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بغداد - وعد الشمري:
أتهــم حتالف االصــاح واالعمار، 
أمــس الثاثــاء، رئيــس مجلس 
ورئيس  املهدي  عادل عبــد  الوزراء 
احللبوسي  محمد  النواب  مجلس 
مبنح وزارات من حصته إلى حتالف 
وزارة  مرشــح  أن  مؤكــداً  البناء، 
الدفاع فيصل اجلربا مت االعان عن 
رفضه برغــم أن عدد املصوتني له 
كان كافيــاً لتمريره، فيما اشــار 
إلــى أن مرشــحة وزارة التربيــة 
شيماء احليالي مت متريرها مع عدم 

حصولها على االصوات الكافية.
خالد  التحالف  عــن  النائب  وقال 
املفرجــي، أن "مشــروعنا منــذ 
البداية كان واضحاً، بنبذ الطائفية 
واملضــي بعملية االصاح بوصفه 
مشــكات  لتجاوز  االمثــل  احلل 

العملية السياسية".
إلى  حديث  فــي  املفرجي  وأضاف 
"حتالــف  أن  اجلديــد،  "الصبــاح 
االصاح واالعمار وفقاً للدســتور 
كانت الكتلة النيابية االكثر عدداً 
على وفق الدستور واالعراف لكنها 
تنازلــت عن حقها في تشــكيل 
احلكومة وقمنا مــع حتالف البناء 
بتوقيع اتفــاق للمضي بالعملية 

السياسية".
واشــار، إلى أن "أهم ما مت االتفاق 
احلقائب  في  املناصفــة  هو  عليه 
الوزاريــة بني البنــاء واالصاح مع 
والشيعي  السني  املكونني  حفظ 

ويتم االعتماد في ذلك على وضع 
الكتل وليس اعداد النواب".

وأوضح املفرجي أن "رئيس مجلس 
الوزراء عادل عبد املهدي ساعد في 
من خال  االتفــاق،  على  االنقاب 
لوزارات  التصويت  باجتــاه  الذهاب 
هــي مــن حصتنا ومنحهــا إلى 

حتالف البناء".
وبني أن "حتالف االصاح تعرض إلى 
ظلم كبير، كون االتفاق نص على 
أن كل جبهــة حتصل على تســع 
وزارات ثاث منها تذهب إلى املكون 
السني لكل من التحالفني، ولكن 

ما حصل هو مخالف لاتفاق".
واســتطرد املفرجــي، أن "الــذي 
عــزز ذلك النقــض لاتفاقات هو 
في جلســة مجلس  ما حصــل 
النواب االخيرة في طريقة تخالف 

الدستور والنظام الداخلي".
وذكــر، أن "عبد املهــدي لم ينظر 
التحالفني  الــى  واحــدة  بعــني 
املشــكلني جمللــس النــواب وهو 
عن  االكبر  املســؤولية  يتحمــل 

احليف الذي اصابنا".
ويواصــل النائب عــن االصاح، أن 
اصبح معقداً  السياسي  "الوضع 
في  السياسي  واملشــهد  للغاية 
مــأزق كبير وهــذا ال يخدم جهود 
برنامجه  عبد املهدي فــي تنفيذ 

احلكومي".
وأتهــم ايضــاً، "رئيــس مجلس 
لم  بأنه  احللبوسي  محمد  النواب 

ميتلــك االرادة الكاملــة للتعامل 
مــع التصويــت على مرشــحي 
وزارة التربيــة والدفاع وفقا لاطر 

القانونية".
ونوه املفرجي، إلى أن "مرشح وزارة 
الدفاع فيصــل اجلربا حصل على 

االصوات الكافية لكن االعان جاء 
برفضه، على خاف مرشحة وزارة 
التي لم  احليالي  التربية شــيماء 

حتصل على االصوات الكافية لكن 
مت متريرها".
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االصـالح يتهم عبد المهـدي باالنحيـاز
إلى البنـاء والحلبوسـي بعـدم الحيـاد

  توترات محتملة بين الدول المتشاطئة 
3على نهري دجلة والفرات استراتيجية لبناء

2302 سدًا كبيرًا وصغيرًا

بغداد ـ الصباح الجديد:
ائتاف الوطنية برئاسة  وصف 
اياد عــاوي، حكومة عادل عبد 
املهدي بـ “الهشة” وان بدايتها 
ال  أن  متوقعــا   ،" "متعثــرة 
اسلوب  حتت  احلكومة  تستمر 

“فرض" الوزراء ".
وقال النائب عــن االئتاف رعد 
الدهلكــي امــس، إن "الكتل 
الكبيرة  وخاصة  السياســية 
املتمثلــة بتحالفــي االصاح 
لرئيس  الثقة  منحــت  والبناء 
احلكومــة من خــال دعم لم 
يحصل عليه اي رئيس حكومة 

سابق، اال انه بدأ بداية متعثرة 
مــن خــال فســـح اجملـــال 
للتدخـــل في اختيار كابينته 

الوزارية".
واضاف الدهلكي، أن " احلكومة 
احلالية حكومة هشة والميكن 
لها ان تنفذ البرنامج احلكومي 
ســيعجل  ما  وهذا  بتوقيتاته 
احلكومة،  استمرارية  عدم  في 
بــني  “اخلافــات  ان  مبينــا   "
الوزارات  بعض  بشــأن  الكتل 
فرض  على  املهدي  عبد  واصرار 
شــخصيات معينة ستعجل 

في فشل احلكومة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكدت اللجنة القانونية النيابية، 
اي توجه لدى  الثاثاء، عدم وجود 
النــواب لتغيير الســن  مجلس 
الباد،  فــي  للتقاعد  القانونــي 
مبينة أن القضــاء على البطالة 
واســتيعاب اخلريجــني ال يرتبط 

بتغيير سن التقاعد.
النائب  اللجنــة  عضــو  وقــال 
حســني العقابــي فــي تصريح 
العراقية  “اجلامعــات  ،ان  امــس 
تخــرج كل عــام اكثــر من 250 
الف طالب وطالبة، وهم بحاجة 
الــى وظائــف وتعيينــات فــي 
مشــيرا  القطاعات”،  مختلــف 
إلى أن “البرملــان اليوجد لديه اي 

توجه نحو تشــريع قانون لتغيير 
الســن القانوني للتقاعد، بهدف 
حصول اخلريجني على فرص اكبر 

بالتعيني”.
واوضح العقابــي، ان “العراق غير 
فرصة   1000 توفيــر  علــى  قادر 
عمل بالسنة، وبالتالي فأن الباد 
بحاجة الى رؤيــة وقنوات جديدة 
تلك  الســتيعاب  واســتثمارات 

االعداد”.
واشار إلى أن “استيعاب اخلريجني 
اليحتــاج الى تشــريع قانون في 
مجلــس النواب بل الــى تفعيل 
واالســتثمار  العمــل  قانــون 
االجنبية  العمالة  على  والقضاء 

ومنح فرص العمل للعراقيني”.

بغداد - الصباح الجديد:
وصف مجلس محافظة بغداد، 
رئاســة  رفض  الثاثاء،  امــس 
اجلمهوريــة املصادقــة علــى 
انتخاب فاح اجلزائري محافظا 
مشــيرا  املبرر”،  بـ”غير  لبغداد 
إلى أن رئاسة اجلمهورية ألقت 
الكــرة فــي ملعــب القضاء 
خاف  بــأي  الدخول  لتجنــب 

سياسي.
وقــال عضــو اجمللــس علــي 
الكرعاوي فــي تصريح تابعته 
الصبــاح اجلديــد، إن “كتــاب 

احالة  بشأن  اجلمهورية  رئاسة 
قرار تنصيب احملافظ اجلديد غير 

مبرر”.
وأضاف الكرعاوي، أن “جلســة 
األخيــرة  احملافظــة  مجلــس 
والتــي انتخــب خالها عضو 
للمنصب  اجلزائري  فاح  اجمللس 
جرت وفــق اإلجراءات القانونية 
لرئيس  حضور  من  الرســمية 
مجلس احملافظة وتقدمي احملافظ 
العطواني  عطــوان  الســابق 

استقالته”.
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الوطنية: حكومة عبد المهدي 
بدأت متعثرة وال نتوقع استمرارها

القانونية النيابية: ال تغيير
في السن القانوني للتقاعد

عضو بمجلس بغداد: رفض مصادقة رئاسة 
الجمهورية على الجزائري "غير مبرر"

مجلس النواب "ارشيف"
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الصباح الجديد - متابعة:
تواجــه احلكومة اإليرانية، حتديات 
كبيرة  مســتقبلية  اقتصاديــة 
فيما تســتعد لطــرح ميزانيتها 
السنوية، ســيما وان مشكاتها 
قدميــة، وأعمــق مــن العقوبات 
األميركية التــي متثل ضغوطاً ال 

يُستهان بها.
وعلى املســتوى القريب، خســر 
الريــال اإليرانــي نصــف قيمته 
مقابل الــدوالر منذ أعلن الرئيس 
أيار  في  ترامــب  دونالد  األميركي 
املاضــي انســحابه مــن االتفاق 
النووي املوقع في عام 2015 وأعاد 
ذات  األميركية  العقوبــات  فرض 

الصلة.
وقد أدى ذلك إلى ارتفاع األســعار 
االســتثمارات  معظم  وحجــب 
األجنبية التي كان الرئيس حسن 
روحاني يأمل في جذبها، إذ يتوقع 

صنــدوق النقــد الدولــي اآلن أن 
3,6 في  يتقلص االقتصاد بنسبة 

املائة العام املقبل.
لكن احملللني يقولون إن العديد من 

قائمة  االقتصاد  معاناة  أســباب 
قبل قرار ترامب والعقوبات.

املصرفي  القطاع  على مســتوى 
مثا، قــال محمد ماهيداشــتي 

وهــو رجــل اقتصــاد مقيم في 
هو  املصرفي  النظــام  إن  إيــران، 
"املشكلة الكبرى إذ إنه يعلن عن 
أصول وهميــة ويعاني من قروض 

متعثرة".
وأصدرت البنــوك قروضا ضخمة 
في عهد الرئيس السابق محمود 
يذكر  اهتمام  بــدون  جناد  أحمدي 

بشأن ما إذا كان سيتم سدادها.
وقالــت اللجنــة االقتصادية في 
مجلس الشورى في آذار إن نصف 
هذه القروض ، ما قيمته نحو 27 
مليــار دوالر في ذلك الوقت ، باتت 

هالكة.
وحاولت البنــوك التي تعاني من 
نقص شــديد في األمــوال جذب 
ودائع جديدة بأسعار فائدة بلغت 

30 في املائة أو أكثر.
الودائع  وفي حني ســاهمت هذه 
في توفير السيولة التي كانت في 
أمس احلاجة إليها في البداية، أدت 
الفوائد املرتفعة على هذه الودائع 

إلى زيادة عدم استقرار البنوك.
وقال روحاني في اآلونة األخيرة إن 

للبنوك  الصحــي"  "غير  الوضع 
املصرفيــة  املؤسســات  جعــل 
بصــورة  لاقتــراض  بحاجــة 
املركزي لكي  البنك  مستمرة من 
ال تنهار، فــي حني تضاعفت ديون 
دائني القطاع اخلاص خال السنة 

حتى أيلول.
كما تعانــي البنوك مــن تراكم 
املمتلكات العقاريــة غير القادرة 
علــى بيعهــا بعــد أن ضخــت 
إنشائية  مشــاريع  في  السيولة 
عندما شــهد قطاع البناء طفرة 
عام  من  ابتــداء  زخمهــا  فقدت 

.2013
احملاضرة  درويــش  نرجس  وقالــت 
فــي االقتصاد بجامعــة الزهراء 
فــي طهران "لدينا مــا يقرب من 
مليونــي منــزل فارغ فــي إيران. 

ببساطة، الطلب معدوم".
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تقريـر

مليونا منزل فارغة والطلب عليها معدوم

متاعب إيران االقتصادية المستقبلية أعمق من العقوبات األميركية

بغداد ـ الصباح الجديد:
متكنــت وزارة االتصــاالت من 
عمليــات  باكبــر  االطاحــة 
التهريب لسعات االنترنيت في 
كركوك، بعد ان جنحت بجهود 
وباشراف  الوزارة  في  العاملني 
االتصاالت  وزيــر  مباشــر من 
شــخصيا"  مبســك املهربني 

وهم باجلرم املشهود.

وقــد مت فــي هــذه العملية 
مجموعة  تفكيــك  الناجحة 
تهريب ســعات  ابــراج  مــن 
االنترنــت في كركــوك، التي 
من  الســعات  تهــرب  كانت 
جنحت  كما  كردستان،  اقليـم 
في ايقــاف عمل كيبل ضوئي 
قانوني من  ممتد بشــكل غير 
كركوك،  الــى  الســليمانية 

االنترنت  ســعات  تقدر  حيث 
بهـــا  اطاحت  التي  املهربــة 
وزارة االتصـــاالت بالتعـــاون 
مــع هيئــة النزاهــة وهيئة 
وجهاز  واالتصــاالت  االعــام 
االمن الوطني مبا يقدرســبعة 
تقدير،  اقل  lambda(علــى  ملدا 
وهو ما يعادل ضبط خمســة 
مايني دوالر شــهرياً حســب 

التقديـرات .
الشركات  تدرج  وســوف  هذا 
ذات الصلــة باملوضــوع فــي 
بعــد  الســوداء  القائمــة 
تقدميهــا الى القضــاء، كون 
تســهم  الشــركات  هذه  ان 
بشــكل فعلي ومتواصل في 
تخريب البنــى التحتية لوزارة 

االتصاالت .

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن وزير النفط ثامر الغضبان 
الــوزراء على  موافقة مجلس 
القــرض اليابانــي املقدم من 
اليابانية،  )جايــكا(  منظمــة 
لتطوير مصفى البصرة بقيمة 

3 مليارات و600 مليون دوالر.
وقــال الغضبان فــي تصريح 
"وافق مجلس  امس،  رســمي 
الوزراء مؤخراً بناء على توصية 
من اجمللس الوزاري للطاقة الذي 
الياباني  القرض  ارأســه، على 
تكسير  وحدة  إلنشاء  )جايكا( 

في مصفــى البصرة وتطويره 
مبليار دوالر، وهناك عقود أخرى 
تصل  بحيــث  ستســتكمل 
القــروض املقدمة من }جايكا{ 
الى  البصرة  لتطوير مصفــى 
و600 مليون  ثاثــة مليــارات 
ومبـدة  ميسـرة  بشـروط  دوالر 
تصـــل الى 3 ســنوات النها 
معقدة وهنـــاك اقبـال لـدى 
العاملية  الشركات  من  الكثير 
النــه ســيمر علــى أســاس 
عقد ومتويلـــه موجـــود مـن 

القـرض".

وتابع "في الوقــت ذاته، هناك 
بناء مصاف جديدة او ما يعرف 
وواحد  االستثمارية  باملصافي 
منهــا قيد البناء فــي كرباء 
البدء  في  واجه صعوبات  الذي 
النفط  نتيجة هبوط اســعار 
وعــدم مقدرة الدولــة حينها 
وســطوة ارهابيي داعش على 

بعض مناطق الباد".
وأضاف الغضبــان كما "القى 
دفع  فــي  املصفــى صعوبات 
الكوري  املقاول  مســتحقات 
واحلكومة  العمــل  فتوقــف 

اجــراءات  اتخذت  الســابقة 
ووفرت دفوعات وانا شــخصيا 

قابلت املقاولني".
ولفت "لدينا أســبوعياً ماكاً 
وزارة  وكيل  برئاســة  متقدماً 
لاطاع  املصفــى  الى  يذهب 
علــى تقــدم العمــل ووعدنا 
املقبل  العــام  بــان  املقــاول 
سيشــهد زيادة بنسب االجناز 
عن العام احلالــي والهدف هو 
أن يكون االجناز االولي منتصف 

العام 2021".
تتمة ص3

االتصاالت تطيح باكبر عمليات تهريب
لسعات االنترنت بين كركوك والسليمانية

3 مليارات و600 مليون دوالر قرض لتطوير مصفى البصرة

شكك باعداد المصوتين في رفض الجربا وتمرير الحيالي في جلسة النواب األخيرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطني  خالــف حتالف احملــور 
كتلة البنــاء التي ينظم اليها، 
الفياض  فالح  ترشــيح  بشأن 

لوزارة الداخلية .
النائب عن احملــور فالح  وقــال 

العيســاوي فــي تصريحــات 
صحفيــة " كان هنــاك اتفاق 
على  التصويت  بعدم  سياسي 
الفيــاض في جلســة مجلس 
النواب ) أمــس ( – األخيرة - وال 
نريــد ان مير وزيــر الداخلية با 

توافق سياسي".
ان "االصاح  العيساوي  وأضاف 
النواب  جمللــس  معطــا  ليس 
وهذا أمر يحســب له، وهو لم 
وزارة  مرشــحة  علــى  يصوت 
التربية ومرشــح وزارة الهجرة 

واملهجريــن ولكــن مت متريرهما 
"رئيس  ان  مؤكــداً  باالغلبية" 
لم  احللبوســي  محمد  اجمللس 
ينحز للبناء في مترير مرشــحة 
وزارة التربيــة وأي إدعــاء بذلك 

خاف الواقع". 

"الطعن  ان  العيســاوي،  وتابع 
مجلــس  رئيــس  بحياديــة 
وكانت  صحيــح  غير  النــواب 
بتمرير  واضحة  أغلبيــة  هناك 
والهجرة  التربيــة  مرشــحي 
اليمني  وســيؤديان  واملهجرين 

 8 الدســتورية في جلسة يوم 
كانــون الثانــي واملتضرر عليه 
ان يلجــأ الى القضاء" مبينا ان 
"إحتســاب االصوات والنصاب 
من مســؤولية رئاسة مجلس 

النواب".

المحور يخالف طريقة البناء في تمرير الفياض للداخلية ويبريء الحلبوسي
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تبلغ ما يعادل 5 ماليين دوالر شهريًا

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلــن وزير العمل والشــؤون 
باســم  الدكتور  االجتماعية 
عبــد الزمان اطــاق الدفعة 
السادســة من رواتب االعانة 
بغــداد  فــي  االجتماعيــة 
اقليــم  عــدا  واحملافظــات 
كردســتان لعام 2018 ملليون 
و141 الفــا و383 اســرة من 
ضمنهــا اكثر مــن )32( الف 
اســرة شــمول جديد ضمن 
الوجبة االخيــرة التي اعلنت 
خال شــهر تشــرين الثاني 
املنصرم مببلــغ اجمالي يصل 
مليار   )323( مــن  اكثــر  الى 
دينار ، داعيا االسر املستفيدة 
الصرف  الى مراجعــة منافذ 

لتسلم رواتبها. 
دائــرة  عــام  مديــر  وذكــر 
تكنولوجيــا املعلومــات في 
الهيئة املهنــدس جمال عبد 

الرسول ان الدفعة السادسة 
شــملت اكثر من )703( االف 
اســرة يعينها رجل فضا عن 
اكثر )438( الف اسرة تعينها 
التي  االسر  امرأة من ضمنها 
شملت ضمن الوجبة اجلديدة. 
عام  قالــت مدير  من جانبها 
دائــرة الصنــدوق فــي هيئة 
احلمايــة جاكلــني صليوا ان 
املبلغ االجمالــي للدفعة بلغ 
اكثر مــن )323( مليــار دينار 
)103( مليارات  توزعــت بــني 
مليار  و)220(  املرأة  لفئة  دينار 
دينار لفئــة الرجال في بغداد 

واحملافظات. 
احلمايــة  هيئــة  ان  يذكــر 
االجتماعيــة خصصت اخلط 
 )1018( املرقــم  الســاخن 
الشــكاوى  الســتقبال 
اوقات  واالستفســارات خال 

الدوام الرسمي.

صرف رواتب الدفعة السادسة 
لالعانة االجتماعية

شمول جديد لـ 32 الف أسرة..



شؤون عراقية

السليمانية ـ عباس كاريزي:

بينمــا يشــهد إقليم كردســتان 
في فصل الشــتاء هطــول أمطار 
فيضانات  ترافقها  غزيرة  موسمية 
تتنامى تتســبب في أزمــات غالباً، 
في  املياه  قطــاع  مســؤولو  يحذر 
إقليــم كردســتان من أزمــة مياه 
في الســنوات املقبلة نتيجة قيام 
إيران وتركيــا بتخزين املاء واحلد من 

إطالقه.
ويقول مدير عام الســدود وخزانات 
املاء في وزارة املوارد املائية في اقليم 
كردســتان اكرم احمد في تصريح 
للصباح اجلديد، ان اقليم كردستان 
يحتــاج الى بناء 240 ســدا جديدا 
لتدارك ازمة املياه واحلد من شحته، 
التــي اكد انه يحتــاج الى ميزانية 

قدرها بني 7-8 مليارات دوالر.
وعــزا احمد عــدم الســماح ببناء 
واســتكمال ســد بيخمــة الــى 
السياسية،  والصراعات  االســباب 
الفتا الى ان اهمية بناء هذا الســد 
كان من شــأن بنائه تخرين كميات 

كبيرة من املياه.
واشار الى ان دول اجلوار قلصت بنحو 
العراق  الــى  املياه  اطالقــات  كبير 
كثيرا  وجففت  كردســتان  واقليم 
من االنهــر واجلداول ومــوارد املياه، 
ما تســبب بتصحــر آالف الدومنات 
االقليم  في  الزراعيــة  االراضي  من 

ووسط وجنوبي العراق.
واشار الى ان عدم وجود نظام واضح 
االقليم وسياســة  لدى حكومــة 
احتياجــات  واســتراتيجية حتــدد 
االقليم وموارد املياه وآلية التعاطي 
معها مبا يضمن االستفادة القصوى 
من املياه ومينــع اهدارها، فضال عن 
للبدء  املطلوبة  امليزانية  وجود  عدم 
بتنفيذ اخلطط املطلوبة لبناء املزيد 

من السدود.
واضــاف ان مديريته اعدت دراســة 
وخطة اســتراتيجية لعدد السدود 

يحتاجه  الذي  والصغيــرة  الكبيرة 
اقليم كردســتان، نظــرا الن إقليم 
كردســتان يعد من مناطق العالم 
املياه مســتقبالً  بشــحة  املهددة 
وبصورة تهدد حياة ســكانه، الفتا 
الــى ان اخملطط الرئيــس حلكومة 
240 سداً  االقليم يتضمن إنشــاء 
املقبلة بهدف تخزين  السنوات  في 
سبعة مليارات متر مكعب من املاء.

ويحذر مســؤولو قطــاع املياه في 
إقليم كوردســتان مــن أزمة مياه 
في الســنوات املقبلة نتيجة قيام 
إيــران وتركيــا بتخزين املــاء واحلد 
من إطالقه، فكل املؤشــرات تؤكد 
القادمة ســتكون على  أن احلــرب 
املاء، حيث تشــير بيانات املنظمات 

الدوليــة إلــى أن أربعــني مليــون 
شــخص هجروا ديارهم في العالم 
نتيجة احلــروب، بينما هاجر 30-25 
املياه  شحة  نتيجة  شخص  مليون 

وتلوثها.
ارتفاع مناســيب  الرغم من  وعلى 
املياه في فصل الشتاء نتيجة لزيادة 
على  تتساقط  التي  األمطار  كمية 
مناطق إقليم كردســتان ســنوياً، 
تبلــغ نحو عشــرين مليون  والتي 
متر مكعــب، وترافقهــا في كثير 
مــن االحيان حــدوث فيضانات، اال 
ان اجلفــاف يصيب بعــض مناطق 
اإلقليم في فصــل الصيف نتيجة 
لعدم اإلســتفادة من مياه األمطار، 
لذا ميكن لبناء الســدود التي حتمي 

ســكان القــرى واملدن مــن خطر 
الفيضانــات، معاجلة ازمة شــحة 

املياه في فصل الصيف.
وإلى جانــب املنافع التــي يجلبها 
الزراعي،  القطاع  على  السدود  بناء 
فإنه يحيــل الكثير من املناطق إلى 
مناطق ســياحية، وقد ظهرت في 
املنطقة احمليطة بســد سماقولي 
العديــد مــن املرافق الســياحية 
واملطاعــم واحملال على ضفاف خزان 

السد.
ويضيف مدير عام السدود وخزانات 
املاء في إقليم كردستان، أكرم أحمد 
بعد ثورة جمهورية إيران اإلسالمية، 
عمدت إيران إلى قطــع مياه نهري 
يزودان  كانا  اللذين  وكرخة،  الكارون 

أهوار ومناطــق جنوبي العراق بـ15 
العذبة  املياه  مليار متر مكعب من 
سنوياً، وتفاقمت النتائج في السنة 
كل  تشــمل  واملشــكلة  املاضية، 
جنوب العراق وليس البصرة وحدها، 
كما امتدت إلى وسط العراق وهي 

في زحف باجتاه الشمال.
يضم اخملطط الرئيس الذي وضعته 
حكومة إقليم كردســتان إنشــاء 
230 سداً، من بينها 18 سداً كبيراً، 
وإنشــاء هذه الســدود بحاجة إلى 
موازنة ضخمة، لكن إجنازها سيؤدي 
إلــى تخزين ما بني ســتة مليارات 
من  مكعب  متر  مليارات  وســبعة 
املــاء، وسيســتغرق بناؤها خمس 

سنوات.

وهنــاك حتذيرات منذ ســنوات من 
حتــول امليــاه إلى ســالح للتهديد 
والضغــط وقد ظهرت بــوادر هذه 
األزمة خــالل الصيف املنصرم على 
محافظات االقليم ووسط وجنوبي 
العــراق، حيث قامت ايــران وتركيا 
بقطــع امدادات املياه، مــا ادى الى 
جفــاف نهر الــزاب الصغير واتالف 
وجفــاف روافد كبيــرة على نهري 
دجلة والفــرات، بينما لــم تتعاف 
آثار  من  كردســتان  إقليم  حكومة 
األزمة املالية بعــد، االمر الذي ادى 
اجتاحت  حقيقية  ميــاه  أزمة  الى 
العراق وإقليم كردســتان بســبب 
قطع إمدادات املياه من إيران وتركيا.

