
وتابع الساعدي انه "نفينا يوم أمس 
– االحد -ما نشــر وجرى تداوله في 
مواقــع التواصل االجتماعي بوجود 
اكثــر مــن عشــرة آالف متقاعد 
مصري وصرف رواتب متراكمة لهم 
وعدد العمالــة املصرية في العراق 
اكثر من مليون وخمســمائة ألف 
يعملون فــي العراق وهذا كالم غير 

صحيح جملة وتفصيال".
جتــدر اإلشــارة الــى ان هنالك ما 
يزيد على املليــون عراقي في ارجاء 
تقاعدية  رواتب  يتقاضــون  العالم 

من الدول التــي يقطنونها، ويذكر 
في هــذا الصدد أيضا ان العراق من 
بن الــدول املوقعة على االتفاقيات 
الدولية التي تنظم الهجرة وحقوق 

الهاجرين

العشرون من الشهر املقبل 
امتحانات نصف السنة للثانوية

وأشار املكتب في بيانه الى ان األول 
من شــباط املقبل ســيكون بداية 
والتي تســتمر  الربيعية  العطلــة 
حتى السادس عشر منه، مفيداً بأن 
" موعد امتحان املؤجلن بالنســبة 
األسبوع  في  كافة سيبدأ  للمراحل 
الثانــي بعد عودة الدوام الرســمي 
وملدة أسبوع واحد فقط ، وامتحانات 
الطلبة احململــن في مواد التحميل 
الرابع اإلعدادي في االسبوع  للصف 
الثانــي من بــدء الدوام الرســمي، 
املؤجلن  الطلبــة  مــع  بالتزامــن 

المتحانات نصف السنة ".
وأوضح البيان " عدم شــمول طلبة 
امتحانات  بتأجيل  الكورسات  نظام 
نهاية الكــورس األول كونهم يؤدون 
الثاني من  الــدور  فــي  االمتحانات 

العام الدراسي نفسه".

تتمات ص1

 
نينوى ـ خدر خالت:

أســفر اجتمــاع لرئيــس جلنة 
مجلس  في  واملعــادن  الصناعة 
من  نخبة  مــع  نينوى  محافظة 
خطة  وضع  عــن  املصانع  مدراء 
بالواقــع  للنهــوض  طموحــة 
الصناعــي فــي احملافظــة، في 
حن يقول معنيون بهذا الشــأن 
ان تطبيــق هذه اخلطة ســيوفر 
اكثــر مــن 10 آالف فرصة عمل 
وســتخفض نســبة كبيرة من 
أوساط  املتفشــية في  البطالة 
احلرفيــن  والعمــال  الشــباب 

واملهرة.
الرشــيدي عضو  والتقى لقمان 
ورئيس  نينوى  محافظة  مجلس 
بنخبة  واملعــادن  الصناعة  جلنة 
من مــدراء املصانع في احملافظة، 
واســفر االجتماع عن ورقة عمل 
تضمنت محــاور عدة، بضمنها، 
اعــادة تأهيل املصانــع واملعامل 
اثناء  تضــررت  التي  احلكوميــة 
عمليات التحريــر والتي تضررت 
على يد عصابات داعش االرهابية 
اثنــاء ســيطرتهم على املوصل 
واملتمثلــة مبعمل غزل ونســيج 
املوصل،  البــان  معمــل  نينوى، 
معمــل ادويــة نينــوى، معمل 
الســكر واخلميــرة فــي نينوى، 
معمل االلبســة اجلاهزة، معمل 
ســمنت املنطقة الشمالية في 

حمام العليل وبادوش وسنجار.
فتح  اخلطــة  تضمنــت  كمــا 
صناعيــة  اســتثمارية  فــرص 
للمستثمرين العراقين واالجانب 
الصناعية  في جميــع اجملــاالت 
بالتنســيق مع احتاد الصناعين 
في نينوى، و منح قروض ميسرة 
واملعامــل  املصانــع  الصحــاب 
االهلية، مــع اعادة تأهيل معمل 
املوصل،  في  الغازية  املشــروبات 
و اعــادة تأهيــل معمــل االثاث 
واعادة تعين  املنزلية اخملتلطــة، 
موظفــي التصنيع العســكري 
خبراتهم،  من  لالستفادة  سابقا 
و اعادة املفصولن التابعن لوزارة 

الصناعة ممن مت تدقيقهم امنيا.

فضــال عــن الســعي لصــرف 
املتراكمة  الرواتب  مســتحقات 
للموظفــن علــى مــالك وزارة 
الطاقــة  وتوفيــر  الصناعــة، 
الصناعية  للمناطق  الكهربائية 
للنهــوض بواقع افضــل واعادة 
علــى  والعمــل  االســتقرار، 
تســهيل امر تعويــض اصحاب 
احملــال والكراجات فــي املنطقة 
االميــن  للجانبــن  الصناعيــة 
وااليســر إلعادة االستقرار وعودة 
ملزاولة  واحملال  الكراجات  اصحاب 
اعالم  وذلك بحســب  اعمالهم، 

مجلس محافظة نينوى.
ويقــول الصناعي عــدي حميد 
النتاج  العزاوي، صاحــب مصنع 
البرغــل واحلبيــة واجلريــش في 
منطقة صناعــة وادي عكاب لـ 

"الصباح اجلديد" ان "هذه اخلطة 
طموحــة جــدا، وهــي بحاجة 
العراقية،  الدنانير  من  للمليارات 
واذا كانــت احلكومــة العراقية 
جادة فــي انتشــال املوصل من 
والصناعي  االقتصــادي  وضعها 
املتردي عليها التســريع بتطبيق 
التــي ســتوفر  اخلطــة  هــذه 
اكثــر مــن 10 االف فرصة عمل 
للشباب والعمال املهرة والفنين 

وغيرهم".
واضاف انه "من املؤســف ان نرى 
منتجات صناعية بســيطة جدا 
في اســواقنا وهي مستوردة من 
دول مجاورة بينمــا كنا ننتجها 
املاضي  القــرن  ثمانينيــات  في 
وبأسعار  املواصفات،  وبأحســن 

منافسة جدا".

وبحســب العــزاوي فانه "برغم 
املصانع  الــذي اصــاب  الدمــار 
احلكومية واألهلية في اثناء حترير 
املوصل مــن ارهابيي داعش اال ان 
البنيــة التحتية لبعض املصانع 
وهنالك  تأهليهــا  اعــادة  ميكن 
الكثيــر من املكائــن التي ميكن 
ينبغي  لكــن  لالنتاج،  اعادتهــا 
يكون  والدعم  لذلك،  دعم  توفير 
من خــالل منح قــروض لصغار 
الصناعيــن، ووضــع ضوابــط 
جديدة لالســتيراد الفساح اجملال 

امام املنتج احمللي".
"املنطقــة  بالقــول  ومضــى 
الصناعيــة باملوصل في اجلانبن 
استيعاب  ميكنها  وااليسر  االمين 
ما ال يحصى من الشباب العاطل 
عن العمــل، بل ان املئــات ورمبا 

بضعــة االف من العمــال كانوا 
يأتون من مناطــق خارج املوصل 
للعمل فيها، وانــا احتدث عن ما 

قبل عام 2003".
امــا عمــار محســن البجاري، 
صاحــب معمــل النتــاج املواد 
املنزليــة واملطهــرات فيقول ان 
باهظة  املســتوردة  "البضائــع 
الثمــن جدا فــي اســواقنا في 
هذه الســنوات، وكنــا نصنعها 
احملافظات  للعديــد من  ونوزعها 
العراقيــة قبل بضعة ســنوات 
وباسعار منافسة جدا، الى درجة 
ان التجار لم يجرؤا على التفكير 

باستيرادها سابقا".
واضاف "كنا نســتورد بعض املواد 
باســعار اجلملة، ونضيــف اليها 
مــواد مصنعة محليــا، ونحصل 

على منتج علــى وفق املواصفات 
النوعية املطلوبة ونبيعها باسعار 
كانت  العمليــة  وهذه  بخســة، 
العمال  من  العشــرات  تشــغل 
وعائالتهم تستفاد، اضافة الى اننا 
كنا نحافظ بشــكل غير مباشر 
على العملــة الصعبة، بينما االن 
العملــة الصعبة تذهــب لتجار 
وموردين في دول اجلوار بســهولة 
ممــا يلحـــق ضــررا باالقتصـــاد 

العراقـي".
ونوه البجــاري الى ان "تشــغيل 
املعامــل احلكوميــة وتشــجيع 
اصحاب املصانع االهلية الصغيرة 
على اعادة افتتاحها سيمثل نقلة 
نوعية من ناحية الوضع االقتصادي 
في عموم نينوى وسينعكس ذلك 
على االقتصاد العراقي بعد حن".

تضمنت الخطة فتح 
فرص استثمارية 
صناعية للمستثمرين 
العراقيين واالجانب 
في جميع المجاالت 
الصناعية بالتنسيق مع 
اتحاد الصناعيين في 
نينوى، و منح قروض 
ميسرة الصحاب المصانع 
والمعامل االهلية، مع 
اعادة تأهيل معمل 
المشروبات الغازية في 
الموصل

خطة طموحة للنهوض بالواقع الصناعي
 في نينوىتوفر أكثر من 10 آالف فرصة عمل

من ضمنها إعادة تأهيل المصانع والمعامل الحكومية

الملف األمني

بغداد - سطو مسلح 
أفاد مصدر امني في الشرطة العراقية 
ســرقوا  مســلحن  بأن  الثالثاء،  امس 
مبلغاً مالياً ومصوغات ذهبية من منزل 

خاٍل من ساكنيه شمالي بغداد.
وقال املصدر إن "مســلحن مجهولن 
اقتحمــوا منــزالً خالياً من ســاكنيه 
في منطقــة حي اور شــمالي بغداد"، 
مضيفا أن "املســلحن ســرقوا مبالغ 
مالية ومصوغات ذهبيــة والذوا بالفرار 

إلى جهة مجهولة".
علــى صعيد متصــل ذكــر املصدر إن 
"مســلحن مجهولــن فتحــوا نيران 
اســلحتهم الكامتة باجتــاه مدني في 
اثناء مروره بقضاء املدائن ما اســفر عن 

مقتله في احلال".

ديالى – عملية دهم 

أمنية مشــتركة من قيادة  نفذت قوة 
شــرطة ديالى وبالتعاون مــع قوة من 
وتفتيش  ملداهمــة  اخلامســة  الفرقة 
قرى خضر كاو ومحمد شريح واملناطق 
الزراعية احمليطة بها في ناحية العظيم 

شمال شرق احملافظة.
وتهــدف العمليــة ملالحقــة  اخلاليــا 
أألرهابيــة لعناصــر داعــش ومنعهم 
مــن أيجاد مالذات أمنــة لهم في هذه 

املناطق.

كركوك – عمليات تفتيش 
امس  االحتادية  الشــرطة  قوات  متكنت 
الثالثــاء مــن العثــور على خمســة 
مضافات ونفق واسلحة خفيفة تابعة 
لعصابات داعش االرهابية في محافظة 

كركوك.
وذكر مصدر امني ان" قطعات الشرطة 
االحتاديــة ضمــن عمليــات محافظة 

في  تفتيش  اجــرت عمليــات  كركوك 
مناطق وقرى ) كريز، بيرلك، الصابوجني، 
طــق طق، كواز عرب، كــواز كرد، برمية ، 
العطشــانة، خربة عزيز، تومي، طويلعة 
العليا ("، مبينا ان" العمليات اســفرت 
عن العثور على خمسة مضافات ونفق 

تابع لداعش االرهابي".

بابل – عملية امنية 
افــاد مصدر امني في مديرية شــرطة 
محافظة بابل امــس الثالثاء عن إلقاء 
القبض على مطلوب صادر بحقه حكم 
غيابي على وفق املادة الرابعة من قانون 

مكافحة اإلرهاب.
وذكر املصدر إن مفارز الشــرطة ضمن 
نقــاط التفتيش األمنيــة التابعة الى 
بكمن  متكنــت  الشــهداء  ســيطرة 
ُمحكم من إلقاء القبض على شخص 
مدان من ســكنة بغداد على وفق املادة 

الرابعة من قانون مكافحة اإلرهاب، لدى 
محاولته التسلل الى احملافظة في أثناء 
التفتيــش الدقيق ، مضيفا أن العملية 
اعتمــدت على معلومات إســتخبارية 
دقيقة ، وإن الشرطة كانت تتابع حتركات 

املدان حلن وصوله الى السيطرة .

صالح الدين – جولة تفقدية 
تفقــد مدير شــرطة محافظة صالح 
الدين واملنشــآت اللواء احلقوقي قنديل 
خليــل محمد امــس الثالثاء قســم 
شرطة الطوز لإلطالع سير العمل فيه.

واستمع مدير الشرطة الى شرح موجز 
عن الوضع االمني من قبل مدير القسم 
، وفــي اطار جولته فــي القضاء التقى 
مدير الشرطة بقائممقام الطوز والذي 
الــذي تقوم به  اشــاد بالدور االيجابي 
الشرطة في سبيل احملافظة على االمن 

في القضاء. 

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
القت مفارز قســم شــرطة األســرة 
والطفــل ومركز اجلمهوري واإلســكان 
امس الثالثــاء القبض على 6 مطلوبن 
للقضاء بقضايــا مختلفة، وذلك خالل 
حملة قامت بها للبحث عن املطلوبن، 
حيــث مت اتخــاذ اإلجــراءات القانونية 

بحقهم.
فيما متكنــت مفارز قســم مكافحة 
اإلجــرام مــن إلقاء القبــض على أحد  
بقضية  للقضــاء  مطلــوب  املتهمن 
جنائية تخص السرقة فيما مت التحقيق 
معه في التهم املســندة إليه من أجل 
إحالته إلى القضاء ، كما نفذت دوريات 
والســنية،  الشــامية،  ومفــارز مركز 
والشنافية  ممارســة أمنية للبحث عن 
الســيطرات  املطلوبن تضمنت نصب 
العجالت  وتفتيش  والثابتــة  املتحركة 

واألشــخاص واألماكن التي تثير الشك 
واالنتباه ، أسفرت عن إلقاء القبض على 

٥ متهمن بقضايا مختلفة . 

ذي قار – مؤمتر امني 
ترأس قائد شــرطة محافظــة ذي قار 
اللواء املهندس حســن سلمان الزيدي 
امس الثالثاء مؤمترا أمنيا بحضور مدراء 
احملافظة  في  العاملة  الوزارة  تشكيالت 

ومدراء شرطة األقسام وكبار  الضابط.
وناقش املؤمتر عددا من القضايا األمنية 
املهمــة أبرزهــا االســتعدادات إلقامة 
 اســتعراض عســكري مبناســبة عيد 
التاســع من كانون  97 في  الشــرطة 

الثاني املقبل. 
كما استعرض املؤمتر التحديثات اخلاصة 
باخلطط األمنية ومطابقتها مع املرحلة 
احلالية  , والتأكيد  على امر قائد شرطة 
املقاهي  مبتابعــة  املتعلــق  احملافظــة 

ومنع  وصــاالت  البلياردو  والكازينوهات 
ارتيادها من قبل األطفال واألحداث دون 

السن القانوني.  

نينوى – اعتقال ارهابيني 
اعلــن مصدر امني فــي وزارة الداخلية 
امس الثالثــاء عن القــاء القبض على 
عنصرين من عناصــر تنظيم "داعش" 

في جانبي مدينة املوصل. 
وقال املصدر إن "فوج طوارئ الشــرطة 
الثانــي القــي القبض علــى إثنن من 
أن  ، مضيفا  اإلرهابيــة"  داعش  عناصر 
"العنصرين كانا يعمالن فيما يســمى 
باألمنيــة وديوان اجلند خالل ســيطرة 
عصابات داعــش اإلجرامية على مدينة 
املوصل، ومت القبض عليهما في منطقة 
األمين  اجلانــب  فــي  الزراعي  اإلصــالح 
وحي احلدباء في اجلانب األيســر ملدينة 

املوصل".

سطو مسلح في منطقة حي أور شمالي بغداد * العثور على مضافات إرهابية وأسلحة خفيفة في كركوك
اعتقال 7 مطلوبين في مناطق متعددة بالديوانية * القبض على عنصرين من "داعش" في جانبي الموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت منظمة الصحــة احليوانية امــس الثالثاء 
عن تســلمها تقريرين من السعودية وإيران يفيدان 

بحدوث اصابات مبرض انفلونزا الطيور في البلدين.
وقالت املنظمة فــي تقرير لها اطلعــت "الصباح 
اجلديــد " على نســخة منــه إنها تســلمت من 
الســعودية تقريراً بتاريخ 12 كانون األول وســيتم 
حتديثه فــي الـ 20 من الشــهر نفســه، بتأكدها 
من وجــود إصابة مبرض انفلونزا الطيــور، مبينة ان 

السعودية باشرت باعدام الطيور املصابة.
وأضافــت املنظمة، أنها تلقت تقريــراً آخر من إيران 
في 12 كانــون األول يؤكد اإلصابة مبــرض انفلونزا 
الطيور شديد العدوى H5N8، مبينة أنها اتخذت كل 

التدابير املطلوبة ملنع انتقال املرض.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وافقــت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على 
منــح فرصــة ألداء امتحان تكميلــي ثالث لطلبة 
الدراسات العليا الراســبن في الدور الثاني مبادتن 
واملعدل للسنة الدراســية 2017/2018. وقال املدير 
العام لدائرة البحث والتطوير هناء عبد احلسن في 
بيان تلقت "الصباح اجلديد" نسخة منه، إن "الوزارة 
وافقت على منح الراســبن من طلبة الدراســات 
العليا فــي الدور الثاني مبادتن واملعــدل فرصة أداء 
امتحــان تكميلي ثالــث". وأضاف املديــر العام أن 
"الوزارة منحت أيضا فرصة للطلبة الراسبن مبادتن 
أو مبادتن واملعدل من الســنة الدراسية 2016/2017 
من أداء امتحان ثالث، كذلك تضمن القرار شــمول 
الطلبة املرقنة قيودهم من الراسبن باحملاولة الثانية 
لالمتحان الشامل من السنة الدراسية 2016/2017 

من أداء امتحان تكميلي ثالث".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة االعمار واالســكان والبلديات واالشغال 
العامة ان صندوق االسكان العراقي احد تشكيالت 
الوزارة اجنز اجراءات الكشــف علــى 2250 معاملة 

اقراضية خالل شهر تشرين الثاني املاضي .
وذكر املركز االعالمي للوزارة ان اعداد جلان الكشــف 
فــي بغداد بلغــت )6( جلان ومبعــدل )360( معاملة 
اقراضيــة وفي احملافظات )30( جلنــة ومبعدل )1890( 
معاملــة اقراضية , وبهــذا يكون اجملمــوع الكلي 
 )2250( املاضي  الشهر  للمعامالت املكشوفة خالل 
معاملة اقراضية. يذكر ان صندوق االسكان العراقي 
يواصل عمليات الكشف عن الوحدات السكنية في 
بغداد واحملافظات وفق قانــون الصندوق املرقم )32( 

لسنة 2011.

معمل كبريت املشراق
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العمل.. تبسيط إجراءات 
صرف القروض وإنجاز 

معامالت المستفيدين 

 لجنة تنسيقية عليا في 
التربية لمراجعة مادة 

الرياضيات للمراحل األولى 

العطية يناقش الخدمات التي 
ستقدم للحجاج العراقيين خالل 

الموسم المقبل

بغداد - الصباح الجديد:
التقى وزير العمل والشؤون االجتماعية الدكتور 
باســم عبد الزمــان مجموعة مــن املواطنني 
للنظر في طلباتهم والوقوف على مشكالتهم 

اليجاد حلول لها ومعاجلتها.
وقد وجــه الوزير خــالل اللقاء بســرعة اجناز 
معامــالت املســتفيدين مــن اعانــة احلماية 
االجتماعية، وتبســيط اجراءات منح القروض 
للباحثــني عن العمــل من خالل وضــع اليات 
الوقت، ليتســنى للمستفيد احلصول  تختزل 
علــى القرض باســرع وقت ممكن. واشــار الى 
اهمية جتــاوز االجراءات التي حتمــل املواطنني 
اعباء اضافية فضال عن ايجاد وسائل تعرفهم 
بحقوقهــم وواجباتهــم، مبينــاً ان الــوزارة 
حريصة على توفير املتطلبــات كافة التي من 
شــأنها تلبية احتياجات الفئات املســتهدفة 
ومنح  االجتماعية،  احلماية  العانة  واملستحقة 

القروض للباحثني عن العمل.
يذكر ان وزير العمل قد اكد خالل قيامه بجوالت 
تفقدية لدوائر وهيئات الوزارة على متابعة سير 
العمل والســياقات املتبعة في اجناز املعامالت 
وحتقيق حملة االصالحات التي تنتهجها الدولة 
للقضاء على الفســاد االداري والتجاوزات على 
املال العام، وايجــاد كل البدائل التي تصب في 

خدمة املواطن. 

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التربية امس الثالثــاء انها تراجع 
مادة الرياضيــات للمرحلة الدراســية االولى، 

اضافة الى منهج الدراسة اإلعدادية.
واوضحت الوزارة في بيــان لها تلقت »الصباح 
اجلديد« نســخة منه ان وكيل الوزارة للشؤون 
االدارية ابراهيم حســن اكد جلميع أولياء أمور 
التالميــذ بأن »الــوزارة جادة ومنذ نحو ســنة 
الرياضيات  مــادة  املنهــج وخصوصاً  مبراجعة 
للمراحل الدراسية األولى وأيضا مراجعة منهج 
الدراسة االعدادية ) اإلحيائي والتطبيقي ( من 
خالل جلنة تنسيقية عليا شكلت لهذا الغرض 
مــن وزارة التعليــم العالي والبحــث العلمي 
ووزارة التربية برئاسة رئيس هيئة املستشارين 

عبدالكرمي«.
وأهاب الوكيل »بآبــاء وأمهات التالميذ بتوخي 
كل احلذر من األيادي اخلفية التي تريد النيل من 

بلدنا العزيز والعملية التعليمية«.
كما ثمن وكيل وزارة التربيــة بنقابة املعلمني 
في نفيها بدعوتها لتنفيــذ إضراب واعتصام 
قائال: »هذا عهدنا بنقابتنا لقد أثبتت كما في 
سابق عهدها أنها في خدمة املعلم و العملية 
التعليمية، موقف آخر مشرف لنقابة املعلمني 
إلى اإلضــراب واالعتصام  تنفي فيه دعوتهــا 
وتوكد بــأن هناك جهات غير مســؤولة حتاول 

النيل من العراق والعملية التربوية ».

بغداد - الصباح الجديد: 
ناقــش رئيس الهيئــة العليا للحــج والعمرة 
الشــيخ د. خالــد العطية امــس الثالثاء مع 
املؤسســة األهليــة ملطوفــي حجــاج الدول 
العربية ترتيبات اخلدمات التي ستقدم للحجاج 

العراقيني خالل املوسم املقبل . 
وذكر املتحدث الرســمي باسم الهيئة حسن 
فهد الكناني، في تصريح صحفي  ان« الشيخ 
العطيــة بحث خــالل اللقاء الــذي جرى مبقر 
املؤسســة في مكة املكرمــة، اخلدمات التي 
ستقدم للحجاج في موسم احلج املقبل وزيادة 
عدد تخصيــص مخيمات حجــاج العراق في 
املرحلة ) أ ( مبشــعر منى والتي تعد قريبة جدا 

من رمي اجلمرات«. 
واضــاف املتحدث الرســمي ان« رئيس الهيئة 
اكــد التواصل الدائم مع املســؤولني في وزارة 
احلج والعمرة الســعودية واجلهات ذات العالقة 
للعمــل كفريــق واحد من أجــل تقدمي أفضل 

اخلدمات للحجاج العراقيني«. 

بغداد - الصباح الجديد: 

اقامت شــركة الفــاو العامة احدى 
تشــكيالت وزارة االعمار واالســكان 
والبلديات واالشغال العامة احتفالية 
مبناسبة حصولها على شهادة االيزو.

واكــد وكيل الــوزارة املهنــدس دارا 
حسن رشــيد في كلمة له في اثناء 
االحتفالية على ضرورة اهتمام جميع 
ادارة  الوزارة بتطبيق نظام  شــركات 
املواصفات  ومراعــاة  العاملية  اجلودة 
الدولية والتقنيات احلديثة في تنفيذ 

مشاريعها .
من جانبه بني مدير عام شركة الفاو 

الهندســية في كلمة له باملناسبة 
اجلودة  شهادة  على  الشركة  حصول 
  (iso 9001 : 2015( املواصفة الدولية
من قبل شركة )فكسل( وهي احدى 
دوليا  املعتمــدة  املانحة  الشــركات 
العاملية بعد  ادارة اجلــودة  النظمــة 
اجرائها عمليات التدقيق على اقسام 
الشديد  واحلرص   الشــركة  وشعب 
علــى تطبيق االنظمــة واملواصفات 
الدوليــة فــي تنفيــذ مشــاريعها 
والرائدة  الكبيرة  املشاريع  من  كونها 
واملتخصصــة فــي مجــال البنــاء 

واالنشاءات
يذكــر ان  االحتفال تخلله توزيع دروع 
للمعرض  وزيارة  تقديرية  وشــهادات 

الدائم للشــركة من قبــل  الوكيل 
التي  الكبيرة  االجنــازات  على  واطلع 
حققتها خالل مسيرتها واسهاماتها 
في عملية البناء والتنمية وقد ابدى 
اعجابــه الكبير بهــذه االجنازات من 
خالل تسجيل مالحظاته وانطباعاته 
في ســجل زيارات املعرض وقد اشاد 
بالدور الكبيــر الذي تضطلع به ادارة 
للشركة  والعاملني متمنيا  الشركة 

املزيد من التقدم والتطور واالزدهار . 
الى ذلك تواصــل وزارة االعمار تنفيذ 
مشــروع انشاء 7 مخافر حدودية في 
االنبار  التابــع حملافظة  القائم  قضاء 
لصالــح وزارة الداخلية / قيادة قوات 
احلدود عن طريق شركة الفاو العامة 

احدى تشكيالت الوزارة. 
وذكر املركز االعالمــي للوزارة ان هذا 
املشــروع يعد من املشــاريع احليوية 
واملهمة كونه يســهم بتأمني حدود 
بلدنا واسناد قواتنا املسلحة البطلة 
حيــث يضم املشــروع من بنــاء )7) 
مخافر حدودية امتدادا على الشريط 
احلدودي العراقي الســوري باجتاه البو 
كمــال  مبســاحة )230(م2 للمخفر 
الواحد الــذي يضم غرفا متعددة مع 
مزاغل رمي فوق اســطح البناية مع 
الســياج اخلارجي ، فضال عن تنفيذ 
كافة  والصحية  الكهربائية  االعمال 
، مشــيرا الى ان نسبة االجناز احلالية 

للمشروع تبلغ )45%).

تقرير

اإلعمار تحتفل بحصول شركة الفاو على شهادة الجودة العالمية )االيزو(
تواصل إنشاء 7 مخافر حدودية في قضاء القائم 

بغداد - الصباح الجديد:

بحث الدكتور محمد هاشم العاني 
وزير التجارة، مع ســفير سوريا في 
بغداد صطام الدندح آليات التعاون 
البلدين  بــني  والتجاري  االقتصادي 
وآفاق تطويرها في ضوء املستجدات 
التي تشــهدها املنطقــة وانتهاء 

حقبة اإلرهاب في سوريا والعراق.
التجارة للسفير السوري  وأكد وزير 
خــالل لقائهمــا في بغــداد امس 
تربط  التي  ان«العالقــات  الثالثــاء 
البلدين تاريخية وازلية وهي متطورة 
ســواء على املســتوى االجتماعي 
الشــعبني  يربط  الذي  واجلغرافــي 
الشقيقني، فضال عن حجم التبادل 
التجــاري الــذي وصل مســتويات 
دوالر  مليارات  باربعة  تقدر  متقدمة 
الظروف  السابقة، لكن  في االعوام 
التي شــهدتها املنطقة تســببت 
في انخفــاض التبــادالت التجارية 
الــى مســتويات متدنية نســعى 
االن الى جتاوزهــا والعودة بالعالقات 
الى مســتوى متقــدم يعيدها الى 

مستواها الطبيعي«.
إلى  أننا«نحتــاج  الوزيــر  واضــاف 
ملنافســة  االقتصــادي  التكامــل 
الصناعــات األخرى فــي دول بدأت 
تســيطر على األســواق وأصبحت 
إمكاناتها هائلة وهــذا يحتاج الى 
تفعيل قانون حماية املنتج الوطني 
وبدأنا في العــراق خطوات وقرارات 
الصناعات  دعــم  الهــدف منهــا 
الوطنيــة وجتاوزنــا الكثيــر مــن 

املشكالت .
واشار الوزير الى ان«اللجنة العراقية 
الســورية للتعاون املشترك سيتم 
تفعيل أعمالها فــي ضوء اتفاقية 
التعاون االقتصادي وتنظيم التبادل 
التجــاري املوقعة بني البلدين والتي 
انبثقــت عنها اللجنة املشــتركة 
التي عقــدت اجتماعاتها في بغداد 
ودمشــق ووقعت خاللهــا محاضر 
االتفاقيات وتشكيل مجلس اعمال 
سوري -عراقي مشترك ودعم تطوير 

العالقات في اجملال التجاري وافتتاح 
معرض لاللبسة اجلاهزة في معرض 

بغداد الدولي«.
عبر ســفير ســوريا،  من جهتــه 
عن«رغبة بالده فــي إعادة العالقات 
التجارية بني البلدين من خالل فتح 
املنافذ احلدودية وزيادة حجم التبادل 
التجاري وحل كل القضايا العالقة 
التي أوجدتها الظروف التي أحاطت 
باملنطقة جــراء اإلرهاب، فضال عن 
امكانية أنشاء ساحات تبادل جتاري 
واملواد  البضائع  لنقــل  البلدين  بني 
الغذائيــة وتلبية حاجات الســوق 

العراقية«. 
على صعيــد متصل بحــث الوزير 
العراق تشن  الصني لدى  مع سفير 
ويشنغ انشاء مدن صناعية ومذكرة 

تفاهــم للمحافظــة علــى جودة 
الســلع الصينية املصدرة للعراق ، 
التجاري  التبادل  حجم  زيادة  كذلك 
الــذي يعــد االكبر في  مع الصني 
دول  مع  التجارية  العــراق  تعامالت 

العالم.
كما مت خالل استقبال الوزير سفير 
جمهوية الصني الشعبية في بغداد 
تشــن ويشــنغ لتفعيل العالقات 
التبادل  وزيــادة حجــم  التجاريــة 

التجاري بني البلدين . 
واكــد وزيــر التجارة خــالل اللقاء 
اهمية العالقات بني الصني والعراق ، 
مبينا انها تستند الى جذور تاريخية 
وميتد عمرهــا الى 2400 عام عندما 
كانت التجارة متــر عبر طريق احلرير 
الذي يبــدأ من الصني الــى العراق 

والدول العربية االخرى.
والصــني  »العــراق  ان  واضــاف 
تربطهــم اتفاقية للتعاون التجاري 
وجــددت  والفنــي  واالقتصــادي 
باتفاقيــة مماثلة اخــرى وقعت عام 
1997 وهنــاك جلنة مشــتركة بني 
البلدين عقدت اخر اجتماعاتها في 
بكني عــام 2016 ولدينا الرغبة في 
ان تعقد اللجنــة اجتماعها املقبل 
في بغداد لتكون رسالة جدية على 
يشهده  الذي  االســتقرار  مستوى 

العراق«.
التبادل  ان حجــم  الى  كما اشــار 
التجاري بني البلدين وصل عام 2018 
الــى اكثر من 21 مليــار دوالر منها 
صادرات عراقية الى الصني تبلغ 15 
مليارا وبذلك يكــون حجم التبادل 

التجاري هــو االكبر فــي تعامالت 
العراق التجارية مع دول العالم. 

ولفت وزيــر التجارة الى ان البرنامج 
االنفتاح  اهمية  اكد على  احلكومي 
االقتصــادي علــى العالــم والغاء 
االزدواج الضريبي ودعم االستثمارات 
االجنبيــة لتأهيل البنــى التحتية 
كذلك تبســيط االجراءات ، ماضيا 
الى القــول »اننا ندعو الشــركات 
زيــادة مشــاريع  الــى  الصينيــة 
االســتثمار فــي مجــاالت النفط 
والتعاون في  البناء  والغاز ومشاريع 
العســكرية  التكنولوجيا  مجــال 
تفاهم تخص جودة  وتوقيع مذكرة 
املصدرة  الصينية  والبضائع  السلع 
القياسية  املواصفات  للعراق ضمن 

املعتمدة«.

من جهته ثمن الســفير الصيني 
في بغداد اجلهود التي بذلها العراق 
في محاربة االرهاب واالنتصار على 
اجلماعات املســلحة، مؤكدا رغبة 
الصــني في زيادة حجــم تبادالتها 
التجارية مع العراق التي شــهدت 
تطورا بعــد اتفاقية االطــار التي 
مبوجبها تقــدم الصــني اكثر من 
10 مليــارات دوالر اميركي للعراق ، 
مؤكدا ان ما يحصل من اســتقرار 
امنــي يؤســس لعالقــات متينة 
تشــجع علــى اعــادة االعمار في 
العراق ودخول اوســع للشــركات 
موقف  مثمنا  العراق  في  الصينية 
حكومــة العراق فــي توفير االمن 
تستثمر  التي  الصينية  للشركات 

في العراق .

استعرض مع الصين زيادة حجم التبادل التجاري 

العـراق وسوريـا يبحثـان إعـادة العـالقات
 االقتصاديـة الـى مستواهـا الطبيعـي 

إن الظروف التي 
شهدتها المنطقة 

تسببت في انخفاض 
التبادالت التجارية 

بين العراق وسوريا 
الى مستويات متدنية 

نسعى اآلن الى 
العودة بالعالقات 

الى مستوى 
متقدم يعيدها الى 
مستواها الطبيعي 

واسط - الصباح الجديد:
تفقــد محافــظ واســط الدكتور 
محمــد جميــل املياحــي منطقة 
االسواق في قضاء النعمانية برفقة 
عضو مجلس واسط السيد منتظر 
النعماني وقأئممقام القضاء محمد 
احملافظ  ومعــاون  الوائلــي  عيــدان 
لشــؤون اخلدمــات املهنــدس نبيل 

شمه. 
كمــا التقــى احملافــظ بعــدد من 
الى مالحظاتهم  واستمع  املواطنني 
واملشكالت واملعوقات التي تواجههم 
والســبل الكفيلة لتقــدمي خدمات 
نوعيــة حقيقية ألهالــي القضاء.  
على صعيد متصــل بحث محافظ 
واســط مع مدير عام شــركة الفاو 
العامة مسؤول خلية ازمة الفيضان 
املهندس مؤيد مجيد جاسم واطلع 

على اعمال صيانة سداد الشماشير 
ومنخفض الشويجة .

