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مجلس النواب يخفق مرة أخرى في استكمال الكابينة الوزارية

الموازنة ال تعالج مشكالت الشارع

اإلصالح يكسر النصاب لعدم تمرير الفياض
وسائرون يصف الحكومة بالعرجاء

بغداد  -الصباح الجديد:
صوت مجلس النواب في جلسته
الثالثــة والعشــرين من الفصل
التشريعي االول امس االثنني ،على
شيماء خليل احليالي وزيرا للتربية
ونوفل بهاء موسى وزيرا للهجرة
واملهجرين ،فيما لــم مينح ثقته
لفيصل اجلربــا وزيرا ً للدفاع وأجل
التصويت على مرشح الداخلية،
جــراء اختالل النصــاب القانوني
للجلسة.
وهذا ما دعا الى ان ترفع اجللســة
الى الثامن من الشهر املقبل ،من
دون ان تكتمــل الكابينة الوزارية
وان تطلب رئاســة البرملــان الى
رئيس الوزراء عــادل عبد املهدي،
حســم وزارة العدل واســتبدال
مرشح وزارة الدفاع.
وكان مــن املقــرر ان يحســم
التصويت على كل الوزارات امس،
بعد ان كانت رشــحت تسريبات
وأعلنــت تصريحات بــأن الكتل
السياســية اتفقت الــى حد ما
على استبدال مرشــحي الدفاع
والداخليــة ،غيــر ان اخلالفات بني
الكتل السياســية القت بثقلها
على مــا دار في مبنــى مجلس
النــواب قبيــل انعقاد اجللســة
ســيما بعد ان قدم حتالف البناء
طلبــا ً إلدراج التصويت على فالح
الفياض وزيرا ً للداخلية ،حسبما
افــاد النائب عن ســائرون جمال
فاخــر ،األمر الــذي اضطر رئيس

مجلس النواب "ارشيف"
مجلس النواب محمد احللبوسي
حســب ســير الوقائــع ،الــى
االجتماع في مكتبه بقادة الكتل
السياســية من اجل مــن اجل
تســوية األمور ،وتوصل اجملتمعون
الى تغييــر جدول االعمال ،بتقدمي
فقرة قراءة قانــون املوازنة ،وكان
مقررا ان تكــون الثانية بعد فقرة

التصويت على املرشحني للوزارات،
وان يجــري تقدمي الترشــيح على
وزارتــي التربيــة والهجــرة على
الوزارات املتنازع عليها ،التي كان
من املقرر ان تبدأ بالتصويت على
مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية،
حسب احد النواب.
اكثر من هذا بدا من سير الوقائع،

ان اتفاق جرى حتى بشــأن كسر
النصاب واالخالل به ،اذ كشــف
النائــب عبــد اهلل اخلربيــط عن
احملور الوطني ،في تصريح تابعته
الصبــاح اجلديــد ،ان اتفاقــا مت
بــن اجملتمعني حتى على كســر
النصــاب واالخــال بــه ،اذ قال
النائب عبد اهلل اخلربيط عن احملور

الوطنــي امس ،ان " رئيس البرملان
اتفق مع رؤساء الكتل السياسية
على مترير مرشحي وزراتي الهجرة
والتربية" ،وأشــار إلى "إمكانية
التصويت على مرشــحي الدفاع
والداخلية بشرط استمرار نصاب
اجللسة".
تتمة ص3

النزاهة :العام المقبل عام محاسبة المتسببين
بغداد -الصباح الجديد:
حث رئيس هيئة النزاهة القاضي
عزت توفيق جعفــر ،امس االثنني،
مديري مديريــات ومكاتب حتقيق
الهيــأة علــى ضــرورة تهيئــة
املســتلزمات واملتطلبات الالزمة؛
ليكون العام القــادم  2019عاما ً
لتحديــد املقصريَّة ومحاســبة
املتسببني بتلكؤ املشاريع اخلدم َّية

واالستثماريَّة في عموم العراق.
وأكــد جعفر فــي بيــان تلقت "
الصبــاح اجلديد " نســخة منه،
“أهميــة أن يشــهد عــام 2019
إحالــة املتســببني بهــدر املال
العــام وتهالك واندثار املشــاريع
اخلدم َّية واالســتثماريَّة في عموم
احملافظات إلــى القضاء” ،موضحا ً
أن “فرق الهيأة أكملت حصر تلك

املشــاريع وق َّدمت بيانات وأرقاما ً
حتدد طبيعة تلك املشاريع وماهية
اجلهات املمولة لها ونسبة اإلجناز
وأسباب التلكؤ”.
ودعا إلى “ضرورة تسجيل إخبارات
في دائرة التحقيقات عن املشاريع
املتلكئــة التي لم تفتــح الهيأة
فيها قضايا جزائ َّية” ،مشــيرا إلى
“أهم َّيــة احملافظة علــى العالقة

جبار ياور :أميركا مستمرة بدعمها
لقوّات البيشمركة

الخطوط الجوية تسير

 85رحلة إضافية للمسافرين
بمناسبة أعياد الميالد

بغداد ـ الصباح الجديد
أعلنت الشــركة العامة للخطوط
اجلويــة العراقيــة الناقــل الوطني
العراقــي امــس االثنني اطــاق 85
رحلة إضافية مبناســبة اعياد امليالد
ورأس السنة اجلديدة لتلبية الطلب
املتزايد على بعض الوجهات من قبل
املسافرين.
وقــال مدير عــام الشــركة عباس
ناصر انه مت تســيير هــذا العدد من

aتقريـر

الرحــات اإلضافية نظــرا ملواكبة
الناقــل الوطني العراقــي لطلبات
املســافرين وســعيه إلــى توفيــر
خدمــات النقل اجلــوي جلميع أرجاء
الدول التــي يقصدونها  .وأكد املدير
العام توفير خيارات واسعة أمامهم
ومنحهم إمكانيــة اختيار الوصول
إلــى وجهاتهم املفضلــة على منت
اخلطوط اجلوية العراقية.
تتمة ص3
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الهيأة والفعاليــات االجتماع َّية
اخملتلفة وزرع الثقة املتبادلة؛ كون
تلك اجلهات مصدرا ً مهما ً لإلبالغ
عــن حاالت الفســاد وهــدر املال
العا ِّم ،وبالتالي ميكن استثمار هذا
املصدر ملضاعفة عمليات الضبط
باجلــرم املشــهود التــي تنفذها
الهيــأة؛ إذ ميثل ذلــك رادعا ً مهما ً
للفاسدين”.

الكهرباء تجمع سيمنز وجنرال الكتريك
في صفقة النقاذ قطاع الطاقة في العراق

اخلربيط
تشــكيلها مؤخــرا ً ملراجعة بنود
املوازنة".
واشار إلى أن "تلك الطلبات تتعلق
بايجــاد تخصيصــات لوظائــف
جديدة ،وكذلك انشــاء مجمعات
ســكنية وتوفير اراض وغيرها من
االمتيازات إلى املواطن العراقي".
وبي اخلربيط ،أن "جميع ما طالبنا
ّ
به غيــر ملزم كــون احلكومة هي
املســؤولة عن امللــف املالي وهي
االدرى مبــا متتلكه من تخصيصات

مطالبة بالغاء استثناء المدراء العامين
واألعلى من قانون التقاعد الموحد

بغداد ـ الصباح الجديد:
طالب نائب عن كتلة سائرون امس
االثنني ،بالغاء اســتثناء املوظفني
بدرجة مدير عام فما فوق من قانون
التقاعد املوحد.
وقال النائب صادق الســليطي في
بيــان تســلمت"الصباح اجلديد"

نســخة منه إن "املادة  15ثانيا ً من
قانون املوازنــة العامة نصت على
احالــة املوظف بدرجــة مدير عام
فما فوق الى التقاعد اســتثناء من
قانون التقاعد املوحد بعد نفاذ هذا
القانون".
وبــن الســليطي ان هــذا النص

يتعــارض مــع مبدأ املســاواة في
شــروط اإلحالــة علــى التقاعد
ويعد جتاوز ال ســند له من القانون
ومخالف لقرار احملكمــة االحتادية،
مطالبا بالغاء اســتثناء املوظفني
بدرجة مدير عام فما فوق من قانون
التقاعد املوحد.

النزاهة وادراجها في القائمة السوداء
بغداد  -الصباح الجديد:
كشف وزيــر االتـصـاالت نعيم
ثجيل يســر ،امــس االثنني ،عن
احالــة شــركات متعاقــدة مع
الـــوزارة الى هيئة النزاهة لعدم
التزامها ،مشيرا إلى أن اخـتـفـاء
خـدمـة الـهـاتـــف االرضـــي،
يـخـــدم شركات املوبايل ويضر
املواطن.

وقال يســر في تصريح صحفي
تابعته الصباح اجلديد ،إن " منحة
جـاءت مـــن منظمة (جـايـكـا)
اليابانية ،لشركات عـدة؛ لغرض
ايصال خدمة الكيبــل الضوئي
الــى املنازل ،وقد نفذوا املشــروع
في كـــل الــعــراق ،ولـكـن مـا
حـصـل هـــو تـركـــه من دون
ادامــة لفترات طويلة".

وأضاف يسر ،أن "تلك الـشـركـات
تـــم حـظـرهـــا كـونـهـا لـم
تـفـعـل هـذا املشروع ،وستحال
الــى هيئة النزاهة ،مــع تغرميها
ودرجها على القائمة السوداء ".
واوضح ،أنــه “من يــوم  1كانون
الثاني  ، 2019ســتبدأ احملاســبة
القانونية لـهـذه الشركات”.
تتمة ص3
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تستعمل لتأمين الحدود وتسجيل الخروقات األمنية

براءة اختراع لتصنيع الطائرة
العراقية المسيرة فرات 1

بغداد ـ الصباح الجديد:
متكــن فريق بحثي فــي جامعة
الفــرات األوســط التقنية من
تســجيل براءة اختراع منحها
اجلهــاز املركــزي للتقييــس
والســيطرة النوعية فــي وزارة
التخطيط  ،عن تصميم طائرة
مسيرة (فرات .)1
وتألــف الفريــق البحثــي من

الدكتــور عبــد الكاظـــــم
الياســري والدكتور احمد غامن
واألســتاذ علــي عبد احلســن
والدكتور بشــار حمزة واملدرس
رياض طلفـــــيح واملدرس علي
العبيدي.
وتضمنــت بــراءة االختــراع
تصميم وتصنيع طائرة الفرات(
 )1املســيرة والتــي مت تصميم

وتصنيــع قوالبهــا وأجــزاء
بــدن الطائــرة وربــط األجهزة
امليكانيكيــة وااللكترونية في
معامــل ومختبــرات اجلامعة ،
وتستعمل الطائرة املسيرة فرات
 1لألغراض الســلمية كمراقبة
أنابيــب النفط وتأمــن احلدود
وتســجيل اخلروقــات األمنيــة
كافة.

يفتتح غدا االربعاء

الول مرة ..برج بغداد يشهد االحتفاالت باعياد السنة الميالدية

بغداد ـ الصباح الجديد:
تفقــد وزيــر األتصــاالت
الدكتورنعيــم ثجيــل الربيعي
امس ســير العمــل املتواصل
العادة اعمــار وتأهيل برج بغداد
ومتابعــة اللمســات االخيــرة
اســتعدادا" الفتتاحه املقرر يوم
غد االربعاء.
وقــد اشــرف وزيــر االتصاالت
شــخصيا طيلة االيام املاضية
على اعــادة تأهيل بــرج بغداد
والتي تضمنــت اعمال الصيانة
للمصاعــد الكهربائية واالنارة
اخلارجيــة والداخلية والنافورات
وتأهيل املطعم الدوار واالرضيات
الى جانب زراعة وتثييل اجلوانب

بغداد  -وعد الشمري:
أكد نــواب ،أمس االثنــن ،أن ديون
العراق بلغت اكثــر من  120مليار
دوالر حاليــا ،الفتــن الــى احلاجة
ملزيد من القــروض من أجل االيفاء
بالتزامــات الدولة ،وفيما شــددوا
على وضع آليــات تضمن االطالع
علــى احلســابات اخلتامية الوجه
الصرف ،افادوا باســتمرار احلوارات
بشأن قانون املوازنة بغية الوصول
إلى صيغة تخدم الشارع العراقي.
وقال النائــب عبد اهلل اخلربيط ،أن
"احلوارات بــن احلكومة ومجلس
النواب ما زالت مســتمرة بشــأن
قانــون املوازنــة حيث متــت قراءة
املشــروع للمــرة االولــى وهناك
عدد من االجــراءات قبل التصويت
عليها".
واضــاف اخلربيط ،فــي حديث إلى
"الصباح اجلديد" ،ان "الكتل داخل
مجلس النواب قدمت العديد من
الطلبات إلــى احلكومة من خالل
اللجنة املشتركة بني السلطتني
التنفيذيــة والتشــريعية التي مت

والية توزيعها"
وأســتطرد ،أن "املوازنــة العامة
تعاني من مشــكلتني اساسيتني
االولــى تتعلــق بحجــم االموال
اخملصصــة لرواتــب املوظفــن
واملتقاعدين التي تســتحوذ على
 60%من االيرادات".
ويرى اخلربيط ،أن "املشكلة الثانية
تتعلق بالديــون الكبيرة التي في
ذمة العراق حيــث انفقت االموال
في اجلهد العســكري في القضاء
على تنظيم داعش تصل الكثر من
 120مليار دوالر.
ولفت ،إلــى "وجود نية للمزيد من
االقتراض في املوازنة املقبلة ،ولوال
اللجوء إلى هذا اخليار ملا استطاعت
الدولة من االيفاء بالتزاماتها".
ويسترســل اخلربيط ،أن "مجلس
النــواب طالب احلكومــة بتقارير
لكيفية صرف املوازنات السابقة،
وما وصلنا فقط مــا يتعلق بعام
 ،2011أما الســنوات الالحقة فال
نعلم عنها شيئا ً لغاية االن".
تتمة ص3

احالة شركات "الكيبل الضوئي" الى

بتلكؤ المشاريع الخدمية واالستثمارية
الطيبة بــن مديريــات ومكاتب
حتقيق الهيــأة واحلكومات احمللية
في عموم احملافظات وضمن احلدود
التي يسمح بها القانون”.
وشــدد جعفــر على ضــرورة أن
“تضطلع كل جه ٍة باملهام املنوطة
بها وعدم جتاوز الصالحيات واحلدود
التي رسمتها القوانني ،مشيرا إلى
“إدامة العالقة بني مكاتب حتقيق

ّ
نواب :ديون العراق بلغت  120مليار دوالر
ويحتاج لقروض جديدة

برج بغداد

احمليطة بالبــرج واملرافق االخرى،
باالضافة الى طالء وصبغ اجلدران
والساللم والشبابيك وغيرها.
وقدم وزيــر االتصاالت شــكره
وتقديــره لدائرة املشــاريع في
الوزارة التي واصل رجالها الليل
بالنهار وبكل اخالص وتفان المتام
العمــل بفترة زمنيــة ال تتجاوز
الثالثــن يومــا" وبكلفة مالية
بســيطة جدا" قياسا لالموال
الطائلة التي صرفت على البرج
خالل السنوات املاضية.
كما ان بــرج بغداد سيشــهد
والول مرة احتفــاالت اعياد رأس
السنة امليالدية اجلديدة في ليلة
االول من كانون الثاني.

هلل ِفي َ
األ َعا ِليَ ،و َع َلى
ْال َم ْج ُد ِ
َ
الس َ
َّ
اس ْال َم َس َّرة
الن
ب
و
م،
ال
ْض
ر
األ
َ
َّ
ِ
ِ
ِ
يتقدم رئيس التحرير إسماعيل زاير

واسرة جريدة الصباح الجديد ،بالتهاني
والتبريكات القلبية الخالصة الى األخوة
المسيحيين في البالد والعالم اجمع
لمناسبة ميالد يسوع المسيح عليه
السالم ،وندعو اهلل جل في عاله ان يعم
السالم ربوع عراقنا الحبيب وما حوله
والعالم من ادناه الى أقصاه ،انه نعم
المولى ونعم المجيب
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جملة مفيدة

شؤون عراقية

ّ
القوات االميركية المنسحبة من سوريا الى االقليم
نفت وصول طالئع

جبار ياور :أميركا مستمرة بدعمها ّ
لقوات البيشمركة
السليمانية ـ عباس كاريزي:

عبدالمنعم األعسم

عام جديد..
للمخاضات

في نهايــة كل عام نزاول لعبــة التمنيات،
كجرعة عقار نســتقوي بها على حموضة
االحداث ونكد االيام ،ثم ندسها في حشوة
اضطراباتنــا لنجعل منها اســئلة صاحلة
حلسن الظن ،والى احتماالت ال تتعارض مع
تهان نبيلة ونظيفة
منطق االشــياء ،والى
ٍ
مثل دمع العني.
وفي نهاية كل عام ،منذ نيف والفني ،نعيد
قراءة حكمة الطفل النبي ،ونشــوف منها
احوالنا وامتعتنا وســجالتنا ،ونستشــرف
منها طالعنا وايامنا املقبلة ،فنتســاءل أي
عالم عجيــب حل فينا؟ واية زالزل عصفت
بنا؟ ومــاذا ينتظرنا من عالــم واعوام؟ ثم
نتواكل على غريــزة البقاء مبواجهة حتديات
الفناء والردة لنعطي املسيح بعض دين في
حضنا على املسرات ،ودعانا الى ان
رقابنا يوم ّ
يكون خبزنا كفافا «وعلى االرض السالم».
وهكذا ارتبطت هذه املناسبة ،العام اجلديد،
بالتمنيات وباملســتقبل .فلو تأملنا داللة ان
يتمنى االنســان خيرا فاننا ســنجد هناك
مشغولية في املستقبل ،فليس ثمة امنية
موضوعة على توقيت املاضي الذي استنفد
اماني كثيرة كنا قد اطلقناها عشية اعوام
سقطت من التقومي ،عدا عن ان في ماضينا،
القريــب ،روائح غير طيبة ،ال ُتســب على
التمنيات بل على الترهات.
الى ذلك فان االمنيات تتخذ شــكل جرعة
ّ
مســكن ،إذ نقــف على صفيح
مــن عقار
ســاخن ،بني ان نســتأنف شــوطنا على
اخلارطة ،او ان نســتقيل منها الى شــراذم،
فيما نحن متعددون فــي االنتماء والعقائد
واالديان وامللل واملراتب واالجور ،وموحدون في
اجلغرافيا وفصيلة الدم وحنفيات املاء .نقبل
بذلك لنربح انفســنا ،او نرفضه لنخســر
احلياة.
ســيكون العــام اجلديدعــام مخاضــات
عسيرة ..اليست هذه قراءة بالغية إخبارية
مكررة؟ فهل لهذه اخملاضات عالئم؟ يقولون،
نعم ،ثمــة مؤشــرات مســبقة الحداث
وحتوالت في تقاومي هذا العام إذ تسبق بلوغ
أجلها بعالمة االنقباض على الرحم
االجنة َ
والتمرد على مســاحته وقــدره ،ويقولون،
ال مفر من االســتعداد الســتقبال الوليد،
والسعي الى تغيير معدات املشهد وجتديد
مضامينه ،وبخالف ذلك-كما يقولون -فاننا
حيال مصير اسود كانت قد سبقتنا اليه أمم
انقرضت ثم نسيها التاريخ املكتوب.
متنياتنا تتســع الى اغصــان زيتون كثيرة،
ورطــب ،لــزوم ان جنددهــا ونتجــدد فيها،
بوصفها العالمة الدالة على اننا مخلوقات
مســاملة ،او على وجــه الدقة ،اننــا ولدنا
مســاملني قبل ان نتوزع الى اقدار متناحرة:
ابرياء وجناة ،مثلما توزع اصحاب يسوع الى
مالئكة وشريرين.
**************
فــي كتــاب االمامــة والسياســة ،رواية
لقي فقيهــا أعمى في
عن «قائــد» جائر َ
الطــواف ،والفقيه ال يعرفه ،فامســكه
القائد من يديه ،وسأله :هل تعرفني؟ فرد
الفقيه :ال أعرفــك ،لكن قبضتك قبضة
جبار.

نفى امني عام وزارة البيشــمركة
الفريــق جبار ياور وصــول القوات
االميركية املوجودة في سوريا الى
محافظة اربيل باقليم كردستان،
في اطار انســحابها وفقــا لقرار
الرئيس االميركي دونالد ترامب.
واشــار ياور في تصريــح للصباح
اجلديد ،الى ان وزارة البيشــمركة
في حكومة اقليم كردســتان غير
مطلعــة علــى ما نقلتــه بعض
وســائل االعالم عن بدء انسحاب
القوات االميركيــة املتواجدة في
ســوريا وانتقالها الــى محافظة
اربيل باقليم كردستان.
واضــاف يــاور» اننــا كــوزارة
البيشمركة ليس لدينا املعلومات
حول انســحاب تلك القــوات الى
اربيل ،مشــيرا الى ان االخبار التي
حتدثت حول انشــاء معســكرات
جديدة للقــوات االميركية داخل
االقليم ،غير صحيحة وهي مجرد
شائعات.
وقــال جبــار يــاور ،ان جميــع
املســاعدات االميركيــة املقدمة
لقــوات البيشــمركة ،مثــل
االستشارات العسكرية والتدريب
وجتهيــز احتياجات البيشــمركة،
هي مســتمرة بعد قــرار الرئيس
االميركــي بانســحاب قواتها من
سوريا.
الى ذلك ذكرت مصادر اعالمية ،بأن
الواليات املتحدة االميركية طلبت
من العراق دخول قواته مسافة 70
كم داخل االراضي الســورية بعد
االنســحاب االميركــي األخير من
شمال وغرب سوريا.
وبحسب»ســكاي نيوز» ،فإن «وزير
اخلارجية االميركــي مايك بومبيو
طلب خالل محادثــات هاتفية مع
الرئيــس العراقي ورئيــس الوزراء
دخول قوات عراقية ملسافة  70كم
داخل ســوريا»،.وطلب بومبيو ذلك
من اجل سد الفراغ بعد انسحاب

ياور :ان وزارة
البيشمركة في حكومة
اقليم كردستان غير
مطلعة على ما نقلته
بعض وسائل االعالم
عن بدء انسحاب القوات
االميركية المتواجدة
في سوريا وانتقالها
الى محافظة اربيل
باقليم كردستان

قوّات البيشمركة «ارشيف»
القوات االميركية الذي من املرجح
ان يبدا مع مطلع العام اجلديد.
في غضون ذلك ذكر خبير عسكري
للصبــاح اجلديد ،ان قــرار الرئيس
االميركــي بانســحاب قواته من
سوريا يرتبط في جانب منه بسعي
االدارة االميركية لتوسيع قاعدتها
العسكرية في اربيل.
واضاف ان الواليــات املتحدة قررت
خالل الفترة الســابقة توســيع
قاعدتها العســكرية بالقرب من
قضاء حرير مبحافظــة اربيل ،التي
تتمركز فيها وحدات اميركية منذ
العام  ،2003الفتا الــى ان القوات
االميركية التي ستنســحب من
سوريا ســتعود لتتمركز في هذه

القاعدة.
واضاف ان اغلب املؤشرات تدل على
رغبــة الواليات املتحدة بتوســيع
قاعدتها العســكرية في منطقة
حرير داخل اقليم كردســتان تعود
الى تنامي الصــراع االميركي مع
ايران مؤخرا ،وهو مــا يدفع باالدارة
االميركية الى اســتجماع قواتها
بالقرب من احلــدود االيرانية داخل
االقليم.
واكدت اخلبير العسكري ان تنظيم
داعش االرهابــي كثف من حتركاته
العســكرية بعــد قــرار الرئيس
االميركي االنحساب من سوريا.
الى ذلك ذكرت وكالة رويترز ان» وزير
الدفــاع االميركي جيمس ماتيس،
وقع قرار ســحب قــوات بالده من

سوريا».
وأضافــت رويتــرز عــن التلفزيون
االميركــي «ســي إن إن» ً
نقل عن
مســؤولني اثنني في وزارة الدفاع،
أن ماتيس الذي ســيترك منصبه
في ينايــر كانون الثاني املقبل ،وقع
بالفعل على قرار االنســحاب من
سوريا.
وأشــار املصدر ذاته إلــى أن القرار
يتضمــن معلومات حــول كيفية
انســحاب اجلنــود االميركيني من
ســوريا وجدوله الزمنــي ،مؤكدا
أن االنسحاب ســوف يبدأ مطلع
العام القادم ومن املتوقع أن يستمر
لبضعة أسابيع.
وكان االحتاد الوطني الكردســتاني
قد عبر عــن قلقه علــى خلفية

القرار االميركي باالنســحاب من
سورية ،وحتديدا من مناطق شمالي
كردستان.
وقال ســعدي أحمد بيره ،املتحدث
باسم االحتاد الوطني الكردستاني
في بيان ،ان حزبه يتابع بقلق االنباء
والتطورات املؤسفة املتواترة على
خلفية القرار االميركي باالنسحاب
من ســورية وحتديدا مناطق ( روج
آفا) كردستان.
واشــار الــى ان قرار االنســحاب
األميركي سيؤدي من دون شك الى
تقويض اجلهود الدوليــة املبذولة
للقضــاء علــى االرهــاب وداعش
الذي قــال انه مــازال خطرا عامليا
داهما يخل وال شــك بتوازن القوى
في املعادالت السورية واإلقليمية،

األمر الذي سيزيد املشهد السوري
تعقيــدا وتأزما ويقــود الي حروب
جديدة ونزاعات مستدامة ودموية
لن تصب سوا في مصلحة االٍرهاب
ورعاته.
وكان مجلس االمن الوطني العراقي
قــد عقــد اجتماعه االســبوعي
برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل
عبداملهــدي  ،وبحث فــي مقدمة
القضايا ،قرار االنسحاب االميركي
من االراضي الســورية واالجراءات
االحتياطية واالستباقية املطلوبة.
وذكر مكتــب عبداملهدي في بيان
ان «احلكومــة تقــوم بواجباتهــا
حلمايــة األمــن في البــاد واتخاذ
االســتعدادات واســتباق االحداث
ملنــع اي ضرر محتمــل لتداعيات
القــرار ،وتكثيف اجلهــود ملنع اية
محاولة ارهابيــة لعصابة داعش،
مشــيرا الى ان اجلانــب االميركي
جدد التزامه بالتعــاون مع العراق
واستمراره بتقدمي الدعم املطلوب
لقواتنــا االمنية وأعلمنــا بالقرار
الرســمي لالنســحاب وحيثياته
مــن خالل اتصال هاتفــي من وزير
اخلارجية االميركي.
فــي غضون ذلــك عــززت القوات
العسكرية التركية مواقعها على
جانبي احلــدود مع ســوريا ،بينما
اتفقــت أنقــرة وواشــنطن على
تنسيق االنســحاب االميركي من
سوريا.
يأتي تصاعد النشــاط العسكري
بعد يومني من إعالن الرئيس رجب
طيــب أردوغان أن بالده ســتؤجل
عملية عسكرية ضد قوات سوريا
الدميقراطية شرقي نهر الفرات في
شمال سوريا بعد أن قررت الواليات
املتحدة سحب قواتها.
وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان
والرئيس االميركــي دونالد ترامب
اتفقــا في اتصــال هاتفــي يوم
األحد ،على التنســيق العسكري
والدبلوماســي ملنع حدوث أي فراغ
في السلطة مع انسحاب الواليات
املتحدة من سوريا.