مدير عام السدود: لدينا استراتيجية لبناء 230 سدًا كبيرًا وصغيرًا
ال توجد سياسة مائية واضحة لدى اإلقليم والعراق على حد سواء

سد دوكان

اكرم احمد: ان اقليم 
كردستان يحتاج الى 
بناء 240 سدا جديدا 
لتدارك ازمة المياه 
والحد من شحته، التي 
اكد انه يحتاج الى 
ميزانية قدرها بين 8-7 
مليارات دوالر

األربعاء 26 كانون األول 2018 العدد )4083(

Wed. 26 Dec. 2018 issue )4083)

عبدالزهرة محمد الهنداوي 

لم تعد مفردة االنفجار تثير مخاوفنا ، او في االقل لفت انتباهنا 
اليها ، ألننا على مدى ســنوات اعتدنا على التعامل مع مفهوم 
هــذه املفردة عمليا من خــالل االنفجارات الكثيــرة التي كانت 
تشهدها شــوارع مدننا ، .. وألننا اعتدنا على سماع االنفجارات 
، ولكي ال ننســاها ، رحنا نطلقها علــى وقائع حياتنا اليومية ، 
آخذين بنظر االعتبار جانبها »االيجابي« !! ، ومن ذلك ، ما توصف 
به املوازنة العامة للدولة لعام 2019 التي مازال مصيرها مجهوال 
، هل متضــي على وفق الصيغة التي وضعتهــا احلكومة ، ام ان 
مجلس النواب ســيكون له رأي آخر فيها ؟ .. املهم اننا نســمع 
اليــوم من يصف هــذه املوازنة باالنفجاريــة ، بوصفها اضخم 
موازنة يشــهدها العراق في تاريخه ، اذ ســيبلغ حجم االنفاق 

فيها اكثر من )132( تريليون دينار ، اي  نحو )120( مليار دوالر
وهنا ثمة سؤاالن يقفزان إلى الذهن ، االول : هل ، حقا  ان موازنتنا 
بهــذا الرقم الفلكي تعد موازنة انفجارية ؟ ، ، وإذا كانت االجابة 
نعم ، يأتي السؤال الثاني : هل ، ستتسبب هذه املوازنة بتفجير 

البالد اعمارا وتنمية ؟ !! 
فيما يتعلق بالســؤال االول ، قطعا ان االجابة ســتكون نعم .. 
فهي انفجارية بنحو »انفالقي« اذا قارنها مبجموع موازنات الدولة 
العراقيــة خالل املدة من 1955 لغاية 1959 التي لم تكن  تتجاوز 
الـ)500( الف دينار – وان كانت )500( االمس ال تشبه )500( اليوم  
، التــي لم تعد تقنع حتى املوظف حديــث العهد في الوظيفة 
، فهو يتظاهر كل يوم مطالبا بزيادة الـ)500( البائســة !! .. اما 
(500(  اخلمسينيات فقد احدثت تنمية حقيقية في البالد متثلت 
بتنفيذ عشــرات املشــاريع االستراتيجية في شــتى قطاعات 
التنمية ، ووضعت اسسا ســليمة للبناء ملا تالها من الفترات ، 
-ولكن لآلسف ، فان مسارات التنمية انحرفت وابتعدت عن تلك 
االســس ، فكان ما كان من اخلراب التنموي املســتدام !! .. نعم 
، هي موازنــة انفجارية اذا قارناها مع الـــ)9( مليارات دوالر التي 
متثل موازنة اجلارة ســوريا ذات الـ)25( مليون انســان مثال ، وهي 
انفجارية ايضا ، اذا قارناها مع موازنة ام الدنيا مصر ذات الـ)100( 
مليون انســان ، اذ بلغت موازنة مصــر لعامي 2018-2019 نحو 
94 مليار دوالر وهي اكبر موازنة فــي تاريخ الدولة املصرية .. اذن 
فموازنة العراق ووفقا لهذه املقارنات تعد موازنة انفجارية فعال ، 
ولكن ال اعتقد ان انفجارها سيحدث اعمارا هائال في البالد كما 
يوحي لنــا هذا التوصيف ، وإال ، ومتاهيا مــع مبدأ القياس ، فان 
كل موازنات العراق منذ عام 2010 صعودا تعد موازنات انفجارية 
، ففــي عام 2011 كان حجم املوازنــة 96 تريليون دينار وفي عام 
2012 بلغت 117 تريليون وفي عام 2013 تناوشت املوازنة الـ)120( 
تريليون دينار ، فيما مر عــام 2014 من دون موازنة ، ولكن قطعا 
ان ما مت انفاقه في ذلــك العام ال يقل عن  100 تريليون وفي عام 
2015 بلغــت نفقات املوازنة 119 تريليون دينار  على الرغم من ان 
البلــد كان يواجه في حينها ازمة اقتصادية حادة ، ظهرت آثارها 
في موازنــة 2016 اذ انخفضت إلى 100 تريليــون دينار ، ثم في 
عام 2017 إلى 79 تريليون ، ثم عادت لترتفع مرة اخرى عام 2018 
إلــى 104 ترليونات دينار .. اما في  عام 2019 فقد حدد مشــروع 
قانون املوازنة نفقات الدولة بـ)132( تريليون دينار ، وهو رقم كما 
هــي ارقام املوازنات الســابقة يبدو فلكيا ، ولكــن ، ما هي اثاره 
االنفجارية في حتقيق التنمية ؟ ومتى ميكن عد املوازنة انفجارية 
فعــال ؟ .. هل نقيــس االنفجار من خالل ما حملتــه املوازنة من 
ارقام كبيــرة ؟ ، ام من خالل قراءة آثارهــا التنموية ، كما كانت 
اثار موازنات اخلمسينيات ؟ .فلو كان القياس هو حجم ما حتمله 
من  املوازنة من ارقام  ، لشــهد العــراق تطورا يفوق اخليال خالل 

سنوات قالئل !!
بالتأكيد ان االثر التنموي هــو املقياس ، اذ ينبغي ان تقودنا زيادة 
االنفاق إلى حتفيز االقتصاد الذي يشهد حالتي انكماش وتباطؤ 
واضحني بفعل انخفاض اسعار النفط .. اما واحلال مع تفاصيل 
املوازنــة ، فال اعتقد ان تغييرا  تنمويا مهما سيشــهده العراق 
خــالل العام املقبــل ، اذ ليس ثمة تغيير في مســارات االنفاق ، 
فتخصيصات اجلانب االســتثماري مازالــت خجولة ومتواضعة 
باملقارنة مع اجلانب التشــغيلي )34( تريليونا لالستثمار مقابل 
اكثر مــن )97( تريليونا للنفقات اجلاريــة .. وال ميكن راهنا تغيير 
هذه املسارات ، الن بني النفقات اجلارية توجد الكثير من اخلطوط 
احلمر التي ال ميكــن للحكومة )اي حكومة( جتاوزها ، ومنها مثال 
مــا يقارب الـ)60( تريليون دينار متثل  رواتب وأجور موظفي الدولة 
، وهذه ال ميكن املســاس بها ، ومنها ايضا )11( تريليون دينار متثل 
مبالغ اقســاط ألدين العام ومنها نفقات اخرى تتعلق باجلوانب 
االمنية والصحيــة والبطاقة التموينيــة ، لتبقى تخصيصات 
اجلانب االستثماري عاجزة عن تلبية متطلبات التنمية احلقيقة 
، ولهذا يضطر العراق إلى االســتمرار في االقتراض ، ومعنى ذلك 
ان الدين العام ســيتعاظم  على حساب النسبة الطبيعية من 
الناجت احمللــي االجمالي ، ألنه في نهاية املطــاف ال ميثل اقتراضا 
استثماريا ينبغي ان يســهم  بتحقيق زيادة في معدالت النمو 
االقتصادي واخلروج من حالة االنكمــاش التي يعانيها االقتصاد 
الوطني منذ ســنوات إلى حالة النمو وتوفيــر اخلدمات .. ولهذا 
ينبغي اعادة النظر مبنظومة املفاهيــم التي حتكم اعداد قانون 
املوازنة ، والســعي للخروج من الهيمنة النفطية باجتاه تنمية 
القطاعات االخرى مــن غير ايرادات النفط ، وقطعا لدينا الكثير 
من املنافذ واملمــرات التي ميكن ســلوكها للوصول إلى مصادر 
مستدمية لإليرادات املالية , وكل ذلك ال ميكن حتقيقه إال اذا حررنا 
مؤسسات الدولة من االعتماد املطلق على ما توفره املوازنة من 
دعم لها ، وعقدنا شــراكة فاعلة مع القطاع اخلاص ، عدا ذلك 
ستبقى التنمية رهينة محبسها احلالي وتبقى موازناتنا صوتية 

االنفجار ! . 

الموازنات االنفجارية !

2

تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد مدير عام الشركة املهندس حيدر 
ســهر نعيمة بأن الشركة دأبت على 
اإلنتاجية  اخلطــوط  وتطويــر  تأهيل 
ملعامــل األملنيوم والقابلــوات ورفدها 
بخطــوط ومكائن ومعــدات حديثة 
من شــركات رصينة ومناشئ عاملية 
الى جانــب تنمية مهــارات العاملني 
املتطــورة  التقنيــات  واســتعمال 
من خــالل اســتغالل مبالــغ اخلطة 
االستثمارية املمنوحة من قبل الوزارة 
، مما اســهم في رفع االنتاجية وتطوير 
وحتســني نوعية املنتجات بالشــكل 
الذي يضاهي املستورد وينافسه بقوة .

واشار املدير العام الى ان الدعم املقدم 
ليس مبســتوى الطموح والرغبة فيما 
لوقــورن بحجم الشــركة وعراقتها 

واصالتها اذ ان شركة اور من الشركات 
واملتفردة  املعروفة  والعمالقة  الكبيرة 
والداعم  الرافد  التخصصي  بأنتاجها 
لقطاع الكهرباء منذ ســنني مضت ، 
داعيا الى ضرورة تخصيص مبالغ اخرى 
كبيرة بهــدف مواكبة التطور العاملي 
احلاصل واالرتقاء بالطاقات والنوعيات 
الوطني  باالنتاج  الكهرباء  وزارة  لدعم 
الرصــني ورفد االســواق احمللية ، وتابع 
ان للمحافظــة واحلكومة احمللية في 
ذي قار دور واضح في تقدمي الدعم من 
قبل احملافظ واعضاء مجلس احملافظة 
من خالل ألزام كافة دوائر ومؤسسات 
الواقعة فــي احملافظة بأقتناء  الدولة 
منتجات الشــركة ، مبينا بأنه قد مت 
مطالبة املسؤولني في احلكومة احمللية 
للشــركة ضمن  مبالغ  بتخصيــص 
موازنــة تنمية االقاليم غيــر ان هذا 
املوضوع لم يحســم بعــد وان هناك 
توجــه لدى احملافظة بدعم الشــركة 

مبايصب فــي مصلحة عملها وتطوير 
انتاجها .

واكد املدير العام ان وزارة الكهرباء تعد 
واملسوق  املســتفيدة  الوحيدة  اجلهة 
اغلب  وان  الشــركة  ملنتجات  الرئيس 
العقــود املبرمة معهــا يتم تنفيذها 
على وفــق املــدد احملــددة والكميات 
املطلوبة غير ان حجم العقود املوقعة 
مقارنة  قليلــة  كانت  احلالــي  للعام 
بالعقود املبرمــة خالل الفصل الثاني 
من العام املاضي والتي مت اجناز قســم 
منهــا والعمل جــار علــى تنفيذها 
بالكامــل خالل هذا العــام ، مطالبا 
عقود  وتوقيع  التعاون  تفعيل  بضرورة 
جتهيز جديدة بفترات ومدد مناســبة 
رصينة  الشــركة  منتجات  ان  كــون 
والســيطرة  للتقييــس  وخاضعــة 
النوعيــة وذات جــودة ونوعية عالية 
ومنافسة للمستورد كما ان الشركة 
حاصلة على شــهادة اجلودة العاملية 

من شــركة بي ام ترادا البريطانية الى 
والدعم  االســناد  تقدمي  جانب ضرورة 
الى  اللجوء  الوطني وعــدم  لالنتــاج 
الصعبة  العملــة  وضياع  املســتورد 
خدمــة للمصلحة العامــة ولتعزيز 
العمل املشــترك بني وزارتي الصناعة 
والكهربــاء ، الفتا الى انــه في حالة 
التعاون والتعاقد فان الشــركة  عدم 
ســتعاني من حالة ركــود اقتصادي 
سينعكس ســلبا على الوضع العام 
للشــركة وعدم القــدرة على تأمني 
نفقاتهــا ومصاريفها وحتمل %50 من 
رواتب موظفيها البالغ عددهم )4000( 

موظف .
الشركة من  اما بخصوص ماحققته 
تطور كبير فــي تنفيذ خطط االنتاج 
والتسويق قال املدير العام ان شركته 
تبنت خطة مدروسة منذ مطلع العام 
احلالــي لزيادة انتاجهــا اذ اخذت على 
بزيادة  انتاجية  تنفيذ خطــة  عاتقها 

ملحوظــة ألنتاج وتســويق ماقيمته 
(5( مليارات دينار شهريا كمعدل ثابت 
وحتقيق هــذه اخلطة بدءاً من شــهر 
كانون الثاني مــن العام اجلاري ولغاية 
شــهر متوز املاضي لاليفاء بااللتزامات 
بتجهيز  الكهرباء  وزارة  مع  التعاقدية 
دوائــر ومديريــات توزيــع الكهربــاء 
ومشاريع نقل الطاقة في عموم العراق 
واالســالك  القابلوات  بحاجتها مــن 
مختلفة  الريفي  والقابلو  الكهربائية 
 ، والكميات  والنوعيــات  القياســات 
مؤكدا حتقيــق تطــورا ملحوظا في 
االنتاج خالل النصــف االول من العام 
احلالي قياسا بالفترة املماثلة من العام 
املاضي وبنســبة تطور )241(% ،عازيا 
اســباب الزيادة املتحققة الى اجلهود 
اعمال  تنفيــذ  في  املبذولة  احلثيثــة 
التأهيل والتطويــر واملتابعة امليدانية 
االنتاجية  العملية  ملراحل  املســتمرة 
لضمان انسيابية سير العمل واالنتاج 

وتذليل العقبات ، مفصحا عن توقيع 
عقد لتجهيز مديريات توزيع الكهرباء 
بحوالي )200( الف وصلة ربط  املنيوم 
ونحــاس بقيمة )3( مليــارات و)279( 
مليــون دينار وعقــد لتجهيز القطاع 
اخلــاص بصفائح ومقاطــع االملنيوم 
بكميــة )150( طنا بقيمــة مليارين 
و)500( مليون دينــار ، معربا عن امله 
بتوقيع عقود جديدة بعد اقرار املوازنة 
العامــة للدولة .كما وافصح عن عزم 
الشركة لتنفيذ خططها املستقبلية 
العملية  بواقع  للنهــوض  الطموحة 
الصناعي  النشاط  وتوسيع  االنتاجية 
فيها مبا ميكنها من الدخول واملنافسة 
في االسواق احمللية والعاملية واملتمثلة 
الضغط  قابلــوات  انتــاج  مبشــروع 
املتوســط الذي هو قيد االحالة على 
احدى الشــركات العامليــة الرصينة 
بقيمة )45( مليــار دينار وبطاقة )10( 
االف طن ســنويا ، موضحــا بأن اجناز 

هذا املشــروع احليوي سيســهم في 
سد احتياج وزارة الكهرباء لهذا املنتج 
على  كبير  ايجابــي  مبردود  وســيعود 

الشركة والوزارة واحملافظة والبلد .
كما كشــف املدير العام عن ســعي 
القابلو  اجناز مشروع  الشركة الكمال 
املقبلة  باجللي خالل االشــهر  اململوء 
والــذي توقــف العمل به فــي نهاية 
املاضي بعد انسحاب اخلبراء  متوز قبل 
االتراك نتيجة االحــداث االخيرة التي 
حصلت في البالد ، مبينا بأن الشركة 
بصــدد حــث شــركة العــز العامة 
بخبراء  باالستعانة  للمشروع  املنفذة 
عراقيني الكمال تنفيذ املشــروع بعد 
اجناز مانســبته %70 منه واملباشــرة 
بالتشغيل لرفد وزارة االتصاالت وتلبية 
حاجتهــا خصوصا وان الــوزارة ابدت 
املباشــرة  حال  املنتج  باقتناء  رغبتها 

باالنتاج .

تعتزم الدخول في األسواق العالمية

»أور« الرائدة في إنتاج القابلوات واألسالك ومنتجات األلمنيوم لقطاع الكهرباء

بغداد ـ الصباح الجديد:
الدكتور  التجــارة  وزيــر  قــال 
ان  العانــي  هاشــم  محمــد 
العــراق دخل مرحلة جديدة من 
انطالقة  وبدأ  واالستقرار  االمن 
جديدة ورؤية واضحة في مجال 
اعادة  عمليــة  عبر  االقتصــاد 
االعمــار ، مبينــا انــه حريص 
على توطيــد العالقات مع دول 
العالم وتنفيذ جميع االتفاقات 
التي تؤدي الى تطــور العملية 

التنموية .
ترؤســه  خالل  الوزير  واوضــح 
لالجتماع االستثنائي للمجلس 
واالجتماعي جلامعة  االقتصادي 
الدول العربيــة في مقر االمانة 
العامــة للجامعــة العربيــة 
بالقاهرة انه "انطالقا من ادراك 
العراقيــة من اهمية  احلكومة 
بناء  في  شــرعت  االســتثمار 
يحقق  كامل  اقتصادي  نســق 
رائدا فتم  دورا  اخلــاص  القطاع 
تشــريع قانون االستثمار ليوفر 
االمتيازات  جميع  للمســتثمر 

والضمانات.
العربية  الدول  دعونا  قائال  وتابع 
الــى اعطــاء االولويــة لتعزيز 
العربية  االقتصادية  العالقــات 
زيادة  الى  الذي يؤدي  بالشــكل 
التبــادل التجــاري وتنشــيط 
العربية  الدول  بني  االســتثمار 

، مؤكــدا ان االجتماع يشــكل 
انطالقــة نوعيــة فــي العمل 
االقتصــادي العربي املشــترك 
جميــع  تشــمل  بنــوده  الن 
االبعاد التي ســتؤدي الى اقامة 
واجتماعية  اقتصاديــة  بنيــة 
عربية وحتقيــق انطالقة مؤثرة 

االجتماعية  التنميــة  لعملية 
واالقتصادية.

كما اشار الى اهمية املوضوعات 
املطروحة على االجتماع ومنها 
االسترشــادي  العربي  امليثــاق 
االقتصاديــة  للمؤسســات 
مشددا   ، واملتوسطة  الصغيرة 

علــى اهمية هذه املشــروعات 
بوصفهــا رافــدا مــن روافــد 
التنمية يســاعد على تقليص 
وتنمية  الشــباب  بني  البطالة 

املوارد االقتصادية .
املشــروعات  ان  العاني  وذكــر 
العمالقة التي نراها في العديد 

مــن دول العالــم لــم تكن اال 
ومتوسطة  صغيرة  مشروعات 
في بدايتها ، وخلص الى التاكيد 
على اهمية البند اخلاص بخطة 
التنمية املســتدامة في الدول 
العربيــة 2030 ، كما اكد على 
على جدول  املدرج  البند  اهمية 
املتعلـق  االجتمـــاع  اعمـــال 
الدول  فــي  االطفــال  بعمــل 

العربية .
الدكتور  التجــارة  وزيــر  قــال 
محمد هاشم العاني ان العراق 
حريص على زيادة حجم التبادل 
التجاري مع مصر ملا متتلكه من 
صناعات متطورة وخيرات ومواد 
دخلت  كبيرة  وزراعيــة  غذائية 
الســوق العراقية واكد العمل 
حسب البرنامج احلكومي الذي 
طرحــه رئيس الــوزراء الداعي 
الدول  جميع  على  االنفتاح  الى 

العربية والعالم .
التوجـــه  ان  الــى  واشـــار 
على ضرورة  يشدد  احلكومـــي 
توحيـد االجـراءات فـي املنافـذ 
واالقليـم  املركز  بيـن  احلدوديـة 
وااللتبــاس  التبايـــن  ملنــــع 
بعـض  منـــه  يعانـي  الـــذي 
التجار الفتـا الى وجـود بعـض 
احلدوديـة  املنافذ  في  العقبـات 
 ، قريبـــا  ســيذللها  ولكـــن 
مشــيرا الى التعــاون مع وزارة 

املاليـــة للعمـــل علـى عـدم 
االقليـم  مـع  الرسوم  ازدواجية 

وتوحيدها. 
وكان وزيــر التجــارة العراقــي 
محمد هاشــم العاني دعا إلى 
إعطاء األولوية لتعزيز العالقات 
بالشــكل  العربية  االقتصادية 
الذى يــؤدى إلى زيــادة التبادل 
التجارى واالستثماري بني الدول 

العربية.
جــاء ذلك فــي كلمــة الوزير 
أمام  العانــي  هاشــم  محمد 
ألعمال  االفتتاحيــة  اجللســة 
واالجتماعي  االقتصادي  اجمللس 
في  الــوزاري  املســتوي  علــى 
دورته غيــر العادية والتي تعقد 
برئاســته لإلعــداد والتحضير 
االقتصادية  التنمويــة  للقمة 
واالجتماعيــة املقررة في بيروت 

الشهر املقبل.
وقــال العاني أن العــراق دخل 
مرحلــة جديدة أصبــح يتمتع 
وبدأ  واالســتقرار،  باألمن  فيها 
انطالقة جديــدة ورؤية واضحة 
في مجال االقتصاد عبر عملية 
أنه  إلى  اإلعمار، مشــيرا  إعادة 
في هذا اإلطـــار فـــإن العـراق 
حريـــص علي توطيد العالقات 
مع دول العالــم، وتنفيذ جميع 
االتفاقات التــي تطور العملية 

التنموية.

أكد حرصه على توطيد العالقات مع دول العالم

العراق يبدأ انطالقة اقتصادية جديدة عبر عملية إعادة اإلعمار 

جانب من االجتماع االستثنائي للمجلس االقتصادي واالجتماعي
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الزراعة تمنع استيراد 
البرتقال لوفرة المنتج 

المحلي

الخطوط الجوية تسعى 
الى الخروج الكلي من 

الحضر االوروبي

االصـالح يتهم عبد املهـدي 
باالنحيـاز إلى البنـاء 

واحللبوسـي بعـدم احليـاد
ويتوقع بــأن "حتالف االصالح 
لــن يذهــب إلــى جلســة 
وزارة  ملرشــح  التصويــت 
مــع  مســتقبالً  الداخليــة 
بقاء الشــكوك حــول اليات 

احتساب االصوات".
ومضــى املفرجــي، إلــى أن 
"رئيس مجلــس النواب يجب 
واال ســوف  يكون محايداً  أن 
يتعــرض إلى احملاســبة وفقاً 

للسياقات الدستورية".
النائب  ينتقــد  جانبــه،  من 
رامي  التحالــف،  عــن  االخر 
املهدي  السكيني، جلوء "عبد 
إلى تقســيط الوزراء في كل 
جلســة بتقدميــه عــدد من 

املرشحني".
واضاف السكيني، في تصريح 
أن  اجلديــد"،  "الصبــاح  إلى 
"العراق فيه مشكالت كبيرة 
ويجب حلها بالنحو الصحيح 
وليــس مــن خالل الســعي 

لفرض االرادات".

ويرى، ان "اصرار رئيس مجلس 
لوزارة  مرشــحه  على  الوزراء 
الداخلية فالح الفياض اوقعه 
في حرج كبير وهو املشــكلة 
امام  تواجهــه  التي  االكبــر 

الكتل السياسية".
أن  الســكيني،  وأوضــح 
زالت  ما  السياسية  "العقدة 
ونحن  الكتل،  من  مســتمرة 
نحــذر مــن االصــرار عليها 
الســيما في موضوع الوزارات 

االمنية".
يشــار، إلى أن مجلس النواب 
كان قــد صوت في جلســته 
وزارة  االخيــرة على مرشــح 
الهجرة  وزارة  التربية ومرشح 
تأجيل  مت  فيمــا  واملهجريــن 
الداخلية  علــى  التصويــت 
والدفــاع والعدل إلــى العام 

املقبل.

عضو مبجلس بغداد: رفض 
مصادقة رئاسة اجلمهورية 

على اجلزائري "غير مبرر"
“رئيس  ان  الكرعاوي،  واوضح 
اجلمهوريــة برهــم صالــح 

القــى بالكــرة فــي ملعب 
القضاء للبــت في القضية 
الدخول  دون  املوقف  وحسم 
بخالف مع اي طرف سياسي 
املنصب”،  علــى  متنافــس 
القضاء  “يصــدر  ان  مرجحا 
املقبلة  االيــام  خــالل  قرارا 

بجانب اجلزائري”.

3 مليارات و600 مليون 
دوالر قرض لتطوير مصفى 

البصرة
"مصفى  ان  الغضبــان  وبني 
كربالء هــو حديث مبواصفات 
اوروبية وينتــج البنزين عالي 
قليل  وزيت غــاز  االوكتايــن، 
أســود  ونفطــا  الكبريــت، 
بنســبة أعلى تصــل الى 18 
باملئة وليس 50 باملائة كما هو 
االن، ومعظم االنتاج سيكون 
بنزينا ومقطرات وسطية وهو 
قريب من مراكز االســتهالك 
الكبــرى وســيكون مرتبطا 
بأنابيــب ومنتجاتــه تكــون 
الوطنية  الشــبكة  ضمــن 

للمنتجات النفطية".

تتمات ص1

دهوك - خدر خالت:

فــي  عراقــي  خبيــر  رجــح 
والسياســات  إســتراتيجيات 
املائيــة، ان تتعــزز التوترات بني 
بنهري  تتشــارك  التي  الــدول 
ان  الى  دجلة والفرات، مشــيرا 
في  هطولها  املتوقــع  االمطار 
فصل اخلريف قد تغطي العجز 
جراء النقــص املتوقع باالمطار 
في فصــول الشــتاء، مبينا ان 
النقص في مــوارد املياه بتركيا 
ســيزيد من االجهاد املائي على 

سوريا والعراق بشكل واضح.
جامعة  فــي  االســتاذ  وقــال 
في  حمــزة  رمضــان  دهــوك، 
اجلديد"  "الصبــاح  الى  حديث 
ان "حوضــي دجلــة والفــرات 
يعدان شــريان احليــاة للعراق، 
ومواردهما املائية مهمة لتوليد 
والري  الكهرومائيــة  الطاقــة 
واالســتخدامات املنزلية، ليس 
احلوضني،  دول  بل جلميع  للعراق 
والعراق  وســوريا  تركيــا  وهي 

وايضا إيران".
واضــاف "كما هــو معلوم فان 
ما يقارب من ٪90 من تصاريف 
نهر الفرات و ٪46 من تصاريف 
نهــر دجلــة تنبع فــي تركيا،  
ومحاكاة  مناذج  إلى  واســتناداً 
فان  مختلفــة،  ســيناريوهات 
عدة  في  املستقبلية  للتغيرات 
مســائل تتعلق بهذه القضية 
احلرارة،  درجــات  وهــي  احليوية 
وهطــول األمطــار، والغطــاء 
الثلجي وتصريف األنهـــار في 
والفرات  دجلة  نهر  حوضي  دول 
الفصـــل  الكالم  لها  سيكون 

بهـذا الشـأن".
وبحسب حمزة فانه "بالنسبة 
فــان جميع  احلــرارة،  لدرجــة 
عمليات محاكاة السيناريوهات 
تشــير إلــى زيادة فــي درجات 
حوضي  عبر  السطحية  احلرارة 
بأكمله،  والفــرات  نهر دجلــة 
ومن احملتمل أن تؤثر هذه الزيادة 
املتوقعة في درجــة احلرارة في 
مواسم الشــتاء بشكل كبير 
الهيدرولوجية  الــدورة  علــى 
تقليل  خــالل  من  اإلقليميــة، 
وتغييــر  الثلجــي  الغطــاء 

موســمية اجلريان الســطحي 
لالنهار".