واشاد احملافظ بدور الوزارة في معاجلة 
مياه االمطار والسيول التي شهدتها 
احملافظــة وكذلك زيــارة قضاء احلي 

احلاصل  التأكل  على  االطالع  لغرض 
واتخاذ  الغــراف  نهــر  اكتــاف  في 
اضافة  ملعاجلتها  املطلوبة  االجراءات 
الى االطالع على منفذي النشــامة 

وام اجلري . 

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنت الشركة العامة للصناعات 
احدى  وااللكترونية  الكهربائيــة 
واملعادن  الصناعة  وزارة  شــركات 
عن جتهيز كهرباء اجلنوب مبحوالت 

توزيع نوع سيمنس.
وبني مدير عام الشــركة املهندس 
صالح حميد ان شــركته جهزت 
اجلنوب  لكهرباء  العامة  الشركة 
بكميــة )41( محولــة توزيع نوع 
ســيمنس ســعة )630( كي في 
أي ومبــدة تنفيذ بلغــت )10( ايام 
الفحوصات  اكمــال جميــع  مع 
ســتة  ضمان  وبفترة  املطلوبــة 

اشهر .
من جهــة اخرى اضــاف مطر ان 
العمــل متواصــل في مشــروع 
محطة توليد الطاقة الكهربائية 

سعة )8( ميكاواطات والذي تنفذه 
العامة  الشركة  الشركة لصالح 
واملســتلزمات  االدوية  لصناعــة 
الطبيــة في ســامراء ، الفتا الى 
ان الفريق املســؤول عــن العمل 
اطلع  الشــركة  مهندســي  من 
مؤخرا علــى مراحل تقدم العمل 
املالحظات  وابــدى  املشــروع  في 
باالعمال  املتعلقة  والتوجيهــات 
العاملني على  اجلارية هناك وحث 
االسراع في اجناز االعمال على وفق 

املواصفات املطلوبة. 
من جانبهــا اعلنت شــركة ابن 
ماجد العامة احدى شركات وزارة 
تصنيع  عــن  واملعادن  الصناعــة 
مبردات هواء كبيرة لصالح شركة 
مصافــي اجلنوب التابعــة لوزارة 

النفط.

للوزارة  االعالمــي  الناطــق  وبني 
عبدالواحــد علوان الشــمري بان 
اعمال  بتنفيــذ  تقوم  الشــركة 
تصنيع مبردات هــواء كبيرة عدد 
(10( لصالــح شــركة مصافــي 
بني  املبرم  العقــد  مبوجب  اجلنوب 
الطرفني ومبــدة تنفيــذ تبلغ )9) 
اشــهر ، الفتا الى ان هذه املبردات 
ذات طــول )9( امتار وعرض )1,75) 
تستعمل  تيوبا   )153( وبعدد  مترا 
لتبريد البنزين ، مشيرا في الوقت 
التصنيع  ان عمليــات  الــى  ذاته 
اجلارية تشمل اعمال تأشير بليت 
وقطع وتثقيب وعمل سن وكنرات 
داخليــة واعمــال حلــام واعمال 
واعمــال صبغ  هيدروســتاتيكي 
على وفــق املواصفــات املعتمدة 

دوليا.

محافظ واسط يتفقد منطقة
 األسواق في قضاء النعمانية 

اإللكترونية تجّهز كهرباء الجنوب 
بمحوالت توزيع الطاقة  

ابن ماجد تصنع مبردات هواء كبيرة لوزارة النفط أشاد بدور شركة الفاو في معالجة السيول 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت امانة بغداد عــن ازالة )9327) 
والشــوارع  االرصفــة  علــى  جتــاوزا 
والســاحات بجانبي الكرخ والرصافة 
مــن العاصمة خالل شــهر تشــرين 
الثانــي املاضــي . وذكــرت مديريــة 

العالقات واالعالم ان "مديرية احلراسات 
بالتنســيق  بغداد  امانة  فــي  واالمن 
مع قيــادة عمليات بغــداد وبالتعاون 
مــع الدوائــر البلدية ازالــت )5911) 
جتاوزا متثلت باالكشــاك ومســقفات 
احملــال التجارية و)2311( جتــاوزا على 

االرصفة و)105( لوحــات اعالنية غير 
مرخصة و)424( موقعــا لبيع االغنام 
". واضافت ان "املديريــة قامت بإزالة 
(138( دارا ســكنية في مراحل البناء 
االولي بنيــت جتاوزا على اراضي الدولة 
من دون املوافقــات والرخص االصولية 

لبنائها" ، وبينــت ان " املديرية نفذت 
حمــالت اخــرى تضمنت ازالــة )49) 
من االســيجة املتجاوزة و)61( موقعا 
لغســل الســيارات و)50( من املرائب 
واملشــاتل ومعارض لبيع الســيارات 
و)40( حاجــزا كونكريتيــا وحجز )52) 

متجاوزا لــم يلتزموا بالتعهدات التي 
اخذت عليهم في وقت سابق وكذلك 
ازالة )133( موقعا لبيع املواد االنشائية 
و)26( جتاوزا على اخلطوط الناقلة للماء 
الصافــي والصرف الصحــي ". يذكر 
أن أمانــة بغداد تواصــل حمالت ازالة 

التجاوزات على وفــق جداول وخطط 
أعــدت لهذا الغرًض ضمــن القواطع 
جمالية  علــى  للمحافظة  البلديــة 
الشــوارع واحلدائق واملتنزهات لضمان 
انســيابية تقــدمي اخلدمــات البلدية 

وتنفيذ املشاريع اخلدمية . 

أمانة بغداد  تزيل )9024( تجاوزا في العاصمة 

وزير التجارة مع سفير سوريا
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الصباح الجديد _ وكاالت :
قالت الشــرطة اإليطالية امس االول االثنني إنها اعتقلت 
صوماليا عمره 20 عاما لالشتباه في أنه عضو في تنظيم 
الدولة اإلســالمية وهدد بتفجير كنائس في إيطاليا، من 
بينها كنيســة القديــس بطرس في الفاتيــكان. وقالت 
الشــرطة للصحفيني في مدينة باري بجنوب إيطاليا إن 
الرجــل، ويدعى عمر محســن إبراهيــم، احتجز اخلميس 
املاضــي وإن قاضيا وجه لــه امــس االول االثنني تهمتي 
التحريض على اإلرهاب ودعم اإلرهاب. وأضافت الشــرطة 
أن إبراهيم اعتقل بعد عملية مراقبة استمرت شهرا وكان 
على وشك مغادرة باري حيث كان يعمل في شركة نظافة.

وقالت الشــرطة إن التحريات اشــتملت على تسجيالت 
صوتية ســمع إبراهيم خاللها وهو يقول ألحد األشخاص 
»دعنا نضــع قنابل في كل الكنائس في إيطاليا...أين أكبر 
كنيســة؟ إنها في روما«. وأضافت الشــرطة أن إبراهيم 
ُسمع في محادثة أخرى يشيد مبن »قتلوا في سبيل اهلل« 
وبإطالق الرصاص في األسبوع املاضي في سوق لعيد امليالد 

في ستراسبورج حني قتل مسلح خمسة أشخاص.
وأضافت أن الرجل اســتخدم اســما مســتعارا هو أنس 
خليل وعرف نفسه باسم »يوسف« على وسائل التواصل 
االجتماعي وأنه قدم إلى إيطاليا في عام 2016. ويشــتبه 

في أنه كان مقاتال في الدولة اإلسالمية.
وعززت الشــرطة اإليطالية األمن حــول الكنائس، مبا في 
ذلك كنيسة القديس بطرس قبل عيد امليالد الذي يجتذب 

حشودا غفيرة إلى الفاتيكان

الصباح الجديد _ وكاالت :
أعلــن البيت األبيض امس االول اإلثنــني أّن وزير اخلارجية 
مايك بومبيو سيمّثل الواليات املّتحدة في حفل تنصيب 
الرئيس البرازيلي جايير بولســونارو فــي األول من كانون 

الثاني املقبل.
وقالت الرئاســة األميركية في بيــان إّن »الرئيس دونالد 
ترامب أعلن اليوم عن تشكيل وفد رئاسي إلى جمهورية 
البرازيل االحتادية حلضور حفــل تنصيب فخامة الرئيس 

جايير بولسونارو في 1 كانون الثاني 2019 في برازيليا«.
وأضاف البيان أّن »الوفد سيرأســه وزير خارجية الواليات 
املّتحدة« مايك بومبيو وسيضّم في عداده مدير الوكالة 
األميركيــة للتنمية الدولّيــة )يو أس إيــد( مارك غرين 
واملستشار الرئاسي املسؤول عن شؤون أميركا الالتينية 

في مجلس األمن القومي ماوريسيو كالفير-كارون.
وانُتخب بولسونارو، الضابط املتقاعد اليميني املتطّرف، 
رئيســاً للبرازيل في نهايــة تشــرين األول املاضي بعد 
حصوله في الدورة الثانية من االنتخابات الرئاسية على 

%55 من األصوات.
وفي نهاية تشــرين الثاني التقى بولســونارو في ريو دي 
جانيرو مستشــار األمــن القومي للبيــت األبيض جون 
بولتــون، في أول اجتماع بني مســؤول أميركي على هذا 

املستوى والرئيس البرازيلي املنتخب.
وبولســونارو الــذي يطلق عليــه أحيانا لقــب »ترامب 
تروبيكال« بســبب أســلوبه الفظ في التعبير عن آرائه 
والشبيه بأسلوب الرئيس األميركي، يبدي عالنية إعجابه 
بسيد البيت األبيض وال يجد غضاضة في اجملاهرة برغبته 
بتحويل وجهة الدبلوماسية البرازيلية 180 درجة لتسير 

بالتناغم مع واشنطن.

الصباح الجديد _ وكاالت :
رفض الكرملني امس الثالثاء تقريرين أمريكيني جديدين 
يزعمان تدخل روســيا في انتخابات الرئاسة األمريكية 
عــام 2016 قائال إنهما يفتقران للتفاصيل ولم يوضحا 

كيف تدخلت احلكومة الروسية.
وذكــر تقريرا اخلبــراء اللذان نشــرهما أعضاء مبجلس 
الشــيوخ األميركي من احلزبني اجلمهوري والدميقراطي 
يوم االثنني أن تدخل موسكو في االنتخابات عبر وسائل 
التواصل االجتماعــي كان أكبر مما كان يُعتقد من قبل 
وتتضمن محاوالت لتقســيم األمريكيني على أساس 

العرق والفكر.
ونفى الكرملني مرارا أي تدخل في السياسة األميركية 
واصفا املزاعم بأنها جزء من حملة مناهضة لروســيا 

ذات دوافع سياسية.

اعتقال صومالي في 
إيطاليا الشتباه بهجوم 

على الفاتيكان

بومبيو سيمّثل الواليات 
المّتحدة في حفل تنصيب 

بولسونارو

الكرملين يرفض تقريرين 
عن تدخل روسيا في انتخابات 

الرئاسة االميركية

الصباح الجديد _ وكاالت :

مــع اســتمرار حــراك »غضب 
فزان« فــي جنوب ليبيــا، يعمل 
»الوفاق  الرئاسي حلكومة  اجمللس 
الوطنــي« علــى التفــاوض مع 
أعضــاء احلراك، من أجــل تلبية 
مقابــل  مطالبهــم،  بعــض 
إخالئهــم موقع حقل الشــرارة 
يرفضه  الــذي  األمر  النفطــي، 
احلراس باملوقــع، ضمن محاوالت 
حفتر  خليفة  املتقاعــد  اجلنرال 
النفط.  حقول  على  للســيطرة 
ُعرف  ما  أّلفــوا  وأقدم محتجون 
بــ«حــراك غضب فــزان«، على 
النفطي،  الشــرارة  حقل  إقفال 
ليبيا،  جنوبي  أوباري،  مدينة  قرب 
في 8 ديسمبر/كانون األول اجلاري، 
قبل أن تتوســع االحتجاجات في 
12 منطقة فــي اجلنوب، اجلمعة 
بتحســني  للمطالبة  املاضــي، 

الظروف املعيشية واخلدمية.
الشــريف،  مصطفــى  وقــال 
عضو حراك »غضــب فزان«، في 
تصريحــات الثالثــاء، إّن »ثــالث 
رئيس  مــن  مقّربة  شــخصيات 
اجمللس الرئاســي حلكومة الوفاق 
فايــز الســراج، أبلغــت قيادات 
داعمــة حلــراك غضب  قبليــة 
فزان، بأّن الســراج على استعداد 
للعمــل علــى خطــة وضعت 
لتلبيــة احتياجــات اجلنوب من 
املــواد األساســية والصحيــة، 
وحتسني الظروف اخلدمية، مقابل 
انسحاب املشــاركني في احلراك 

من حقل الشرارة«.
رئيس  اتهــم  الشــريف  أّن  غير 
مؤسسة النفط مصطفى صنع 
اهلل، بـ«محاولة عرقلة محاوالت 
التفــاوض أكثر من مــرة، آخرها 
أمــس، اإلثنني، عندمــا أعلن عن 

حالة القوة القاهرة في احلقل«.
وأوضح الشريف أّن »هدف احلراك 
الضغــط للفت نظــر احلكومة 
للجنــوب  النــواب  ومجلــس 
ومعاناته، وال يسعى لوقف إنتاج 
النفــط، لكن صنــع اهلل يحاول 
تصعيــد األزمــة واســتثمارها 
لصالــح طرف سياســي معنّي، 
وإحالل قــوة مســلحة جديدة، 
لتحل محّل حرس املنشآت احلالي 

الذي يقوم بحراسة احلقل«.
وشــدد الشــريف على أّن »أفراد 

حراك غضب فزان متضامنون مع 
الشرارة،  املنشــآت بحقل  حرس 
ولــن يســمحوا ألي قــوة أخرى 

بالدخول إليه«.
وكانــت »املؤسســة الوطنيــة 
للنفط« في طرابلس قد أعلنت، 
فــي وقت متأخر مســاء اإلثنني، 
عــن »حالة القــوة القاهرة على 
الشــرارة  حقل  في  العمليــات 
»ضرورة  على  مشددة  النفطي«، 
وجود ترتيبــات أمنية بديلة قبل 

استئناف عملية ضخ النفط«.
وذكرت املؤسســة، فــي بيان، أّن 
حلرس  التابعــة   »30 »الكتيبــة 
املنشآت احلالي في حقل الشرارة، 
اإلنتاج قســراً،  بـ«وقف  قامــت 
باســتعمال  املوظفني  وتهديــد 
العنــف قبل أن يســهلوا دخول 
احملتجني ملقر احلقــل«. وقال بيان 
املؤسسة إّنه »من املؤكد لنا أننا 
ال نســتطيع العودة إلى العمل 
بالوضع األمني الذي ُكنا فيه قبل 

إغالق احلقل«.
وأكــد الشــريف أّن »رد حــراك 
السراج  مبادرة  على  فزان  غضب 
بالتفــاوض، كان أّن حــل أزمات 

اجلنــوب ال بد أن يأتــي من خالل 
وزارات احلكومــة، وعبــر إنهــاء 
في  واألمني،  احلكومي  االنقسام 

اجلنوب على األقل«.
وشــدد على أّن »أهالــي اجلنوب 
وممثلني  إدارات  وجــود  يرفضــون 
حكوميني بعضهم يتبع حلكومة 
واآلخر لطبرق )حفتر(«،  طرابلس، 
مضيفاً أّن »اجلنوب وأهله ضحية 
وتزايدت  بــدأت  التــي  األزمــات 
بسبب االنقســام والتنافس بني 

احلكومتني«.
البوســيفي،  الدين  جنــم  لكن   
السياســي من مدينة  الناشط 
السابقة  العاصمة  وهي  سبها، 
ملنطقــة فزان في جنوب شــرق 
ليبيا، اعتبر أّن »احلراك جاء نتيجة 
املتنافســة  األطراف  مســاعي 
لتعيني شــخصيات في عضوية 
الوفاق،  حلكومة  الرئاسي  اجمللس 
من بينها عبد اجمليد سيف النصر، 
السفير احلالي باململكة املغربية 
واملقّرب من السراج، الذي ترفضه 

قبائل في اجلنوب«.
وقال البوســيفي، امس الثالثاء، 
في اجلنــوب تالقت  إّن »أطرافــاً 

مصاحلهــا مع حفتــر، فحّركت 
فتيــل  إلشــعال  نشــطاء 
االحتجاجــات مــن داخل حقول 
توحيد  لتخريب مساعي  النفط، 

السلطة التنفيذية في ليبيا«.
وأضــاف أّن »القبائل في اجلنوب، 
واملعروفة بوالئها للنظام السابق، 
لن تقبل بــأي حكومة موحدة«، 
محذراً مــن »خطر توّجه القبائل 
لتحقيق  النفط،  ورقة  الستغالل 
مكاســب سياســية تصّب في 
مصلحة أعوان النظام الســابق 
في اجلنــوب، املعروفني بتقاربهم 
مــع حفتــر«. غير أّن الشــريف 
ينفي هذا التوجه، مشــدداً على 
أّن »حراك غضب فزان مؤلف من 
ينادون  وناشطني  أناس بســطاء 
بحقوقهم األساسية، وال عالقة 

لهم بالتيارات السياسية«.
وقــال الشــريف إّن »احلراك على 
والتوّصل  للتفــاوض  اســتعداد 
إلى حل جذري ألزماتهم، لكّنهم 
في الوقت عينه، غير مستعدين 
أفراد حرس املنشآت  للتخّلي عن 
لقبائلهــم  ينتمــون  الذيــن 
)الطوارق(، واســتبدالهم بآخرين 

قادمني من مناطق أخرى«، معلالً 
هــذا الرفــض بـ«التخــّوف من 
أي عناصر  أن تســتغل  إمكانية 
قادمة من خارج اجلنوب إشــعال 
فتيــل حــروب جديــدة تخــدم 

مصالح تيارات سياسية«.
ويعــود البوســيفي إلــى أزمة 
حقل الشــرارة النفطي، قائالً إّن 
»األطراف السياسية التي ينتمي 
إليها كل مــن حفتر وصنع اهلل، 
عادت مجــدداً للصراع على ورقة 
النفط، كما كانت تفعل في أزمة 
الهالل النفطي. واحلراك، بحسب 
من  اجلميــع، مدعوم  يعلــم  ما 
تعزف  حلفتر،  موالية  شخصيات 
اإلنسانية  االحتياجات  أوتار  على 
التي يعانيها اجلنوب منذ سنني«.
اعتبــر  عينــه  الوقــت  وفــي 
البوســيفي أّن »قــرار صنع اهلل 
بشــأن القوة القاهرة في احلقل، 
األزمة  باجتــاه اســتثمار  خطوة 
لصالح حكومة الوفاق، من أجل 
طرد مسلحي حفتر )الكتيبة 30( 
يعني  األخير  احلقل، فقــراره  من 
عدم عودة اإلنتاج باحلقل حتى لو 
مت إخالؤه من قبل احملتجني، إلى أن 

بأخرى،  تُستبدل احلراســات فيه 
وهــو ما يرفضه احلــراك على ما 
يبدو«. وقال البوسيفي إّن »حفتر 
لم يظهر حالياً، خالل األزمة، كي 
تراجع  التراجع كما  يُجبر على  ال 
مرغماً عــن قراره، قبل أشــهر، 
ملؤسســة  النفط  تبعيــة  نقل 
إتاحة  أجــل  من  بنغــازي،  نفط 
مســاحة له ملمارسة الضغط«، 
أّن »كل مــا يحدث حول  معتبراً 
النفطي مرتبط  الشــرارة  حقل 
السياســي،  والتنافس  بالصراع 
وسط استمرار استغالل حاجات 

ومعاناة الناس«.
الشــرارة  حقل  إغــالق  ويقّلص 
النفطي إنتــاج ليبيا من النفط 
اخلام بنحو 315 ألف برميل يومياً 
)إجمالي إنتــاج احلقل(، و73 ألف 
برميل من حقــل الفيل، املعتِمد 
على إمدادات الكهرباء من احلقل.
كما يؤثــر اإلغالق على »عمليات 
بالنفط،  الزاويــة  مصفاة  إمداد 
وهو ما سيكّبد االقتصاد الليبي 
خســائر إجماليــة بقيمة 32.5 
مليــون دوالر يوميــاً، بحســب 

مؤسسة النفط الليبية.

حـراك » غضـب فـزان » يعيـد صـراع
 النفـط الـى الواجهـة فـي ليبيـا

يؤثر إغالق حقل 
شرارة على عمليات 

إمداد مصفاة 
الزاوية بالنفط، 
وهو ما سيكبد 
االقتصاد الليبي 
خسائر إجمالية 

بقيمة 32.5 مليون 
دوالر يوميًا، بحسب 

مؤسسة النفط 
الليبية 
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متابعة _ الصباح الجديد:
قالت مصــادر من حركــة طالبان 
اإلســالمية إن احملادثات بني الواليات 
املتحدة ومسؤولني من طالبان التي 
اإلعداد ملفاوضات سالم  إلى  تهدف 
في أفغانستان تدخل يومها الثاني 
أن تركزت على  الثالثاء بعــد  امس 
مســتقبل القوات األجنبية ووقف 
ســتة  مدته  النار  إلطالق  محتمل 

أشهر.
واحملادثــات التي تســتمر ثالثة أيام 
األقل  الثالثة على  أبوظبي هي  في 
التي يجتمع فيها مبعوث الواليات 
املتحدة زملاي خليل زاد مع ممثلني عن 
دبلوماسية  طالبان في إطار جهود 
تكثفت هــذا العام إلنهــاء احلرب 

الدائرة منذ 17 عاما.
واجتمــع وفــد مــن طالبــان مع 
مسؤولني من السعودية وباكستان 
واإلمارات امــس االول االثنني قبيل 

اجتماعه مع خليل زاد الذي ُعني في 
سبتمبر أيلول لإلشراف علي جهود 

السالم التي تبذلها واشنطن.
وقال مســؤولون من طالبان حتدثوا 
شريطة عدم الكشف عن هوياتهم 
إن الوفد األمريكي يضغط من أجل 
وقف إلطالق النار مدته ستة أشهر 
باإلضافــة إلى اتفــاق على ممثلني 
لطالبان في حكومة تسيير أعمال 

مستقبلية.
وقــال املســؤولون إن طالبان، التي 
األجنبية  القــوات  إلخــراج  تقاتل 
تفسيرها  وتطبيق  أفغانستان  من 
اإلســالمية،  للشــريعة  املتشدد 
تقاوم وقف إطالق النار إذ تعتقد أنه 
القوات  ويساعد  بقضيتها  سيضر 

األمريكية واألفغانية.
وقال مســؤول بــارز مــن طالبان 
»إذا أصبحــت هذه الــدول الثالث 
وباكستان،  واإلمارات  -الســعودية 
ضامنة وإذا نصبت الواليات املتحدة 

رئيســا نرشــحه نحــن حلكومة 
تســيير األعمال في أفغانســتان، 

فإننا سنفكر في وقف إطالق النار«.
وتأتــي أحــدث جولة مــن اجلهود 

الدبلوماســية بعد نحــو عام من 
الواليات املتحدة آالف اجلنود  إرسال 

اإلضافيني إلى أفغانستان وتصعيد 
مســتويات  إلى  اجلوية  ضرباتهــا 
لقبول  طالبان  دفع  بهدف  قياسية 

احملادثات.
الواليات املتحدة  لكن رغم إصــرار 
على أن التســوية السلمية يجب 
أن يجري االتفاق عليها بني األفغان، 
محادثات  إجــراء  طالبــان  رفضت 
مباشرة مع مسؤولني من حكومة 
كابــول التي تعتبرهــا احلركة غير 

شرعية ومفروضة من اخلارج.
املتحدث  مجاهد  اهلل  ذبيــح  وقال 
باســم طالبان في بيــان »احملادثات 
دارت حول سحب قوات االحتالل من 
التي  العملية  وإنهاء  أفغانســتان 
تقوم بها الواليات املتحدة وحلفاؤها 
وجرى تبادل وجهات النظر مع الدول 
األخرى بشأن السالم وإعادة اإلعمار 

في أفغانستان«.
وقال هارون تشاكانسوري املتحدث 
باســم احلكومة في بيــان إن وفدا 

من احلكومة األفغانية ســافر إلى 
أبوظبــي »لبدء حوار غير مباشــر 
مع وفد طالبــان ولإلعداد الجتماع 

مباشر بني اجلانبني«.
لكــن لم تظهر أي بوادر من طالبان 
على استعدادها لقبول احملادثات مع 
احلكومة. ورفض مجاهد يوم االثنني 
تقارير عن عقــد اجتماع قائال إنها 

دعائية.
وتقــول الواليات املتحــدة إن هدف 
احملادثات هو تسهيل عملية يقودها 
األفغان ويعكس إشراك السعودية 
احملادثات  في  وباكســتان  واإلمارات 
رغبة واشنطن في دمج دول مهتمة 

بأفغانستان.
وعقدت االجتماعات الســابقة في 
قطر حيث أسســت طالبان مكتبا 
سياســيا لكــن الدفع مــن أجل 
إشراك السعودية التي تقاطع قطر 
أدى إلى تغيير مــكان احملادثات إلى 

أبوظبي.

تهدف إلى اإلعداد لمفاوضات سالم في أفغانستان

محادثات أميركا وطالبان تركز على وقف إلطالق النار

تقـرير

حراك »غضب فزان«

عناصر من طلبان »ارشيف«

الصباح الجديد _ وكاالت :
يسود هدوء شوارع مدينة احلديدة 
في غــرب اليمن منذ صباح امس 
عنيفة  اشــتباكات  بعد  الثالثاء 
اندلعــت اثر دخــول اتفاق وقف 
الــذي ترعــاه االمم  النار  إطــالق 
املتحدة حيز التنفيذ واســتمرت 

لنحو ثالث ساعات.
حــّددت  املتحــدة  األمم  وكانــت 
منتصــف امس الثالثــاء موعدا 
لبدء ســريان الهدنة بني القوات 
بها  املعترف  املوالية للحكومــة 
دوليــا واملتمرديــن احلوثيني، رغم 
أّن اّتفــاق الهدنة الذي متّ التوصل 
نّص  الســويد  في  اخلميس  إليه 

على وقف فوري إلطالق النار.

لكن بعيد حلول منتصف الليل، 
في  عنيفة  اشــتباكات  اندلعت 
شــرق احلديدة، بحسب مسؤول 
وســاكان  احلكومية  القوات  في 

في احلديدة.
وأّكــد مســؤول فــي القــوات 
احلكوميــة فرانس بــرس "هناك 
هــدوء تام منــذ الثالثــة فجرا 
اليمــن( فــي مدينة  )بتوقيــت 

احلديدة".
وقبل وقت قصير من بدء ســريان 
الهدنة، طلبــت وزارة الدفاع في 
احلكومــة اليمنيــة املعترف بها 
دوليــاً من عســكرييها أن "يتم 
إيقاف إطــالق النار في محافظة 
احلديدة ومدينة احلديدة"، بحسب 

قرار حصلــت وكالة فرانس برس 
على نسخة منه. وكتب املسؤول 
املتمّردين  صفوف  في  السياسي 
محمد عبد السالم على حسابه 
على تويتر "نؤّكد االلتزام باالّتفاق 
العســكرية  العمليات  ،ووقــف 
في محافظــة احلديدة منتصف 
هــذه الليلــة". وكان مصدر في 
السعودية  تقوده  الذي  التحالف 
2015 دعماً  آذار  اليمن منــذ  في 
االثنني  أّكــد  احلكومة،  لقــوات 
اّن التحالــف "ال نّيــة لديه خلرق 
االتفاق، وسيقوم بكل ما بوسعه 
أربع  من  أكثــر  وبعد  الحترامه". 
توّصلت  احلــرب،  مــن  ســنوات 
في  واملتمّردون  اليمنية  احلكومة 

محادثات في الســويد استمرت 
ألســبوع واختتمت اخلميس إلى 
املقاتلة  القوات  لســحب  اّتفاق 
مــن مدينــة احلديــدة ومينائها 
ماليني  عليه  يعتمد  الذي  احليوي 
باملــؤن، ووقف  للتزّود  اليمنيــني 

إطالق النار في احملافظة.
كمــا اّتفــق طرفا النــزاع على 
التفاهــم حيــال الوضــع فــي 
مدينــة تعز )جنوب غــرب( التي 
تسيطر عليها القوات احلكومية 
ويحاصرها املتمّردون، وعلى تبادل 
نحو 15 ألف أسير، وكذلك أيضاً 
على عقد جولة محادثات جديدة 
الشهر املقبل لوضع األطر الّتفاق 

سالم ينهي احلرب.

هدوء في الحديدة غرب اليمن اثر
 اشتباكات خرقت اتفاق الهدنة
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متابعة - الصباح الجديد:

يتجه لبنان على مــا يبدو نحو 
التوصــل إلى اتفاق لتشــكيل 
جديدة  وطنية  وحــدة  حكومة 
بعــد أكثر من ســبعة أشــهر 
مــن التشــاحن والتنافس على 
ما  فــي ظل  الوزارية  احلقائــب 
نقلته وســائل إعالم عــن وزير 
أنه قــد تكون هناك  املالية من 

إدارة جديدة خالل أيام.
املتصارعــة  املطالــب  وتقــف 
للفصائل والتيارات املتنافســة 
احلكومية  املناصــب  بخصوص 
حجر عثــرة أمام جهــود رئيس 
الــوزراء املكلف ســعد احلريري 
لتشكيل حكومة جديدة يتعني 
تكوينهــا وفق نظام سياســي 

قائم على توازن طائفي دقيق.
ولبنــان الذي يعانــي من تراكم 
الديــون وركــود االقتصــاد في 
حاجــة ماســة إلــى حكومة 
إصالحات  في  الشــروع  ميكنها 
اقتصاديــة متوقفــة منذ فترة 
طويلة لوضــع الدين العام على 

مسار مستدام.
التابع  املنــار  تلفزيــون  ونقــل 
جلماعة حزب اهلل الشيعية عن 
وزيــر املالية علي حســن خليل 
قوله »األمور في امللف احلكومي 
تســير في االجتــاه اإليجابي. إذا 
اســتمر الوضع بهذه اإليجابية 
جديدة  حكومة  أمام  ســنكون 

خالل أيام«.
املســتقبل  صحيفة  وحتدثــت 
»أجواء  عن  للحريــري  اململوكة 
إيجابية« تشــير إلى أن مسعى 
تشــكيل احلكومة »بقرب بلوغ 
... خواتيمــه املرجــّوة« وعن أن 
أصبحت  احلكومة  إلى  »الطريق 

سالكة بنسبة كبيرة جدا«.

الرئيســية في  العقبة  وتتمثل 
احلكومة  في  الســني  التمثيل 
مــع مطالبــة مجموعــة من 
مع  املتحالفني  الســنة  النواب 
حزب اهلل مبقعد وزاري مبا يعكس 
مكاســبهم في انتخابات مايو 
أيار التي فقد فيها احلريري أكثر 

من ثلث نوابه.
اجليش  تصدى  ذلك  غضون  وفي 
اللبناني أمس االول االثنني خلروق 
في  األزرق  للخــط  إســرائيلية 
اجلنوبية،  اجلبــل  منطقة ميس 
وحصل اســتنفار علــى احلدود 
اجلانب  بتراجــع  معاجلتــه  متت 
اإلســرائيلي عــن اخلــروق التي 

األمم  قــوات  بحضــور  نفذهــا 
املتحدة في اجلنوب )يونيفيل(. 

وأعلنت قيــادة »يونيفيل« امس 
االول االثنــني أن التحقيق الذي 
أجرته حول األنفاق األربعة التي 
أعلــن اجليش اإلســرائيلي عن 
اكتشــافها أفضى إلى تأكدها 
مــن أن إثنني من هــذه األنفاق 
يعبران اخلط األزرق، ما يشــكل 
انتهــاكا للقــرار الدولي الرقم 
اللبنانية  السلطات  على   1701
حساســية  ولألمر  معاجلتــه. 
خصوصــا أن مجلــس األمــن 
األنفاق  مســألة  غدا  سيبحث 
إسرئيل  وستسعى  املكتشفة، 

اللبنانية  السلطات  حتميل  إلى 
املسؤولية عن حفر هذه األنفاق. 
ويقع على عاتق الديبلوماســية 
اللبنانية أن تصيغ موقفا حازما 
بأنها ســتعالج اخلروق احلاصلة 
مــن اجلهــة اللبنانية، مبــوازاة 
اجملتمع  يقــوم  بأن  مطالبتهــا 
الدولي بوضع حد خلروق إسرائيل 
املتواصلة لســيادته بــرا وبحرا 

وجوا.
وجال قائــد »يونيفيــل« اجلنرال 
ســتيفانو ديل كــول أمس على 
كل من رئيسي اجلمهورية العماد 
ميشــال عون وحكومة تصريف 
األعمــال ســعد احلريــري وقائد 

العماد جوزيف  اللبنانــي  اجليش 
عــون إلطالعهــم علــى نتائج 
عمليات التحقق التي قامت بها 
الوضع  األنفاق، وعلى  قواته حول 

على احلدود.
ملكتبه  بيان  احلريري حسب  وأكد 
اإلعالمــي للجنــرال ديــل كول 
أن لبنــان »متمســك بالتطبيق 
واحترام  للقــرار ١٧٠١  الكامــل 
اخلط األزرق على حدوده اجلنوبية«.