تتمات ص1
اإلصالح يكسر النصاب لعدم
مترير الفياض وسائرون يصف
احلكومة بالعرجاء
واضاف اخلربيــط ،إن االتفاق يقضي
بـ»التصويت على مرشحي الهجرة
والتربية بنصــاب كامل ،ثم يُعطى
مجال لرئيس كتلة االصالح واالعمار
ليطلب مــن نواب الكتلــة مغادرة
القاعة لكسر النصاب».
وأضاف اخلربيــط ،أنه «بعــد ذلك،
يُعرض مرشــحا الداخلية والدفاع،
فــإذا كان النصــاب مكتمالً ميضى
بالتصويــت عليهما ،امــا دون ذلك
فيؤجالن إلى موعد آخر».
وبالفعــل انســحب نــواب كتلة
اإلصالح واالعمار من اجللســة ،بعد
التصويــت على مرشــحي التربية
والهجرة.
وفي هــذا الصدد قــال جمال فاخر
النائــب عن ســائرون ان كتلته «لن
تسمح» بتمرير فالح الفياض لتولي
وزارة الداخلية ،مؤكــدا »:نحن في
ســائرون نرفض التصويت على أي
مرشح متحزب ألن شرطنا واتفاقنا
أن ال يكون املرشحون متحزبني».
وجتدر اإلشارة الى ان حتالف سائرون
توقع قبل جلســة األمس بساعات
متريــر كامــل الــوزارت خاللهــا،
فيمــا رفــض تشــكيل احلكومة
بـ»التقســيط املريح» ،ودعا رئيس
الوزراء إلى «عدم ممارسة دور الطبيب
في ردهة الطوارئ» ،اذ اكد ســائرون

تقـرير

ان حتالفه مازال على شروطه وعلى
االخرين التعامل معها.
وقال النائب سالم الشمري ،في بيان
تلقت «الصباح اجلديد» نسخة منه
امس ،إن «املشاورات والنقاشات بني
الكتل السياسية مازالت مستمرة
حــول اختيار شــخصيات مقبولة
من اجلميع لشغل املناصب الوزارية
دون فرض اي شــخصية على الكتل
والقوى السياسية».
واضاف الشمري ان «حتالف سائرون
الزال علــى موقفــه مــن اختيــار
شــخصيات مهنية تكنوقراط غير
متحزبة لشــغل املناصــب وعلى
االخرين التعامل مع هذه الشــروط
واالبتعــاد عن ايــة محاوالت عكس
ذلك «.
واوضح ان» شــروط حتالف سائرون
يجب ان ال حتســب على انها فرض
امر بقــدر ماهــي عكــس واضح
ملطالب الشــارع والذي يرغب بانهاء
هذا امللف بتوافق اجلميع دون ازمات
مستمرة «.
وبــدوره هاجم النائب عن ســائرون
رامــي الســكيني امــس االثنني،
رئيس الوزراء مؤكدا رفضه القاطع
حلكومة بالتقســيط واكد أن كتلة
اإلصالح واإلعمار لن تصوت على أي
مرشــح متحزب أو جاء بـ»قرار من
خارج العراق»،
وقــال الســكيني فــي تصريحات
صحفيــة تابعتها الصبــاح اجلديد

إن «التوافقات السياســية ما زالت
قيد الدراسة والبحث ونحن نرجو أن
يعود رئيس الوزراء إلى رشده ووعيه
السياسي وأن يكون حازما ً شخصيا ً
وأن ال ميــارس دور الطبيب في ردهة
الطوارئ من خــال إعطاء حكومة
بالتقســيط املريح وبهذه اجلرعات
الصغيرة».
وأشار إلى أن «هكذا حكومة عرجاء
ال نعلم كيف ســتواجه التحديات
األمنية والسياســية واالقتصادية
القادمة ،إضافة إلى كثير من امللفات
التي هــي بحاجة إلى حكومة قوية
وحازمة».
وأضاف السكيني ،أن «وجود حكومة
تعطــى باجلرعــات يقابلهــا برملان
تتصارع داخله الكتل السياســية
نوعا ما هو شــيء حذرنا منه كما
حذرنا مــن كتل أنانية وحزبية حتاول
أن متلــي علــى عبد املهــدي وتريد
أن تلــوي ذراعــه ووضعتــه بالفخ
السياسي» ،مشــددا على «ضرورة
أن يكــون عبد املهدي قــوي االرادة
وأن ال يخضــع ملزاجيات األحزاب وأن
ال يســمح بتمرير مرشــحيهم أو
مرشح الدول».
وتابــع ،أن «عقــدة وزارة الداخليــة
أصبحت أكبــر من عقــدة اختيار
رئيس جمهورية أو رئيس وزراء اللتني
مت املضي بهما بظــروف أفضل في
وقــت جنــد أن وزارة الداخلية هناك
دول تتمســك بهــا وليــس فقط

كتل وتعمل على تعطيل املشــهد
السياسي وكان العراق لم ينجب اال
سني او صاد».
وشــدد الســكيني ،على أن «كتلة
االصالح واالعمار ستعمل على مترير
أي مرشح باملستوى املطلوب ولديه
برنامج وســيرة ذاتية منســجمة
مــع الوزارة وليس عليــه أي ملفات
باملســاءلة والعدالة او النزاهة ،أما
دون ذلك فان االصالح لن تصوت ألي
مرشح متحزب أو مشروع إقليمي أو
قرار جاء من خارج أسوار العراق».
نوّاب :ديون العراق بلغت 120
مليار دوالر ويحتاج لقروض جديدة
وكشف ،عن توجه «اللزام احلكومة
بتقدمي كشف عن موازنة  2019في
نهايتهــا وفي حال تخلفت عن ذلك
فأن مجلس النواب لــن ميرر املوازنة
التي تليها».
وخلص اخلربيط بالقول ،إن «مجلس
النواب دائما ً ما يقــع في حرج امام
الشــارع بأنه يتعمد تأخير املوازنة،
في حــن أن ابرز االســباب هو عدم
تقدمي احلكومة للحسابات اخلتامية
للســنة الســابقة ،وهنا يتم مترير
القانون حتت الضغط».
من جانبها ،حذرت النائبة ندى شاكر
جودت من «السكوت على البيانات
اخلتامية للسنوات السابقة».
واضافــت جــودت أن «تغاضي هذا
االمر في الســنة التشريعية االولى

جمللس النــواب يعنــي ان احلكومة
سوف تعتاد على عدم تقدمي البيانات
طيلة الدورة االنتخابية احلالية».
ونبهت إلى أن «مجلس النواب قدم
بشكل رســمي إلى احلكومة طلبا ً
بتقدمي تلك البيانات من أجل النظر
اليها ومعرفة آليات الصرف».
وشــددت جــودت علــى اهمية أن
«تتضمــن فقــرات املوازنــة للعام
املقبل تفصيــات تتعلق بالبرنامج
احلكومي لرئيس الوزراء وكيفية ادارة
مشاريعه التي وعد بها».
بدوره ،ذكــر النائب علــي العبودي
أن «مجلــس النــواب مــا زال لديه
حتفظات كثيرة علــى قانون املوازنة
وظهر ذلــك واضحا ً خــال القراءة
االولى للقانون».
واضاف العبــودي ،فــي تعليق إلى
«الصبــاح اجلديــد» ،أن «املشــروع
بنصوصــه احلاليــة ال يعالج اهم
مشكالت الشارع العراقي التي ادت
إلى خروج التظاهرات السيما ملفي
اخلدمات والبطالة».
وحتدث ،عن «اســتمرار التنسيق بني
احلكومة ومجلــس النواب من أجل
الوصول إلــى نصوص يجري االتفاق
عليهــا فــي القانون لكــي ال يتم
الطعن فيها امام احملكمة االحتادية
العليا بعد متريرها».
ويــرى العبــودي ،أن «القانــون مبــا
يتمضنــه من تخصيصــات واليات
للتوزيع على وفــق الرؤية احلالية لن

يــرى ابدا ً من دون حصــول تعديالت
تضمن تقدمي اخلدمــات إلى املواطن
العراقي».
يشار إلى ان مجلس النواب كان قد
انهى القــراءة االولى لقانون املوازنة
وهو االن بصدد االتفاق على الصيغ
النهائيــة بني اللجــان اخملتصة من
أجل التصويت عليها.
احالة شركات «الكيبل الضوئي»
الى النزاهة وادراجها في القائمة
السوداء
 ،مبينا ان “اختفــاء خدمة الهاتف
االرضـــــي ،يـخـــدم شــركــات
املـوبـايـــل ويـضـــر املواطــن ،ال
سيما ان البنى التحتية جاهزة منذ
اربـع سـنـــوات ،متضمنة “انترنت
وســتاليت” وباقات من قنــوات الـ
“ميديا” وخدمات أخرى”.
اخلطوط اجلوية تسير
 85رحلة إضافية للمسافرين
مبناسبة أعياد امليالد
التي تعتمد اســتراجتية توســعية
لزيادة عــدد رحالتها ســواء كانت
محلية أو الدولية.
واضــاف ناصر ان مجمــوع الرحالت
اإلضافيــة توزعت بالشــكل اآلتي
 :احمــد آباد  4رحــات  ،ومومباي 8
رحالت  ،وبيروت  37رحلة  ،اسطنبول
 12رحلة  ،دبي  8رحالت  ،البحرين 11
رحلة  ،الكويت  5رحالت .

مسيحيو العراق يحتفلون بالميالد المجيد

البطريرك ساكو :نالحظ في السنوات األخيرة تغييرًا إيجابيًا على صعيد العراق
الصباح الجديد ـ متابعة :
بدأ مسيحيو العراق ،االحتفال بأعياد
امليالد في مناطقهم احملررة من قبضة
«داعش» ،وسط إجراءات أمنية مشددة،
بعد استعادة بعض املناطق السكينة
عقب ســنوات من الترويع الذي مورس
عليهم مــن التنظيمات اإلرهابية بلغ
حد تهجيرهم من بيوتهم واالستيالء
عليها وقتلهم ،وإجبارهم على التخلي
ألفي عام.
عن دينهم الذي اعتقنوه
ْ
مســيحيو العــراق هم جــزء أصيل
مــن حضــارة وادي الرافديــن ،حيث
يرتطبون عرقيا ً باألمم والشــعوب التي
بنــت احلضــارات األولى فــي العراق،
كاآلشوريني والكلدان وغيرهم ،ويعدون
مؤسســن أصليني للهوية العراقية
وســفراء للتعددية الدينية الثرية في
الشرق األوسط برمته.
وفي الســنوات األخيرة هاجر قســم
كبير من مسيحيي العراق إلى اخلارج،
كما هاجر آخــرون من قراهم ومدنهم
إثر موجة العنف التي ارتكبتها داعش
واتخذت مســارا ً يهــدد وجودهم بلغ

حد إجبارهم على االختيار بني اعتناق
اإلسالم أو دفع اجلزية ،بحسب شهادات
مسيحيني فروا من املوصل قبل حتريرها
في العام .2017
قبــل أيام قليلة من عيــد امليالد اجمليد
هذا العــام ،جتمع بعض مســيحيي
العراق في كنيســة القديس يوسف
الكاثوليكيــة الكلدانيــة ،للصــاة
من أجل عــودة جميــع املهجرين إلى
منازلهم ،والستعادة األمن والسالم.
وفــي الســليمانية ،وهــي املنطقة
الكردية الشــمالية من العراق ،يعيش
نحو  60إلى  70عائلة مسيحية نازحة
من املوصل ومن سهول نينوى ،يقومون
حاليــا ً بالتجهيز لتنظيم القداس في
كنيسة القديس يوسف.
هذه العائالت تنحدر في األســاس من
املوصل وتلكيف وبعشــيقة وبرطلة
وجميعهــا تقــع في ســهول نينوى،
لكنها نزحت بداية أغســطس 2014
حــن اجتاحت داعــش مدينة املوصل
واملدن املسيحية في نينوى.
وبحســب إحصاءات رسمية فقد بلغ
عدد املســيحيني العراقيني قبل الغزو
األميركي نحو مليــون ونصف املليون

البطريرك ساكو

نســمة ،فيما يبلغ عددهم اليوم أقل
من  300ألف.
عيد يشجع على البقاء

يوم  10ديسمبر اجلاري ،وجه البطريرك
الكلدانــي الكاردينــال لويس روفائيل
ســاكو ،رســالة إلى رئيــس مجلس
النــواب العراقي محمد احللبوســي،

طلب فيها إقرار أول يوم من عيد امليالد
عطلة رسمية في العراق.
وقال البطريرك في رســالته« :يحتفل
مســيحيو العالم بعيد ميالد السيد

املسيح في  25ديســمبر من كل عام
ويُعــد هذا العيد عطلة رســمية في
العالــم ،وأيضــا ً في كل مــن األردن
وسوريا ولبنان وإقليم كردستان العراق
ومحافظــة كركوك” .وأضــاف« :لذا
نتقدم من دولتكم بطلب إصدار قانون
من مجلس النــواب املوقر ،بجعل هذا
العيد عطلة رسمية ليوم واحد ضمن
الئحة األعياد الرســمية فــي العراق،
والسيما أن اإلخوة املسلمني يخصون
السيد املسيح باحترام كبير».
وختــم البطريرك ســاكو رســالته
بالقــول« :إنكــم باتخاذكــم قــرار
كهذا ســوف تـُــفرحون مواطنيكم
املسيحيني ،وتشجعونهم على البقاء
والتواصل بــدل الهجرة ،وتوطـّــدون
احترام الديانات ،كما ســيترك صدى
جميالً في احملافل الدولية».
غيــر أن العراق لم يصــدر قرارا ً بجعل
يوم  25ديســمبر إجازة رسمية ،لكن
من جانبهــا أعلنت حكومــة إقليم
كردســتان العراق ،عن تعطيل الدوام
الرســمي يوم الثالثاء املقبل مبناسبة
أعياد عيد امليالد ورأس السنة.
وقــال املتحــدث الرســمي حلكومة

اإلقليــم ســفني دزيــي إن «حكومة
إقليم كردســتان قررت تعطيل الدوام
الرسمي في جميع محافظات اإلقليم
مبناسبة أعياد امليالد ورأس السنة».
وكانت وســائل إعالم قــد نقلت عن
البطريرك ســاكو قوله إنه يالحظ في
الســنوات األخيرة تغييرا ً إيجابيا ً على
صعيد العراق ،من أبرز مالمحه تعمق
الروابط االجتماعية كالتعاطف الذي
يظهره املسلمون نحو املسيحيني من
خالل تقــدمي التهاني إليهم ورغبتهم
مبشاركتهم احتفاالتهم.
وتأتي استعدادات مســيحيي العراق
لالحتفاالت بأعيادهم وســط إجراءات
أمنية مشــددة هذا العــام كاألعوام
التي سبقت الغزو األميركي ،فمن أجل
تأمني هذه االحتفاالت باشــرت دوريات
النجدة ،منذ الســبت ،باالنتشار أمام
الكنائس.
في ديســمبر من العام املاضي احتفل
مســيحيو مدينة املوصــل العراقية
بأول قداس عيد ميالد منذ دحر تنظيم
داعــش املتطرف عــن املدينــة ،التي
استعادتها القوات العراقية في يوليو
من العام .2017
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العراق يبحث مع

استراليا وهولندا

الكهرباء تجمع سيمنز وجنرال الكتريك

تطوير الطرق االروائية

في صفقة النقاذ قطاع الطاقة في العراق

بغداد  -الصباح الجديد:
بحث وزير املــوارد املائية الدكتور جمال العادلي
مع سفيرة اســتراليا لدى بغداد اجوان لونديز
التعاون املشــترك بــن البلدين فــي اجملاالت
االروائية اخملتلفة وتطور ادارة املوارد املائية .
وابدت الســفيرة االســترالية الرغبة الكبيرة
للجانب االســترالي في تقــدمي الدعم وتقدمي
اخلبــرة في مجــال تنقية امليــاه وتطوير نظم
الري مبا يؤدي الى ترشــيد استهالك املياه وزيادة
االنتاج الزراعي .
علــى صعيد متصل بحث الوزير مع الســفير
الهولندي ماتايس ولترس الوضع املائي واالروائي
في البالد  ،مشــيرا ً الى حجــم التحديات التي
تواجه الوزارة ومقــدار اخلزين املتوفر كما تطرق
الى بنــود مذكرة التفاهم والتعاون املشــترك
وتبادل اخلبرات بني البلدين.

بغداد  -الصباح الجديد:

جمعت احلكومــة العراقية بني
عرضي ســيمنز االملانية وجنرال
الكتريك االميركية في صفقة
التطويــر الشــامل لشــبكة
الكهربــاء العراقية بعد ترجيح
كفة الشركة األملانية وضغوط
واشــنطن ملنحهــا للشــركة
األميركية.
واضطــرت احلكومــة العراقية
إلى التوفيق بــن إغراءات عرض
شــركة ســيمنز بإحداث ثورة
شــاملة في شــبكة الكهرباء
العراقية وبني ضغوط واشنطن
ملنح الصفقة إلى شركة جنرال
الكتريك.
وأعلنــت الــوزارة عــن توقيع
اتفاقات مبدئية مع الشركتني،
لكن مراقبني يقولــون إن القرار
النهائــي ســينتظر تشــكيل
حكومة عراقية جديدة  ،وكانت
ســيمنز املرشــح األوفر حظا
للفــوز بصفقة تصــل إلى 15
مليار دوالر لزيــادة طاقة توليد
كهربــاء بنحــو  11غيغاواطا ،
لكن صحيفة فايننشــال تاميز
قالــت إن اجملموعــة األملانية قد
تضطر للتحالف مع منافستها
األميركية جنرال الكتريك بعد
ضغط مــن إدارة الرئيس دونالد
ترامب.
وكانــت ابرمــت وزارة الكهرباء
عقدا مع شركة جنرال الكتريك
االميركية لصيانة وجتهيز مواد
لـ 11محطة توليدية غازية في
عموم محافظات البالد ،بقيمة
( )٣٢٨مليونــا و( )٧٩٧الف دوالر
وبصيغة الدفع االجل ملدة ثالث
سنوات.
ومت إبــرام العقد بحضــور وزير
الكهربــاء املهنــدس قاســم
الفهــداوي في حينه  ،وســفير
الواليــات املتحدة االميركية في
العراق ســتيورد جونــز ،واملدير
اإلقليمــي لشــركة جنــرال
الكتريك .
وكان من بني اهــم احداث وزارة
الكهربــاء أيضا ،اجنــاز صيانة
الوحــدة التوليدية االولى حملطة
كربــاء الغازيــة بطاقــة 100
ميكا واط ،واالنتهاء من الوحدة
التوليدية الثالثــة بطاقة 200
ميكاواط في محطة املســيب
احلراريــة وتشــغيل وحــدات

اضطرت الحكومة
العراقية إلى التوفيق
بين إغراءات عرض
شركة سيمنز
بإحداث ثورة شاملة
في شبكة الكهرباء
العراقية وبين
ضغوط واشنطن
لمنح الصفقة
إلى شركة جنرال
الكتريك

المستنصرية

تحتفل بتخرج الدورة
الـ  51من طلبتها

انقاذ قطاع الطاقة في العراق
متفرقة في عموم البالد إضافة
الى نصب محــوالت تيار جديدة
نوع ســيمنس في بغداد ،فضال ً
عن ادخال محطة حتويل شــرق
احللة إلى العمــل واعادة تأهيل
الوحدة العاشرة حملطة املسيب
الغازية في محافظة بابل.
وقالــت الــوزارة إن «املــاكات
الهندســية والفنيــة ملديرية
الفرات االوســط النتاج الطاقة
الكهربائيــة اجنــزت اعمــال
الصيانــة الطارئــة للوحــدة
التوليديــة االولى حملطة كهرباء
كربــاء الغازيــة ومت ربطهــا
بالشبكة الوطنية بطاقة 100
ميكا واط».
واضافــت أن «املديريــة العامة
ملشاريع نقل الطاقة الكهربائية
اجنــزت ،فــي محافظــة بابل،
تشــغيل محطة حتويل شــرق
احللة وإدخالها للعمل بعد اجناز
املشــروع» ،مبينــة أن «احملطة
تتكون من ثالث محوالت رئيسة
سعة الواحدة  mva 63وشبكة
خارجية من نوع  ،A.I.Sفضال ً عن
اعادة تأهيــل الوحدة التوليدية
العاشرة حملطة املسيب الغازية».

واوضحت الــوزارة أن «املالكات
الهندســية والفنيــة التابعة
للمديرية العامة لنقل الطاقة
الكهربائية املنطقة الوســطى
اجنزت ،في بغداد ،اعمال تنصيب
محــوالت تيــار جديــدة نــوع
ســيمنس على خــط (صمدية
 132ك.ف) رقم ( )1حملطة بغداد
اجلديــدة التحويلية ،بعد انتهاء
عمرها التشغيلي».
وكان املتحدث في حينه باســم
وزارة الكهربــاء مصعب املدرس
قال إن الوزارة متكنت من تشغيل
الوحــدة الثانيــة فــي محطة
الرميلــة الغازية جتريبياً ،اضافة
إلى إدخال الوحــدة الثالثة في
محطة كهرباء القدس الغازية
الــى العمــل ،مشــيرا ً إلى ان
مالكات الوزارة متكنت ايضا ً من
اكمال  96%مــن إعمال صيانة
الوحدة التوليديــة الثالثة في
محطة املسيب احلرارية ،وتأهيل
أعمدة ومحــوالت في منطقتي
الســوق القدمي والشعب وسط
مدينة الفلوجة.
وقــال املــدرس إن «املــاكات
الهندسية متكنت من تشغيل

الوحــدة الثانيــة فــي محطة
كهربــاء الرميلــة بطاقة 292
ميكاواطا جتريبيــا ً وربطها مع
املنظومــة والصعــود بها الى
مستوى التشغيل النهائي ،حلني
إكمال خطوط نقل الغاز اجملهز
من قبل إيــران وحقل مجنون»،
واضاف انه «من املؤمل تشغيل
الوحــدات املتبقيــة قبل حلول
الصيــف» ،مبينــا ً ان «محطة
الرميلة الغازية ستضيف طاقة
إنتاجيــة جديــدة للمنظومة
الكهربائيــة تبلــغ 1460
ميكاواطا«.
وبــن املــدرس ان «املــاكات
الهندسية والفنية في املديرية
العامــة إلنتــاج الطاقــة في
املنطقــة الوســطى متكنــت
مــن إدخال الوحــدة الثالثة في
محطة كهرباء القدس الغازية
الى العمل بعــد انتهاء إعمال
الصيانــة عليهــا» ،موضحــا
ان «احملطــة تعمــل بطاقة 80
ميكاواط والطاقــة اإلجمالية
للمحطة قدرها  1172ميكاواطا
 ،وبوقود الكازاويل والنفط اخلام،
وبلغــت الطاقــة التصميمية

الحسني يبحث مع الشركات األلمانية
لالستثمار تطوير القطاع الزراعي
بغداد  -الصباح الجديد:
بحث وزيــر الزراعة الدكتــور صالح
حســن احلســني مع وفد ســفارة
جمهورية املانيــا االحتادية في العراق
برئاســة نائب رئيــس البعثة يوخن
مولر اســتعداد الوزارة لتوفير البيئة
املناسبة للشــركات االملانية للتعاون
واالســتثمار في القطــاع الزراعي .
كما ناقش الوزير خالل اللقاء انشــاء
مشــاريع ومعامل خاصــة لتصنيع
احلاصــدات والســاحبات واملكننــة

واملعــدات الزراعيــة اخملتلفــة بأيدي
عراقية وخبرات وتقنيات املانية ،فضال
عن توفير االف الهكتارات من االراضي
اخلصبــة لزراعة احملاصيل ومشــاريع
الثــروة احليوانيــة ،وزيــادة التعــاون
املشترك بني العراق واملانيا في مجال
تربية األبقار واملواشي ،وتطوير مهارات
املالكات الزراعية العراقية واكسابهم
املزيد مــن اخلبرات ،وارســال البعثات
الدراســية الى اجلامعات االملانية في
التخصصــات العلمية الزراعية .كما

تقرير

بحث الطرفان خالل اللقاء االستفادة
من اخلبرات االملانية في تطوير القطاع
الزراعــي فــي العراق وتقــدمي الدعم
للفالحني واملزارعني وتنمية قدراتهم،
اضافة الى دخول الشــركات االملانية
في مجال االســتثمار فــي القطاع
اخلاص ،وتوفيــر التقنيات احلديثة من
مكننة وآليــات وحاصــدات زراعية،
فضال عــن توجيه دعوة للحســني
للمشــاركة في مؤمتر حــول القطاع
الزراعي وزيارة املانيا في الفترة املقبلة.

للوحدة  125اجلديــدة وهي من
نوع فرمي .»9
واشــار إلــى ان «املــاكات
الهندســية والفنيــة ملديرية
كهرباء الفرات االوسط ،متكنت
من اجنــاز ما نســبته  96%من
إعمــال الصيانة علــى الوحدة
التوليدية الثالثــة في محطة
املســيب احلراريــة» ،مبينــا ان
«اعمال التأهيل شملت مولدة
الوحــدة التــي تعرضــت إلى
حريــق تســبب بخروجها عن
العمل بتاريخ  23تشرين الثاني
من العــام املاضــي ،فضال ً عن
التورباين»  ،وتابع انه «من املؤمل
دخول الوحدة إلــى العمل قبل
نهاية الشهر اجلاري ،بطاقة 200
ميكاواط».
ولفــت املتحــدث باســم وزارة
الكهربــاء إلــى ان «املــاكات
الهندسية والفنية في مديرية
توزيع كهربــاء الفلوجة التابعة
للمديريــة العامــة لتوزيــع
كهرباء الوســط باشرت أعمال
نصــب وتأهيل أعمدة ومحوالت
فــي منطقتي الســوق القدمي
والشعب وسط املدينة».

واوضــح ان «أعمــال التأهيــل
تضمنــت نصــب  20محولــة
جديدة منها  16محولة بسعة
 250و 4محــوالت بســعة 400
فضــا ً عن صيانــة  20محولة
أخرى بســعة  250الــى جانب
نصب أعمدة من كـــال النوعني
مـــدور ومشبك بطــــول 11
متـــــرا و 9امتــار».
على صعيــد متصــل يواصل
عمال وموظفو العقود في وزارة
الكهرباء ،في محافظات نينوى
وديالى واالنبــار وبابل  ،اضرابهم
عن العمــل واعتصامهم ،منذ
 20يومــا مطالبــن بتثبيتهم
على املــاك الدائــم ،مؤكدين
اســتمراراهم حتــى حتقيــق
مطالبهــم املشــروعة ،فيما
تظاهــر زمالؤهم فــي البصرة،
امــام مكتب مجلس النواب في
البصرة ،بشأن املطالب ذاتها.
ويبلغ عــدد موظفي العقود في
وزارة الكهرباء ،نحو  33الفا ،في
حني تضم الــوزارة  8االف عامل
باجر يومي ،ويشكل املتعاقدون
والعمال نسبة  % 85من مالكات
وزارة الكهرباء.

استئناف العمل في مشروع الخطوط
الناقلة لشارع (حلة  -ديوانية)
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة االعمــار واالســكان
والبلديــات واالشــغال العامــة عن
اســتئناف اعمالهــا فــي مشــروع
اخلطــوط الناقلــة لشــارع (حلة _
ديوانية) مرحلــة 1/في محافظة بابل
بعد ورود التخصيصات املالية لها عن
طريق املديرية العامة للمجاري احدى
تشكيالت الوزارة.
وذكــر املركــز االعالمي للــوزارة ان
املشــروع يعد مــن مشــاريع البنى

التحتية املهمة واالســتراتيجية في
احملافظة كونه يســهم في حتســن
الواقع اخلدمــي وتقليل اثــر التلوث
البيئي  ،مشــيرا الى ان االعمال جتري
في مد  186مترا طــول من اخلطوط
الناقلة ومد خط ناقــل رئيس بقطر
 2300ملم انابيب نــوع  Grpبدءا من
نقطــة الربط على مدخل مشــروع
محطة معاجلــة مدينة احللة وبعمق
 10امتار لغرض ربط اخلط الناقل مع
اخلط الكونكريتي القدمي قطر 1500

ملم وملسافة  600متر لغرض تشغيل
مشروع محطة معاجلة مدينة احللة
(م )2واملنفذة من الشــركة الصينية
 .CNEECيذكــر ان املديريــة العامة
للمجــاري قــد اســتأنفت االعمال
بجملة من املشاريع املهمة في االونة
االخيرة كمشــروع شــبكات مجاري
الرميثة ومشــروع محطتي معاجلة
الناصريــة (اجلزيرة والشــامية) ومن
املؤمل اســتئناف االعمال مبشــاريع
اخرى خالل الفترة املقبلة .