ومضــى بالقول "اما بخصوص 
الهطوالت املطرية، فمن املتوقع 
أن تنخفــض معــدالت هطول 
واألجزاء  املرتفعات  في  األمطار 
وفي  احلــوض  من  الشــمالية 
الوقت نفســه سيكون هنالك 
زيادة في األجزاء اجلنوبية، وكان 
هنالــك تغيــرات فــي هطول 
عمليات  معظــم  في  األمطار 
االنخفاض  عــن  احملاكاة، فضال 
املتوقــع في هطول األمطار في 
املرتفعــات بنهاية القرن احلالي 
قد يصل الى ما نســبته ٪33 و 
من املتوقــع أن ينخفض معدل 
تساقط املاء املكافئ في الثلج 
الى   55٪ بنسبة  املرتفعات  في 
٪87 وهــذا رقــم كبيــر ومؤثر 

جدا".
التصاريــف  مســألة  وحــول 
النهريــة، يرى حمــزة انه "من 
احملتمل أن تشهد مناطق تركيا 
سلبية  أكثر  مباشــرة  تأثيرات 
لتغيــر املناخ مقارنــة بأراضي 
الدول األخرى في احلوضني، حيث 
من املتوقــع أن ينخفض معدل 
الســنوي  الســطحي  اجلريان 
بنســبة 26 - ٪57 فــي تركيا 
بحلول نهاية القرن احلالي، وألن 
معظــم منابع امليــاه تقع في 
هذه املنطقــة، فمن املتوقع أن 
تشعر جميع البلدان األخرى في 
احلوض باإلجهــاد املائي الكبير 
النهرية  التصاريــف  اونقصان 
بشــكل كبير جداً خالل القرن 

احلادي والعشرين".
"زيادة  ان يكون هنــاك  مرجحا 

كبيرة في هطــول األمطار في 
فصول اخلريف التي مت محاكاتها 
على جنوب شــرق تركيا، مما قد 
يســاعد على تعويــض العجز 
في نســبة هطول االمطار في 
احلد  وبالتالي  الشــتاء،  فصول 
الدورة  التغيير خالل  من صافي 
الســنوية"..  الهيدرولوجيــة 
مشــددا علــى انه "مــع ذلك 
ســتبقى اخملاطــر االجتماعية 
التكيفيــة  والقــدرة  عاليــة 
النزاعات  يعــزز  مما  منخفضة، 
املوارد  علــى  والتوتر  احملتملــة 

املائية في املستقبل".
وتتحــدث الكثير مــن املصادر 
اخملتصة في ملف املياه ان تندلع 
عدة حروب بني الكثير من الدول 
التــي تتشــاطئ بانهــر املياه 
منطقة  وبضمنهــا  العذبــة، 

الشرق االوسط، ويسمى اخلبراء 
ذلك بانه قد يكون حروب املياه.

التي  اجلفاف  ظاهــرة  وفاقمت 
تعصف بدول الشــرق االوسط 
املياه،  منذ عقدين من شــحة 
وعزز ذلك قيــام دول املنابع الى 
وايضا  العمالقة  الســدود  بناء 
مياه  حلجز  الصغيرة  الســدود 
السيول والفيضانات املوسمية، 
وبالتالــي قلل ذلك مــن املوارد 

التي تقع جنوب دول املنبع.
ومما ضاعف اخملــاوف في العراق 
وســوريا على وجه خاص، قيام 
تركيا باملباشــرة مبشروع )كاب( 
الذي يشــمل 22 ســدا كبيرا، 
والذي سيقلل من حجم واردات 
البلديــن الى مديــات يصفها 

مراقبون مختصون باخلطيرة.
ينتقد خبــراء محليون  فيمــا 

االهمال  وســوريا  العــراق  في 
احلكومي واالجــراءات البطيئة 
املهم،  امللف  هــذا  معاجلة  في 
"حصــاد  بعمليــات  والبــدء 
وعــدم  وتخزينهــا  االمطــار" 
الســماح بضياعها فــي املياه 
املاحلة، لكن اية بــوادر في هذا 
الشــأن ما زالــت غائبة وليس 
هنالــك عمل جدي ومشــاريع 
هذه  من  تقلل  قد  استراتيجية 

اخملاطر املستقبلية.
االوضــاع  ان  اخــرون  ويــرى 
وسوريا،  العراق  في  السياسية 
اجبرتهما على تأجيل االهتمام 
ثانويا  الذي يعــد  امللــف  بهذا 
التحديــات  بحجــم  قياســا 
االرهابية التــي ارهقت البلدين 
وعمقــت من املشــكالت على 

شتى االصعدة.

حوضي دجلة 
والفرات يعدان 
شريان الحياة للعراق، 
ومواردهما المائية 
مهمة لتوليد الطاقة 
الكهرومائية والري 
واالستخدامات 
المنزلية، ليس 
للعراق بل لجميع 
دول الحوضين، 
وهي تركيا وسوريا 
والعراق وايضا إيران

  توترات محتملة بين الدول المتشاطئة على نهري دجلة والفرات
زيادة بأمطار الخريف قد تغطي العجز باألمطار الشتوية

الملف األمني

نينوى – اعتقال متهمني 
كشــف مصــدر امني في شــرطة 
محافظــة نينوى امــس الثالثاء عن 
استشــهاد شــخصني واصابــة 8 
اشــخاص بانفجار ســيارة ملغمة 
تركها الرهابي فــي ركن براس اجلادة 
وســط قضاء تلعفر غربــي مدينة 

املوصل.
"شــخصني  ان  املصــدر  وذكــر 
بانفجار  اخرين   8 واصيب  استشهدا 
ســيارة ملغمة امام مقهى شعبي 
، ونقلت  في سوق وســط القضاء" 
الشــرطة الشــهيدين الــى الطب 
العدلــي واجلرحى الى املستشــفى 
لتلقــي العالج، فيمــا فرضت طوقاً 

حول مكان االنفجار.

بغداد – اعتقال متهمني 
اعلنــت قيادة عمليــات بغداد امس 
الثالثــاء، القبــض علــى عــدد من 

املتهمني باالرهــاب واخلطف والقتل 
العمــد فــي مناطــق متفرقة من 

العاصمة.
وذكر بيــان العالم القيــادة ان "قوة 
اللواء السادس شــرطة احتادية،  من 
متكنت من القاء القبض على متهم 
باإلرهــاب في منطقة حــي الفرات، 
اضافة الى اعتقــال متهم باخلطف 
في منطقة حي العامل"، موضحا ان 
قوة من اللواء )24( متكنت من اعتقال 
النصر  فــي منطقة  بالتزوير  متهم 
والسالم ضمن قاطع ابي غريب، فيما 
القت القبض على متهم اخر بترويج 

اخملدرات في ناحية الرشيد".

ديالى – ممارسات امنية 
افاد مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظة ديالــى امس الثالثاء بإلقاء 
القبــض على عــدد مــن املطلوبني 
خالل املمارســات األمنية في عموم 

احملافظة.

وأفاد املصدر أن قوة أمنية من قسم 
إلقاء  مــن  متكنت  العبارة  شــرطة 
القبــض متهمــا بالســرقة ، فيما 
متكنت مفارز من شــعبة مكافحة 
إجرام اخلطف من إلقاء القبض على 
ثالثة مطلوبني من بينهم امرأة على 
قضايــا خطف ومت اتخــاذ اإلجراءات 
على  لعرضهم  بحقهــم  القانونية 

القضاء.

كركوك – ضبط وكرين 
افاد مركز االعالم االمني امس الثالثاء 
ان القــوات االمنيــة ضبطت وكرين 
لالرهابيني في قرية بداقوق مبحافظة 

كركوك .
وذكــر بيــان للمركــز ان " مفــارز 
االحتاديــة  الشــرطة  اســتخبارات 
العاملة ضمن وكالة االســتخبارات 
والتحقيقــات االحتاديــة فــي وزارة 
معلومــات  ورود  وبعــد  الداخليــة 
اســتخباراتية دقيقة تضبط وكرين 

لالرهابيني في قريــة البو جنم ضمن 
، وقد عثرت بداخلهما  قضاء داقوق" 
على عتــاد, 5 14 و23 صاروخ قاذفة 
محلــي الصنع ضد االشــخاص و5 
صواريــخ قاذفة ضد الــدروع، وعبوة 
مزدوجة وعتاد M4 عدد 250 وقاذفتني 
للصواريخ مثبته على قاعدة محلية 

الصنع، و8جعب وحافظتي عتاد"

بابل – عملية استباقية  
اعلن مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظــة بابــل امــس الثالثاء عن 
العثور على مقذوفــات حربية داخل 
منــزل  مهجور خــالل عملية أمنية 

نفذتها، شمالي احملافظة.
وذكــر املصدر أن قوة مشــتركة من 
قســم مكافحة املتفجرات وشرطة 
القريــة العصرية بالتعاون مع مفارز 
اإلرهاب  ومكافحة  االستخبارات  من 
نفذت عملية اســتباقية على ضوء 
معلومات استخبارية دقيقة في حي 

الشــهداء ضمن ناحية االسكندرية 
العثور على مقذوفات  أســفرت في 
حربية مــن مخلفات اجليش العراقي 
الســابق  داخل أحد املنازل املتروكة ، 
مضيفا أن املواد املضبوطة عبارة عن 
قذيفة مدفع عيار 155 ملم عدد )3( 
وقنابر هاون متنوعــة عدد )4( فضال 

. RBG7 عن )3( صواريخ قاذفة

االنبار – تفجير ملغمة 
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
ان  الثالثاء  امــس  االنبــار  محافظة 
قوة أمنية فجرت عجلة ملغمة في 

منطقة اجلزيرة في احملافظة .
وذكــر املصدر ان "اجلهد الهندســي 
التابع للفرقة الســابعة ضمن قيادة 
عمليات اجلزيرة، وخالل عملية أمنية 
ناجحــة اســتندت الــى معلومات 
اســتخبارية فجر عجلة ملغمة نوع 
اب هايلوكــس( متروكة في  )بيــك 
العصابات  منطقة ســهيلة، كانت 

اإلرهابية قد عمــدت على تلغيمها 
، مضيفا ان "العمليــة متت من دون 

حدوث اية خسائر بشرية . 

النجف – عملية امنية 
اعلن مصدر امني في خلية الصقور 
امــس الثالثاء عــن تنفيذها عملية 
انها  مبينة  آمنــة"،  "النجف  امنية 
اربــع عصابات  متكنت مــن اعتقال 

مختصة بالقتل والسطو املسلح".
وقــال املصــدر ان "خليــة الصقور 
االســتخبارية نفــذت فــي النجف 
األشرف عملية نوعية باسم )النجف 
آمنــة(، متكنــت خاللها علــى أربع 
عصابات بلغ عدد أفرادها 20 عنصرا، 
مختصة بالقتل والســطو املسلح" 
اثارت  ان هــذه العصابات  ، مضيفة 
الرعب والفزع بني املواطنني اآلمنني"، 
مشيرا الى ان "اعتقالهم مت بعد ورود 
معلومات وجهود استخبارية دقيقة 
أثمرت عن االطاحــة بهم و القبض 

عليهم".

الديوانية – حملة امنية 
متكنت مفــارز  ودوريات مركز الدغارة 
واحلســني ع واملهناوية امس الثالثاء 
من القبض على ٦ مطلوبني للقضاء 
وذلك خالل حملة  بقضايا مختلفة، 
قامت بهــا للبحث عــن املطلوبني، 
حيــث مت اتخاذ اإلجــراءات القانونية 

بحقهم.
فيما متكنت مفارز قســم مكافحة 
اإلجرام من إلقــاء القبض على أحد  
املتهمني مطلــوب للقضاء بقضية 
جنائيــة تخــص الســرقة، فيما مت 
التهم املســندة  التحقيق معه في 
إليــه من أجل إحالته إلــى القضاء.

الى ذلك نفــذت دوريات ومفارز مركز 
الســنية واحلمــزة  ممارســة أمنية 
للبحــث عــن املطلوبــني تضمنت 
والثابتة  املتحركة  السيطرات  نصب 

وتفتيش العجالت واألشخاص.

انفجار سيارة ملغمة وسط تلعفر غربي الموصل  *قوة أمنية تفجر عجلة ملغمة في منطقة الجزيرة باالنبار 
اعتقال متهمين باالرهاب في عدد من مناطق بغداد * قوة امنية تضبط وكرين لالرهابيين في داقوق بكركوك

بغداد ـ الصباح الجديد:
منعت وزارة الزراعة استيراد محصول البرتقال 
وذلك لوفــرة املنتج احمللي ودعمــا القتصادنا 

الوطني
واكــد الوكيل الفني للــوزارة الدكتور مهدي 
ضمد القيســي بأن هذا هــو اول منع حملصول 
البرتقال من جميع املناشــئ والدول منذ عام 

. 2003
ومع منع استيراد البرتقال أصبحت قائمة املنع 
تتكون من 10 محاصيل مت إيقاف اســتيرادها 
من قبــل وزارة الزراعة اضافــة الى محصول 

التمر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقدت الشــركة العامة للخطوط اجلوية 
العراقيــة اجتماعا للجنــة TCO اخلاصة 
بالناقــل الوطني في مقر الشــركة داخل 

مطار بغداد الدولي .
وقال مدير عام الشــركة عبــاس ناصر انه 
مت عقــد االجتمــاع لغرض متابعــة واجناز 
متطلبات احلصول على شــهادة املشــغل 
للبلــد الثالــث TCO اســتعداداً للتدقيق 
الذي ستقوم به الوكالة االوروبية لسالمة 
الطيران متهيداً للخــروج الكلي من احلظر 

االوروبي.
واشــار املدير العام إلى اهمية انهاء جميع 
املالحظات املسجلة على الشركة والعمل 
على تنفيــذ جميع متطلبــات املنظمات 
الدولية والذي من شــأنه اعــادة اخلطوط 
اجلوية العراقية إلى االجواء االوروبية ، الفتا 
الــى ان تلك املالحظات تهــدف الى اكمال 
 EASA PART -TCO متطلبــات  جميــع 
وتنفيــذ املراجعة الشــاملة وحتديث ماهو 
املشــغلني  وبيانات  مطلوب من معلومات 
االساسية واالضافية وتزويد وكالة سالمة 
الطيران االوروبية بالســجالت واملستندات 
الفنية التــي حتتاجها خالل فتــرة تقييم 
الثالث ومخاطبة  البلد  صالحية مشــغل 
املفوضية االوروبية بصورة رســمية بطلب 
مراجعة حظر االحتاد االوروبي على اخلطوط 

اجلوية العراقية.
وأكد املديــر العام ان نســبة االنحدار  في 
املالحظات التدقيقية على شركتنا من قبل 
SAFA  قد انخفضت إلى املستوى املطلوب 

بعد متابعة اإلجراءات التصحيحية.

موقع نهري دجلة والفرات كما موضح على اخلارطة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة التجــارة عــن 
برنامــج لتدقيــق معلومات 
التموينية للحد من  البطاقة 
الزيادات والتكرار من خالل رفع 
الوفاة  او  الوهمية  االســماء 
اليات  عــدة  عبر  والتحقــق 
تنســيق مــع وزارة الداخلية 
معلومات  مــع  للمطابقــة 

البطاقة املوحدة
دائرة  مــن  فنــي  فريــق  وزار 
التخطيــط واملتابعــة بوزارة 
التجــارة برئاســة مدير عام 

الدائــرة مقر دائــرة البطاقة 
الداخلية  بــوزارة  الوطنيــة 
لبحث سبل التعاون املشترك 
بينهما وفق البيانات املتاحة .

اكدت ذلك مديــر عام الدائرة 
بانها  هاشــم صابط  ابتهال 
زارت مديرية البطاقة الوطنية 
متخصص  فنــي  فريــق  مع 
واللقاء باللواء نشأت ابراهيم 
شالل مدير عام الدائرة والفرق 
لبحث  الطرفني  مــن  الفنية 
مــن خالل  التعــاون  ســبل 
لالفراد  البيانــات  مقاطعــة 

والعائــالت احلاصلــة علــى 
البطاقــة الوطنية وذلك من 
اجل حصــر االعداد احلقيقيه 
لتلك لالفراد املسجلني ضمن 
التموينية  البطاقــة  نظــام 
املتوفــني  شــطب  بغيــة 
الضوابط  حسب  واملسافرين 
والتعليمــات املعمول بها في 
تلك  لتركيــز  التجــارة  وزارة 
فعال  ملســتحقيها  املفردات 
وقطع الطريق امام املتالعبني 

بقوت املواطن .
واضافــت بــان اللــواء مدير 

عام البطاقــة الوطنية ابدى 
بالتعاون  التــام  اســتعداده 
مــع وزارة التجــارة بتزويدها 
معلومات  من  ماحتتاجه  بكل 
بعد  القانونيــة  االطــر  وفق 
لكافة  مفصالً  شرحاً  تقدميه 
احملافظات التــي مت فيها فتح 
منافذ للبطاقة الوطنية حتى 
االقضية والنواحي ليتســنى 
ملتابعة  بذلك  العلم  لفروعنا 
ومعرفة االفراد املسجلني فعال 
كما وعد من جانبه في الفترة 
مديريته  ان  املقبلــة  القليلة 

عازمه على اســتحداث جهاز 
حتقق تزود به الدوائر واملديريات 
التــي حتتاجــه للتحقق من 

البطاقة الوطنية .
هاشم اشارت الى ان توجيهات 
وزير التجــارة تؤكد ايصال او 
توزيع املفــردات الغذائية الى 
حاالت  وايقاف  مســتحقيها 
التالعب وسرقة قوت الشعب 
الدقيقة  املتابعــة  عن  فضال 
لعمــل الوكالء وتشــخيص 
مكامن اخللل والضعف بغية 

معاجلتها .

بغدادـ  الصباح الجديد: 
حذرت مديريــة الدفاع املدني 
فــي محافظة دهــوك امس 
الثالثــاء، املواطنــني القريبة 
واالنهار،  امليــاه  من  منازلهم 
بســبب توقعــات بهطــول 

امطار غزيرة وثلوج.
وقال مســؤول اعالم مديرية 
الدفــاع املدنــي فــي دهوك 
ريبوار عبد العزيز في تصريح 
املواطنني في  صحفي "نعلم 
محافظــة دهــوك بانه على 

وفق توقعــات االحوال اجلوية، 
خالل  ستشهد  احملافظة  فان 
هذه االيام تســاقطا للثلوج 
واالمطار، لذلك على املواطنني 
عدم مغــادرة منازلهـــم اال 
عنـــد احلـــاالت الطارئـــة، 

خاصة املنازل القريبـــة مـن 
االنهـار".

واوضح عبد العزيز، ان "احلركة 
احملافظــة  خــارج  املروريــة 
داعيا  أكثــر،"  مخاطــر  لها 
"املواطنني في حال حدوث اي 

االتصال  امر طــارئ  او  حادث 
بفرق املديرية على الرقم 115 
فــي حدود محافظــة دهوك 
اســتعداد  حالة  فــي  والتي 
تام حتســبا حلــدوث اي حالة 

طارئة".

تدقيق بيانات البطاقة التموينية مع معلومات البطاقة الموحدة

تحذير لسكان دهوك بهطول امطار غزيرة وثلوج 

لمنع الزيادات والتكرار 
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كهرباء الوسط تواصل 
صيانة الشبكة في 

بابل وكربالء

مكافحة اآلفات الزراعية 
محتملة الظهور من 

غزارة األمطار

جامعة بغداد..ندوة عن 
تنمية زراعة الحنطة 

في العراق

بغداد_ الصباح الجديد:
تواصــل املالكات الهندســية والفنية في 
دائرة توزيع كهرباء بابل التابعة للشــركة 
العامــة لتوزيــع كهرباء الوســط اعمال 
صيانــة وتاهيل الشــبكة الكهربائية في 

محافظة بابل.
وتضمنت االعمال نصب وتسليك محولتني 
سعة (400) ك.ف مع جميع ملحقاتها في 
منطقتي (محيزم واحلي العسكري) وصيانة 
محولتني معطوبتني واعادتهما للعمل في 
منطقتــي (ابوخســتاوي واالكرامني ) الى 
(400)م  جانب سحب اسالك (ض.ع) بطول 
في مناطق (التاجية وحي االمام واالكرامني 

واحلي العسكري ومنطقة املهندسني) .
كما تواصل املالكات الهندســية والفنية 
في دائرة توزيع كهرباء كربالء اعمال صيانة 
االعطــال الطارئــة واعادة نصــب اعمدة 
ضغط واطي ومد كيبل (تيوســتد) بطول 
(100) م, اضافــة الى اســتبدال محولتني 
معطوبتني ســعة (250) ك.ف في مناطق 

(اجلماجمة واالبراهيمي وحي الشرطة ). 

بغداد _ الصباح الجديد:
بحث الوكيل الفني لوزارة الزراعة الدكتور 
مهدي ضمد القيســي مع اللجنة العليا 
التهيئة  الوبائية  الزراعية  اآلفات  ملكافحة 
للمكافحة اجلوية آلفات محصول احلنطة 
احملتملة الظهور بعد غزارة األمطار في هذا 

املوسم الشتوي 2018 ـ 2019 .
الوكيل خــالل االجتماع  كما اســتعرض 
احلاجة الضرورية إلكمال جميع املستلزمات 
إضافة   ، املكافحة  واســتعمالها ألغراض 
إلــى أهمية اســتعمال طــرق جديدة في 
تكنولوجيا تعقيــم التمور بدالً من الطرق 
القوارض في  املتبعة ومكافحة  التقليدية 

احلقول الزراعية .
وأكد القيسي على أهمية مكافحة اآلفات 
الوبائيــة التي تصيب محصــول احلنطة 
والنخيل وشــمول مكافحة آفة اخلوخ في 
احملافظات  جلميع  اجملانية  املكافحة  حمالت 
بغيــة دعم القطــاع الزراعــي والفالحني 
الغذائي لتحقيق  واملزارعني وتأمني األمــن 
هــدف الوزارة نحو زيــادة املنتج احمللي كماً 

ونوعاً. 

بغداد _ الصباح الجديد:
نظمت كليــة علوم الهندســة الزراعية 
في جامعة بغداد نــدوة علمية عن تنمية 
زراعة احلنطة في العراق مبشــاركة باحثني 

ومتخصصني .
وتهدف الندوة الى تنمية محصول احلنطة 
االكتفاء  بقصد حتقيق  استيرادهِ  وتقويض 
، فضالً عن اعتماد سياســات  الذاتــي منهُ
اقتصاديــة لتطويــر اســلوب زراعتهِ من 
خالل الدعم احلكومي املباشــر تارةً وتقدمي 
تارةً  والضريبية  االئتمانيــة  التســهيالت 

اخرى .
وتناولت الندوة واقــع زراعة احلنطة كونها 
ً لســعة  نظرا إســتراتيجية  اهمية  حتتل 
مبادلتها في االســواق الدوليــة مما يدفع 
الكثير من البلــدان النامية واملتقدمة الى 
اعتماد سياســات اقتصاديــة تهدف الى 
تنمية احملصول وتقويض اســتيراده بقصد 

حتقيق االكتفاء الذاتي منهُ . 

 البصرة _ سعدي السند

برعايــة دائرة صحــة البصرة نظم 
التخصصي  البصــرة  مستشــفى 
لالطفال وبالتعاون مع شركة بايونير 
علمية  الدوائية،نــدوة  للصناعــات 
مبناســبة يوم الصيدلي الســريري , 
حضرهــا الدكتــور الصيدالني منير 
البصرة  عام صحــة  مديــر  الناهي 
والدكتور جبــران خليل عميد كلية 

الصيدلة.
من  مجموعــة  النــدوة  وتخللــت 
العلمية احلديثة باإلضافة  احملاضرات 
العــالج  آخــر مســتحدثات  إلــى 
السرطاني من خالل عرض توضيحي 
مبستشــفى  الصيادلة  من  جملموعة 

الطفل
العامود  عرفــان  الصيدالني  وقــال 

مســؤول شــعبة الصيدلــة فــي 
املستشــفى ســوف نطــور جميع 
العلميــة  والدراســات  البحــوث 
الندوات  بإقامة  ونستمر كل ســنة 

بهذه املناسبة
فيمــا أكد الدكتور عبــداهللا كامل 
مدير قسم الصيدلة في دائرة صحة 
البصرة ان الهدف من الندوات تطوير 
الواقع الصيدالنــي وتقدمي عالج ذي 

كلفة واطئة جلميع املرضى
هذا ودعــا الدكتور علــي العيداني 
ملواصلة  الطفل  مستشــفى  مدير 
تعزيز اجلهود وتكثيفها بني الصيادلة 
لتحقيــق  اإلختصــاص  واألطبــاء 
مســتوى عــال والتوصل إلــى آخر 

املستجدات العلمية احلديثة.
 وفــي ختام احلفل مت تقــدمي الهدايا 
والدروع التذكارية لألطباء والصيادلة 

املشاركني في الندوة .

اجراء عملية قسطرة محيطية 
االولى من نوعها في اجلنوب

ومتكــن فريق طبي مــن دائرة صحة 
البصرة / مركز البصرة لطب وجراحة 
القلب مــن اجراء عملية قســطرة 
وأســمها  (احمليطية) وهي االولى من 

نوعها في املنطقة اجلنوبية .
وقال مدير املركز الطبيب االختصاص 
حتسني محمد شــهد متكن مركزنا 
من اجــراء عملية وتعــد االولى من 
نوعها في البصرة واملنطقة اجلنوبية 
احمليطية  بالقسطرة  ماتسمى  وهي 
او الطرفيــة حيث كانــت جترى في 
بغداد , مشــيرا ان املركــز قد اجرى 
العديد من عمليــات القلب املفتوح 
مبايقــارب ١٠٠٠ عملية قلب مفتوح 

و23 ألف عملية قسطرة. 
مــن جانبه اوضــح الطبيب املعالج 

اختصــاص جراحة القلب د.حســن 
الربيعــي لقــد مت بحمــد اهللا جناح 
هــذه العمليــة في مركــز البصرة 
للقلــب باجراء قســطرة محيطية 
عالجية طارئة النسداد تام للشريان 
القصبي اخللفــي األمين حيث كانت 
القدم اليمنــى مهددة بالبتر نتيجة 
املصاحبــة  الشــديدة  التغييــرات 
يبلغ  املريض  ان  ،موضحا  لالنســداد 
عمــره ٨٥ ســنة ويعانــي من عجز 
القلب  املزمن مع عجــز في  الكلية 
وقد اجريت له عملية زرع الشــرايني 

التاجية قبل ٦ سنوات
واكد الطبيب املعالج : لقد حتسنت 
القسطرة مباشرة  بعد  حالة قدمه 
بتغييــر اللــون وقلة االلــم ، و من 
هنــا نعلن بان مركزنا سيســتقبل 
مثل هذه احلاالت إلجراء القســطرة 

احمليطية العالجية لألطراف. 