وأضاف احلريري خــالل لقائه ديل 
كول، أن »اجليــش اللبناني املولج 
وحــده الدفاع عن ســيادة لبنان 
وسالمة أراضيه يتعاون مع قوات 
»اليونيفيل«، وســيقوم بتسيير 

دوريات ملعاجلة أي شــائبة تعتري 
اجلانب  القــرار ١٧٠١ من  تطبيق 
ان  املتحدة  األمم  وعلــى  اللبناني، 
تتحمل مسؤولياتها في مواجهة 
بها  تقوم  التي  اليومية  اخلروقات 
إسرائيل لألجواء واملياه اإلقليمية 

اللبنانية«.
واعتبــر احلريري أن »التصعيد في 
اللهجة اإلسرائيلية جتاه لبنان ال 
املستمر  الهدوء  مصلحة  يخدم 
منذ اكثر مــن ١٢ عاما، وأن على 
هذا  يلجم  أن  الدولــي  اجملتمــع 
التصعيــد ملصلحة احترام اخلط 
الكامل للقرار  والتطبيــق  األزرق 

.»١٧٠١

الجيش اللبناني يتصدى لخرق إسرائيل الخط االزرق

توقع بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة خالل أيام

يقع على عاتق 
الديبلوماسية 

اللبنانية أن تصيغ 
موقفا حازما بأنها 

ستعالج الخروق 
الحاصلة من جهة 

لبنان

جانب من اللقاء

متابعة - الصباح الجديد:

البريطانية  الــوزراء  رئيســة  حّذرت 
تيريزا ماي أمس مــن »أضرار ال ميكن 
اململكــة  نظمــت  إذا  إصالحهــا«، 
على خروجها  ثانياً  استفتاًء  املتحدة 

من االحتاد األوروبي )بريكزيت(. 
فــي الوقــت ذاتــه، تســود فوضى 
إذ  احملافظني،  حزب  زعامة  وشــكوك 
أفــادت معلومات بــأن املدعي العام 
جيفري كوكس طالب الوزراء بالعمل 
إلطاحــة ماي، بعــد »الطالق«، »كي 
ويعيد  آخر  شخص  )املهمة(  يتسّلم 

مناقشة اتفاقها« مع بروكسيل.
وأعلنــت مــاي أن التصويــت فــي 
على  )البرملــان(  العمــوم  مجلــس 
اتفــاق »بريكزيت«، ســُيجرى في 14 
أرجأته  املقبــل، بعدما  الثاني  كانون 
األســبوع املاضي، إلدراكها أن النواب 

سيرفضون االتفاق. 
وقالت أمــام البرملــان: »كثيرون من 
أعضاء هــذا اجمللس مهتمون بضرورة 
أن نتخــذ قراراً قريبــاً. نعتزم العودة 
إلى مناقشــة التصويــت اجلدي في 
األســبوع الــذي يبدأ فــي 7 كانون 

الثاني، وإجراء التصويت في األسبوع 
التالي«.

وجــّددت رفضها تنظيم اســتفتاء 
ثاٍن علــى »الطالق«، محــذرة من أن 
هــذه اخلطوة »ســتؤدي إلــى أضرار 
ال ميكــن إصالحهــا فــي صدقيــة 
سياســاتنا، وستقول ملاليني املؤمنني 

بدميوقراطيتنا إنها ال تصلح«. 
ذلك  يكــون  أال  »يجــب  وأضافــت: 
مخرجاً. دعونا ال نخّل بوعدنا للشعب 
البريطاني. إن استفتاًء آخر لن يسّوي 
املســألة وســيفاقم االنقسام، في 
حلظة تتطّلب منــا أن نعمل لنكون 

موّحدين أكثر«.
ذاته، اعتبر وزير اخلارجية  في السياق 
الســابق بوريــس جونســون أن أي 
شــخص يفّكر في تنظيم استفتاء 
ثاٍن »فقد عقله«. وكتب في صحيفة 
»ديلــي تلغراف« أن هذا االســتفتاء 
»ســيثير مشــاعر فوريــة وعميقة 

باخليانة، ال ميكن تبديدها«.
لكــن النائــب العماليــة مارغريت 
»التصويت  أن  إلــى  لفتــت  بيكيت 
اجلديد سيكون مختلفاً عن استفتاء 
2016، إذ نعلم اآلن املزيد حول معنى 
أن »كل  إلــى  ونّبهــت  بريكزيــت«. 

مجهود إلرغــام بريطانيا على اخلروج 
)من االحتاد( مــن دون التحقق من أن 
الشــعب  مبوافقة  األمر يحظى  هذا 

البريطاني، سيفاقم االنقسامات«.
ويدعــم عشــرات النــواب من كل 
وهناك  ثانيــاً،  اســتفتاًء  األحــزاب 
النواب  الطلب من  ينّص على  اقتراح 
التصويت على خيــارات عدة، حملاولة 
حتديد اخلطوات التــي يجب اتخاذها، 
في حال عدم مترير االتفاق في البرملان. 
وقال وزير األعمال غريغ كالرك: »يجب 
الطلب من البرملان أن يوضح ما الذي 
يوافق عليه«، بدل مجرد انتقاد االتفاق 
الذي رفض قادة االحتاد األوروبي إعادة 
التفاوض عليه، ال سّيما في مسألة 

احلدود اإلرلندية.
وتفيــد تقاريــر بــأن وزراء يفّضلون 
ســيناريو مطالبة النواب بالتصويت 
على خيــارات، قد تتضّمن خروجاً من 
دون اتفــاق، وتنظيم اســتفتاء ثاٍن، 
و»خيار النروج« للحفاظ على عالقات 

اقتصادية أوثق مع االحتاد.
الى ذلــك، أوردت »ديلــي تلغراف« أن 
دعــوة كوكس الــوزراء إلــى العمل 
»الطــالق«وردت  بعد  مــاي،  إلطاحة 
خالل مؤمتــر عبر الهاتف مــع وزيرَي 

جاويد  ســاجد  واخلارجية،  الداخلية 
املدعي  أن  وأضافــت  وجيرميي هانت. 
»التغاضي  على  الوزيرين  العام حّض 
موقتــاً« عن اتفاقها مــع االحتاد، في 
انتظار موعــد »بريكزيت« في 29 آذار 

املقبل، وبدء التحرك إلطاحتها.
أوساط كوكس نفت هذه املعلومات، 
لكــن الصحيفة نقلــت عن مصدر 
أن املدعــي العــام أوضــح وجهــة 
نظــره، قائالً: »إن عــدم دعم االتفاق 
مع بروكســيل اآلن سيســّبب أزمة 
إعادة طرح  األفضل  ومن  دســتورية، 
املســألة فــي املرحلــة الثانية من 
لعبة  تشــبه  املســألة  املفاوضات. 
كرة القدم: نخسر في النصف األول 
ونربح في  املــدرب  نغّير  ونصارع كي 

النصف الثاني«.
إلى ذلك، حذر رئيس الوزراء الهولندي 
مارك روتــي مواطنيه مــن محاولة 
تعاني  وانقســام«  »فوضــى  تقليد 
منهما بريطانيا، نتيجة قرارها اخلروج 
من االحتــاد. وقــال: »إذا كان أحد في 
هولندا يفّكر في أن نيكزيت )نســبة 
إلى هولندا( هــو فكرة جيدة، أنظروا 
إلى إنكلتــرا وإلى الضرر الهائل الذي 

سّببه بريكزيت«.

فوضى وشكوك تسود حزب المحافظين

المدعي العام »ينصح« وزراء بإطاحة ماي بعد »بريكزيت«

تقـرير

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلنت البحرين تضامنها التام مع السعودية بشأن 
إصدار مجلس الشــيوخ األميركي قرارا يحمل ولي 
العهــد محمد بن ســلمان املســؤولية عن مقتل 

الصحفي جمال خاشقجي.
وجددت البحرين تقديرهــا للجهود الكبيرة للملك 
ســلمان بن عبد العزيز وولي عهده في إرساء األمن 
والســالم، وتعزيز التنمية في مختلف دول العالم، 
ومواصلة الدور القيــادي التاريخي الذي تضطلع به 

اململكة على كافة األصعدة.
وشددت البحرين على أن الســعودية هي »الركيزة 
األهم لتحقيق االســتقرار الشــامل في املنطقة 
وفــي العالم أجمع، والداعم األقوى للجهود الرامية 
ملكافحــة اإلرهاب بكل صوره وأشــكاله والتصدي 

بقوة لداعميه ومموليه«.
ونوهت البحرين باملواقف املسؤولة واجلهود الكبيرة 
للرئيس األميركي دونالد ترامب، ومبادراته املتواصلة 
فــي مكافحة اإلرهــاب وتعزيز األمن والســالم في 

املنطقة، والتزامه بالعمل املشترك مع احللفاء.
وتبنى مجلس الشــيوخ األميركي، اخلميس املاضي، 
مشروع قرار يحمل ولي العهد السعودي محمد بن 

سلمان مسؤولية مقتل خاشقجي.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
صادق البرملان اإلســرائيلي )الكنيســت( امس االول 
االثنني على تعيني رئيــس احلكومة بنيامني نتنياهو 

وزيرا للدفاع بشكل دائم.
ومتــت املصادقة علــى التعيني، بأغلبيــة 59 مؤيدا 

مقابل 56 معارضا.
وتســلم نتنياهو حقيبــة الدفــاع »مؤقتا«، عقب 
اســتقالة وزير األمن السابق أفيغدور ليبرمان، الذي 
انســحب من احلكومة احتجاجا على »الرد الهزيل 

للحكومة، على حركة حماس في قطاع غزة«.
ومن املقرر أن يعني نتنياهو أحد وزراء حزبه »الليكود« 
في منصب وزيــر اخلارجية قريبا، وأقوى املرشــحني 
لهذا املنصب هم وزير اخملابرات يسرائيل كاتس، ووزير 
األمن الداخلي غلعــاد إردان، ووزير التعاون اإلقليمي 

تساحي هنغبي ووزير الطاقة يوفال شطاينتس.
هذا وســيتم تعيني أحد هؤالء الوزراء لفترة 3 أشهر 

فقط، وهي فترة ال تتطلب مصادقة الكنيست.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
كشف استطالع للرأي نشرت نتائجه امس الثالثاء 
أن شعبية الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون وصلت 
إلى أدنى مســتوى )27 باملئة( منذ بداية واليته في 
أيار/مايو 2017، بعدمــا تراجعت خمس نقاط خالل 

شهر واحد.
وقال االســتطالع الذي أجراه معهد »أودوكســا« 
إنه بعد شــهر على بدء أزمة »السترات الصفراء«، 
يواصل رئيس الدولة تراجعه شبه املتواصل الذي بدأ 
في أيار ، مشيرا إلى أن 73 باملئة من الفرنسيني الذي 

شملهم االستطالع عبروا عن آراء سلبية فيه.
وأوضح التحقيق الذي أجري حلســاب إذاعة »فرانس 
انتر« ومجلة »ليســكبريس« األسبوعية وصحيفة 
»ال برس« احمللية أن ماكــرون تراجع لدى املقربني من 
احلزب االشــتراكي )أقل بأربع نقاط(، وحزب فرنسا 
املتمردة اليســاري الراديكالــي )11 نقطة( وكذلك 
احلزب الرئاســي »فرنســا إلى األمــام« )أقل بثالث 

نقاط(.
وقال 74 باملئة من الذين اســتطلعت آراؤهم إنهم 
يعتبرونه »رئيس األغنياء« )بزيادة ثالث نقاط( بينما 
بات 33 باملئة )أقل بـــ16 نقطة( يعتبرونه »مؤهال« 

مقابل 68 باملئة عبروا عن رأي معاكس.
وسجلت شــعبية رئيس الوزراء ادوار فيليب تراجعا 
أيضا حيث اعتبره 31 باملئة من الفرنسيني »رئيسا 
جيــدا للحكومة« مقابل 68 باملئة يرون عكس ذلك 

(5+ نقاط(.

البحرين تتضامن 
مع السعودية ضد 

الكونغرس األميركي

 نتنياهو وزير
 دائم للدفاع

شعبية ماكرون تصل 
أدنى مستوى لها الصباح الجديد ـ وكاالت:

اتهم القضــاء األميركي امس 
االول اإلثنني شــريكني سابقني 
السابق  املستشار  فلني  ملايكل 
للرئيــس دونالــد ترامب بدعم 
إلى  للتوصــل  أنقــرة  جهــود 
تسليم تركيا الداعية فتح اهلل 
غولن الذي يقيــم في الواليات 
املتحدة ويعتبــره الرئيس رجب 

طيب اردوغان عدوه اللدود.
واتهمــت وزارة العــدل بيجان 
باســم  املعــروف  رافيكيــان 
بيجان كيــان )66 عاما( ويقيم 
وكميل  كاليفورنيا،  واليــة  في 
عاما(   41( البتيكــني  ايكيــم 
في  املقيم  الهولنــدي  التركي 
بالعمل حلســاب  اســطنبول، 
احلكومة التركية والكذب على 
الفدرالي  التحقيقــات  مكتب 
)اف بي آي( بشــأن هذه اخلطة 

التي تعود إلى 2016.
ويفيد محضر االتهام أن الرجلني 
مجموعــة  لتتســلم  عمــال 
مجموعة  غــروب"  انتل  "فلني 
الترويج التي أسســها مايكل 
فليــت ورافيكيان، بطريقة غير 
مباشرة مبلغ 600 ألف دوالر من 
سلبا  للتأثير  التركية  احلكومة 
على اجلمهور وعلى مســؤولني 

سياسيني أميركيني بشأن فتح 
اهلل غولن.

وأعدت هذه اخلطة خالل حملة 
الرئاسية التي جرت  االنتخابات 
مايكل  كان  عندمــا   2016 في 
فلني مستشارا للمرشح ترامب 
حول قضايا السياسة اخلارجية 

واألمن.
الهدف  إن  العــدل  وزارة  وقالت 
كان التوصل إلى إبعاد فتح اهلل 
غولن إلى تركيــا حيث يتهمة 
اردوغــان بالوقــوف وراء احملاولة 
االنقالبيــة التي جــرت في 15 
متوز/يوليــو 2016. لكن الداعية 
ينفي هذا االتهام بشكل قاطع.
وتفيد محاضر االتهام أن االتفاق 
وافقت عليه أعلى املســتويات 
في احلكومة التركية، موضحة 
يطلــع  كان  البتيكــني  أن 
باســتمرار على  نافذيــن  وزراء 

التطورات.
ويأتي هذا االتهام عشية صدور 
احلكم على مايــكل فلني الذي 
بســبب  املاضي  العــام  أوقف 
صالتــه مــع مســؤولني روس 

وتركيا.
وقــد اعتــرف فــي 2017 بأنه 
التحقيقات  مكتب  على  كذب 
بشــأن  خصوصــا  الفدرالــي 

حواراته مع السفير الروسي في 
الواليات املتحدة. ونظرا لتعاونه 
مع القضاء، طلب املدعي اخلاص 
املكلــف التحقيق فــي تدخل 
روســيا في حملة 2016 روبرت 
مولر، إصــدار حكم ال يتضمن 

السجن ضده.
األميركية  الصحــف  وكانــت 
كتبــت من قبل عــن العالقات 
بني مايكل فلني وتركيا. وذكرت 
جرنال"  ستريت  "وول  صحيفة 
أن روبرت مولــر مهتم باجتماع 
في   2016 أيلــول  فــي  عقــد 
نيويــورك بني فلــني والبتيكني 
مســؤولني  وكذلك  ورافيكيان، 
التركية  احلكومــة  فــي  كبار 
مولود  اخلارجيــة  وزيــر  بينهم 

تشاوش أوغلو.
إمكانية  ناقشــوا  أنهم  ويبدو 
تنظيم مغــادرة غولن الواليات 
تسليم  مذكرة  مبوجب  املتحدة 

رسمية.
أكد  التركي  اخلارجية  وزير  لكن 
األحــد أن ترامب قــال ألردوغان 
بينهما على هامش  لقاء  خالل 
في  العشــرين  مجموعة  قمة 
بوينــوس آيرس مطلــع كانون 
يعمل  األبيض  البيــت  إن  األول 

بشأن تسليم فتح اهلل غولن.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وصدر بيان صحفي عن »يونيفيل« 
حول اكتشــاف أنفــاق على اخلط 
االزرق جــاء فيه: »تتابــع يونيفيل 
املتعلقــة  التطــورات  بنشــاط 
باكتشــاف أنفاق على اخلط األزرق 
من قبل اجليش اإلســرائيلي. وأبلغ 
اجليــش اإلســرائيلي يونيفيل أنه 
اكتشــف حتى اآلن أربعــة أنفاق 

على طول اخلط األزرق«. 
التابعة  التقنية  وأوضح أن »الفرق 
ليونيفيــل قامت بإجــراء عدد من 
املواقــع جنوب  عمليــات تفتيش 
اخلط األزرق من أجل تقصي احلقائق. 
املستقل  التقييم  إلى  واســتنادا 
اليونيفيل حتى  أكدت  لليونيفيل، 
اآلن وجــود جميع األنفــاق األربعة 
بالقرب من اخلط األزرق في شــمال 

إسرائيل«.
أضــاف البيان: »وبعــد إجراء مزيد 
التقنية بشــكل  التحقيقات  من 
مســتقل وفقــا لواليتهــا، ميكن 
ليونيفيل في هذه املرحلة أن تؤكد 
أن اثنني من األنفــاق يعبران اخلط 
انتهاكات  تشــكل  وهــذه  األزرق، 
لقرار مجلس األمن الدولي 1701 ».
ورأت قيــادة »يونيفيــل« أن »هذه 
مســألة مدعاة للقلق الشــديد، 
التحقيقات  تواصــل  ويونيفيــل 
التقنيــة في هذا اإلطــار. وطلبت 
مــن الســلطات اللبنانية ضمان 
اتخاذ إجراءات متابعة عاجلة وفقا 

ملســؤوليات حكومــة لبنان عمال 
بالقرار 1701«.

وأكــدت أن »الوضع فــي منطقة 
عمليات يونيفيل ال يزال هادئا، مع 
االشــارة الى أن قيادتها منخرطة 
بشكل كامل مع األطراف لضمان 
االســتقرار على طول اخلط األزرق 
وتفادي أي ســوء فهــم من أجل 
احلفاظ على الهــدوء في منطقة 

العمليات«.
وكان التوتــر على احلــدود حصل 
بني جنــود لبنانيني وإســرائيليني 
»بوكلن«  ثالث حفارات  قامت  حني 
اجتازت الســياج التقني في كروم 
الشراقي في ميس اجلبل، وباشرت 
أعمــال احلفــر. وحني قــام اجلنود 
اإلســرائيليون بوضع سياج شائك 
ميتد عشــرات األمتار، في املنطقة 
تنبــه إلى األمــر جنــود لبنانيون 
فــي صفوفهم  اســتنفار  فجرى 
واجته بعضهم مــع ضباط ارتباط 
دوليني إلى إحدى النقاط حيث خرق 

اجلانب اإلسرائيلي اخلط األزرق. 
وتولت قوة من اجليش إبعاد جميع 
املدنيــني املوجودين فــي منطقة 
كروم الشراقي. وانتشر على مواقع 
التواصل االجتماعي مقطع فيديو 
يظهر املالزم أول في اجليش اللبناني 
محمد قرياني يقف رافعا بندقيته 
اللبنانيني  اجلنــود  وإلــى جانبــه 
ومنهــم فريــق طوبوغرافي عاين 
املــكان، قبالة جنود إســرائيليني 

اإلنكليزية،  باللغة  منهم  ويطلب 
إبعاد السلك الشائك الذي وضعوه 
»إلى خلف الشجرة«. وكان ضباط 
متواجدين  »يونيفيل«  في  االرتباط 
فــي املــكان حيث أبلغــوا اجلانب 
اإلســرائيلي بخرقه اخلــط األزرق، 
فقام جنود بإبعاد السياج الشائك 
عن ثالث مواقع تشكل خرقا. وأدى 
التوتر إلى وقف اإلسرائيليني أعمال 

احلفر التي كانوا بدأوها.
»يونيفيل«  باســم  املتحدث  وأكد 
أندريا تيننتــي، ان »اجلنود الدوليني 
انتشروا في املنطقة، بعد تقارير عن 
حصول توتر بني القوات املســلحة 
اللبنانيــة واجليــش االســرائيلي 
على اخلــط األزرق، لتهدئة الوضع 
ومنع أي ســوء فهم واحلفاظ على 
االســتقرار«. واشار الى ان »الوضع 
فــي املنطقة اآلن هــادئ وجنودنا 

موجودون على األرض«.
منطادا  اإلســرائيليون  أطلق  كما 
مزودا بكاميرات مراقبة على طريق 

عام كفركال - العديسة.
وأصدرت قيادة اجليش اللبناني بيانا 
أمس االول االثنــني أعلن أن »زورقا 
حربيا تابعا للعدو اإلسرائيلي، خرق 
مقابل  اللبنانية  اإلقليميــة  املياه 
رأس الناقــورة، على ثــالث مراحل، 
ملسافة أقصاها حوالى 960 متراً«.

موضوع  متابعة  »جتــري  أنه  وأكد 
األمم  قــوات  مع  بالتنســيق  اخلرق 

املتحدة املؤقتة في لبنان«.

اتهام تركيين اميركيين
 بالتواطؤ لتسليم غولن

»يونيفيل« تواصل التحقيقات
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متابعة الصباح الجديد:

بيانــات رســمية أمس  أظهــرت 
الثالثــاء ارتفــاع صــادرات النفط 
اخلام الســعودية في تشرين األول 
يوميا  برميــل  مليون   7.700 إلــى 
مــن 7.433 مليون برميل يوميا في 

أيلول.
تقــدم الريــاض وســائر أعضــاء 
منظمة البلــدان املصدرة للبترول 
)أوبك( األرقام الشهرية إلى مبادرة 
التي تنشرها  املشــتركة  البيانات 

في موقعها على اإلنترنت.
في الســياق، قــال وزيــر الطاقة 
إن  أمس،  نوفاك  ألكسندر  الروسي 
ينخفض  قد  النفطي  روسيا  إنتاج 
العــام املقبل بفعل اتفــاق عاملي 
خلفض اإلنتاج ممــا قد يوقف اجتاها 

صعوديا دام لعشر سنوات.
واتفقــت منظمة أوبك وعدد كبير 
من منتجي النفط بقيادة روســيا 
خفض  معاودة  على  اجلاري  الشهر 
اإلنتاج إثر هبوط األسعار ألقل من 
60 دوالرا مــن أكثر من 80 دوالرا في 
تشرين األول مما يضر بخزائن العديد 

من الدول املنتجة للخام.

وتعهدت روســيا بخفــض اإلنتاج 
228 ألف برميل يوميا من متوسط 
شهري قياســي عند 11.41 مليون 

برميل يوميا.
وقــال نوفاك إن اخلفض ســيجري 
خالل الربع األول مــن العام املقبل 
بعدما جتاوز اإلنتاج منذ بداية كانون 

األول 11.42 مليون برميل يوميا.
وقال أمام جلنة حلزب روسيا املوحدة 
احلاكم في مجلس النواب الروسي 
إن االنتاج ســيرتفع هذا العام نحو 
200 ألــف برميل يوميــا إلى 556 

مليون طن.
واســتمر االجتاه الصعــودي إلنتاج 
روســيا بفضل بدء اإلنتاج بحقول 
جديــدة عقب 2008 حني ســجل 
تراجع بسبب األزمة املالية العاملية 

وانهيار أسعار النفط.
وقال نوفاك إنه يتوقع أن يدور إنتاج 
و556   555 بــني  الروســي  النفط 

مليون طن في العام املقبل.
وتابــع ” قد يخضع هــذا للتعديل 
احلسبان،  في  اخلفض  )اتفاق(  ألخذ 
وأعتقد بخفض بــني ثالثة وأربعة 
ماليــني طن. لكــن الكثير يتوقف 

على أي حترك إضافي سنتبناه“.
وقال ”مــن الصعب إعطــاء توقع 

دقيــق، ثمة الكثير مــن الضبابية 
اليوم“.

وصــرح نوفــاك أن االتفــاق املبرم 

هذا الشــهر حال دون هبوط أكبر 
لألسعار.

وقال ”نرى أثر )االتفاق( اآلن. األسعار 

لم تنخفض ملستوى متدن للغاية 
كان ميكن أن تهوي له لوال التفاق“.

على مســتوى األسعار، انخفضت 

الثالثاء،  أربعــة باملئة أمــس  هذه 
على  الثالثة  للجلســة  متراجعة 
التوالي، إذ تضافرت تقارير عن تزايد 
بإنتاج قياســي  وتوقعات  اخملزونات 
فــي الواليات املتحدة وروســيا مع 
أســواق  في  كبيرة  بيــع  عمليات 

األسهم العاملية.
األميركي  اخلــام  النفط  وانخفض 
2.04 دوالر أو 4.1 باملئــة إلى 47.84 
دوالر للبرميــل وهو أقل مســتوى 
منذ أيلول 2017 قبل أن يتعافى إلى 

48.40 دوالر.
وفقد خام برنت 2.41 دوالر مبا يعادل 
57.20 دوالر وهو  إلــى  باملئة  أربعة 
14 شهرا، لكنه  أقل مستوى منذ 
قلص اخلســائر في أحدث تعامالت 
1.55 دوالر ليتــداول عند نحو  إلى 

58.06 دوالر.
برنت  وخام  األميركــي  اخلام  وفقد 
أكثر من 30 باملئة من أوائل تشرين 
األول بسبب زيادة اخملزونات العاملية.

واتفقت منظمــة البلدان املصدرة 
للبتــرول )أوبك( ومنتجــون آخرون 
خفض  على  اجلاري  الشهر  للنفط 
اإلنتــاج بواقع 1.2 مليــون برميل 
مبــا يعادل أكثــر من واحــد باملئة 
من الطلب العاملي ســعيا خلفض 

اخملزونات وتعزيز األسعار.
ولكــن التخفيضات لــن تنفذ إال 
الشــهر املقبل وفــي غضون ذلك 
يسجل اإلنتاج في الواليات املتحدة 
مستويات  والســعودية  وروســيا 
قياســية أو يقترب منها ما يقوض 

أسعار النفط الفورية.
وقال مصــدر بالقطاع مطلع على 
بيانــات لرويتــرز إن إنتــاج النفط 
الروســي بلغ مستوى قياسيا عند 
11.42 مليــون برميــل يوميا هذا 

الشهر.
الطاقة  معلومــات  إدارة  وقالــت 
األميركية يوم االثنني إن من املتوقع 
أن يرتفع إنتاج النفط من ســبعة 
أحواض كبيرة للنفط الصخري في 
يزيد عن  إلــى ما  املتحدة  الواليات 
بحلول  يوميا  برميل  ثمانية ماليني 

نهاية العام وذلك للمرة األولى.
في غضون ذلــك، يقول متعاملون 
إن اخملزونات في مركز التسليم في 
كاشــينج بوالية أوكالهوما، مركز 
تســليم العقود اآلجلــة للنفط، 
زادت بأكثــر من مليــون برميل في 
الفترة مــن 11 إلى 14 كانون األول 
من شــركة  لبيانات  وفقــا  وذلك 

معلومات السوق جينسكيب.

تقـرير

ارتفاع صادرات الخام السعودية إلى 7.700 مليون برميل يوميًا
بعد صعود لعشر سنوات.. روسيا تشير النخفاض إنتاج النفط في 2019 

ارتفاع صادرات اخلام السعودية

بغداد ـ الصباح الجديد:
بلغ عدد االسهم املتداولة )157,970,722( سهم، 
في تداوالت أمس الثالثاء، فــي حني بلغت قيمة 

االسهم )292,558,164( دينار.
واغلق مؤشر االســعار ISX 60 في جلسة أمس 
على )512.39( نقطة مرتفعا بنســبة )0.37( عن 
اغالقه في اجللســة الســابقة البالغ )510.50) 

نقطة.
وتداول اسهم )28( شركة من اصل )104( شركة 
مدرجة في السوق، في حني اصبح عدد الشركات 
املتوقفــة بقرار مــن هيئــة االوراق املالية لعدم 

التزامها بتعليمات االفصاح املالي )31( شركة.
أما عدد االسهم املشــتراة من املستثمرين غير 
)24,129( مليون ســهم بقيمة  العراقيني بلــغ 
بلغت )72,245( مليون دينار من خالل تنفيذ )60) 
صفقة على اسهم )3( شركات، في حني بلغ عدد 
االسهم املباعة من املســتثمرين غير العراقيني 
 (66,177( (23,596( مليون ســهم بقيمة بلغت 
مليــون دينار من خالل تنفيــذ )46( صفقة على 

اسهم )3( شركات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بلغت مبيعات العملــة األجنبية بالبنك املركزي 
العراقــي، أمس الثالثــاء، 178.57 مليــون دوالر، 
مقارنة مببيعات اجللســة املاضيــة والتي بلغت 
خاللها 182.79 مليون دوالر، بانخفاض يبلغ 4.22 

مليون دوالر.
وذكر البنك في بيان صحافــي، أن »املبيعات من 
العملــة االجنبية بلغــت في تعامــالت اليوم، 
178.57 مليــون دوالر، مقارنة مببيعات اجللســة 
املاضية والتي بلغت خاللها 182.79 مليون دوالر، 
بانخفاض يبلغ 4.22 مليون دوالر«، مبيناً ان »سعر 
الصــرف بلغ 1190 دينــاراً لــكل دوالر، في املزاد 
املنعقد مبشاركة 31 مصرفاً، وشركة حتويل مالي 

واحدة فقط«.
وأضاف البيان، أن »تلــك املبيعات هي نتائج ملزاد 
يــوم غد )اليوم( األربعاء«، الفتــاً إلى أن »إجمالي 
البيع الكلي بلــغ 202.37 مليون دوالر، في مقابل 

207.3 مليون دوالر بتعامالت األول من أمس«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وافق صندوق النقد الدولي على متويل بنحو 2.97 
مليار دوالر في صورة خط وقاية وسيولة ملساعدة 
املغــرب على حمايــة االقتصاد مــن الصدمات 

اخلارجية.
اتفاق  التنفيذي للصندوق: ”سيتيح  وقال اجمللس 
خط الوقاية والســيولة اجلديد حماية االقتصاد 
مــن الصدمــات اخلارجية كما ســيدعم جهود 
الســلطات لزيادة صالبة االقتصاد والعمل على 

حتقيق منو أعلى وأكثر احتواء للجميع“.
وقــال الصنــدوق علــى موقعــه اإللكتروني إن 
الترتيب، وهو ألجل عامني، سيســاعد في خفض 
نســبة الدين العام إلى الناجت احمللــي اإلجمالي 
على املدى املتوســط مع تأمــني أولويات ”اإلنفاق 

االستثماري واالجتماعي“.
ومن املتوقع ارتفاع نسبة ديون اخلزانة املغربية إلى 
الناجت احمللي اإلجمالي إلــى 67.1 باملئة في 2019 
ارتفاعا من 66.7 باملئة في 2018 و65.1 باملئة في 

2017، وفقا لبيانات وزارة املالية.
وبلغــت نســبة الدين العــام إلى النــاجت احمللي 
اإلجمالــي 91.2 باملئة في 2017 وتعتزم احلكومة 

خفضها إلى 60 باملئة في 2021.
وفــي 2016، منح صنــدوق النقــد املغرب خط 
ائتمان بقيمة 3.5 مليار دوالر ملدة عامني لطمأنة 
التصنيــف  ووكاالت  واملســتثمرين  املقرضــني 
للمغرب  االقتصادية  السياسات  بشأن  األجنبية 
مبا يسمح له بدخول أسواق املال العاملية بشروط 

أكثر مالئمة.