بغداد  -الصباح الجديد:
نظمت اجلامعة املستنصرية احتفالية مركزية
مبناســبة تخرج الــدورة الواحدة واخلمســن
من طلبتها ،مبشــاركة نخبة مــن األكادمييني
وعدد من الشــخصيات السياســية والقادة
العسكريني.
وقــال وكيــل وزارة التعليم العالــي والبحث
العلمــي للشــؤون اإلدارية الدكتــور محمد
الســراج ,في كلم ٍة له خالل احلفل ،إن اجلامعة
املســتنصرية التي حتتفل اليوم بتخرج دفعة
جديدة مــن طلبتها ،خطت خطــوات كبيرة
وحققت حضــورا ً علميا ً فعاال في األوســاط
احمللية والعربيــة والدوليــة ،وكان لها دور مميز
في رفد املســيرة األكادميية العراقية بالطاقات
العلمية واخلبرات املهنية.
من جهته قــال رئيس اجلامعة املســتنصرية
الدكتــور صادق محمــد الهمــاش ،إن دخول
اجلامعة إلــى تصنيفي QSو RURمؤخرا ً وإحراز
مراكز متقدمة بني اجلامعات العراقية والعربية
جاء بجهود الهيئات التدريسية واملنتسبني في
شتى الكليات واملراكز التابعة للجامعة.
وتخللت االحتفالية استعراض كردوس الكلية
العسكرية األولى وكراديس الطلبة املتخرجني،
وترديد قسم التخرج وتكرمي الطلبة األوائل.

صيانة الشبكة الكهربائية ورفع
التجاوزات في بغداد وديالى

بغداد  -الصباح الجديد:
تواصل املالكات الهندســية والفنيــة في دائرة
توزيع كهرباء الصدر التابعة للشــركة العامة
لتوزيع كهربــاء بغداد اعمال صيانة الشــبكة
الكهربائية وفك االختناقات في مناطق عدة .
ففي قضاء احلســينية شــملت االعمال نصب
محوالت في احملــات ( )319,317لفك االختناقات
احلاصلة فيها ,الى جانب نصب قواطع دورة عدد
( )2وتغيير سعة محولة من ( 250الى  )400ك0ف
في احملالت (. )225,216 ,215
فيمــا تواصــل املــاكات الهندســية والفنية
فــي دائرة توزيــع كهرباء الكــرخ حمالتها برفع
التجاوزات احلاصلة على الشــبكة الكهربائية
وتنفيذ القطوعات في مناطق (الطوبجي ,وحي
الصناعي ,وشارع املطار ) ,فضالً عن جباية أجور
الكهرباء من املواطنني .
أما فــي محافظة ديالى فقــد واصلت املالكات
الهندسية والفنية في دائرة توزيع كهرباء ديالى
حمالتها برفع التجاوزات احلاصلة على الشبكة
الكهربائيــة فــي ناحيــة اخلالــص ,وتضمنت
احلمالت نصب املقاييس واستبدال العاطل منها
واستحصال الديون املترتبة بذمة املواطنني .

أقامتها كليتا العلوم وطب األسنان والمكتبة المركزية في جامعة البصرة

ندوات عن عوامل النجاح والتلوث اإلشعاعي والحفاظ على الثروة المائية
البصرة  -سعدي السند:

شــهدت كلية العلــوم في جامعة
البصرة أقامة نــدوة علمية بعنوان
(تدريــس احملتــوى العلمــي للعلوم
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
باللغة االجنليزية).
والقــت احملاضــرة الدكتــورة زينة
وحيد عطــوان تضمنت محاضرتها
عدة محــاور منها طرح مشــكلة
اســتعمال اللغــه االجنليزيــة في
التدريــس واالنظمة اخملتلفة املتبعة
في تدريس اللغــة االجنليزية في دول
العالم ومقومات النجاح منها والذي
يجــب ان يتمتع بهــا املتعلم ومن
بينهــا الدافعية ،أو الرغبة في تعلم
اللغة اإلجنليزية ،واملوقف الشخصي
جتــاه تعلمها ،وشــخصية املتعلم
املقــدم علــى تعلمهــا ،والطريقة
التي يتبعهــا كما مت التطرق الى ان
اتباع تدريس اللغــة اإلجنليزية يجب
ان يكــون من خالل خطة شــاملة
ذات أبعــاد وأهــداف محــددة غير
خاضعــة لالرجتال واالجتهــاد ،وذات

ارتباط مباشــر باألهــداف التنموية
في الدولــة ،ومســايرة للتوجهات
التربويــة املعاصــرة ،وأن يتم توفير
كل اإلمكانــات الكفيلــة بتحقيق
متطلبات وأهداف تلــك اخلطة ،وأن
ينبثق منها منهج دراسي ميتاز بوضع
أهداف يراد حتقيقها وما يراد للطالب
معرفته وإتقانه فيها ،وكذلك النظر
في احملتــوى اللغــوي اخملتــار ومدى
مالءمته لتلك املرحلة.
واختتمــت النــدوة باالجابــة على
التســاؤالت املطروحــة مــن قبل
املشــاركني بالندوة واالراء املقترحة
حول هذا املوضوع.
ندوة عن التلوث اإلشعاعي واملائي
في محافظة البصرة
ونظمت كليــة طب األســنان في
اجلامعة ندوة عن التلوث اإلشعاعي
واملائي في محافظة البصرة.
وتضمنــت احملاضــرة األولــى والتي
ألقاهــا الباحــث ســلمان صاحب
عطشان تســليط الضوء على واقع
مصــادر التلــوث بســبب النفايات
واحليوانات النافقة وبرك املاء اآلســن

جانب من ندوة جامعة البصرة عن التلوث اإلشعاعي واملائي في البصرة

في احملافظة وأســباب ونتائج وطرق
الوقاية منه.
وقالــت الباحثــة مكيــة مهلهل
خلف في احملاضــرة الثانية إن ارتفاع

نســب التلوث بحســب عينات من
أربع مناطق على طول شــط العرب
وبســبب انحســار املياه في األنهر
املغذية للمناطق الســكنية وزيادة

امللوثات الكيمياويــة والبيولوجية
فيه بسبب مخلفات املصانع ومياه
الصرف الصحي ساعد على تفاقم
األزمة وازديــاد امللوثــات املائية في

احملافظة.
أما احملاضــرة الثالثة فكانت للباحث
ميثم عبد اهلل علي الذي بني نســب
التلوث اإلشعاعي في املدينة وخاصة
في مناطق معينة مــن محافظات
العراق حيث ارتفعت هذه النســب
بدرجة خطيرة مسبب ًة انتشار األورام
السرطانية والتشوهات اخللقية.
وفي ختــام النــدوة قــدم الباحث
عبد الرحمن فالــح محاضرة حتدث
فيها عــن ضرورة فحــص املنتجات
املستوردة من خضار وحلوم بالتعاون
مع وزارات الصحــة والبيئة والعلوم
والتكنولوجيــا إلجــراء الفحــص
ألثــر اخمللفــات احلربيــة ومعرفــة
نسب اإلشــعاع في املواد الغذائية
املســتوردة ،متهيدا ً لرفعها وإتالفها
وفقا ً للطرق العلمية احلديثة املتبعة
عامليا.
وأوضح الباحثون في خالصة الندوة
العلميــة بــأن محافظــة البصرة
الواقعــة أقصــى جنوبــي العراق
هــي أكثر مدينــة عراقيــة ارتفاعا ً
بنسبة التلوث اإلشعاعي الناجت عن
اليورانيوم املنضب الذي اســتعمل

في احلروب األخيرة وبحسب دراسات
عاملية.
ندوة في احلفاظ على الثروة املائية
ونظمــت االمانة العامــة للمكتبة
املركزيــة بجامعــة البصــرة ندوة
بعنوان (احلفاظ علــى الثروة املائية)
مبشاركة باحثني ومختصني.
وتضمنــت الندوة محاضــرة القاها
الدكتــور عمار فاضل حمــزة تناول
خاللها االســباب املؤدية للهدر في
الثروة املائية وكيفية احلفاظ عليها
ومنها عدم مراعاة اســتعمال املياه
بالشكل الصحيح واالسراف الزائد
عن احلاجة في الزراعة واالســتعمال
املنزلي واقترح احملاضــر على اجلانب
احلكومي بناء ســد او انشاء بحيرة
اصطناعيــة لإلفــادة مــن ميــاه
االمطاراثناء موسم التساقط.
وناقشــت الندوة شحة املياه كونها
ازمــة عاملية تواجه جميــع البلدان
تقريبا نظرا ً ملا يشــهده العالم من
منو بشري مطرد فاحلفاظ على الثروة
املائية هو احلفاظ على دميومة احلياة
وعدم الوصول حلالة الشح التي تؤثر
سلبا ً على جوانب احلياة كافة.
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ﻣﺎﻱ ﺗﺸﻜﺮ ﺟﻴﺸﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﻊ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻣﻦ »ﻏﺰﻭ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ«
ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ _ ﻭﻛﺎﻻﺕ:
أﻋﺮﺑﺖ رﺋﻴﺴــﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي
ﻋــﻦ اﻣﺘﻨﺎﻧﻬــﺎ ﻟﻠﻌﺴــﻜﺮﻳﲔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ ،ﻷن
أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ »ﻣﻨﻌﺖ روﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﻏﺰو اﳌﻴﺎه اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
واﺠﻤﻟﺎل اﳉﻮي ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ«.
وﺷﻜﺮت ﻣﺎي ﺟﻨﻮد ﺑﻼدﻫﺎ ﻷﻧﻬﻢ ﻟﻌﺒﻮا دورا ﻫﺎﻣﺎ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﻬﻴﺮ ﺳﺎﻟﺰﺑﻮري ﻣﻦ »ﻧﻮﻓﻴﺘﺸﻮك«
اﻟﺴﺎم.
وﻗﺎﻟﺖ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻴﺪ اﳌﻴﻼد اﳌﻮﺟﻬﺔ
إﻟﻰ ﺟﻨﻮد اﳉﻴــﺶ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ» :ﻟﻘﺪ ﻟﻌﺒﺘﻢ دورا
ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﺷــﻮارع ﺳــﺎﻟﺰﺑﻮري ﻣﻦ اﳌﺎدة
اﻟﺴــﺎﻣﺔ اﳌﺸــﻠﺔ ﻟﻸﻋﺼﺎب ،وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻴﺎﻫﻨﺎ
وﻣﺠﺎﻟﻨﺎ اﳉﻮي ﻣﻦ ﻏﺰو روﺳﻴﺎ« .
وأﺷﺎرت إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ
ﻓﻲ »ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮاﻗﻒ اﳊﻠﻔﺎء ﻓﻲ أوروﺑﺎ اﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ
وﻣﺸــﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻀﺎل ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ
ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ«.
وﻗﺎﻟﺖ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي ،إن اﳉﻴﺶ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ أرﺳﻞ ﻣﻊ
اﳉﻴﺸﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ واﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ »ﻧﻈﺎم
اﻷﺳﺪ« ،ﺗﻔﻴﺪ »ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﺘﺴﺎﻣﺤﻮا وﻳﺴﻜﺘﻮا
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻼح اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺿﺪ اﳌﺪﻧﻴﲔ،
ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﳊﺎل ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ .«2018
وأﺿﺎﻓــﺖ» :وﻣﺮة أﺧﺮى ﺗﺘﺼــﺪون ﻟﻠﻌﺪوان ﻣﻦ
ﺟﺪﻳﺪ ،وﳌﻦ ﻳﻨﺘﻬﻚ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ..ﻳﺠﺐ
أن ﺗﻔﺨﺮوا ﲟﺎ ﺗﻘﻮﻣــﻮن ﺑﻪ ،ﻓﺎﻟﺒﻼد ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻔﺘﺨﺮ
ﺑﻜﻢ«.
وأﻋﺮﺑــﺖ ﻣﺎي ﻋــﻦ ﺛﻘﺘﻬــﺎ ﺑﺘﺼــﺪي اﳉﻴﺶ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻈﻬﺮ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎم اﳉﺪﻳﺪ.

ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺗﺘﺨﻮﻑ
ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﺗﺮﺍﻣﺐ
ﻭﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ
ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ _ ﻭﻛﺎﻻﺕ:
ﻧﻘﻠﺖ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺪر إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ أن ﺗﻞ
أﺑﻴﺐ ﺗﺨﺸــﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرب اﳊﺎﻟﻲ ﺑﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴــﲔ
اﻷﻣﻴﺮﻛــﻲ دوﻧﺎﻟــﺪ ﺗﺮاﻣﺐ واﻟﺘﺮﻛــﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ
أردوﻏﺎن.
وﻧﻘﻠﺖ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﺼﺪر اﻟﺬي ﻟﻢ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻪ
أن أردوﻏﺎن أﺻﺒﺢ ﺻﺪﻳﻖ ﺗﺮاﻣﺐ اﳉﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ ،وأﺿﺎﻓﺖ» :ﳒﺎح أردوﻏﺎن ﻓﻲ إﻗﻨﺎع ﺗﺮاﻣﺐ
ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ« دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮه.
وﻛﺎن ﺗﺮاﻣــﺐ ﻗــﺪ أﻋﻠــﻦ أﻣــﺲ أﻧﻪ ﲢــﺪث ﻋﺒﺮ
اﻟﻬﺎﺗﻒ ﻣﻊ أردوﻏﺎن ،وﺑﺤﺚ ﻣﻌﻪ اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ،
و«اﻻﻧﺴــﺤﺎب اﻟﺒﻄﻲء واﳌﻨﺴــﻖ ﺟﻴــﺪا ﻟﻠﻘﻮات
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ«.
ووﺻﻒ ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« اﶈﺎدﺛﺔ ﻣﻊ
أردوﻏﺎن ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻣﻔﻴﺪة ،وﲤﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ
أﻳﻀﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ »داﻋﺶ«.
وﻛﺸﻒ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺳﺒﻪ ﻓﻲ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«،
أﻧﻪ اﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳــﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﺠﻤﻟﺎﻻت ،ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرة وﺣﺘﻰ اﻟﺘﻄﻮرات
ﻓﻲ ﺳــﻮرﻳﺎ .ﻛﻤﺎ أﻓﺎد ﺑﻴــﺎن ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺮﺋﺎﺳــﺔ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ،ﺑﺄن اﻟﺰﻋﻴﻤﲔ »اﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﺑﲔ
اﻟﺒﻠﺪﻳــﻦ ،ﳌﻨﻊ ﺣﺪوث أي ﻓﺮاغ ﻓﻲ اﻟﺴــﻠﻄﺔ« ﻓﻲ
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺴﺤﺐ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
وﻓــﻲ ﻫﺬه اﻷﺛﻨﺎء ،اﻧﺪﻟﻌﺖ ﺑﲔ اﳌﺴــﺆوﻟﲔ اﻷﺗﺮاك
وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ أردوﻏﺎن ﻓﻲ اﻟﻴﻮﻣﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ ،ﺣﺮب
ﻛﻼﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺗﺒــﺎدل اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺠﺪدا
اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ،ﻓﻴﻤﺎ ذﻛﺮت وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ أن
ﻫﺬا اﻟﺘﻼﺳﻦ اﳊﺎد أﺧﺬ أﺑﻌﺎدا ﺟﺪﻳﺪة.

ﺷﺆﻭﻥ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ

ﺳﺎﺩ ﺍﻟﻬﺪﻭﺀ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺻﺒﺎﺣﴼ ﻓﻲ ﺧﺎﻣﺲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ

»ﺍﻧـﺘﻔﺎﺿـﺔ ﺍﻟﺨـﺒﺰ« ﺗـﺴﺘﻤﺮ ﻭﺳـﻂ
ﺍﻟﺴـﻮﺩﺍﻥ ﻭﻫـﺪﻭﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﺨـﺮﻃﻮﻡ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﻧﺘﻘﻠــﺖ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻋﻠﻰ رﻓﻊ
أﺳــﻌﺎر اﳋﺒﺰ ﺑﻨﺤــﻮ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻣﺎ
ﺑﲔ اﳌﺪن واﶈﺎﻓﻈﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ
وﺣﺘﻰ وﺻﻠﺖ أﻣﺲ اﻻول اﻻﺣﺪ
إﻟــﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻣﺮواﺑــﻪ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ
ﺷﻤﺎل ﻛﺮدﻓﺎن وﺳﻂ اﻟﺴﻮدان،
وﻓﻖ ﻣﺎ أﻓﺎد ﺷــﻬﻮد ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺎد
اﻟﻬﺪوء ﺷﻮارع اﳋﺮﻃﻮم ﺻﺒﺎﺣﺎ ﹰ
ﻓﻲ ﺧﺎﻣﺲ أﻳﺎم اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
وأدى ﻗﺮار اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴــﻮداﻧﻴﺔ
ﺧﻼل اﻷﺳــﺒﻮع اﳌﺎﺿــﻲ زﻳﺎدة
أﺳــﻌﺎر اﳋﺒــﺰ ﺛﻼﺛــﺔ أﺿﻌﺎف،
ﻟﻴﺒــﺎع ﺳــﻌﺮ رﻏﻴــﻒ اﳋﺒﺰ ﲟﺎ
ﺑــﲔ  3و 5ﺟﻨﻴﻬﺎت ﺳــﻮداﻧﻴﺔ،
إﻟــﻰ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺳــﻘﻂ ﻓﻴﻬﺎ
ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺘﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﺳــﺘﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎرف )ﺷﺮق( واﺛﻨﺎن ﻓﻲ
ﻋﻄﺒﺮة )ﺷــﺮق( ،ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﻗﻮات ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺸــﻐﺐ ،ﻛﻤﺎ
ذﻛﺮ ﻣﺴﺆوﻟﻮن وﺷﻬﻮد.
وﺑﺪأت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع
أﺳــﻌﺎر اﳋﺒﺰ اﻻرﺑﻌــﺎء اﳌﺎﺿﻲ
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ ﺑﻮرﺗﺴــﻮدان ﺷﺮق
اﻟﺒﻼد وﻋﻄﺒﺮه ﺷﻤﺎﻟﻬﺎ واﻣﺘﺪت
اﳋﻤﻴــﺲ اﳌﺎﺿــﻲ اﻟــﻰ ﻣﺪن
أﺧﺮى ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳋﺮﻃــﻮم .وﲡﺪدت
اﻟﺘﻈﺎﻫــﺮات اﻟﺴــﺒﺖ اﳌﺎﺿﻲ،
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﹰ ﻓﻲ اﳋﺮﻃﻮم وأم درﻣﺎن
وﻓﻲ اﻷﺑﹶﻴﺾ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺷــﻤﺎل
ﻛﺮدﻓﺎن.
وﻗﺎل أﺣﺪ ﺳﻜﺎن اﻣﺮواﺑﻪ» :ﲡﻤﻊ
ﻧﺤﻮ  600ﺷــﺨﺺ ﻓﻲ ﺳــﻮق

ﺃﺩﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺧﻼﻝ
ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺨﺒﺰ
ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺿﻌﺎﻑ،
ﻟﻴﺒﺎﻉ ﺳﻌﺮ ﺭﻏﻴﻒ
ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺑﻤﺎ ﺑﻴﻦ  3ﻭ5
ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ،
ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺳﻘﻂ
ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺘﻠﻰ ﻓﻲ
ﺍﻷﻗﻞ
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت »ارﺷﻴﻒ«

اﳌﺪﻳﻨﺔ وﻫﻢ ﻳﻬﺘﻔﻮن :اﻟﺸــﻌﺐ
ﻳﺮﻳﺪ إﺳــﻘﺎط اﻟﻨﻈﺎم وﺳــﺎروا
ﺣﺘﻰ وﺻﻠﻮا أﻣــﺎم ﻣﺒﻨﻰ دﻳﻮان
اﻟﺰﻛﺎة وﻫﻢ ﻳﺤﺎوﻟــﻮن اﻟﺪﺧﻮل
اﻟﻲ اﳌﺒﻨــﻰ واﻟﺸــﺮﻃﺔ ﲢﺎول
ﻣﻨﻌﻬﻢ«.
وأﻛﺪ ﺷﺎﻫﺪ آﺧﺮ أن اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ
أﺣﺮﻗﻮا إﻃﺎرات وأﻏﺼﺎن أﺷﺠﺎر
ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ.

ﻓﻲ اﻷﺛﻨﺎء ،ﺑﺪت ﺷﻮارع اﳋﺮﻃﻮم
ﻫﺎدﺋــﺔ واﳊﺮﻛﺔ ﻓﻴﻬــﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ
اﳌﻌﺘﺎد رﻏﻢ أن ﻳﻮم أﻣﺲ اﻻﺛﻨﲔ،
ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﻏﻼق اﻟﺘﺎم ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت
واﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﻌﻠﻴــﺎ واﳌﺪارس ﻋﻠﻰ
إﺛﺮ ﻗــﺮار أﺻﺪرﺗﻪ اﻟﺴــﻠﻄﺎت
اﳉﻤﻌﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺗﺪرس ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻻزﻫﺮي ﺑﺎﳋﺮﻃﻮم ﺑﺤﺮي

وﺗﻘﻴــﻢ ﻓﻲ ﺳــﻜﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت،
ﹸ
»ﻃﻠﺐ ﻣﻨﺎ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺴــﻜﻦ »
واﻧﺘﺸﺮت ﻗﺮب اﳉﺎﻣﻌﺎت ﻧﺎﻗﻼت
ﺑﺪاﺧﻠﻬــﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺷــﺮﻃﺔ
ﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﺸــﻐﺐ ﻳﺤﻤﻠﻮن
ﻫــﺮاوات وﻋﺒﻮات ﻏﺎز ﻣﺴــﻴﻞ
ﻟﻠﺪﻣﻮع.
وﻧﻘﻠﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻻﻧﺒﺎء اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
)ﺳﻮﻧﺎ( أن اﻟﺴﻠﻄﺎت »ﺿﺒﻄﺖ

ﺧﻠﻴــﺔ ﺗﺨﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﺮﻳــﺪ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺗﺨﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى«.
وأﺿﺎﻓــﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ أن اﳋﻠﻴﺔ
»ﺗﻀــﻢ أﻋﻀــﺎء ﻓــﻲ أﺣﺰاب
ﻣﻌﺎرﺿﺔ وﻟﺪﻳﻬــﺎ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻊ
ﺣــﺮﻛﺎت ﻣﺘﻤﺮدة« ﻣــﻦ دون ان
ﺗﺴــﻤﻲ اﻷﺣــﺰاب او اﳊﺮﻛﺎت.
واﺳــﺘﻤﺮ وﻗــﻮف اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ

ﻃﻮاﺑﻴﺮ أﻣﺎم اﺨﻤﻟﺎﺑﺰ .وﻓﻲ اﳋﺮﻃﻮم
ﺑﺤﺮي رﻓﻀﺖ اﺨﻤﻟﺎﺑﺰ أن ﺗﺒﻴﻊ ﻟﻜﻞ
ﻓﺮد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  20ﻗﻄﻌﺔ ﺧﺒﺰ زﻧﺔ
 70ﻏﺮاﻣﺎ ﹰ ﻟﻠﻘـــﻄﻌﺔ ،ﻓـﻲ ﻇﻞ
ﺗﺬﻣﺮ اﳌـﻮاﻃﻨﲔ.
وﻗـــﺎل ﻣﻮاﻃــﻦ وﻫﻮ ﻳﺴــﺘﻠﻢ
اﳋﺒﺰ» :ﻟـﺪي أﺳــــﺮة ﻛـﺒـﻴﺮة
وﻫﺬا اﳋﺒﺰ ﻻ ﻳﻜﻔﻴﻨﺎ ﻟﻠﻮﺟﺒـﺎت
اﻟﺜﻼث«.

ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺗﺘﻬﻢ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﻕ
ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ _ ﻭﻛﺎﻻﺕ:
اﺗﻬﻤــﺖ اﻟﺼــﲔ اﻣــﺲ اﻻﺛﻨﲔ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻻﲢــﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎق
ﺑﺴــﺒﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ
اﻋﺘﻘﺎل ﺑﻜــﲔ ﻟﻜﻨﺪﻳﲔ وﻗﺎﻟﺖ إن
ﻟﻨﺪن وﺑﺮوﻛﺴــﻞ ﻟﺪﻳﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
ﻣﺰدوﺟﺔ ﻟﻌــﺪم ذﻛﺮﻫﻤــﺎ اﳌﺪﻳﺮة
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴــﺔ اﻟﺒــﺎرزة
اﳌﻌﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻨﺪا.
وﻗﺎﻟﺖ وزﻳــﺮة اﳋﺎرﺟﻴــﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ
ﻛﺮﻳﺴــﺘﻴﺎ ﻓﺮﻳﻼﻧﺪ اﻟﺴﺒﺖ اﳌﺎﺿﻲ
إن ﻛﻨﺪا ﺳــﺘﻮاﺻﻞ ﺷــﻦ ﺣﻤﻠﺔ
رﻓﻴﻌﺔ اﳌﺴــﺘﻮى ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﳌﻘﺒﻠﺔ
ﳊﺸــﺪ اﻟﺘﺄﻳﻴــﺪ ﻣﻦ ﺣﻠﻔــﺎء ﻟﻬﺎ
ﻟﻠﻀﻐــﻂ ﻋﻠــﻰ اﻟﺼــﲔ ﻹﻃﻼق
ﺳــﺮاح اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ اﻟﻜﻨﺪﻳﲔ اﻟﻠﺬﻳﻦ
ﺗﻘــﻮل اﻟﺼــﲔ إﻧﻬﺎ ﺗﺸــﺘﺒﻪ ﻓﻲ
إﻧﻬﻤﺎ ﻳﻌﺮﺿﺎن أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ.

وأدﻟﺖ ﻓﺮﻳﻼﻧــﺪ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﺑﻌﺪ
ﻳﻮم ﻣﻦ اﻧﻀﻤــﺎم اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
ﻟﻜﻨــﺪا ﻓــﻲ دﻋﻮة ﺑﻜــﲔ ﻹﻃﻼق
ﺳــﺮاح اﻟﻜﻨﺪﻳﲔ اﻟﻠﺬﻳــﻦ اﺣﺘﺠﺰا
ﺑﻌــﺪ أن اﻋﺘﻘﻠــﺖ اﻟﺴــﻠﻄﺎت
اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻣﺪﻳــﺮة ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺻﻴﻨﻴﺔ
ﺑﺎرزة ﺑﻨــﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﺴــﻠﻴﻢ
أﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ .ﻛﻤــﺎ أﺑــﺪت ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
واﻻﲢﺎد اﻷوروﺑــﻲ دﻋﻤﻬﻤﺎ ﻟﻜﻨﺪا.
وﻗﺎﻟﺖ ﻫﻮا ﺗﺸــﻮن ﻳﻨــﻎ اﳌﺘﺤﺪﺛﺔ
ﺑﺎﺳﻢ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ إن ﺑﻜﲔ
ﻋﺒﺮت ﻋﻦ “اﺳــﺘﻴﺎﺋﻬﺎ اﻟﺸــﺪﻳﺪ
وﻣﻌﺎرﺿﺘﻬﺎ اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ” ﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت
ﻛﻨﺪا واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤــﺪة وأﻃﺮاف
أﺧﺮى ﻋــﻦ اﳌﻌﺘﻘﻠــﲔ اﻟﻜﻨﺪﻳﲔ.
وأﺿﺎﻓــﺖ اﳌﺘﺤﺪﺛــﺔ أن اﻟﻜﻨﺪﻳﲔ
وﻫﻤﺎ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺎﻳﻜﻞ
ﻛﻮﻓﺮﻳﺞ ،وﻫﻮ أﻳﻀﺎ ﻣﺴﺘﺸــﺎر ﻣﻊ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷزﻣــﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ورﺟﻞ
اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺳــﺒﺎﻓﻮر ﻣﺸﺘﺒﻪ
ﺑﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وﻟﺬﻟﻚ
ﻓﻬﻤﺎ “ﺑﺎﻟﻄﺒــﻊ” ﻣﻌﺘﻘﻼن .وﻗﺎﻟﺖ
ﻓﻲ إﻓﺎدة ﺻﺤﻔﻴــﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ “ﻧﺤﺚ
اﻟﺪول اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﺴﻴﺎدة
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺼﲔ” ﻣﺆﻛﺪة أن
ﺣﻘﻮﻗﻬﻤــﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ.