تقرير

 آخـر مستـحدثات الـعالج الـسرطـاني في مـحاضـرات
أقامها مستشفى الطفل في البصرة بمناسبة يوم الصيدلي السريري

تقدمي الدروع التذكارية لألطباء والصيادلة املشاركني في ندوة يوم الصيدلي السريري

بغداد _ الصباح الجديد:

تأسســت وزارة االتصاالت في ايلول 
2003 بعد ما كانت الشــركة  عام 
العامــة لالتصــاالت والبريد احدى 
واملواصالت  النقل  وزارة  تشــكيالت 
وبالرغم من صغــر عمر هذه الوزارة 
العديد  حتقيــق  اســتطاعت  فقد 
من اإلجنازات والكثير من اخلدمـــات 
للمواطنــني بغية منهــا في اعمار 
مــع  مزدهـر متاشيـــا  عراق حـــر 
التطــــور العلمي احلاصــــل فـي 
االتصـــاالتـي  العـــاملي  احمليـــط 
وتتكــون مــن الشــركة العامــة 
والشــركة  والبريــد  لالتصــاالت 
الدولية  الشــبكة  خلدمات  العامة 

واملعلومات.
للــوزارة  التابعة  الشــركات  امــا 
العامــة لالتصاالت  هي الشــركة 
والشــركة العامــة لتكنولوجيــا 
املعلومات وشــركة البنى التحتية 
وشــركة الهاتف النقال وشــركة 

البريد والتوفير .
وكانــت وزارة االتصــاالت قد اجنزت 
IQ إحدى  بالتعــاون مــع شــركة 
الشــركات املتعاقدة مع الشــركة 
واملعلوماتية   لالتصــاالت  العامــة 
النفاذ  ١٨٠٠ خط ملشروع شــبكة 
الضوئــي ال FTTH مــن الســعة 

الكلية البالغة ٤٥٠٠ خط .
كما مت التنسيق والتعاون مع شركة 
لتنفيذ  واملعلوماتيــة  االتصــاالت 
وتســويق عــدد من اخلطــوط في 
الرصافة االولى والثانية ، اضافة الى 
تشــغيل ١٠٠٠ خط في محافظة 
الديوانية من سعة املشروع البالغة 
٥٠٠٠ خــط وهناك تزايد مســتمر 

لنسبة التشغيل في احملافظة  .
مــن جهة أخرى مت تســويق اخلدمة 
في محافظة كركــوك في مناطق 
احلي العســكري والقادسية االولى 
اما   ، واملفقودين  واالســرى  والثانية 
في كربالء املقدســة فجاري فحص 
الشبكة وســيتم التشغيل بحدود  
٥٠٠٠ خط بداية الســنة اجلديدة  ، 
وتشــغيل املشــروع في محافظة 
بواقع ٣٠٠٠ خط في بعقوبة  ديالى 
اجلديدة والفحص جار لتشــغيلها 
وهذا ما سعت اليه الوزارة في تقدمي 
خدمــة مميزة للمواطــن في جميع 

محافظات العراق  .   
وفي اطــار متابعة وزيــر االتصاالت 
املســتمرة تفقــد ســير العمــل 
املتواصل العادة اعمــار وتأهيل برج 

االخيرة  اللمســات  ومتابعة  بغداد 
اســتعدادا» الفتتاحــه املقرر اليوم 
االربعــاء 26/12/2018. وقد اشــرف 
وزير االتصاالت شخصيا طيلة االيام 
املاضية على اعادة تأهيل برج بغداد 
الصيانة  اعمــال  تضمنــت  والتي 
واالنــارة  الكهربائيــة  للمصاعــد 
اخلارجيــة والداخليــة والنافــورات 
وتأهيل املطعم الدوار واالرضيات الى 
جانب زراعة وتثييل اجلوانب احمليطة 
بالبــرج واملرافــق االخــرى، اضافة 
الى طالء وصبغ اجلدران والســاللم 

والشبابيك وغيرها.
وقدم وزير االتصاالت شكره وتقديره 
لدائرة املشاريع في الوزارة التي واصل 
رجالها الليــل بالنهار وبكل اخالص 
وتفان المتــام العمل بفتــرة زمنية 
ال تتجــاوز الثالثني يومــا» وبكلفة 
مالية بسيطة جدا» قياسا لالموال 
الطائلــة التي صرفــت على البرج 
خالل السنوات املاضية ، وسيشهد 
برج بغداد والول مرة احتفاالت اعياد 
رأس الســنة امليالديــة اجلديدة في 

ليلة االول من كانون الثاني املقبل .

الى ذلــك عقــدت وزارة االتصاالت 
ً عن انطالق املشــروع الوطني  مؤمترا
لالنترنــت مع الشــريك الرســمي 

«سمفوني- ايرثلنك» في بغداد.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، 
حازم محمد علي، ان «الوزارة عقدت 
 ً في فندق الرشــيد ببغــداد، مؤمترا
برعاية وزير االتصاالت حسن كاظم 
الراشد، عن انطالق املشروع الوطني 
لالنترنــت مع الشــريك الرســمي 
(ســمفوني- ايرثلنك)، حتت شــعار 
(نحو مستقبل أفضل لالنترنت في 

العراق)».
واضاف ان «املشروع يعد من املشاريع 
االنترنت،  األولى في مجــال  الرائدة 
ويهدف الى حتســني جودة اإلنترنت 
في العراق»، الفتاً الى ان «املؤمتر عقد 
ملواكبة التطور العاملي، وأحداث ثورة 
اإلنترنت  واقع  تكنولوجية لتحسني 
واإلتصــاالت، ولفتح بوابــة العراق 

الرقمية نحو مستقبل واعد».
الهندســية  «املالكات  ان  واوضــح 
والفنية في الشركة العامة خلدمات 
الشــبكة الدوليــة للمعلومــات، 

احــدى تشــكيالت وزارة االتصاالت 
مع الشــركاء باملشروع، استطاعت 
من ربط العراق بالشــبكة الدولية 
من أربعة منافذ حدودية مع إنشــاء 
لتأمني  مؤمنــة  دولية  نفــاذ  بوابة 
البيانات وبإشــراف مباشر  وحماية 

من الوزارة».
وبني الناطق الرســمي ان «املشروع 
يعتمــد علــى أحــدث التقنيــات 
في مجــال الكابــل الضوئي، كما 
سيحقق هذا اإلجناز الوطني للعراق 
عوائــد مالية كبيرة ترفــد ميزانية 
الدولة وحتقق فــرص عمل كبيرة»، 
ً ان «العــراق ســيكون بلد  مؤكــدا
ترانزيت دولي يربط الشــرق بالغرب 
ويسهم بتنمية القطاع اإلقتصادي 
العام واخلــاص، مما يؤدي إلى إنتعاش 
اإلقتصــاد، ويؤهلــه مــن لعب دور 
متميز فــي حفظ األمــن الداخلي 

العراقي والعاملي». 
االتصــاالت عن  وزارة  اعلنــت  كما 
تشــغيل جتريبي خلدمــة األنترنت، 
مبينــة ان ذلك جاء لبيــان نتيجة 
إصــالح القطوعات التــي أدت الى 

توقف اخلدمة.
وقال املتحدث الرسمي انه «مت إعادة 
تشــغيل خدمة األنترنت بشــكل 
ً إلى أن «التشغيل  مؤقت»، مشــيرا
سيكون جتريبيا لبيان نتيجة إصالح 
التــي أدت الى توقف  القطوعــات 

اخلدمة».
واضاف علي أن «الوزارة اســتنفرت 
جميع مالكاتها الهندسية والفنية 
من أجل اإلسراع إلعادة توفير خدمة 
عالية  وكفــاءة  بســرعة  األنترنت 
عن طريق شــبكة مســتقرة غير 
متذبذبة»، الفتا الى «استمرار الوزارة 
والتشــكيالت التابعــة لها بتقدمي 
للمواطنني  اخلدمــات  وأفضل  أجود 

واملؤسسات احلكومية».
يذكر ان خدمــة االنترنت في العراق 
انقطعت ليومــني متتاليني، ما ادى 
الى توقف عمل الشركات التجارية 
امتعاض  ذلــك  واثــار  واملصــارف، 
املواطنــني الذيــن تكبدو خســائر 
مالية ، كما دعا الوزير رجال األعمال 
االتصاالت  قطاع  في  املســتثمرين 
الرابــع  اجليــل  رخصــة  لتقــدمي 

للهاتــف النقال، فيمــا وجه دعوة 
للمســتثمرين في الــدول العربية 
لالسهام في االستثمارات العراقية 

لتطوير قطاع البريد العراقي.
وقال الوزير في كلمة له خالل الدورة 
22 ل مجلس الوزراء العرب لالتصاالت 
واملعلومــات فــي مصــر، إن «وزارة 
الدخول  علــى  مقبلة  االتصــاالت 
فــي عقود شــراكة اســتراتيجية 
لالســتفادة مــن إمكانيــات وزارة 
رجال  داعيا   ، العراقيــة»  االتصاالت 
األعمــال املســتثمرين فــي قطاع 
اجليل  رخصــة  لتقدمي  االتصــاالت 
الرابــع للموبايل»، موجهــاً «دعوة 
للمســتثمرين في الــدول العربية 
االســتثمارات  فــي  للمســاهمة 
العراقيــة لتطويــر قطــاع البريد 

العراقي».
كذلك دعا وزير االتصاالت «احلكومات 
اخلاص  والقطاع  والشركات  العربية 
فيهــا إلعمــار املناطق احملــررة من 
تنظيم داعش اإلرهابي والوقوف مع 
العراق ملواجهــة التحديات الكبيرة 

التي يتعرض لها». 

أهم األحداث التي شهدتها الوزارة عام 2018

االتصاالت تعقد مؤتمرًا عن المشروع الوطني 
لإلنترنيت مع «سمفوني»

 أنجزت وزارة 
االتصاالت بالتعاون 

 IQ مع شركة
إحدى الشركات 

المتعاقدة مع 
شركة االتصاالت 

والمعلوماتية  
١٨٠٠ خط 

لمشروع شبكة 
النفاذ الضوئي 

FTTH

ابراج االنترنيت في العراق

بغداد _ الصباح الجديد:
العامــة  الشــركة  اســتقبلت 
للموانئ العراقية  امس الســفير 
الياباني هاشــي موتو مبيناء خور 
الزبير فــي البصرة وقال مدير عام 
الشــركة صفاء عبد احلســني ان 
زيــارة الســفير الياباني رســالة 
ايجابية تهــدف الى تعزيز العمل 
املشاريع  في  خصوصا  املشــترك 
القائمــة في املوانــئ التي اجنزت 
والتي مــا زالت حتــت العمل عن 

طريــق القرض اليابانــي هي في 
غاية االهمية ولهــا دور كبير في 
املدير  واضاف  بعملهــا.  النهوض 
العام ان العقد املبرم مع شــركة 
تويوتــا اليابانية وانشــاء رصيف 
بحرية  ســاحبات  وبنــاء  نفطي 
عدد 2 مــع تأهيل جميع اخلدمات 
في  ميناء خــور الزبير وغيرها من 
املشاريع املهمه للبلد .  من جانبه 
تفقد السفير الشركات اليابانية 
التــي تعمل في تنفيذ مشــاريع 

 ، الزبير  القرض فــي ميناء خــور 
بترســيخ  بالده  عزم  على  مؤكدا 
وفي  البلدين  بــني  التعــاون  اطر 
كل القطاعــات. يذكر ان القرض 
الوكالة  الذي منحتــه  اليابانــي 
 ( Jica ) اليابانيــة لالمناء الدولــي
يهدف الى تطوير املوانئ عن طريق 
املشــاريع املنتخبة بدقة حلاجتها 
املاســة  وكان من اهم مشــاريع 
القــرض الثاني هــي بناء محطة 

االدالء البحريني وبناء باخرة .

بغداد _ الصباح الجديد:
عقد وزير العمل والشؤون االجتماعية 
الدكتور باســم عبد الزمان اجتماعا 
مع اللجنة اخلاصة املشكلة لتفعيل 
تفعيل  ملناقشة  (اصدقاء)  مشــروع 
اخلدمــات املقدمــة لشــريحة ذوي 
االعاقة.  وقــال الوزير خالل االجتماع 
ان الوزارة تســعى لالرتقاء مبســتوى 
الشــريحة  لهذه  املقدمة  اخلدمــة 
من خــالل تفعيل الفقــرات والبنود 
املوجودة في قانون رعاية ذوي االعاقة 

واالمتيازات  اخلاصــة  واالحتياجــات 
التي اقرها لهذه الشــريحة.  واضاف 
ان الوزارة ومن خالل مشــروع اصدقاء 
تواصل عقد لقاءات مع بقية الوزارات 
لتفعيــل االمتيــازات التــي كفلها 
القانون لشــريحة ذوي االعاقة، فيما 
اكد ضــرورة توفير البيئة املناســبة 
لهم وتقدمي الرعايــة املطلوبة لذوي 
االعاقة في الدوائر والهيئات بفروعها 
املنتشــرة في احملافظــات.  ودعا الى 
عقــد اجتماعــات متواصلــة مــع 

منظمات اجملتمع املدنية املعنية بهذه 
الشريحة وخاصة الفاعلة منها ومع 
اخملتصني لوضع اطر تعاون مشــترك 
والبدء  (اصدقــاء)  مشــروع  لتنفيذ 
مبرحلــة جديدة من تقــدمي اخلدمات 
املتميزة لشريحة ذوي االعاقة.  يذكر 
ان وزير العمل اطلق مشروع (اصدقاء) 
خللق التعاون االيجابي بني املؤسسات 
اجملتمــع  ومنظمــات  احلكوميــة 
املدنــي دعماً لشــريحة ذوي االعاقة 

واالحتياجات اخلاصة . 

السفير الياباني يزور ميناء خور الزبير 
لتعزيز العمل المشترك 

وزير العمل يبحث تفعيل الخدمات 
المقدمة لذوي اإلعاقة

بغداد _ الصباح الجديد:
تواصــل وزارة االعمار واالســكان 
والبلديات واالشغال العامة تنفيذ 
اعمالهــا بحفــر وصــب الركائز 
جلســر الشــويجة في مشــروع 
طريــق (كوت – بدرة – مهران) على 

العراق  يربط  الذي  الدولي  الطريق 
االيرانية  االســالمية  باجلمهورية 
الهندســية  عن طريــق املالكات 
والفنيــة فــي شــركة حمورابي 
العامــة للمقــاوالت االنشــائية 
احدى تشكيالت الوزارة حيث يبلغ 

40 كيلو مترا  طول هذا الطريــق 
ذهابا وايابا مبمرين والذي ســبق ان 
توقف املشروع اكثر من ثالثة اعوام 

بسبب االزمة املالية.
واوضــح املركز االعالمــي للوزارة 
ان اعمال املشــروع شملت انشاء 

جســرا كونكريتــي فــي قضاء 
بــدرة بطــول 48 متــرا حيــث مت 
الركائز  حفروصــب  أعمــال  اجناز 
للجسرالكونكريتي كما سيشمل 
العمــل ايضاً انشــاء املمر الثاني 
للطريق مع قشــط االرض والدفن 

بالتراب النظيف والســبيس على 
االكتاف  انشاء  مع  شكل طبقات 
وانشاء  واالكســاء  احلدل  واعمال 
القناطــر االنبوبية واملنهوالت في 
اجلزرة الوسطية ، فضال عن انشاء 
اســيجة حماية وتخطيط مركز 

الطريــق ونصب عالمــات مرورية 
وارشادية حتذيرية .

واشار املركز االعالمي ان هذا اجلسر 
يعد الوحيــد في الطريق لتصريف 
االراضي  مــن  املندفعة  الســيول 

االيرانية بأجتاه محافظة واسط . 

صب الركائز لجسر الشويجة في طريق (كوت ـ بدرة ـ مهران)
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الصباح الجديد _ وكاالت:
انتقد البابا فرنسيس امس االول اإلثنني »اجلشع 
والشراهة« في يومنا هذا، ودعا الناس في عظة 
امليالد الى أن تكون »املشــاركة والعطاء« جزءا 

من حياتهم بشكل أكبر.
وقال راعي 1,3 مليار كاثوليكي في العالم أمام 
آالف املؤمنني في ساحة القديس بطرس »لقد 

أصبح اإلنسان جشعا وشرها«.
وأضاف »يبدو أن االمتالك واالمتالء من األشياء 

هو بالنسبة لكثيرين معنى احلياة«.
وتابع »جشــع ال يشــبع يخترق التاريخ، وصوالً 
إلى مفارقات اليوم، عندما يقيم قليلون املآدب 

وكثيرون ال ميلكون اخلبز ليحيوا«.
وقال البابا خــالل قداس ليلة امليــالد إن مولد 
املســيح أشــار الى طريقة جديدة للعيش »ال 

تلتهم وال تّدخر، بل شارك وأعط«.
وحــّذر بأنه »ينبغــي علينــا ان نتخطى قمة 

األنانية وأال نسقط في االستهالك«.
وســأل البابا »هــل أحتاج فعالً ألمــور كثيرة 
ولوصفــات ُمعقدة لكي أعيش؟ هل ميكنني أن 
أتخلى عن العديد من األمــور الفائضة ألختار 

حياة أكثر بساطة؟«.
والبابا الذي بلغ ال82 من عمره بداية الشــهر 
ســوف يقدم رسالته السادســة الى »املدينة 
والعالــم« الثالثاء مبناســبة عيــد امليالد أمام 

احلجاج املتجمعني في ساحة القديس بطرس.

الصباح الجديد _ وكاالت:
املدافعة  الدوليــة  العفــو  أحصت منظمــة 
عن حقوق اإلنســان مقتل 37 من املتظاهرين 
برصاص قوات األمن الســودانية خالل خمسة 

أيام من االحتجاجات على غالء املعيشة.
انطلقــت االحتجاجات الغاضبــة التي عمت 
العديد من املدن السودانية في 19 كانون االول 
إثر قرار احلكومة زيادة سعر اخلبز ثالث مرات في 

بلد يعاني من الركود االقتصادي.
وقال مسؤولون وشهود، أن ما ال يقل عن ثمانية 
أشــخاص قتلوا فــي هذه التظاهرات، ســتة 
في القضارف شــرق البالد، واثنــان في عطبرة 
في الشــرق أيضا، خالل اشتباكات مع شرطة 
مكافحة الشغب. لكن مصادر أخرى حتدثت عن 

حصيلة أكبر.
وقدر زعيــم حزب األمــة الرئيســي املعارض 
الصــادق املهدي أن العدد يصــل إلى 22 قتيالً، 

وشجب »قمع اجليش« للتظاهرات.
وفي بيان صدر مســاء االثنــني، أفادت منظمة 
العفو الدوليــة أن »37 متظاهراً قتلوا برصاص 
قوات األمن خالل خمسة أيام من االحتجاجات 

املناهضة للحكومة«.
وقالت سارة جاكسون مساعدة مدير املنظمة 
غير احلكومية ملنطقة شرق أفريقيا والبحيرات 
الكبــرى والقرن األفريقي »إن واقع اســتخدام 
قــوات األمــن للقــوة املميتــة دون متييز ضد 

املتظاهرين العزل هو أمر مقلق للغاية«.
ودعــت املنظمة الســلطات إلــى »وضع حد 
الستخدام القوة املميتة وجتنب إراقة املزيد من 

الدماء بال طائل«.
وفــي اليوم الســادس من االحتجاجــات، وعد 
الرئيس الســوداني عمر البشــير السودانيني 
االثنني »بإصالحات حقيقية لضمان حياة كرمية 

للمواطنني«.
بعــد االحتجــاج علــى غــالء املعيشــة في 
بداية التظاهرات، هـــتف املـــحتجون خـالل 
مســيراتهم بشعار »الشـــعب يريد إسقاط 
النظام«، على غرار الشعـــار الذي أطلق خالل 

حراك الربيع العربي في 2011.

البابا يدعو الى »مشاركة 
وعطاء« أكثر في عظة 

الميالد

العفو الدولية: 37 
متظاهرًا قتلوا خالل 

احتجاجات السودان األخيرة
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متابعة _ الصباح الجديد:

بعد مكاملة هاتفيــة »بناءة« منح 
الرئيــس األميركي دونالــد ترامب 
نظيــره التركي رجب طيب أردوغان 
تفويضــاً إلمتــام مهمــة محاربة 
يده  واطالق  ســورية،  في  »داعش« 
مللء الفراغ األميركي شمال شرقي 
سورية، تزامناً مع إعالن وزارة الدفاع 
األميركية )بنتاغون( عن توقيع أمر 

سحب القوات من سورية.
وقبيل أيام من موعد فتح الطريقني 
الدوليني بني حلــب وكل من حماة 
اتفاق سوتشــي  مبوجب  والالذقية 
حــول إدلــب، أكدت موســكو أن 
مت  احملافظة  فــي  التركي  الوجــود 
بالتوافــق مــع دمشــق وطهران، 
وفــي املقابل أشــارت إلى صعوبة 
الشــرعي  غير  الوجود  حل قضية 

للواليات املتحدة في سورية. 
وفي حني ذكــرت صحيفة موالية 
األمن  مكتــب  رئيس  أن  للنظــام 
الوطنــي علــي مملــوك بحث في 
اخملابرات  جهــاز  رئيس  مع  القاهرة 
املصرية العامة عباس كامل إعادة 
تفعيل العالقات بني البلدين والحقاً 
مع البلــدان العربية، نفت جامعة 
الدول العربية وجود أي تغيرات في 
عودة سورية، موضحة  من  املوقف 
الرئيس الســوداني حسن  زيارة  أن 
البشــير األخيرة لدمشــق لم جتر 

بالتنسيق مع اجلامعة.
أردوغان  إن  التركية  الرئاسة  وقالت 
االثنني،  االول  امــس  اتفقا  وترامب 
على التنســيق بــني البلدين ملنع 
حــدوث أي فراغ في الســلطة مع 
من  املتحدة  الواليــات  انســحاب 
ســورية، وأشــارت إلى أن أردوغان 
عبر في اتصــال هاتفي مع ترامب 
عن رضــاه باخلطوات التي اتخذتها 
واشنطن حملاربة اإلرهاب في سورية 
وعن استعداده لتقدمي أي شكل من 

أشكال الدعم.
وفــي تغريدتني علــى »تويتر« قال 
ترامب إنــه »أنهى محادثة هاتفية 
تنظيم  أردوغان عــن  بنــاءة مــع 
داعش وعملنا املشترك في سورية 
واالنســحاب البطــيء واملنســق 
للغايــة للقــوات االميركيــة من 

املنطقة«، وزاد أن أردوغان أخبره بأنه 
حاســم في موضوع القضاء على 
»داعش«، مؤكداً أن »رجالً يستطيع 

فعل ذلك«.
إن«  إن  »ســي  محطــة  ونقلــت 
تفاصيل املكاملة نقالً عن مســؤول 
بارز في البيت األبيض. وذكر املصدر 
أن ترامــب قال ألردوغان: »حســناً، 
كل شــيء يخصك، لقد انتهينا« 
في إشــارة إلى تولي تركيا محاربة 
واشــنطن  بعد ســحب  »داعش« 
جنودها. وكشف املصدر أن أردوغان 
تركيا  بأن  »كلمــة«  ترامب  أعطى 

ستنهي تنظيم »داعش«.
ومعلوم أن تركيا كانت رفضت في 
2014 اعطاء أولوية حملاربة »داعش« 
في ســورية، وضغطت على بعض 
فصائل اجليــش احلر بعــدم قبول 
اميركية لتدريب عشرات  شــروط 
آالف املعارضــني مــع التركيز أوالً 
على محاربة اإلرهاب، في حني وافق 

الكرد علــى الشــروط األميركية 
وحصلوا على دعم لقوات ســورية 
التي حررت  )قســد(  الدميوقراطية 
ســيطرة  من  املناطــق  معظــم 
»داعــش« التــي لــم يتبــق حتت 
في  بلدات  خمس  سوى  سيطرتها 
ريف دير الــزور، إضافة إلى مناطق 
غير مأهولة فــي البادية في ريفي 

دير الزور وحمص.
وبعد ايام على إعالن ترامب سحب 
قواته من سورية أكد ناطق باسم 
البنتاغون ان »املرسوم حول سورية 
مت توقيعــه«، مــن دون مزيــد من 
التفاصيل. وكشــفت »سي إن إن« 
أن وزير الدفاع املســتقيل جيمس 
ماتيس وقع على قرار االنسحاب من 
سورية الذي تضمن معلومات حول 
كيفية انسحاب اجلنود األميركيني 
من سورية وجدوله الزمني، على أن 
يبدأ مطلع العام املقبل ويســتمر 
لعــدة أســابيع. وفــي تصريحات 

لوكالــة »نوفوســتي« لألنباء قال 
ســيرغي  الروســي  اخلارجية  وزير 
الفروف: »ســنرى ما ســينتج عنه 
إعالن الرئيس ترامب عن انســحاب 
الواليــات املتحــدة من ســورية«، 
وزاد مشــككاً في نوايا واشــنطن 
ســيكون من الصعب حل قضية 
الوجــود غيــر الشــرعي للواليات 
املتحــدة على األراضي الســورية: 
»إن واشنطن تضع شروطاً جديدة 

باستمرار«.
وفي املقابل أشــاد الفروف بتنفيذ 
بخصوص  تركيــا  مــع  االتفاقات 
إدلب، مؤكداً أن »وجود العسكريني 
األتــراك في هذا اجلزء من ســورية 
مت بالتوافق مع احلكومة الســورية 
كما  سوتشي،  مبذكرة  رحبت  التي 
مت دعمها مــن قبل اجلانب الضامن 
آســتانة،  مفاوضات  فــي  الثالث 

ايران«.
 ميدانياً، استمر حشد القوات على 

احلدود القريبة من أماكن سيطرت 
وشرقها،  ســورية  شــمال  الكرد 
وعــززت تركيــا وفصائــل »جليش 
الوطني« جميــع النقاط الفاصلة 
التي يســيطر  مع مدينــة منبج 
عليها مجلس منبج العســكري. 
وقال الرائد يوســف حمود الناطق 
باســم اجليش الوطني )مقرب من 
تركيا(: »أمس االول االثنني  مت توجيه 
بعض أرتال من قوات اجليش الوطني 
الســوري إلى محور منبج وأخذت 
مراكــز أولية من أجــل املعركة«. 
نشــرت حســابات  املقابل  وفــي 
موالية للنظام السوري على موقع 
»فيسبوك« أمس االول االثنني صوراً 
لرئيس أركان »احلــرس اجلمهوري«، 
اللواء زيد صالح وقائد »مجموعات 
الطوعي« التابعة للفيلق اخلامس، 
تفقدهم  أثنــاء  بيك  خيــر  فراس 

للجبهات العسكرية في دير الزور.
وفيمــا نقلت صحيفــة »الوطن« 

املقربــة مــن النظام عــن مصادر 
مطلعة أن زيــارة اللواء مملوك أتت 
الصف  توحيــد  إعادة  في ســياق 
العربــي وأن البلديــن يهدفان إلى 
إعــادة تفعيل العالقات الســورية 
املصريــة أوالً، والعالقــات العربية 
عموماً، بخاصة أن ملصر دوراً كبيراً 
تلعبــه في هذا الســياق. ومعلوم 
أن وكالة »ســانا« التابعة للنظام 
ذكرت مســاء األحــد أن مملوك زار 
مصر الســبت املاضــي بدعوة من 
املصرية  اخملابــرات  رئيــس جهــاز 

العامة اللواء عباس كامل. 
الرئيــس  زيــارة  علــى  وتعليقــاً 
حسام  نفى  ســورية،  الســوداني 
جلامعة  العام  األمني  مساعد  زكي 
الدول العربية، حدوث أي تغيير على 
موقف اجلامعة من عودة ســورية 
الزيارة  أن  إلى  املنظمة، مؤكداً  إلى 
األخيرة للرئيس السوداني لدمشق 

لم جتر بالتنسيق مع اجلامعة.