األوراق المالية« تتداول 
158 مليون سهم

انخفاض مبيعات البنك 
المركزي

صندوق النقد: 3 مليارات 
دوالر لحماية اقتصاد المغرب

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنــت وزارة التخطيط، أمس 
الثالثــاء، عن انخفــاض معدل 
تشرين  شــهر  خالل  التضخم 
 0.5% الثانــي املاضي بنســبة 
مقارنة مع شــهر تشرين األول، 
ارتفاع نســبة  إلــى  مشــيرًة 
بنســبة  الســنوي  التضخم 

.0.8%
وقــال املتحدث باســم الوزارة 
عبد الزهــرة الهنداوي في بيان 
صحافي، إن »الرقم القياســي 
الثاني  تشــرين  العام لشــهر 
2018 في العراق بلغ %105.1 إذ 
باملقارنة   0.5% انخفض بنسبة 
 ،2018 األول  مع شهر تشــرين 
ويرجع سبب ذلك إلى انخفاض 
غير  واملشروبات  األغذية  قسم 
%1.8، قسم  الكحولية بنسبة 
املنزلية  واملعــدات  التجهيزات 
والصيانة بنســبة %0.1، قسم 
النقل بنســبة %0.8، وقســم 
الترفيه والثقافة بنسبة 0.4%«.
وأشار الهنداوي، إلى أن »مؤشر 
التضخــم األســاس انخفض 
مبعدل %0.2 عن الشهر السابق 
وانخفض بنسبة %0.1 باملقارنة 
الثاني2017«،  تشرين  شهر  مع 
التضخم  »معــدل  أن  مبينــاً 
الســنوي ارتفــع خالل شــهر 
تشــرين الثاني 2018 إلى 0.8% 
مقارنة مع شهر تشرين الثاني 
الرقم القياســي  اذ بلغ   ،2017

حينها 104.3%«.
وأوضــح: »باملقارنة بني شــهر 
تشــرين الثاني 2018 مع شهر 
2018 فقد سجل  األول  تشرين 
قســم األغذيــة واملشــروبات 
غير الكحوليــة انخفاضاً قدره 
%1.8 ليسهم مبقدار %97.5 في 
معدل التغير الشــهري، وتأتي 
التغييــرات نتيجــة النخفاض 
مجموعة اخلبز واحلبوب بنسبة 
مجموعــة  وانخفــاض   ،0.3%
اللحوم بنسبة %0.3، وانخفاض 
مجموعة االســماك بنســبة 
مجموعــة  وانخفــاض   ،6.1%
 ،0.1% بنســبة  الفواكــه 
اخلضروات  مجموعة  وانخفاض 

بنسبة 6.7%«.
ولفــت إلــى أن »قســم التبغ 
 0.7% ســجل ارتفاعــاً قــدره 
ليســهم مبقــدار 1.0- % فــي 

معدل
قســم  وأن  الشــهري،  التغير 
املالبس واألحذية سجل ارتفاعاً 
مبقدار8.3-  ليسهم   0.7% قدره 
الشــهري  التغير  % في معدل 
اســعار  ارتفاع  بســبب  وذلك 
 0.8% مجموعة املالبس بنسبة 
بنســبة  االحذية  ومجموعــة 
»قســم  أن  مضيفــاً   ،»0.5%
الســكن ســجل ارتفاعاً قدره 
%0.1 ليسهم مبقدار %4.6- في 
معدل التغير الشــهري، ويرجع 
ســبب هذا االرتفاع إلى ارتفاع 
األرقــام القياســية مجموعة 
مجموعة   ،0.7% بنسبة  الوقود 
االيجار بنسبة %0.3 ومجموعة 
املســكن  وخدمــات  صيانــة 

بنسبة 0.2%«.
وأكــد، أن »قســم التجهيزات 

والصيانة  املنزليــة  واملعــدات 
ســجل انخفاضاً قــدره 0.1% 
ليسهم مبقدار 1.2 % في معدل 
التغير الشــهري وذلك بسبب 
مجموعة  اســعار  انخفــاض 
األجهزة املنزلية بنســبة 0.1%، 
ارتفاعاً  الصحة  قسم  وسجل 
قدره %0.8 ليســهم بنســبة 
التغيــر  معــدل  فــي   -7.5%
النقل  قسم  وسجل  الشهري، 
انخفاضاً قدره %0.8 ليســهم 
معــدل  فــي  بنســبة22.2% 
الشهري، وحافظ قسم  التغير 
االتصال على نفس املستوى في 

معدل التغير الشهري«.
الترفيــه  »قســم  أن  وتابــع، 
قدره  والثقافة سجل انخفاضاً 
%0.4 ليســهم مبقدار %1.5 في 
معدل التغير الشهري، وسجل 
قســم التعليــم ارتفاعاً قدره 
%0.1 ليسهم مبقدار %0.2- في 
معدل التغير الشهري، وحافظ 
قســم املطاعم والفنادق على 

نفس املستوى في معدل التغير 
السلع  قسم  سجل  الشهري، 
واخلدمات املتنوعة ارتفاعاً قدره 
%0.1 ليسهم مبقدار- 0.8.% في 

معدل التغير الشهري«.
وبشأن املقارنة بني شهر تشرين 
2018 وشــهر تشــرين  الثاني 
الثاني 2017، لفت الهنداوي إلى 
أن »قســم األغذية واملشروبات 
غير الكحولية ســجل ارتفاعاً 
قــدره %2.0 ليســهم مبقــدار 
التغيــر  معــدل  فــي   71.0%
الســنوي، وتاتــي التغييــرات 
مجموعــة  الرتفــاع  نتيجــة 
 ،16.9% بنســبة  اخلضــراوات 
املشــروبات  مجموعة  وارتفاع 

غير الكحولية بنسبة 0.2%«.
التبغ سجل  »قســم  بأن  ونوه 
انخفاضاً قدره %0.2 ليســهم 
معــدل  فــي   %  -0.3 مبقــدار 
قسم  وسجل  السنوي،  التغير 
انخفاضاً  واألحذيــة  املالبــس 
قدره %1.9 ليسهم مبقدار16.3- 

% فــي معدل التغير الســنوي 
وذلك بســبب انخفاض اسعار 
 1.5% مجموعة املالبس بنسبة 
بنســبة  االحذية  ومجموعــة 
السكن  قسم  وســجل   ،3.4%
انخفاضاً قدره %0.8 ليســهم 
مبقدار 28.9- % في معدل التغير 
الســنوي بســبب انخفــاض 
االرقــام القياســية جملموعــة 
املســكن  وخدمــات  صيانــة 
بنسبة %3.6 ومجموعة االيجار 

بنسبة 2.2%«.
»قســم  أن  الهنــداوي،  وزاد 
املنزلية  واملعــدات  التجهيزات 
والصيانة سجل انخفاضاً قدره 
 -14.9 %1.8 ليســهم مبقــدار 
% فــي معدل التغير الســنوي 
وذلك بســبب انخفاض اسعار 
والتجهيزات  االثــاث  مجموعة 
ومجموعــة   2.7% بنســبة 
بنســبة  املنزليــة  األجهــزة 
الصحة  وســجل قسم   ،1.3%
%3.1 ليســهم  ارتفاعــاً قدره 

التغير  %18.8 في معدل  مبقدار 
الســنوي، وسجل قسم النقل 
%3.8 ليســهم  ارتفاعــاً قدره 
التغير  %69.0 في معدل  مبقدار 
السنوي، وسجل قسم االتصال 
انخفاضاً قدره %2.8 ليســهم 
مبقدار - %12.5 في معدل التغير 

السنوي«.
وزارة  باســم  املتحــدث  وأردف 
التخطيط، أن »قســم الترفيه 
قدره  ارتفاعاً  والثقافة ســجل 
 22.3% %10.2 ليســهم مبقدار 
الســنوي،  التغير  معــدل  في 
ارتفاعاً  التعليم  قسم  وسجل 
قدره %0.7 ليسهم مبقدار 1.1% 
الســنوي،  التغير  معــدل  في 
وسجل قسم املطاعم والفنادق 
انخفاضاً قدره %2.5 ليســهم 
مبقدار - %5.4 في معدل التغير 
السلع  السنوي، وسجل قسم 
انخفاضاً  املتنوعــة  واخلدمات 
قدره %0.7 ليسهم مبقدار 4.0%- 

في معدل التغير السنوي«.

ارتفاعه سنويًا بنسبة 0.8 %

انخفاض معدل التضخم بنسبة 0.5 % في تشرين الثاني الماضي

الرقم القياسي العام 
لشهر تشرين الثاني 
2018 في العراق بلغ 
105.1 % إذ انخفض 
بنسبة 0.5 % بالمقارنة 
مع شهر تشرين 
األول 2018

مبنى وزارة التخطيط

متابعة الصباح الجديد:
لوول ســتريت  دفع هبوط حاد 
لالنخفاض  األوروبية  األســهم 
في اجتاه نزولي قادته شــركات 
النفــط مــع اســتمرار تراجع 
أسعار اخلام في حني هوى سهم 
رويال داتش شل بعد تقارير عن 

استحواذ محتمل.
 600 ســتوكس  املؤشــر  ونزل 
األوروبــي 0.5 باملئة ليقترب من 
الذي  عامني  في  أقل مســتوى 
ســجله األســبوع املاضي في 
حني تتنامى اخملاوف بشأن النمو 
االقتصــادي البطــيء لينصب 
االهتمام على حتركات محتملة 

لصناع السياسات.

الرئيس  خلطــاب  يكــن  ولــم 
الصيني شــي جني بينغ، الذي 
أن  مســتثمرون  يأمــل  كان 
أثــر يذكر  أي  املعنويات،  يعــزز 
وحتولت األنظــار صوب مجلس 
)البنك  االحتــادي  االحتياطــي 
املركــزي األميركــي( الذي من 
شــبة املؤكد أن يرفع أســعار 

الفائدة اليوم األربعاء.
ونــزل ســتكوس 600 أكثر من 
12 باملئــة منــذ بدايــة العام 
ويتجه للهبوط للشــهر الرابع 
التباطؤ  نتيجــة  التوالي  على 
االســتقرار  وعدم  االقتصــادي 

السياسي في أوروبا.
وأمس هبطت جميع القطاعات 

مدى  علــى  الضوء  مســلطة 
هشاشة املعنويات.

ونزلــت أســعار النفــط ألقل 
مســتوى فما يزيد على ثمانية 
بشــأن  اخملاوف  نتيجة  أشــهر 
وسط  املســتقبل  في  الطلب 
تباطؤ النمو االقتصادي العاملي 
لتهبط أسعار اخلام أربعة باملئة.
باملئة   1.8 وتراجع سهم شــل 
بســبب تقرير لبلومبــورج بأن 
الشــركة اإلجنليزية الهولندية 
انديفر  لشــراء  محادثات  جتري 
بحوالي  ريسورســيز  إنرجــي 

ثمانية مليارات دوالر.
وتوتال  بي.بي  سهما  وانخفض 
أكثــر من واحــد باملئــة لكل 

منهما بينما هبط ســهم أكر 
باملئة   5.1 النرويجيــة  بي.بــي 
ليقود الشــركات اخلاسرة على 

املؤشر ستوكس.
اليورو  ارتفع  على صعيد قريب، 
الوقت الذي  الثالثاء فــي  أمس 
تراجع فيه الــدوالر مع مراهنة 
املســتثمرين علــى أن مخاوف 
بشان النمو ســتحفز مجلس 
)البنك  االحتــادي  االحتياطــي 
املركزي األميركــي( على إبطاء 
وتيــرة زيادته ألســعار الفائدة 
في اجتماعه الــذي يُعقد هذا 

األسبوع.
وتســبب اضطــراب فــي وول 
ســتريت بعــد سلســلة من 

علــى  الضعيفــة  البيانــات 
مســتوى العالــم فــي تعزيز 
املركزي  زيادة  بــأن  القائل  الرأي 
األميركــي املتوقعة على نطاق 
واســع ألســعار الفائدة اليوم 
ابطاء لوتيرة  األربعاء سيتبعها 
الزيادات املطــردة للفائدة على 

مدى ثالث سنوات أو توقفها.
ارتفع  الذي  اليورو،  ذلك  وساعد 
أمــس 0.2 باملئة إلــى 1.1373 
جميــع  تعويــض  فــي  دوالر، 
خســائره التــي تكبدهــا يوم 
االثنني حني تأثر ســلبا ببيانات 

ضعيفة ملنطقة اليورو.
وتراجعت املعنويــات اإليجابية 
جتاه الدوالر مع انخفاض مؤشر 

الدوالر، الذي يقيس أداء العملة 
من  مقابل سلة  في  األميركية 
ســت عمــالت، 0.2 باملئة إلى 
96.931 بعد أن خسر 0.4 باملئة 

يوم االثنني.
وارتفع الني نحــو 0.3 باملئة في 
الدوالر مع تسبب خوف  مقابل 
النمو  تباطؤ  من  املســتثمرين 
على  الطلب  تنامي  في  العاملي 
ارتفع  اآلمــن. كما  املالذ  أصول 
الفرنك السويســري، وهو مالذ 

آمن آخر، 0.2 باملئة.
واســتقر اجلنيه االســترليني، 
الــذي تعــرض لعمليــات بيع 
كثيفــة في األشــهر القليلة 

األخيرة، عند 1.2653 دوالر.

خسائر وول ستريت تبقي أسهم أوروبا قرب أقل مستوى في عامين
اليورو يرتفع 0.2 % مع ضعف الدوالر



 ديفيد بولوك
 يُظِهر اســتطالعان للرأي أجراهما 
من  للرأي  مختلَفني  مســتطلَعني 
تشرين  في  الفلسطينية  اجلنسية 
مرونًة شــعبّيًة غير  األول/أكتوبــر 
متوقَّعة بشــأن مســائل أساسية 
متعّلقــة باتفاق ســالٍم نهائي مع 
إســرائيل، على الرغم من انتشــار 
الشك بشأن فرص جناح هذا االتفاق 

في الوقت الراهن. 
وتشــير هذه النتائج إلى أنه يتعني 
على صانعي السياسات األميركيني 
واإلســرائيليني والعــرب أن يتنّبهوا 
جميعهم بنحــو أكبر إلى ما يريده 
وأن  ا،  الفلســطيني حقًّ الشــعب 
يولوا أهميــًة أصغر إلــى ما يقول 
القادة السياسيني أو مناصريهم أنه 

»يجب« أن يريدوه.
وتشــير البيانــات امللموســة إلى 
ُترز  قبــول خّطة ســالم  إمكانية 
تقّدًمــا فــي تقيــق التطّلعــات 
على  ذلك  كان  ولو  الفلســطينية، 
حساب تنازالٍت كبيرة، على املستوى 
الشعبي – برغم احتمال أن يرفضها 
كلٌّ من »الســلطة الفلسطينية« 
وحركــة »حمــاس«. ويرّكــز هــذا 
املســائل  ثالٍث من  التحليل علــى 
األكثر إثارًة للجدل متعّلقة بالوضع 
النهائــي وهــي: الالجئــون، وإنهاء 
النزاع، واالعتراف بإسرائيل كـ«دولة 

يهودية«. 
من  بكٍل  املرتبطة  النتائج  وتشــير 
الفلسطينيني  أن  إلى  املسائل  هذه 
في الضفة الغربيــة وغزة والقدس 
الشــرقية أكثر انفتاًحا بكثير على 
التســوية من حركــة »حماس«، أو 
حتى من »السلطة الفلسطينية«.

الالجئون و«حق العــودة« – تتمحور 
النتائج األكثر اعتــدااًل واخلالية من 
أي لبٍس بشــكٍل مدهش، واملنبثقة 
عن هذين االستطالعنْي، بشأن هذه 
املســألة. وال تأتي النتائج من مجّرد 
ســؤاٍل أو سؤالنْي، إمنا من مجموعة 
كاملة مــن األســئلة ذات الصلة. 
وتبرز هــذه النظــرة املعتدلة بقوة 
خاصًة في غّزة، حيث يتحّدر معظم 
الســّكان أنفســهم من الالجئني 

الفلسطينيني.
يقــول ثلثا ســّكان غــّزة إنه على 
ينطبق  أاّل  يقبلوا  أن  الفلسطينيني 
بل  العــودة« على إســرائيل،  »حق 
على الضفة الغربية وغّزة فحسب، 
إذا كان ذلــك ثمــن بنــاء الدولــة 
عّما  سؤالهم  ولدى  الفلسطينية. 
يفّضلونه شخصيًّا، قال %14منهم 
فحسب إّنهم »رّبا« يريدون االنتقال 
استطاعوا  لو  حتى  إســرائيل،  إلى 

ذلك. 
الساحقة  األغلبية  قبلت  ذلك،  إلى 
التوطني  %79«إعــادة  بلغــت  التي 
الدائمة« للفلسطينيني من البلدان 
األخرى في الضفــة الغربية أو غزة 
فحســب، »وإن لم تتحّدر عائالتهم 
«. وتقول أغلبية  من هذيْن املكانــنيْ
ال بأس بهــا تبلــغ %59، وإن كانت 
أصغر حجًما، إنها فكــرة جّيدة أن 
»تقــّدم الدول العربية مســاعدات 
اقتصاديــة إضافية مــن أجل إعادة 

في  الفلسطينيني  الالجئني  توطني 
الضفة الغربيــة أو غزة، لكن ليس 

داخل إسرائيل«.
املســائل  املواقف بشــأن هذه  وإّن 
أيًضــا معتدلة نســبيًّا، برغم أنها 
أكثر اختالًطــا، في الضفة الغربية. 
فسّكان الضّفة الغربية منقسمون 
بالتســاوي تقريًبا بشأن عدم دخول 
الالجئــني إلــى إســرائيل: فيقبل 
%48منهم بذلك، لكن يعترض 52% 
عليه. غير أن 5% فحســب يقولون 
إنهم على األرجح ســينتقلون إلى 
إسرائيل، حتى ولو استطاعوا ذلك. 
ويقبل الثلثان بإعادة التوطني الدائم 
للشتات الفلســطيني في الضفة 
الغربية أو غزة، ولو كانت عائالتهم 

تتحّدر من داخل إسرائيل.
وجتدر اإلشارة إلى أّن التوقعات حول 
تواضًعا  أكثر  الالجئني  توطني  إعادة 
الســابقة،  التفضيالت  مــن  حتى 
فُيظهر  الغربية.  الضفة  في  سّيما 

كال االستطالعنْي أن أغلبيًة ال بأس 
الغربية  الضفــة  من ســّكان  بها 
تعتقــد أنــه »بصرف النظــر عّما 
هــو صائب، الواقع هــو أن.. معظم 
الفلسطينيني لن يعودوا إلى أراضي 
عام 1948«. ويوافق سّكان غّزة على 
ذلــك، إمنا بأغلبية أقــل تبلغ: 61 % 
فــي أحد االســتطالعنْي، و%54 في 
االســتطالع اآلخر. إسرائيل كدولة 
يهودية – فيما يخص هذه املسألة، 
مجــددًا  الفلســطينيون  يُظهــر 
انفتاًحا أكبر بكثيــر من زعمائهم 
السياسيني. فإذا »اعترفت إسرائيل 
بدولة فلسطينية مستقلة وأنهت 
احتــالل الضفــة الغربيــة وغزة«، 
تبلغ نســب الفلســطينيني الذين 
ســيقبلون باالعتــراف بإســرائيل 
كـ«دولة للشعب اليهودي« املعّدالت 
اآلتية: %55 في غزة و%36 في الضفة 
الغربية و%60 في القدس الشرقية.

شــّدد  متاًما،  ذلــك  عكــس  وعلى 

الفلســطينية«  »الســلطة  قادة 
باستمرار، ابتداًء من الرئيس محمود 
عّباس، على أنهم لن يوافقوا »أبًدا« 
علــى صيغة مماثلــة. وتقول حركة 
»حماس« باســتمرار إنها لن تعترف 
أبــًدا بإســرائيل على اإلطــالق، وال 
بطابعها اليهــودي. ومن خالل هذه 
التصريحــات، تّتخذ كال احلكومتنْي 
موقًفــا أشــّد صرامــًة بكثير من 
قســٍم كبيٍر من شــعبهما. إنهاء 
النزاع – ينظر هذا السؤال الضروري 
)إمنا الذي نــادرًا ما يتم طرحه( فيما 
)أ( »ســينهي  الدولتنْي  إذا كان حل 
النــزاع ويفتــح فصاًل جديــًدا في 
»لن  )ب(  أو  الفلســطيني«  التاريخ 
املقاومة  فتســتمر  النــزاع،  يُنهي 
إلــى أن يتم ترير كامل فلســطني 
التاريخية«. ويختار ســّكان الضفة 
الغربية »إنهاء النزاع« بهامٍش كبيٍر 
يبلغ %50 مقابــل %37، فيما أجاب 
وينقسم سّكان  رأي«.  بـ«ال  الباقون 

غزة بالتســاوي تقريًبا بني 47 و49%. 
ويختار الفلســطينيون في القدس 
الشــرقية بشــكٍل قاطــع »إنهاء 
النزاع«، وهم يعيشــون في تواصٍل 
يومي مع اإلسرائيليني، بهامٍش يبلغ 

%73 مقابل 22%.
ويرتبــط هذا الســؤال طويل األمد 
بســؤاٍل آخر عاجل أكثــر وهو: هل 
يتعــني علــى حركة »حمــاس« أن 
إسرائيل،  تدمير  إلى  الدعوة  »توقف 
وأن تقبل بداًل من ذلك بحل الدولتني 

الدائم بناًء على حدود عام 1967؟«.
 فكانــت النتائــج األكثــر وضوًحا 
في غزة، حيث يُظهر اســتطالعان 
منفصــالن أن عــدد النــاس الذين 
يفّضلــون هــذا التغييــر اجلــذري 
يفوق عدد  السياسة  في  والسلمي 
أولئك الذيــن يعترضون عليه. كما 
الغربية  الضفة  أن ســّكان  يّتضح 
يدعمون ذلك في أحد االستطالعنْي، 
بهامــٍش يبلــغ %58 مقابــل 30% 

حيث  اآلخــر،  االســتطالع  ويُظهر 
هامش اخلطأ أكبر بقليل، أّن أغلبيًة 

صغيرًة اعترضت على ذلك.
لكن فيمــا يتعّلق بهذه املســألة، 
آراء الفلسطينيني في القدس  متيل 
الشــرقية إلــى االجتــاه املعاكس: 
%36 إن »حمــاس« يجب أن  فيقول 
تقبل الســالم مع إســرائيل؛ لكن 
ترفض نســبة أكبر تبلغ %47 ذلك. 
ومتتنــع نســبة كبيرة بنحــو غير 
مألوف تبلغ %17 عن اإلجابة عن هذا 
الســؤال. وقد يعكس هذا املشهد 
املنقســم بنحو مفاجــئ التواجد 
املتنامي حلركة »حماس« أو اجلاذبية 
التي تتمتــع بها هــذه احلركة بني 
فلسطينيي القدس الشرقية، الذين 
أنهم  بينهم  من  الكثيرون  يشــعر 
و«السلطة  إســرائيل  من  مهَملني 
الفلسطينية« على السواء. تستند 
هذه النتائج إلى اســتطالعات رأي 
شــخصية  مقابالت  علــى  مبنية 
فلسطينيان  مســتطلِعان  أجراها 
مختلفان رفيعا املســتوى في املدة 
3 و19 تشــرين األول/ املمتدة بــني 

تقنيات  باســتعمال   ،2018 أكتوبر 
العينــات العشــوائية اجلغرافيــة 
العادية. واستخدم أحد االستفتاءيْن 
من عّينة متّثل 732 فلســطينيًّا من 
الشرقية،  والقدس  الغربية  الضفة 
و468 من ســّكان غّزة، فبلغ هامشا 
اخلطأ ما يقــارب 3.7 و4.1 في املئة. 
وتأّلف االســتفتاء اآلخر، الذي أجراه 
»املركز الفلســطيني الســتطالع 
الرأي« القائم في بيت ســاحور في 
متثيلية  عّينات  الغربية، من  الضفة 
يتألف كل منها من 500 شــخص 
في الضفة الغربيــة وغّزة والقدس 
الشــرقية، فبلغــت هوامش اخلطأ 
ما يقــارب اربعة في املئــة في كٍل 
من هــذه املناطق. أمــا التفاصيل 
املنهجية الكاملــة فمتوافرة لدينا 

عند الطلب.

ديفيد بولوك زميل أقدم في معهد 
واشنطن يعنى باحلراك السياسي 

في بلدان الشرق األوسط.
معهد واشنطن

عمرو حمزاوي
الســلطوية  تواصــل  ملّخــص: 
توظيف   2018 العــام  في  املصرية 
الصالحيــات التشــريعية للبرملان 
املُدار أمنياً لتمريــر قوانني إضافية 

تعّمق قبضتها احلديدية.
فيما وراء سنواتها األولى في احلكم 
والتي طوعــت بها أداة التشــريع 
ألغراض إخضاع املواطن والسيطرة 
القوانني  من  وأصدرت  اجملتمع،  على 
ما يرمي إلى منع حرية التعبير عن 
الرأي، وإعادة بناء جــدار اخلوف في 
وجه النــاس، والقضاء على اجملتمع 
املدني املســتقل، وابتــداع هيئات 
حكومية جديدة ملد نفوذ الرئاســة 
واالســتخبارات واألمن في الفضاء 
العام، تواصل الســلطوية املصرية 
الصالحيات  توظيــف   2018 فــي 
أمنيا  املــدار  للبرملان  التشــريعية 
من  تعمق  إضافيــة  قوانني  لتمرير 

قبضتها احلديدية.

في هــذا الســياق، أصــدر رئيس 
اجلمهورية القانون رقم 179 لسنة 
2018 بإنشــاء »الهيئــة الوطنية 
إليها  عهــد  التــي  للصحافــة« 
الصحافية  املؤسسات  إدارة  بتولي 
الكيانــات  )أي جميــع  القوميــة 
الصحافية واملواقع اإللكترونية ذات 
وأعطيت سلطات  العامة(  امللكية 
واسعة تشــمل الرقابة على األداء 
والتقييم  التحرير  رؤســاء  وتعيني 
الدوري الشامل ومساءلة القيادات 
وتشــكيل  والتحريريــة  اإلداريــة 
مجالس إدارات الكيانات الصحافية 

وتشكيل اجلمعيات العمومية. 
ثم  ومن  الرئاســة  ولكي تضمــن 
الهيمنة على  واألمن  االستخبارات 
لرئيس  القانــون  أعطــى  الهيئة، 
رئيسها  تعيني  في  احلق  اجلمهورية 
ولعضوين بها وإلى ثالثتهم ينضم 
)وزارة  احلكومة  آخرون مــن  أعضاء 
املاليــة( والبرملــان ومجلس الدولة 

نقابة  أخيرا عضوان ميثالن  يأتي  ثم 
لن  بتشــكيل كهذا،  الصحافيني. 
يرتفع بالهيئة صــوت يعارض إرادة 

السلطوية.
أيضا  اجلمهوريــة  رئيــس  أصــدر 
القانــون رقــم 180 لســنة 2018 
»الصحافــة  بتنظيــم  املتعلــق 
لتنظيم  األعلى  واجمللــس  واإلعالم 
اإلعالم« والذي تكشــف مواده عزم 
الســلطوية على إحــكام حلقات 
الســيطرة علــى الفضــاء العام. 
فالقانون املكون من أكثر من 90 مادة 
الصياغات  من  العديد  يســتعمل 
عصية التعريف القانوني املنضبط 
املؤسســات  على  القيــود  لفرض 
الصحافيــة والوســائل اإلعالمية 
امللكية  ذات  اإللكترونيــة  واملواقع 
العامــة واخلاصــة والتــي يحظر 
عليهــا »نشــر أو بث أي مــادة أو 
إعالن يتعــارض محتواه مع أحكام 
مخالفة  إلــى  تدعو  أو  الدســتور 

القانون، أو تخالف االلتزامات الواردة 
في ميثاق الشرف املهني، أو يخالف 
النظام العــام، أو اآلداب العامة، أو 
يحض على التمييــز، أو العنف، أو 
العنصريــة أو الكراهية« )مادة 4(. 
ثم يتســع نطاق احلظر ليشــمل 
»نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو 
إلى مخالفة القانون أو إلى العنف 
أو الكراهية أو ينطوي على متييز بني 
املواطنني أو يدعو إلى العنصرية أو 
األفراد  أعــراض  في  يتضمن طعنا 
أو ســبا أو قذفــا لهــم أو امتهانا 
للعقائــد  أو  الســماوية  لألديــان 
الدينية«، بل وميتــد احلظر هنا إلى 
كل املواقع اإللكترونية الشخصية 
بوك  فيس  على  األفراد  )كصفحات 
وحساباتهم على موقع تويتر( التي 
يبلغ عدد متابعيها خمســة آالف 

متابع أو أكثر )مادة 19(.
رقــم  القانــون  يواصــل  كذلــك 
180 لســنة 2018 ابتــداع هيئات 

حكوميــة جديــدة ملــد النفــوذ 
واألمني  واالســتخباراتي  الرئاسي 
بإنشــاء »اجمللس األعلــى لتنظيم 
فرض  صالحيــات  اخملــول  اإلعال«« 
الرقابة على املؤسسات الصحافية 
اإللكترونية  واملواقــع  واإلعالميــة 
في أوقات احلــرب والتعبئة العامة 
)مادة3(، ومنــع مطبوعات، أو مواد 
إعالميــة، أو إعالنية صدرت أو جرى 
بثها مــن اخلارج مــن الدخول إلى 
مصــر، أو التــداول أو العرض )مادة 
4(، ومنع تداول ما من شأنه »تكدير 
السلم العام« )مادة 4(، والترخيص 
للوســائل اإلعالميــة )مــادة 60( 
املصرية  إن  اإللكترونيــة  وللمواقع 
الفروع املصريــة ملواقع خارجية  أو 
)مادة 6(، وصالحية فحص ميزانيات 
الصحــف ومراجعــة احلســابات 
اإلعالميــة  للوســائل  اخلتاميــة 
واملواقع اإللكترونية )مادة 48 ومادة 
بإصدار  أيضا  اجمللــس  ويخطر   ،)66

الصحــف اجلديدة )مــادة 40( وله 
صالحية الترخيص بإنشاء املنصات 
الفضائية والرقمية املشــفرة )ترد 
في نص القانون بالكلمة اإلجنليزية 
platform( ويشترط ملنح التراخيص 
أن تكون الشــركات املعنية مملوكة 
للدولة )مادة 72(.مثله مثل »اجلهاز 
القومي لتنظيــم عمل املنظمات 
الذي  احلكوميــة«  غيــر  األجنبية 
ابتدعــه قانون اجلمعيــات األهلية 
 ،)2017 70 لســنة  )القانــون رقم 
األعلى  اجمللس  كيــان  في  يصطنع 
لإلعالم وحشا حكوميا ذا صالحيات 
رقابية وعقابية كاســحة ويضمن 
القانــون عبر اآلليــات التي يقرها 
لتشــكيل اجمللس سيطرة الرئاسة 

واالستخبارات واألمن عليه.
 يعــني رئيــس اجلمهوريــة رئيس 
شــخصية  بجانبه  ويختار  اجمللس 
ينضم  وإليهما  لعضويتــه،  عامة 
ممثلون عن »اجلهاز القومي لتنظيم 

واجمللــس  والبرملــان  االتصــاالت« 
األعلــى للجامعــات وأخيــرا عن 
واإلعالميني.  الصحافيــني  نقابتي 
بــل أن القانون، وهــو يحوي طيفا 
مــن العقوبات املاليــة والعقوبات 
حــال مخالفة  للحرية  الســالبة 
الصحــف والوســائل اإلعالميــة 
واملواقــع اإللكترونيــة ملقتضياته، 
يعطــي اجمللــس األعلــى لإلعالم 
املالية  اجلــزاءات  توقيــع  صالحية 
إلغــاء  وصـــالحية   )94 )مــادة 
التراخيــص )مادة 95( وصـــالحية 
إقـــامة الـدعاوى القضائية عن أي 

مـخـالفة )مادة 96(.

عمرو حمزاوي
الديناميكيات  أبحاثــه  تشــمل 
السياسية  للمشــاركة  املتغّيرة 
في العالم العربــي، ودور احلركات 
اإلسالمية في السياسة العربية.

مركز كارنيغي

نينال. خروشوفا
 

نيويورك 

 أمضــى أغلــب العالَــم العامني 
األخيريــن وهو يتصــور أن الرئيس 
الروســي فالدميير بوتن يضع نظيره 
حول  ترامــب  دونالــد  األميركــي 
إصبعه الصغيــر كاخلامت. ولكن ربا 
كان ترامــب هو الذي يقود بوتن من 

أنفه.
إن ترامب يحب بوتن، أو هكذا يقول. 
فبأســلوبه الذي يتســم باملغاالة 
امتدح  الواقع،  تلفزيــون  غرار  على 
ترامــب نهج زعامــة الرجل القوي 
الذي يتبنــاه بوتن، وتباهى بأنه قادر 
علــى تســني عالقة أميــركا مع 

الكرملني.
وفي هذا الصيف، في أثناء قمتهما 
الثنائيــة فــي هلســنكي، انحاز 
ترامب إلى صف بوتن، عميل جهاز 
ضد  السابق،  السوفييتية  اخملابرات 
حول  أميركيني  أمنيني  مســؤولني 
قضية تدخل روسيا في االنتخابات 
عام  فــي  األميركيــة  الرئاســية 
2016، والذي بات موثقا اآلن. ووفقا 
لتصريــح بوتن، فإنه كان يشــجع 
لصالح  يتدخل  لــم  )لكنه  ترامب 
ترامب بالطبع( ألنهما يتقاســمان 
الرغبة في تسني العالقات الثنائية 

بوتن أكثر  اآلن، يحتاج  البلدين.  بني 
من أي وقت مضى لصداقة أميركا. 
انتخابه  الرغــم من إعــادة  فعلى 
رئيسا بعد فوز ساحق في انتخابات 
مــارس/آذار، فــإن معــدالت تأييده 
انخفضت بشدة منذ ذلك احلني إلى 
%45. يبــدي الروس امتعاضهم إزاء 
تفاقم انعدام األمن االقتصادي الذي 
جلبته العقوبات التي فرضها باراك 
أوباما بعد ضم روسيا شبه جزيرة 
القرم في عــام 2014 )وهي اخلطوة 
التــي عززت فــي مســتهل األمر 
معدالت تأييد بوتن املتدنية آنذاك(. 
فــي ذلك الوقت، كانــت إصالحات 
معاشــات التقاعد، التي تضمنت 
زيادة ســن التقاعد والتي استفزت 
انتقادات شديدة تصب أيضا الزيت 
على نيران االســتياء الشعبي في 
روسيا. وربا تتفاقم حالة السخط 
بِفعل »إعياء العــداوة« الذي تول 
إلى حالة عامة بــني الروس، الذين 
بوتن  سياســة  ببساطة  ســأموا 
اخلارجيــة العدوانية فــي أوكرانيا 
املعادية  املتواصلة  وسوريا، ودعايته 

للغرب.
من ســوء حظ بوتــن أن ترامب لم 
القليل لتحســني  أقل  إال  يفعــل 
العالقــات الثنائية، على الرغم من 
با  الدبلوماســية،  املبادرات  بعض 
في ذلك ِعدة دعــوات موجهة إلى 

بوتن لزيارة البيت األبيض. وبرغم أن 
يخدم  أميركا  حللفاء  ترامب  إقصاء 
رغبــة بوتن الظاهــرة في إضعاف 
الغرب، فمن غيــر املرجح أن يكون 
اتخذ هذه اخلطــوات لصالح بوتن. 
الواليات  أخــرى، فرضت  ناحية  من 
ترامب عقوبات  املتحدة في عهــد 
إضافيــة أدانتهــا روســيا ذاتهــا 

بوصفها »شديدة القسوة«.
في مارس/آذار، وفي الرد على الهجوم 
بغاز األعصاب على العميل الروسي 
سكريبال  سيرجي  السابق  املزدوج 
وابنتــه فــي اململكــة املتحــدة، 
60 دبلوماســيا  ترامب  إدارة  طردت 
روســيا، وهو أكبر عدد منذ احلقبة 
بوتن،  منظــور  من  الســوفييتية. 
البد أن توقيت هذا التحرك ــ الذي 
جاء مباشــرة بعد تهنئة ترامب له 
بحرارة على انتصــاره االنتخابي ــ 

جعله أكثر مرارة وإثارة للحنق.
في الشــهر التالــي، أقــرت وزارة 
ضد  عقوبات  األميركيــة  اخلزانــة 
أكثر من عشــرين من األفراد الروس 
ــ با في ذلك  الروسية  والشركات 
أوليج  واأللومنيوم  النفــط  قطبي 
ديريباســكا وأليكس ميلــر ــ مما 
أسهم  أســعار  هبوط  في  تسبب 
الشــركات املتضررة بشــدة. وفي 
أغســطس/آب، منعت إدارة ترامب 
بيع  مــن  األميركيــة  الشــركات 

توربينات الغاز واملعدات اإللكترونية 
إلــى روســيا، نظــرا للتطبيقات 
العسكرية احملتملة لهذه املنتجات.
عــالوة علــى ذلك، ســوف يكلف 
القــرار الذي اتخــذه ترامب بفرض 
رســوم جمركية على الواردات من 
األلومنيــوم والصلــب االقتصــاد 
الروســي ما قــد يصل إلــى ثالثة 
املقبل،  العــام  في  دوالر  مليــارات 
برغم أنــه لم يكــون موجها ضد 
روسيا تديدا. ومؤخرا، أعلن ترامب 
أنه يعتزم االنســحاب من معاهدة 
املتوســطة  النوويــة  الصواريــخ 
املــدى، وهي اتفاقيــة ثنائية للحد 

من األســلحة تعود إلى زمن احلرب 
الباردة. وبرغم اتهام كل من اجلانبني 
بنود  بانتهــاك  ملــدة طويلة  اآلخر 
التخلي  فــإن فكرة  املعاهدة،  هذه 
ببســاطة عن احلد من األســلحة 
كانــت تَُعــد دوما ممارســة بالغة 

اخلطورة، إلى أن جاء ترامب.
اســتعداد  على  الكرملــني  َظــل 
لالعتقاد بأن فشل ترامب في الوفاء 
كان  العالقــات  بتحســني  بوعده 
نتيجة للمعارضــة في الكوجنرس، 
ناهيك عن شــيطنة بوتن من ِقَبل 
الدميقراطيني ووســائل اإلعالم في 
الواليات املتحدة. واستنادا إلى هذا 
املنطــق، فمع تشــككهم في أي 
تصرف قد يبــدو وكأنه يفيد بوتن، 
ترامب  مينعــوا  أن  عليهــم  يتعني 
من احتضان روســيا على مستوى 

السياسة.
لكــن احلقيقــة هي أنــه ال احلزب 
الدميقراطــي وال وســائل اإلعــالم 
حققت جناحا يُذَكر في كبح جماح 
ترامب. أما عــن اجلمهوريني، الذين 
يسيطرون على مجلسي الكوجنرس 
األميركي، والذيــن كانوا معارضني 
ـ مثل الســناتور  صاخبني ذات يومـ 
ليندسي جراهام والسناتور تِد كروز 
ــ فإنهم اآلن يلعقون حذاء ترامب. 
حزبه  على  ترامب  استئســاد  ومع 
حلمله على اخلضــوع، يبدو من غير 

املرجح أن يُلقــى اللوم على أخرين 
عن فشله في الوفاء بوعده لبوتن.