وﻗﺎﻟﺖ “ﻣﺎ ﺻﻠﺔ اﻷﻣــﺮ ﺑﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
واﻻﲢــﺎد اﻷوروﺑــﻲ؟ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻋﺘﻘﻞ
اﻟﻜﻨﺪﻳــﻮن ﺑﺼﻮرة ﻏﻴــﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻣﺪﻳﺮة ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﺷــﺮﻛﺔ
ﺻﻴﻨﻴﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة،
أﻳﻦ ﻛﺎﻧــﺎ؟” وأﺿﺎﻓﺖ “ﻣﺎ ﻳﺴــﻤﻰ
ﻋﻨﺪﻫــﻢ ﺑﺤﻘــﻮق اﻹﻧﺴــﺎن ﻟﻬﺎ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺪول

واﳌﻮاﻃﻨﲔ” .وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻟﺮوﻳﺘﺮز
اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ إن ﻛﻮﻓﺮﻳﺞ ﻳﺤﻤﻞ
أﻳﻀﺎ اﳉﻨﺴﻴﺔ اﺠﻤﻟﺮﻳﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻮ
ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ.
واﻋﺘﻘﻠﺖ ﺑﻜــﲔ اﻟﻜﻨﺪﻳﲔ ﺑﻌﺪ أن
أﻟﻘﺖ اﻟﺸــﺮﻃﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ اﻟﻘﺒﺾ
ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻮاوي
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ ﻣﻨﻎ وان
ﺗﺸﻮ ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻛﺎﻧﻮن
اﻷول .وﻗﺎﻟــﺖ ﻫــﻮا إن اﻟﺼﲔ ﲢﺚ
ﻣﺠﺪدا ﻛﻨﺪا ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ﻣﻨﻎ
واﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ ﺳــﺤﺐ
ﻣﺬﻛﺮة اﻻﻋﺘﻘﺎل ﺑﺤﻘﻬﺎ.
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﻓﻴﻪ ﳌﻨﻎ
ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻣــﲔ وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
أﻓﺮاد ﻣﻦ أﺳــﺮﺗﻬﺎ ،ﺗﻘــﻮل ﻣﺼﺎدر
ﻣﻄﻠﻌــﺔ إن ﻛﻮﻓﺮﻳــﺞ ﺣــﺮم ﻣﻦ
اﻟﺘﻤﺜﻴــﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﻟﻢ ﻳﺴــﻤﺢ

ﻟﻪ ﺑﺮؤﻳﺔ أﺳــﺮﺗﻪ وﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ إﻻ
ﺑﺰﻳﺎرة ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ.
وﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أي ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎل ﺳﺒﺎﻓﻮر .واﻟﺘﻘﻰ
دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﻛﻨﺪﻳﻮن ﺑﺎﻟﺮﺟﻠﲔ ﻣﺮة
واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻨﺬ اﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻤﺎ.
وأﻟﻘــﺖ ﻛﻨﺪا اﻟﻘﺒــﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻎ
ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺘﻲ
ﺗﺨــﻮض ﺣﺮﺑﺎ ﲡﺎرﻳﺔ ﻣــﻊ اﻟﺼﲔ.
وﺗﻮاﺟﻪ ﻣﻨﻎ اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺜــﻮل أﻣﺎم اﶈﻜﻤﺔ ﻓﻲ
اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻﺣﺘﻴــﺎل ﺗﺼﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ
ﻛﻞ ﻣﻨﻬــﺎ إﻟﻰ اﻟﺴــﺠﻦ  30ﻋﺎﻣﺎ
ﺑﺤﺪ أﻗﺼــﻰ .وﻟﻢ ﺗﻘــﺪم اﻟﺼﲔ
ﺳــﻮى ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻏﻴــﺮ واﺿﺤﺔ ﻋﻦ
ﺳﺒﺐ اﺣﺘﺠﺎز اﻟﻜﻨﺪﻳﲔ وﻟﻢ ﺗﺮﺑﻂ
اﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻤﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﻎ.

ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻷﻣﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ
ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ _ ﻭﻛﺎﻻﺕ:
ﺑــﺪأ اﳉﻨــﺮال اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﺑﺎﺗﺮﻳــﻚ ﻛﻤﺎرت،
رﺋﻴﺲ ﻓﺮﻳﻖ اﻻﱈ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻜ ﹼﻠﻒ اﻹﺷــﺮاف
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎق اﳊﹸﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻏﺮب اﻟﻴﻤﻦ،
ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ اﻣﺲ اﻹﺛﻨﲔ
ﺑﺰﻳــﺎرة إﻟــﻰ ﻣﻴﻨﺎﺋﻬﺎ اﻟــﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻼﻳﲔ اﻟﺴﻜﺎن ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاء.
وﻗﺎل ﻳﺤﻴﻰ ﺷــﺮف اﻟﺪﻳﻦ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﻴﻨﺎء
ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴــﻠﻄﺔ اﳌﺘﻤﺮدﻳﻦ
اﳊﻮﺛﻴﲔ إ ﹼن ﻛﻤــﺎرت "زار اﳌﻴﻨﺎء وﺗﻨﻘﹼ ﻞ ﻓﻲ

أرﺟﺎﺋﻪ وﺷﺎﻫﺪ آﺛﺎر ﻗﺼﻒ".
وأﺿﺎف ﻓــﻲ اﺗﺼﺎل ﻫﺎﺗﻔــﻲ أﺟﺮﺗﻪ ﻣﻌﻪ
وﻛﺎﻟﺔ ﻓﺮاﻧﺲ ﺑﺮس "ﻟﻘﺪ وﻋﺪﻧﺎ اﳌﺴــﺆول
)ﻛﻤﺎرت( ﺑﺄن ﺗﻨﺘﻬﻲ اﳊــﺮب .ﻗﺎل إن اﻟﻨﺰاع
ﻟﻜﻦ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ
اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻛﺎن ﻣﻨﺴ ﹼﻴﺎ ﹰ ﻟﺴﻨﻮات ،ﹼ
ﻣﺼﻤﻤﺎ ﹰ ﻋﻠــﻰ إﻧﻬﺎﺋﻪ".
اﻟﺪوﻟــﻲ أﺻﺒــﺢ
ﹼ
"ﺷﺪد
وﺑﺤﺴﺐ ﺷــﺮف اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺈن ﻛﻤﺎرت
ﹼ
ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴــﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺗﻔﺎق ،وأﺷــﺎر إﻟﻰ
اﻧﻪ ﺳــﻴﺰور ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻄــﻮط اﻟﺘﻤﺎس ﻓﻲ
وﻗﺖ ﻻﺣــﻖ" .وﻳﺘ ﹼﺮأس اﳉﻨــﺮال اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي

ﺗﻘـﺮﻳﺮ

ﺗﻀﻢ ﻓﺮﻳﻘﺎ ﹰ ﻣﻦ
اﳌﺘﻘﺎﻋﺪ ﳉﻨﺔ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ،
ﹼ
اﻻﱈ اﳌﺘﺤﺪة وﳑﺜﻠﲔ ﻋﻦ اﳌﺘﻤﺮدﻳﻦ اﳊﻮﺛﻴﲔ
واﳊﻜﻮﻣــﺔ اﳌﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴــﺎ .واﻧﺒﺜﻘﺖ
ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎق ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ
وﻳﻨﺺ اﻻﺗﹼﻔﺎق ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻮﻳﺪ ﻫﺬا اﻟﺸــﻬﺮ.
ﹼ
وﻗﻒ ﻻﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﳊﺪﻳﺪة
دﺧﻞ ﺣ ﹼﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ اﻟﺜﻼﺛﺎء اﳌﺎﺿﻲ ،وﻋﻠﻰ
اﻧﺴــﺤﺎب اﳌﺘﻤﺮدﻳﻦ ﻣــﻦ ﻣﻴﻨﺎﺋﻬﺎ ﺑﺤﻠﻮل
ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﻌــﺎم ،وﻋﻠﻰ اﻧﺴــﺤﺎب اﻟﻘﻮات
اﳌﻘﺎﺗﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻣــﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳊﺪﻳﺪة

اﳌﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻻﺣﻤــﺮ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻻﺳﺒﻮع اﻻول ﻣﻦ  .2019وﺗﺪﺧﻞ ﻋﺒﺮ ﻣﻴﻨﺎء
اﳊﺪﻳﺪة ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪات واﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﺘــﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻣﻼﻳﲔ اﻟﺴــﻜﺎن
ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ .وﺑﺤﺴــﺐ ﺳــﺘﻴﻔﺎن دوﺟﺎرﻳﻚ
اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﱈ اﳌﺘﺤﺪة،
ﹼ
ﻓﺈن اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻻﳑﻲ ﺳﻴﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﳊﺪﻳﺪة أول
اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻳﻮم اﻻرﺑﻌﺎء.
وﺑﺪأت ﺣﺮب اﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ  ،2014ﺛﻢ ﺗﺼﺎﻋﺪت
ﺣﺪﺗﻬﺎ ﻣــﻊ ﺗﺪﺧﹼ ﻞ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ رأس
ﹼ

ﲢﺎﻟﻒ ﻋﺴﻜﺮي ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ آذار
 2015دﻋﻤﺎ ﹰ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣــﺔ اﳌﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ
ﺳــﻴﻄﺮة اﳌﺘﻤﺮدﻳﻦ اﳊﻮﺛﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ
واﺳــﻌﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺻﻨﻌﺎء .وﻗﺘﻞ ﻧﺤﻮ ﻋﺸﺮة
آﻻف ﺷــﺨﺺ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ،ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﻳﻮاﺟﻪ ﻧﺤﻮ 14
ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﺧﻄﺮ اﺠﻤﻟﺎﻋﺔ.
وﻳﺴــﻴﻄﺮ اﳌﺘﻤﺮدون اﳊﻮﺛﻴــﻮن ﻣﻨﺬ 2014
ﻋﻠﻰ اﳊﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﲢﺎول اﻟﻘﻮات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
اﺳﺘﻌﺎدﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ أﺷﻬﺮ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ.

وﻗﺒﻴﻞ وﺻﻮﻟــﻪ إﻟﻰ اﳊﺪﻳــﺪة اﻣﺲ اﻻول
اﻻﺣﺪ ،ﺗﻮ ﹼﻗﻒ ﻛﻤﺎرت ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء ﺣﻴﺚ ﻛﺎن
ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﻋﻠﻲ اﳌﻮﺷﻜﻲ رﺋﻴﺲ ﳑﺜﻠﻲ
اﳌﺘﻤﺮدﻳﻦ اﳊﻮﺛﻴﲔ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺸــﺘﺮﻛﺔ
اﻟﺘــﻲ ﺗﻀﻢ أﻳﻀﺎ ﳑﺜﻠﲔ ﻟﻠﻘــﻮات اﳌﻮاﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ .وﻛﺎن ﻛﻤﺎرت زار اﻟﺴﺒﺖ ﻋﺪن،
اﻟﻌﺎﺻﻤــﺔ اﳌﻮﻗﺘﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ
دوﻟﻴﺎ ،واﻟﺘﻘﻰ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
وﻳﺴــﺮي وﻗﻒ إﻃــﻼق اﻟﻨــﺎر اﻟﻬﺶ ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳊﺪﻳﺪة وﺳــﻂ ﺗﺒــﺎدل ﻟﻼﺗﻬﺎﻣﺎت

ﺑﺨﺮﻗﻪ .وﻳﺴﻴﻄﺮ اﳌﺘﻤﺮدون ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ
اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ أرﺟــﺎء اﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻮاﺟﺪ
اﻟﻘﻮات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻨــﺪ أﻃﺮاﻓﻬﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
واﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ .واﳉﻤﻌﺔ ،ﻗــ ﹼﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ
اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺈﺟﻤﺎع دوﻟﻪ ﺗﺒﻨﻲ إرﺳــﺎل ﻣﺮاﻗﺒﲔ
ﻣﺪﻧﻴــﲔ إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ ﺑﻬــﺪف ﺗﺄﻣﲔ اﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎء اﳊﺪﻳﺪة اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ واﻹﺷﺮاف
ﻋﻠﻰ إﺟﻼء اﳌﻘﺎﺗﻠﲔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺪﻳﻨﺔ ووﻗﻒ
اﻃﻼق اﻟﻨــﺎر ،ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻧﺘﺎﺋــﺞ اﶈﺎدﺛﺎت اﻟﺘﻲ
أﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ.

ﺃﺭﺟﻲﺀ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ

ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻣﺘﻌﺜﺮﺓ ﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﻭﺗﺮﺍﻣﺐ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
أرﺟﺄ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸــﻴﻮخ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إﻟﻰ ﻣﺎ
ﺑﻌﺪ ﻋﻴﺪ اﳌﻴﻼد ،اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻹﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن
ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﻔﻴﺪﻳﺮاﻟﻲ ،ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻹﻏﻼق
ﺑﺎق ﺣﺘﻰ اﳋﻤﻴﺲ ﻋﻠﻰ
اﳉﺰﺋﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﹴ
ﹼ
أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ،ﺑﺴــﺒﺐ اﺳﺘﻤﺮار اﳋﻼف ﺑﲔ
اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس واﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﺣﻮل
ﺗﺨﺼﻴــﺺ أﻣﻮال ﻟﺘﺸــﻴﻴﺪ ﺟﺪار ﻋﻠﻰ
اﳊﺪود ﻣﻊ اﳌﻜﺴﻴﻚ.
وﻗﺎل ﻣﻴﺘﺶ ﻣﺎﻛﻮﻧﻴــﻞ ،زﻋﻴﻢ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸــﻴﻮخ ،إن
»اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴــﺔ ﺷــﻜﻠﻴﺔ اﻣﺲ
اﻹﺛﻨﲔ .ﺳــﺘﻜﻮن اﳉﻠﺴــﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
 27ﻛﺎﻧــﻮن اﻷول أﻧﺎ ﻣﺴــﺮور ﻷن ﻫﻨﺎك
ﻣﻔﺎوﺿــﺎت ﻣﺜﻤﺮة ﻣﺘﻮاﺻﻠــﺔ .ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻔﻀﻲ ﻫﺬه اﳌﻔﺎوﺿﺎت إﻟﻰ ﹼ
ﺣﻞ ﻣﻘﺒﻮل
ﻣﻦ ﺟﻤﻴــﻊ اﻷﻃــﺮاف ،أي  60ﺻﻮﺗﺎ ﹰ ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ،ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺳﻨﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ«.
وﻛﺎن ﺗﺮاﻣــﺐ أﻟﻐﻰ ﻋﻄﻠــﺔ ﻣﻘ ﹼﺮرة ﻓﻲ
ﻓﻠﻮرﻳــﺪا ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ اﳌﻔﺎوﺿﺎت
ﻓﻲ واﺷــﻨﻄﻦ ،ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻞ وﻛﺎﻻت
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ رﺋﻴﺴــﺔ ﻓﺠﺮ اﻟﺴﺒﺖ .وﻛﺘﺐ

ﻓﻲ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«» :أﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ أﻋﻤﻞ
ﺑﺠﻬﺪ .ﻧﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﲔ ﺣﻮل
اﳊﺎﺟﺔ اﳌﺎﺳــﺔ اﻟﻰ اﻷﻣــﻦ ﻋﻨﺪ اﳊﺪود
)ﻋﺼﺎﺑﺎت ،ﻣﺨﺪرات ،إﲡﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ،وأﻛﺜﺮ(
ﻟﻜــﻦ ﻳﺒﺪو أﻧﹼﻬــﺎ ﺳــﺘﻜﻮن ﻣﻔﺎوﺿﺎت
ﻃﻮﻳﻠﺔ«.
وﻳﺼ ﹼﺮ ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ  5ﺑﻼﻳﲔ دوﻻر
ﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﺟﺪار ﻋﻨﺪ اﳊﺪود ﻣﻊ اﳌﻜﺴﻴﻚ،
ﺑﻬــﺪف ﻣﻨــﻊ اﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ،
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻀــﻪ اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﻮن اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻌﺎرﺿــﻮن ﺑﺸــﺪة ﻫﺬا اﳌﻄﻠــﺐ .وﻓﻲ
ﻏﻴﺎب أي اﺗﻔﺎق ،وﺟﺪت ﻋﺸــﺮات اﻻدارات
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ دون ﲤﻮﻳﻞ وأﻏﻠﻘﺖ أﺑﻮاﺑﻬﺎ.
واﻧﺘﻘﺪ زﻋﻴــﻢ اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﲔ ﺗﺸــﺎك
وﺣﻤﻠــﻪ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ
ﺷــﻮﻣﺮ ﺗﺮاﻣــﺐ ﹼ
اﻟﺘﺴــ ﹼﺒﺐ ﺑﺎﻹﻏــﻼق ،وﺧﺎﻃﺒــﻪ ﻗﺎﺋﻼﹰ:
»أ ﹼﻳﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣــﺐ ،اذا أردت أن ﺗﻔﺘﺢ
اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﻋﻠﻴﻚ ان ﺗﺘﺨ ﹼﻠــﻰ ﻋﻦ اﳉﺪار،
ﺑﻮﺿﻮح وﺑﺴــﺎﻃﺔ .إﻏــﻼق ﺗﺮاﻣﺐ ﻟﻴﺲ
ﺣﻮل أﻣــﻦ اﳊﺪود ،ﺑﻞ ﺑﺴــﺒﺐ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺒﻼﻳﲔ اﻟﺪوﻻرات ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺪار
ﻣﻜﻠﻒ وﻏﻴﺮ ﻓﺎﻋﻞ وﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﲔ
ﻻ ﻳﺪﻋﻤﻮﻧﻪ«.
وﺳﻴﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ
اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ،ﻟﻜــﻦ ﺣﻮاﻟــﻰ  800أﻟﻒ

ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻴﺪﻳﺮاﻟﻲ ﺳــﻴﺘﺄ ﹼﺛﺮون وﻛﺜﻴﺮون
ﻌﺪ
ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﺗﻮا ﻓﻲ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻣﻮﻗﺘﺔ .و ﹶﻣﻦ ﻳﹸ ﹼ
ﻋﻤﻠﻪ ﺿﺮورﻳﺎ ﹰ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻣﻦ دون أﺟﺮ.

وﻓﻴﻤﺎ ﺑــﺪأ ﻛﺜﻴــﺮون ﻣــﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ
واﻟﺴــﻴﺎح اﻟﻌﻄﻠﺔ ﻗﺒﻞ رأس اﻟﺴــﻨﺔ،
أﻏﻠﻘــﺖ ﻣﺘﻨﺰﻫــﺎت وﻃﻨﻴــﺔ أﺑﻮاﺑﻬــﺎ

ﺗﺮاﻣﺐ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﻓﻲ ﺣﲔ ﻇﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎﹰ،
وﻟﻜــﻦ ﻣﻦ دون أي ﺧﺪﻣــﺎت ﻟﻠﺰاﺋﺮﻳﻦ ،ﲟﺎ
وﻗﺪم
ﻓﻲ ذﻟــﻚ دورات اﳌﻴــﺎه واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ .ﹼ

ﺣﺎﻛﻢ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﲤﻮﻳﻼﹰ ﻹﺑﻘﺎء ﲤﺜﺎل اﳊﺮﻳﺔ
ﻣﻔﺘﻮﺣﲔ .وﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ
وﺟﺰﻳﺮة إﻳﻠﻴﺲ
ﹶ
اﻟﻮاﺿﺢ اﻟﻰ ﻣﺘﻰ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ اﻹﻏﻼق ،ﻣﻊ
ﻋﺪم ﻗﺪرة واﺷــﻨﻄﻦ ﻋﻠــﻰ إﲤﺎم اﺣﺪى
ﻣﻬﻤﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،أي اﺑﻘﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ
ﺗﻌﻤــﻞ .وﻗﺎل رﺋﻴــﺲ اﲢــﺎد اﳌﻮﻇﻔﲔ
اﳊﻜﻮﻣﻴــﲔ دﻳﻔﻴــﺪ ﻛﻮﻛــﺲ» :ﻫــﺬا
ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﻜﻮﻧﻐــﺮس واﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ
واﺟﺒﺎﺗﻬﻤــﺎ« .وﻣﻊ ان اﳊﺰب اﳉﻤﻬﻮري ﻻ
ﻳﺰال ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﲟﺠﻠﺴﻴﻪ،
اﻻ ان اﻟﻮﺿﻊ ﺳﻴﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻛﺎﻧﻮن
اﻟﺜﺎﻧــﻲ اﳌﻘﺒﻞ ،ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﺘﺤ ﹼﻮل ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب اﻟــﻰ ﺳــﻴﻄﺮة اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﲔ.
وﺣﺾ راﻟﻒ ﻧﻮرﺛﺎم ،اﳊﺎﻛﻢ اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻲ
ﹼ
ﻟﻮﻻﻳــﺔ ﻓﺮﺟﻴﻨﻴﺎ اﻟﺘــﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪد
ﺿﺨﻢ ﻣــﻦ اﳌﻮﻇﻔــﲔ اﳊﻜﻮﻣﻴﲔ ،ﻓﻲ
وﺟﻬﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ،
رﺳــﺎﻟﺔ ﹼ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤــﻞ ﻓﻮري ﻹﻧﻬﺎء اﻹﻏﻼق
اﳊﻜﻮﻣــﻲ ،ﻣﻌﺘﺒــﺮا ﹰ ان ذﻟﻚ »ﻳﺴــ ﹼﺒﺐ
ﹼ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ .وأﺿﺎف:
اﺿﺮارا ﹰ ﺣﻘﻴﻘﻴــﺔ«
»أﺷﺎرﻛﻚ رﻏﺒﺘﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﳕ ﹼﻮ اﻗﺘﺼﺎدي
ﻗﻮي ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ،ﻟﻜﻦ اﻻﻏﻼق
اﳊﻜﻮﻣــﻲ اﳉﺰﺋﻲ ﻳﺠﻌــﻞ ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ
ﺻﻌﺒﺎﹰ« .وﲤﻠﻚ ﻧﺤــﻮ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻹدارات
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﳉﻴﺶ ووزارة اﻟﺼﺤﺔ

واﳋﺪﻣﺎت اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ،ﲤﻮﻳﻼﹰ ﻛﺎﻣﻼﹰ ﺣﺘﻰ
ﻧﻬﺎﻳــﺔ أﻳﻠﻮل  ،2019ﻟﻜــﻦ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺒﺎﻗﻲ
ﺑﺎت ﺑﻼ ﲤﻮﻳﻞ .وأﹸرﺳــﻞ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻮﻇﻔﻲ
إدارة وﻛﺎﻟــﺔ اﻟﻄﻴﺮان واﻟﻔﻀﺎء )ﻧﺎﺳــﺎ(
إﻟﻰ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ وزارة
اﻟﺘﺠﺎرة وﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻓﻲ إدارات وزارات اﻷﻣﻦ
اﻟﺪاﺧﻠــﻲ واﻟﻌﺪل واﻟﺰراﻋــﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ.
وﻗﺎل ﺟﻮن ﻛﻮرﻧﲔ ،وﻫﻮ ﻋﻀﻮ ﺟﻤﻬﻮري
ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸــﻴﻮخ ،إن أﺣــﺪ ﻣﺤﺎور
اﻟﻨﻘــﺎش ﻛﺎن ﲤﻮﻳﻼﹰ ﻗﻴﻤﺘــﻪ  1,6ﺑﻠﻴﻮن
دوﻻر ﻷﻣــﻦ اﳊﺪود اﻟــﺬي ﻛﺎن ﺟﺰءا ﹰ ﻣﻦ
ﺗﺸــﺮﻳﻊ ﻋﺎﻟــﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸــﻴﻮخ.
ﻟﻜﻦ ﻣــﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳﻌﺮﻗــﻞ اﶈﺎﻓﻈﻮن
ﻓﻲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﻨﻮاب ﻫــﺬا اﻟﺮﻗﻢ .وﻗﺎل
ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻣﺎرك ﻣﻴﺪوز ،وﻫﻮ ﻣﻦ
»ﻣﺠﻤﻊ
اﶈﺎﻓﻈﲔ اﳌﺘﺸــﺪدﻳﻦ رﺋﻴــﺲ
ﹼ
ﺣﺮﻳﺔ اﺠﻤﻟﻠﺲ« ،ﺑﻌــﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻐﻠﻖ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس» :ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك اﺗﻔﺎق .ﻫﻨﺎك
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷرﻗﺎم اﻟﺘــﻲ ﻳﺘﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ«.
وأﺿﺎف أن ﲤﻮﻳﻼﹰ ﺑﺤــﺪ أﻗﺼﻰ ﻳﺒﻠﻎ 1,6
ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر ﻷﻣﻦ اﳊﺪود »ﻟﻴﺲ ﻣﻘﺒﻮﻻﹰ«.
وﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﳊﻞ ﹸﳝ ﹼﺪد اﻻﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ
ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﺣﺘــﻰ  8ﺷــﺒﺎط ﻣــﻦ دون أن
ﹼ
ﺗﺨﺼﻴﺺ أﻣﻮال ﻟﺘﺸــﻴﻴﺪ اﳉﺪار ﻋﻠﻰ
ﺣﺪود اﳌﻜﺴﻴﻚ.

شؤون عربية ودولية
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وفاة السياسي

بعد ساعات على سحب القوات من سورية

البريطاني بادي أشداون

التنافس يشتد بين أنقرة ودمشق
وطهران لملء الفراغ األميركي
متابعة _ الصباح الجديد:
بعد ســاعات على تأكيــد الرئيس
دونالــد ترامــب ســحب القــوات
األميركيــة مــن ســورية ،ودعوته
دول املنطقــة مبا فيهــا تركيا إلى
استكمال مهمة محاربة «داعش»،
احتــدم التنافس بني تركيا وفصائل
«اجليش الســوري احلــر» من جهة،
وقوات النظام وامليليشيات اإليرانية
مللء الفراغ األميركي.
وع ّبــر الرئيس الفرنســي اميانويل
ماكرون أمس االول االحد في جنامينا
عن «أســف شــديد» تعليقا ً على
االنســحاب األميركي من سورية.
وقال« :إنني آسف بشــدة للقرار»،
مضيفا ً أنــه يُنتظر من «احلليف أن
يكون محل ثقة» .وأشاد أيضا ً بوزير
الدفاع األميركي جيم ماتيس الذي
اســتقال بعد قرار ترامب ســحب
قواته من سورية.
وفي حــني حدد مصــدر قيادي في
«اجليش احلر» ثمانية شــروط «من
أجــل طي صفحــة املاضــي» مع
«قــوات ســورية الدميوقراطيــة»
(قســد) ،أكــد الرئيس املشــترك
لـ»مجلس ســورية الدميوقراطية»
(مســد) رياض درار وجــود عدد من
اخليارات حلمايــة املنطقة .وأوضح
أن «أفضلهــا التشــاور مع اجلانب
الروســي» ،مشــيرا ً إلى أن اجمللس
«منفتــح على النظام من اجل حل
سياسي».
وفــي أول تعليق على قــرار ترامب
ســحب قواته من شرق الفرات ،أ ّيد
رئيس «هيئة التفاوض» الســورية
املعارضــة نصــر احلريــري «فكرة
االنســحاب األميركــي التدريجي
بالتعــاون والتنســيق مــع تركيا
والفاعلــني احملليــني ملنــع املآالت
اخلطرة».

في أول تعليق على قرار
ترامب سحب قواته
من شرق الفرات ،أيّد
رئيس «هيئة التفاوض»
السورية المعارضة
نصر الحريري «فكرة
االنسحاب األميركي
التدريجي بالتعاون
والتنسيق مع تركيا
والفاعلين المحليين لمنع
المآالت الخطرة

القوات االميركية في سوريا
إلى ذلك ،أكد مصــدر في فصائل
«اجليــش احلر» (مقربة مــن تركيا)
وصول تعزيــزات كبيــرة للجيش
التركي إلى حدود منبج شرق حلب
اســتعدادا ً للمعركة املرتقبة شرق
الفرات.
وذكر أن احلشــود تضم أكثر من 60
دبابة ومدرعــة إضافة إلى بطاريات
مدفعية .وأفادت وكالة «دمير أورين»
التركية لألنباء بأن نحو مئة مركبة
تابعة للجيش التركي اجتهت نحو
بلدة كيلــس احلدودية فــي إقليم
هطاي جنوب البــاد ،وزادت أن جزءا ً
مــن العتــاد العســكري واجلنود
س ُينشر في نقاط على احلدود ،فيما
عبر بضعهم إلى داخل سورية عبر
منطقة البيلــي ( 45كيلومترا ً من

مدينة منبج) اخلاضعة لســيطرة
مجلس منبــج العســكري الذي
تتهمه تركيــا بأنه جزء من وحدات
«حماية الشــعب» و»حزب العمال
الكردستاني».
في املقابل ،تلقف النظام السوري
وإيران اشــارة ترامب ،وذكر «املرصد
السوري حلقوق االنسان» أن تعزيزات
عسكرية ووحدات من جيش النظام
وامليليشــيات الرديفة وصلت إلى
ريف دير الزور الشرقي ،قبالة اجليب
األخيــر لتنظيم «داعــش» الواقع
في مدينة هجــني والقرى والبلدات
التابعة لها عند الضفاف الشرقية
لنهر الفرات في البوكمال وامليادين.
وكشف املكتب االعامي لـ»قوات
النمر» أن فوج «الطراميح» املؤلف

من مئات املقاتلني تلقى توجيهات
باالنتقال مع أســلحته وعتاده من
ريــف حماة الشــمالي وريف ادلب
اجلنوبي إلى دير الــزور .وأكد موقع
«فرات بوست» أن ميليشيا «احلشد
الشــعبي» العراقــي و»احلــرس
الثوري» اإليراني املوجودة في مدينة
البوكمال وريفها أرســلت تعزيزات
إلى ريف الرقة الغربي وريف دير الزور
الغربي .وأفــادت مصادر بأن ضباطا ً
من قــوات النظام وقادة مليليشــيا
«احلرس الثــوري» عبروا من األراضي
العراقية إلــى املنطقــة املقابلة
لبلدة «الباغوز» شرق دير الزور.
وقال درار إن «احلشــود ال تثير اخلوف
رغــم أن كل الضبــاع تنتظر هذه
الفريسة بعد اخلروج األميركي».