تزامنًا وتوقيع أمر سحب القوات من سوريا

ترامب يفوض أردوغان استكمال مهمة إنهاء »داعش«

بعد أيام على 
إعالن ترامب 
سحب قواته 

من سوريا أكد 
ناطق باسم 
البنتاغون ان 
»المرسوم 

حول سوريا تم 
توقيعه

تقارب كبير بني ترامب و أرودغان

الصباح اجلديد ــ وكاالت 
قال مســؤولون إن الســلطات 
األفغانية انتشلت امس الثالثاء 
43 جثــة من مجمــع حكومي 
في العاصمة كابول استهدفه 
مسلحون  ومتشددون  انتحاري 

بالبنادق االثنني.
الهجــوم عندمــا فجر  وبــدأ 
االنتحاري سيارته امللغومة أمام 
املبنى الذي يضم إدارة للضمان 
االجتماعــي فــي حي بشــرق 

كابول.
وتوغــل بعــض املهاجمني في 
مبنى وزارة شــؤون الشــهداء 
واملعاقــني واحتجــزوا بعــض 
العاملــني رهائــن بينما خاض 

مســلحة  معركــة  آخــرون 
استمرت فترة طويلة مع قوات 

األمن.
وقــال املتحــدث باســم وزارة 
إن  وحيــد مجــروح  الصحــة 
سيارات اإلســعاف نقلت حتى 
43 جثة وعشــرة مصابني  اآلن 
وُقتل  الهجــوم.  موقــع  مــن 
خالل  متشددين  وثالثة  شرطي 
املعركة التي اســتمرت ســبع 

ساعات داخل اجملمع.
وأجلت القــوات األفغانية أكثر 
من 350 مدنيا مــن املبنى قبل 
االثنني.  مســاء  العملية  إنهاء 
ولم تعلن أي جماعة متشــددة 
الهجــوم  عــن  مســؤوليتها 

سابقة  هجمات  يشــبه  الذي 
طالبان  حركــة  مقاتلو  نفذها 
ومبان  حكومية  مكاتــب  على 
وقواعد  أجنبيــة  جلهات  تابعة 

عسكرية.
وألقــى عبــد اهلل عبــد اهلل 
للحكومة  التنفيــذي  الرئيس 
حركة  على  الهجوم  مسؤولية 

طالبان.
وقال فــي تغريدة ”على عصابة 
أنها  تدرك  أن  اإلجرامية  طالبان 
مــع كل هجــوم تنفــذه على 
شــعبنا يــزداد تصميمنا على 
القضاء عليها. أفعالها مخزية 

وتتنافى مع فكرة السالم“.
لكــن املتحدث باســم طالبان 

ذبيــح اهلل مجاهــد قــال في 
بيــان إن احلركة لم تنفذ هجوم 

االثنني.
بعد  األحــدث  الهجوم  ويأتــي 
أيام فحســب من قول الرئيس 
إنه  ترامب  دونالــد  األمريكــي 
يفكر في ســحب ما ال يقل عن 
خمسة آالف من 14 ألف جندي 
أمريكــي منتشــرين حاليا في 

أفغانستان.
آالف من  احتمال ســحب  وأثار 
اجلنود األمريكيــني حيرة وفزعا 
وبعثات  كابــول  حكومــة  من 
يــؤدي  أن  تخشــى  أجنبيــة 
عودة  إلى  املفاجئ  االنســحاب 
نظام طالبان، الذي يقاتل لطرد 

واإلطاحة  األجنبيــة  القــوات 
باحلكومــة املدعومة من الغرب 
وإعادة فرض تفســيره املتشدد 

للشريعة اإلسالمية.
لكن قنــوات إخباريــة محلية 
اجلنرال مبشــاة  إلــى  نســبت 
قائد  دنفــورد  جوزيف  البحرية 
األمريكيــة  األركان  هيئــة 
أفغانستان  زار  الذي  املشتركة، 
إن  امليــالد، قوله  عشــية عيد 
في  األمريكية  القــوات  مهمة 
دون  ستســتمر  أفغانســتان 

تغيير.
وقال في كلمة ملئات من اجلنود 
األمريكيني الذين جتمعوا االثنني 
في قاعدة بأفغانستان ”انتشرت 

املهمة   ، الشــائعات  أنواع  كل 
لديكــم اليــوم هي نفســها 
التــي كانت لديكــم باألمس“. 
نحو  علــى  طالبان  وتســيطر 
وأصبحت  أفغانســتان  نصف 
أكثر قــوة مــن أي وقت مضى 
منذ الغزو الــذي قادته الواليات 
املتحدة عام 2001. وتنفذ احلركة 
هجمات شبه يومية تستهدف 
بشــكل أساســي قوات األمن 
وتستخدم  احلكومة  ومسؤولي 
املدنيني دروعا بشرية. وحتى مع 
تكثيف املســاعي حلل الصراع، 
لم يهــدأ القتال بــني طالبان 
من  بدعم  األفغانيــة  والقوات 

قوات أجنبية.

ارتفاع عدد قتلى هجوم على المبنى الحكومي في كابل إلى 43 قتيال
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متابعة  ـ الصباح الجديد:

اإليرانيــة حتديات  احلكومة  تواجــه 
اقتصاديــة كبيــرة فيما تســتعد 
املتوقعة،  السنوية  لطرح ميزانيتها 
أعمق من  وإن كانــت مشــكالتها 
العقوبــات األميركيــة التــي متثل 

ضغوطاً ال يُستهان بها.
وخســر الريال اإليراني نصف قيمته 
في مقابل الدوالر منذ أعلن الرئيس 
األميركــي دونالــد ترامب فــي أيار 
النووي  االتفاق  انسحابه من  املاضي 
املوقع فــي عــام 2015 وأعاد فرض 

العقوبات األميركية ذات الصلة.
وقــد أدى ذلك إلى ارتفاع األســعار 
االســتثمارات  معظــم  وحجــب 
الرئيس حســن  كان  التي  األجنبية 
إذ يتوقع  يأمل في جذبهــا،  روحاني 
صندوق النقد الدولي اآلن أن يتقلص 
االقتصاد بنسبة 3,6 في املائة العام 

املقبل.
لكن احملللني يقولــون إن العديد من 
قبل  قائمة  االقتصاد  أسباب معاناة 

قرار ترامب والعقوبات.
وقال محمد ماهيداشــتي وهو رجل 
اقتصاد مقيم فــي إيران، إن النظام 
إذ  الكبرى  »املشــكلة  هو  املصرفي 
يعلن عن أصــول وهمية ويعاني من 

قروض متعثرة«.
قروضــا ضخمة  البنوك  وأصــدرت 
محمود  الســابق  الرئيس  عهد  في 
أحمــدي جناد مــن دون اهتمام يذكر 

بشأن ما إذا كان سيتم سدادها.
وقالــت اللجنــة االقتصاديــة في 
إن نصف  آذار  الشــورى في  مجلس 
هذه القــروض، ما قيمتــه نحو 27 
مليــار دوالر في ذلك الوقــت، باتت 

هالكة.
من  تعاني  التــي  البنــوك  وحاولت 
نقص شديد في األموال جذب ودائع 
جديدة بأســعار فائدة بلغت 30 في 

املائة أو أكثر.
وفي حني أســهمت هذه الودائع في 
توفير السيولة التي كانت في أمس 
احلاجة إليها في البداية، أدت الفوائد 
املرتفعــة على هذه الودائع إلى زيادة 

عدم استقرار البنوك.
وقــال روحاني في اآلونــة األخيرة إن 
الوضــع »غيــر الصحــي« للبنوك 
جعل املؤسســات املصرفية بحاجة 
لالقتــراض بصــورة مســتمرة من 
البنك املركزي لكي ال تنهار، في حني 
تضاعفت ديون دائني القطاع اخلاص 

خالل السنة حتى أيلول.
تراكم  مــن  البنــوك  تعاني  كمــا 
القادرة  غيــر  العقارية  املمتلــكات 
على بيعها بعد أن ضخت السيولة 
في مشاريع إنشــائية عندما شهد 
زخمها  فقدت  طفــرة  البناء  قطاع 

ابتداء من عام 2013.
وقالــت نرجس درويــش احملاضرة في 
االقتصاد بجامعة الزهراء في طهران 
»لدينــا ما يقرب مــن مليوني منزل 
فارغ فــي إيران. ببســاطة، الطلب 

معدوم«.

لكــن احلكومة لن تســمح بافالس 
ردة فعل شعبية  من  املصارف خوفاً 
ال سيما بعد انهيار وكاالت االئتمان 
املزيفة التي ســاعدت فــي تأجيج 
قبل  النطاق  واســعة  االحتجاجات 

عام.

أزمة الريال 
وأدى انســحاب الواليات املتحدة من 

الريال  تدهــور  إلى  النــووي  االتفاق 
اإليرانــي لكنــه لم يكــن العامل 

الوحيد وراء ضعف العملة.
ألقى محافظ  املاضــي،  أيلول  ففي 
البنــك املركزي عبــد الناصر همتي 
باللوم على »النمو املروِّع في املعروض 
النقــدي«. وتظهر بيانــات املصرف 
املركزي أن كمية الســيولة النقدية 
زادت  اإليراني  االقتصاد  في  املتدفقة 

بنســبة 24 في املائة ســنوياً على 
مدى السنوات األربع املاضية.

وبالنظــر إلى أن االقتصــاد اإليراني 
ال يوفــر ســوى القليل مــن فرص 
فقد  واآلمنة،  املربحــة  االســتثمار 
فترة طويلة  منذ  املواطنون  ســعى 
إلى تغيير مدخراتهم من الريال إلى 

الدوالر.
وعندما تزايدت التوقعات بأن الواليات 

املتحدة ســتعيد فــرض العقوبات 
وضغطت على الريال بشــكل جدي 
في أوائل عــام 2018، طغى االرتباك 
علــى رد فعل احلكومــة، على وفق 
االقتصادي موســى غانينيزاد. وقال 
لفرانس برس »إنهــم يزعمون أنهم 
يؤمنون بالســوق احلــرة لكن ليس 

لديهم ستراتيجية متماسكة«.
وفي مرحلة ما، في نيسان ، أغلقت 
وحاولت  الصيرفة  مكاتب  احلكومة 
تثبيت ســعر صرف الريــال عند 42 
ألفاً للدوالر الواحــد، األمر الذي أدى 
إلى إثارة الذعــر ودفع املضاربني إلى 

السوق السوداء.
واعترافاً بخطئهــا، أعادت احلكومة 
فتح محالت الصرافة وأقيل محافظ 
البنــك املركزي بعد بضعة أشــهر. 
كما ُشنت حملة صارمة على أولئك 
الذين اســتغلوا الوضــع مع إحالة 
عشرات من جتار العملة للمحاكمة 
وإعدام ثالثة رجال أعمال على األقل 

منذ تشرين األول.
لكن الضرر كان قــد حلق باالقتصاد 
فزادت إلى حــد كبير كلفة الواردات 
في الوقت الذي جعلت العقوبات من 

الصعب إدخال البضائع إلى البالد.
األســعار،  ارتفعت  لذلك  ونتيجــة 
الغذائيــة  املــواد  فــزادت أســعار 
واملشــروبات بنســبة 60 في املائة 
خالل الســنة حتى تشــرين الثاني، 

وفقا للبنك املركزي.
وبالرغم من التوجه نحو اخلصخصة، 
يبقــى جزء كبير مــن االقتصاد في 

أيــدي الدولــة، إما مباشــرة، أو ألن 
شركات مرتبطة باحلكومة أو اجليش 

هي املساهمة الرئيسة فيها.
أن هــذا األمر خنق  ويرى محللــون 
يكافــح  الــذي  اخلــاص  القطــاع 
على  ويتنافس  االســتثمارات  جلذب 

املشروعات.
وقال االقتصادي إحســان سلطاني 
إن الصناعات التي تســيطر عليها 
الدولة مثل الفوالذ والبتروكيماويات 
تســتفيد من إعانات ضخمة، يبلغ 
مجموعها 40 مليار دوالر سنوياً )35 
حسومات  شــكل  على  يورو(  مليار 
في أسعار الوقود والكهرباء، ولكنها 
تنتج عدداً قليالً نسبياً من الوظائف 

والعوائد.
يحمل  بــأن  اآلمال  تراجعــت  ولقد 
االتفاق النووي فيضاً من االستثمارات 
اخلاص  القطــاع  لتعزيز  األجنبيــة 

بسبب عودة العقوبات.
في هــذه األثناء، قــال وزير اخلارجية 
اجلهود  إن  محمــد جــواد ظريــف 
الرامية إلــى حتقيق قــدر أكبر من 
قوانني  اعتماد  وال سيما  الشفافية، 
األموال،  غســل  ملكافحة  جديــدة 
القوية  املصالح  لقيت معارضة من 

الراسخة.
وقــال ظريــف لوكالة أنبــاء »خبر« 
اإللكترونيــة الشــهر املاضي، »تلك 
األماكن التي تغسل آالف املليارات من 
الرياالت لديها بالتأكيد القدرة املالية 
على إنفاق بضع مئــات من املليارات 

على الدعاية« ضد تلك القوانني.

تقـرير

متاعب إيران االقتصادية أعمق من العقوبات األميركية 

متاعب إيران االقتصادية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
خســر رأس املال السوقي ألســهم الشركات 
املقيدة بالبورصة املصرية نحو 5.4 مليار جنيه 
مــن قيمته ليصل إلــى 727 مليار جنيه، بعد 

تداوالت كلية بلغت 430.9 مليون جنيه.
الرئيس »إيجي إكس  وهبط مؤشــر البورصة 
ليغلــق عند مســتوى   0.89% 30« بنســبة 
12670.63 نقطة، كما تراجع مؤشــر األسهم 
الصغيرة واملتوسطة »إيجي إكس 70« بنسبة 

%0.25 مسجالً 669.81 نقطة.
وامتــدت التراجعات إلى مؤشــر »إيجي إكس 
100« األوســع نطاقاً الذي خســر نحو 0.34% 
من قيمته عند اإلغالق لينهي التعامالت عند 

مستوى 1670.16 نقطة.

الصباح الجديد - وكاالت:
توقع وزير املالية الروسي أنطون سيلوانوف أن 
حتقق روســيا فائضا في ميزانيتها خالل العام 
اجلــاري قدره %2.5 من إجمالــي الناجت القومي 

للبالد.
وقال ســيلوانوف إن احلكومة الروسية نفذت 

جميع التزاماتها في إطار ميزانية 2018.
وأدخلت احلكومة الروســية فــي خريف العام 
اجلــاري تعديالت على ميزانية البالد بعد ارتفاع 
أسعار النفط، توقعت فائضا نسبته %2.1 في 

إجمالي الناجت القومي للبالد.
وكان الرئيس الروسي فالدميير بوتني صدق على 
مشــروع قانون يدخل تعديــالت على ميزانية 
البالد للعــام 2018، وجاء ذلك بحســب بيان 
الروسية  نشر على املوقع الرسمي للحكومة 

اجلمعة.
وتشــمل التعديالت زيادة في إيرادات امليزانية 
بنحو 7 تريليونات روبل، ليصل إجمالي اإليرادات 
للعام اجلاري إلى 18.947 تريليون روبل، في حني 
سترتفع النفقات مبقدار 217.7 مليار روبل، إلى 

16.8 تريليون روبل.
ومن املتوقع أن حتقق روســيا بذلك فائضا في 
ميزانيتهــا خالل هذا العام بنســبة %2.1 من 
حجم الناجت احمللي للبالد، بعد أن كان يتوقع أن 

يكون عند 0.5%.
وجاءت زيــادة اإليرادات بفضــل ارتفاع عائدات 
الغاز والنفط خالل العــام اجلاري بنحو 582.2 

مليار روبل.
وكان مجلس النواب الروســي »الدوما« قد أقر 
في 21 تشــرين الثاني اجلاري تعديالت امليزانية، 
في حني صدق عليها مجلس االحتاد الروســي 

في 23 تشرين الثاني.

الصباح الجديد  - وكاالت:
ارتفع الذهب، أمس، إلى أعلى مســتوى في 
6 أشهر بفعل انحسار اإلقبال على اخملاطرة 
مع تراجع أسواق األســهم وفي ظل اخملاوف 
بشأن تباطؤ االقتصاد العاملي على نحو قاد 
املســتثمرين إلى الســعى للمالذ اآلمن في 

املعدن األصفر.
وجرى تداول الذهب فــي التعامالت الفورية 
عند 1268.49 دوالر لألوقية )األونصة( بحلول 
الساعة 18:57 بتوقيت غرينتش في تعامالت 

هزيلة قبيل عطلة عيد امليالد.
وصعد الذهب في تسوية العقود األمريكية 
دوالر   1271.80 إلـــى  باملئـــة   1.1 اآلجلــة 

لألوقيـة.

البورصة المصرية 
تواصل تراجعها 

روسيا تتوقع فائضًا 
في موازنتها

أعلى مستوى للذهب 
في 6 أشهر

بغداد - الصباح الجديد:

ثامــر  النفــط  وزيــر  كشــف 
الثالثــاء، عن  أمس  الغضبــان، 
إمتــالك الــوزارة مشــاريع من 
شــأنها اإلســهام برفــع قدرة 
العراق التصديرية إلى )6( ماليني 

و)500( الف برميل نفط يومياً.
وقــال الغضبــان فــي مقابلة 
مشروعا  »هنــاك  إن  صحافية، 
ضمن  يأتي  الغاز  الستغالل 
مشروع أكبر، وهو مشروع تطوير 
البنى التحتية مبحافظة البصرة 
من  ضخمة  مشاريع  لتمويل 
وانابيب  ضخ  ومحطات  خزانات 
بحرية  وانابيب  اليابسة  على 
التصدير،  منظومة  وتطوير 
تصدير  طاقة  للعراق  يكون  إذ 
قدرها 6 ماليني و500 ألف برميل 

يوميا من النفط اخلام«.
واضــاف أن »هنالــك حتديــات 
االول  التحدي  الــوزارة،  تواجــه 
للغاز،  االمثل  االستغالل  هو 
املصاحــب  الغاز  من   %  50 فإن 
بد  ال  وعليه  اآلن،  يحرق  لالسف 
من العمل اجلاد وان ننبري لتجاوز 
من  لدينا  ما  بكل  التحدي  هذا 
خبرة ومعرفة واخالص وتصميم 
استثمار  مشاريع  ان  سيما  ال 
تنفيذها  ويتطلب  الغاز مكلفة 
فأي مشروع  الوقت،  املزيــد من 
مع  املفاوضــات  تكتمل  ان  بعد 
ال  ما  يستغرق  املقاولــة  اجلهة 
يقل عن ثالث سنوات من العمل 
يصل  ورمبا  يكتمل  كي  الدؤوب 
احملــددات  4 سنوات بسبب  الى 
والروتني والبيروقراطية املوروثة«.

وأشار الوزير، إلى أن »بالرغم من 
ذلك، فهناك مجموعة من هذه 
مدة  قبل  وقع  احدها  المشاريع 
مبحافظة  الناصرية  في  قصيرة 

ذي قار، اضافة الى مشاريع اخرى 
نفط  حقول  غاز  كاستغالل 
سيجــري  جدا  وقريبا  ميسان، 
300 مليون قدم  توقيعه بطاقة 
تبلغ  اجناز  ومبدة  يومياً  مكعب 
ثالث سنوات، ومشروع في حقل 
في عدد  الغاز  ارطاوي الستثمار 
من احلقول في املنطقة اجلنوبية 
البصرة  محافظة  في  سيما  ال 
300 مليون قدم مكعب  بطاقة 
قياسي ومشروع اخر مرحلي في 
حقل بن عمر مبحافظة البصرة 
521 مليون قدم مكعب  بطاقة 
الكميات  لتصل  الغاز  من 

قدم  مليون   527 الى  مجتمعة 
مكعب«.

مشروع  ايضا  »هناك  أن  وتابــع 
عمر،  بن  حقلي  غاز  الستثمار 
ناضج  حوار  هناك  واالن  ارطاوي، 
جدا مع شركتني عمالقتني، هما 
بي سي،  ان  وبــي  موبل  اكسن 
ونحن على وشك الوصول التفاق 
املتبقيــة  االمور  بعض  ولدينا 
االخر  واملشــروع  التفاوض،  في 
قائم ولكن هناك خططا لزيادة 
طاقاته في شركة غاز البصرة«.

النفط  أســعار  تراجعت  عاملياً، 
خلام »برنت« فــي تداوالت أمس، 

للبرميل،  52 دوالرا  إلى مــا دون 
وذلك للمــرة األولى منذ 4 أيلول 

.2017
ووفقا ملؤشرات التداول، تراجعت 
أســعار عقــود آذار اآلجلة خلام 
3.92 % لتصل  برنــت بنســبة 
51.98 دوالرا للبرميل، بينما  إلى 
اآلجلة  شــباط  عقود  تراجعت 
خلام غرب تكساس بنسبة 3.75 
% لتشكل 43.88 دوالرا للبرميل 
قبــل أن يواصــل هبوطه لتبلغ 
نســبة تراجعــه 5.75 % عنــد 
الســاعة 21:25 ليشكل 42.97 

دوالرا للبرميل.

في الســياق، قال وزيــر الطاقة 
في  نوفاك  ألكســندر  الروسي 
مقابلة مع صحيفة كومرسانت 
االقتصادية اليومية، ان روســيا 
ســتخفض إنتاجهــا النفطي 
نحــو 230 ألــف برميــل يوميا 
اإلنتاج  اتفاق خفــض  مبوجــب 
أوبــك وغير األعضاء،  املبرم بني 
قد  العاملي  االتفــاق  ان  مضيفاً 
يتغيــر بناء علــى تغيرات وضع 

السوق.
واكــد ان روســيا ســتخفض 
بدءا  بسالسة  النفطي  إنتاجها 
من كانون الثاني، في وقت جنت 

فيه روسيا 120 مليار دوالر على 
األقل في عامني بفضل اتفاقات 

أوبك وغير األعضاء.
النفط  لســوق  روسيا  وتقييم 
تقييم  مــع  عموما  ينســجم 

السعودية ودول أخرى.
ان »بنــاء على  وأوضح نوفــاك 
ينبغي  والطلب،  العــرض  توازن 
خفض إنتاج النفط في الربعني 
األول والثاني من 2019 لتحقيق 

االستقرار بأسواق النفط«.
وبني أن الوضع في أسواق النفط 
العاملية قــد يتغير خالل صيف 

2019 بفعل طلب أقوى.

استثمار 527 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب

مشاريع عراقية لرفع قدرة تصدير النفط
 إلى 6.5 ماليين برميل يوميًا

هناك مشروعا 
الستغالل الغاز 
يأتي ضمن مشروع 
أكبر، وهو مشروع 
تطوير البنى التحتية 
بمحافظة البصرة 
لتمويل مشاريع 
ضخمة من خزانات 
ومحطات ضخ وانابيب 
على اليابسة وانابيب 
بحرية وتطوير 
منظومة التصدير

أحد احلقول النفطية

الصباح الجديد - وكاالت:
قررت تركيــا رفع احلد األدنى لألجور 
%26 بداية مــن العام  بأكثر مــن 
التضخم  ملواجهة   ،2019 اجلديــد 
والــذي دفع  البالد،  املتفشــي في 
املواطنني لالحتجاج في الشــوارع 
على األوضــاع الصعبة التي ميرون 

بها.
وحسب وكالة األناضول الرسمية، 
ســيبلغ احلد األدنــى لألجور 2020 

ليرة )381.3 دوالر(.
وقالت وزيرة العمل التركية، زمروت 
إن احلد  الثالثــاء،  ســلجوق، أمس 
األدنى لألجور اجلديــد، قبل خصم 
االجتماعــي  الضمــان  أقســاط 
وضرائــب الدخل، ســيكون 2558 

ليــرة )482.9 دوالر(، وذلك للعازبني 
احلد  يبلغ  بينمــا  املنجبــني،  وغير 
األدنى لألجــور للمتزوجني ويعولون 
 406.9( تركية  ليرة   2155 3 أطفال 

دوالر(.
األيام  تركيــا  شــوارع  وشــهدت 
املاضية احتجاجات واسعة النطاق 
الصعبة  االقتصادية  األوضاع  على 

التي يعاني منها املواطنون.
وأضافــت الوزيرة أن الزيــادة التي 
حددتهــا جلنة احلــد األدنى لألجور 
تتخطــى معــدالت التضخم في 

البالد.
في  السنوي  التضخم  وبلغ معدل 
تشرين الثاني %21.6 حسب معهد 
خلفية  علــى  التركي،  اإلحصــاء 

انهيار سعر صرف العملة التركية 
أمام الدوالر.

األدنى  احلــد  بلــغ   ،2018 وخــالل 
الصافي لألجور في تركيا 1603 ليرة 
(333.3 دوالر(. بينما بلغ متوســط 

سعر صرف الدوالر 4.81 ليرة.
التركــي رجب طيب  الرئيس  وقال 
أردوغان امس إن تركيا ســتخفض 
أسعار الغاز الطبيعي عشرة باملئة 

للمنازل والشركات في 2019.
أردوغــان، متحدثا ألعضاء  وأضاف 
حزبه حزب العدالــة والتنمية في 
أنقرة، أن أســعار الكهرباء للمنازل 

سُتخفض عشرة باملئة أيضا.
وتظاهــر آالف األتراك في شــوارع 
على غالء  احتجاجــا  اســطنبول 

املعيشــة وارتفاع معّدل التّضخم 
في تركيا.

ووسط مواكبة أمنية مشددة رفع 
املتظاهرون الفتات تشير إلى حتّرك 
"الســترات الصفراء" في فرنســا 
الذي انطلــق كتظاهرة ضد ارتفاع 
أســعار احملروقات قبل أن يكتسب 
احتجاجات ضد  إلى  ويتحّول  زخما 
وكالة  أفادت  ما  بحسب  احلكومة، 

فرانس برس.
وقالت الوكالــة، إن التظاهرة التي 
نقابــات  كونفدراليــة  نّظمتهــا 
موّظفي القطاع العام شارك فيها 
املناطق  مختلــف  من  أشــخاص 
أدرنة،  محافظات  فيها  مبا  التركية 

وبورصة ويالوفا.

وهتــف املتظاهرون "عمــل، خبز، 
حريــة" رافعــني الفتــات ُكتــب 
عليهــا "األزمــة لهم والشــوارع 
لنــا" و"حزيــران" في إشــارة إلى 
التظاهرات احلاشدة التي شهدتها 
تركيا في حزيــران 2013 ضد رجب 
طيــب إردوغان، الــذي كان حينها 
انطلقت  للوزراء، عندمــا  رئيســا 
احتجاجا على مشــروع بناء مركز 
تسوق في حديقة غيزي قرب ميدان 

تقسيم في وسط اسطنبول.
وتأتــي التظاهــرة التــي اطلقت 
الســبت بعــد نحو أســبوع من 
تظاهــرة دعت إليهــا كونفدرالية 
العام  القطــاع  موّظفي  نقابــات 
اآلالف احتجاجا على  وشارك فيها 

غــالء املعيشــة فــي دياربكر في 
جنوب شرق البالد.

كثيرا  االقتصــادي  الوضع  وتدهور 
فــي تركيا فــي األشــهر األخيرة 
بسبب تراجع قيمة الليرة التركية 
مع  دبلوماســي  توتر  خلفية  على 
واشــنطن صيــف 2018 ورفــض 
االقتصادية  السياســات  األسواق 

ألنقرة.
وبلغ التضخم في تشــرين الثاني 
الســنوي  بالنســق  باملئة   21,62
متراجعا عن أعلى مستوى له منذ 
15 عاما بعد أن بلغت نســبته في 
25,24 باملئة. وبالرغم  تشرين األول 
من اإلجــراءات احلكومية يشــعر 

السكان يوميا بارتفاع األسعار.