ترجيحــا خليانة  األكثر  التفســير 
ترامــب للرئيس بوتــن، أن خطابه 
الدافــئ كان مدفوعا، كأي شــيء 
آخر يخــرج من فمــه، برغبته في 
أي  وليس  تقديــرات،  على  احلصول 
اهتمام حقيقي ــ ناهيك عن التزام 
حقيقي ــــ بســاعدة الكرملني. 
ولنتأمل هنا كيــف أخلت مبادرات 
ترامب املبكرة جتــاه رجل قوي آخر، 
وهــو الرئيس الصيني شــي جني 
جتارية شاملة  السبيل حلرب  بينج، 
ترامب  التــي يصورها  الصني،  ضد 

اآلن على أنها عدو ألميركا.
بطبيعة احلــال، كان العالَم يتوقع 
من ترامب وعــودا جهيضة ونزوات. 
األمر املثير للدهشة هو كيف أساء 
بوتن قــراءة املوقف إلــى هذا احلد. 
فكيف أمكن أن يفشــل مثل هذا 
املراقب احلريــص للواليات املتحدة، 
الســابقة  الذي شــحذت مهنته 
كجاســوس قدرته علــى فك رموز 
الدوافع والنوايــا التي ترك الناس، 

في إدراك زيف وعود ترامب؟
إذا كان أي شخص يعرف أن األفعال 
أعلــى صوتا مــن الكلمــات فهو 
بوتن، الذي تتضمــن كلماته غالبا 
إنــكارا صريحا آلثــام موثقة، من 
التدخل فــي االنتخابات األميركية 

إلى انتهاك املعاهــدات. ومع ذلك، 
يظل بوتن علــى جتاهله لتصرفات 
ترامب ويســعى إلى عقد املزيد من 
اتصال«  على  للبقاء   « االجتماعات 
مع الرئيــس األميركي اجملامل دوما، 
مثلما حــدث في الذكــرى املئوية 
للحرب العامليــة األولى في باريس 
أو فــي قمة مجموعة العشــرين 
في األرجنتــني. يبدو أن بوتن يتصور 
العاجز  ترامب  يســتخدم  كان  أنه 
استراتيجيا لتحقيق غاياته اخلاصة. 
والواقع أن ترامب جنح في ســحب 
اجلميع إلى عالَــم تلفزيون الواقع، 
حيث يخــدم كل من اإلحســاس 
واملبالغة والتضليل هدفه احلقيقي 
الوحيد: أن يكــون »الناجي« األخير 

على اجلزيرة.
 وعندمــا يــدرك بوتن أخيــرا أنه 
كان ضحيــة خــداع، فربــا يكون 
العالَــم دفع بالفعــل ثمنا باهظا 
من اســتقراره السياســي، وأمنه 
االســتراتيجي، فضال عــن األضرار 
على  لزاما  يكون  وســوف  البيئية. 

بوتن أيضا أن يدفع الثمن.

ترجمة: إبراهيم محمد علي          
نينا ل. خروشــوفا أستاذ الشؤون 
الدولية في جامعة نيو ســكول، 
وكبيــرة زمالء معهد السياســة 

العاملية.
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في سبيل الدولة، قد يتنازل الفلسطينيون عن »حق العودة« وأكثر

مصر: عن وحوش حكومية جديدة

هل يستغفل ترامب بوتن؟
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محمد زكي ابراهيـم

لندن ـ ابتسام يوسف الطاهر
 

اختتم املقهى الثقافي العراقي في لندن 
اماسيه لعام 2018 بأمسية مميزة احتفى 
بهــا مبنجز الشــاعر واملترجــم املعروف 
د.صالح نيــازي صاحب مجلــة االغتراب 

االدبي في لندن.
وكعادة املقهى الثقافي بتقدميه كل ماهو 
جديد ومتميز حرص الفنان الســينمائي 
علــي رفيق الذي يشــكل هــو والفنان 
فيصل لعيبي وبعض مســاعديهم من 
الزمالء اهــم اعمدة ذلك املقهى الصامد 
بالرغم مــن امكانياته احملــدودة وجتاهل 
الدولــة العراقية لتلك املنابــر الثقافية 
القائمة مببادرات فردية.. اقول كان التقدمي 
لالمسية مختلف عن األماسي السابقة 
اذ استعرض سيرة الضيف من خالل فيلم 
وثائقي مكثف اعده واخرجه االستاذ علي 

رفيق.
ثم حتدث الضيف عن نشأته في الناصرية، 
املدينــة التي كان اهــم مافيها محطة 
الســكك احلديد.. »فاحملطة كانت مكانا 
ومودعيهم  املســافرين  النــاس  لتجمع 
حيث  البكاء. فيتخذ الوداع صيغة الفراق 

ويتخذ االستقرار صيغة املوت«. 
اما في بغداد، فســكن مبحلة الشواكة 
التي كانت مشــهورة برياضييها..وهؤالء 
كانوا قراء جيدون لــأدب العربي فتعلم 
منهم ذلك وكانــوا يعرفون اكثر منه في 

السينما وابطالها ومحاكاتهم.

ثم عرج الضيف علــى عمله في االذاعة 
والتلفزيون.. وكيف انه »بعد دخول القطار 
االمريكي ومقتل عبد الكرمي قاسم، تنمر 
الناس.. وأنتشرت في البالد فنون التعذيب 
وقص األلسن واإلغتصاب وإمتأت اماكن 
البشــرية«  النفس  تهان  التوقيف حيث 
فأضطر للهجــرة.. وصل لندن عام 1963 
وكان أبرد شــتاء وهو ال ميلــك غير ثياب 
الصيــف! فعانى من شــظف العيش.. 
بعد ذلــك تفتحت له اوربا.. فأبتدأ رحلته 
بكتابــة مقالــة ملطبوع عربــي فكانت 
مكافأتها خمســن جنيها اســترلينيا 
اســتطاع ان يسدد ديونه وايجاره.. وعمل 
مذيعا ومحررا في محطة الـ«بي بي سي« 
مما اتاح له الدراسة في اجلامعة تعلم من 

الناس في لندن التواضع والتراحم ..
ومعروف عن د.صالح نيازي ترجمته لعدة 
كتب منهــا رواية يوليســيس باجزائها 
األربعــة. وعــن دراســته ألدب جيمــس 
جويس ذكــر بأنه نصح بدراســة روايته 
»يوليســيس« والتعامــل معهــا ليس 
كوجبة غذاء وامنا كــدواء ..وان يقرأ منها 
صفحتان باليوم .. كحبوب العالج .. لكي 

يفهمها.
وعن خصائص ادب شكســبير وترجمته، 
قــال »ان األصــداء فــي أدبــه أهم من 
األصوات.. ويجب قراءة مســرحياته ليس 
صفحة فصفحة امنا يجب ان تقرأ كعمل 

سيمفوني.. 
وأخذ د. صالح مســرحية »مكبث« مثاال، 
وكيــف عمل على ترجمتها ..فاملشــهد 

األول منها وهو ظهور الســاحرات الثالث 
وقولهن :

- متى نلتقي نحن الثالث ؟ في الرعد؟.. 
أم في البرق؟.. أم في املطر؟

»هنا شكســبير يحّول )متى( التي تعني 
)في أي وقت( الى مكان، فهو ال يعني هنا 
الزمــان، بل في أي مــكان نلتقي؟ فهذه 
قــدرة عجيبــة عند شكســبير تتجلى 
فــي حتويله املكان الى زمــان وبالعكس.. 
ففي مثالنا )مشــهد الســاحرات(: متى 
نلتقي نحن الثالث؟..الخ. الرعد هنا يعني 
صليل الســيوف اما البــرق فهو وميض 
تلك الســيوف واملطر هو الدم.. فتساؤل 
الســاحرات الثالث هو: هــل يلتقن في 
بداية املعركة أم في منتصف املعركة أم 

في نهايتها«
»تلك هي تقنية شكســبير لذا يصعب 
على املترجم سبر أغوارها مالم يتقن تلك 
التقنية« فعلــى الرغم من قدرة مترجم 
مثل جبرا ابراهيم جبرا، ولغته االنكليزية 
العظيمة، لكنه لــم يتوصل الى تقنية 
شكســبير الذي هو في احلقيقة متحف 
وأدبــه يحتوي على  البريطانية،  للجــزر 

احلروب واالحداث االجتماعية..«
ثم قرأ قصيدته )محنة شفيق الكمالي( 
التي كتبهــا باألصل بالعربيــة ومن ثم 
 Long Poem ترجمها ونشــرت في مجلة
Magazin    في حينها وجهوا للشــاعر 
دعوة لقراءتها فــي مكتبة »الباربيكان« 

الشهيرة في لندن«.

كان كتاب ألف ليلة وليلة أول مقتنياتنا من الكتب 
في ســني الصبا األولــى. ولم نكن نبخــل به، بعد 
ما نفرغ منه، على أصدقائنا في املدرســة، بطريقة 
اإلعارة غير القابلة لالسترجاع. بخالف الكتب األخرى 
التــي حتتاج إلى صبر وروية، فهــي تعود أدراجها في 

الغالب دون أن متس.
وألن ألــف ليلة وليلــة كان مقــروًء، ومفضالً، فقد 
طبع ما ال يحصى عدده من املرات، طبعات شــعبية 
رخيصة، وأخــرى مترفة غالية، فلكل شــريحة من 

القراء ما يناسبها من الطبعات. 
وكان سر انتشار هذا الكتاب الضخم، أن لغته شبه 
العامية ســهلة القراءة، وحكاياته الشعبية خالية 
من التعقيد. ولم يكن امللل يعرف طريقه إلى القارئ، 
فيتشــاغل عنه بأمر ما، كما في غيــره من الكتب 

اجلادة. لذا أحبه اجلميع دون استثناء.
ولــم يعثر أحد حتــى هذه اللحظة علــى مؤلف أو 
جامع لقصص الكتاب. ورمبا لم يكن هناك شــخص 
ما بعينه. فقد يكون جهداً جماعياَ لرواة أو قصاصن 
تداولوه في املقاهي الشــعبية، أو حفالت الســمر. 
وأضــاف كل واحــد منهم إليه شــيئاً مــن عنده، 
ليكتســب طابع اإلثارة واحلماس. فاملهــم لديه أن 
يســتمع إليه الناس، وال يضيقون بــه ذرعاً. وأغلب 
الظــن أن حكاياته دونت في العصــر اململوكي بعد 
أجيــال طويلة، مــن الرواية الشــفاهية. أما محور 
احلــوادث فكان اخلليفة هرون الرشــيد، وأما مكانها 

املفضل فهو مدينة السالم بغداد!
فــي وقت ما حاول كتاب مصريون إعادة طبع الكتاب 
بعد حذف املشاهد اجلنسية، واأللفاظ اخلليعة، التي 
لــم يكن رواة ذلك العصر يجــدون فيها ضيراً. إال أن 
احملاكــم املصرية لم تقر مثل هــذه الفعل، ومنعت 
التالعــب بالكتاب، ليبقى على مــا هو عليه، مثلما 

صدر أول مرة.
قد ال نحفل اآلن بهذا الكتاب وال نعير له التفاتاً، ألنه 
لم يعد يالئم أمزجتنا. ولكن الواقع أن جميع األفالم، 
وحلقات الدراما، واملسرحيات، التي أخذت عنه كانت 
ناجحة جــداً. ولم يقل عدد متابعيها عن عشــرات 
املاليــن. وهو جناح كبير لم يحظ بــه إال القليل من 

الكتب.
واألغــرب من ذلك كلــه أن الغربين افتتنــوا به أميا 
افتتان. فحينمــا ترجم على يد الفرنســي انطوان 
جاالن في بداية القرن الثامن عشر، انتشرت حكايات 
شهرزاد في مختلف مدن أوربا. وغدت مصدراً مهماً 
للقصص والروايات واملسرحيات واألوبرا واملقطوعات 
املوسيقية. وباتت حديث الناس في كل مكان، حتى 
أنها نقلت إلــى لغات العالم كافــة. وحينما دخل 
اجلنود البريطانيــون بغداد عــام 1917 كانوا تواقن 
لرؤية مدينة الليالي العربيــة التي ألهبت خيالهم 
زمنــاً. ولكنهم أصيبــوا بخيبة أمل مريــرة حينما 

وجدوها في أسوأ حال.
رمبا لم ينجح كتاب عربي آخر في احلصول على مثل 
هذا االنتشار، رغم ما قد يحويه من اإلبداع. فمقياس 
االنتشــار ليس اللغة اجلميلــة، وال النقد الالذع، وال 
اخلروج على الســائد، بل في الفكرة الهادفة، والرؤية 
الواضحة، واملوروث الشــعبي. وهي أمور حظيت بها 
حكايات ألف ليلة وليلة بشكل واضح ال لبس فيه. 

الليالي العربية

صالح نيازي.. وسبر اغوار شكسبير
متابعات

قراءة

شعرخبر

جانب من اجللسة

حذام يوسف طاهر

»الى الباحثن عن احلقيقة ...
يؤســفني أن أكون انا من يخبركم انه ال 

توجد حقيقة..«
بهــذه اجلملــة الصادمة يبــدأ الباحث 
اهدائــه، في مفتتح كتابــه الصادر عن 
العربي في بغداد، ومؤسسة  الكتاب  دار 
/ لبنــان بعنوان )عبد  الصفاء للطباعة 

اهلل ابن سبأ .. حقيقة ام خيال(.
كثيرة هي االحداث التي مرت على تاريخ 
االفراد والشعوب، رمبا تكون احداث عابرة، 
وباملقابل هناك احداث ال ميكن ان متر علينا 
هكذا دون توقف وتأمــل وتدقيق، وبحث 
جاد ومحايد، مبعنى ان ال منيل جتاه قضية 
على حســاب أخرى، وفي الكتاب يحرص 
األستاذ االعســم على ان يبحث بأمانة 
الكاتب امللتزم، ويؤكد في مقدمته » اننا 
دراسة علمية  التاريخ  بحاجة لدراســة 

مستفيضة، وفي حاجة أشد الى دراسة 
املــدارس الفقهية في صــورة أعمق مما 
وصل الى أيدينا لنقول للمخطئ أخطأت 

ونقول للمحقق أحققت«.
القضيــة اذن قضيــة امانــة تاريخية، 
فكتابة الرواية حتتمل ان نشرك اخليال مع 
الواقع، ونضفي عليه دراما معقدة جلذب 
القارئ او لتكون احلكاية مؤثرة ومستفزة 
للمتلقي، ولكن علــى الطرف االخر من 
بالتاريخ،  تعنى  دراســات  هناك  الكتابة 
وهنا ال ميكن بأي شــكل من االشكال ان 
نكــون منحازين او منيل حلزب او جهة دون 
التاريخية  الواجب واألمانة  أخرى، بل من 
ان نكــون محايدين، لننقل اخلبر او احلدث 
كما هو دون زيادة وال مبالغة وال اختصار.

في هــذا الكتــاب )عبد اهلل ابن ســبأ 
.. حقيقــة ام خيــال(، يناقــش الكاتب 
شــخصية عبد اهلل التي يصفها بأنها 
الكثير  شخصية اسطورية، كتب عنها 
من الكتاب اللذين أسبغوا عليها صفات 

واحداث غير حقيقية، وقد كتبت العديد 
من األبحاث عن هذه الشخصية ومنهم 

من يراها وهمية، واخر يراها حقيقية.
الكاتب حــرص عبر ثالثــن مبحث في 
الكتاب، على ان يكــون محايدا وحريصا 
على نقل املعلومة للقــارئ، مركزا على 
مصطلح الغلو، وتأويله، كما تناول عدد 
من الشــخصيات التي كان لها األثر في 
مرحلــة تاريخية معينة مــع اراء لعدد 
من املستشــرقن وللدكتور طه حسن 
والباحث على الوردي، ليصل الى خالصة 
تفضي بأن هــذه الشــخصية وهمية، 
ولدت من بن طيات الكتب وتداولت على 
يد النســاخ والطباعن ونضجت مبراحل 
علــى يد مــن ال يريد للتأريــخ ان يكتب 

صحيحا.
الكتاب يجــوز لنا ان نصفــه بأنه دعوة 
للبحــث ونبــش التاريخ بــكل احداثه 
ما حيينا  يتواصل  والبحث  وشخصياته، 

ولن يتوقف.

بغداد - الصباح الجديد:
رئاســة مجلس  هيئة  أوصى عضو 
امس  الكعبي،  كرمي  النواب حســن 
الثالثاء، بإقامة نصب تذكاري ” كبير 
” لشاعر العراق املرحوم عريان السيد 
خلف علــى ان ينصب في العاصمة 
بغــداد أو الناصرية، وقــال الكعبي 
خــالل كلمة القاها فــي احتفالية 
تأبينية اقامها البرملان، بحسب بيان 
تلقت الصباح اجلديد نسخة منه، إن 

“فقدان النهر الثالث شــكل صدمة 
كبيــرة ألبناء الشــعب واســتحق 
حزنهم الدائم باعتباره شاعر الثبات 
االوطان  وحــب  والرجولة  واملوقــف 
ونعي األمهات ووجع البالد ، والشاعر 
الذي المس واستقر بوجدان الناس”، 
نصب  بإقامــة  الكعبــي  واوصــى 
املرحوم  العراق  تذكاري كبير لشاعر 
عريان السيد خلف ، على ان ينصب 

في العاصمة بغداد أو الناصرية”.

كريم جخيور

حتى لو أخذتك املصائر
الى بغداد

وصرت تتقنن التبغدد
تلفظن املاء. مي

والصوت صوط
وتضاهن البغداديات غنجا. وأناقة

تبقى بوصلة القلب
تشير. وهي مطمئنة الى اجلنوب

حيث الطن أسمر
كما أراد اهلل

لكنه ال يصير حجرا
وال يقرب من قلبه السواد

حانية أنت
مثل أخت كبيرة
وأنا الذي يكبرك

بعشر سنن ونيف
كم يبدو

ليل الشتاء قصيرا

ونحن نتحدث عن احلب
والرجال الذين ينصبون الفخاخ

الصطياد الفراشات
عن النساء اللعوبات

وكيف أكون الضحية دائما
وكثيرا ما نستمتع بالشعر

متتدحن قصائدي
بقلب امرأة

وعقل أكادميي
فأطير فرحا

وذات ليل
وفي حلظة ازدهار الكأس

قلت أحبك
وبقيت خائفا حتى الصباح

بيد أنك غفرتها لي
رمبا قلت شاعر جنوبي

فطارت به خفقة القلب
لم أقلها ثانية

ولكنني كتبتها سرا
في كثير من قصائدي

الباحث بهاء الدين األعسم يدعو الى الحياد والبحث والتقصي

الجنوب طين أسمرتوصية بانشاء نصب كبير للشاعر عريان السيد خلف  

منور مال حسون
 

   حــن تبــدأ اللقطة الشــعرية 
مبديــات مفتوحــة نحــو اإلنفتاح 
ألزماني إلى أقصى حــدوده ، ولعل 
اســتهالل القصيدة بالغد الوردي ، 
التفاؤلي  احلس  ذات  داللة سيمائية 
،عنــد األديب الشــاعر )عبد العزيز 
ســمن ألبياتي ( ذلــك احلس الذي 
يبلور مشــاهد القصيدة بتجليات 
مكتظة بصور شــعرية منسوجة 

بخيوط وردية 
 في ذلك الغد الوردي املرتقب  

 في جنة ذاك احللم املنتظر
 متتص الشمس داكنات الظالم

 والعصافير ترقص مخمورة جذلى .
  في قصيــدة )ويذوب احلديد( والتي 
مجموعته  قصائــد  إحــدى  هــي 
الشــعرية )قيد الطبع( يأخذ املدى 
ألزماني )فــي ذلك الغــد الوردي ـ 

في ذلــك الغد القدرـ في ذلك الغد 
املوعود) حضورا واسعا في مشاهد 
تشــكيلية مع املــدى املكاني في 

لقطات شعرية متداخلة
(في جنة ذاك احللم املنتظر ـ املوتى 
محراب  ـعند  ينسلون  األجداث  من 

فجرنا الفريد)
  انه تداخل املدين ألزماني واملكاني 
مع االحتفاظ بخصوصية كل مدى.. 
ثم ينهي القصيدة بلقطة تفاؤلية 

يتمحور فيها املديان 
 فيذوب اجلليد

وتغور في أعماق املاضي
دماء وحديد

وفي أعماقنا من جديد 
تخضر شجيرة القصيدة .

وأديبنا  أواخــر اخلمســينات    منذ 
)ألبياتي( يرفــد املكتبة التركمانية 
والعربية بدراســات قيمة ، تنم عن 
واطالعه  ودقة حتليله  عمق تفكيره 
الواسع على عالم األدب التركماني 

فــي كتابــه )شــاعرية فضولــي 
البغــدادي( و)الغزليات في ملحمة 
ليلى ومجنــون لفضولي البغدادي( 
ومن نتاجاته في مجال الدراســات 
بها  ثقافتنا  عــزز  والتي  التحليلية 
كتاب تناول فيه الشاعر التركماني 
)عمــاد الدين نســيمي البغدادي( ، 
)تأمالت في الدين واحلياة( أما نتاجه 
)اإلنســان في املرآة ( فهو مجموعة 
وفق  الشــاعر  صاغهــا  رباعيــات 
مع مصير  ،تتعامل  فلسفة خاصة 

اإلنسان ـ احلياة ـ الكون ـ القدر.
    تتخــذ الســردية طابعا مميزا في 
أبيات قصيدة )عبث( والتي منحتها 
خصوصيــة تعبيرية تؤطره هيمنة 
املاضــي فــي جلــوء الشــاعر إلى 
استعمال أفعال ماضية في معظم 
ـ  ـ أحمل  الشــعر)كنت  مساحات 
أعانق ـ أحتسي ـ مّسني ـ فرميت 
ـ كبرت ـ جبت ـ مسحت ـ أحرقت 
ـ رقــدت...( إلــى جانب ذلــك يلجأ 

الشــاعر إلى جمع عاملن مختلفن 
في عبارات ســردية متنــح التعبير 
ســمة مميزة تعبــر عــن ازدواجية 

األحاسيس  
/مضبب  الهدب  نقــي  قلبا  )احمل 
الــدرب( و )وأنا ابحث عــن اجلوزاء / 

بلهف ، بجزع ، بحنن(
واجلماليــة  الفنيــة  والعناصــر 
والتعبيرية ، يجعل من النص وحدة 
فنية وتشــكيلية ، يتناغم التخيل 

في فضاءاتها بحرية
جبت دهاليز البحار بزورق بال مجذاف 

/ بال سمار .
القصيدة  جســد  يحتشــد  لــم 
بكلمات مللء  الفجوات ، وإمنا سعى 
الشاعر إلى تأثيثه هندسيا وإيقاعيا 

مسحت معالم الطريق 
أحرقت زورقي الرقيق 

 ثم رقدت رقدة الرقيق، عازما أن ال 
 أفيق

 وعساي أن ال... أفيق .

   ويحاول الشــاعر بث دائرة صورية 
مؤســطرة إلى جســد القصيدة ، 
لتأخــذ ديناميتها فــي التأثير على 

ذهن القارئ 
فرميت في بحر السماء سنارتي 

 ومشيت
أطوي شعاب التبانة وأزقة الكبش

ويقول أيضا
 كبرت 

 ألصارع النمل والتنن
 وأبقر البطون .

   كانــت هــذه رحلة قصيــرة في 
فضاء نصــوص منتقاة مــن ديوان 
)خواطر قلقة( لشــاعرنا عبدالعزيز 
...ورغم قلــق تلك اخلواطر،  ألبياتي 
إال أنها تتميز بدالالت ،  تتسلل إلى 
ذهن  القــارئ لتتجلى  في انفعاله 
الوجداني مع النص ، ذلك االنفعال 
والذي  الشــاعر  دواخل  في  الكامن 
يصبه صورا شعرية مبداد قلمه الذي 

ال ينضب ... ولن ينضب .

دراسة

المدى الزمكاني.. في قصائد  ديوان  )خواطر قلقة( للشاعر عبدالعزيز ألبياتي

من أعمال الراحل أحمد الربيعي



11كتب

مشاركة املكتب السياسي في 
تشكيلة البعث

* هنــاك تصــورات بأنه كانــت هناك 
خالفات وسط البعثيني في ذلك الزمن 
جتاه حــل القضية الكرديــة، هل هذا 

صحيح؟
- نعم هــذا صحيح، فقــد كان هناك 

تياران مختلفان، 
األول: هــو التيار الــذي ميثله عبداخلالق 
السامرائي  سلوم  وعبداهللا  السامرائي 
وصالــح مهدي عماش، ومــن البعثيني 
القدامى شاذل طاقة ومرتضى احلديثي 
وزيرا  الذي عني  الشــيخلي  وعبدالكرمي 
للخارجية ثم قتله صدام حسني، هؤالء 
كانوا مع اإلتفــاق وكان أكثرهم حرصا 
هــو عبداخلالق الســامرائي الذي يؤمن 
بــأن في العــراق قوميتني همــا العرب 
والكرد، وكتب سلســلة مقــاالت قال 
فيها "ان الشــعبني تعرضا للتقسيم، 
فكما العرب هم جزء من األمة العربية، 
فالكرد هم جزء من األمة الكردية. وعلى 
هــذا األســاس يجــب أن مننحهم حق 
احلكــم الذاتي وبذلك ســنقوي العراق 
ونســتطيع عندها أن نحول العراق الى 
مركز موحــد تنطلق منــه اإلنتفاضة 
الشــعبية العربية و الكردية، ومن دون 
ذلك ال ميكن أن حتل املشــاكل القومية 
للشــعبني". كمــا كان موقفه من املال 
مصطفى ســلبيا ويراه رجال رجعيا وله 

عالقات مع إسرائيل.
الثانــي: فقد كان ميثله صدام حســني 
وأعوانــه مثل ســعدون شــاكر وطه 
اجلــزراوي وغيرهما ينظــرون إلينا بعني 
اخلشــية ويعتبروننــا خطــرا عليهم، 
ويقولون "إن احلــزب أخطر من البارزاني، 
ألن البارزاني شــخص واحد نســتطيع 
إحتواءه أو قتله فينتهي األمر، أما هؤالء 
ومطالبهم  جماهيــر  لهــم  فحزبيون 
ليســت أقل من البارزاني بل أكثر منه 

بكثير".
هنــاك حديث ســأرويه لــك وللتاريخ، 
أرســل  حدثني فؤاد عــارف "أن صدام 
بطلبــه وقال له "أريــدك أن تذهب الى 
املال مصطفــى"، فأجبتــه "لكن أنتم 
لكم عالقة بجماعة احلزب"! فقال "أي 
جماعة! هؤالء أخطر من املال مصطفى، 
املال اليتحدث عــن احلكم الذاتي، ولكن 
الذاتي  هؤالء اليرضــون حتى باحلكــم 
بل يتحدثون عن الفدراليــة"، ويبدو أن 

طرحنا هذا كان له تأثير عليهم.
ونقطة أخرى أدت الى تباعدهم عنا، هي 
عالقتنا بعبدالناصر، فعلى سبيل املثال 
كنا نبعث ببرقيات إليه في مناســبات 
األعياد، وننشر في جريدتنا "النور ”أخبار 
معاركه بالصفحة األولــى فيما متتنع 
الصحف العراقيــة األخرى عن تغطية 
تلك األخبار. وذات مرة إنتقد عبدالناصر 
البكر بذلك وقال في رســالة له "أنتم 
لم تشــاركونا في حربنا فحســب، بل 
حتى التنشــرون أخبار معاركنا في حني 
أن جريــدة النــور التي يصدرهــا أكراد 
وطنيون يهتمــون بها"، وكانت جريدتنا 
هي الوحيدة التــي تولي إهتماما كبيرا 

بتلك املعارك.

* وماكانت تأثيرات تلــك اجلريدة على 
األحداث في تلك الفترة؟

- في احلقيقة كانت جلريدة النور شهرة 
واسعة، بل ميكن إعتبارها احدى أفضل 
جرائد ذلــك الزمان تبــاع منها 40-30 
ألف نسخة وكانت هذه الكمية كبيرة 
جدا في ذلــك الوقت، فاملواطن لم يكن 
يهتم بجرائد احلكومة التي لم بكن لها 
طعــم وال رائحة. حتى ان منذر املوصلي 
أشاد باجلريدة في كتابه بعنوان "العرب 
واألكراد ”قائال ”نحن الالجئون السوريون 
في العــراق كنا نطالع هذه اجلريدة قبل 
الصحف العراقيــة األخرى ألنها كانت 

أفضل اجلرائد في تلك الفترة".

إضطرام نيران احلرب الداخلية

فــي  إكتســبتموها  التــي  *القــوة 
تلك الفتــرة هل أثرت فــي عالقتكم 

بالبارزاني أم بقيت هادئة كما كانت؟
- عندما إكتســبنا بعض القوة، قامت 
جماعــة املــال بالتحرش بنــا وجمعوا 
بأنهم  وأشــاعوا  لتصفيتنا،  قواتهــم 
ســيهجمون علينا فــي مقرنا الرئيس 
مبنطقــة "بكرجــو". وهكــذا تقدمت 
قواتهم بقيــادة طاهر علــي والي من 
منطقــة طاســلوجة نحونــا، لكننا 
تصدينــا لهم وهزمناهــم وطاردناهم.
وقدمــت احلكومة األســلحة لنا وكنا 

700-800 عنصر من  البداية حوالي  في 
وأصبحت  طورناها  ولكننا  البيشمركة 
ما بــني2000-3000 فرد، وكانت معظم 
مناطق شــهرزور حتت أيدينــا، وتطورت 
قواتنــا أيضا فــي مناطق جمــي ريزان 
وسورداش وسهل شــوان وشيخ بزيني 

وسهل كويسنجق.

* وهــل كانــت لديكم خطــط حملاربة 
البادئــني  كانــوا  هــم  أم  البارزانــي، 

بقتالكم؟
- هم كانوا بادئني بالقتال، وكانت خطتنا 
تقضــي بإســتنزاف قواتهــم، ولكننا 
إســتطعنا أن نهزمهم في عدة محاور، 
وإمتد القتال الى مســاحات أخرى، في 
يبادرون، وفي  بعض األحيان كانوا هــم 
أخرى نحــن نبادر، ولكــن الغلبة كانت 
لنا ألننا كنا نســعى لتحقيق مكاسب 
سياســية لشــعبنا الكــردي. فاملــال 
مصطفى أجرى إتصاالت مع العديد من 
عبدالســالم  مثل  املتعاقبة  احلكومات 
عارف  وعبدالرحمن  يحيى  وطاهر  عارف 
فلم يحقق شيئا، ولكننا في ظرف 6-5 
أشــهر من عقد الصلة مــع البعثيني 
إســتطعنا أن ننتزع منهم العديد من 

املكاسب السياسية لشعبنا.
كانت قواتنا منتشــرة فــي العديد من 
املناطق، وكان العديد من املدن واألقضية 
توشــك أن تقع حتت أيدينــا وكانت لنا 
مقرات في معظم مدن كردستان ونقوم 
فيها بشــتى أنواع النشاطات حتى أن 
مدنــا في بهدينــان كالعمادية ودهوك 

حتت سيطرتنا.
1969 إتصلت باملال  في نهايــة العــام 
مصطفى عن طريق بعض األشــخاص 
الذيــن يأتوننا ويطلبون منــا التصالح 
وإنهاء القتال واخلالف.فقلت ألحد منهم 
"حســنا إذهب أنت وكيال عنا وأبلغ املال 
مصطفى بإستعدادنا للتصالح، ولكننا 
نعرف بأن املال لــن يتصالح معنا، نحن 
اآلن بوضع أفضل ومــع ذلك مند له يدنا 

للمصاحلة". 
لكن أولئك الوســطاء لم يكونوا على 
ثقة مما نقــول ألنه يوميا كان يلتحق بنا 
ووصل  البارزاني  مســلحي  من  العديد 
عدد بيشمركتنا الى ما يقرب من 4000 

بيشمركة.

* ومــن هــو الشــخص الــذي إقترح 
عليكم التصالح مع البارزاني؟

- هوهمــزة عبــداهللا الــذي إتصل بي 
مباشــرة، وكلف فؤاد عــارف باملتابعة، 
ولذلك حني إلتقيت بفؤاد في دار برهان 
بيك اجلــاف قلت له "إذهــب كاك فؤاد 
وحاول معه، نحن مستعدون للتصالح". 
وكان وضع املــال مرتبــكا ولذلك وافق 
على مبادرتنــا، كان رأينا هو أنه مادامت 
احلكومة على إستعداد ألعطائنا شيئا، 
فلنكن معا، االن هناك حالة من السلم 
فإن توحدنا ميكــن أن تعطينا احلكومة 
حقنا باحلكم الذاتي، وبالطبع احلكومة 
سمعت بهذه اجلهود وكانوا غير راضني 
إنســحاب طلبتنا من  أن  عنها، كمــا 
العراقيني بسبب مسألة  مؤمتر الطلبة 
كركوك وعالقتنا مع مصر وعبدالناصر، 
كل ذلك أدى الى أن يهيمن صدام حسني 

على اخلط املؤيد لنا داخل حزبه.