وأوضح أن «أفضــل االحتماالت هو
التشــاور مع اجلانب الروسي وميكن
أن نضع عبــره الســيناريو اجلدي
النهــاء األزمــة وحمايــة املنطقة
والعودة إلــى االنفتاح على النظام
للتفاوض من أجل حل سلمي».
ولفت إلى أن «اجلانب الفرنسي أكد
في لقائنا األخير أنه ال يســتطيع
إعطاء تطمينــات حلماية املنطقة
بعد االنسحاب األميركي» .املسؤول
السياســي في «اجليش الوطني»
مصطفى ســيجري ،قــال إن «قرار
تأجيل العملية العسكرية التركية
في شــرق الفرات لقليل من الوقت
يعد فرصة للقوى الوطنية الكردية
في شمال شرق ســورية للبدء في
حوار وطنــي بعيدا ً عــن التخندق

خلف القوى املتطرفــة ،ولتجنيب
املنطقة ويات احلرب».
وحض القوى الكردية على «العودة
إلى حضن الشــعب السوري بكل
مكوناتــه وأطيافــه ،واحلرص على
مشروع الوطن ســورية بعيدا ً عن
قوى الظلم واالستبداد».
وشــدد علــى أن «الكــرد جربــوا
التعامــل مع كل القــوى اخلارجية
مبا فيها أعداء الشــعب الســوري
كالــروس واإليرانيــني ،ووصلوا إلى
نتيجة مفادها أال مكان في سورية
ألصحاب املشروع االنفصالي».
وأكد مصــدر قيادي بارز في فصائل
«اجليش احلر» أن فصائله اتفقت مع
أنقرة على نقاط ميكن أن تســاهم
في «طي صفحــة املاضي» .وزاد أن
«قــرار االنســحاب األميركي يعد
فرصة للقــوى الكرديــة من أجل
صوغ عاقــة جيدة مــع املعارضة
الســورية واســتكمال النضــال
املشــترك ضد نظــام اإلرهاب في
دمشــق» .ودعــا «ســلطة األمر
الواقع» في شــمال شــرق سورية
إلى «فتــح األبواب لدخــول قوات
من اجليش الســوري احلر إلى كامل
املنطقــة والتمركــز فــي قواعد
عسكرية لدعم االستقرار ،وإخراج
القيــادات والعناصر املصنفة على
لوائح اإلرهــاب التركية واملتورطني
بدماء الشعب الســوري إلى خارج
املنطقــة ،وفك اإلرتبــاط مع حزب
العمــال الكردســتاني اإلرهابي».
ودعا املصــدر إلى «الترحيب بدخول
القوات التركية لوضع نقاط مراقبة
علــى كامل حــدود املنطقة وخط
التماس مع ميليشــيات األســد
واجملموعات اإليـرانية اإلرهابية ،وحل
تنظيم قسد بجناحيه العسكري
والسياســي ،والعمل لتشــكيل
جسم عســكري يضم جميع أبناء
املنطقة من كـــرد وعرب وتركمان
وغيرهم».

الصباح الجديد _ وكاالت:
أعلن احلزب الليبرالي الدميوقراطي البريطاني وفاة زعيمه
الســابق بادي أشــداون ،العسكري الســابق الذي شغل
منصب املمثل األعلى في البوسنة بني عا َمي  2002و،2006
عن  77سنة.
وذكــر احلزب الذي قاده أشــداون من  1988إلــى  ،1999أن
قدم «مساهمة هائلة في دفع الليبرالية،
زعيمه الســابق ّ
وسنفتقده جداً» .وكان أشــداون أعلن في تشرين الثاني
املاضي أنه مصاب بالســرطان .وقاد أشداون بني أيار 2002
وكانون الثاني  2006البوسنة والهرسك بقبضة من حديد،
ولم يتردد في اســتخدام سلطات شــبه مطلقة ُمنحت
له مبوجــب اتفاقات دايتون التي أنهت في تشــرين الثاني
 1995حربا ً استمرت  3سنوات .وبسبب احتكاره السلطة،
اتُهم بإقامة «نظــام حماية مقنعاً» .لكنه جنح في انتزاع
َ
جيشي جمهورية صرب
 3إصاحات أساسية ،أ ّولها وضع
البوســنة واالحتاد الكرواتي املســلم حتت قيــادة مركزية
واحدة .أمــا النقطتان األخريان فهمــا اتفاق حول توحيد
قوات الشــرطة ،وإقامة نظام جمركي مشترك .وفي 30
حزيران  ،2004اتخذ أشداون أهم قرار خال شغله املنصب،
وهو إقالة  60مســؤوال ً صربيا ً في البوســنة بتهمة دعم
متهمني فارين من احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسافيا.
ولم يتردد أشــداون الذي ُعرف في بريطانيا بنزاهته وعدم
القبول مبســاومات ،بعد ذلك في إقالة قياديني بوســنيني
متهمني بفساد .وقالت رئيســة الوزراء البريطانية تيريزا
ماي إن أشــداون «ك ّرس حياته للعمل العام ،وسنفتقده
ببالغ األســى» .ونعى رئيــس الوزراء البريطاني الســابق
جون ميجور ( )1997-1990أشداون ،ووصفه بأنه «مناضل
بتفــان من أجل البلد الذي يحبه».
حقيقي» و»رجل عمل
ٍ
وأضاف« :في احلكومة كان بــادي خصمي ،لكن في احلياة
كان صديقا ً أقدره جداً»ُ .ولد بادي أشداون ،واسمه األصلي
جيرميي جون أشــداون في نيودلهي ،وأمضى شــبابه في
إرلندا الشــمالية ،لذلك ُعرف باسم «بادي» الذي يطلقه
البريطانيون على اإلرلنديني.وفي عمر  18ســنة انتســب
إلى البحرية امللكية حيث خدم  12ســنة في مواقع ،من
بلفاست إلى عدن ومن بورنيو إلى هونغ كونغ ،وتع ّلم لغة
املاندرين الصينيــة .وعندما غادر اجليش عام  ،1971التحق
أشــداون املعروف بصراحته ،بــوزارة اخلارجية البريطانية،
التي أرســلته إلى جنيف ليعمل في املمثلية البريطانية
في األمم املتحدة .وبعد خمس ســنوات عاد إلى بلده وبدأ
العمل في السياســة .وانتُخب نائبا ً عام  ،1983ثم تولى
بعد  5ســنوات قيادة احلزب الليبرالــي الدميوقراطي الذي
أ ُ ّســس على أنقاض حركتَــي االجتماعيني الدميوقراطيني
والليبراليني الصغيرتني ،اللتني «لم تتفاهما على شيء وال
حتى على االسم الذي يجب أن حتماه» ،كما قال.
ولم يتردد في التعبير عن ميوله املؤ ّيدة للتكامل األوروبي،
وســجل
األمــر الذي كان مرفوضــا ً في اململكة املتحدة.
ّ
أشداون صعودا ً ســريعاً ،وجعل من احلركة الصغيرة التي
يقودها ثالث قوة سياسية في الباد ،قبل أن يغادر قيادتها
عام  .1999وبعد مغادرته البوســنة ،انســحب أشداون،
املتزوج واألب البنني ،من احلياة السياسية ليقيم في جنوب
غربي إنكلترا ،ويك ّرس حياته «لدوره جدا ً وبستانياً».
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اجتماع استثنائي متوقع لمنتجي النفط لحفظ توازن األسعار

المركزي :ارتفاع مبيعات
العملة األجنبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
ســجلت مبيعــات البنك املركــزي العراقي من
العملة األجنبيــة ،أمس االثنــن ،ارتفاعا لنحو
 189.89مليــون دوالر ،في مقابل مبيعات قيمتها
 185.54مليون دوالر باجللسة املاضية بزيادة تبلغ
 4.35مليون دوالر.
وأظهرت بيانــات املركزي ،أن ســعر الصرف بلغ
 1190دينارا ً لكل دوالر ،في املزاد املنعقد مبشاركة
 28مصرفاً ،وشركة حتويل مالي واحدة.
وأوضح املركزي ،أن تلــك املبيعات هي نتائج مزاد
غ ًدا (اليــوم) الثالثاء؛ موضحــا ً أن إجمالي البيع
الكلي بلغ  213.69مليون دوالر.
وبلــغ إجمالــي املبالــغ املبيعة لتعزيــز أرصدة
املصارف في اخلــارج  188.49مليون دوالر ،في حني
بلغ إجمالي النقد املبيع  1.4مليون دوالر.
ولفــت املركزي في بيانه ،إلى أن بيع املبالغ احملولة
حلســابات املصارف في اخلارج يكون بسعر 1190
دينــارا ً لــكل دوالر ،أما البيع النقدي فســيكون
بالسعر نفسه.

الصين :رقم قياسي
جديد في التجارة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
توقع نائب مديــر إدارة التجارة اخلارجية الصينية
ســونغ شــيان ماو ،أن تتجاوز واردات الصني هذا
العام مستوى تريليوني دوالر ،لتسجل بذلك رقما
قياســيا جديدا .وجاء تصريح املسؤول الصيني
خــال اجتماع لبحــث القضايــا التجارية عقد
مؤخرا في وزارة التجارة اخلارجية الصينية ،ونقلت
وكالة «شينخوا» عن املسؤول أن بكني ستتبنى
جملة من التدابير لزيادة الواردات العام املقبل.
وأضــاف أن املعرض الثاني للــواردات املقرر عقده
في  2019سيخلق املزيد من الفرص للمستوردين
وســيجري اتخاذ إجراءات لتشــجيع اســتيراد
التكنولوجيا املتقدمة واملنتجات الزراعية وبضائع
وخدمات اســتهالكية ،مشيرا إلى أن من املتوقع
أن يجري خفض الرسوم اجلمركية املفروضة على
السيارات ،إضافة لتســهيل إجراءات التخليص
اجلمركي.
وأظهرت بيانات جمركية أن الواردات خالل األشهر
الـ 11األولى من العام اجلاري زادت بنســبة 14.6%
على أساس سنوي.
وجاء ذلــك بعد أن خفضت الصــن خالل العام
اجلاري الرســوم اجلمركية على عدد من املنتجات،
انطالقا من األدوية وصوال إلى السيارات.

مصر تستهدف زيادة
إنتاج الغاز

القاهرة ـ رويترز:
قال مســؤول في الشــركة املصريــة القابضة
للغــازات الطبيعيــة (إيجــاس) أمــس االثنني،
لرويترز إن بالده تســتهدف زيادة إنتاجها من الغاز
الطبيعي إلى  7.8مليار قــدم مكعبة يوميا في
السنة املالية .2020-2019
وتبدأ السنة املالية مبصر في األول من متوز وتنتهي
في  30حزيران.
وقــال املســؤول في اتصــال هاتفي مــع رويترز
مشترطا عدم نشر اسمه ”إنتاج مصر احلالي من
الغــاز الطبيعي يبلغ نحو  6.6مليار قدم مكعبة
يوميا ،ونســتهدف زيادتــه إلــى  7.8مليار قدم
مكعبة يوميا في .2020-2019
”ذلك بدعم من زيادة اإلنتاج املتوقع من حقل ظهر
ومن مشروع شمال اإلسكندرية ومن مشروعات
أخرى“.
وبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ستة مليارات
قدم مكعبة يوميا في متوز املاضي.
واكتشفت شركة إيني اإليطالية حقل ظهر في
عام  ،2015وتشــير التقديرات إلى أنه يحوي 30
تريليون قدم مكعبة من الغاز.
وقال طــارق املال وزير البترول املصــري في متوز إن
بالده تستهدف زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي
إلى  6.75مليار قــدم مكعبة يوميا بنهاية العام
اجلاري .وتســعى مصر للتحــول إلى مركز رئيس
للطاقــة في املنطقــة من خالل تســييل الغاز
وإعادة تصديره.

اقتصاد

الغضبان من الكويت :أوبك تضخ ثلث إنتاج العالم
بغداد ـ الصباح الجديد:
قال وزیــر النفط ثامر الغضبان،
إن مــن الطبیعي وجــود فترات
النخفاض األســعار وارتفاعها،
مشــيرا ً إلى أن «أوبك» منتجة
لثلث إنتاج العالم فقط.
وأضاف الغضبــان ،خالل مؤمتر
على هامش اجتمــاع منظمة
الدول العربية النفطية «أوابك»
املنعقد فــي الكويــت :برغم
الصعوبــات االقتصادیة احلادة
التــي یمر بها العــراق وبروز ما
یسمى بتنظیم (داعش) والقتال
معها خــال األعــوام املاضیة
والتــي تزامنت مــع االنخفاض
احلــاد في أســعار النفط إال أن
العراق التزم بخفض اإلنتاج.
وتابــع« :یقــف العــراق الیوم
موقفا مســؤوال خلفض اإلنتاج
باعتباره دولة مؤسسة ألوبك»،
مؤكــدا أن هبــوط األســعار
سیجعل االســتثمارات تتوقف
وأن املنظمة لیســت الوحیدة
املســیطرة علــى اإلنتــاج في
العالم إذ انهــا تنتج ثلث انتاج
العالم فقــط وهناك دول أخرى
مؤثرة في اسعار النفط.
في الســياق ،اعلن وزير الطاقة
اإلماراتــي ســهيل املزروعي ان
دول املنتجة للنفط في منظمة
«أوبــك» وخارجهــا ســتعقد
اجتماعــا ً اســتثنائيا ً للحفاظ
على توازن اسعار اخلام ،في حال
لم تؤد التخفيضــات املتفقة
عليها ذلك الغرض.
وقال املزروعي في مؤمتر صحافي،
خالل اجتماع «أوابك» ،إن «إذا لم
تكف تخفيضــات إنتاج النفط
املتفــق عليهــا والبالغــة 1.2
مليون برميل يوميا ،ســيعقد
املنتجــون في أوبــك وخارجها
اجتماعا استثنائيا وسيفعلون
ما هو ضــروري لتحقيق التوازن
في سوق اخلام».
واضاف أن «متديد االتفاق املوقع
في أوائل كانون االول بخصوص

برغم الصعوبات
االقتصادیة الحادة
التي یمر بها العراق
وبروز ما یسمى بتنظیم
(داعش) والقتال معها
خالل األعوام الماضیة
والتي تزامنت مع
االنخفاض الحاد في
أسعار النفط إال أن
العراق التزم بخفض
اإلنتاج

جانب من املؤمتر

تخفيضــات إنتــاج النفط لن
يكــون مشــكلة ،وســيفعل
املنتجون ما تطلبه السوق».
واســتدرك« :مــاذا لــو يكون
اخلفض مبليــون ومئتني (برميل
يوميا) غير كاف؟ أقول لك إذا لم
تكن كافية ســوف جنتمع ونرى
ما هو كاف ونقوم به».
وتابــع املزروعــي :ان «اخلطــة
مدروســة جــدا (خطة خفض
اإلنتاج) لكن إذا لم تعمل ،نحن
دائما في منظمــة أوبك لدينا
القــدرة على الدعــوة الجتماع
اســتثنائي ،عقدنــا قبل ذلك
اجتماعات استثنائية».
وأوضح إن «اجتماع جلنة املراقبة
املشتركة بني أوبك واملستقلني
سيعقد في باكو نهاية شباط
أو بدايــة اذار ،فــي الوقت الذي
يهدف فيــه املنتجــون إلعادة

الســوق إلى االتزان الذي كانت
عليه في صيف .»2018
وكان املزروعي يتحدث في مؤمتر
صحافي مع محافظ السعودية
في «أوبك» أديــب األعمى ووزير
النفط العراقي ثامر الغضبان.
مــن جانبــه ،قــال األعمى إن
«الفائض في السوق النفطية
تراجع إلى  37مليون برميل في
تشــرين الثاني من  340مليونا
في كانــون الثانــي  2017حني
بــدأت أوبــك وحلفاؤها خفض
اإلنتاج ســعيا لدعم أســعار
النفط».
أمــا الغضبان فقــد اتفق مع
توقعات وزير الطاقة السعودي
خالــد الفالح بشــأن إمكانية
جتديد االتفاق ،مضيفا أن العراق
ترغب في متديــد اتفاق خفض
إنتاج النفط في نيسان .وتعقد

غرفة التجارة األميركية ببغداد تبحث
استثمار البنى التحتية العراقية
بغداد ـ الصباح الجديد:
شــارك املصرف العراقي للتجارة
مؤخــرا ً فــي االجتمــاع الــذي
اســتضافته غرفــة التجــارة
األميركيــة في فنــدق بابل في
العاصمــة بغــداد ،والــذي ركز
علــى االســتثمار فــي تطوير
البنية التحتيــة عبر القطاعات
احلكومية واخلاصة.
وتناول االجتماع ،وفقا لبيان ،أمس
االثنني ،مجموعة مــن القضايا
االقتصادية امللحة وتضمن طرح
عدة حلول مباشــرة تسهم في
حتضير الســوق العراقي وحتقيق
النمو واالستقرار االقتصادي.
وقال رئيــس املصــرف العراقي
للتجارة ،فيصل الهيمص ،خالل
االجتمــاع ،إن املصرف يســعى
جلذب املزيــد من االســتثمارات
وتأمني التواصل مع الشــبكات
واملؤسســات املالية واملصرفية

تقـرير

العاملية.
وتابع" :جنــح املصــرف العراقي
للتجارة في تســهيل التواصل
بني اجلهــات العراقية احلكومية
واخلاصة وربطها مع املؤسسات
التجاريــة واملصرفيــة الدولية
حــول العالم ،ووفــر الضمانات
واالحتياجــات التمويليــة لهذه
املؤسســات خللــق املزيــد من
االســتثمارات فــي الداخــل
العراقي".
وأشــار إلى أن املصرف أســهم
كذلــك فــي توفير متويــل دولي
لتطوير البنى التحتية والقطاع
التجاري والصناعي في العراق من
خالل االتفاقات والشراكات التي
وقعها املصرف خالل الســنوات
األخيرة.
ومــن جانبــه ،أكــد الســفير
األميركي في العراق ،على أهمية
الفرص احلالية لألعمال التجارية

فــي البالد والدور احلاســم الذي
تؤديه في حتسني اقتصاد العراق
وخلق فرص استثمارية جديدة.
وأكد علــى أن تواجــد أكثر من
خمسني شــركة أميركية ومئة
موفد من رجــال األعمال والذين
التقوا برجــال األعمال العراقيني
واملؤسسات احلكومية واخلاصة،
أســهم في خلق أجــواء مليئة
باحلمــاس احلقيقي لالســتثمار
في فرص األعمــال التجارية في
العراق.
وناقش االجتماع ،بحسب البيان
آفــاق دعــم وتطويــر مختلف
قطاعــات األعمــال وتوســيع
التعــاون وتوقيــع الشــراكات
في اجملــاالت االقتصاديــة ،والتي
ستعمل على تسريع وتيرة النمو
االقتصادي والتجــاري من خالل
رفع مستوى التبادل التجاري بني
البلدين.

أوبك اجتماعها الكامل املقبل
في فيينا في ذلك الشهر.
وتابع الغضبان« :سنراقب مسار
األسعار وتطورها مع الوقت».
على مستوى االســعار عاملياً،
ارتفعت هــذه ،أمــس االثنني،
بدعم من عالمات على أن موجة
الهبوط التي شهدتها األسعار
في اآلونة األخيــرة قد تبدأ في
كبح إمدادات الواليات املتحدة،
أكبر منتج للخام حاليا ،بالرغم
من استمرار الضغوط الناجمة
عن اخملــاوف املتعلقة باالقتصاد
العاملي.
وزاد خام القيــاس العاملي برنت
في العقــود اآلجلة  30ســنتا
أو  0.56باملئة إلــى  54.12دوالر
للبرميــل ،بعدمــا قفــز خالل
التعامــات إلــى  54.66دوالر
للبرميل.

وارتفــع خــام غرب تكســاس
الوسيط األميركي في العقود
اآلجلة  15ســنتا أو  0.33باملئة
إلــى  45.74دوالر للبرميل .وكان
اخلام صعــد إلى  46.24دوالر في
وقت سابق.
وتعافــت أســعار اخلــام مــن
االنخفاضــات احلــادة التــي
شــهدتها في اآلونــة األخيرة،
إذ هبــط برنــت  11باملئة على
مدى األســبوع مســجال أدنى
مســتوياته منذ أيلــول 2017
يــوم اجلمعة ،كما خســر اخلام
األميركــي  11باملئة األســبوع
املاضي في أضعف أداء أسبوعي
منذ كانون الثاني .2016
وهبــط اخلامــان القياســيان
أكثر مــن  35باملئة من ذروتهما
املسجلة في أوائل تشرين األول.
ودفع هبوط األســعار منتجي

النفط الصخري فــي الواليات
املتحدة إلى تقليص خططهم
للحفر في العام املقبل.
ودعمت طفرة اإلنتاج الصخري
األميركي البــاد لتحتل املركز
األول بــن منتجــي النفط في
العالم متفوقة على السعودية
وروسيا.
وال تزال صــورة االقتصاد الكلي
وأثرها علــى الطلــب النفطي
تضغط على األســعار .وهبطت
أسواق األســهم العاملية وسط
مخاوف مــن تباطــؤ التدفقات
التجاري ،ال ســيما في ظل احلرب
التجاريــة بني الواليــات املتحدة
والصــن ،أكبــر اقتصاديــن في
العالم.
وبرغم العالمات التي تشــير إلى
تباطــؤ اإلمــدادات األميركية ،ال
يزال اإلنتاج العاملي يفوق الطلب.

اآلالف يتظاهرون في اسطنبول
احتجاجًا على غالء المعيشة
الصباح الجديد ـ وكاالت:
تظاهــر آالف األتراك في شــوارع
اســطنبول احتجاجــا على غالء
التضخم
معدل
املعيشة وارتفاع
ّ
ّ
في تركيا.
ووسط مواكبة أمنية مشددة رفع
املتظاهرون الفتات تشير إلى حت ّرك
«الســترات الصفراء» في فرنسا
الذي انطلق كتظاهرة ضد ارتفاع
أسعار احملروقات قبل أن يكتسب
زخما ويتح ّول إلى احتجاجات ضد
احلكومة ،بحسب ما أفادت وكالة
فرانس برس.
وقالت الوكالة ،إن التظاهرة التي
ّ
نظمتهــا كونفدراليــة نقابات
ّ
موظفــي القطاع العام شــارك
فيهــا أشــخاص مــن مختلف
املناطــق التركيــة مبــا فيهــا
محافظات أدرنة ،وبورصة ويالوفا.
وهتف املتظاهــرون «عمل ،خبز،
حريــة» رافعــن الفتــات ُكتب

عليهــا «األزمة لهم والشــوارع
لنــا» و»حزيران» في إشــارة إلى
التظاهــرات احلاشــدة التــي
شهدتها تركيا في حزيران 2013
ضد رجــب طيب إردوغــان ،الذي
كان حينها رئيسا للوزراء ،عندما
انطلقت احتجاجا على مشــروع
بناء مركز تسوق في حديقة غيزي
قرب ميدان تقســيم في وســط
اسطنبول.
وتأتــي التظاهرة التــي اطلقت
الســبت بعد نحو أســبوع من
تظاهرة دعــت إليها كونفدرالية
نقابــات ّ
موظفي القطــاع العام
وشــارك فيهــا اآلالف احتجاجا
على غالء املعيشة في دياربكر في
جنوب شرق البالد.
وتدهور الوضــع االقتصادي كثيرا
في تركيــا في األشــهر األخيرة
بسبب تراجع قيمة الليرة التركية
على خلفية توتر دبلوماســي مع

واشــنطن صيــف  2018ورفض
األســواق السياسات االقتصادية
ألنقرة.
وبلغ التضخم في تشرين الثاني
 21,62باملئة بالنســق الســنوي
متراجعــا عن أعلى مســتوى له
منذ  15عاما بعد أن بلغت نسبته
فــي تشــرين األول  25,24باملئة.
وبالرغم مــن اإلجراءات احلكومية
يشــعر الســكان يوميا بارتفاع
األسعار.
ومنذ مطلع  2018خسرت الليرة
التركيــة نحــو  22,5باملئــة من
قيمتها في مقابل الدوالر.
كذلك تباطأ منو االقتصاد التركي
بنســبة  1,1باملئة فــي الفصل
الثالث مقارنة بالفصل السابق،
مــا أثار اخملاوف مــن حصول ركود
اقتصادي.
ويدخل االقتصــاد في حالة ركود
بعد انكماش لفصلني متتاليني.

أسوأ أسبوع لألسهم العالمية

اليورو والين يرتفعان ..والدوالر رهن تقلبات السياسة األميركية
الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفع اليورو والني الياباني وســط
تعامــات ضعيفة أمــس االثنني
نتيجــة القلــق من تأثيــر اإلغالق
اجلزئي للحكومــة األميركية على
معنويات املســتثمرين والدوالر ،إال
أن خطط الصني خفض الرســوم
اجلمركيــة علــى مجموعــة من
السلع رفعت املعنويات.
وحجــم التعامــات كان ضعيفا
مع اجتاه معظم األســواق العاملية
لإلغالق مبناســبة عيــد امليالد ،في
حني أن أســواق اليابان مغلقة في
عطلة.
وبعد خســائر على مدى األسابيع
القليلة املاضية وســط قلق بشأن
تعثــر النمو العاملي دفع األســواق
للهبوط ،يحجم املســتثمرون عن
اتخاذ كثيــر من اخملاطر اجلديدة في
نهاية العام.
وارتفع الني الذي يعد مالذا آمنا في
أوقات الضبابية بنســبة  0.3باملئة
في مقابل الــدوالر إلى  110.81ين
للدوالر ،لتبلغ مكاســبه في األيام

الستة األخيرة  2.5باملئة.
وصعد اليورو  0.2باملئة وسجل في
أحدث تعامالت  1.1398دوالر.
ونزل مؤشر الدوالر ،الذي يقيس أداء
العملة األميركية في مقابل سلة
من العمالت ،بنسبة  0.2باملئة إلى
. 96.72
وزاد الفرنك السويسري ،الذي يعد
مالذا آمنا أيضا ،بنســبة  0.2باملئة
في مقابل الــدوالر ،لكنه نزل أمام
اليورو القوي.
وصعد اليوان الصيني في املعامالت
اخلارجيــة بنســبة  0.3باملئة إلى
 6.9055يوان للدوالر.
وارتفــع الــدوالر األســترالي 0.5
باملئة إلــى  0.7067دوالر أميركي.
وتتأثر العملة األســترالية بشدة
بالتطــورات االقتصادية الصينية
ألن الصني أكبر شريك جتاري للبالد.
وارتفع اجلنيه االسترليني  0.3باملئة
في مقابل الدوالر إلى  1.2671دوالر
أميركي.
وتراجعت األسهم االوروبية أمس،
في بداية أسبوع عمل قصير بسبب
عطلة عيــد امليالد ،مع اســتمرار
الضغــوط علــى الســوق جــراء

اليورو

القلق من تباطؤ النمو االقتصادي
واألوضاع النقدية املشددة.