تركيا تواجه االحتجاجات على الوضع االقتصادي بزيادة األجور 26 %
مع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 21.6 % 



فريدريك ويري،
جالل هرشاوي 

يجتمع الفرقاء الليبيون في املؤمترات 
الدوليــة في القصــور واملنتجعات 
القارات،  من  العديــد  عبر  والفنادق 
ويتبادلــون الضحــكات، والصــور، 
واألحاديــث اجلانبية التــي قد تنم 
للوهلة األولــى على التوافق بينهم 
واملواعيد  العمــل،  حــول خطــط 
االستحقاقات  إلجراء  عليها  املتفق 
القانونية، ولكن تنتهي هذه الصورة 
ليبيا؛  إلــى  العودة  مبجــرد  املثالية 
حيث يتم اســتئناف الصــراع بني 
حالة  انتشار  في ظل  امليليشــيات 
من البؤس االقتصادي وانسداد األفق 

السياسية.
تأتــي حالة التفــاؤل فــي اقتراب 
حــل العقبــات التي تقــف حائًل 
التطورات  الليبيــة من  األزمة  أمام 
املدة  التي حدثت خلل  املشــجعة 
القليلــة املاضية، واشــتملت هذه 
التطــورات على تراجــع دور أهمية 
قبائــل طرابلس واالجتــاه إلى تعزيز 
احلكومية،  النظاميــة  اجلهات  قوة 

واالصلحات االقتصادية.
ماذا متثل قمة باليرمو في مســارات 

األزمة الليبية؟
ُيثل مؤمتر باليرمو الذي استضافته 
احلكومة الشــعبوية فــي إيطاليا 
في املدة مــن 12 إلــى 13 نوفمبر/

تشرين الثاني املاضي فرصة جديدة 
السياسي في  املســار  الســتعادة 

طرابلس. 
وتأتي استضافة روما لهذا االجتماع 
نتيجة حلالة التنافس السياسي مع 
مماثلة،  استضافت قمة  التي  باريس 
»إيانويل  الفرنسي  الرئيس  وحصل 
ماكــرون« على التزام شــفهي من 
الفرقاء الليبيــني إلجراء االنتخابات 
العامة أواخر هذا العام في ديسمبر/

كانون األول.
 وإلى جانب توصل قمة باليرمو إلى 
ضرورة إجــراء االنتخابات في يونيو/

حزيران 2019 بدعٍم من األمم املتحدة، 
اســتطاعت قمة باليرمو فتح حوار 
مباشــر بني »فايز الســراج« رئيس 
حكومــة الوفاق الوطنــي املعترف 
بها عاملًيا، واملشــير »خليفة حفتر« 
القائــد العــام للقوات املســلحة 
الليبية في حكومة طبرق في شرق 
البــلد فيما يتعلق مبســائل األمن 
واالقتصــاد. إن أهم ما أضافته قمة 
باليرمو أنها وضعت خريطة الطريق 
لتوجيــه ليبيا نحــو انتخابات حرة 
ونزيهــة. وفي كل األحــوال، إذا جنح 
الليبيون في إجــراء هذه االنتخابات 
لن يكون ذلك كافًيا في إنتاج حالة 

االستقرار والوحدة الدائمني. 
ويبقى الســؤال مفتوًحا خاصة في 
السياســي  االنقســام  حالة  ظل 
احلكومــات  بــني  والعســكري 

املتنافسة. 
وتعمل األمم املتحدة على عقد مؤمتر 
وطني طموح في يناير/كانون الثاني 

2019، ومن املقرر أن يجمع هذا املؤمتر 
الفصائل املعارضة، وكذلك رؤســاء 
البلديات، وزعمــاء القبائل، واجملتمع 
املدني وبعض املواطنني العاديني حلل 
هذه القضايا. وتبرز تخوفات بشــأن 
هذا املؤمتــر خاصة أنه ُيكن أن يؤدي 
إلى مزيد من اخللفات التي قد تؤدي 
إلى إثارة املزيد من اخللفات التي قد 
تعطل إجــراء االنتخابــات وتوحيد 
املؤسسات االقتصادية واألمنية في 

ليبيا.
التغيرات اإليجابية في ليبيا

انعقد مؤمتر باليرمو بعد االشتباكات 
التي جرت فــي العاصمة طرابلس، 
حيث استولت زمرة من ميليشيات 
طرابلــس على مؤسســات الدولة، 
ومواردهــا االقتصاديــة مــن خلل 
اســتعمال ارتباطها مــع حكومة 
الوفاق الوطني، وهو ما ضمن لهذه 
امليليشــيات االحتيال على مقدرات 

والتلعب  الليبــي،  املركــزي  البنك 
مقابل  الليبــي  الدينــار  بأســعار 
العمــلت الصعبة، ونشــاط جتارة 

العملة في السوق السوداء. 
أنه منذ سقوط  إلى  جتدر اإلشــارة 
القذافي في 2011 تعمل امليليشيات 
مقــدرات  على  الســيطرة  علــى 
العاصمــة مبا فــي ذلــك املطارات 
والبنوك واملوانئ وشــبكات الوقود. 
وهناك العديد من الدالالت اإليجابية 
حول مستقبل العملية السياسية 
في ليبيا، سنحاول إيجازها في عدة 

نقاط:
1.   االتفاق األمني بني امليليشــيات: 
اسهم االتفاق األمني الذي توصلت 
له العناصر املســلحة في منطقة 
ســبتمبر/أيلول  أواخر  في  طرابلس 
برعايــة األمم املتحدة إلــى التوصل 
إلى ترتيبات أمنية جديدة بإشــراف 
مشــترك«  عمليات  »مركــز  مــن 

واملمتلكات  املواطنني  بهدف حماية 
ومتهيد الطريق الستبدال املليشيات 
املفترض  ومن  النظامية.  بالشرطة 
أن يتم تعميم هذا االتفاق في مدن 
ليبية أخرى، ولكن يبقى ترسخ منط 
امليليشــيات منذ 2011 في املناطق 
تنفيــذ هذه  في  عائًقــا  الليبيــة 
الترتيبات التي حتاول حكومة الوفاق 

الوطني إجناحها في طرابلس.
2.    تعيني رجــل األعمال املصراتي 
»فتحي باشــاغا« وزيــرًا للداخلية: 
يتمتع »باشاغا« بسمعة طيبة لدى 
احلكومــات الغربية ال ســيما فيما 
يتعلق بخبرته في مكافحة اإلرهاب؛ 
حيث عمل مع املستشارين الغربيني 
ميدانًيــا خلل ثــورة 2011، وكذلك 
دوره فــي احلملة ضد تنظيم الدولة 
اإلسلمية في مدينة سرت.  وأثبت 
كذلك أنــه أكثر قدرة على التعامل 
مع غيره من نخــب مصراتة لتقدمي 

وداعميه  ليبيا  شــرق  مع  التنازالت 
من الدول اإلقليمية مثل مصر التي 
عن محادثات سلم  كانت مسؤولة 

بني األطراف في يوليو/متوز 2017. 
في  احملســوبية  »باشــاغا«  وكسر 
تعيينات وزارة الداخلية، وقام بإنشاء 
إدارة حلقــوق اإلنســان، ودعا كذلك 
الثقيلة من  إلى سحب األســلحة 
طرابلس، إضافة إلى تبنيه مشاريع 
النظامية  الشــرطة  قوات  لتدريب 
امليليشــياتي  النمط  للتغلب على 

املنتشر.
3.      النجاحات االقتصادية: حققت 
الليبية  حكومــة الوفاق الوطنــي 
املســتوى  على  النجاحات  بعــض 
االقتصــادي، حيــث توصلــت إلى 
اتفاق مع مســئولي البنك املركزي 
الصلح ســعر الصرف مبــا يضمن 
العملة  إلــى  الوصــول  إمكانيــة 
بعض  وحتقيق  للمواطنني،  الصعبة 

التخفيضــات فيمــا يتصل بدعم 
الوقود. وقــد قلصت هذه اإلجراءات 
من قدرة امليليشــيات على السرقة 
من اخلزانة العامة. واألهم من ذلك، 
أن هذه اإلجراءات تخفف من املعاناة 

اإلنسانية.

البناء على باليرمو

على الرغم من االشتباكات الدورية 
وتعمق تقسيم ليبيا بحكم الواقع، 
فإن النجاحات السابقة تكشف عن 
منو حالة من االســتقرار االقتصادي 
واألمنــي وما ينقص ذلــك التوافق 
السياســي بني األطــراف الفاعلة، 
ما يتطلب مــن الدول املنخرطة في 
األزمة العمل علــى تقريب وجهات 
النظر بعيــًدا عن املصالح الضيقة 
أو  الليبية نفسها  ســواًء لألطراف 
الدول اخلارجية خاصــة أن جزًءا من 

االنقسام الذي يغذي الصراع الليبي 
له جذور في اخلارج. 

 ويأتي التنافس التاريخي بني باريس 
وروما على ليبيا في مقدمتها، حيث 
ــت إيطاليا حكومة الســراج،  دعمَّ
فيما تُصر فرنسا على إبقاء »حفتر« 

في الواجهة. 
التنافس اإلقليمي  وإلى جانب ذلك، 
بــني ائتلف قطــر وتركيــا الداعم 
حلكومة الســراج من جهة، ومصر 
واإلمــارات اللتــان تدعمان مجلس 
نواب طبرق واملشير »حفتر« ال يصب 
في صالح حل األزمة الليبية، إذ يلزم 
على جميــع األطراف إجبار الليبيني 
على التفاوض والتوافق فيما بينهم 
لضمان استقرار املنطقة خاصة في 
ظل تهديدات تنظيــم داعش الذي 
ُيكن أن يعود وبقوة من خلل البوابة 
الليبية. في ســياٍق آخر، منح مؤمتر 
الليبيني  للفرقــاء  فرصة  باليرمــو 
إلجراء االنتخابات الوطنية منتصف 
عام 2019، ما يعنــي توافق إيطالي 
فرنسي على إجراء االنتخابات حتى 
وإن تأخر األمر؛ حيث كانت تســعى 

فرنسا إلجرائها أواخر 2018. 
الدولية  اجلهــود  بعــض  وهنــاك   
اإليجابيــة إلعادة بناء املؤسســات 
العســكرية واألمنيــة فــي ليبيا؛ 
إذ عرضــت إيطاليــا مؤخــرًا تقدمي 
عــدة برامج تدريبية لقــوات األمن 
لســلطات طرابلــس، ولكي تنجح 
الليبيني  على  يجــب  البرامج،  هذه 
التوصل إلى إجماع سياســي حول 
األمني  للقطاع  النهائــي  الهيكل 
للبــلد واخلطــوات التي ســتكون 
ضرورية لبناء ذلك.  إجمااًل، اسهمت 
إجراءات حكومة الوفاق الوطني في 
طرابلس من تراجع دور امليليشــيات 
وزيرًا  »باشــاغا«  تعيني  بعد  خاصة 
للداخلية وســعيه إلى مأسســة 
وزارة الداخليــة وضمــان التدريبات 
اللزمــة لعناصرها بالتوازي مع حل 
ميليشــيات طرابلــس. ومتثل قمة 
على طول  للتقــدم  فرصة  باليرمو 
ثلثة مســارات متوازية، اقتصادية، 

وأمنية وسياسية.
 ولتحقيق هــذه الغاية، فإن مهمة 
األمم املتحــدة، التي كانــت واليتها 
الرسمية سياسية بشكل أساسي 
أن تتجه الستغلل نفوذها وخبراتها 
االقتصادي  االصــلح  حتقيــق  نحو 
والهيكلي مبا في ذلك عزل العناصر 
للعمليــة  الرافضــة  املســلحة 
السياســية والبحــث عــن بدائل 
أكثــر براجماتية واعتــدااًل للعمل 
معهــا، وضــرورة أن تقــدم القوى 
الدوليــة واإلقليميــة املتدخلة في 
لتـــحقيق هذه  العون لها  الصراع 
الغاية. وفي هذا الســياق، يدعـــو 
الباحثان إلى تدخل الواليات املتحدة 
األزمـة  في  بوصـفها طرًفا محايًدا 
للـعب دور أكثر فاعلية بني األطـراف 

الليبية.

ترجمة: محمود جمال
املركز العربي للبحوث والدراسات

قمة باليرمو

زكي العايدي
 

باريس 

إيانويل  الفرنســي  الرئيــس  ر  َصــوَّ
األوروبي في  البرملان  انتخابات  ماكرون 
مايو/أيار 2019 على أنها معركة ليس 
بني اليمني واليسار التقليديني، بل بني 
الشــعبويني وأنصار أوروبا التقدميني 
رئيس  تبنــى  ومؤخــرا  أمثالــه.  من 
الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس 
خطابا مشابها، معلنا أن »كل القوى 
الديقراطية املؤيدة ألوروبا من واجبها 
أن تقف صفا واحدا على اجلانب نفسه 
من التاريــخ«. تُرى هل يكون مثل هذا 
التحول السياسي على مستوى أوروبا 
بالكامل ــ مثــل ذلك الذي حدث في 
فرنسا وأتى مباكرون إلى السلطة في 
املمكن  ــ فــي حكم  املنصرم  العام 

حقا؟
لفتــرة طويلــة مــن الزمــن، تبادل 
حزب الشــعب األوروبي مــن اليمني 
االجتماعيني  بني  التقدمي  والتحالف 
والديقراطيني من اليســار السيطرة 
على البرملان األوروبي، حيث َحَكم كل 
منهما من خلل التســويات واحللول 
أنتج هذا  الوقت،  الوسط. ولكن مبرور 
النهج نوعا من التجانس السياســي 
في أوروبا أدى إلى االمتناع اجلماعي عن 
اختار  التصويت. وعلى نحــو متزايد، 
أولئك الذين يدلون بأصواتهم األحزاب 
املناهضة للمؤسســة التــي تتبنى 

غالبا وجهات نظر متطرفة.
ونتيجة لهذا، في حني ســيطر حزب 
الشعب األوروبي وحتالف االجتماعيني 
والديقراطيني علــى %61 من مقاعد 
البرملان األوروبي فــي عام 2009، فقد 
حصل االثنــان علــى %54 فقط من 
األصوات في عام 2014، وهذا يعني أن 
البرملان األوروبــي كان خاضعة تقريبا 

لهيمنــة األحــزاب املتطرفــة. ومن 
إلى   2019 انتخابات  تنتهي  أن  املرجح 
خســائر أكبر ألحزاب املؤسسة، التي 
من املتوقع أن تفــوز بنحو %45 فقط 

من املقاعد.
في هذه املرحلة، ال أظن أن أي شخص 
قد يفكــر في إدارة حملــة انتخابية 
على أساس االنقســامات بني اليمني 
واليســار ــ وخاصة بسبب اخللفات 
العميقــة بني األحــزاب ذاتها. فعلى 
اليمــني، ينقســم حــزب الشــعب 
األوروبي بني الليبراليني املؤيدين ألوروبا 
أوروبا، على  واحملافظني املشككني في 
الرغم من تأييــد »مانفريد ويبر« من 
االحتاد االجتماعي املسيحي في أملانيا 
كمرشــح أساســي حلزب الشــعب 
األوروبي في انتخابات البرملان األوروبي.

في مؤمتر حزب الشعب األوروبي الذي 
عقد مؤخرا في هلسنكي، كان رئيس 
تاسك صريحا:  دونالد  األوروبي  اجمللس 
ال يتفــق انتهاك ســيادة القانون مع 
االنتمــاء إلــى األســرة الديقراطية 

املســيحية ــ وهي رســالة موجهة 
بوضوح إلى رئيس الوزراء اجملري فيكتور 
أوربان. في البرملان األوروبي، صوت حزب 
الشعب األوروبي حتى لصالح تفعيل 
املادة الســابعة من معاهدة لشبونة 
ضد اجملــر، وهو حتــرك يقضي بفرض 
االنتهاكات  الرد علــى  عقوبات فــي 
أوربان  ِقَبل حكومــة  املنهجية مــن 
التعبير  الســتقلل القضاء وحريــة 

وحقوق األقليات واملهاجرين.
لكن تصويت حزب الشــعب األوروبي 
كان مدفوعا إلى حد كبير برغبته في 
احلفاظ على فرصه في البقاء بوصفه 
أكبر حــزب في االحتاد األوروبي وضمان 
حصــول ويبــر على منصــب رئيس 
املفوضيــة األوروبية فــي االنتخابات 
املقبلــة. وعلى نطاق أوســع، أرغمت 
الضغــوط السياســية القوية حزب 
االمتثال، في  األوروبي على  الشــعب 
ظل ظروف مختلفــة، رمبا كان احلزب 
باالستمرار  ألوربان  بالسماح  ليسعد 
في انتهاك املعاييــر الديقراطية دون 

ضابــط أو رابط، من أجل احلفاظ على 
هيمنته في برملان االحتاد األوروبي.

ولكــن برفضــه توضيــح موقفــه 
مــن أوربان أو طــرده، يخــوض حزب 
الشــعب األوروبــي مجازفــة هائلة. 
فإذا اختار اجمللس األوروبي ويبر رئيســا 
األوروبيــة، فرمبا يرفض  للمفوضيــة 
كل مــن الديقراطيــني االجتماعيني 
والليبراليــني فــي البرملــان األوروبي 
التصويت لصالح مرشــح من احلزب 
الــذي يحــرص علــى اإلبقــاء على 
»أوربان« بني صفوفه. ولهذا الســبب 
يعارض ماكــرون، الذي لديه مصلحة 
األوروبي  الشــعب  حزب  تقسيم  في 
وإغــراء جناحه الليبرالــي للنضمام 
إليه، نظام املرشــح األساسي. هناك 
ثلثة بدائل. فأوال، من املمكن أن يختار 
األوروبي مرشــحا عن حزب  اجمللــس 
الشعب األوروبي أقل غموضا في اجملر. 
ورمبا يصلح ميشيل بارنييه، وهو كبير 
املفاوضني في محادثات خروج اململكة 
املتحدة من االحتاد األوروبي، كبديل جاد 

لويبر ــ ورمبا البديل الوحيد في حزب 
الشعب األوروبي.

يتلخــص البديــل الثاني فــي دعم 
»فرانز  الهولندي  العمل  مرشح حزب 
تيمرمانس«، الذي اتخــذ موقفا بالغ 
القوة ضد أوربان والذي يحظى بقبول 
»أجنيل ميركل«  األملانية  املستشــارة 
والليبراليــني فــي حــزب الشــعب 
األوروبي. من املؤكــد أن »ميركل« قد 
تفضل »ويبر«. لكــن إذا وصل اجمللس 
وعارَض  إلى طريق مســدود،  األوروبي 
فرمبا  اختيارهــا،  األوروبــي  البرملــان 
تؤيــد مرشــحا آخر. كمــا أن انحدار 
يجعل  والديقراطيني  االجتماعيــني 
من غيــر املعقول أن يتمكــن »ويبر« 
من احلصول على دعمهم. وقد يكون 
اخليــار الثالث أحد املرشــحني الذين 
الليبراليني  حتالــف  بدعــم  يحظون 
والديقراطيــني من أجــل أوروبا، مثل 
فيســتاجر«، مفوضــة  »مارجريــت 
املنافســة.  لشــؤون  األوروبي  االحتاد 
ويزعــم بعض املراقبــني أن احلكومة 

الدمناركية لن تعارض »فيستاجر« أبدا 
الذي  لها. لكن »ماكرون«،  كمرشحة 
يدعم »فيســتاجر« بقوة، رمبا يؤيدها 
ـ وهو  بوصفها املرشــحة الفرنسيةـ 
حترك غير مسبوق ومن شأنه أن يعجل 
بفرض الطابع األوروبي على السياسة 
القاريــة. في عموم األمر، تســتطيع 
القــوى الشــعبوية أن حتصــل على 
أغلبية في البرملان األوروبي، وإن كانت 
راية  لن تعمل كقــوة موحدة حتــت 
سياســية واحدة. في ظــل مثل هذا 
»ماكرون«  يحتاج  ســوف  السيناريو، 
إلى بنــاء ائتلفات سياســية إما مع 
حزب الشعب األوروبي أو االجتماعيني 
والديقراطيــني الذيــن تتفق وجهات 
نظرهــم إلى حــد كبير مــع رؤيته 
إلصلح االحتــاد األوروبي ــ واألهم من 
ذلك إصــلح منطقة اليورو. الواقع أن 
اليــورو، مثله كمثل  إصلح منطقة 
فرض سيادة القانون، يَُعد خطا رئيسا 
من خطوط الصدع التي ستقام على 
السياســية.  التحالفات  أساســها 
بالفعل بحشــد  واآلن، يقوم ماكرون 
الدعم بــني زعماء يني الوســط في 
إســبانيا وهولندا، الذين يكنون قدرا 
أكبر من التعاطف مع رؤيته للتكامل 
األوروبي. وقد أقام علقة صداقة جيدة 
مع رئيــس الوزراء الهولنــدي »مارك 
روتي«، حتى برغــم أن »روتي« يعارض 
إصلحات منطقة اليــورو التي ينادي 
بها »ماكرون«. ومن املرجح أن تساهم 
قضيتان أخريان في تشــكيل نتيجة 
انتخابات البرملان األوروبي. فأوال، يتعني 
على قادة أوروبا أن يعاجلوا احلاجة إلى 
تعزيز حدود االحتــاد األوروبي اخلارجية، 
وخاصة من خلل نشــر دوريات احلدود 
من  انتظارها.  طــال  التــي  األوروبية 
املؤكــد أن مثل هذا االقتراح ســيثير 
الذين  القوميني،  غضب الشــعبويني 
أوروبية، حتى  سيعارضون نشــر قوة 

الشــديد  من هجومهم  الرغم  على 
على الهجرة. ثانيــا، يتعني على قادة 
أوروبــا أن يلتزمــون مبكافحة التهرب 
الضريبي من ِقَبل الشــركات الكبرى، 
التكنولوجيــا  شــركات  وخاصــة 
اخملاطر،  عالية  وهي قضية  الضخمة. 
ألنها ستحدد قدرة الدول على احلفاظ 
على قدرتها على الوفــاء بالتزاماتها 
املالية فــي ظل اقتصــادات متزايدة 
االعتماد علــى التكنولوجيا الرقمية. 
وقد حتقق بالفعل بعض التقدم على 
هذه اجلبهــة، ويرجع الفضل في ذلك 
بنحو كبيــر إلى »فيســتاجر«. لكن 
هناك احتياج إلى تدابير أقوى، خاصة 
وأن دول االحتاد األوروبــي تواصل منح 
للشــركات.  الضريبية  التخفيضات 
ومع إعادة أملانيا النظر في دعم اخلطة 
التي تدعمها فرنسا لفرض الضريبة 
التكنولوجيا  شــركات  عائدات  على 
الكبرى، على مستوى االحتاد األوروبي، 
فإن حتقيق املزيد مــن التقدم أمر غير 
لعل عملية  اإلطــلق.  مضمون على 
السياســية  الصفوف  تنظيم  إعادة 
اجلاريــة في أوروبا تســاعد في متكني 
األقوى  رؤيــة ماكرون ألوروبــا  حتقيق 
واألكثر تكامل. وبرغــم أن التحديات 
امليزانية  ــ وخاصــة معركة  األخيرة 
التي تخوضهــا إيطاليا مع املفوضية 
األوروبية ــ تشــير إلــى أن مثل هذه 
بـــأي  النتيجــة ليســت مضمونة 
حال، فإنـــها تظـــل تـــمثل الِثَقل 
لـصعود  مصـــداقية  األكثر  املـوازن 

الشعبويـة.

تـرجـمـة: إبـراهيم محـمد عـلي          
العالقات  أســتاذ  العايــدي:  زكــي 
بـــاريس  معـــهد  فــي  الدوليــة 
للـــدراسات السـياســـية، وكــان 
مستشارا لرئيس الوزراء الفــرنسي 

السابق مانويل فـالس.
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ألفتها وحميميتهــا التي فاضت على 
طبيعة املعمار, حيث البيوت هي األخرى 
اذ بدت  متماهية والســلوك اإلنساني, 
متالصقة حدَّ االتكاء على بعضها, على 
الرغم من اختالف املســاحة أو التفاوت 
الطبقي بــن الناس, حتــى الواجهات 
تلتقي  الشناشــيل  من  التي مبجملها 
في جزئهــا العلوي كعالمة من عالمات 
األلفة واحلميمية التي شــكلت نسقاً 
متوارثــاً ألجيال, ُمنتجــة االطر العامة 

نواميســها  فللمدن  املــدن,  لنواميس 
التي ال ميكن خرقها, بوصفها نتاج فعل 
إنساني حقيقي, والفعل نسق بحسب 
الفيلسوف )ســبينوزا(, لذا عندما نقرأ 
نص املدينة يجب قــراءة طرازه معمارياً 
وقراءة افراده ســلوكياً, فهما من ينتجا 

الهوية الثقافية لسكان املدن.
    أما العتبة لها امتداد عالماتي لأللفة 
بــن الناس, فــي انتاج ملعنــى تصاعد  
بحسب  كونها  اإلنســاني,  الســلوك 
الكاتب مــكان للقاء والتحاور, الذي هو 
بحد ذاته ســلوك إنســاني ملا فيه من 
ايحــاء بحميمية املــكان/ البيت, الذي 
يفيــض علــى العتبة, فهــي بعد كل 
ما تقــدم, ميكننا عدهــا مكاناً لتجمع 
الصبيــة والفتيات للعــب في طقس 
مديني قل نظيره هــذه األيام, أو مكان 
لتبادل بريد احملبة بن عاشــقن الذي لو 
تكرر لُعد خرقاً نسقياً في وقتنا احلاضر، 
ال علــى طبيعة الســلوك اإلنســاني 
احلياتي حسب, بل خرقاً لسلطة العالم 
ش العواطف ودرجها  االفتراضي الذي همَّ

ضمن منظومة افتراض االحاسيس.
    وبتقادم الزمن نلمح أفول بريق انساق 
املدينــة الثقافية, لتقويض فعل الناس 
حياتياً, لينتج لنا خطاباً مدينياً مرتبكاً, 
كون مدينة العمــارة اكتفت في تلقي 
االنســاق الواردة إليها من دون فلترتها 
والتحقق من مدى متاشيها مع انساقها 
خصوصيتها  شــكلت  التي  الشعبية 
االجتماعية وهويتها الثقافية, لتتشكل 
عالمة االغتراب املكاني, من خالل معمار 
البيوت املغاير للنسق األصل, او واجهات 
املباني الهجينة, بعدما كانت مسيسة 

الصلة بثقافة املدينة.
      جند شــاهدا حيا في زمننا احلاضر، إذ 

ان املستشفى امللكي/ االنكليزي آنذاك, 
وعلى الرغم من خلفيات املُنِشئ الغربي 
له, لكنه أُنِشــئ برؤية املّوجه املعماري 
املديني بحســب طرازهــا املعماري, اي 
بذات خصائــص املعمار املعبر عن هوية 
اجملتمع العمــاري, على العكس متاما مما 
يبدو ملتلقي نص املدينة في وقتنا احلاضر 
حينما يقرأه, يتجلــى له تداخل الطراز 
الصيني والتركي مع الطراز األصل, في 

تشويه للنص االصلي.
    ومــع مــا تقدم ال نلمــس فعالً على 
ارض الواقــع, مُيكننــا ان نطلــق عليه 
الســلوك اإلنســاني جملتمــع العمارة 
قــادرٌ على انتاج نســق ثقافي يعبر عن 
ثقافة املدينة الشــعبية, لغياب الوعي 
الزمن  انسان  ليعيش  ملوروثها,  اجلمعي, 
احلاضــر اغتراباً مكانيــاً, لتهجن طراز 
معمــار مدينته بآخر ال ميــت بقريب او 
بعيد ال نســاقها الثقافية, فال غرابة لو 
لم يدرك اجليل احلالي ثقافة ناس مدينة 
العمارة, فــال تواصل مــع رؤى االجداد, 
الذين دأبــوا على انتــاج ثقافة تعتمد 
ادراك اهمية  او  التعامــل,  االلفة فــي 
التحاور حتى, ويبقى السؤال: ملاذا ننتج 
ثقافــة القطيعة مع انفســنا وأهلنا, 
مع اننــا ورثة من عمدوا الى خلق ثقافة 
االمتداد االنســاني, بــذات خيط حرير 
االلفة ورهافة السلوك النبيل في تقبل 
اآلخر, بوصفه امتداداً حلضوره اإلنساني, 
ال بوصفه اآلخــر الضد, في حرص على 

استدعاٍء أللفة زمن يندرُ تكراره.