بيان احلادي عشر من آذار 1970

*إذا كان ذلــك إســتعدادا مــن البعث 
إلعالن إتفاقية احلادي عشــر من آذار، 
فلماذا وقعها البعثيون مع البارزاني و 

ليس معكم؟
بإتفاقها،  احلكومــة  أبلغتنــا  لقــد   -
وناقشــوا داخــل إجتماعاتهم مع من 
فلو  البارزانــي،  وإختــاروا  يوقعونهــا، 
وقعوها معنــا لكان بإمكاننا القول بأن 
املال مصطفى قــد إنتهى دوره، لكنهم 
إختــاروه هــو وكان ذلك بالنســبة لنا 
الناحية السياســية،  نهايتنا نحن من 
وبعــد توقيع تلــك اإلتفاقيــة تغيرت 
البعثيني معنــا بصورة جذرية  مواقف 
وبدءوا مبعاداتنا، وإستهلوا عداوتهم من 
بإعدام  الســليمانية حني أصدروا قرارا 
نوشــيروان مصطفــى فأضطررنا الى 
إخفائــه، وأعدموا شــابا يدعى (جمال 
أحمد- كوج�ر) بتهمة مشــاركته مع 
ثانوية  علــى  قنبلة  بإلقاء  نوشــيروان 
للبنــات فــي الســليمانية وكان ذلك 
محض إفتراء وتهمــة كاذبة ومفبركة 
كان الهدف منها هو التحرش بنا ليس 
إال. كان األســتاذ إبراهيم أحمد مريضا 
جدا في تلك الفترة، أقعده املرض وكان 
ينحل جسمه يوما بعد آخر ولم جند له 
عالجــا للمرض رغم بحثنــا عن أفضل 

الى  العــراق، فأضطررنا  فــي  الدكاترة 
إرساله للندن، كان طريح الفراش مبنزله 
حني زاره صدام يوما للسؤال عن صحته 
وكنــت هناك، فقــال "ملاذا ال ترســلوا 
األستاذ الى لندن؟ قلنا "لم نفكر بهذا، 
قال"حسنا، غدا سنؤمن له جواز سفر 
وما يحتاجه فليذهــب الى هناك، وأنت 
تعال عندي يوم غــد"، فلما ذهبت اليه 
التالي وجدته قــد أكمل ترتيب  باليوم 
جواز السفر وصرف مبلغا ملعاونته، ولم 
أعرف كم كان املبلغ ألنه وضعه بظرف 
مغلق كتب عليه "مع حتيات نائب رئيس 
مجلس قيــادة الثورة ”وهكذا أرســلنا 

األستاذ الى لندن لتلقي العالج.

انتصــارا  آذار   11 بيــان  إعــالن  *كان 
سياسيا كبيرا للشعب الكردي، فما 
كان موقفكم منــه على رغم أنه أدى 

الى انتهاء دوركم السياسي؟؟
- قررنا دعم البيان رغم أننا تضررنا منه 
كحزب، لكــن املهم أن يســتفيد منه 
شــعبنا، لذلك لم نعارضه وأبدينا هذا 

املوقف في جريدة النور.

املصاحلة والوحدة 
و موقف البارزاني بعد 11 آذار

* ماذا كان موقف البارزاني معكم بعد 
صدور بيان 11 آذار؟

- بعــد فترة قصيــرة أرســل البارزاني 
بطلبي، إتصل بي فاخر ميركة ســوري 
وقــال "أريــد أن أزورك وأحمــل اليــك 
توصية مــن املال مصطفــى". قلت له 
"أهال وسهال بك، متى ســتأتي"؟، قال 
"غدا"، قلت "إذن ســتكون ضيفا علينا 
مبنزل األستاذ إبراهيم وسنتناول الغداء 
معا"، قال "حســنا فليكن". وحني جاء 
فاخر كان معه حوالي 10-12 شــخصا 
قدرناهم حق قدرهم و بعد تناول الغداء 
قــال فاخر "هنــاك موضوعــان أود أن 
تنحينا  منفردين،  ولكن  أبحثهما معك 
جانبــا فقال "أرســلني املال مصطفى 
اليك وأوصاني بأن أستدعيك إليه فهو 
يريد أن يحدثــك، وأعطاني وعد الرجال 
وقــال "وإن لم نصل الــى نتيجة فوعد 
منــي أن أوصله الــى مكانــه بأمان". 
قلت "يا فاخر، أنا أعتبرك رجال محترما 
وســأثق بك، وعلى مسؤوليتك سأفعل 

ما تريد، لكن أقسم لي بشرفك هل تثق 
”أجاب "أقسم  البارزاني  بأن اليسجنني 
لك بشرفي هو صادق ولن ميسك بسوء".

* ومتى حدث ذلك؟
- فــي الســابع مــن آب 1970، وهناك 
حكاية طريفة سأرويها هنا، قلت لفاخر 
اليه، ولكن  "ســأمتثل لك وســأذهب 
دعني أوال أتشــاور مع رفاقــي، و وافقوا 
حني عرضــت عليهم األمــر. قال فاخر 
"أنا سأرافقك بنفسي". وهكذا رافقني 
فاخر و أخذت معي 6-7 مســلحني من 
حمايتــي و ذهبنا الى املــال مصطفى 
وحــني مضينا من روانــدوز وجدنا عددا 
مــن األشــخاص واقفني هنــاك، حيث 
كان ســعدون غيدان و مرتضى احلديثي 
يعودون من لقاء املال مصطفى ويودعهم 
مســعود و الدكتــور محمــود عثمان. 
الى مسعود وقال  ذهب فاخر مســرعا 
له "جئت مبام جالل معــي"، وجاء هو و 
إدريس و رحبا بي بحرارة ولكني الحظت 
ترحيبا فاترا من الدكتور محمود، مد يده 
بفتور فرديت عليه بفتور مماثل. إضطرب 
ســعدون غيدان ومن معــه حني حملوني 
وسألني "ماذا تفعل هنا"؟، قلت "وماذا 
أنتم تفعلون هنــا"؟، قالوا "نحن جئنا 
لزيــارة البارزاني ”و بــدوا منزعجني من 
زيارتي للمال مصطفى وكأن األمر حالل 

لهم وحرام علي!

املصاحلة بني البارزاني واملكتب 
السياسي

* هذا يعنــي بأن زيارتــك كانت بداية 
للمصاحلة مع البارزاني؟

- أجل، فحــني وصلنا مســاء الى مقر 
البارزانــي جاءنــا ورحــب بــي بحرارة 
وسألني عن أحوالي وكان هناك سامي 
عبدالرحمن و أجنال البارزاني فجلســنا 
وقال املال "يا جالل يا مجنون، كان يفترض 
أن تكون هناك قبل هذا بكثير، أنظر ماذا 
فعلت بنفســك وبي"؟، ثم إلتفت الى 
اجلماعة وقال "أنا وجالل أصدقاء قدامى، 
سنذهب الى الغرفة اجملاورة فلدينا كالم 
خاص بيننا". ثم ســألني "هل صحيح 
يــا جالل أن وزيــر الداخليــة ومن معه 
حني حملــوك إضطربــت أحوالهم ”وكان 
الداخلية ســعدون غيدان،  وزير  يقصد 

ولكني ســألته  ”أي وزير داخلية تقصد، 
وزير داخلية العــراق، أم وزير داخليتك "، 
قال "ال. ال، أقصد ســعدون غيدان، فمن 
"الدكتور  قلت  داخليتي"؟،  بوزير  تقصد 
محمود عثمان كان منزعجا أكثر منهم 
حني رآنــي". ويبدو أن مســعود وإدريس 
قــد أبلغاه بذلــك، وكان املال مصطفى 
غالبا ما يردد مبجالســه ”لعن اهللا جالال 
ورفاقه تركوني ألتعامل مع مثل هؤالء". 
وكانوا اليحبون الدكتور محمود، فقلت 
"حســنا، دعنا من هذا احلديث ســنرى 
الحقا من كان ســبب كل ذلك"، دخلنا 
الغرفــة وبادر باحلديــث، وكان من عادة 
البارزاني أنه يكرر أقواله مرة بعد أخرى، 
ويفترض بالسامع أن ينتظر حتى ينهي 
الذي  الكالم  بالكثير من  كالمه. ذكرني 
قيل حولنا، ثم واصل حديثه، فقاطعته 
"ال أرى ضــرورة لتذكيــري مبــا قلنا وما 
فعلنا، فالذنب هو ذنب شــخص واحد 
يدعى املال مصطفى البارزاني"!، وذكرته 
أيضا ببعــض الذكريات منها ما حصل 
في ناحية سنكســر، وقلــت له "أنت 
كنت الســبب وإال لم يحدث ما حدث، 
ففي آخر مرة أرســلت اليك فؤاد عارف 
ولكنك لم تســتمع الي"، قال "نعم ما 
تقولــه صحيح، ودعنا من ذلك اآلن وقل 
لي ماذا نفعل" قلت "أنا جئت إلستمع 
اليك "قال "حســنا جالل، قل أنت رأيك 
وأنا ســأرد عليك"، قلت "نحن اآلن حزب 
صغير وأنت تقود حزبا كبيرا، ســنعود 
الــى كردســتان ونكون حتــت قيادتك 
ومنارس عملنا احلزبي معك ”ثم ســألته 
"واآلن قــل لــي أنت رأيك، هــل تعتقد 
وبأي إجتاه  اإلتفاقية ســتنجز،  بأن هذه 
ستســير قضيتنا القومية بإعتقادك"، 
قال "هنــاك عدة نقــاط مهمة عليك 
أن تعرفهــا، إن البعثيني غير جادين في 
مواقفهم، وما يفعلونه اليعدو ســوى 
حتايــل علينا أستشــف منــه خطورة 
أواجه  نفســي  أر  ولــم  مســتقبلية، 
خطرا مثــل هذا أبــدا، فالناس يظنون 
بأننــا إنتصرنا، ولكني أرى غير ذلك.ثانيا 
قــل إلبراهيم أحمد وعمــر دبابة، أنهم 
يعتبرون أنفســهم سياسيني ولكنهم 
اليدركــون مبــا يجري ومــا يخطط له، 
أقسم باهللا اليوم الذي يعلقون فيه املال 
مصطفى على املشنقة، سيكون على 
ميينه جثة إبراهيم أحمد وعلى يســاره 

جــالل اجملنون، وبعيدا عنهما ســتعلق 
جثة عمــر دبابة، أنتم حتللــون الوضع 
بشــكل خاطيء، نحن مصائرنا واحدة 
فهذه احلكومة تعــادي جميع الكرد بال 

إستثناء".
لقد أثــر بي ما قاله عثمــان ، و وجدته 
صادقــا فــي تصوراتــه و يتوافــق مع 
تصوراتي، ســألته "طيب، اآلن ماذا تريد 
منا أن نفعل"، قــال "أريد أن نكون حزبا 
واحــدا"، قلت "أنا موافق، ولكن ال أعرف 
مــاذا يقول أصحابي"، قــال "أنا أعدك، 
لو جنحت فــي إقناعهم كــي يرجعوا 
فعلته سابقا معكم  مثلما  ســأفعل 
حني ســاندتكم ضد همــزة وأعوانه، و 
سأســلم احلزب بأيديكم بعــد فترة"، 
قلــت له "ال يا عم ليــس هكذا، فنحن 
ال نريــد أن نأخذ احلزب منكــم، كل ما 
نريده هو أن يتولى كل واحد مسؤوليته 
حســب كفاءته"، ثم قلت "حسنا، أنا 
اآلن موافق، ولكن الرأي ليس رأيي وحدي، 
أنا موافق على التوحيد، ولكني سأذهب 
الى أصحابي ألقنعهم"، قال "حســنا، 
ولكن ما يهمني هو أنت بالذات "وذكرني 
بالرسالة التي بعثها إلي حني إنقلب هو 
علينا، وقد تكون هذه الرسالة موجودة 
لدى األســتاذ كمال فؤاد، فكنت حينها 
في زيــوي حني وصلتني تلك الرســالة 
ويقول فيهــا "عد إلي، وأتــرك جماعة 
املكتب السياســي أنا أحبك وأحترمك، 
تعال إلي، تعال إلي، تعال إلي، وكرر ذلك 
ثالث مرات ثم ذيل رســالته بتلك اآلية 
الكرمية من سورة نوح حني خاطب إبنه 
قائــال "يابني إركب معنــا وال تكن مع 
الكافرين". وذاع صيت تلك الرسالة في 
ذلك الوقت كثيرا، ثم قال "أتتذكر حني 
أرسلت لك رســالة أخرى ولم تستمع 
إلــي، اآلن أنا أطلب منكــم أن تعودوا"، 
قلت له "حســنا، ولكن أيها احملترم أنا 
أيضا عنــدي جتربة مريــرة معك، فهل 
تتذكر حــني رجعنا من إيــران أعطيتنا 
وعدا بأن حتل املشــاكل في ظرف ستة 
أشــهر، ولكنــك أرســلت أشــخاصا 
ليقتلونا وهكــذا ذهب علي حمدي الى 
مثواه، وإتخذت إجراءات قاسية ضدنا". 
فأنكر املــال مصطفى ذلــك كله وقال 
القصد هــو قتلكم، فكيف  "لم يكن 
أسمح لنفسي أن أمسك أنت بسوء"، 
أبوح له بإسم الشخص  أن  وخشــيت 
الــذي أبلغنا مبا حصل منــه، فقلت له 
"حسنا، دعني أذهب الى رفاقي وأحتدث 
إليهم وســأبلغك باملوقــف"، ثم حتول 
الى احلديث بــكالم طيب بحضو أجناله 
وســألني "جــالل لقد ســمعت بأنك 
تزوجت"، وكانت هيرو فــي تلك الفترة 
خطيبتي ولم نتزوج بعد، فأجبته، نعم 
أيها احملترم"، فقال "مبارك إن شاء اهللا، 
لكن قل لي هل أنت فحل شــجاع في 
بيتــك أم جبان"؟، قلت "الناس على دين 
ملوكهم أيها احملترم، وأشــرت بإصبعي 
نحوه، وقلت "كما يكون البارزاني نكون 
نحن". وضحــك اجلميع ومعهم املال ثم 
تركنا وغادر، وقال عبيداهللا جنله "جالل 
لم متض ليلــة واحدة حتــى عدت الى 
دعاباتك"، أجبته "أنا أعرف البارزاني منذ 
فترة طويلة، وكما قال هو نحن رفيقان 
قدميان، وأنــا أحاول أن أشــد احلبل في 
املكان الذي إنقطع، وخصوصا أنتم ترون 
أنه أبدى لي لطفــا زائدا معي الليلة "، 
وضحكوا جميعا. قبل خروجه ســألني 
يوما ســتمكث  املال مصطفــى "كم 
عندنــا"؟، قلت "املدة التــي حتددها لي، 
أبكرت  بأنني كلمــا  أعتقــد  ولكنــي 
بالرحيل الــى رفاقــي كان ذلك أفضل 
ولكن األمر لك"، قال "حســنا، إفعل ما 

بدا لك، وسنلتقي فيما بعد كثيرا".
أمضيت الليل هنــاك و تناولنا الطعام 
على مائدته و حضــر أيضا عبيداهللا و 
مســعود و لقمان و إدريس، وكان لفاخر 
ميركة ســوري الدور اإليجابي في تأمني 
السفر، و أســر لي "لدينا خطة لتغيير 
اللجنة املركزية احلالية  و إزاحة الدكتور 
محمود عثمــان وحبيب محمد كرمي، فا 
بارزانی غاضب منهما جدا، واليوم حل دور 
األشخاص الوطنيني الذين يستطيعون 
التحــدث والتفاهم مع العــرب". كان 
من عادة املــال أن يهيء رجاله حســب 
متطلبات العصر الذي فيه، فحني يريد 
أن يقــوي صلته بالروس يرســل إليهم 
دارا توفيق، وإذا أراد التباحث مع اإلنكليز 
أرســل لهم شفيق، واليوم هو يتصالح 
مع العرب فيحتاج الى رجال من طرازنا 
ولنا  العربية  األوســاط  فــي  معروفني 
أود  معهم عالقات جيدة، وفي احلقيقة 
القول انه كان في هذه اجملاالت ذكيا جدا 

بقيت هناك يومني ثم عدت الى بغداد.

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

والثمانينيات والتسعينيات وحتى يومنا هذا.
ــرِف عــن مام جــالل من  وعلــى عكــس ما عُ
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 
ــا من اضاءة البعد الشــخصي ملام  تخلو أيضً
جالل مما يســاعد في نهاية املطــاف الباحثني 
السياســيني واملواطنني على حد سواء العرب 
واالكــراد علــى االطالع على أســرار لــم يجرِ 

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

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

املشهد.

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

( لقاء العمر)
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هناك حديث سأرويه لك وللتاريخ، حدثني فؤاد عارف "أن صدام أرسل بطلبه وقال له "أريدك 
أن تذهب الى المال مصطفى"، فأجبته "لكن أنتم لكم عالقة بجماعة الحزب"! فقال "أي 
جماعة! هؤالء أخطر من المال مصطفى، المال اليتحدث عن الحكم الذاتي، ولكن هؤالء 

اليرضون حتى بالحكم الذاتي بل يتحدثون عن الفدرالية"، ويبدو أن طرحنا هذا كان له تأثير 
عليهم.
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متابعة الصباح الجديد : 

اإلنترنــت واخلصوصية ال  أن  يبدو 
زياراتك  تعقــب  فبعد  يجتمعان، 
التــي  املواقــع  وكل  اخملتلفــة 
وبعد  اإلنترنت،  علــى  تصفحتها 
حتديد موقعــك وعمليات البحث 
التــي قمت بها مــن خالل غوغل 
على اإلنترنت، ظهرت اآلن مسألة 

»تعقب اإلميوجي«.
وســيلة جديدة جلأ إليها املعلنون 
علــى اإلنترنــت بعــد أن توصلوا 
إلى طريقــة متكنهم من تعقبك 
عبر »اإلميوجي« الذي تســتعمله 
املثال  اإلنترنت، فعلى سبيل  على 
البيتزا،  إذا اســتعملت »إميوجي« 
فإنــك قد حتصل علــى إعالن من 

»دومينوز«.
ففي العام 2016، ســمحت تويتر 
للشــركات املعلنة برؤية وتعقب 
أثنــاء  اســتعماالتك لإلميوجــي 
من  وتغريداتك  وردودك  تعليقاتك 

خالل تطبيقها.
وأصبحــت البيانات املتراكمة من 
أي تعقب  األســلوب،  جراء هــذا 
اإلميوجــي اخلــاص باملســتعمل، 
الذين  للمعلنني  ذهــب«  »منجم 
يدرسون استعماالتك لها لتحديد 
حالتــك النفســية ومزاجك، ثم 
»يقصفونك بوابــل من اإلعالنات 
املوجهــة« بناء على تلــك احلالة 
موقع  ذكر  بحســب  املزاج،  وذلك 

»فوكس«.
بإمــكان  أن  تويتــر  والحظــت 

»بيانــات  اســتعمال  املعلنــني 
اإلميوجي« لعــرض اإلعالنات على 
مزاجهم  على  بناء  املســتعملني 
وحالتهم النفســية، واستهداف 
يغــردون  الذيــن  املســتعملني 
باســتعمال إميوجــي الطعــام« 

و«الوصول إلى رغباتهم«.
وقال مدير التسويق في مركز »فور 
سي إنسايتس« أرون غولدمان إنه 

اإلبهام  إميوجي  شخص  أضاف  إذا 
املوافقة(  أو  )القبــول  األعلى  إلى 
فاعرضوا  االبتســامة،  إميوجي  أو 
عليهم هذا اإلعالن، وإذا استعملوا 
اإلميوجي العابــس أو إميوجي عدم 
املوافقــة )اإلبهام إلى األســفل( 
فاعرضــوا إعالنــا آخــر، مضيفا 
أن هناك أشــخاصا يســتعملون 
إميوجي كرة القدم أو كرة السلة، 

من  بإعالنات  استهدافهم  وميكن 
هذا القبيل.

املراســلة بشكل  وفي تطبيقات 
عام وتويتر بشــكل خاص، هناك 
إميوجي أكثر وضوحاً من غيره مثل 
الوجه املبتســم والقلب أو الوجه 
بعيون على شكل قلب أو اإلميوجي 
أيضا بعض  لكن هنــاك  الباكي، 
الذي يصعب تفســيره،  اإلميوجي 

مثل إميوجي الوجه من دون تعابير 
أو الوجه السطحي.

ولذلــك جلــأت شــركات اإلعالن 
الذكاء الصناعي  إلى اســتعمال 
للتعقب وحتليل أمناط اســتعمال 
اإلميوجــي من أجــل حتديد أفضل 

طريقة للوصول إلى املستعمل.
ويقــول املعلنــون إن األمر أفضل 
لــكل مــن الشــركات املعلنــة 

الســواء،  على  والعمالء  وللزبائن 
برؤية  يرغبون  املســتعملني  إن  إذ 
إعالنات تتعلــق بهم، فيما ترغب 
يتفاعل معها  أن  في  الشــركات 
إعالناتها  عبر  املســتعملني  أحد 
التــي تبثهــا للمســتعملني أو 

الزبائن احملتملني.
احلســابات  مديــر  ويقــول 
االســتراتيجي فــي »آد بارلــور« 
تيجاي هيوز إن املعلنني »ال يريدون 
بيعك شيئا ال تريده، أليس كذلك؟ 
فاألمــر يشــكل خســارة مادية 
لنــا ومضيعة لوقتــك. لذلك إذا 
اســتطعنا أن نبث أعالنا يهمك، 

فهذا األمر رائع«.
الشــركات  بعض  بدأت  وبالفعل 
باســتغالل األمر ووضعته موضع 
التنفيــذ، ففي عــام 2017، أدارت 
شــركة تويوتــا حملــة إعالنات 
املزاجيــة  احلالــة  تســتهدف 
اإلميوجي  على  بناء  للمستعملني 
الذي يستخدمونه في تغريداتهم 
وتعليقاتهم، وصممت الشــركة 
83 نســخة مختلفــة من نفس 
اإلعالن بناء على اختالف اإلميوجي 

ونشرتها على تويتر.
ومع ذلك، فعملية تعقب اإلميوجي 
يشــكل  املزاجية  حالتك  وحتليل 
مخــاوف وقلقــا للمدافعني عن 

اخلصوصية.
ويقــول هــؤالء إنــه ليــس كل 
أو مدركني   واعــني  املســتعملني 
لهذا األمر، أو أنهم يريدون تعقب 
خياراتهــم لإلميوجــي وأن يتــم 
حتليلها من قبل الشركات املعلنة.

خطر »اإليموجي« في تغريداتك وتعليقاتك
ساعات المحطة العالمية تعمل من جديد

باشــرت الشــركة العامة لســكك احلديد العراقية، 
بحملة مكثفة لتأهيل بناية الشركة العامة للسكك 

احلديد العراقية.
وقال مدير عام الشــركة ســالم جبر ســلوم في بيان 
لوزارة النقل، ان »احلملة شــملت تأهيل وادامة ساعات 
بنايــة احملطة الرئيســة وإطالء قبة احملطــة فضال عن 
صبغ األسيجة اخلارجية للشــركة واألرصفة الداخلية 
واخلارجيــة للبناية مع تبليط الباحــة اخلارجية وترميم 

احلدائق«.
يذكر ان بناية الشركة متثل الصرح احلضاري ملدينة بغداد 
كونها محطة عاملية، ومت إفتتاحها سنة ١٩٥٢ من القرن 

املاضي أي قبل 66 عاماً.

ال تضع محفظتك في الجيب الخلفي
اثبتت دراسة طبية نشرتها مجلة )نيو انغالند  للطب ( 
البريطانية أن اجللوس على محفظة متخمة بالبطاقات 
واألوراق والنقــود يزيد من الضغط على أعصاب الفخذ، 
املتصلة بدورها في منطقة أسفل الظهر، وهو ما يفسر 

الكثير من اآلالم في هذه املنطقة بالتحديد.
وذكرت الدراسة أن » االطباء حذروا من أن األلم الشائع، 
الذي ميتد إلى أســفل الفخذ أيضاً، ويصيب الكثير من 
الناس ممن تتطلب أعمالهم اجللوس لفترات طويلة على 

الكرسي، ناجم عن الضغط على العصب الوركي«.
واضافت أن » الضغط على أعصاب الورك، نتيجة وجود 
احملفظة، أو اجللســة اخلاطئة لفترة طويلة، من شأنه أن 
ينشــر األلم إلى أعلى وأســفل منطقة الورك، وهو ما 

يسبب الشد العضلي لدى كثيرين«.
واشارت الى أن » مخاطر وضع احملفظة في اجليب اخللفي 
واجللــوس عليها تزداد مع زيادة وزن اجلســم، إضافة إلى 
انتفــاخ احملفظة إلــى درجة كبيرة، ممــا يجعل اجللوس 

مختال بنحو كبير، ويجعل األلم سريعاً ومضاعفا«.

التوقيت األفضل لالستحمام
كشــفت دراســة طبية حديثة اختالًفا كبيــرًا وتأثيرًا 
مختلًفــا لتوقيت احلمــام على الــدورة الدموية، وعلى 

بعض اجلوانب املتعلقة بيوميات اإلنسان.
وذكرت الدراســة أن » أخذ حمام في املســاء قبل النوم 
يجعلك في الصباح فــي غنى عنه، وهو ما يعني دقائق 
نوم إضافية، خصوًصا للذين يغادرون الســرير بصعوبة 

في الصباح«.
ووجدت الدراســة أن » بشرة جســم االنسان تستفيد 
بنحو أفضل عند االســتحمام في املساء، فاملاء الدافئ 
في املســاء يجعل الطبقــة الواقية مــن اجللد تتجدد 
بســهولة، واحلالقة أيًضا، فمن األفضل، حسب اخلبراء 
األملان، القيام بها في املســاء، في أثناء الليل يخلد اجللد 
للراحة وعند االســتيقاظ من النوم يــزول االحمرار من 

البشرة«.
ويقول الباحثون إن » أخذ احلمام في املساء ليس مناسًبا 
للجميع، فإذا كان اجلسم يفرز الكثير من العرق لياًل فمن 
األفضل أخذ حمــام في الصباح، وحتى الذين ال يعرقون 
كثيرًا في الليل ميكنهم االســتحمام في الصباح أيًضا، 
لكن مبياه معتدلة وليست ســاخنة، ألن املياه املعتدلة 

حتفز الدورة الدموية وتنعش اجلسم والعقل ».

ملونشريط

الصباح الجديد متابعة : 
كشــفت بروفيســورة فــي إحدى 
جامعات الســويد أنها متكنت إنقاذ 
طالبهــا العراقي قبل نحــو أربعة 
)داعش(  يــد  املــوت على  أعوام من 
أفالم »األكشــن«  بطريقة تشــبه 

العاملية. 
فقد قامت تشارلوتا تيرنر، األستاذة 
التي  املدينة  لوند، فــي  في جامعة 
إجراء  باتخاذ  نفســه،  االسم  حتمل 
أن تلقت رسالة  غير مســبوق بعد 
نصية فــي 2014، من طالبها فراس 
جمعة، قال فيها إنه من غير املرجح 
إنهاء بحثه بســبب  أن يتمكن من 

عصابات )داعش( اإلرهابي.

اإلخباري  نيوز«  »فوكس  موقع  ونقل 
عن تيرنر قولها، وهي تســتذكر ما 
إنها كانت تشــعر بالغضب  حدث، 
الشديد واخلوف على مصير طالبها 
العراقــي الذي ينتمي إلــى األقلية 
اإليزيدية التي كان التنظيم املتطرف 

يستهدفها بالقتل واإلبادة.
وقال جمعة في رســالته ألستاذته 
اجلامعيــة إنه لن يكون قــادراً على 
إنهــاء أطروحته األكادمييــة إذا لم 
يخرج مــع زوجته مــن مخبئة في 
بلدتــه التــي يحاصرها مســلحو 

)داعش(.
تصريحات  فــي  جمعــة  وأوضــح 
صحفية أنه لم يكــن لديه أي أمل 

على اإلطــالق في النجــاة، وأن جل 
ما أراده هو إعالم أســتاذته بوضعه 
البائــس من دون أن يخطر بباله أنها 
ستكون قادرة على فعل أي شيء من 

أجله وأجل أسرته.
وكانــت قصة جمعة بــدأت عندما 
اتصلت به زوجتــه مذعورة وتخبره 
أن )داعش( يحاصــر البلدة، فقرر أن 
يجازف ويدخل تلك املنطقة اخلطيرة 
إلنقاذ شــريكة حياتــه، لكنه علق 
أمل  على  لالختبــاء  واضطرا  معها 

حدوث معجزة تنقذهما.
وحدثــت تلك املعجــزة فعالً عندما 
برئيس  اجلامعية  استاذته  استعانت 
األمن غوســتاف بيــر، واتفقا على 

اســتئجار فريق من »املرتزقة«، الذي 
قام فعالً بالوصول إلى مكان جمعة 
هناك  مــن  وإخراجهمــا  وزوجتــه 
ساملني إلى أن وصال إلى مطار أربيل 
في مطار كردســتان قبــل أن يجري 

نقلهما إلى السويد.
باخلذالن  أن شــعوراً  وأوضح جمعة 
واجلــن خاجله ألنه اضطــر أن يترك 
والديــه وأخوتــه وراءه، لكــن األيام 
ابتســمت له إذ متكنت بقية عائلته 
من النجاة وااللتحاق به في السويد، 
وحالياً يعمل جمعة في شركة أدوية 
مبدينة ماملو جنوبي الســويد بعد أن 
بنجاح ويحصل على  دراسته  أكمل 

شهادة الدكتوراه.

بروفيسورة سويدية تنقذ طالبها العراقي بطريقة أفالم »االكشن«

»اإلميوجي«
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متابعة الصباح الجديد : 
املســرحيني  الشــباب  أطلقــت مجموعة من 
بدمى االطفال، بعنوان  العراقيني مسرحاً خاصاً 
» بربر » وقالت الفنانة املسرحية لبوة عرب ذاكرًة 
» إننا نعاني اليوم من غيــاب البرامج، او املراكز، 
او املســارح، او أي مجال علمي ترفيهي وتعليمي 
في الوقت ذاته معني بثقافــة الطفل وتطويره 

فكرياً.«
عرب تتحدث عــن أهداف »مشــروع بربر« الذي 
أطلقته بالتعاون مع كادر من شــباب أكادمييني 
مختصني مبجال الفن واملســرح وتقول » الهدف 
الرئيســي من مشــروع » بربر » أوالً إنه مشروع 
توجيهــي للطفــل ولكــن بطريقة تتناســب 
ومســتوى تفكيــره، فنحن جنمع بــني التعليم 
والترفيه ونوّجه طاقات الطفل ونوظفها بصورة 
صحيحة، الهدف الثاني هو رسم االبتسامة على 
وجوه االطفــال وايصال الــدرس املفيد والفكرة 
النافعــة من خــالل الدمى املتحركــة واألغنية 

الهادفة وااللوان املفرحة واحملببة لألطفال.«
وتتحــدث لبوة عرب عن كيفية انبثاق املشــروع 
قائلة »بالنســبة لي فأنا من عشــاق مســرح 
الطفل منذ صغري حيث عملــت في هذا اجملال 

وانا صغيرة .
العمل  بالدراســة ومن خالل  وتابعت الشــوط 
التقيت بزميلي هشــام جواد وبدأنا بالتخطيط 
والعمل معــاً وحالفنا احلظ بأيجــاد كادر دؤوب 
ونشــط يشــاركنا احالمنا والعمل واألفكار. » 
وتشــير عرب الى مالكها قائلة » يتوجب علّي أال 
أنســي مالك العمل الذي شاطرني هذه املهمة، 
ولوالهم ملا اســتطعت أن أكمل هذا املشــروع 
وأطلقه وهــم » لبوة عرب، هشــام جواد، ناجي 

إميان  حسن، اسماعيل عالء، مصطفى الصغير، 
احمد، كاروان جبار، بيزوس، مرتضى فيصل، بيان 

نبيل، وليو خالد.« 
أما عن طموحها بعد إطالق مشــروع بربر تذكر 
عــرب« هــذا املشــروع خطواتنا االولــى حيث 
اليوتيوب  علــى  تعليمية  ســنطلق مشــاهد 
وتقدمي مســرحيات تفاعليــة تعليمية للطفل، 
وسنستمر آملني بتوسيعه إلى مسرح خاص او 

مركز خاص بثقافة االطفال وفنونهم.«

لبوة عرب تطلق أول مشروع تعليمي ثقافي 
وترفيهي للطفل العراقي

من شوارع بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

قد جتد نفســك في مواقف حرجة وتشــعر 
في هــذه األثناء بالضعف. فــي حني أن تأخر 
مساعيك بعض الشيء وانتهاج منط معيشة 
هادئة، سيجعلك تتجاوز ذلك التأثير السلبي 

دون فوضى. 

ابحث عن أســاليب صحيحة لتحاول تنفيذ 
خططــك بالطريقــة املثلى بالنســبة لك. 
حتــرك بســرعة إذا أردت أن حتصد ثمارا طيبة 
للجهود التي بذلتهــا. عليك نقل املعلومات 
إلى اآلخرين بالطريقة الصحيحة دون إضافة 

طاقتك تتزايد بالتأكيد لكن بشكل عشوائي 
ال. توخى احلذر اذا أردت  غير متناغم وغيــر فعَّ
أن حتــرز تقدًما على حســاب اآلخرين، فذلك 
املنافســني  العديد من  التصرف قد يخلــق 

واملعارضني، ولن يجلب لك هذا إال املتاعب. 

استســلم لهذا الدافع الداخلي واستقطع 
بعض األسابيع لتسافر عبر العالم. حماسك 
وقدرة  القوة  الداخلي سيعطيانك  ونشاطك 
التحمل الالزمني للقيام باستكشافات وفهم 

أشياء جديدة.

حاول أن تظهر اليوم بأفضل ما لديك وتلتقي 
بالشــريك، فهو في انتظارك. لديك الكثير 
من الكتب وستحاول قراءتها كّلها فتحصل 
على ردود فعل إيجابية في نهاية املطاف مع 

مرور الوقت.

انتبه إلى أســلوبك في التطــرق إلى بعض 
املواضيع اليوم. انتبه فرمبا تشعر بأنك متعب 
بعض الشــيء و لن ترغب فــي البقاء لوقت 
طويل في مكان العمل إال أنك لن تخرج قبل 

التأكد من حسن سير األعمال .