ونزل املؤشــر فايننشــال تاميز 100
البريطانــي  0.6باملئة بينما تراجع

املؤشر كاك  40الفرنسي  0.7باملئة
وايبكس اإلسباني  0.5باملئة.

وأغلقــت بورصتا أملانيــا وإيطاليا
مبناسبة عيد امليالد.
وقال مايك فان دولكن رئيس األبحاث
في أكسيندو ماركتس ”األسواق ما
زالت حتت ضغــط التحديث األكثر
ميال للتشديد النقدي الذي أصدره
مجلس االحتياطي االحتادي (البنك
املركزي األميركي) األسبوع املاضي،
إذ أجج اخملاوف بشــأن تباطؤ النمو
وإعادة متويــل أعلــى تكلفة بعد
سنوات من التحفيز“.
ونزلت األسهم األوروبية  13.5باملئة
منذ بداية  2018وتتجه لتســجيل
أسوأ أداء ســنوي منذ  ،2008بعد
أن هبطت مجددا ألقل مستوياتها
منــذ  2016األســبوع املاضــي
عقــب توقعــات مخيبــة لآلمال
بشأن أســعار الفائدة من مجلس
االحتياطي االحتادي.
كمــا أضعــف املعنويــات أمس
القلق حيال االســتقرار السياسي
فــي الواليات املتحــدة بعدما قال
مساعـــد للرئيـــس األميركـــي
دونالـد ترامـــب إن االغالق اجلزئي
للحكومة قـد يستمـــر لبدايـة
العـام اجلديـد.

وكانت أسهم شــركتي اإلعالنات
دبليو.بي.بي وبوبليســيس من بني
أكبــر اخلاســرين ،حيــث هبطت
بنسبة  2.8و 2.2باملئة على الترتيب.
على صعيد األســهم األميركية،
ّ
مؤشــرا «داو جونــز»
اختتــم
و»ناســداك» أسوأ أســبوع لهما
منــذ  10أعوام ،في جلســة زادت
اخلســائر التــي راكماهــا طوال
األسبوع بسبب عوامل عدة أبرزها
اخملــاوف على النمــو وخطر إغالق
اإلدارات الفدرالية األميركية واحلرب
التجارية.
بحسب النتائج املوقتة للتداوالت،
ّ
مؤشــر داو جونــز
فقــد خســر
الصناعي خالل جلســة التداوالت
 1.85%ليغلق على  22ألف و437.48
نقطة ،في حني كانت اخلسائر أكبر
ّ
مؤشر ناســداك ،الذي تغلُب
لدى
عليه أسهم شركات التكنولوجيا،
إذ تراجع بنســبة  2.99%مستقرًا
عند  6آالف و 332.99نقطة.
بذلك يكون داو جونز قد خسر خالل
هذا األسبوع  6.8%من قيمته ،في
حني بلغت نســبة اخلســائر التي
راكمها ناسداك .% 8.4

كتب

9

الثالثاء  25كانون األول  2018العدد ()4082
(Tue. 25 Dec. 2018 issue )4082

الحلقة 35
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مذكرات الرئيس جالل طالباني
رحلة ستين عام ًا من التكية الى قصر السالم

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

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

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

إعداد :صالح رشيد
ترجمة :شيرزاد شيخاني

العالقة مع كردستان اإليرانية
* في تلك الفترة طرد الشاه اخلميني
من إيران واســتقر في النجف ،فهل
كانت لكم اتصاالت معينة به؟
 لــم تكن لنا عالقة مباشــرة معه،فاإليرانيون جاءوا الينــا وقالوا ان آية
اهلل اخلمينــي موجود فــي النجف،
ونحــن لم نكــن نعرف شــيئا عنه،
حتى جاء حســن ماســالي وأعضاء
اللجنة الثوريــة وأبلغونا بأن اخلميني
هو زعيــم روحي وثوري كبير ،ومدحوه
كثيرا.وكانوا يهتمون بنشر نشاطاته
في منشــوراتهم ،وأتذكــر جيدا أننا
بفضل حســن ماســالي إستطعنا
أن ننشــيء عالقة مع مصطفى جنل
اخلمينــي الــذي أستشــهد هناك ،
فحــن إلتقيت بالســيد مصطفى
فــي بغــداد عقدنا الصلــة ووعدته
بتقــدمي كل مســاعدة ممكنــة لهم
مــن التدريب الى تســهيل عبورهم
الى داخل إيــران ،وكان ذلك اللقاء هو
بداية إلتصالنــا باإلمام اخلميني.كما
كانت لناعالقة مع حركة ناشئة في
سلطنة عمان بإســم حزب العمال
اليمني وأرســلوا لنا  30-20شخصا
دربناهــم مبقراتنا وســلحناهم لكي
يعودوا الى اجلبل األخضر إلعالن الثورة
ودعــم جماعة ثــوار ظفار.وبعد ذلك
إلتحــق بهم دكتور كورش الشــائي
متنكــرا كعامل من العمــال ،حيث
كان أكثر مــن يذهبون الــى اخلليج
يتخفون بــزي العمــال الباحثن عن
العمل ،ولكن مت إعتقاله هناك وإنهار
داخل سجنه وخان جماعته ،ثم ظهر
في التلفزيون اإليرانــي معترفا على
رفاقه وكان لهــؤالء تأثير فكري أيضا
علينا و خاصة مايتعلق بنشر مبادئ
ماوتسي تونغ ،ونشــروا عدة مقاالت
لهم بجريــدة رزكاري أغلبها بتوقيع
الدكتــور إبراهيم وإســمه احلقيقي
هو (علــي صادقي) من أصــل كردي
بخراسان ،وكان معظمهم قد درسوا
في اخلــارج ،وكان الدكتور إبراهيم قد
أنهى دراسة الفيزياء النووية وشقيق
لــه كان جراحــا مشــهورا للقلب.
كان الدكتــور إبراهيم يكتب مقاالته
باللغــة الفارســية ويترجمها كاك
نوشيروان مصطفى وينشرها مبجلة
رزكاري ،حيــث كانت رزكاري هي اجمللة
الوحيدة في العراق التي تبث األفكار
اليسارية .وأما إجازة اجمللة ،فقد ذهبنا
أنا و نوشــيروان الى عبداهلل ســلوم
الســامرائي لكــي مينحنــا ترخيص
إصدار مجلة كردية بإســم"رزكاري"،
فوافق على شرط إخضاعها للرقابة،
ولكن نوشيروان رفض وقال "إذا كانت
اجمللة تخضع للمراقبــة فال أريدها".
ورغم ذلك وافق عبداهلل ســلوم وقال
"إذهب وكن وكيال عنا ولن نخضعها
للرقابة “وهكــذا حصلنا على اإلجازة
ومت تكليف شازاد صائب ليكون رئيس
حتريرها.
كان لهــذه اجملموعــة دور مهــم في
إنشــاء عالقة مع الصن وتعميقها،
وكانــت عالقتنا معهم جيــدة الى
حــد أن آزاد هورامي كان ينكت بقوله
"لقد وصلــت الى قناعة أن مام جالل
حتى لو ذهب الى القطب الشــمالي،
فســتذهب معــه هــذه اجلماعــة
من املنظمــة الثورية وســينصبون
خيامهــم حوله" .وكان لــي دور في
تعريفهم بالفلسطينين بعد الثورة
اإليرانية وأخذتهم الى الدكتور جورج
حبش ونايــف حوامته وعرفتهم أيضا
بجميع القوى اللبنانية ثم بالليبين.
كمــا عرفت جماعــة مجاهدي خلق
اإليرانية بالليبين ،ولكن إنقســمت
هذه اجلماعة الى شــطرين ،أحدهما
ذو توجه ماركســي ،كما أنني عرفت
آية اهلل إشراقي صهر اإلمام اخلميني
بالليبين أيضا.
حتــى ان الليبيــن عاتبــوا محمد
منتظري لســوء تعامل إيــران معنا
وقالوا له"أنتــم جماعة ال وفاء لكم
مع اإلحتاد الوطني ،فهل نســيتم بأن
كل املســاعدات التي قدمناها لكم
كانت بســبب هذا الشخص (أشاروا
إلــي) ،و قالوا "مام جالل هو الذي جاء
بكم إلينا وقــال أن آية اهلل اخلميني
شخصية كبيرة ومحترمة ،هو فعل

باسل الكبيســي ،فالفلسطينيون
أرادوا القيــام بعمليــة خطف طائرة
إســرائيلية من مطار روما ،ولتنفيذ
املهمة أعــدوا أربعة أشــخاص في
جنيف لهذه املهمة على أن يتوجهوا
من هناك الى إسبانيا ومنها بالقطار
الى إيطاليــا ،وكان هــؤالء يحملون
جوازات ســفر إيرانية مزورة ،وفي روما
إتصلبوا بصديق لي يدعى (أبو الفداء)
الذي كان مسؤوال عن العملية ،وكان
مقررا أن أســاعدهم هنــاك بإدخال
األســلحة الى املطار عــن طريق طه
محيي الدين معروف الذي كان سفير
العراق في روما آنذاك بإعتباره يتمتع
باحلصانــة الدبلوماســية .وكانــت
اخلطة أن أعــود الى باريــس وألتقي
هناك بباسل الكبيسي ،ثم أمزق جواز
سفري وأذهب الى الشرطة وأبلغهم
بأنني فقدت جوازي.وبحســب اخلطة
وصلت فرنســا ومزقت جواز ســفري
وذهبت الى الشــرطة الفرنسية مع
أحــد معارفي وهو الدكتور يوســف
ســنجاري وقلت لهــم "انني فقدت
جواز سفري" ،ثم ذهبنا الى السفارة
العراقيــة وبالصدفة كان الســفير
حينذاك هو صديقي (نعمت النعمة)
رحب بي وأصدر لي جوازا جديدا ،وأصر
الســفير أن نتناول الغداء معا ،وقال
"هناك وفــد من احملامــن العراقين
موجــودون هنا" .وكانت املناوشــات
قد بدأت بــن جريدتي الثورة والتآخي
حينــذاك وأرادوا أن يعرفــوا رأيــي
فيها ،فقلــت "أن اجلريدتن تتحدثان
بالصدق" .وبعد ذلك وجدت باسل في
باريس.
نايف حوامته

جورج حبش

كان لهذه المجموعة دور مهم في إنشاء عالقة مع الصين وتعميقها ،وكانت عالقتنا معهم جيدة
الى حد أن آزاد هورامي كان ينكت بقوله "لقد وصلت الى قناعة أن مام جالل حتى لو ذهب الى القطب
الشمالي ،فستذهب معه هذه الجماعة من المنظمة الثورية وسينصبون خيامهم حوله" .وكان لي
دور في تعريفهم بالفلسطينيين بعد الثورة اإليرانية وأخذتهم الى الدكتور جورج حبش ونايف حواتمه
وعرفتهم أيضا بجميع القوى اللبنانية ثم بالليبيين
لكم هذا وها أنتــم واليوم تتعاملون
معه بهــذه الطريقــة " .لقد كانت
عالقتنــا باملعارضة اإليرانية على هذا
املنــوال أيضا الــى أن إندلعت الثورة
اإليرانية وحتولت املنظمة الثورية الى
حزب جديد بإســم حــزب الكادحن
وظلــت عالقتنا طيبــة معهم ،كما
كانت عالقتنا جيدة أيضا مع جماعة
فدائيي خلق بقيادة أشــرف دهقاني.
وكان حمادي شــيباني ممثل الفدائين
في أوروبــا وكنا ننظر إليــه في داري
كأحد أبنائنا ومازال صديقا لنا ،وظل
معنــا الى حد إنتفاضة شــعبنا في
ربيع عام .1991
*وكيف كانت عالقتكم مع منظمة
مجاهدي خلق؟
 حــن إنقســمت املنظمــة الــىشــطرين ،كنا في احلقيقــة مؤيدين
للجنــاح املاركســي ،وهناك حقيقة
سأكشــفها هنــا وهــي أن اجلناح
املاركسي أصبح يحمل إسم (بيكار)
وكانت عالقتنــا معهم ممتازة حتى مت
القضاء عليهم برمتهم ،وكانوا أقوى
ثالث قوة بعــد الفدائين واجملاهدين،
والدليل أن عامال مغمورا واحدا منهم
قد ترشــح في اإلنتخابــات بطهران
فحاز على  88ألف صــوت ،ويبدو أنه
حصل على تلك األصــوات فقط من
رفاقه ولــم يصوت له آخــرون ،وهذا
دليل علــى قوتهم التنظيمية ،ولكن
لألســف إنهزمــوا بعــد أن أعتقل
بعضهم وإعترفوا وقتل آخرون منهم.
ولم تكن لنا عالقات مــع اجلزء اآلخر
من اجملاهدين بســبب عالقتنا بهؤالء،
فظلت عالقتنا معهم فاترة حتى بعد
الثورة اإليرانية.
العمل مع الفلسطينيني
* فــي صيف عام  1972عشــت في
أجــواء عربية خالصــة حني ذهبت
الــى لبنــان ثــم ســوريا وإلتقيت

بالفســطينيني و قــادة اجلبهــة
الشــعبية الى حني إنهيــار الثورة
بكردســتان العراق ،فماذا جرى في
تلك الفترة؟
 نعــم كنت فــي ذلــك اجلو.ولكنلنفصــل املوضــوع بشــكل آخــر،
فعالقتــي باجلبهة الشــعبية بدأت
مع تأسيســها عــام  ،1967في ذلك
احلــن لم تكــن اجلبهة منقســمة
الى اجلبهــة الدميقراطيــة والقيادة
العامة ،وكان معهــم أحمد جبريل.
كانت عالقتــي مع جميــع األطراف
جيدة حتى حن إنقســموا الى ثالثة
إجتاهات ،حافظت علــى عالقة قوية
مع الدكتور جورج حبــش ومع نايف
حوامتة وكذلــك مع أحمــد جبريل.
ونشــرت عدة مقاالت مبجلة (الهدف)
التابعــة للجبهــة الشــعبية قبل
سفري الى لبنان ،وكانت تلك املقاالت
هي خالصة احملاضــرات التي ألقيتها
في دورة ثقافيــة خاصة بكوادرنا عام
 1970وشــارك فيها  40من شــباب
احلــزب منهــم فريــدون عبدالقادر
وفاضل مالمحمود وشــهاب شــيخ
نــوري و جعفر عبدالواحــد و آخرون،
وقد جمعت تلك احملاضرات وأصدرتها
بكتيب سميته (اجلبهة الوطنية في
فترة النضال التحرري الوطني) حتدثت
فيه عن متطلبات تلــك املرحلة ودور
طبقات اجملتمع في النضال التحرري،
ومت نشــر ذلك الكراس بأربع عشــرة
حلقة في مجلة الهدف التي يرأسها
في ذلــك الوقــت غســان كنفاني
الذي أبــدى إعجابه بتلــك املقاالت.
ونظمت تلك الــدورة الثقافية بدعم
من الســفارة الصينية فــي بغداد،
وحتدث الســفير الصيني فيها منوها
بصداقتي مع الشعب الصيني.
وبعد عودتي مع هيــرو الى بغداد في
مايس  1972بعــد إذن املال مصطفى،
قررت اخلروج مــن العراق وعدم العودة
إليه ثانية ،فقد مضت ســنتان على
إتفاقنا مع املال مصطفى دون أن يفي

بوعــوده وتكليفنا بــأي عمل حزبي،
وكنــت خائفا أيضا بســبب إنتمائي
لعصبة الشــغيلة ،وكنت أخشى أن
يشــي بنا أحد منهــم ويعدمنا املال
مصطفى.كما أنني لــم أر أية فائدة
مــن بقائي فــي كردســتان والعراق،
ولذلك غادرت الى فرنســا ودخلت في
مدينة ليون الى مدرسة تعليم اللغة
لــم أكمل فيها شــهرين حتى كتب
أصدقائي في املنظمة الثورية اإليرانية
برســالة يخبرونني فيهــا بأن كورش
الشــائي أعتقل في طهران ويخشون
إعدامــه ،لذلك نرجو منــك أن تعود
الى الشرق األوسط لكي نبدأ بحملة
تضامنيــة معــه عســى أن يفرجوا
عنه.وكنــت قد نظمت حملة إلطالق
سراح السجناء السياسين في إيران
وكسبت شــخصيات مهمة لصالح
احلملة منهم اإلستاذ كمال جنبالط،
وهكذا تلبية لدعوتهم تركت دراسة
اللغة وعدت الى دمشــق بنهاية عام
 1972وكنت حينذاك أحترس من جهاز
السافاك اإليرانية واخملابرات العراقية
أيضا .في ذلــك الوقت قويت عالقتي
باجلبهة الشــعبية الفلســطينية،
وكان حمل الســالح خــارج اخمليمات
حينذاك ممنوعا على الفلســطينين
ماعدا بعض قياداتهم ،ولذلك عينوني
برتبــة ضابــط باجلبهة الشــعبية
حتــى يتســنى لي حمل مســدس
شــخصي مع بندقية كالشــنكوف
داخل ســيارتي ،وبدأت أعمل معهم
في عدة أقســام داخــل اجلبهة ،تارة
مع الدكتور وديع حداد أحد أصدقائي
املقربن ،وأخرى مع هاني هندي الرجل
النبيــل الذي مازال صديقي حلد اليوم
عملنا معا في القسم العسكري ،ثم
تزاملنا بالصحافة احلزبية.
هناك حدثان الفتان للنظر وقعا حول
مجلة الهدف ،األول لدي شــهود كثر
حوله ،والثاني شــهوده أقل ،الشاهد
األول هــو الدكتــور جــورج حبــش
فبحضــوره أبلغت غســان كنفاني

بأنه ســوف يقتــل ألنه لــم يتعلم
أساليب النضال السري املسلح ضد
إســرائيل.وحذرته فيما يتعلق بفتح
الرسائل التي تردهم ،وقلت له "كيف
تفتحون تلك الرســائل بأنفسكم"!
وإقترحت على اجلبهة الشــعبية بأن
يســتخدموا الطابق الســفلي من
بنايــة اجلبهة لوضع جهاز كشــف
املتفجــرات فيها لفحص الرســائل،
وبعد أن يتم الفحص يفتح املسؤول
عن اإلستعالمات تلك الرسائل ويأتي
بها إليكم مفتوحــة ،ألن العدو حن
يبلغــه بأن رســائله ســتفتح قبل
وصولهــا إليكــم لن يخــوض هذه
املغامرة ،ولكن حن يعلم بأن غســان
أو بسام أبو شريف يفتحون الرسالة
مباشرة فإنه لن يتردد من تفخيخها".
وقلت لغســان “موقــع منزلك أيضا
غير مالئم لطبيعــة عملك ،وكذلك
قيادتك الســيارة بنفسك وهذا خطأ
أمنــي فال يعدم أن يلغموا ســيارتك
ويفجروها وأنت فيها ،يجب عليك أن
تعلم بأن إســرائيل يدها مطلقة في
لبنان فإحترس كثيــرا أرجوك".وقلت
له "اقترح أن يعينوا لك ســائقا لكي
التبقى السيارة معك في مرآب بناية
احلزب التــي تقيم فيهــا ،فقد يأتون
ويلغمونهــا ،وعليه أٌقتــرح أن تكون
السيارة بحوزة السائق يأتيك صباحا
ويبقى معــك الى حــن عودتك في
املساء الى البيت".
لألســف إعتبــر بعضهــم أن هذه
اإلجراءات سمة من سمات البرجوازية،
وخاصة أنهم كانوا يعيشون مبنطقة
شــعبية ،ولكــن بعد إستشــهاد
غســان كنفانــي إعترف بســام أبو
شريف بأنني ســبق وأن نبهتهم الى
ذلك ،وباملناســبة قلت لبســام بعد
إستشــهاد غســان"حان دورك اآلن
فإحترس أنت أيضا لقد خسرنا غسان
وال نريد أن نخســرك فإحذر من فتح
الرســائل بنفســك".قال "حسنا".
لكنه لــم يفعل حتــى إنفجرت به

رســالة ملغومة ،وحن شــفي قال
جلورج حبش "لو ســمعت كالم جالل
وحتذيراته ملا حصل لي هذا"!
عمل خطير جدا
*وهل تعرضــت حياتك الى أي خطر
بسبب تعاملك مع الفلسطينيني؟
 كنت أقــوم بعدة أعمــال معهم،أحدها إمالء جوازات الســفر اإليرانية
لهــم ألنهــم لــم يعرفــوا اللغة
الفارســية ،كمــا شــاركتهم في
نشــاطاتهم باخلارج ،ودعني أروي لك
ماحــدث كنت في منــزل وديع حداد
مبدينة امردار وسافرت الى فيينا وحن
أردت العودة جاء الدكتور وريا رواندوزي
وقــال لي"أنا عاتب عليــك فكل مرة
أدعوك الــى بيتي ال تأتينــي وتتذرع
بإنشغالك ،ولكن هذه املرة لن أسمح
لك بالعودة قبل تلبية دعوتي" ،وكان
نوشيروان موجودا هناك وألح بدوره أن
أبقى ،وهكذا بقيــت عندهم ليومن
أو ثالثــة ،وقد عــاد علي عتــاب وريا
وإحلاح نوشــيروان بخير عميم.ففي
الليلة التي كنت عازما على الســفر
والعودة الى لبنان داهم اإلسرائيليون
منزل وديع حــداد ودخلوا الغرفة التي
أســكنها وســلبوا فيها مسدسي
وأموالي وكل متعلقاتي الشخصية،
وبالتأكيد لو كنت هناك لقتلوني ألن
كل من كانوا هناك قتلوا ،يعني لو لم
يلح علي وريا ونوشيروان لكنت أيضا
في عداد القتلى.
*وملــاذا حصــرت عملــك مــع
اجلبهــة الشــعبية دون املنظمات
الفلسطينية األخرى؟
 ســبب عملي معهم هو تقاربهمالفكري معــي ،وكانوا هم أكثر ثورية
من اآلخرين ،كما كانت عالقتهم مع
القوى الثورية الشــرقية وطيدة أكثر
مــن القوى األخرى .ومــن املهام التي
كلفت بها هي املهمة التي قتل فيها

* ومن كان باسال هذا؟
 هو الدكتور باســل الكبيسي أحدالقادة القدامى حلركة القومين العرب
العراقية ،كان في الســابق قياديا في
احلركة القومية ثــم إلتحق باجلبهة
الشعبية ،وكانت رســالة الدكتوراه
التــي تقــدم بهــا بعنــوان (حركة
القومين العــرب) ونال بها اللقب في
أمريكا.وهو املســؤول عــن العالقالت
اخلارجية للجبهة الشــعبية ،وبقينا
معا فــي باريس ونزلنــا الليلة األولى
بنفــس الفندق معــا ،وكان مقررا أن
نغير فندقنــا ليلة بعــد أخرى لكي
ال يتعقبنا أحــد ،وهكذا ذهب هو في
الليلــة التالية الى فندق قريب من دار
األوبرا وأنا نزلت بفندق آخر مقابل تلك
الدار .وكان اليوم هو الثالثاء فقررنا أن
نسافر اليوم التالي األربعاء ،أذهب أنا
الى فيينا وهو الى املغرب لزيارة صهره
عبدالغني الدلي وزير ســابق للزراعة
في العراق ،وفي الصباح ودعنا بعضنا
وسألته "هل ستذهب بالتأكيد" .قال
"نعم مؤكــد فقد حجــزت مقعدي
بالطائرة" ،ســألته للمرة الثانية "وإذا
لــم تذهب" ،قــال "األمــر اليحتمل
التكهنــات ،أنــا ذاهب مهمــا يكن
األمر" .فقلت لــه "إذا لم تذهب غير
فندقك كمــا إتفقنا" .لقــد حذرته
مرارا ،لكنه في كل مرة يؤكد ســفره
وأخيــرا قال"أنت تذهــب قبل الظهر
وأنا سأســافر بعــده" ،وصلت املطار
قبله و ســافرت الــى فيينا و كان يوم
اجلمعة و نحن جالسون في منزل وريا
رواندوزي سمعنا خبرا من راديو طهران
يتحدث عن إغتيــال دكتور عراقي في
باريس،فقلـــت "أقســم بشرفي أنه
هو باسل الكبيسي" ،سألوني "ومن
هو باســل" ،قلت "متهال رجاء لنسمع
اخلبر" وورد بتفاصيل اخلبر أن باسال لم
يسافر األربعاء وعاد الى نفس الفندق
الذي كان فيــه ،وحلد اآلن ال نعرف ملاذا
تراجع باسل عن السفر وملاذا لم يغير
فندقه ،وهناك إحتماالن ،األول يتحدث
عن شــخص عراقي كان على عالقة
بالبعثين في العراق و إتصل بالسفارة
العراقية في باريــس ،و اآلخر يتحدث
عن فتاة مغربيــة كانت تعمل معه و
ظهر بأنها تعمل جاسوسة إلسرائيل
وهي التي أخرت سفره ،وورد إسم آخر
ولكن الوقت لم يحن لكشفه.
* وهل مت كشف اجلناة الذين إغتالوه؟
 اإلســرائيليون حن علموا مبخططهقتلــوه قبــل أن يتمكن مــن تنفيذ
مهمته.
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دراسة

بريد الفتى السومري في الطريق الى الناصرية
ريسان الخزعلي

لمناسبة العام الجديد ..
أمنيات محلقة في سماء
وطن
يقينا لم يعد لــدى العراقي أمنيات ،أو أحالم
يأمــل أو يتمنــى حتقيقهــا أو أن تتحقق ،أذ
للواقع املأزوم الذي نعيشــه حرائق مفتوحة
اجلبهــات وهي حتيط به من كل جهة ،وأحيان
حتاصره حد التفكير في كيفية اخلالص منها.
وتلك املالحظــات ظلت عالقة بتفاصيل إيام
ما بعد العام  2003وحلــد اللحظة احلاضرة،
ونحن على أعتاب العام  ،2019بســبب سوء
التخطيــط والفوضى وعدم االتفاق لزعامات
الدولة العراقية التي تعاقبت على حكمها.
لــذا كان األمل هو الكفــاف اليومي للكائن
العراقي ،مع أحالم ال تعدو أن يعود ســاملا الى
عائلتــه وهي تتضور ليــس جوعا فقط ،وأمنا
لعودة معيلها وهو يبتســم حامال ما جاد به
عرق جبينه حقــا من تعب يوم كامل العذاب
بكل مأساته.
وهذا االنطباع انسحبت تداعياته على مجمل
حاالت الشعب باستثناء طبقة (النبالء) وهم
يســكنون األبراج العاجية دون أي أحساس أو
أمنية أو حلــم ،ألن خالص أنتمائهم الى بالد
آخرى ال تعني بالضرورة أو املعنى وطن شاءت
الصدفة أن يحكموه.
وألني أعمل في مشهد الثقافة ،أشعر ومعي
غالبية صحبتي من املثقفني نشــعر بإحباط
كبير ،وأفق ال يقتــرب من الضوء ،كون الوزارة
التي تعنيهــم « الثقافة « أقتربت من بعض
وزرائها ممن هم حتت طائلة « االتهام « بأخطر
املواد القانونية حسب الدستور العراقي ،فما
بال األمنيات حني تتعكز على شــغاف الفكر
قبل القلب.
أسوق هذه املفردات وال تعني باحلكم أن تكون
رأي عــام ،لكنها على األقل تعبر عن شــعور
يداخلني مع رحيل كل عام.
وأزعم رمبا هناك إيجابيات في جوانب معينة،
بيد انها ال متس الشــرائح األكثر عدمية من
مجتمع يتطلع الى يوم جديد وأسبوع وشهر،
ومتر السنة دون جدوى.
وأعود كي أكتب عن األمنية واحللم.
أحلم بعراق يضلله غيمة متطر سالم ومحبة
ووئام.