رحيم زاير الغانم
 

     يعد نص املدينة من النصوص البصرية 
التي تشــدُّ املتلقــي إليها, ملــا متتلكه 
من خصائــص معمارية فــي مجملها 
خطــاب مدينــي, على اعتبــار انه نتاج 
انســاق الناس الثقافيــة, لتتمثل طرازاً 
معماريــاً معبراً عن األنســاق الثقافية 
الشــعبية, مشــكال معمار املدينة في 
املدينة  تواشج نسقي, لترســيخ هوية 
في ضــوء املعطــى اآلنف الذي بــرَّزَ لنا 
بعنوانها  الشــعبية  املدينية  الثقافــة 
العريض, بعد وضع اللبنة األولى لنموذج 
طراز معماري للبيــوت فاألزقة, في ضوء 
نواميٍس معماريــة الميكننا فصلها عن 
السلوك اإلنســاني احملض, في متاٍه جلي 
بن سيميائية الطراز املعماري وتوجهات 
الثقافية،  الهوية  انتجت  التي  السلوك, 
مما اعطــى للمتلقــي اريحيــة التلقي 

والتأمل وانتاج املعنى.
    ان مدينة العمارة )مدينة متصاحلة مع 
نفسها وأهلها( بحسب ما جاء في كتاب 
)ماجد احلسن( املوسوم )حياة العالمة ــ 
محاولة إلدراك أنساق الثقافة الشعبية( 
محور معاينتنا في هذه الورقة، فالعمارة 
املدينة التي انشــئت في القرن التاسع 
عشــر, لم تنشــأ  بلون او عرق واحد, بل 
النشــأة  منذ  االعراق,  متعــددة  مدينة 
األولى، فال غرو ان يبدو نص املدينة متوحداً 
مع الطراز املعمــاري الذي درج عليه هذا 
النص، وما تســمية محلة )التوراة( التي 
تقع فــي قلب مركز مدينــة العمارة إاّل 
دليل لأللفة التي يسعى الناس للحفاظ 
على دميومتها في هذه احمللة على سبيل 
املثــال ال احلصر, وهذا ســرٌّ من اســرار 

محمد الكريم

يا اهلل، ما هذا اخلمول الذي يجتاح جسدي؟ 
أيعقُل انني فارقت احلياة على عجل؟ اين ملكا 

املوت؟ 
رمبــا لم ادفن بعــد!، رمبا ال أحــد يعرف مبوتي 
فاجلنود في ثكناتهم، لكن اين انا، كيف وصلت 

الى هذا املوت، او كيف مت؟ 
الســكون والصمت يحيطان بــي، يدق منبه 
تلفوني وال اســتطيع اســكاته، وبــدأ البرد 
يجتاحني، اســمع صوتا ناعما يندهني، حان 
وقت الذهاب الى العمــل، ال بد من النهوض، 
لكن سالســل تكبلني وال استطيع ان احرك 
اضفــرا من أظافــر قدمي، صــوت اجللبة بدأ 
يتصاعد، صراخ وعويل صراخ يهزني وال احترك.. 
يا رباه لم هــذا االختبار؟، اين ملكا املوت، طال 
الوقت وانا على حالي... بعد ساعة تقريبا امتال 
البيت بالرجال والنساء مشاهد تتماوج حولي 
اراها وال اســتطيع فعل شــيء، االن سمعت 
كلمة ميت مــن رجل وقور اعرف صوته دون ان 

اميز شكله. 
رفعــت من الفــراش، وضعوني فــي صندوق 

خشــبي وغطوني ببطانية بدأ اخلوف يزحف 
الى قلبي واشــعر بالضيــق يحيطني والبرد 
يزداد، جثتي قطعة ثلج ال تذوب.. االن انا ميت 
بشكل رسمي، على الرغم من كم العراقيل 
اثناء تســجيلي في  التي صادفتني  والروتن 

قوائم املوتى. وحذفي من قوائم االحياء. 
غّســلوني وكفنونــي وشــيعوني واعادوني 
الى البيت ثانيــة، الخذ جرعة بكاء حقيقية، 
تسورني النسوة املتشحات بالسواد يلطمن 
صدورهــن ووجوههــن، يصرخن ويشــلحن 
خمارهن، يحاولن اخراجي من التابوت لكن ال 

جدوى...
االن، انــا محمول على االكتاف، اســمع كل 
اللغط الذي يدور واخلالفات اجلانبية وتكاليف 
مجلــس الفاحتة ومن ميســك دفتــر الوارد 
واملصروف وو وال احد يعير اهتماما لي.. بضع 

دقائق ويوصد باب القبر، وانسى الى االبد.... 
**

بدأ الدفء يحيطني بعد بضع دقائق من غلق 
بوابــة القبر.. حفظت التلقــن جيدا ورددته 
قبل أن يغادرني املشّيعون.. تلفتت عيناي ميينا 
ويســارا اعلى واسفل كنت اترقب الدود الذي 
يقيــم هذه الليلة وليمة فاخرة على شــرف 
جثتي، اصــوات غريبة حطمــت جمجمتي، 

املوتى اجلنــود الذين قدمــوا ارواحهم قربانا 
لــالرض، غايتهم اجملــد، االقربــاء املبتهجون 
لقدومــي ضيفا عليهــم، يســألونني عن 
ذويهم، وهم يرمون حســرات فراقهم احلياة 
قبــل اوانهم، لكن ما ان شــرحت لهم تبّدل 

احلال ابتعدوا متمتمن.. 
مــرت ليلة في هــذا الظالم، ال شــيء أفكر 
به ســوى من أين ينبشــني الــدود؟ واين هو 

متخبئ؟ هل ال زالت جثتي كاملة ام قضمها 
الدود؟ ما هذه التهاومي، هل حل صباح جديد؟ 
هل يتحرك الزمــن أم أنه توقف؟ أجاَب املوتى 
بصوت مرتفع: »يتوقف حال اغماض عينيك، 
ال ليل وال نهار، أعمالك هي حتدد أنك في ظالم 

أم ضياء؟«. 
الــدود أكلني كلي تاركا أنفي ســاملا ظننت 

بأني تكورت داخل انفي.

غالف الكتاب

غالف الكتاب

"سؤال المهنية واآليديولوجيا في سيرة ميت...
الصحافة: الحالة المغربية أنموذًجا"

 ان مدينة العمارة )مدينة 
متصالحة مع نفسها وأهلها( 
بحسب ما جاء في كتاب )ماجد 

الحسن( الموسوم )حياة 
العالمة ــ محاولة إلدراك أنساق 

الثقافة الشعبية( محور معاينتنا 
في هذه الورقة، فالعمارة 

المدينة التي انشئت في القرن 
التاسع عشر, لم تنشأ  بلون او 
عرق واحد, بل مدينة متعددة 

االعراق, منذ النشأة األولى، 
فال غرو ان يبدو نص المدينة 
متوحدًا مع الطراز المعماري 

الذي درج عليه هذا النص

المعمار المديني من األلفة إلى االغتراب

لم تكن االحداث الثقافية املهمة للعام اجلاري 
كثيرة، لكن ما حدث منها كان حافال باملعرفة 

واالبداع..هنا اهم ما حدث في 2018 .............
ضيفت بغداد اجتماع املكتــب الدائم لالحتاد 
العام لألدبــاء والكتاب العرب عام 2018 وتأتي 
أهمية هذا اللقاء أّنه يُعقد بعد 17 عاماً على 
اجتماع املؤمتر احلادي والعشرين في العاصمة 

العراقية.
حيــث اقيمت علــى هامش االجتمــاع، ندوة 
فكرية شــارك بها باحثون ومثقفون من كل 
الــدول العربيــة، بعنوان »ثقافــة التنوع في 
مواجهة ثقافة العنــف«، مع محورين: ثقافة 
العنف واآلليات الناعمــة ملواجهتها، والتنوع 
الهدف منها درس  التواصل.  الثقافي ورهانات 
أســباب العنف لتجاوزه والتغلب عليه فكرياً 
وثقافيــاً، باعتبار أن الثقافة فــي امليدان، وأن 
املعركة مــع اإلرهاب واإلرهابيــن ثقافية في 
األســاس، وأن دور املثقف العضوي الواعي أن 

يكون في طليعة الصفوف دائماً.
شارك في املؤمتر نحو 400 شاعر وأديب وكاتب 
من كل محافظات ومناطق العراق، من شماله 
إلى جنوبه، وعن اختيار بغــداد مكاناً النعقاد 
اجتماع املكتــب الدائم في هذا التوقيت، أكد 
في وقتهاالشــاعر حبيب الصايــغ أن األدباء 
والكتاب واملثقفــن العرب ال بد أن يكونوا في 
طليعة الشــعوب العربية دائمــاً، وأن يقفوا 
بأنفسهم على خط املواجهة، مقدمن منوذجاً 
للتضحية والفداء من ناحية، ومن ناحية أخرى 
يرسلون رســالة للعالم أجمع أن أرض العرب 

للعرب، وأن على الغازين والطامعن ومنفذي 
املؤامرات ومهندســي اخلراب أن يدركوا ذلك 

مهما طال الزمن.

أدباء رحلوا لكنهم أحياء في قلوبنا 
وذاكرتنا

غادرنــا عدد او نخبــة من الكنــوز املعرفية 
واملؤثرة في املشــهد العراقي ممــن تركوا أثرا 

كبيرا سيظل درسا وبحثا لألجيال القادمة.
وعلى املؤسســات املعنيــة بالثقافة ودورها 

اجملتمعــي البليغ عدم نســيانهم واألحتفاء 
بهــم معرفة ووعيــا منهم الشــاعرعريان 
الســيد خلف، والروائي سعد محمد رحيم، 
الناقدعبد العزيز الزم، الكاتب واملترجم د.عبد 

اهلل راضي.

وزير للثقافة من الوسط الثقافي
 من االحــداث املهمة والبــارزة أيضا، اختيار 
رئيس احتاد االدباء والكتاب في ذي قار الدكتور 
عبد االميــر احلمداني حلقيبــة وزارة الثقافة 

والســياحة واالثار، بعد دعــوات ومطالبا من 
قبل الوسط االدبي ان ال تخضع وزارة الثقافة 
للمحاصصة، حيث اســتقبل الوسط االدبي 
هذا اخلبــر بفرح وانتصار وشــعور باالنتصار 
لكلمتهــم، ويعــدُّ اختيار احلمدانــي لهذا 
املفصل احليوي صواباً يبّشــر برفعة الثقافة 

واملعرفة.
يذكر أن احلمداني عالم آثار مرموق، وأســتاذ 
في جامعــات عاملية، ومديرا لبعثات تنقيبية 
عــدة في العــراق، كما أنه رئيــس احتاد أدباء 

وكتاب محافظة ذي قار.
ومتيــز عــام 2018 أيضــا بافتتــاح )مكتبة 
الشــاعرة مليعة عباس عمارة( في قلب احتاد 
األدبــاء، ومتنها عناوين مهمــة من مختلف 

اإلصدارات ومنها منشورات احتاد االدباء

مؤمتر السرد بدورته الثالثة
) احلياة بوصفها سردا (

أنطلقت في بغداد ت2 2018وعلى قاعة  زها 
حديــد  في األحتاد العــام لألدباء والكتاب في 
العراق  فعاليات مؤمتر السرد – الدورة الثالثة 
– دورة الســارد اخلالد ) ســعد محمد رحيم ( 
بعنوانه املوســوم » احلياة بوصفها ســردا ، 
مبشــاركة طيف كبير من األدبــاء واملثقفن 
واألكادميــن، مثلوا غالبيــة جغرافية العراق، 
واملؤمتر مثل املسؤولية الثقافية التي يشتغل 
عليها املركــز العام من أجل التالقح املعرفي 
والفكري بن األدباء، وفتــح قنوات ومفاهيم 

جديدة ملوضوعة السرد بوصفها حياة .

فوز السرد العراقي عامليا وعربيا
فوز الروائي ضياء اجلبيلي مبناســبة فوزه في 
القصيرة في اجلامعة  امللتقى للقصة  جائزة 
االمريكيــة، دورة الروائــي )إســماعيل فهد 
إســماعيل( عن مجموعتــه القصصية )ال 

طواحن هواء في البصرة(.
تعدُّ جائــزة امللتقى من اجلوائــز املهمة التي 
متنحهــا اجلامعــة األميركية فــي الكويت 
لكّتاب القصة القصيرة، ففضالً عن قيمتها 

املعنوية واملالية، تسعى إدارة اجلائزة لترجمة 
العمل الفائز إلى اللغة االجنليزية.

واســتطاع الروائي عبد الكــرمي العبيدي ان 
يحصل علــى امتياز فــوز مخطوطة روايته 
)اللحيــة األمريكية( في جائــزة كتارا/ فئة 

الروايات العربية غير املنشورة.
ويجيء هــذا الفوز مكّمال ملســيرة إبداعية 
تتواصل الروايــة العراقية في حتقيقها، كما 
يعدُّ تتويجاً لتجربــة رصينة يصوغها كاتٌب 
وأديٌب عراقيٌّ بقامة العبيدي، الذي تنافست 

روايته مع 596 روايًة وصلت للجنة اجلائزة.

فوزٌ عراقيٌّ ساطٌع في جائزة الشارقة 
لإلبداع األدبي...

وفي جائزة الشارقة لإلبداع األدبي التي أعلن 
عن نتائجهــا االثنن ٢٤ كانــون األول ٢٠١٨، 
وفي مصادفة جميلة مع ذكرى شاعر احلداثة 
العربية، بدر شــاكر السياب، مما يعّمق موقع 
العراق املبدع واملبتكر على مرِّ األزمان، اظهرت 
قائمــة النتائج فوز أربعة أدبــاء عراقين في 

مجاالت األدب اخملتلفة، وهم:
١. جراح كــرمي كاظم - املركــز الثاني - فئة 

الشعر.
٢. شــاكر الغزي - املركز األول - فئة القصة 

القصيرة.
٣. يــاس الســعيدي - املركز الثالــث - فئة 

القصة القصيرة.
٤. فيصل ســوري حمد - املركز الثاني - فئة 

النقد.

أهم االحداث األدبية والثقافية عام 2018 في بغداد

العربــي  املركــز  عــن  حديًثــا  صــدر 
لألبحــاث ودراســة السياســات كتاب 
"ســؤال املهنيــة واأليديولوجيــا فــي 
الصحافــة: احلالــة املغربيــة أمنوذًجا"، 
البقالــي. *محمــد  تأليــف  مــن 
 وميثل الكتاب دراســة سوســيولوجية 
للصحافين املغاربة حتــاول اإلجابة عن 
أسئلة عدة: من هم الصحافيون املغاربة؟ 
واملؤسســي  التنظيمي  الســياق  مــا 
لعملهم؟ ما القيم التي يدافعون عنها 
على املســتوين املهنــي والذاتي ربًطا 
باملتغيرات السوســيولوجية؟ ما األبعاد 
الرئيسة املشــكلة لهويتهم؟ ويعتمد 
البقالــي في تناوله هذه األســئلة أربع 
مقاربات سوسيولوجية: مقاربة الهوية 
القيم  ومقاربة  املؤسســاتية  واملقاربة 
الشــخصية. القيم  ومقاربة  املهنيــة 
يتألف الكتاب )304 صفحات من القطع 
الوسط، موثًقا ومفهرًسا( من 14 فصاًل.

*محمــد البقالــي: صحافــي مغربي 
مقيم في باريس. حاصل على دكتوراه 
في علــم االجتمــاع. خريــج املعهد 
بالرباط.  واالتصــال  العالــي لإلعــالم 
كاتــب ومحاضر متخصــص في علم 

صحافًيا  عمــل  اإلعالمي.  االجتمــاع 
في بلدان كثيرة منها املغرب وفرنســا 
واليونــان وقطــر والســودان وجنــوب 
وليبيا. وتونس  والســنغال  الســودان 

من أعمال سلمان البصري
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*هل بقيت على إتصال بالثورة؟
- بقيــت في القاهــرة الى صيف عام 
لزيارة  الفــرص  أنتهز  وكنــت   ،1974
بيروت و دمشــق بني فترة وأخرى للقاء 
أبو شــوقي )عبداإلله النصراوي( و أبو 
عمر مــن املعارضــة العراقية اللذين 

شكال التجمع الوطني العراقي.
بقيت في مصر الى أن جاء عزيز شيخ 
مسعود  من  رســالة  ليسلمني  رضا 
وإدريس يطلبــون مني العمل معهم، 
فأجبته باملوافقة، وقاال بأنهما أسسا 
مكتبا للشــؤون العربيــة في اخلارج 
يترأسه عزيز شــيخ رضا ونريدك أنت 
وكمال فــؤاد أن تعمال معــه. فقلت 
"حســنا" وبدأنا العمل معا، وأبلغني 
دكتور كمال الحقا بأنهم بتكليفهم 
هذا أرادوا أن يضعونــي حتت أعينهم 
للمراقبة، ورغم ذلك قمنا بعمل ممتاز 
وجنحنا في تأســيس عالقة قوية مع 
املصريني، وبقيت في مكتب الشــؤون 
العربية بلبنان الــى إنهيار ثورة أيلول 
عام 1975 وأصدرنا هناك مجلة كنت 
أحرر معظم موادها ويتولى عزيز شيخ 
رضــا تكاليــف طبعها، ولكــن رفاق 

البارتي لم يهتموا بها كثيرا.

* هــل متخضت فتــرة و جودكم في 
بيروت عن أية نشاطات سياسية أو 

دبلوماسية؟ 
- لقــد أجنــزت عملني مهمــني لكن 
رفاقي باحلزب لــم يهتموا بهما، األول 
عقد مؤمتر القمة العربية مبشــاركة 
صدام حسني الذي توسط للمصاحلة 
بني السادات وامللك فيصل ودعا املؤمتر 
الى دعم وساطته. وقبل إنعقاد املؤمتر 
جاءني عزيز شــيخ رضا فــي القاهرة 
وقال "ســيأتي وفد الى القاهرة وأرجو 
أن تبذل جهدا من أجل اإلتصال بهم" 
فقلت "حسنا" و حاولت أن أتصل من 
فندق شــيبرد مبحمد حسنني هيكل 
الذي أزيــح عن اإلهرام في ذلك الوقت 
فلــم أحصل عليه.فقــد كان هيكل 
هو الــذي كان يرتــب إتصاالتي بأنور 
الســادات، وفي احلقيقة إذا كانت لي 
أية رســالة أريد توصيلها للســادات 
له.حل  لينقلهــا  هيــكل  الى  أذهب 
اإلســتاذ أحمــد بهاءالديــن الكاتب 
الســادات محل  من  واملقرب  املعروف 
هيــكل في األهــرام، وكنــت أعرفة 
سابقا وبيننا صداقة قدمية وكان رجال 
تلفون  لــدي رقم  وأريحيا، وكان  نبيال 
ســكرتير هيكل، ولم أكــن أعلم بأن 
هيكل قد أخذ معه سكرتيره وجميع 
مــا كان له في مكاتبه باإلهرام، وحني 
إتصلت برقم السكرتير رفع السماعة 
شــخص لــم أعرفــه وكان الدكتور 
كمال فؤاد و عزيز رضا جالسني بقربي، 
فقلت له "أريد أن أحتدث الى سكرتير 
أحمد بهاءالدين" سألني "ومن أنت"؟ 
قلت "جالل طالباني"، قال "حســنا، 
وهل تريد التحدث الى الســكرتير أم 
مع بهاءالدين نفســه؟ قلت" أريد أن 
أحتدث الى بهــاء". عندها عرفت بأنه 
هو من يرد علي شــخصيا فقال "أين 
أنت يا رجل أنــا أبحث عنك، تعال إلي 
حاال أريــدك في عمل"، قلت "حاضر"، 
وذهبت إليه، فقــال "اليوم كنت عند 
الرئيس السادات وسألني عنك، وقال، 
"هل جالل مازال هنا"، فأجبته، "نعم 
موجود"، فقــال: "حســنا أبلغه بأن 
عالقتنا ستستمر وبأنك ستحل محال 
هيكل كحلقــة الوصل بيننا، وقل له 
ان العــراق بصدد التصالــح مع إيران، 
وانه سيطرح هذا املوضوع على القمة 
العربية، أقتراحي هو أن يأتي وفد كردي 
وأن يكون معه أحد أبناء البارزاني". لم 
تكن سمعة صالح اليوسفي و محمد 
محمود عبدالرحمن طيبة عندهم في 
ذلك الوقت، لذلــك قال "فليأت جالل 
الثالثة  وســآخذهم  البارزاني،  وإبنــا 
الــى القمة العربية معــي، فإذا طرح 
العراق موضــوع التصالح مع شــاه 
إيران ســأقول لهم، وملــاذا ال نتصالح 
نحن العرب مــع إخواننا الكرد، ها هو 
فلنجلس  كردي جلبتهــم معي  وفد 
معهــم". أجبتــه "واهلل هــذا أمــر 
جيد". ســررت بذلك كثيرا فســألني 
"هــل مازلتم مصريــن على موضوع 
كركوك"؟ أجبتــه "من املمكن أن جند 
حال لذلك"، وأمامي هاتف الســادات 
وقال له "هــذا هو جالل موجود عندي 

وقد أوصلت له كل ما قلته لي". فقال 
له "حســنا، ولكن كرر عليه موضوع 
كركــوك هل ســيلحون عليه أم ال"؟ 
أجابه "لقد ســألته ســيادة الرئيس 
لن يصــروا عليها"  بأنهم  وأجابنــي 
فقال السادات "حســنا قل له بأنني 
أضمن لهم كل ماقلته"، وكان يقصد 

التصالح مع صدام.
عــدت الى املكتــب و أبلغــت عزيز و 
الدكتور كمال ففرحــوا جدا وكتبت 
رســالة الى إدريس ومسعود وطلبت 
منهما أن ال يرسلوا حبيب محمد كرمي 
الى القاهرة ألنه كان سيأتي من إيران، 
وكانت عالقة مصر وإيران متأزمة في 
رســالتي في  قرءوا  الوقت.وحني  ذلك 
كردستان سخروا مني وبحسب ما رواه 
لي عزيز بعد إنهيار الثورة قال "سخروا 
من تلك الرســالة وقالوا أي مصاحلة 
وأي عــرب، كيف نتصالح مع العراق"! 
وبدال مــن أن يرســلوا مبعوثهم الى 
القاهرة كتبوا عدة رســائل الى املؤمتر 
بأن يخفوا  املال مصطفــى  وأوصاهم 
تلك الرسائل عني وقال "التدعوا جالال 
يعــرف مبضامينها، خذوها الى املغرب 
وأذيعوها هنــاك"، ولكن حني وصلت 
تلك الرسائل الى املطار صادروها ولم 
تصل الى املؤمتر أبــدا وهكذا أضاعوا 
فرصة ثمينة حني حــاول رئيس أكبر 
دولة عربية أن يأخــذ وفدا كرديا معه 
الى املؤمتر لكي يحل املسألة الكردية 

في العراق.

*مع ذلــك ألم حتــاول قيــادة الثورة 
أن ترســل وفودا الى الــدول العربية 

وبخاصة مصر ؟
- نعــم حاولــت، فقــد أرســل املال 
مصطفــى حبيب محمد كــرمي إلينا 
في مصر، ولم يسر املصريون مبجيئه، 
ولكني قلت لهم "أنتم تعرفون بأنني 
ليست لي حظوة عند املال مصطفى، 
ولكــن قيــادة الثــورة أرســلت هذا 
الشخص"، فســألوني "وماذا تريد أن 
نفعل"؟، قلت "من األفضل أن تلتقوه"، 

فردوا علي بأن الســادات اليريد أن يراه، 
وكلفوا عبداحلميد املازني بلقائه، وجاء 

الى  منزلي وإلتقى بحبيب.
وكان حبيب قــد تلقى أمرا بأن يلتقي 
الســوفيات، ألن  بالصينيني الغضاب 
وكانت  يدعموهــم،  لم  الســوفيات 
بالســفارة الصينية جيدة  عالقتــي 
ويدعوننــي بــني فتــرة وأخــرى الى 
مآدبهم، وتعرفت هناك بشــاب خلوق 
والصينيون  ومؤدب يدعى مستر شوز 
الرفيع  وخلقهم  بتأدبهــم  معروفون 
فحني هاتفته سألت أن كان مشغوال، 
فقال "كال"، قلت "معي حبيب محمد 
كرمي وهو ســكرتير احلزب الدميقراطي 
الكردســتاني جــاء موفدا مــن املال 
مصطفــى للقائكم"، فرد علي بحدة 
"نحن ال نلتقي مبثل هؤالء! فهم عمالء 
اإلستعمار، فيوما هم مع اإلشتراكيني 
اإلمبريالية  ويوما مــع  اإلمبرياليــني، 
األميركية، كيف ميكــن أن يكون هذا 
موقف حزب سياسي"؟ قلت له "متهل 
قليال"، وغضبت فعــال فقلت له "بي 
كوايت بليس، ليس هناك حاجة لكل 
هذه احلدة، قل ال أريد أن أراهم وكفى". 
قــال "ال تقل هذا فأنــت تعلم كيف 
بأدب". قلت له "حسنا  أتصرف معك 
ولكن الداعي لكل هــذا الغضب قل 
ال أريــد أن أراه وحســب". لــم أتناول 
الشاي عنده فســارعت باخلروج، وكنا 
قد تعرفنا على هذا الرجل بواســطة 
الســفير األلباني فــي القاهرة، وقال 
لنا حني تعارفنا “أنتم سوف التنسون 
إســمي ألني أدعى  )شــوز( أي احلذاء 
باللغــة اإلنكليزية، ولذلك كنا ندعوه 
بـ "مســتر قندرة" وحــني خرجت من 
عنده غاضبا قلت حلبيــب بأنه اليريد 
لقائــك، فقــال "أي زمان هــذا، حتى 

مستر قندرة اليريد أن يرانا"!!