األمور ليســت جيــدة في مــكان العمل وأنت 
ال تســتطيع إجناز ســوى القليل. ال جتعل ذلك 
يخيفــك، فهــذه املراحل جتيء ثــم تذهب. في 
حياتك اخلاصة، أنت بحاجة إلى دافع جديد، فأنت 

تشعر أن العالقات مع من حولك تفقد رونقها.

ســتعم أجواء من االرتياب تســتوجب منك 
اتخاذ موقف، وســتجد حالًيــا صعوبة في 
التخلي عن طريقة تفكيرك املعتادة، بالرغم 
من العواقب الســلبية التي قد تكون نابعة 

من املاضي. 

ســيحاول أحد األشــخاص أن يسبقك إلى 
خــّط النهاية و لكنك ناجح أكثر منه. عليك 
أن تقــوم ببعض الزيارات حاليــا وأن تقبل مبا 
يقوله لك اآلخرون ألن بعض األمور ســتخدم 

مصاحلك أكثر مما تتخيل.

ال ميكنــك التــودد إلى األشــخاص الذين قد 
مينعونك من حتقيق الكثير من النجاحات. لن 
تتمكن من االهتمام بأمورك كّلها في الوقت 
نفسه. ستشتري بعض املنتجات ألنك بحاجة 

إليها مع أن وضعك املالي ليس على ما يرام.

ال ميكنــك أن تبتعــد عــن احمليطــني بك ألن 
ذلك ســيؤدي إلى حدوث بعض املشــكالت. 
ستغضب ألنك ستســمع كالماً لن يعجبك 
أبداً عن أحد األشخاص. عليك أن تتفاوض مع 

الزمالء لتصل إلى التسويات املناسبة.

الدلو الحوتالجدي

برغم من صعوبة حتفيز ذاتك، ال تخفض رأسك 
في يأس. إذا قمت بأفضل ما عندك فســوف 
حتصل على بعض النجاحات احملدودة، إال أنه ال 
يجب أن تتوقع الكثير. عندما تستعيد هدوئك 

وتصبح أكثر ثقة، سوف تتحسن األمور.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. أول قبلة للمسلمني o يوضع التاج فوق 

رأسي
2. جزيرة في احمليط الهادي.

3. تنقرها فتسمع هدير الصوت o يحتاج
4. نسمات o ابتعدا

5. في الشعر o أغب وأشرب
6. وحــدة قياس الطاقة o من أســاليب 

اخلط العربي
7. نصــف ولــول o معناه كثيــر البركة 

واليمن
8. من انواع اخلشب o مجهز مواد ملوضوع 

معني
9. أول من روض اخليل.

10. ســكرتير ســابق لألمم املتحدة تولى 
منصبه أكثر من مرة.

1. مدينة غير عربية فيها 450 مسجدا 
o حتت أقدامها اجلنة

2. غير معقد o للتعريف
3. أنواع مشــروب محبب o اسم فلم 

حملمد سعد )مبعثرة(.
4. منســوب إلى دول العالم o االرتفاع 

والعلو
5. ما يبلغه االنسان من عمره o سوق 

كبير البناء o قمة الطرب
6. نعم باالجنبية o ركض

 o 7. حيث كانــت إدارة للحمام الزاجل
مجهز مواد للنداء معني

8. اصبح ملكا ملصر وعمره 9 سنوات
9. اخلروج إلى احلياة o لدينا

10. ثمرة حتتاج لسنة كاملة لتنضج.

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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أنقرة ـ وكاالت:
أعلن نادي بشــكتاش التركي، عن 
البرتغالي  النجــم  عقد  فســخ 
بيبي، بعد عام ونصف من التعاقد 
معه، بسبب مشاكل مالية. وكان 
عقــد املدافــع البرتغالي صاحب 
الـــ35 عامــا، ينتهي مــع النادي 

التركي، بنهاية املوسم اجلاري.
 وقال النادي عبر موقعه الرسمي: 
"شكرا لكل جهودك بيبي، نود أن 
نشكره على كل ما قدمه للنادي، 
ونتمنــى له النجــاح في خطوته 
مســيرته".وكانت  في  القادمــة 
تقارير صحفية قد أشارت في وقت 
ســابق إلى أن األزمة املالية التي 
يعاني منها بشكتاش، جتعله غير 
قادر على توفير الراتب الكبير الذي 
يتقاضــاه بيبي، ليتفــق الطرفان 

على فسخ العقد بالتراضي.
 وكان بيبي من العناصر األساسية 
في تشكيلة بشــكتاش، وشارك 
البطوالت هذا  17 مباراة بكل  في 
املوسم، وســجل 5 أهداف وصنع 

2، ما يعنــي أن رحيله ســيمثل 
ضربة قويــة للفريق. وانضم بيبي 
لبشــكتاش في متــوز 2017، في 
انتهاء  بعــد  انتقــال حر  صفقة 

عقده مع ريال مدريد.

ميونيخ ـ وكاالت:
أشار جنم التنس األملاني املعتزل 
بوريــس بيكر، إلــى صعوبة أن 
بالنجاحات  العــب  أي  يحظى 
روجر  الثنائــي  حققهــا  التي 
فيــدرر، ورافائيــل نادال.وقــال 
بيكــر، في تصريحــات نقلها 
 :»tennisworldusa« موقــع 
مــن  زفيريــف  »ألكســاندر 
الالعبني القادرين على الهيمنة 
في الســنوات املقبلــة، ولكن 
الفــوز بـــ20 أو 17 لقًبــا في 
اجلراند سالم هو أمر ال يصـدق، 
وأعتقـد أنـه لـن يحـدث مـرة 

أخـرى«.
»ســتأتي  األملانــي:  وأضــاف 
اللحظة التي يتوج بها زفيريف 
بلقبه األول في اجلراند ســالم، 

وســيجد منافســة حينهــا 
مــن نيــك كيريوس فــي حال 
وكذلك  أفضــل،  بصورة  لعب 
ستيفانـــوس  مـــن  احلــال 

تسيتسيبـاس«.
مواهب  »هنــاك  بيكر:  وتابــع 
بارزة من خاشــانوف  روســية 
وســيفرضون  وروبليــف، 
هيمنتهــم علــى األلقاب مع 
مرور الوقــت، هناك العديد من 
الالعبني الشباب الذين ميلكون 
املوهبة بالفعــل، ولكنهم لم 
اجلراند  في  بالنجاحات  يحظوا 
ســالم حتى اآلن، ورمبا السبب 
يتعلــق بالعقليــة واحلفــاظ 
علــى التركيز ملدة أســبوعني 
 5 في مباريــات مــن أفضلية 

مجموعات«.
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العواصم ـ وكاالت:

أســفرت قرعة الدور ثمن النهائي 
ملســابقة دوري أبطــال أوروبا التي 
ســحبت  أول أمــس فــي نيــون 
السويســرية، عــن مواجهات من 
العيار الثقيــل، أبرزها بني ليفربول 
اإلنكليــزي وصيف بطل املوســم 

املاضي وبايرن ميونيخ األملاني.
وميكن القول أن القرعة أســعفت 
مانشســتر ســيتي بطل إنكلترا 
وقعا  إذ  إســبانيا،  بطل  وبرشلونة 
األملانــي وليون  مبواجهة شــالكه 
الفرنســي تواليــا، كمــا تعتبــر 
املواجهــة بــني رومــا اإليطالــي 
وبورتو البرتغالي األقل اســتقطابا 
لألضواء.. أما بالنسبة للمواجهات 
ألنها  نارية  فجــاءت  األخرى،  األربع 
اإليطالــي  يوفنتــوس  ســتجمع 
اإلســباني،  مدريــد  بأتلتيكــو 
اإلنكليزي  يونايتــد  ومانشســتر 
الفرنســي،  بباريس ســان جرمان 
هوتســبر  توتنهــام  ومواطنــه 
ببوروســيا دومتوند األملانــي، وريال 
مدريد اإلســباني حامل اللقب في 
األعوام الثالثــة األخيرة مع أياكس 
الهولندي.. وتبقى بالطبع املواجهة 
األبرز بــني ليفربــول وصيف بطل 
املوســم املاضي ومتصــدر ترتيب 
الدوري املمتاز حاليا، وبايرن ميونيخ 
بطل أملانيا في املواســم الســتة 

األخيرة.
أما بالنسبة لريال مدريد، فسيكون 
عليه التعامل مع اندفاع وحماسة 
شــباب أياكس الذي عــاد ليلعب 
دورا يذكر بأيام اجملد وألقابه األربعة 
بقيادة  األم  القارية  املســابقة  في 
جيل جديــد من الالعبني الواعدين، 
مثل ماتييــس دي ليخت )19 عاما( 

وفرانكي دي يونغ )21(.

ومينــي أياكــس النفــس مبواصلة 
املغامــرة فــي املســابقة القارية 
للمرة  التي عاد للمشــاركة فيها 
موسم  منذ  اجملموعات(  )دور  األولى 
املرة األخيرة  بأن  2014-2015، علما 
التي تأهل فيهــا الى ثمن النهائي 
 ..2006-2005 الــى موســم  تعود 
وبالنسبة للنادي امللكي، فقد تغير 
كثيرا منذ تتويجه باللقب املوسم 

املاضــي على حســاب ليفربول، إذ 
استقال مدربه الفرنسي زين الدين 
زيــدان من منصبه واســتبدل أوال 
بجولن لوبيتيغــي ثم باألرجنتيني 
خسر  كما  ســوالري،  ســانتياغو 
جهــود جنمــه املطلــق البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو الــذي انتقل 
الصيف املنصــرم للدفاع عن ألوان 

يوفنتوس.

وهنــا القرعــة: شــالكه األملاني 
يالقي مانشستر سيتي اإلنكليزي، 
امام  اإلســباني  واتلتيكــو مدريد 
ويالقــي  اإليطالــي،  يوفنتــوس 
فريق  اإلنكليزي  يونايتد  مانشستر 
باريــس ســان جرمان الفرنســي، 
ويلعب توتنهام هوتسبر اإلنكليزي 
امام  بوروسيا دورمتوند األملاني، فيما 
يلتقي ليون الفرنســي منافســه 

ويواجــه  اإلســباني،  برشــلونة 
رومــا اإليطالــي منافســه بورتو 
البرتغالــي، فيمــا يتواجه اياكس 
ريال  امــام  الهولندي  امســتردام 
مدريد اإلســباني، ويلعب ليفربول 
بايــرن ميونيخ  اإلنكليــزي امــام 
في  الذهاب  مباريات  وتقام  األملاني، 
12 و13، و19 و20 شــباط ، واالياب 

في 5 و6، و12 و13 اذار.

 إلى ذلك، حذر ارنســتو فالفيردي 
مــن  برشــلونة  فريقــه  العبــي 
االستهانة مبنافســهم القادم في 
دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ليون 
الفرنسي.وجتنب حامل لقب الدوري 
اإلســباني لكرة القدم موعداً غير 
مرغوب فيــه )من قبل عشــاقه( 
التي  القرعــة  في  ليفربــول  أمام 
ســحبت أول أمس لكنهم وضعوا 
في حتد محــرج لفريــق نامي لم 
يخسر في مجموعته بالدور األول.. 
فقد أسقط ليون فريق مانشستر 
الــدوري  لقــب  حامــل  ســيتي 
اإلنكليزي، علــى ملعب االحتاد في 

أيلول ، وتعادل معه 2-2 في اإلياب.
فالفيــردي، الذي قاد البارســا في 
الدور األول بدون مشاكل تذكر على 
حســاب توتنهام وإنتر وآيندهوفن، 
قال بأن معرفته بليون قليلة، لكن 
الكافية ليحذر العبيه  لديه اخلبرة 

من هكذا مباريات.
وقــال فالفيــردي لقنــاة النــادي 
الكاتالوني »احلقيقــة هي أني لم 
أر ســوى القليل لليون، لدي فكرة 
عامة أن هناك بعض الالعبني الذين 
يجب أن نأخذ حذرنــا منهم، لكن 
يتعني علينا االســتعداد بشــكل 

جيد«.
وتابع »إنه فريق كان يتحدى سيتي 
وفاز فــي ملعب االحتــاد، هذا يدل 
على صعوبة الفوز فــي أي مباراة، 
ليس فقط بالنسبة لنا، ولكن ألي 
فريــق«.. وأضاف فالفيــردي: »لدي 
شــعور بأنهم فريق خطير للغاية، 
ســريعون ومرنون، يجــب أن نكون 
حذرين منهم، علــى أي حال لدينا 
يلتقي  لدراستهم«.وســوف  وقت 
 19 برشــلونة مع ليون في فرنسا 
شــباط، قبــل اســتضافة مباراة 
اإلياب في إســبانيا 13 من الشهر 

التالي.

في قرعة الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا

ليفربـول يصطـدم ببايـرن ومواجهـات
 متوازنـة لريـال مدريـد وبرشلونـة

فالفيردي مدرب برشلونة

بيبي

تونس تضّيف 
البطولة العربية باليد

أندرلخت يقيل مدربه

أمستردام ـ وكاالت:
توج جنم نــادي أياكس أمســتردام الهولندي، بجائزة 
الفتى الذهبي، والتي متنحها صحيفة توتو ســبورت 

اإليطالية، ألفضل العب في العالم حتت 21 عاًما.
وقالت الصحيفة اإليطالية، إن ماتياس دي ليجت جنم 
أياكس، تفوق على اإلجنليزي ترينت ألكســندر أرنولد 
العب ليفربول، بفارق 75 نقطــة في التصويت.ويعد 
ماتياس دي ليجت، صاحب الـ 19 عاًما، هو الفائز رقم 
16 بجائــزة الفتى الذهبى، متفوًقــا على العديد من 
النجوم الشباب حول العالم، على رأسهم الفرنسي 
كيليان مبابي. وحصل دي ليجت على 224 نقطة في 
الصدارة، في حني حل اإلجنليــزي ترينت أرنولد مدافع 
ليفربول في املركز الثاني برصيد 149 نقطة.وفي املركز 
الثالث، جاء جاســن كلويفرت العب روما برصيد 101 
نقطة، يليــه باتريك كوتروني مهاجم ميالن اإليطالي 
برصيد 97 نقطة، فيما جاء فينيسيوس جونيور العب 

ريال مدريد خامًسا برصيد 90 نقطة.

تونس ـ وكاالت:
أجريت فاعليات قرعة النسخة 34 من بطولة األمير 
فيصل بن فهد لألندية األبطال في كرة اليد، مساء 
اإلثنني، والتي ســتقام بصفاقس من 19-29 كانون 

األول اجلاري، بتنظيم من نادي ساقيت الزيت.
وتطبيقا للوائح االحتاد العربي، كان لساقية الزيت، 
الفريق املنظم، حرية اختيار مجموعته، والذي فضل 
التي جعلته يتفــادى مواجهة  االنضمام لألولــى، 
الترجي، كمــا اختار افتتاح مشــاركاته بالبطولة 
أمام أمل ســكيكدة اجلزائري.ويشار إلى أن الترجي، 
ســيكون في اجملموعــة الثانية، مــع حامل اللقب 

العربي القطري.
وفيما يلــي توزيع اجملموعتني للبطولة العربية لكرة 
اليد:اجملموعة األولى: »ســاقية الزيت، االحتاد الليبي، 
الســاملية الكويتي، اخلليج الســعودي وسكيكدة 
اجلزائري«. أما اجملموعة الثانية: »الترجي التونســي، 
العربــي القطــري، الكويت الكويتي، ســبورتينج 
املكنــني واحتــاد ورقلــة اجلزائري«.وســتعلن جلنة 
التنظيــم واملســابقات لالحتاد العربــي لكرة اليد، 

الحقا عن البرنامج النهائي للمقابالت

بروكسل ـ وكاالت:
اســتغنى نادي أندرخلت البلجيكــي، أول أمس، عن 
خدمات مدربه هاين فانهازبروك بعد سلســلة من 
النتائج اخمليبة أدت خلروج الفريق من الدوري األوروبي 

والتراجع للمركز الرابع في الدوري احمللي.
وتذيل أندرخلت مجموعته فــي الدوري األوروبي بعد 
ثالثــة تعادالت وثــالث هزائم كما خســر 2-1 أمام 
سيركل بروج يوم األحد ليبتعد بفارق 11 نقطة عن 
جنك متصدر الدوري.  وفي مبارياته الثالث السابقة 

تعادل مرة وخسر في مناسبتني.
وقال مايكل فرشــورن املديــر الرياضي في أندرخلت 
فــي بيان: »لم يحقق الفريق ما يكفي من نقاط في 
الدوري البلجيكــي وخرج من كأس بلجيكا والدوري 

األوروبي، يتعنّي اخلروج من هذه الكبوة سريعاً«. 
وتابع: »نشــكر هاين فانهازبروك على اخلدمات التي 
قدمها للنادي«.  وانضم فانهازبروك إلى أندرخلت في 

أكتوبر 2017.
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بوينس آيرس ـ وكاالت:

اصبح املدرب األرجنتيني مارســيلو 
غايــاردو بطالً دون منازع بني جماهير 
نادي ريفر باليــت األرجنتيني بعدما 
قــاد الفريــق للتتويــج بـــ«كأس 
مواطنه  حساب  على  ليبرتادوريس« 
اهداف  بثالثة  بوكا جونيــور  وغرميه 
لهدف في النهائــي التاريخي املثير 
»ســانتياغو  ملعب  احتضنه  الذي 

بيرنابيو« بالعاصمة مدريد.
وكان غاياردو قد تابع مباراتي الذهاب 
واإلياب في نهائي ليبرتادوريس بعيداً 
عــن دكة االحتياط بســبب عقوبة 
اإليقــاف التي ســلطت عليه على 
خلفية االحداث التي عرفتها مباراة 
اإلياب في الدور النصف النهائي ، إال 
ان بصمته التكتيكية كانت واضحة 
على أداء الفريــق، خاصة في قدرته 
على العودة في النتيجة بعدما كان 
متخلفاً خالل لقاء الذهاب مرتني إال 
انه جنح في إدراك التعادل ثم حتقيق 

االنتصار.
وبهذا اإلجنــاز ارتقى غاياردو ليصبح 
النادي  تاريــخ  في  االفضــل  املدرب 
بأعلى رصيد من األلقاب و البطوالت 

التي نالها مع ريفر باليت منذ توليه 
االشراف على تدريبه في عام 2014 ، 
خاصة انه جنح في ظرف زمني قصير 
في إعادة الفريق إلى أمجاده ليحقق 
معه 9 ألقاب منها لقبان في بطولة 
كأس ليبرتادوريــس عامــي 2015 و 

.2018
هذا وجنح ريفر باليت في التألق على 
الصعيدين احمللــي والقاري منذ عني 
غاياردو على رأس جهازه الفني، حيث 
أحرز ثالثة ألقاب قارية وستة ألقاب 
محلية في انتظار إحرازه لقب كأس 
العالم لألندية التي سيشارك فيها 
بصفتــه بطالً ألبطال قــارة أميركا 

اجلنوبية .
وتفــوق غاياردو على املــدرب الراحل 
انخيل البرونا الفائز مع النادي بستة 
ألقــاب، كما تفوق علــى رامون دياز 
رغــم تعادلهما فــي رصيد األلقاب 
بتســعة لكل منهما ، إال ان غاياردو 
ليبرتادوريس  بإحــرازه كأس  تفــوق 
مرتني في حني حققه دياز مرة واحدة 

في عام 1996.
وفــي اســتطالع للــرأي نظمتــه 
اختار  األرجنتينية  »أوليه«  صحيفة 
ما نســبته %86 مــن جماهير ريفر 
باليت املدرب احلالي مارسيلو غاياردو 

كأهم مدرب في تاريخ النادي العريق 
على حســاب انخيل البرونا و رامون 

دياز.
»الريفر«، فإن غاياردو  وبرأي عشــاق 

هو املدرب املناســب لقيادة منتخب 
و  القادمة  املرحلــة  فــي  األرجنتني 

املؤهل إلعادة بريقه وأمجاده واخلروج 
من مرحلة الفــراغ التي تالزمه منذ 
اعوام بعدمــا برهن علــى كفاءته 
املتميــزة في جتربته مــع الفريق، إذ 
يتوقــع تعيــني غاياردو مديــراً فنياً 
ملنتخــب بــالده بعد بطولــة كوبا 
احلالي  املدرب  اميركا في حال فشل 

ليونيل سكالوني في مهمته.
من جانبه، أعلــن نادي بوكا جونيورز 
تعيــني  امــس،  أول  األرجنتينــي، 
أســدل  الذي  بورديســو،  نيكوالس 
الســتار على مسيرته منذ شهرين، 
كمديــر رياضــي جديــد للنــادي، 
الفريق الســابق  باإلضافــة لالعب 
أنيبال ماتيان، في منصب السكرتير 

الرياضي.
ونشــر النادي عبر حسابه الرسمي 
بورديســو  »نيكوالس  »تويتر«:  على 
النادي  العقود مــع رئيس  وقع على 
دانييــل أجنيليســي، وبــات املديــر 
الرياضي اجلديد لبوكا. كما أن أنيبال 
الرياضي  السكرتير  سيكون  ماتيان 

اجلديد. مرحًبا بكما في بيتكما!«.
وشــارك بورديسو، 37 عاًما، في 164 
مبــاراة بقميص البــوكا وحصد 7 
ألقــاب: لقبي املرحلــة االفتتاحية 
»أبيرتورا« مرتني فــي 2000، و2003، 

وكوبــا ليبرتادوريس 3 مــرات أعوام 
»2000، 2001، 2003(، ولقبــني فــي 
 2000( اإلنتركونتيننتــال  بطولــة 
و2003(.وحط املدافع الدولي السابق 
باملالعــب اإليطالية حيث  الرحــال 
)فاز معه  إنتر ميالنو  لعب بقمصان 
بـ9 ألقــاب(، وروما، وجنــوى، وأخيرًا 

تورينو.
وســتكون املهمة األولى لبورديســو 
داخل النادي هــي اختيار املدير الفني 
اجلديــد للفريق بعد رحيــل جييرمو 
باروس سكيلوتو الذي لم يجدد عقده 
بعد حســارة لقب كوبا ليبرتادوريس، 
أمــام الغــرمي التقليدي ريفــر بليت، 
األســبوع املاضــي )3-1( على ملعب 
)سانتياجو برنابيو(.. ووفًقا للصحافة 
احمللية، هنــاك العديد من األســماء 
أبرزها  املرشــحة لتدريــب الفريــق، 
اخملضرم خوســيه بيكرمان، وأنطونيو 
محمــد، وجابرييــل هاينــز، ومارتني 

باليرمو.
وال يختلــف احلــال كثيرا بالنســبة 
ملاتيان، الذي استطاع على مدار فترتني 
يحصد  أن  و)05-2004(   )2001-1996(
أبرزها لقبي كوبا  القاب أيضا  سبعة 
ليبرتادوريس )2001 و2001(، ولقب في 

اإلنتركونتيننتال )2000(.

»كأس ليبرتادوريس« ينصب غاياردو كأفضل مدرب في تاريخ ريفر باليت
بات مرشحًا لتدريب األرجنتين بعد بطولة كوبا أميركا

تقرير

من نهائي كأس ليبرتادوريس

7:30 مساًء

10:45 مساًء
10:45 مساًء

مفكرة اليوم

كاشيما ـ ريال مدريد

أرسنال ـ توتنهام
تشيلسي ـ بورنموث

نصف نهائي مونديال األندية

كأس الرابطة اإلنجليزية

بيكر يستبعد تكرار إنجازات فيدرر ونادالبيبي يرحل عن بشكتاش

نادال

أبو ظبي ـ وكاالت:
أعلن الســويدي هنريك ستينسون، 
بطــل اجلولــف املتــّوج بالعديد من 
ألقاب اجلولــة األوروبية، وحامل لقب 
البطولة املفتوحة 2016، املشــاركة 
للمرة الـ 14 على التوالي في بطولة 

أبوظبي إتش إس بي سي للجولف.

وتقــام البطولة حتت رعاية شــركة 
اإلمــارات العامليــة لألملنيــوم، خالل 
الفترة من 16 إلــى 19 كانون الثاني 
خالل  ستينســون  ويســعى   .2019
إلى  املرتقبة،  البطولة  مشاركته في 
احراز اللقب بعد مشاركته للمرة الـ 
14 في البطولة منــذ انطالقها عام 

2006، ويتنافــس البطل الســويدي 
امللقب بـ "آيس مــان" مع نخبة من 
كبــار العبي اجلولــف املؤهلني لنيل 

املراكز األولى في البطولة.
ويشارك في البطولة أيضاً، مجموعة 
مــن الالعبــني الكبار أمثــال تومي 
بالبطولة مرتني على  الفائز  فليتوود، 

التوالي، وداســن جونسون، الفائز بـ 
19 لقباً فــي بطولة رابطة محترفي 
اجلولــف، وبروكس كوبكا، املتوج بـ 3 

ألقاب كبرى، واملصنف األول عاملياً.
من جهته، قــال عارف حمد العواني، 
الرياضي:  أبوظبي  العام جمللس  األمني 
"يعــد هنريــك ستينســون، العباً 

أساسياً في بطولة أبوظبي إتش إس 
بي ســي للجولف، على مدى األعوام 
الـــ 13 املاضيــة، وبدورنــا نرحب به 

مجدداً في أبوظبي".
وأضــاف فــي تصريحــات صحفية: 
"مبشــاركة هنريــك املتواصلــة في 
البطولــة منذ انطالقتهــا أول مرة، 

جتاهها،  الدائم  التزامه  الالعب  يؤكد 
الالعبني  مــن  العديــد  وجــود  ومع 
املصنفــني في املراكز األولــى عاملياً، 
نتطلع ألن تكون النســخة القادمة 
املشــاركني  جلميع  ومبهــرة  مميــزة 
في  كانت  املتابعني، كمــا  وكذلــك 

النسخ املاضية".

ستينسون يعلن مشاركته في بطولة أبوظبي للجولف



بغداد ـ الصباح الجديد:
قال مــدرب فريــق نــادي أمانة 
بغــداد بالتايكواندو، فالح ناعم: 
ان العبي فريقــه كانوا على قدر 
وحققوا  النزاالت،  في  املسؤولية 
التدريــب  بفضــل  النجاحــات 
بتوجيهات  وااللتــزام  املتواصل، 
املالك التدريبــي، وكذلك الدعم 
اإلداري الكبير الذي اســهم في 
تعزيز اجلانب املعنوي لالعبي فريق 
مقدرتهم  ليثبتــوا  التايكواندو 

الفنية العالية في املنافسات.
واضــاف: حققنــا النجــاح في 
التايكواندو  بطولة  منافســات 
لفئة املتقدمــن، باحلصول على 
8 أوسمة، منها 7 ذهبية ووسام 

واحــد برونــزي. مبينــا: ان وفد 
فريق أمانة بغــداد في البطولة 
ضم عمــاد كاظم مديــرا فنيا، 
واملتحــدث مدربــا، فضــال عن 
وعلي  نعيــم  )عباس  الالعبــن 
هاشــم 54 كغم، وياسر عقيل 
58 كغم، واحمد  ومؤمل محمد 
ســتار ومهدي عبد اجلليل لوزن 
63 كغم، وحسن عماد وسجاد 
صبــاح لوزن 68 كغــم، ومهدي 
صالــح ومنتظر صالح 74 كغم، 
واحسان قاسم وعادل عمر لوزن 
80 كغم، وعلي عبد الكرمي وباقر 
صالح لوزن 87 كغم، وناطق هالل 
ومهيمن ضيــاء لوزن + 87 كغم 

كغم(.

إعالم الشباب والرياضة:

احتفت وزارة الشــباب والرياضة 
باملنتخــب  امــس،  أول  مســاء 
الوطني لكرة القدم قبيل سفره 
للمشــاركة فــي بطولة كأس 
اسيا 2009 في االمارات، وذلك في 
االحتفالية التــي اقيمت برعاية 
رئيس الــوزراء الدكتور عادل عبد 
الشــباب  وزير  املهــدي وحضور 
والرياضة الدكتور احمد العبيدي 
الدكتور صالح  الصناعــة  ووزير 
اجلبوري وعدد من اعضاء مجلس 
النواب ورئيــس اللجنة االوملبية 
واالمن العام واالمن املالي فضال 
عــن رئيس واعضاء احتــاد الكرة 
وعدد  الوزارة  في  املتقدم  والكادر 
كبير من جنوم كأس اســيا 2007 
الســابقن  الدولين  والنجــوم 

ورجال الصحافة واالعالم
والرياضة  الشــباب  وزيــر  واكد 
الدكتور احمد رياض العبيدي في 
اننا نحتفي اليوم بأسود  كلمته 
كسابقيهم  ســببا  كانوا  طاملا 
فــي ذرف الدموع فرحــا، ورجال 
وحققــوا  الصعــاب  تخطــوا 
االجنازات الواحدة تلو االخرى ومن 
حقهــم علينــا ان نحتفي بهم 
ونقف معهم قبيل مشاركتهم 

القارية.
الــوزارة  ان  العبيــدي  واضــاف 

للرياضين وابوابها مفتوحة لهم 
ونؤكد كما اكد دولة رئيس الوزراء 
الدكتور عادل عبد املهدي واوصى 
بالشباب خيرا واذا ما اردنا النجاح 
في عملنا والفخر بنتائجنا علينا 

ان نكســب الشــباب، مبينــا ان 
الوزارة ليست كرسي جنلس عليه 
او قرارات نصدرها بل كل مالكات 
الوزارة شمرت عن سواعدها ونزلوا 
الــى الســاحة وحققــوا اجنازات 

واكملوا اعمال تفتخر بها.
وختــم قائال يجب ان ال تنســينا 
االفراح واالنتصارات دماء الشهداء 
امهات  ننســى  وال  وتضحياتهم 
الشــهداء  واخــوات  وزوجــات 

التكاتــف  وعلينــا  واطفالهــم 
معهم لنرســل رســالة للعالم 
اجمع ان العراق باق وسيعود كما 

كان واقوى.
من جهتــه قدم عضــو مجلس 

النــواب عبــاس عليوي الشــكر 
والتقدير لوزير الشــباب والرياضة 
على دعمــه وتوجيهاته ومتابعته 
مــن  يســهل  مــا  املتواصلــة 
مهمــة منتخباتنــا الوطنية في 
ان  مشــاركاتها اخلارجية، مؤكدا 
الشباب  مع  يقف  النواب  مجلس 
العراقــي وتطلعاتهــم ويدعــم 
في  الوطني  منتخبنا  مشــاركة 
كأس اســيا ويتمنــى لهــم كل 

التوفيق والنجاح.
االحتاد  رئيــس  اكــد  ذلــك  الى 
اخلالق  عبد  القدم  لكرة  العراقي 
مسعود ان وزير الشباب والرياضة 
اكد دعمه ومساندته ملنتخباتنا 
بتذليــل  وتكفلــه  الوطنيــة 
تعترض  التــي  العقبات  كافــة 
فيزمشــاركاتها  اعدادها  طريق 
بحفل  اليوم  وترجمــه  اخلارجية 
االحتفاء باملنتخب الوطني قبيل 
الدخول مبعســكره التدريبي في 
الدوحة،  القطريــة  العاصمــة 
ما اعطــى رســالة واضحة بأن 
العراقية  للرياضــة  داعم  الوزير 
لــكل  الوطنيــة  واملنتخبــات 
االلعــاب والفعاليات ومنها كرة 
الشاعر حسام  تغنى  ثم  القدم. 
الســبعاوي بالشــباب العراقي 
واللحمــة الوطنية ليتم بعدها 
تناول وجبة العشــاء على شرف 
في  املشــارك  الوطني  املنتخب 

كأس اسيا.

العبيدي يؤكد دعم الوزارة للرياضيين والسعي الى كسب ثقة الشباب

الشبـاب والرياضـة تحتفـي بالوطنـي ُقبيـل 
مشاركتـه فـي نهائيـات أمم آسيـا 2019
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اتحاد الكرة يوافق على 
استقالة شرار حيدر

الجمعة .. بدء الجولة 
الرابعة لدوري الممتاز

رياض نعيم يقود نزاالت 
تونس بالتايكواندو

بغداد ـ الصباح الجديد:
وافــق االحتــاد العراقي لكــرة القــدم، خالل 
اجتماعــه، على االســتقالة التــي تقدم بها 
النائــب األول لرئيس االحتاد، شــرار حيدر.وقال 
صباح رضا، أمن ســر االحتاد فــي تصريحات 
صحفية، إنَّ االحتاد وافق على االســتقالة التي 
تقدم بها النائب األول شــرار حيدر؛ نظرًا لعدم 
حضوره إلى االحتاد برغم استدعائه الجتماعن 
متتالين.وأضــاف »االحتاد قرَّر ترشــيح النائب 
التنفيذي  املكتب  الثاني علي جبار، النتخابات 

للجنة األوملبية العراقية«.
وأشار إلى أنَّ »االحتاد وافق على دخول املنتخب 
األوملبي، معسكرًا تدريبًيا في قطر من اخلميس 
املقبل، وحتى 2 كانون الثاني املقبل«، مبيًنا أنَّ 
املوافقة شملت أيًضا احلكام إلقامة معسكر 

تدريبي في الدوحة أيًضا.
وتابع »االحتاد وافق أيًضا على إقامة معسكرين 
تدريبين ملنتخب الكرة الشاطئية، في كربالء، 
وإيــران، واملوافقــة أيًضا على املشــاركة في 
بطولة الشــباب للمنتخبــات الوطنية التي 
تستضيفها فلســطن في آب العام املقبل«.. 
وختم »االحتاد وافق أيًضا على اســتقالة عضو 
االحتاد ســعد مالح من رئاســة جلنة املغتربن 

ألسباب شخصية«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حــددت جلنة املســابقات في االحتــاد املركزي 
لكرة اليد يوم بعد غٍد اجلمعة موعداً النطالق 
مباريات اجلولــة الرابعة لبطولة الدوري املمتاز 

بكرة اليد.
واعلن حسام عبدالرضا املنسق االعالمي الحتاد 
كرة اليد ان ثالث مباريات ستجري يوم اجلمعة 
االولى بن ناديي املســيب والسماوة في قاعة 
احلكيــم مبحافظة كربالء والثانيــة بن ناديي 
الكوت والسليمانية في قاعة الكوت والثالثة 
بن ناديي بلدية البصــرة والفتوة املوصلي في 
قاعة البصرة كما جتري في اليوم التالي السبت 
ثالث مباريات االولى بن ناديي ديالى والشرطة 
في قاعــة ديالــى والثانية بــن ناديي اجليش 
والنجف في قاعة نادي وسام اجملد والثالثة بن 
ناديي كربالء والكرخ في قاعة احلكيم بكربالء.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تلقى حكم التايكوانــدو الدولي، رياض نعيم، 
دعوة للمشاركة في إدارة نزاالت بطولة تونس 
الدولية التي تنطلــق في تونس ابتداء من يوم 
23 كانون االول اجلاري، وتشارك فيها العديد من 

دول العالم.
وقدم احلكم الدولي شكره إلى جلنة احلكام في 
االحتاد التونسي للتايكواندو بعد منحه الثقة 
وترشــيحه إلدارة نزاالت في البطولة الدولية 
التي ســتقام في محافظة سوســة جنوب 

العاصمة التونسية.
وبّن: انه اشترك في املدة االخيرة على الصعيد 
اخلارجــي ضمن طواقم حتكيــم إدارة بطولتي 
النخبة في األردن والقيــروان في تونس، وقدم 
فيهما مســتويات فنية اشــادت بها اللجان 
املشــرفة على البطولتن. موضحاً: ان احملافل 
اخلارجيــة فرصــة لتأكيــد جــدارة القضاة 
العراقين في الفن القتالي )التايكواندو(.وعلى 
الصعيد احمللي، اشترك في إدارة بطولة شهداء 
العراق املفتوحة للفئــات كافة التي ضيفتها 

محافظة النجف مؤخراً.