*..في الطريق الى الناصرية
قد يُصادفك مشــحوف لــم يُكتب عليه
لفظ اجلاللة
إنه يعــود لبوذا  ،وقت جــاء يتعلم العزف
اجلنوبي
،....
رمبا تسمع وانت ذاهب الى الناصرية اصواتا ً
لم تسمعها *..
()1
يبقى املكان األول مترســبا ً في مستقرات
الذاكرة  ،تستعيده ُ ندا ًء روحيا ً كلما اهتزت
ســعفات الروح مع لفح الرياح الداخلية .
ا َّن مغــادرة املكان األول  ،اختيارا ً أو اضطرارا ً
 ،تترك شــرخا ً في االعماق القصية  ،ومثل
هذا الشــرخ يتســع كذاكــرة المتحوها
املقادير وحتوالت الزمــن  .وفي حلظة حرجة
ضاغطة يستدرك املُغادر ( غواية ساعاته )
وينتفض  ،ليعود من حيث أتى  ،كي ميسك
الفقدان حتى ولو بالتراســل البريدي كما
فعل الشــاعر املبدع  /عدنان الفضلي  /في
مجموعته ( بريد الفتى السومري ) حيث :
الناصرية  ،أور  ،أوروك  ،الفرات  ،وقائع مكانية
وزمانية في الوقت ذاتــه  ،وقائع ال ميحوها
غبار النســيان  ،وقائع صــورة في خزائن ،
ميكــن الوصول اليها باملفاتيح الســاخنة
لكشف مغاليقها  ،واملفاتيح هنا نصوص
نثرية متعالقة مع فكرة الشعر  :ماسقط
من مسلة سومر  ،الناصرية التي في العال

 ،بريد الفتى السومري  ،أغازل امكنة اجلنون
– حيث اوروك املرأة واملدينة على السواء :
لي ممكنات العشق واخلبل
ودوني ..هذيانات الذيــن تراخوا عند مدخل
اإلرتقاء
بكفي قبضت على غيمة وردية
َّ
سحبتها الى حقل اشتهائي فأمطرنا معا ً
بعيني..رمقت جنمة في أقاصي اجلنوب
مقلتي...
فانعكس اجلنوب بريقا ً في
ّ
ا َّن البريد في ( بريد الفتى السومري ) بريد
ارسال البريد استالم  ،ألن الشاعر ونصوصه
في الطريــق الى املســتقر االخيــر -املاء
والقصب والزقورة  ،في الطريق الى ســ ّرة
الكون :
لي..بريد الفتى السومري
يراسل انثى..من بيت البنفسج جاءت
فتخاذل عند شفتيها الدعاء
فاستبدلته بقميص احمر ...
()2
في املفتتح اآلخر  ،الشــاعر يكتب نصوصا ً
نثرية  /قصائد نثر في تداخل مع الشكلني
 ،غير ان اســتهالالت بعض النصوص جتيء
بإاليقاع املوســيقي  ،االيقــاع القادم من
الــوزن اخلليلي  ،ورمبا ينشــط الالوعي في
حفريات الشاعر كما هو معتاد في الكتابة
النصوصية حيث يتسلل ( الشعري ) الى (
النثري ) ،..والعكس وارد ايضا ً :
لي ممكنات العشق واخلبل ....البحر الكامل
ُّ
كل هــذا الضجيج وأســمعكم ....البحر
املتدارك
نعم ياصديقي..................البحر املتقارب
ماتقــدم امثلــة  ،تُدلــل علــى االرتكاز
ّ

متابعات
في مثل هذا اليوم  ..أول عروض أوبرا عايدة في دار األوبرا  24ديسمبر 1871
كان مــن مظاهر اإلعــداد حلفل االفتتاح
املهيب لقناة الســويس أن ع ّبد اخلديوي
طريق الهرم ،وأنشــأ دار األوبــرا اخلديوية
في سياق االستعداد حلفل افتتاح القناة،
وافتتحــت دار األوبــرا اخلديويــة في عام
.١٨٦٩
وقد بنيت الدار على عجل فيما ال يتجاوز
خمسة أشــهر ،وتكلف بناؤها  ١٦٠ألف
جنيه ،وقام املعماريان بيترو أفوســكانى
وروتســيى بتصميمها وقــد صنعت من
اخلشب وكانت تســع  ٨٥٠مقعدا ،وكان
موقعها مكان جــراج العتبة احلالى ،وقد
عهد إســماعيل باشــا إلى ميريت باشا
مدير اآلثــار الفرعونية بأن يختار موضوعا

يصلح نصه ألن يكون رواية ألوبرا مصرية،
فوضع ميريت باشــا قصة أوبرا عايدة ،ومت
إرسالها للموســيقار اإليطالى الشهير
جوسيبى فيردى ليلحنها حتى يشاهدها
ضيــوف مصر فــي حفل باألوبــرا ضمن

ترجمات

ترجمة د.ضياء نافع
عندما قرأت هــذه القصيدة
الصغيرة في نصها الروسي
تذكرت بيتا فلسفيّا شهيرا
للمعري في قصيدته سبيل
اجملــد وهو – وملــا رأيت اجلهل
في الناس فاشــيا جتاهلت
حتى قيل إني جاهل.
مقاطع
ارجوكم ايها االطفال الصغار
خذوا بنظر االعتبار
ان الكبار
يحبون كتابة الت ّرهات
على هذا اجلدار

فعاليات االحتفال بافتتاح قناة السويس،
فلمــا حان موعد افتتــاح األوبرا ،لم يكن
فيردى قد انتهى من تلحــن أوبرا عايدة،
فتم عرض أوبــرا ريجوليتو في ذلك اليوم،
وكان أول عــرض لعايدة في  ٢٤ديســمبر

 ١٨٧١وكان فيردى قد وضع موسيقى أوبرا
(عايدة) مقابل  ١٥٠ألف فرنك من الذهب
اخلالص ،دفعها إســماعيل باشــا خديو
مصر.
وقدميا ً جاء على غــاف الترجمة العربية
القدمية ألوبرا عايدة« :إنها قطعة تياترية
تشــتمل على مناظــر معجبة ومراقص
مستغربة تتخللها أغان موسيقية طربية
موزعة على ثالثة فصول وســبعة مناظر
ومضيفة بأمر سعادة خديو مصر لقصد
تصويرها في تياترو األوبرا مبصر القاهرة»
وكان ميريت باشــا قد كتب القصة فيما
صاغها شــعرا ً اإليطالــى أنطونيو جياال
نزوى وهى حتكى قصــة انتصار مصريني
على األحباش وقصة احلب التي نشأت بني

(عايدة) األسيرة احلبشية وراداميس ،قائد
اجليش املصرى ،الذي لم يجد فرعون مصر
فــي النهاية مناصا ً مــن أن يحكم عليه
باإلعدام بعدما ثبت تورطه مع عايدة في
محاولة للهرب إلى احلبشة
وقد احترقــت دار األوبرا عن آخرها في ٢٨
أكتوبر  ،١٩٧١ولم ينج من احلريق ســوى
متثالني من تصميم الفنان محمد حسن،
وقد ظلت القاهرة بــدون دار لألوبرا قرابة
العقدين من الزمن ،إلــى أن مت افتتاح دار
أوبــرا القاهرة فــي  ١٩٨٨بعدما حصلت
مصر على منحة يابانية من وكالة جايكا،
وأسندت مهمة بناء أوبرا جديدة لشركة
كاجيمــا اليابانية ،وقد اســتغرق بناؤها
ثالث سنوات.

شعر

ُ
كغيمة خضراء
وتطير
تضحك كشمس..
ُ
ٍ

ارجوكم ايها الصغار
*ليوبيفوي رشوموفيج

غالف اجملموعة

املوســيقي الذي يبدأ به الشاعر نصوصه
 ،وهو ارتكاز يقود الى االســتغراق سريعا ً .
يقود الــى دالة ( كيف تبدأ القصائد..كيف
تنتهي القصائد ) .
()3
في قصائد ( بريد الفتى الســومري ) تتنوع
البنــاءآت لتكســب اللحظة الشــعرية
الكامنــة فــي النثــر  ،فمــن القصيدة
املقطعيــة ذات التسلســل الرقمي الى
القصيدة بالعناوين الفرعية الى القصيدة
املسترســلة  ،ومثل هذا التن ّوع يو ّفرمناخا ً
شعريا ً ال يُثير امللل في التلقي واالستقبال
الفنــي  ،حيث ال مشــاغالت فلســفية
غامضــة والطروحــات فكرية ش ّوشــها
سوء االستيعاب كما ش ّوشت االستيعاب
هي األخــرى .قصائد مكتفيــة بالوضوح
والبســاطة  ،والبســاطة هنــا التعنــي
التبســيط  ،فبساطة الشــعر غير شعر
البســاطة  ،والوضوح اليعني االنكشــاف
على الســطح  ،انه وضوح فكرة الشــعر
واملوضــوع  ،بدراية واعية بالذي يحصل في
حتوالت الشــعرية اجلديدة  ،قصائد تتفاعل
مع احلســ ّيات والغنائية العالية بعيدا ً عن
التأويل :
أوروك ..
بك
د ّثريني ِ
فرصة
امنحيني
ً
ارص الغناء على شفتيك...
أن َّ
الشــاعر  /عدنــان الفضلــي  /فــي هذه
اجملموعة يُ ّ
ذكرنا به فقط  ،وهذه عالمة في
اخلصوصية  ،بل انها العالمة....

وذاك اجلدار
مثال-ساشا السمني
دماغه ثخني
نينا حتب كوليا
من سنني
يسقط مجلس ادارة املبنى
الذي نسكن فيه
وما زلنا
والكثير من الشعارات
والقفشات
والنكات
وبق ّية الت ّرهات...
ولد الشــاعر والناثــر وكاتب
املقالــة الصربــي رانكــو
ايوفوفيــج العــام  1941في
اجلبل االســود ،وهــو خريج
كليــة الفيلولوجيا (اللغات
وآدابها) في جامعة بلغراد .

سعد جاسم

من أعمال الراحل أحمد الربيعي

صديقتي راقص ُة الباليه
التي ت ُشب ُه حمام ًة بيضاء
َ
ُ
تضحك
التعرف غيرَ أن
أنت جميل ٌة
لها:
اقو ُل
ِ
ُ
فتضحك كشمس
أنت مجنون ٌة
أقو ُل لهاِ :
ُ
فتضحك كموجة
أقو ُل لها :البالدُ حتترق
ُ
فتضحك كغزال ِة جريحة
العالم في خطر
أقو ُل لها:
ُ
ُ
فتضحك كنمر ِة شكسبير
أقو ُل لها :احليا ُة جاحد ٌة
ُ
فتضحك كموناليزا غامضة
أحبك
لها:
أقو ُل
ِ

ُ
فتضحك
ُ
وتضحك
تصبح غيم ًة خضرا َء
حتى
َ
ُ
وتضحك
تطي ُر
ُ
وتضحك
تتعالى
ومن هناااااااااك
من األعالي البعيد ِة
بالقبالت
متط ُرني
ِ
وبالضحك األخضر
ِ
أرجوك
أقو ُل لها :إنزلي
ِ
ُ
فتضحك
ُ
وتضحك
و
ت
ض
ح
ك
العالم كلَّ ُه
َ
حتى تغمرَ
بالضحك

اصدار

ّ
ّ
المدرسية
سوريين يروون سيرهم
سبعة ُك ّتاب
صدر حدي ًثا عن منشورات املتوسط
– إيطاليــا ،كتــاب "صفحات من
دفتر قدمي ،ســبعة ُكتّاب ســور ّيني
يــروون ســيرهم املدرســ ّية" ،من
إعداد رستم محمود وتقدمي أحمد
بيضون ،ومبشاركة فاروق مردم بك،
ممدوح عــزّام ،صالح احلــاج صالح،
كوليت بهنا ،ســام كواكبي ،روزا
ياسني حسن ،ورستم محمود .وهو
ِكتاب  -كما جاء في مقدمة أحمد
بيضون  -يحاول تقدمي قراءة ما عن
أحد أوجه تاريخ ســورية ،اجتماع ًيا
وسياســ ًيا واقتصاديًــا ومعرف ًيا،
من ِخــال ســرد حكايــات ورؤى
ومشاهدات للحياة املدرس ّية ،لعدد

من ُ
الكتّــاب الســوريني ،املُنتمني
حلساسيات ومناطق وأزمنة سورية
ُمختلفة.
املدرســية في سورية ،كما
احلياة
ّ
ُكل املؤسســات واحليوات العامة
األخرى ،لم تكن معزولة عن كامل
الديناميكيات واألحوال الســور ّية
األخرى ،االجتماع ّيــة واالقتصاد ّية
ً
وأول السياســ ّية،
والثقاف ّيــة،
الســور ّية األخرى .وحينما يسعى
الكتاب نحو تقدمي ســرد ّية وحتليل
ِ
وتفكيــك لتلك احلياة املدرســ ّية
السور ّية ،فإنه في وعيه املستبطن
فهما ورؤية وصورة
يسعى ألن يُقدم
ً
ما عن سورية .كانت هذه الصورة،
ألسباب عديدة ومركبةُ ،مهمشة

ومقص ّية ومكبوتــة ،لصالح رؤى
سلطو ّية ومركز ّية أخرى.
ُ
الكتاب خُ الصات أو نتائج.
ليس في ِ
لكنه في املقابل يحبو نحو القول
السياســية
بأن اخلطوط احلمراء،
ّ
والدين ّيــة واالجتماع ّية والثقاف ّية،
الطائف ّيــة واملذهب ّيــة والقوم ّية
واجلماعات ّيــة ،العامــة والذاتيــة
منهــا على ح ٍد ســواء ،إمنا منعت
وكبتت الكثير من املســاعي لقول
الكثير من األشــياء عن ســورية،
باعتبارهــا ُجغرافيــا و ُمجتم ًعــا
وحيــاة ُمتراكمــة ومتراكبــة من
عديد األجيال واحلساسيات والرؤى.
ســورية التي صارت بؤرة ألفظع ما
في العالم املعاصر ،واألكثر أملًا فيه،

لذا تســتحق أن يُسرد عنها أعمق
وأسهل ما ُيكن قوله.
العامــة لهذه
واحلــقّ أن البغيــة
ّ
املعاملة ك ّلها إمنا هي اإلذالل .وهي،
ّ
تطل من باب اإلذالل هذا
أي املعاملة،
على النظام االجتماعي السياسي
برمته ،أي على ســورية األســدية.
ّ
ُوصف ســورية
فيكاد
ّ
يصــح أن ت َ
األسدية هذه بأنها َهرَم إذاللَ .ف َم ْن
ٌ
قســط من سلطة ،أو من
كان له
فتات سلطة ،بالَغ في جعل عالقته
ً
عالًا
مب َ ْن هو دونه
نكال لهذا األخير ِ
أو غيــر عالم بأن دافعــه إلى هذا
الســلوك إمنا هو ما يلقــاه من ّ
ذل
الهرَم،
على أيدي َم ْن هم فوقه في َ
أيضا مبالغته فــي الرضوخ
وهــو ً

ّ
لهذا
الذل مبالغ ًة ال يُدرى إن كانت
فرضــا أم تط ّو ًعا .فإذا نحن انتبهنا
ً
إلى إشارات ،ت ُظهر ُمدرِّبي «الفت ّوة»
العســكر ّي ْي على أنهــم مصدرٌ
ً
اعتباطا ،وإذا
ألشد العنف ،وأكثره
ّ
قرنّا هذه اإلشــارات بأخرى ،تفيد أن
هــؤالء العتاة قادمون من شــرائح
اجتماعية ُمستض َع َفة ،ال أمل لها
في بلوغ مــا هو أرفع موق ًعا ،وق ْفنا
على املنطق النفســي االجتماعي
لتماســك النظــام عمو ًما (وعلى
خصوصا):
منطق بنيته العسكرية
ً
منطق َهرَم ّ
الذ ّل.
جاء الكتــاب في  328صفحة من
القطع الوسط.

من تخطيطات الراحل ابراهيم زاير
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رؤى فنية :األسود سيبلغون الدور الثاني

الوطني يتغلب على الصين تحضيرًا لنهائيات أمم آسيا
لقدرات املنافسني ،في حني أرى ان
املنتخب اإليراني ســيرافق األسود
إلى الــدور التالي مــن النهائياتن
وهناك ســتكون املنافســة على
أشــها بني أقوياء القارة ،واملهمة
صعبة جدا ً لفريقنا الذي يشــهد
تغييرا كبيرا في صفوفه.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يواصــل منتخبنــا الوطني بكرة
القدم ،حتضيراته للمشــاركة في
نهائيات أمم آســيا بنســختها الـ
 17التــي تضيفها دولــة اإلمارات
العربية املتحدة للمدة من  5كانون
الثانــي ولغاية  2شــباط املقبلني
مبشاركة  24منتخبا ً مت تقسيمها
لـ  6مجموعات.
وسجل األسود ظهر أمس فوزا ً وديا ً
على املنتخــب الصيني في املباراة
التي اقيمت في ســتاد ســحيم
بن حمد فــي نادي قطر بالعاصمة
الدوحة ضمن املعســكر التدريبي
املتواصــل أســتعدادا ً لنهائيــات
القارة ،سجل األسود هدفي الفوز
عن طريق أحمــد إبراهيم ومهند
علي ..ويعد الفــوز معنويا ً ودافعا ً
مهمــا ً للوطني قبــل نهائيات أمم
آسيا.
ويقــود منتخبنا الوطنــي املدرب
الســلوفيني احملترف ،ستريشكو
كاتانيتــش ،ويلعــب منتخبنــا
الوطنــي فــي اجملموعــة الرابعة،
ويفتتــح شــوطه القــاري بلقاء
فيتنام يــوم  8كانون الثاني املقبل،
ويواجه في ثاني مبارياته شقيقه
اليمنــي فــي  12منــه ،ويختتم
مباريات الــدور االول مبالقاة نظيره
اإليراني في  16من الشهر ذاته.
وحتدث متخصصــون عن حظوظ
أســود الرافدين للمشــاركة في
نهائيــات أمم آســيا ،حيــث أدلوا
بدلوهم عــن امكانات الوطني في
مالقاة منافســيه ومدى مقدرته
في العبور نحو الدور الالحق ،فكان
االتي:
مؤشر إيجابي
املدرب حســن مولى ،قال :هنالك
تطورا ً وان كان بســيطا في اإلداء
الفنــي ملنتخبنا الوطنــي وهو ما
اظهرته املباريــات التجريبية التي
اجراهــا الوطنــي بعهــدة املدرب

جانب من مباراة أمس بني الوطني والصني

كاتانيتش

حسن مولى

حامد حامت

عمار أحمد

احملترف كاتانيتش ،فقد كانت املاراة
الودية االخيرة امام بوليفيا الفريق
األميركي اجلنوبي القوي ،منحتنا
مؤشــرا ً إيجابيــا ً علــى امكانات

التطور الذي حصل في االداء العام
للوطني ،وبالنســبة ملبارياته في
النهائيــات اآلســيوية ،فان االمال
معقودة ليكون جديرا ً باملشــاركة

وتأكيد مقدرته الفنية امام خيرة
منتخبات القارة االسيوية.
واضــاف ،مولى ،وهــو مدير مركز
املوهبــة الرياضية بكــرة القدم

في البصــرة :املنتخــب الوطني
باستطاعته ان يتعامل مع املباراتني
امام فيتنام واليمــن بحذر ،لكنه
االفضــل برغم االحتــرام الكامل

غياب األستقرار
اما املدرب احملترف في النادي العربي
األردنــي ،حامد حامت ،فاشــار إلى
ان غياب االســتقرار فــي االداء ما
زال سمة األســود باشراف املدرب
احملتــرف كاتانيتــش ،وســتكون
مهمته صعبة جدا ً في حال تاهل
إلى الدور التالي.
واضاف :القارة اآلســيوية تشهد
تقدمــا كبيــرا ً فــي االداء الفني
ملنتخبات بلغــت املونديال بجدارة،
كما في إيران والســعودية وكوريا
اجلنوبية واليابان وأستراليا ،وايضا
هنــاك منتخبات متقدمــة جدا ً
باالداء منها عربية واخرى من شرق
القارة ،وأبرزها برايي اخلاص املنتخب
القطري.
شرقي القارة
في حني ،اكد عضو املالك التدريبي
لفريق رديــف نادي الــزوراء ،عمار
أحمــد ،ان ثقتــه كبيــرة بقدرات
أســود الرافديــن في جتــاوز الدور
االول لنهائيــات امم آســيا ،فــي
حني ســيواجه الصعوبة الكبيرة
بالــدور التالي ،وفــي حال وضعته
القرعة مبالقــاة املنتخبات العربية
فــان فرصته في املضــي إلى أدوار
متقدمة بالبطولة ســتكون اكبر
مــن مالقاتــه منتخبات شــرقي
القارة ،ال سيما التي بلغت نهائيات
مونديال روسيا .2018
واشــار إلــى ان اجلمهــور ينتظر
الفرحة من العبي املنتخب الوطني
أن يكونــوا على قدر املســؤولية
في البطولــة القاريــة ويحققوا
النجاحات امام املنافسينت الثبات
جدارة الكرة العراقية.

 9أوسمة لتنس البارالمبية في تايلند  6ألعاب تشارك في بطولة مراكز الموهوبين
بغداد ـ الصباح الجديد:
حصل منتخبنا بتنــس الطاولة
للمعاقني على  9اوسمة متنوعة
فــي ختــام بطولة تايلنــد ،التي
اختتمت امــس ،فــي العاصمة
التايالندية بانكوك ،مبشاركة ()16
منتخبا ً عربيا ً واسيويا ً واوربياً.
وقــال رئيــس الوفــد العراقــي،
لؤي علــي حســن :ان منتخبنا
قد حصل على تســعة اوســمة
متنوعة ،بوســام ذهبي واحد مع
 3قضيــة و 5اوســمة برونز ،بعد
ان كان قد حصــل في اليوم االول
على  4اوسمة متنوعة في فعالية

الفــردي ،بعد ان نــال العبنا علي
عبداالمير الســلطاني الوســام
الفضي ،ثــم عزز زمــاؤه رصيد
اوسمتنا الى اربعة ،بعد ان اضافوا
ثالثة اوســمة برونزيــة ،وهم كل
من عبدالرحمن حكمت ومنتظر
فاروق وعادل خالد.
واضــاف رئيس الوفــد :وفي اليوم
اآلتي ضمن فعالية الفرقي حصد
ابطــال منتخبنا على خمســة
اوســمة ،االول ذهبي من نصيب
البطل عــادل خالد مــع الالعب
الهولنــدي ،لينالــوا الذهب ،ثم
رفــع زمالؤه االخــرون الرصيد الى

اربعة اوســمة جديــدة ،فضيتان
من نصيب الالعبة زينب حســن
مع الالعبة الروســية ،ثم منتظر
فاروق مع زميله خضير عباس .اما
الوسامان البرونزيان االخران فكانا
من نصيــب عبدالرحمن حكمت
مع زميله محمد قحطان ،واالخر
من حصة جنله عماد ورسل فاضل.
وانهــى رئيــس الوفــد حديثــه،
بالقــول :نهــدي هذا الفــوز الى
االخوة في املكتب التنفيذي والى
كل العاملني في اللجنة ،ونتطلع
الى ان تكون حصيلتنا افضل في
باراملبياد طوكيو لعام .2020

البروتايكواندو يفتتح نشاطه
لعام  2019بدورة تحكيمية
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلــن احتــاد البروتايكوانــدو
افتتاح نشــاطه لعــام 2019
باقامــة دورة حتكيميــة
نهايــة شــهر كانــون الثاني
املقبــل تضيفهــا محافظة
الســليمانية ،ذكر ذلك االمني
املالــي ،الحتــاد البروتايكواندو،
فالح عبد احلســن ،مشــيرا
إلى ان رئيس جلنــة احلكام في

االحتــاد ،منير مزهر ،ســيكون
محاضــرا ً للحــكام الذيــن
سيشــاركون في الدورة التي
تســتمر  3أيام ،واشــار إلى ان
احلكام الذين سيشتركون فـي
الـدورة ميثلـون بغـداد وشتـى
احملافظـات.
وقــال ان احتاده ســينظم دورة
تدريبية في بغداد شهر شباط
املقبــل ،وســيحاضر فيهــا

للنظــري ،د .خالــد محمــود،
واخلبيــر العلمي صــاح حيدر
واملاستر جميل إبراهيم.
وبــن ان احتــاد البروتايكواندو،
وجه الدعوة جلميع املدربني في
املشــاركة بالــدورة التدريبية
لكســب الفائــدة الفنية من
احملاضرات النظريــة والعملية
التي ســيلقيها خبراء األلعاب
القتالية.

تقرير

إعالم شؤون األقاليم والمحافظات
اعلنــت دائــرة شــؤون االقاليم
واحملافظــات بــوزارة الشــباب
والرياضة موعــد انطالقة بطولة
املراكــز الوطنيــة لرعاية املوهبة
الرياضيــة بألعــاب ( املالكمــة
واملبــارزة والعــاب القــوى وكرة

الطاولة والســباحة والتايكواندو
) ،التي تنطلق فــي املدة القليلة
املقبلة.
اكــد ذلك معــاون املديــر العام
للدائــرة ومديــر قســم املوهبة
الرياضيــة ســوالف حســن ،
موضحا ً ان الالعبني املشاركني في

البطولة من مواليد عام  ٢٠٠٣فما
فوق ،مشيرا ً الى ان مالكات الدائرة
واللجــان التنظيميــة والفنيــة
للبطولــة تبذل قصــارى اجلهود
حتضيــرا ً النطالقتها القريبة ومن
اجل اجناح البطولة دعما ً للمواهب
الرياضية في تلك االلعاب.

تعادل سلبي ألمانة
بغداد والديوانية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنتهت مباراة أمانة بغــداد والديوانية املؤجلة
من اجلولة  12من املرحلة االولى في دوري الكرة
املمتاز بالتعادل الســلبي ،ورفــع أمانة بغداد
رصيــده إلى النقطة  11في املركز  ،17في حني
بات رصيد الديوانية  9نقاط في املركز األخير.
من جانب اخر ،نفى اجلهاز الفني لنادي النجف
 ،التخلــي عن خدمات الثنائي عالء الشــبلي
ومحمد حمدكو ،في الوقت الذي سمح برحيل
 5العبني محليني.
وقال مدرب النجف ،ثائر جسام في تصريحات
صحفيــة  ،إن اجلهــاز الفني لــم يفرط في
الشبلي وحمدكو.وتابع «إدارة النجف لم متنح
الثنائــي ،بطاقة االســتغناء اخلاصة بهما ،ال
زالــت لديهما الفرصة إلثبــات أحقيتهما في
اللعب لصالح الفريق «.وأوضح أن اجلهاز الفني
للنجف اســتغنى عن  5العبني محليني ،وهم
فارس حســون وأمير صباح وحســنني محمد
وعلي حسني ونزار حكيم.
يشــار إلى أن املــدرب ثائر جســام ،متكن من
تصحيح مســار نــادي النجف ،وقــاد الفريق
إلى احتالل املركـز احلـــادي عشـر برصيـد 14
نقطـة.

منافسات بغداد بالقوة
البدنية الشهر المقبل

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن احتــاد بغداد للقــوة البدنيــة تنظيمه
لبطولــة االندية املفتوحة يوم  11من شــهر
كانــون الثانــي املقبل مبشــاركة واســعة..
وبحســب رئيس االحتاد ،ربيع محمد علي ،فإن
األنديــة التي اعلنــت مشــاركتها حتى اآلن
هي (الكهربــاء واالتصاالت وبالدي والشــباب
وشــباب العدل والعربي والسالم واالعظمية
والكاظميــة والنجدة ،إلى جانــب عودة نادي
اجليش للمشاركة في البطوالت بعد قطيعة
لنحو سنتني).
واشار إلى :ان احتاده ســيقوم باختيار الالعبني
الفائزين باملراكز االولى لتشــكيل منتخباته
لفئــات الناشــئني والشــباب واملتقدمــن
استعدادا ً لبطولة أندية العراق املقررة ان تقام
شهر شباط املقبل ..واوضح :ان بطولة العراق
ســتكون فرصة إلثبات جدارة الالعبني والفوز
بأوســمة التفوق لتمثيل العراق في بطوالت
آسيا في هونغ كونغ شــهر ايار ،والعالم التي
جترى في أســتراليا شــهر حزيران مــن العام
 ..2019واكــد :ان منهاج العــام اجلديد حافل
ايضا بالبطوالت ،منهــا بطولة العالم للبنج
بريس في دبي ،وبطولة اســيا للبنج بريس في
ســلطنة عمان ،وبطولة العالم للكالســيك
التي ستجرى في هنغاريا.