العبيدي يصافح النجم يونس محمود في احلفل

بغداد ـ الصباح الجديد:

من يتابع مباريات دوري الكرة املمتاز 
او بطولــة كأس العراق للموســم 
احلالــي، يالحــظ بــروز العديد من 
االسماء الشابة بتقدمي اإلداء الفني 
اإليجابــي، ولم يقتصر التفوق على 
املدربن، بل كان لقضاة  او  الالعبن 
املالعب حضور ناجح، حيث ســجل 
التحكيمية  العناصــر  من  العديد 
الشبابية االداء الفني اجليد، بينهم 
احلكم االحتادي، فيد كرمي، الذي حتدث 

عن بداياته مع التحكيم، فقال:
لعبت ضمن صفوف فريق الطليعة 
الشــعبي مبحافظتي كربالء وكنت 
العباً فــي منطقة الوســط، ولم 
بدخول سلك التحكيم،  افكر يوماً 
ولكن استاذي التدريسي احلكم رائد 
حبيب، نصحني في املشاركة بدورة 
التحكيم التــي اقيمت في كربالء 
عــام 2008 للحكام املســتجدين، 
فنلت شــارة التحكيم فئة الرجة 
الثالثة، وبعــد عامن اصبحت في 
عداد حــكام الدرجــة الثاني، وفي 
إلى قائمة  2013 انضممــت  العام 

التحكيم فئة الدرجة االولى.
طموحي  فــان  بالتأكيد  واضــاف: 
الكبيــر هو احلصول على الشــارة 
الدوليــة وهو حلم جميــع احلكام 
القضاة  قائمة  إلــى  االنضمام  في 
الدولين وهو شــرف لــكل حكم 
شــاب، هذا احللم يصبــح حقيقة 
شــريطة التفوق في تقــدمي االداء 
الفني االفضل باملباريات والتحضير 
الذهنــي اإليجابــي قبــل الدخول 
فــي املبــاراة، الثبات اجلــدارة فوق 
املستطيل االخضر من خالل الدقة 
في القــرارات وعدم التأثر بالضغط 
والتدريبــات املكثفة التــي ترتقي 
مبعدل اللياقة البدنية وهي ســالح 

احلكم في امللعب.
احلكــم في  قائــال: جلنــة  وتابــع 
محافظــة كربــالء التــي يقودها 
الكابنت، حكيم حميد، تعزز حضور 
احلكم الكربالئــي وتواكب تدريباته 
وتعمل على تشــجيعه وحثه على 
النجاح في املشاركة بإدارة املباريات، 
اللجنة تعمل بثقة وهي جزء مهم 
في االحتاد الفرعي لكرة القدم الذي 
يرأســه عضو احتاد اللعبة املركزي، 
يحيى كرمي، فاجلميع يعمل كخلية 

واحدة الهدف تقدمي العطاء االفضل 
واالرتقاء مبؤهالت احلكام.

واشار فيد، إلى ان القضاة الشباب 
هذا املوســم حصلــوا على فرصة 
جيدة جــدا، فتم منحهــم الثقة 
الكبيرة فــي إدارة املباريات ســواء 
كانت جماهيرية او الديربي او غيرها، 
واحلمــد هلل اشــتركت فــي قيادة 
الدوري  بن  بالتســاوي  مباريات   10
والــكأس، وقدمت في هذه املباريات 
مســتوى فني جيد اشادت به جلنة 
وهذا  والنقــاد،  واجلماهير  احلــكام 
يدفعني لتقدمي افضل املســتويات 
في املباريــات املقبلة الثبات اجلدارة 
وتأكيــد حضوري في امليــدان الذي 
ملا وجدت فيه من  اصبح عشــقي 
مقــدرة للحكــم ان يكون ســيداً 
حقيقياً للســاحة بحنكته وثقته 
للقرارات  واتخــاذه  الفنية  بقدراته 

املناسبة في اللحظة املناسبة.
كرمي،  فيد  الشــاب،  احلكم  واوضح 
هندسة  بكالوريوس   ،1991 مواليد 
كهربــاء مــن جامعة كربــالء،  ان 
واقامة  اإلهتمام  إلى  يحتاج  احلكم 
معســكرات تدريبيــة متواصلــة 
والورش املتخصصة بعلم التحكيم 

والقانون وكل ما يســتجد، الن ذلك 
يســهم في تقدم املستوى الفني 
الكفاءة  رفــع  مــن خالل  للقضاة 
باقل  واخلروج  املباريــات  في  الفنية 
ونيل  املباريات  عدد من االخطاء في 
اإلشــادة مــن مقومــي التحكيم 
املركزي،  احلــكام  والثناء من جلنتي 

والفرعية.
وعن احلكم الــذي تأثر به، قال فيد: 
األوزبكي  الدولــي  احلكــم  اتابــع 
رافشــان إيرماتوف، وهو الذي تأثرت 
بــه كثيرا، مســتواه الفني الكبير 
للحالة  ومواكبته  بقراراتــه  وثقته 
النقاط أسهمت في  مباشرة، هذه 
البطوالت  باكبر  املشــاركة  منحه 
الكرويــة وجنح في اثبــات حضورا 

ايجابياً.
اما عن الهوايــات االخرى، فذكر ان 
الســباحة ولعبة كــرة التنس هي 
ابرز هواياته بعد عشقه للتحكيم 
قانونــه  فهــم  علــى  والتركيــز 
واالســتفادة مــن جتــارب القضاة 
الســابقن، والتطلــع إلــى تاكيد 
النجــاح فــي إدارة املباريــات التي 
تسندها إليه جلنة احلكام في االحتاد 

املركزي لكرة القدم.

نيل الشارة الدولية طموحه

فيد كريم: فرصة الحكام الشباب كبيرة هذا الموسم

تقرير

فيد كرمي

فالح ناعم

بغداد ـ إعالم األولمبية
ثمن السادة رئيس وأعضاء املكتب 
التنفيذي للجنة األوملبية الوطنية 
اياد جنف  الســيد  العراقية فــوز 
رئيس االحتــاد العراقــي للجمباز 
مبنصب نائب رئيس االحتاد اآلسيوي 

للعبة فــي االنتخابات التي جرت 
بالعاصمــة القطرية الدوحة يوم 

السبت.
واكد الســيد ســرمد عبد اإلله 
الناطــق اإلعالمــي للجنــة بأن 
اللجنة األوملبية الوطنية العراقية 

ســتكون داعمة ألي شــخصية 
منصب  تتبــوأ  عراقية  رياضيــة 
في االحتــادات الرياضية العربية و 
اآلسيوية والدولية ملا في ذلك من 
اهمية لعودة العراق الخذ موقعه 

الريادي في الرياضة .

بغداد ـ الصباح الجديد:
حقق فريق الزوراء، فوزا صعبا على 
الصناعات الكهربائية، بهدف دون 
رد، فــي املباراة التي جرت مســاء 
الشــعب،  أمس، على ملعب  أول 
الدوري  الـ13 من  اجلولة  حلســاب 

العراقي املمتاز.
األول،  الشــوط  في  الزوراء  وعانى 
بعــد أداء باهــت، ولــم يوفق في 
الدفاعــي  التنظيــم  اختــراق 
برغم  الكهربائيــة،  للصناعــات 
عباس..  وعالء  كرمي  جبار  محاوالت 
الزوراء  الثاني، نشط  وفي الشوط 
قليال، قبــل أن يتمكن عالء عباس 
من إحراز هدف املباراة الوحيدة من 

رأسية في الدقيقة 69.
ورفع الزوراء رصيــده إلى النقطة 
28، في وصافة الدوري، فيما جتمد 
الكهربائية  الصناعــات  رصيــد 
11، باملركز السادس  عند النقطة 

عشر.
وخطف القوة اجلويــة فوزًا ثميًنا 
أمام الكــرخ، بهدف مــن دون رد 
ســجله عماد محسن، اول امس، 
على ملعب الشعب الدولي، ورفع 
القوة اجلوية رصيده إلى 27 نقطة، 
وارتقــي إلى املركــز الثاني، فيما 
تراجــع الكرخ إلى املركــز الثالث 

بذات الرصيد من النقاط.
وحقق النفــط فوزًا كبيــرًا على 
نفط اجلنــوب في لقــاء الديربي، 
بخماســية مقابل هــدف واحد، 
أقيمت  التي  املباراة  أول أمس، في 
بينهما علــى ملعب الفيحاء في 
داوود سوبر  وأحرز محمد  البصرة، 
هاتريــك في الدقائــق 6 و19 و45 
و57، في حن أضــاف مازن فياض 
هدًفا في الدقيقة 35.ورفع النفط 
رصيده إلى 25 نقطــة في املركز 
اخلامس، في حن جتمد رصيد نفط 

اجلنوب عند النقطة 13 في املركز 
الثاني عشر.

وفي مباراة ثانيــة، قفز فريق نادي 
احلســن، 4 مراكــز بفــوزه على 
امليناء، بهــدف نظيف، في املباراة 
التــي أقيمــت مســاء اليوم في 
ملعــب التاجــي.. وبهــذا الفوز 
الـ  للمركز  الفائــز  الفريــق  قفز 
14 برصيــد 11 نقطة، فيما جتمد 
13 في  النقطة  امليناء عند  رصيد 
كثيرا  تأثرت  العاشر.املباراة  املركز 
التي  األمطار  وهطــول  بالطقس 
أثرت على أرضية امللعب، لتختفي 
الكرات  وكثرت  التكتيكية  اجلمل 
األول  الشوط  لينتهي  املقطوعة، 

بالتعادل السلبي.
الثاني متكن احلسن  الشوط  وفي 
من خطف هدف عــن طريق علي 
كرمي، الذي قاد فريقه إلى حصد 3 

نقاط مهمة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
مــن املؤمل ان يتوجــه منتخبنا 
االوملبي الــى العاصمة القطرية 
الدوحة يوم غٍد اخلميس للدخول 
في معســكر تدريبــي ميتد ملدة 
النطالق  اســتعدادا  اســبوعن 
التصفيــات املؤهلــة للنهائيات 

االسيوية التي ستضيفها ايران.
وقال مصدر مطلع: ضمت قائمة 
االوملبــي »28« العبا هم كل من 
وحســام مهدي  »علــي كاظم 
مصطفى  وواريان  جبار  وحسنن 
عبدالسادة  ومنتظر  شوان  وجنم 
وعبــد العباس ايــاد ومصطفى 
وزياد  محمــد ومنتظــر ســتار 

بولص وحســن رائــد وعالء رعد 
وعلي كاظم موسى ولؤي ماجد 
وايهــاب ناصــر واميــر العماري 
واصيل محمد وحسن جبار ومراد 
محمــد وعلي قاســم ومحمد 
ومعن  عبدالــرزاق  واحمد  مزهر 
ومصطفى  فرحان  واحمد  احمد 
علي وحســن عبدالكرمي واحمد 

سرتيب ومنتظر عادل«.
واضاف: الوفد ســيكون برئاسة 
عضو احتاد الكرة احســان علي, 
للرئيس  نائبا  عبدالرحمن  وطارق 
وعبدالكــرمي فرحان مديــرا اداريا 
وعبدالغني شــهد مديــرا فنيا 
مدربن  وحيدر جنم  عبيد  وعباس 

ناعم  وعبدالكــرمي  مســاعدين 
مدربا للحراس.

واشــار املصــدر الــى ان مباراة 
نظيره  امــام  االوملبي  املنتخــب 
التي  الودي  االطــار  في  العماني 
التاســع  املزمع خوضها في  من 
العاصمة  في  املقبل  الشهر  من 
مسقط مهددة بااللغاء السباب 
تتعلق بتدخل احتاد الكرة من اجل 
خوض مباراتــن على اقل تقدير، 
وال يزال املوضوع معلقاً خصوصا 
بعد ان تأكد عدم خوض اي مباراة 
منتخب  مع  املذكــور  االطار  في 
معســكر  فترة  خــالل  اوملبــي 

الدوحة!.

»األولمبية« تبارك فوز »نجف« بمنصب
 نائب رئيس آسيوي الجمناستك

الزوراء يحقق فوزًا صعبًا.. والنفط
 يكتسح الديربي بخماسية

في دوري الكرة الممتاز

األولمبي يغادر غدًا إلى قطر 

فالح ناعم: أمانة بغداد استحق الفوز
 بكأس شهداء العراق للتايكواندو
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أحالم يوسف
اننا في حال تعرضنا لوعكة  معروف 
صحية، نبحث عن وســيلة للشفاء 
منها والعــودة الى حالتنا الطبيعية 

املتوازنة.
عملية الشــفاء ليست حصرا على 
الصحة اجلســدية، بــل ان الصحة 
النفســية اهــم وأخطــر، وبالتالي 
فاألجــدى ان نصــب اهتمامنا ونركز 

عليها أكثر بوسائل عدة.
ان تشفي نفســك من بعض احلاالت 
مثل احلزن وااللم واالحساس بالعجز، 
االنتقام  فــي  بالرغبة  واإلحســاس 
من أحد مــا، الى آخره من املشــاعر 
واالحاســيس التي ميكن ان تؤثر على 
صحتنا النفسية ســلبا، وبالضرورة 
هاوية  الى  اجلسدية  ستنجر صحتنا 

العلة.
النفس  الباحثة بعلم  منار مشــني 
ان االبتســامة اهم وأســهل  تقول 
طريقة للشــفاء، إضافــة الى مبدأ 
التســامح، ان نســير على وفق هذا 
النهج، نســامح وان غضبنا بسبب 
أحزننا  وان  نبتســم  فعــل معــن، 
موقف معن، تلك الطريقة ليســت 
صعبة بل حتتاج الــى قرار منا، علينا 
فالكلمة  لآلخرين،  وجهنا  نبسط  ان 
الطيبــة ليســت صدقة فحســب 
بل هــي دليل على قوتــك، فان تبادر 
بالكلمة الطيبة مع من اســاء اليك 
فإنك بذا اثبت أنك أفضل واقوى منه.

من منا يســتطيع ان يسير على وفق 
نهج التســامح مع من اســاء اليه 
وباملقابل  اخر؟  بشــكل  او  بشــكل 
ماهــي الصعوبــة في ذلــك؟ تقول 
زاهرة االلوســي أســتاذة متقاعدة: 
ذوي  الى  يســتطيعها  ال  املسامحة 
والشــفافة، وهي  الطيبة  القلــوب 

حالة ميكن ان تقلب املعادالت رأســا 
على عقــب، فانا التي احتــدث اليك 
كنت اسيء معاملتي لزوجة ابني في 
بداية زواجهمــا، لكنها كانت رائعة 
معي، كنت منزعجة من عشق ابني 
لها املبالغ به، لكني فيما بعد وجدته 
محقا مبحبتــه وان كانــت مبالغة، 
كانت ترد كل إســاءة مني مبسامحة 
عن طيب خاطر، الى ان استطاعت ان 
تؤدبني، نعم لقد ادبتني وعلمتني ان 

الكبير هو املسامح وليس من يتفوق 
عمرا، والكرمي هو املسامح، وليس من 

يبذخ املال.
كثيرا مــن احزاننا لــو أمعنا النظر 
التخلص منها  ان  داخلنــا لوجدنــا 
ونفــض غبارها ال يحتاج منا ســوى 
املســامحة، مســامحة من اســاء 
الينا، مســامحة مــن اغضبنا بردة 
فعل او فعل لم يعجبنــا او انه جاء 
خالفا لتوقعاتنا، التســامح لآلخرين 

وللنفــس أيضــا، فــان كنــت انوي 
املصاحلة فيجب ان ابدأ مع نفســي، 
اصاحلها واسامحها واعدها ان ال اكرر 
الذي اغضبني  او الشــر  فعل اخلطأ 

منها.
تبدأ الســعادة والراحة والســكينة 
عندما نحصي ما استطعنا الوصول 
اليه، ونحصي النعــم التي منتلكها 
بدال عــن النعم التي مــا زلنا جناهد 

للوصول اليها.

الصباح الجديد - وكاالت:
تســتغرق العروس وقتــا طويال من 
أجل التحضير لليلة العمر، في حن 
ال يتطلب األمر من العريس ســوى 
أشياء صغيرة  وبعض  البدلة  اختيار 
أخــرى، إال أن تقليعة جديدة ظهرت 

قد تغير الكثير بالنسبة للرجال.
اذ ابتكــر عدد من العرســان طريقة 
جديدة في التزين، تتمثل بوضع ورود 
في حلاهم الطويلة، حتى تبدو وكأنها 
طاقة من الورد ورمبا حديقة، على ما 

أوردت صحيفة "صن" البريطانية.
وقالــت الصحيفة إن هــذه املوضة 
علــى منصة  الظهــور  فــي  بدأت 

"إنســتغرام"،  االجتماعي  التواصل 
وظهر في بعــض الصور عريس وقد 
وضــع ورود معــدودة صفــر وزهرية 
اللون، فيما عمد آخر إلى االستعانة 
بعشــرات الورود التي بدت كحديقة 

في وسط حليته.
وال يضع العرســان هــذه الورود في 
أثناء حفل الزفاف، بل خالل جلسات 
التصوير التي توثق اقترانهما وتسبق 

حفل الزفاف.
وقال عدد من العرسان الذين طبقوا 
يعود  الســبب  إن  التقليعــة،  هذه 

إلــى أن الورود تضفــي أناقة أكبر 
عليهـم.

الصباح الجديد - وكاالت:
املســتوى  إجناز عربي كبير على  في 
السينمائي العاملي، بات فيلم "كفر 
ناحــوم" للمخرجــة اللبنانية نادين 
لبكي قريبا من الفوز بجائزة أوسكار 
أفضــل فيلم أجنبي بعــد أن وصل 

للقائمة اخملتصرة لهذه الفئة.

الصور  أكادميية فنون وعلوم  وأعلنت 
املتحركــة فــي الواليــات املتحدة، 
القائمــة اخملتصرة ملســابقة أفضل 
فيلــم أجنبي وضمت تســعة أفالم 
من أصل 87 فيلما شملتهم املرحلة 

األولى لالختيار.
وجاء ترتيب األفالم أبجديا باإلجنليزية 

كالتالي  جنســياتها  وفــق  علــى 
)بيردز أوف باسدج( من  "طيور املمر" 
من  جيلتي(  )ذا  و"املذنب"  كولومبيا، 
الدمنــارك، و"ال تنظر بعيــدا" )نيفر 
لــوك أواي( مــن أملانيــا، و"لصوص 
اليابان،  املتاجر" )شــوب ليفترز( من 
و)أيكا( من كازاخستان و)كفرناحوم( 

و)روما(  لبنــان،  من 
املكســيك،  مــن 
بــاردة"  و"حــرب 
)كولــد وور( مــن 
و"احتراق"  بولندا، 
مــن  )بيرنينــج( 

كوريا اجلنوبية.

لحى مزينة بالورود.. موضة العرسان الجديدة

نادين لبكي تقترب من األوسكار

"رابطــة  أعلنــت 
الصحفين واملراســلن 
تكرميهــا  األجانــب" 
للممثل األميركي احلائز 
جيف  األوســكار،  على 
حفل  في  وذلك  بريدجز، 
جوائــز "جولدن جلوب" 

املقبل.
وســينال بريدجز، البالغ 
عاما،   69 العمــر  مــن 
العمر"  "إجنــاز  جائــزة 
عــن مجمــل أفالمــه 
ومــن  الســينمائية، 
 "True Grit" أشــهرها 
 "The Big Lebowski"و

."Arlington Road"و
التكرميية  اجلائزة  وحتمل 
الراحل،  اخملــرج  اســم 
وهي  ميل،  دي  سيسيل 
جائــزة ســنوية متنــح 
لشــخص كان له تأثير 
السينما  دائم في عالم 

واألفالم.
ومت ترشيح جيف بريدجز 
"جولدن  جوائــز  خلمس 
باألوسكار  وفاز  جلوب"، 
مــرة واحدة فــي فيلم 
"Crazy Heart"من إنتاج 
عام 2009. وسيتســلم 
جائزة  بريدجــز  جيــف 
"إجنــاز العمر" في حفل 
املقام  "غولدن غلــوب"، 
في الســادس من كانون 
الثانــي ينايــر املقبــل، 
هيلــز،  بيفرلــي  فــي 

كاليفورنيا.

 The فيلــم  اســتطاع 
 17 يحصــد  أن   Mule
مليــون و210 آالف دوالر 
كإيرادات خالل ثالثة أيام 
الواليات  في  طرحه  من 
اآلن،  إلى  فقط  املتحدة 
يصل  أن  املقرر  ومن 
إلــى نحو 17 
حتى  دولة 
شهر اذار 
مــارس 

املقبل.
 T h e
 M u l e

مــن 
ج  ا خــر إ
كلينــت 

ايســتوود، 
ليــف  تأ و
شينك،  نيك 
وارنر  وإنتــاج 

بــرزر، والبطولة إضافة 
ايســتوود،  كلينت  الى 
وتايســا  كوبر،  لبرادلى 
بينيا.  ومايكل  فارميجا، 
قصته  تــدور  الفيلــم 
على  القبــض  بشــأن 
باحث في مجال الزراعة، 
البالــغ مــن العمر 90 
عاًما، والناجي من احلرب 
الثانيــة، في  العامليــة 
أثنــاء نقله ثالثة مالين 
دوالر عبر ميشيغان إلى 

املكسيك.

النجمــة  شــاركت 
الهندية بريانكا شــوبرا، 
متابعيهــا الصور األولى 
لها من شــهر العســل 
الــذي تقضيه مع زوجها 
نيك جوناس، في لقطات 
على  نشــرتها  جديــدة 
اخلاصة على  صفحتهــا 
الثنائي  وأمت  "انستجرام.  
رســميا، طبقا  زفافهما 
الغربيــة  للطقــوس 
علــى عكس مــا توقعه 
عــدد كبير من وســائل 
اإلعــالم التــي ظنت أن 
طبقا  ســيتم  الزفــاف 
الهندوســية.  للطقوس 
انهم  ذهــب  من  وهناك 
طبقا  الطقــوس  اقاموا 
الهنديــة  للطقــوس 

والكنيسة.

العالقــة  وأثــارت 
الثنائي  بــن  العاطفية 
جدال كبيــرا في بدايتها 
نظرا لفارق العمر الكبير 
بينهما الــذي يصل الى 
لصالح  ســنوات  عشر 
أصروا  لكنهم  بريانــكا. 
عالقتهما  يتموا  ان  على 
ليثبتا  بالزواج،  ويتوجوها 
ان احلب يســموا على أي 
يتعلق  مــا  خاصة  فارق 

بالعمر.

جيف بريدجز

بريانكا شوبرا

كلينت ايستوود

أخبــارهــــــــــم المسامحة صدقة أيضًا بحق نفسك واآلخرين

املسامحة

العناية الفائقة باآلخر 

حسين الصدر 
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هناك مقولة معروفة تقول :
) من السهل ان تكون عاملا ،

ومن الصعب ان تكون انسانا (
ولتوضيح ذلك نقول :

ان مواصلة االشواط العلمية بجد واتقان، تُوصلك الى رحاب 
العلم، وبالتالي تتبوأ مكانك في صفوف العلماء في حقل 

من حقول العلم الكثيرة...
وما أكثر العلماء الذين أغنوا االنسانية بافكارهم وبحوثهم 

ومؤلفاتهم ..
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العلماء كثيرون – كما قلنا – والســؤال املركزي الذي يطرح 
نفسه :

كم هم اولئك العلمــاء الذين ميكن أْن نُطلق عليهم صفة 
)االنسانية( بصدق وجدارة ؟

انهم الشك قليلون 
فالعالِم الذي يَصبُّ عظيم عنايته الكتشــاف األســلحة 
الفّتاكة بالبشــرية ال ميكن ان نطلق عليه صفة االنســان 
يقينا ، النه سمح لنفســه ان يتجرد عن هذه الصفة حن 

اخترع االسلحة املُبيدة ...
والعالِم الذي يختزن علَمُه في صدره وال يبوح به من قريب او 
بعيد ، يبعد نفسه عن ان يكون مشموالً بصفة االنسانية 

وهكذا ..
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لقد بلغ الســمو االخالقــي عند أحد العلمــاء درجة قد ال 
يصدقها القارئ ..

قالوا :
اّن رجالً انَتزََع منه عباءته وقال له :

انك ال شك متلُك غيرَها ، بينما أنا ال أملك عباءًة، فقال له :
ان العبــاءة صــارت لــك ، واملطلــوب منــك اآلن ان تقبل 
بتقاضي األجر منــي على ارتداء هذه العباءة حتى أصل الى 

البيت،وسأدفعها اليك حال الوصول ..!!
انه يشــفق حتى على الغاصب املســيء اليه .. ويُزيل عنه 

أعباء املسؤولية عما اجترحه ..!!
هذه هي االنسانية في واحدة من جتلياتها الواضحة .
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اّن اجملتمع الســعيد هــو اجملتمع الذي يكثر فيــه املعنيون 
بغيرهم مضافا الى عنايتهم بأنفســهم ، والساعون الى 
تقــدمي أعظم ألوان اخلدمة العامة ، ال اجملتمع الذي تقل فيه 
األمــراض ، وتكثر فيه األموال، واحلاصلون على الشــهادات 
األكادميية، وتعظم فيه األنانية ، وتضمر النزعة االنسانية ...
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ومن جميل ما قرأُت اليوم :

ان عاملا كبيراً من علمائنا املاضن ، دخل مع أبنائه الى احلّمام 
، فرأى في احلّمام أيتاماً تعاطف معهم وحن ناداه أحد ابنائه 

قائال :
بابا 

قال له :
ال تُقل بابا، مراعاًة لشــعور االيتام الذين التقاهم في احلّمام 

!!..
الى هذا احلد كان حريصا على مراعاة شعور االيتام ،

ثم لم يكتف بذلك حتى أمر بشراء اللوازم املدرسية لهم 
- 6 -

اننا ال نكتب قصصاً للتسلية ، وامنا نسعى الى التذكير مبا 
يدفع نحو تكثيف العناية باآلخرين، ال سيما االيتام والفقراء 
واملهجرين واملستضعفن الذين جار عليهم الزمن وأذاقهم 

كؤوس العناء ..
وما أكثرهم في العراق اجلديد .

- 7 -
ولعلَّ أروع ما يكمن ان نختم به املقالة هو ان ننقل لكم ما 
دار بــن أمير املؤمنن االمام علي بن ابي طالب – أيام خالفته 

– وبن من قال له :
" ال أئتم بك ،

ولن أشهد معك الصالة ،
ولن أئتمر بأمرك ،

ولن يكون لك علّي سلطان 
فقال له :

لك ذلك مع عطائك كامال ،
بشرط ان ال تعتدي على أحد .

فان اعتديَت عاقبُتك مبا تستحق "
ومن الواضح أنَّ جواب االمام يكشف عن املدى الواسع الذي 

يسمح به االسالم للرأي اآلخر .
وهذا مالم نشــهده من معظم احلّكام والرؤساء وأصحاب 
الســلطة، ثم اّن جوابه )عليه الســالم( يكشف أيضا عن 
حرصه الكبير على ســالمة املواطنن جميعا، وابعاد شبح 

االعتداء عنهم ..
وهذه هي قمة االنسانية .   

Husseinalsadr2011@yahoo.com

الصباح الجديد - وكاالت:
تناقل الناشطون عبر مواقع التواصل 
االجتماعــي فيديــو قدميــا للفنانة 
املصرية شريهان، وُســّجل لها خالل 
عقدها مؤمتــرا صحفيا في أثناء زيارة 
 14 الدقيقتن  للبنان، وأوضحت بــن 
و20 من الفيديو حقيقة بعض األخبار 

التي مت تداولها حينهــا عنها، ومنها 
الطابق  مــن  برميها  املُتعّلقــة  تلك 

الثاني من أحد املباني في عام 1989.
ونفت وقوع هذه احلادثة مشــيرة إلى 
أن أحــدا لم يتعّرض لها بالضرب كما 
أشــيع في حينهــا أيضــا، وتطّرقت 
إلى حادث الســير الــذي تعّرضت له، 

الفتة إلــى أن بعض اجملالت والصحف 
كانــت جترحها بســبب مــا تكتبه 
عنها، وأشــارت إلى عــدم صحة كل 
تلك الشــائعات، مضيفــة أن الكثير 
من األشــخاص كانــوا يتصلون بها 
وينصحونها بعدم قراءة ما يكتب في 

الصحف.

وأفادت بأن املعجبن كانوا يتفهمون ما 
يقال عنها ويحافظون على تقديرهم 
لها، النها حرصــت على تقدمي اعمال 

جميلة حرصا على ارضائهم.
وأكــدت أنهــا ال تعــرف اليــأس في 
احليــاة برغم أنها كانــت تتأثر أحيانا 
بالشــائعات التــي تناولــت زواجها 

وطالقها، واصفة ذلك انه أمر مؤلم.
ورّكزت على الصعوبات التي كانت 

تواجههــا الفنانــات فــي ذلك 
قائما  الوقت، وهو ما لم يعد 

اليــوم إذ ميكن كل من تريد 
التمثيل خوض هذا اجملال 

بسهولة.

شيريهان تكّذب رميها ِمن الطابق الثاني

الصباح الجديد - وكاالت:
قــام اخلبــراء بفــك رمــوز نبــوءة 
أن  ووجدوا  الرهيبة  نوســتراداموس 
الصراع  فيهــا  املوصــوف  األحداث 
العاملي بن الشــرق والغرب، إضافة 
إلــى ســقوط كويكــب ضخــم، 

وستحدث في غضون العام املقبل.
الفرنســي  الصيدلــي  وكان 
نوسترام،  دي  ميشــيل  والكيميائي 
املعروف أيضاً باســم نوستراداموس 
Nostradamus ، مشــهوراً ، ليــس 
بســبب مواهبه في إعداد اخللطات 
األول  املقــام  في  ولكن  العالجيــة، 

بسبب نبوءاته التي حتققت.
وتوقع نوســتراداموس أحداثاً مهمة 
في حياة فرنسا والعالم ككل بدقة 
مذهلة. ومن بن نبوءاته، أخبر العالم 
بشــأن النار العظيمة في لندن في 
1666، إضافة إلى وصول أدولف هتلر 
إلى الســلطة. أيضــا، وفقا لبعض 

تاريخ  املصادر، عرف نوســتراداموس 
ووقت وفاته.

في الوقت نفســه، ما يــزال هناك 
العديد مــن النبوءات لــم تتحقق. 
وقد فكــت رموز العديــد منها في 
اخملطوطات ورســائل نوستراداموس. 
ومت فك رموز أحدها مؤخرًا بواسطة 
في  فرنســين متخصصن  مدونن 
القدمية، وفقا  الوثائــق  التعامل مع 

.vistanews ملوقع
نبوءة نوستراداموس  إن  يقول اخلبراء 
حتتوي علــى نصــوص فظيعة عن 
مســتقبل العالم. اذ قالوا إن احلرب 
العامليــة الثالثة مقبلــة في العام 
2019، يرافقها سقوط جرم سماوي 

عمالق على األرض.
"نتيجة  الغرب  الشرق  "وسيضعف 
لصراع عاملي، ستشارك فيه الواليات 
أو أوروبا من جهة، والصن وروســيا 

من جهة أخرى.

توقعات مخيفة لعام 2019 
الصباح الجديد - وكاالت:من نوستراداموس

تــوج "ذاكــرة قصيــرة" للمخرج 
بجائزة  العجمي  وحيد  التونســي 
أفضل عمــل متكامل من مهرجان 
أيــام قرطــاج املســرحية، مبدينة 

الثقافة بتونس العاصمة.
والعمــل من بطولــة لبنى نعمان، 
ونهلة زيد، ورضــا جاب اهلل، وخالد 
"الذاكرة  ويتناول جدلية  الفرجاني، 
الكوميديا  بأســلوب  والنســيان" 
الســوداء ألحداث ومواقف عاشها 
الثــورة  أثنــاء  فــي  التونســيون، 
الشــعبية عــام 2011 وما أعقبها 
مــن أثــر فــي الواقع السياســي 

واالجتماعي.
إخــراج  أفضــل  جائــزة  وذهبــت 
عن  لوهايبــي  حمــاد  للتونســي 
مسرحيته )جويف(، في حن توجت 
ألوان( للمخرج  مسرحية )تصحيح 
إسماعيل  محمد  ســامر  السوري 
وحصلت  نــص،  أفضــل  بجائــزة 
احلياة(  على  )تقاســم  مســرحية 
للمخرج جواد األســدي من العراق 

على جائزة أفضل سينوغرافيا.
كنكوندا  سيسيل  املمثلة  وتوجت 
من رواندا بجائزة أفضل أداء نسائي 
)جدران... في مســرحية  دورها  عن 
جــدران(، وذهبت جائــزة أفضل أداء 
يوسف  الســوري  للممثل  للرجال 
دوره في مســرحية  املقبــل عــن 

)تصحيح ألوان(.
وتنافــس على جوائــز املهرجان 11 

عرضا مســرحيا من 
والعــراق  تونــس 

ومصر  واملغــرب 
يا  ر ســو و

يــت  لكو ا و
واإلمارات 

واألردن 

غينيــا  و
وتوغو.

حملــت  و
العشرون  الدورة 

شعار  للمهرجان 
ذاكرة  "اســتنطاق 

املهرجان".

"ذاكرة قصيرة" أفضل عمل في قرطاج 
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