موسى حسين مدربًا لمنتخب الشباب بالجودو
بغداد ـ الصباح الجديد:
سمى احتاد اجلودو املركزي ،املدرب
موسى حســن لقيادة منتخب
الشــباب حتضيرا ً للمشــاركة
في البطــوالت اخلارجية املقبلة
يســاعده في املهمــة املدربان،
مجيد راضي وعباس عامر.
وســبق للمدرب موسى حسني
ان اشــرف علــى تدريب منتخب
الناشــئني في أكثر من بطولة،
اخرها كانت منافســات العرب
التــي اقيمــت في لبنــان وحل
فيهــا منتخبنا باملركــز الثاني
بعــد حصوله على  9اوســمة،
بينها  3ذهبيات وواحدة فضة و5
برونزيات.
وقدم املدرب موســى حســن،
شــكره إلى احتاد اللعبة ،معربا
عن امله بتعزيــز جناحات رياضة
اجلودو وبناء فريــق يليق بالعراق
يعتمد فيه علــى مبدأ الكفاءة

موسى حسني مع منتخب الناشئني «أرشيف»
واألهلية لالعبني من شتى أندية
العراق ليكون مؤهال للمنافسة
في املشاركات اخلارجية املقبلة.
وذكر ان احتاد اللعبة ،وجه دعوته
إلــى املــاكات التدريبيــة التي
اعلن تسميتها مؤخرا ً للحضور
إلــى مقر االحتــاد عصــر اليوم
الثالثاء لعقد اجتماعا ملناقشــة
االستحقاقات املقبلة.

وســمى احتاد اجلودو مالك تدريب
املنتخــب الوطنــي ،ويتألف من،
حســام علي وعبد القادر ميسر،
فــي حني منــح ثقتــه للمدرب
مشــتاق عيــدان فــي قيــادة
الناشــئني  ،يساعده علي صبار ،
ويقود منتخب األشــبال ،حسام
جويد ،ويســاعده حسني محمد
وعلي عبد الكرمي.

فيرجسون يعود للعمل في مانشستر يونايتد

جوارديوال يواجه ضغط البريميرليج بتصرف استثنائي في الكريسماس
لندن ـ وكاالت:
منح اإلســباني بيب جوارديوال ،مدرب
مانشستر سيتي ،اإلذن لالعبي فريقه
باالحتفال بأعياد «الكريســماس» مع
أسرهم ،قبل الســفر إلى ليستر ،من
أجل مواجهة الثعالــب في اجلولة 19
من الدوري اإلجنليزي.
وقال جوارديوال ،فــي تصريحات نقلها
موقع «مانشستر إيفننج نيوز» ،مساء
أمــس االول« :ســنحاول التكيف مع
أجنــدة مباريات املوســم».وتابع« :في
بعــض األحيان لعبنا أيــام  28 ،26و30
كانون االول ،اآلن نحن لدينا بضعة أيام
بني املباريات .سنتدرب بعد الظهر يوم
 25قبل السفر إلى ليستر .يجب علينا
التدرب قبل املباريات».
وأضاف املدرب« :عادة نتدرب الســاعة
 3أو  ،4لكن ســنتدرب فــي هذا اليوم
الســاعة  ،5من أجل البقاء ملدة ساعة
إضافية مع عائالتنا في املنزل».وواصل:
«يعرف الالعبون أنهــم في إجنلترا .في

الدوريات األخــرى يوقفون الدوري ،لكن
هنــا ال .إذا لعبنا يوم  ،27إذا ســتكون
الراحة يوم  ،25لكننا سنلعب يوم ،26
إذا يجب علينا التدرب يوم  .25هذا شيء
طبيعي».ويتصدر ليفربول جدول ترتيب
الــدوري اإلجنليزي ،برصيــد  48نقطة،
متفوقا بفارق  4نقاط على مانشستر
سيتي ،صاحب الوصافة.
من جانب اخر ،عاد أســطورة التدريب
في مانشســتر يونايتد ،السير أليكس
فيرجسون ،للعمل مع النادي مرة أخرى،
أمــا في اســتعادة األمجاد الســابق
للفريق.
وقالت صحيفــة «ذا صن» البريطانية،
إن فيرجسون ،سوف يكون في منصب
املستشار الفني للفريق األول ،وهو من
ساهم في تعيني سولسكاير كمدرب
للشياطني ،خل ًفا للبرتغالي مورينيو.
وأوضحــت أن سولســكاير يخطــط
للتواصل بانتظام مع مدربه الســابق
في مانشســتر يونايتد ،وهــذا ما لم
يفعله البرتغالــي مورينيو طوال فترة
تدريبــه للشــياطني احلمر.وأشــارت

جوارديوال فرحاً مع العبي مانشستر سيتي

إلى أن فيرجســون ،ســاهم في إعادة
مساعده الســابق مايك فيالن ،للعمل
كمساعد لسولســكاير.وقال مصدر
داخل النادي« :مبجرد أن حتدث وودوارد مع
العائلة املالكــة وأخبرهم برغبته في
رحيل جوزيــه ،طلبوا منه أن يتأكد من
تعيني الشخص الصحيح ،وهنا تدخل
فيرجسون وســاعد في األمر ،وهو من
نصح بتعيني سولسكاير وفيالن».
إلى ذلك ،أشــاد ماوريســيو بوكيتينو،
مدرب توتنهام ،بأداء فريقه ،خالل الفوز
الكاسح ( )2-6على إيفرتون ،أمس األول،
حلساب اجلولة الـ 18من البرمييرليج.
وقال بوكيتينو ،في تصريحات لشبكة
«سكاي ســبورتس»« :أنا سعيد ج ًدا،
لقد أتينــا من مباراة صعبــة األربعاء
املاضي أمام آرسنال ،والفريق كان لديه
طاقــة كبيرة ..لعبنا كــرة قدم جيدة،
األمر رائع ،عندما تلعب بهذه الطريقة
يجب أن تكون فخورًا».
وعن العبه الكوري ســون ،قــال« :إنه
موهبــة رائعــة ،حســمه للهجمات
غير معقول ..لكــن من الصعب الثناء

عليه فقط ،علينا أن نثني على الفريق
بالكامــل ،فالكفاءة كانــت مذهلة».
وأردف« :إيفرتــون فريــق رائــع ،وتقدم
روحا
فــي النتيجة ،لكن كانــت لدينا ً
مذهلــة ..كانــت مبــاراة صعبة في
البداية ،لكننا سيطرنا ملدة  90دقيقة،
وكنا أفضل منهــم ..من اجليد أن نبدأ
هــذه الفترة املزدحم ،بهــذه الطريقة
اجلميلة».
وحــول املنافســة على اللقــب ،قال
بوكيتينو« :ليفربول ومانشستر سيتي
هما املرشــحان األقوى للفوز بالدوري،
لكننا فــي مركز جيد (الثالث) ،وما زال
هناك العديد من املباريات».وبخصوص
إصابــة ديلــي آلــي ،أجــاب املــدرب
األرجنتيني« :هو لم يشعر بألم كبير،
مــن املمكن أن يكون مرهقًا ،بســبب
مباراة األربعــاء املاضي ..أمتنى أال تكون
أزمة كبيرة ،تغييــره كان مجرد إجراء
احترازي».وبشأن السداسية ،قال« :هي
هديتي لزوجتي ،لقــد تزوجنا منذ 26
عا ًمــا ..وهذه طريقــة رائعة لنحتفل
بذلك».

ومضــة

صحيفة يومية سياسية مستقلة

جمال جصاني

رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

ال مسؤولية المسؤول!..
في بداية تأســيس الدولة العراقية (العام  )1921وجد
العراقيون أنفســهم أمام حتدي بناء مؤسساتها على
أسس جديدة لم تكن مألوفة ومستساغة من غالبية
ســكان هذا الوطن القدمي .لكن لم مير وقت طويل حتى
أظهــر العراقيون بشــتى منحدراتهــم وتوجهاتهم،
اســتعدادا ً وديناميكيــة لتقبــل قيــم ومناهج هذه
املنظومة الوافدة ،ال ســيما مــع والدة املدارس احلديثة
وتزايــد البعثــات العلمية التي ضمت خيــرة العقول
واملواهب العراقية في شــتى احلقول وامليادين النظرية
والعملية .وخالل عقود قليلة متكنوا من شق طريقهم
ومواجهة التحديات والهموم الواقعية لعصرهم.
وكان ذلك من خالل نخب سياســية وثقافية وعلمية
ونقابية وضعت نصــب عينيها مســؤولية النهوض
بالوطــن واالرتقاء بشــعوبه ،عبر تكريــس أفضل ما
ميتلكونه من قدرات واســتعداد ومثابرة وايثار ،لتحقيق
تلك االهداف السامية ،لذلك نادرا ً ما يختلف العراقيون
حول كفــاءة ونزاهة ذلك الرعيل االول من املســؤولني
بغــض النظر عــن انتماءاتهــم اإلثنيــة والطائفية
وميولهم السياسية واآليديولوجية ،لقد كانوا ميثلون
هذا العنوان (املســؤول) بكل ما فيه من معنى وواجب
وظيفي وقيمي.
هكــذا كان األمر قبل أن تســتباح الدولــة والتجربة
السياســية الفتية علــى يد "حثــاالت الريف وأوباش
املدن" شــتاء العــام  ،1963لتصبح املواقــع واملناصب
والعناوين العليا نهبا ً الكثر اخمللوقات بعدا ً عن شــروط
ومتطلبات املسؤولية والقيادة وادارة امليادين السياسية
واالقتصاديــة والعلمية .وبعد اربعــة عقود من هيمنة
هذا النوع من "املسؤولني" تالشــت قيم ومعايير ذلك
الرعيــل االول مــن الوطنيني العراقيــن ،لصالح قيم
ومعايير قطــاع الطرق اجلدد ومللوم عصبياتهم القبلية
واملناطقية واالسرية.
لقد خســرنا جميعــا ً واهدرنــا الكثير مــن الثروات
واإلمكانات والفرص ،بعد انقطاعنــا عن تلك البدايات
الواعدة فــي صناعة الدولــة ومؤسســاتها واملعايير
اجملربة ،لصالح شــريعة وفرمانات أوالد الشوارع ورجال
العصابات ،تلك الشرائع والتقاليد التي ما زالت حاكمة
ومهيمنة بالرغم من مرور أكثر من خمســة عشر عاما ً
على انتشال شيخ القوارض من جحره األخير.
خمسة عشــر عاما ً من الفشل والفاشلني او ما ميكن أن
نطلق عليه بـ (ال مســؤولية املسؤول) حيث املعيار الذي
تعتمده جميع الكتل التي تلقفت اسالب الغنيمة االزلية
هو (الوالء والبراء) وبصيغ تتناسب وما متتشقه الكتلة او
اجلماعة من عناوين وواجهات تقليدية كانت أم حداثوية.
معايير تنســجم متاما ً ومواهب ذلــك احلطام الهائل من
البشــر واحلجر الذي أورثتنا اياه حقبة "العصر الزيتوني"
حيــث لم مير وقت طويــل حتى وجد "العــداؤون وراكبوا
الدراجات" طريقهــم الى صفوف القبائل السياســية
التي اســتوطنت املنطقة اخلضراء ،ليطفح على سطح
املشــهد السياســي واالداري ملا تبقى من حطام الدولة
العراقية؛ جيل جديد من "القيادات" السياسية واالدارية
والنقابية واحلزبية ،ال يعرف عنهم اية مواهب ونشــاطات
ســابقة في هذه اجملاالت احليوية ،وعمر غير القليل منهم
لم يتجاوز دورة حياة الذبابة ،حيث يتوارى ويختفي سريعا ً
كما الوغف ،لكن كل ذلك لن يترك أثرا ً على ماكنة تفريخ
الكتــل واجلماعات ،لهــذا النوع من "املســؤولني" الذين
يتدافعون الى سنام املواقع والسلطات من دون أدنى وجع
من عقل او ضمير.
ومــن االهمية مبكان االشــارة الى ان هــذا العنوان (ال
مسؤولية املسؤول) ال يقتصر على اجلهلة من املهرولني
الى الوليمة فقط ،بل يشــمل ايضا ً املثقلون بالعناوين
وااللقاب العلمية ،املنخرطون بذلك املاراثون وهم يدركون
جيدا ً نوع الوظيفة والدور املرسوم لهم من أولي األمر...

سمير خليل
احتفــى ملتقى إينانــا بالدكتورة
خيــال اجلواهري علــى قاعة نازك
املالئكــة فــي جمعيــة الثقافة
للجميــع في بغــداد للحديث عن
ذكرياتها مع الشاعر الكبير محمد
مهدي اجلواهري.
وقبــل رحلــة االســتذكار حتدثت
االديبة ايناس البــدران عن امللتقى
وتأسيســه وتوجهاتــه واهدافــه
وقالــت بــأن العطــاء الثقافــي
واالبداعي قضية ورسالة ووسيلتنا
للنهوض بواقع املرأة والطفل عماد
املســتقبل ،ولبناء االنسان ،وتعزيز
ّ
وجتــذره بأرضــه وتق ّبله اآلخر
دوره
اخملتلف.
وأضافــت :انضمــت مجموعة من
الســيدات املتميزات فكرا وعطاء
وهن د .خيال اجلواهري ود .ســجال
الركابي واالديبة آمنة عبد العزيز و
د .سالمة الصاحلي واالعالمية كرمية
الربيعي الى تأسيس " ملتقى اينانا
الثقافي ،الذي يهدف الى ابراز الدور
االســاس للمرأة العراقية بتحقيق
التم ّيز والريادة من خالل توزيع االدوار
واالولويــات ،والتوعية لبناء اســرة
متماسكة ومجتمع متنور.
فــي بداية اجللســة توالت كلمات
التعريــف لعضــوات امللتقــى.
الشاعرة آمنة عبد العزيز اكدت ان
للملتقى طموحــات بحدود كبيرة
وأضافت :نتمنى ان نقدم شيئا من
االبــداع والثقافة الرصينة بال حتزب
علي
او تكتــات ،وعندمــا طرحت ّ
االديبة ايناس البدران الفكرة فرحت
جدا ان اكون جــزءا من هذا االبداع،
وباننا ســنقدم الشــيء االجمل،
وســيكون لنا لقاءات متميزة وغير
مألوفة في املشــهد الثقافي .لن
نســتثني الرجل في ملتقانا هذا،
إلمياننا ان الثقافة تقوم على جهود
املثقفــن مــن اجلنســن .كذلك
قدمــت الدكتــورة ســجال عبد
الوهاب الركابي والتي حتمل شهادة
املاجستير والدكتوراه من اململكة

سيلينا غوميز

رصدت عدسات الباباراتزي
النجمة العاملية ســيلينا
غوميــز ،وهــي متــارس
رياضتهــا الصباحيــة
في إحــدى غابــات والية
كاليفورنيا األميركية.
واصطحبــت ســيلينا
أحد أصدقائها وحراســا
شــخصيني مــن أجــل
حمايتهــا وحراســتها
خالل مــدة النقاهة التي
تقضيها إلى أن تستعيد
صحتها وعافيتها.وظهرت
املغنية واملمثلة األميركية
مبالبس رياضية من ماركة
 ،Pumaالتــي أصبحــت
الوجه اإلعالنــي لها منذ

الصباح الجديد  -وكاالت:
أبهر امللحن وعــازف العود العراقي
نصير شــمة جمهــوره في حفل
حي بالسعودية ،وجنح كعادته في
انتزاع اإلعجــاب والتصفيق بحرارة
بعد كل مقطوعة.
وألول مــرة مــع أوركســترا العود
املكونة من  35عازفا ،أحيا شــمة

االحتفاء باجلواهري

املتحدة فــي االحياء اجملهرية املائية
نفســها ومتنت ان تكون فاعلة في
هذا امللتقــى وان تقــدم ما يخدم
تطلعات املرأة العراقية ،وتســليط
الضوء على حياة املرأة والطفل في
اجملتمع العراقي.
واكتفت ســامة الصاحلي بتقدمي
عنوانها األكادميي واالدبي ،كشاعرة
وطبيبة بيطرية.
االعالميــة كرمية الربيعــي قالت
ان امللتقى ســيعمل على معاجلة
مشــكالت املرأة العراقية ،ويسهم
في حلها ،وسيكون ضمن برنامجه
لقاءات مــع فنانات وشــخصيات
نسائية اجتماعية عراقية معروفة،
وستكون هناك محاوالت لتوسيع
دورهن بالدفــاع عن حقــوق املرأة

ثالث حفالت في الســعودية مبركز
امللك عبــد العزيز الثقافي العاملي
(إثــراء) ،في مدينــة الظهران
شرقي اململكة.
ودعا شــمة حلشد كل
األعمال املوســيقية
الصغيــرة من التراث
العربــي الثــري،

أيضا .ومن
 18و 19من الشهر نفسه ً
املتوقع أن تشــهد احلفالت حضورًا
جماهيريًــا كبيرا من
عشــاقه ومحبيه
حــو ل
العالم.

حفل زفاف لدجاجة
مبنطقة أكوورث ،بوالية
جورجيا.
وأظهــرت الصــور،
الدجاجة وهي ترتدي
طرحة العــروس وما
يشــبه ذيل الفستان
في حني تأنــق الديك
في بدلته.
وظهرت بقية الدجاجات
جالسات حول العروسني
اللذين ينتظــران إعالنهما
زوجا وزوجة.
وأضافت الصحيفة أن املصورة
األميركية ،كانت تهدف إلى زيادة
وعي اإلنسانية جتاه احليوانات.
حضر احلفــل زوج املصــورة وأبناؤها
الثالثة ،واســتغرق اإلعداد للحفل يوما
كامال.
وأشــارت "ديلي ميــل" أن إيريــن في غاية
السعادة بســبب التعليقات اإليجابية التي
حصلت عليها بعد نشر الصور عبر فيس بوك.

مدة قريبة .وذكرت مجلة
"بيبــول" األميركية في
تقرير سابق لها أن سيلينا
غوميــز بــدأت تشــعر
بأزمتها النفسية األخيرة
منــذ أن عــرض حبيبها
الســابق النجم العاملي
جاستني بيبر الزواج على
خطيبته هايلي بالدوين.

ستيفن سيغال

العراقية.
احملتفــى بهــا الدكتــورة خيــال
اجلواهري (دكتوراه في علم املكتبات
واملعلومــات) حتدثــت عــن بعض
محطات حياتها مع والدها الشاعر
اجلواهري الكبير ،وقالت "كنت من
اوالده املقربــن ،وكان من املناصرين
للمــرأة ،يحترمها وال يقبل التجاوز
عليهــا .وقف وقفة شــجاعة من
اجل افتتــاح اول مدرســة للبنات
في مدينة النجف االشــرف ،وكتب
قصيدته املشهورة (علموها (وهي
دعــوه لتعليم النســاء وحتريرهن
والتي كان مطلعها (علَّموها فقد
كفاك ْم َ
ُ
ب
شــنارا وكفاها أ ّن َ
حتس َ
العلم عــارا) .وكذلك كتب قصيدة
َ
بعنوان (حييتهن بعيدهن) مبناسبة

عيد املرأة الثامن من آذار عندما كان
في براغ.
وعرجــت علــى نشــأته وتكوينه
الشــعري ودواوينــه وعالقتــه
بالساســة واالدبــاء والصحفيني
وتنقالته بني بغداد وبراغ ودمشق.
تضمنــت اجللســة مداخالت من
االديــب جاســم العلي املنســق
الثقافي جلمعية الثقافة للجميع،
والناقــد صبحي ناصــر ،والكاتب
فاضل عبود ،والناشــطة سهيلة
االعسم ،واالعالمي لطيف جاسم،
والروائية ســافرة جميــل حافظ،
واالديب حسن حافظ.
في ختام اجللسة وقعت الدكتورة
اجلواهــري كتابها الصــادر مؤخرا
بعنوان "اوراق من الذاكرة ".

نصير شمة يبهر الجمهور بحفالته في السعودية

الفكرية".
وتابعت :كاظم الســاهر فنان له ماليني
املعجبني وســيظهر مــن بينهم مئات
املدافعــن ،لكن من يدافــع عن لويس
زنبقة؟ رحل لويس زنبقة عن دنيانا منذ
أكثر من خمسني عاماً ،اختفت آثاره في
ظروف غامضة ،ولم يُعرف مصيره منذ
ذلك احلــن .وختمت ســلوى زكو :هذه
دعــوة للمتخصصني كي يعلنوا آراءهم
فــي املوضوع ،هل كانت تلك ســرقة أم
مجرد توارد خواطر؟
مــن ناحية أخــرى يســتقبل القيصر
كاظم الساهر ،عام  2019بجولة حفالت
غنائية عاملية .ومن املقرر أن تبدأ حفالت
القيصر في الدمنارك يوم الســادس من
كانون الثاني املقبل وينتقل بعدها إلى
أمستردام حيث يحيي ً
حفل يوم  11من
ً
حفل ثالثا في
الشهر نفسه ويحيي
فرنسا يوم .13
ويختتم القيصر جولة حفالته في
إجنلترا حيث يحيي حفلتني يومي

الصباح الجديد  -وكاالت:
أشعلت مجموعة من الصور حلفل زفاف دجاجة
وديك ،فــي واليــة جورجيا األميركيــة ،مواقع
التواصل االجتماعي.
وذكرت صحيفــة "ديلي ميــل" البريطانية ،أن
حفل الزفاف مت داخــل مزرعة الدجاجة والديك،
وقامــت بتصويــر احلفل إيرين بانكســتون في

أخبــارهــــــــــم

االحتفاء بالجواهري باكورة ملتقى اينانا

كاظم الساهر متهم بالسرقة
الصباح الجديد  -وكاالت:
بعد اقتراح اعتماد قصيدة "ســام على
رافديك" ا ّلتــي غنّاها الفنــان العراقي
كاظم الساهر منذ عشر سنوات نشي ًدا
وطن ًيا للعراق ،وجه البعض تهمة سرقة
اللحن للقيصر.
وانقسم ر ّواد مواقع التواصل اإلجتماعي
بعدما لفتت الصحفية سلوى زكو إلى
وجود شبه كبير بني حلن قصيدة "سالم
عليك" وحلن السالم اجلمهوري العراقي.
الى فريق مؤيد وفريق معارض.
وكانت ســلوى زكــو قد كتبــت على
"يوجه
صفحتهــا في "فيــس بــوك":
ّ
البعــض أصابع االتهــام للفنان كاظم
الساهر بشأن حلن "سالم على رافديك"
املقتــرح اعتماده نشــي ًدا وطن ًيا ،يقول
االتهــام إن اللحــن مســروق مــن حلن
للموســيقي العراقي لويس زنبقة ،كان
قد اعتمد للســام اجلمهوري بعد ثورة
صحت،
 14متوز ،وهذه قضية أخالقية إن ّ
إضافة إلــى تعارضها مع حقوق امللكية
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وجمعهــا معــا إلنتــاج مؤلفات
موسيقية كبيرة ومبهرة.
وقــال شــمة :عندنــا
تراث عظيــم جدا،
وهــذا التــراث
ميكــن إدخال
التنويعــات
عليــه ،

وميكن أن نســتخرج منــه أعمال
أوركســترا ثرية جدا ،مثلما فعل
بيال بارتوك في العاصمة الهنغارية
بودابســت ،اذ أخذ أعماال صغيرة
مــن التــراث ،وصاغ منهــا أعماال
سمفونيـــة كبيــرة جــدا .هذا
ما يجب علينـــا تطبيقـــه فـي
موسيقانـا.

أفــادت مصــادر أن املمثل
واملنتج ســتيفن سيغال
الــذي تتهمــه شــابة
باالعتــداء عليهــا فــي
 2002عندمــا كانــت في
سن الســابعة عشرة ،لن
يالحق بسبب "عدم كفاية
األدلة".
وكانت الشــابة املذكورة
وهــي عارضــة األزيــاء
الهولندية فافيوال داديس
قد رفعت دعــوى قضائية
بعد ســنوات عــدة على
حصول الوقائع املفترضة.
وأكــد مكتــب املدعــي
العام فــي مقاطعة لوس
أجنليــس ،أن التحقيقات
لم تفــض إلى أدلة كافية

إلطالق مالحقات قضائية
في امللف الذي أغلق بفعل
مرور الزمن.
وقالت ليزا بلوم محامية
فافيوال داديس ،إن القانون
فــي كاليفورنيــا يفرض
علــى أي ضحيــة تقدمي
الدليل الواضح واملستقل
عن أقوالهــا في مثل هذا
الوضع.

مريم أوزرلي
تقضي النجمة التركية
مــرمي أوزرلي ،الشــهيرة
باسم الســلطانة هيام
إجــازة األعيــاد اجمليــدة
مــع عائلتهــا بعيــ ًدا
عــن ضغــوط العمــل
والتصوير.
وشــاركت مــرمي أوزرلي
متابعيهــا عبــر مواقع
التواصــل اإلجتماعــي
بصورة البنتها الصغيرة
في أثناء قيامهما بزيارة
"ســانت كلوز" في أحد
املراكز التجارية الكبرى.
رواجا
الصــورة حققــت ً
واســ ًعا خاصــ ًة أن رواد
اإلنترنــت ن ّوهــوا إلــى

الشــبه الكبيــر بــن
الصغيرة ووالدتها.
جتدر اإلشارة إلى أن أوزرلي
كانت قــد تواجدت في
اآلونــة األخيرة في مصر
لتصوير مشــاهدها في
"لص بغداد" الذي
فيلم
ّ
ستشارك فيه مع نخبة
من جنوم مصر والعالم.

الرجل المائي يتصدر إيرادات
السينما األميركية
الصباح الجديد  -وكاالت:
تصدر فيلــم احلركــة واملغامرة
اجلديد "الرجل املائي" (أكوامان)
إيرادات الســينما األميركية
مطلع األسبوع محققا 67
مليون دوالر .الفيلم
بطولة جايسون
مو مــو ا ،
وآمبر هيرد،
ووليام دافو،
و نيكــو ل
كيد مــا ن ،
ومن إخراج
جيمس وان.
وجاء الفيلم
ا ملو ســيقي
ا جلد يــد
"عــودة ماري
بوبينز"(مــاري
بوبينز ريتيرنز)
فــي املرتبــة
الثانية بإيرادات
بلغــت 22.2
مليــون دوالر.

الفيلــم بطولة إمييلــي بلنت ،ولني
مانويــل ميراندا ،وميريل ســتريب،
وإمييلــي مورتيمير ،ومــن إخراج روب
مارشال.
واحتل فيلم اخليــال العلمي اجلديد
"النحلة الطنانــة" (بامبلبي) املركز
الثالث بإيرادات بلغت  21مليون دوالر.
الفيلم بطولة هيلي ســتاينفيلد،
وجون ســينا ،ومن إخــراج ترافيس
نايت.
وتراجع فيلــم الرســوم املتحركة
(ســبايدر مان :إنتو ذا سبايدر فيرس)

من املركــز األول إلى املركز الرابع هذا
األســبوع محققا  17مليــون دوالر.
أخرج الفيلم بوب بيرسكيتي ،وبيتر
رامسي ،وقام باألداء الصوتي شاميك
مــور ،وجيــك جونســون ،وهيلــي
شتيفيلد.
وتراجــع فيلــم احلركة "املهــرب" (ذا
ميول) مــن املركز الثاني إلــى املركز
اخلامس هذا األســبوع بإيرادات بلغت
عشرة ماليني دوالر .الفيلم من إخراج
وبطولة كلينت إيستوود ،وشارك في
بطولته برادلي كوبر ،وتايسا فارميجا.

حلب تزهو بإضاءة شجرة الميالد
الصباح الجديد  -وكاالت:
لــم متنــع غــزارة األمطار
احللبيني من االجتماع حول
شــجرة امليالد في ساحة
العزيزية منتظرين ســاعة
الصفر إلضاءة أنوارها.
وكان جمهور الشجرة تواقا
اللتقاط حلظات الفرح بعد
ســنوات احلرب السبع ،اذ
جتمع حولها املئات .وقبل
موعد إضاءة الشــجرة
ردد بعضهــم األغانــي
الوطنية احتفاال بخلع
املدينة اللون األسود
الــذي خيــم على
شوارعها عدة سنني.
واضاءت األلعاب النارية
سماء حلب لتضيء بعد

ذلك شجرة امليالد التي اكتست
باللــون األزرق لتعلــوا صيحات
احلاضريــن والتهليــل والصفير
والتصفيق معبرين عن فرحتهم
بالعيد.
ومتر هذه األيــام الذكرى الثانية

لتحريــر مدينة حلب شــمالي
ســوريا من اجملموعات املسلحة
بعــد انســحابها مــن األحياء
الشرقية من املدينة التي تزينت
ابتهاجا بذكرى النصر واالحتفال
بأعياد امليالد ورأس السنة.