*غير تلك احملاوالت العربية، هل كانت 
هناك أيــة جهود دولية حلل القضية 

الكردية؟
تاريخية أخرى،  لنا فرصة  - ســنحت 

ذهبت بدورهــا أدراج الرياح، كنت في 
ليبيا حني إنعقد هناك عام 1975 مؤمتر 
للشباب الناصريني ودعيت إليه ومعي 
شــابان إيرانيان وهما حسن ماسالي 
وحكمت بوركي الذي أستشهد فيما 
بعــد. وإلتقينــا في املؤمتــر بالعقيد 
معمر القذافي الذي كان رجال بسيطا 
ويتجول بنفسه بني الوفود املشاركة، 
جاء وسلم علي وقال "أنت هنا"؟ قلت 
"نعم"، قال "وملاذا النراك هذه األيام"، 
وســألقاك  مشــغولون،  "أنتم  قلت 
فيمــا بعد"، ســألني "مــاذا لديك"، 
قلــت "اآلن معــي شــابان إيرانيان". 
قال "دعني أراهم". فأخذت الشــابني 
حتدث  بينهم،  مترجما  وأصبحت  إليه 
الشباب وطلبوا جملة من املساعدات 
وأخــرج القذافي ورقــة وكتب عليها 
"نفــذوا كل ما يطلبــون". ثم دعاني 
القذافي وقال "جالل لدي خبر ســيء 
لك، فقد التقى سعدون حمادي بوزير 
خارجية إيران خلعتبري في إسطنبول 
وأصبح إتفاقهما وشــيكا". لم يكن 
رأي القذافي حول املال مصطفى جيدا 
وكان يقــول "ال يعجبني منظره وهو 
يحمل خنجرا في صوره، فهو اليشبه 
رجال هــذا العصر، لــو كان موجودا 
في القرن التاســع عشــر لقلنا األمر 
طبيعــي ولكن في هــذا العصر فهو 

شيء غريب".

اتفاقية اجلزائر عام 1975

* يعنــي كنتــم على علم مســبق  
باتفاقيــة اجلزائر ومــا يخطط ضد 
الكــرد، فلماذا لم يطلــب البارزاني 
مســاعدة دوليــة و إكتفــى بإيران و 

أميركا؟
- نعــم علمنــا مبا يجــري من خلف 
القذافي ســألني  ان  ظهورنا، حتــى 
"ماذا تعتقد يكون مصيركم إذا إتفق 
إيران"؟ قلت له "سنواصل  العراق مع 
أنفسنا".  عن  وسندافع  القتال طبعا 
ســألني "هل أنــت متأكــد"؟ قلت 

“نعم أنــا متأكد ومطمئــن، ولكننا 
قد نحتاج الى دعم ســيادتك، عندها 
نستطيع أن نغير مسار احلركة، فبدل 
أن  عندها  نســتطيع  إليــران،  اخلنوع 
نتلقى الدعم مــن أصدقائنا الليبيني 
والسوريني". رد القذافي قائال "إذا تغير  
املسار بالشــكل الذي تقول، سأكون 
مســتعدا لتقدمي كل ما تطلبونه من 
دعم ومســاندة". سألته "هل تقصد 
قال"نعم  املســاعدات"؟  أنواع  جميع 
جــالل كل أنــواع املســاعدة". قلت 
املــال مصطفي ليــس مثلي  "ولكن 
يرضى بعشرين ألف دينار شهريا، هو 
ســيطلب املاليني"! قال "نعم سأدفع 
املاليني".حني عدت كتبت رســالة الى 
عزيز  وأرســلتها مع  إدريس ومسعود 
شيخ رضا، فســخروا مني مرة أخرى 
وقالوا هذه مجــرد دعاية من القذافي 
ال أكثر وال أقــل واألطرف من كل ذلك 
حني مت اإلتفاق في اجلزائر في السادس 
القذافي  أرســل   1975 آذار عــام  من 
بطلبي وقال "إذهب الى املال مصطفى 
على العجل وأبلغه بأنني مازلت عند 
وعدي، فــإذا دافع عــن ثورته وحصل 
على دعم التجمــع الوطني العراقي 
فأنا ساقدم له كل مساعدة ممكنة". 
قلت "هــذا موقف جيد". حني وصلت 
دمشق كان اجلميع بإنتظاري على أحر 
دبابة وأحمد  من اجلمر، منهم، عمــر 
العزاوي ومجموعة شــخصيات أخرى 

من مختلف قوى املعارضة العراقية.

* وهل متكنتم من اإلتصال بالبارزاني 
وماذا قلت له؟

- ســاد الهرج واملرج وسط اجلميع في 
دمشــق، وإتفق الكل علــى ضرورة أن 
نتحــرك ونفعل شــيئا ملواجهة ذلك 
اإلتفاق!كان رأيي أن يبدأ املال مصطفى 
باحلــرب الدفاعيــة، لكن عمــر دبابة 
قــال"واهلل ال أرى املال مصطفى بهذه 
القــوة، و أجزم بأن طلقــة واحدة لن 
تنطلق مــن بندقيته وســنرى كيف 

سيهرب من املواجهة".

وصلنا خبر من أسعد خوشوي وعلي 
سنجاري بأن التجمع الوطني العراقي 
على إستعداد لتقدمي كل أوجه التعاون 
معنا، ولذلك أوفــدت عمر دبابة على 
وجه الســرعة الى كردستان وحملته 
رســاله الى املال مصطفى قلت فيها 
ملســاعدتنا،  مســتعدة  ليبيــا  "إن 
وإلتقيت بالرئيس حافظ األســد وهو 
للمســاعدة ومسألة  بدوره  مستعد 
التجهيز بالذخيرة واألسلحة دعه لي 
أنا سأتكفل بها، ولكني ال أملك ماال، 
املالية، وهذا  باملساعدة  وليبيا وعدتنا 
والذخائر  واألسلحة  األموال  بأن  يعني 
موجودة ومؤمنة، وعليه أرى أن نواصل 
النضال".عــاد عمر دبابــة من غير أن 
يحمــل ردا، ، فبعثت برســالة أخرى 
بواســطة هيرو، ولكنها حاملا وصلت 
الى  كردســتان كان املــال مصطفى 
الثورة،  وتصفية  اإلستسالم  أعلن  قد 
وإتخذ البارزانــي قراره فلم تعد هناك 
ولكنه  والتوصيات،  للرســائل  حاجة 

رغم ذلك شكرنا على رسائلنا إليه.
البارزاني شاكرة ملواقفي  كانت عائلة 
وحتركاتي، ألنهم كانــوا يعلمون ماذا 
أفعل. فقبل إندالع القتال مجددا عام 
1974 كتبت مقاال في جريدة السفير 
اللبنانية قلــت فيه "أنصح احلكومة 
العراقية بأن ال تشــن القتال ضد املال 
احلركة  زعيم  اليــوم  فهو  مصطفى، 
الكردية وقد أصبح أمرا واقعا وال ميكن 
حذفــه أو أن حتــاول احلكومة القضاء 
عليه، وعليه أطلــب منها أن تتحلى 
بشــيء من الواقعية وأن التقدم على 
هذه املغامرة". وأثار املقال صدى واسعا 
وإنزعجــت احلكومــة منــه، وجندت 
أقالمهما للرد علي منهم خورشــيد 
رواندوزي الذي وجه الي كالما قاســيا 
جدا.وقمــت بعمل آخــر وهو تكليف 
عدد من الشخصيات العربية ليرسلوا 
برقيات مناشــدة الى صدام حســني 
بضــرورة اإلحتكام الــى العقل وعدم 
الدخول في حرب مع الشعب الكردي 
وقبل  للصراع.  السلمي  احلل  وتغليب 

املال مصطفى  أعطــى  القتال  إندالع 
ثالثــة آالف دينــار لعزيز شــيخ رضا 
وقال"إعطيه هذا املبلغ وليقم بجولة 
دبلوماسية، وسلمه أيضا عشرة أوراق 
بيضاء مذيلة بتوقيعه وقال “فليملها 
جــالل كما يريد وملــن يوجهها". لقد 
كانت عالقتنا جيدة الى حد أن ميضي 
لي علــى أوراق بيضــاء، وهكذا بدأت 
العمل ولكن لم يدم األمر طويال حتى 

سقطت الثورة وضاعت منا الفرص..

دور السوفييات اجلديد

* ومــا كان موقف الســوفييات في 
تلك األحداث املتالحقة؟

-في عام 1974 كنت في القاهرة حني 
وقال  يوما  اجلــاف  هاتفني مصطفى 
"أرجوك تعال الــى بيروت غدا فهناك 
أمر عاجل يتطلب وجــودك هنا فقد 
وصل صديق قــدمي لك ويريد أن يراك". 
فذهبت ألقطع تذكرة الســفر، ولكن 
التذاكــر كانت قد نفــدت، فإتصلت 
برئاســة اجلمهوريــة املصرية ألنهم 
كانوا يحجزون دائما مقعدين أماميني 
تخصيص  على  فوافقــوا  بالطائرات، 
إحــدى املقاعد لــي. وصلــت بيروت 
وذهبت فورا الى بيت مصطفى اجلاف 
ولم متض نصف ســاع حتى رن جرس 
البــاب وإذا ببرمياكــوف أمامــي، وهو 
الذي أصبح وزيرا للخارجية ثم رئيسا 

للوزراء الروسي في فترة من الفترات.

*وبــأي صفة جــاء برمياكــوف ومباذا 
حدثك؟

- كان مندوبا عــن جريدة البرافدا الى 
منطقة الشــرق األوسط وكان عارفا 
بتفاصيــل القضيــة الكردية، قبلني 
ثم جلس وقال "أريــدك في أمر ولكن 
أن نبحثــه وحدنــا، فخرجنا  يجــب 
بالقول "يسرني  وبادر  نتمشى قليال"، 
أن أبلغــك بأننا نرى فيــك رجال ثوريا 
تقدميا، ونرى أيضا بأن املال مصطفى 
أخطأ كثيرا حني نحــاك جانبا “وقال 
كالما كثيرا فقلت له "إســمع رفيق 
برمياكــوف، أنــت تريــد أن جترني الى 
صف احلزب الشــيوعي، وأنا لي جتارب 
كثيرة مع هــؤالء البعثيــني، فهؤالء 
لن مينحوا الكــرد حقوقهم حتى ولو 
ملتفون  الكرد  جميع  واليوم  بالقليل، 
البارازاني وأمــر مواجهته أمر  حــول 
"تبارش  وإســتطردت  غير مقبــول". 
برمياكوف )الرفيق برمياكوف( تعال معي 
لنحســن عالقتك باحلركــة الكردية 
فهذا أفضل لنا ولكم"، قال "حسنا..
نحــن نرحب بذلــك وال إعتراض لدينا 
والنريد أن نخرب وضــع العراق، ونأمل 
أن نتمكــن من حتســني عالقتنا عن 
طريقك، فنرجو منك أن تبذل جهدك 
بهذا اجملال". ثم عرفني بشــخص في 
السفارة السوفيتية وقال "هذا صديق 
إلتقيتــه عرفته هو  قدمي لك". وحني 
زايديسيف، تعرفت عليه وحتادثنا حني 
كان في بغداد، جــاء الى الفندق الذي 
كنا به وأصبح هو حلقة الوصل بيني 
وبني الســوفييات. وكان هذا سكرتيرا 
أوال في السفارة الســوفيتية بلبنان، 
فجددنــا عالقتنــا وإلتقيته بعد ذلك 
عدة مــرات، وفي احلقيقــة أخرج مرة 
بضعة ليــرات لبنانية وقال “كم تريد، 
أنــت االن لســت ببلدك وحتتــاج الى 
املال". فقلت له "شــكرا لك مستورة 
واحلمدهلل، ودعنــا النتعود على قبض 
عرضه  رفضت  السوفييات".  من  املال 

وشكرته.

* ومــاذا كان موقف املــال مصطفى 
هــل رحــب بتجــدد العالقــة مــع 

السوفييات؟
- كتبت رســالة الى إدريس ومسعود 
وأجابوني أن برمياكوف هو جاســوس، 
والســوفييات ليس بيدهم شيء، فال 
حتسب لهم حسابا، كل مايريدونه هو 
معلومات منا، وهم أعداؤنا وليســوا 
أصدقاء".لم أستمع إليهم بل واصلت 
عالقتي معهم الى حني سقوط الثورة، 
وبعــد الســقوط هرع الســوفييات 
إلــي وقالوا" ليواصــل البارزاني حربه 
الدفاعية ونحن مستعدون ملساعدته، 
ولكن كمــا بدا لم تعــد كل عروض 
املســاعدة تلك تفيدنا بشــيء بعد 

إعالن سقوط الثورة .

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

والثمانينيات والتسعينيات وحتى يومنا هذا.
وعلــى عكــس ما ُعــِرف عــن مام جــالل من 
دبلوماســية ونزوع نحو التســويات التي عرف 
بها خــالل ثماني ســنوات من جلوســه على 
مقعد رئاســة اجلمهورية العراقية، فأنه على 
العكس من كل ذلك يدلي بــآراء في غالبيتها 
إشكالية، ونحن ال نتحدث عن املعلومات وسرد 
املعطيات التاريخية لعالقته بصدام حســن 
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 بن الشاه وصدام.
وتشــكل املذكرات إنارة معمقة للطريقة التي 
اتبعها مــام جالل فــي معاجلتــه للتحديات 
واحللول التــي خرج بها لتجاوزهــا، ولكنها ال 
تخلو أيًضــا من اضاءة البعد الشــخصي ملام 
جالل مما يســاعد في نهاية املطــاف الباحثن 
السياســين واملواطنن على حد سواء العرب 
واالكــراد علــى االطالع على أســرار لــم يجِر 

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

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

املشهد.

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

) لقاء العمر(
الحلقة 36

إعداد: صالح رشيد
ترجمة: شيرزاد شيخاني

االربعاء 26 كانون األول 2018 العدد )4083(

Wed. 26 Dec. 2018 issue )4083(

أحمد بهاء الدين برمياكوف

ساد الهرج والمرج وسط الجميع في دمشق، وإتفق الكل على ضرورة أن نتحرك 
ونفعل شيئا لمواجهة ذلك اإلتفاق!كان رأيي أن يبدأ المال مصطفى بالحرب 

الدفاعية، لكن عمر دبابة قال"واهلل ال أرى المال مصطفى بهذه القوة، و أجزم بأن 
طلقة واحدة لن تنطلق من بندقيته وسنرى كيف سيهرب من المواجهة"
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منوعات

الذهاب الى السينما يحمي كبار 
السن من االكتئاب

الذهاب  أن  بريطانية حديثة  دراســة  كشفت 
املنتظم إلى السينما أو قضاء يوم في متحف 
أو مشــاهدة مســرحية، كلها طرق ميكن أن 
تســاعد في الوقايــة من االكتئاب في ســن 

الشيخوخة.
وذكرت الدراسة، أن “هذه الطرق ليست فقط 
ممتعــة لتحقيق أقصــى اســتفادة من وقت 
الفــراغ، بل إنها تثــري الذهن وحتميــه أيضاً، 
املشــاركة الثقافيــة املنتظمة قد تســاعد 
كبار الســن، وخاصة من يعانــون من الوحدة، 
وباستعمال بيانات أكثر من ٢٠٠٠ شخص من 
البالغني الذين تعدوا سن الـ٥٠، وجد الباحثون 
أن األشخاص الذين حضروا املعارض وشاهدوا 
األفالم أو ذهبوا إلى املســرح مــرة واحدة في 
الشــهر أو أكثر كانوا أقل عرضة بنسبة ٤٨٪ 

لالكتئاب”.
واضافــت الدراســة، انه » حتى بعــد تعديل 
النتائج ملراعاة العوامل األخــرى التي قد تؤثر 
على ميل شخص ما لالكتئاب »العمر واجلنس 
والصحة وممارســة الرياضة”، وجد الباحثون أن 
األنشــطة الثقافية ما تزال تقدم فوائد كبيرة 

لتعزيز القدرات العقلية«.

»ميتة« تعود للمنزل بعد 4 أيام 
من »حرق جثتها«

أحرقت أســرة هندية جثة قالــوا إنها تخص 
ابنتهــم ودفنوا رمادها، لكنهــم فوجئوا بعد 

أربعة أيام من جنازتها بأنها عادت إلى املنزل.
وكانت ناينا »26 عاماً » اختفت من منزلها في 
منطقة باتياال بوالية بنجاب في الهند، مؤخراً، 
كما اختفى رجل غادرت معه، حســب تقارير 

صحفية محلية.
وبعد أيام من اختفائها، ُعثر على جثة مشوهة 
المرأة في العشرينيات من عمرها في املنطقة 
نفســها، وذكرت صحيفة »تاميز أوف إنديا« أن 
الشــرطة اشــتبهت في مقتل ناينا على يد 

الرجل الذي هربت معه. 
ووجدت جثة القتيلة داخل »كيس من اخليش« 
في حقل.وأكد تشريح اجلثة أن املرأة قد ُخنقت 

حتى املوت.
وفي وقت الحق، زعمــت عائلة الفتاة أن اجلثة 
املكتشــفة تعود إلى ناينا، وأحرقوها في اليوم 
التالي حسب تعاليمهم الدينية، لكن الفتاة 
فاجأتهــم بعودتها إلى املنزل ســاملة، برفقة 

الرجل الذي غادر معها.
وبالرغم من أن عودة الفتاة حلت لغز اختفائها 
لدى األســرة، فإنها خلقت لغزا جديداً بشأن 

هوية القتيلة التي أحرقت جثتها.

ملونشريط
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فن: 

متابعة الصباح الجديد: 
يســتعد براين مــاي عازف الغيتار الشــهير 
وعالم الفلك الفيزيائي وأحد مؤسسي فرقة 
»كوين« إلصــدار أغنية عن مســبار لوكالة 
الفضاء األميركية يشــرف علــى حتقيق رقم 

قياسي في غزو الفضاء.
ففي اليــوم األول من الســنة اجلديدة يحّلق 
املســبار »نيو هورايزنز« في أجواء جرم فضائي 
يطلق عليه العلماء اســم »أولتيما تول« يقع 
علــى بعد مليــار و6٠٠ مليــون كيلومتر من 
الكوكب القــزم بلوتو، في ما يعرف باســم 
»حزام كويبر« في أقاصي اجملموعة الشمسية.
ولم يسبق أن حّلق مسبار في أجواء جرم بهذا 

البعد الشاسع عن األرض.
وطلب أحد علماء وكالــة الفضاء األميركية 
)ناسا( من العازف البريطاني الشهير أن يؤلف 

أغنية لهذه املناسبة.
وقال مدير برنامج »نيو هورايزنز« أالن ســتارن، 
إن ماي ســيقدم أغنيته في ليلــة عيد رأس 
الســنة. وكان قــد أدرج في كلمــات أغنيته 
مقتطفات من كلمة ألقاها ستيفن هوكينغ، 
منذ 3 أعوام، حيث هنأ العلماء املشاركني في 

إدارة تلك البعثة الفضائية بإجنازاتهم.
وســيصدر براين ماي البالــغ 71 عاماً، الذي 
شــارك مع املغني الراحل فريدي ميركوري في 

تأســيس فرقة كوين، أغنية بعنــوان »اآلفاق 
اجلديــدة« هــي األغنية األولى التــي يغنيها 

منفرداً منذ العام 199٨.
وفــي بيــان قــال »كان اجلمــع بــني الفلك 
واملوسيقى حتدياً مثيراً لالهتمام«. وأضاف »إنه 
اجلرم األبعد الذي يستكشفه مسبار بشري«.
وفي أحد مقاطع األغنية، يُسمع صوت عالم 
الفيزياء الفلكية الشهير الراحل على خلفية 
موســيقية يعزفها براين ماي علــى الغيتار. 

وكان براين ماي أحد مؤسسي فرقة »كوين«، 
أشــهر فرق الــروك على اإلطــالق، إلى جانب 
رفيقه فريــدي ميركوري الذي قضى في العام 
1991 بعد إصابته مبرض نقص املناعة )اإليدز(.

ونشــر براين مقطعاً من األغنية على موقعه 
اإللكتروني. وتعد فرقة »كوين« )197٠-199٢( 
من أبرز فرق الــروك في التاريخ، وأطلقت نحو 
1٤ ألبوماً شغلت غالبيتها املراتب األولى في 

التصنيفات املوسيقية لشتى البلدان.

الموسيقى والفلك يجتمعان في أغنية لليلة رأس السنة

أجواء رأس السنة في بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة
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بغداد - زينب الحسني: 

تقبل بعض العائالت العراقية مع 
قــدوم رأس الســنة امليالدية على 

شراء البط من األسواق احمللية.
وهذا االقبال أدى الى ارتفاع أسعار 
»البط« بنحــو مفاجئ في بغداد، 
وذلك لوجود معتقد بانها »يجلب 
تناولــه ليلة رأس  الرزق« في حال 

السنة.
وحسب أسعار السوق احمللي، فقد 
وصل سعر البطة الواحدة 50 ألف 

دينار، بعد زيادة الطلب عليها. 
ويــرى كثيرون أن هــذه املعتقدات 
جديــدة علــى اجملتمــع العراقي، 
ومشــابه ملــا موجود فــي بعض 

اجملتمعات الغربية. 
وفــي العــام املاضــي اخــذ رواد 
التواصل االجتماعي »فيس بوك » 
بنشر صور ومنشورات تسخر من 
ظاهرة ذبح البط ليلة رأس السنة، 
الرافضني  في حني نشر بعض من 
لهــذه البدع منشــورا مضحكا 
وتبكــي على ما  تعتــرض  لبطة 
يجري ليلة رأس الســنة مع عبارة 

ساخرة » اذبح بط تنبط بط » 
واليــوم ونحن نقترب مــن نهاية 
العــام الحــظ بعض النشــطاء 
البط  بأســعار  مفاجئاً  ارتفاعــاً 
واقبــاالً شــديداً عليه مــن قبل 
في  خصوصاً  العراقيــة  العائالت 

بعض املناطق الشعبية.
ويكثر بيع البط في ســوق الغزل 
الشــهير ببيع احليوانــات وبعض 
األســواق الشــعبية املعروفة في 

بغداد.
احتفاالت  امليــالد  عيــد  وترافــق 
شــجرة  وضع  أبرزها  اجتماعيــة 
امليالد وتبادل الهدايا واستقبال بابا 

نويل وتناول عشاء امليالد مشاركني 
اليوم  بهــذا  املســيحيني  اخوتنا 

اجلميل.
الســيدة ام فرح ربــة بيت تقول: 
جتولت وبحكم الضرورة في السوق 
لــم اعهده من قبل  ورأيت زحاماً 
على شراء  واقبااًل شــديداً  وطلباً 
» البط » مع ان ســعره اقترب من 
ســعر )خروف هرفي( واالقبال كان 

هذا العام أكثر من العام املاضي.
وأضافــت ام فرح متســائلة: حلد 
االن ال اعرف هل فعالً هذا املعتقد 
صحيح؟ وملاذا ظهر في الســنوات 
األخيرة فلم نكن ســابقاً نسمع 

به؟ .
املواطن كرمي حيان قال: انا بطبعي 
ان اعرف كل شــيء واخذت  أحب 
اسأل كل من اراٌه يشتري البط هل 

فعاًل تعتقــد ان احلال يتغير؟ وهل 
املعتقد؟  اين جاء هــذا  تعرف من 
وكان جواب كل من سألته ال اعلم.

وهنا تأكدت متاماً ان املوضوع مجرد 
خدعــة وخزعبالت هناك من يقف 
خلفها، رمبا حيــوان آخر الديك او 
الدجاج مثالً، او تاجر ما او سياسي 

؟؟
في حني قــال املواطن فاضل جبار: 

اول ايام الســنة يجــب ان تكون 
البط  حلم  فيه  االساسية  الوجبة 
هذا ما ســمعته من امي وزوجتي، 
لكن ال يوجــد من اتهمه بالوقوف 
وراء ذبــح البط باجلملــة في اول 
ايــام الســنة غير التجــار فهم 
وراء كل اخلــدع التــي يتعرض لها 
املواطنون مســتغلني جهل بعض 
املناطق التي تتسم باجلهل والفقر 

البدع  والســير خلــف  والتخلف 
واالكاذيب باحثــني عن أمل لتغير 

حالهم.
اما احلاجــة ام عبد الواحد فكانت 
قالت  اذ  بجوابهــا،  متاماً  مقتنعة 
وهــي مبتســمة: )اكل بط حتى 
يكوم  اجلديــدة  بألســنة  اخليــر 
يبطبــط عند اليــأكل( وال تعرف 
احلاجة ام عبد الواحد من اين جاء 
بانه  تعترف  لكنهــا  املعتقد  هذا 

ظهر في السنوات األخيرة.
ومن الطــرف التي انتشــرت في 
مواقع التواصــل االجتماعي بهذا 
السادة املسؤولني  )ان أحد  الشآن: 
واراد ان  ميتلك مزارع واسعة للبط 
يتفرغ للسياسة وخدمة بلدِه بعد 
ان رشح نفســه لالنتخابات، لكن 
كيف يتم بيع هــذا العدد الكبير 
مــن البط مــن دون أي خســارة؟  
ولكي يرفع الســعر والطلب على 
البط استعان مبن روج لفكرة ذبح 

البط مبناسبة قدوم العام اجلديد 
قالت:  رضــاب خلــف  املواطنــة 
ان لــكل الشــعوب فــي العالم 
عاداتهــا وتقاليدها وهذه العادات 
منتشرة بأشكال مختلفة، اذ جتد 
األميريــكان يأكلون الديك الرومي 
خــالل عيد الشــكر املســيحي. 
والعصيــدة احلــارة بالبيــض في 
ســوريا، وفرقعة البيض على النار 
بتونس. وطبــق امللوخية في مكة 
املكرمة. فضالً عن الكسكســي 
في املغرب، وأكل البط بـ الفتة او 

باخلبز الفطير في مصر.
وتابعت خلف قولها: كل شخص 
يكتب اهلل له الرزق، وكما قال امير 
املؤمنني االمام علي بن ابي اطالب 
» ع » »ال حيلة في الرزق »..  فهذه 
البــدع ال تزيد وال تنقــص من رزق 

االنسان .. 

معتقدات ال أكثر وراء إقبال البعض على شراء البط
مع قدوم رأس السنة الميالدية .. 

إقبال البعض على شراء البط

بغداد - الصباح الجديد:
متكن الطالب بشير ضياء شكر 
من ابتكار عصــا ذكية لفاقدي 
البصــر )املكفوفني( في إعدادية 
الفلوجة املهنية املسائية قسم 
الكهرباء املرحلة الثالثة التابعة 
في  املهني  التعليــم  لقســم 

االنبار.
بشير ضياء شكر  الطالب  وقال 
»ان العصا تعمل على مساعدة 
فاقدي البصــر وذوي االحتياجات 
اخلاصة في التنقل من مكان الى 
مكان آخر عن طريق مستشعرات 
مطورة تقوم بأطالق صافرة انذار 

في حالة وجود أي حاجز كان من 
املعادن وحتى القماش واالجسام 
واملواد بــكل أنواعها للمكفوف 
عن طريق حســاس يسمى بـــ 
(Ultra Sonic( والذي يعمل على 
ارسال موجات متتالية تنعكس 
 )Cm 130( عليه من على مسافة

فيقــوم بأطالق صــوت خفيف 
وتزداد شــدة الصوت كلما قلت 
املســافة، كما ان العصا مزودة 

مبنظومة شحن تكفي ليومني.
العصــا  ان  الطالــب  واوضــح 
الذكيــة تكــون ناطقــة مــع 
سماعة  بواســطة  املستعمل 

)بلوتــوث( وميكــن تعقبــه عن 
طريق الــ)GPS( وتقوم بأرســال 
رســالة الى أجهزة املنزل مبوقع 
)Google Earth( ومعلومات  الــ 
وانظمة املرور العامة بواســطة 
تفعيلهــا وارشــاد الشــخص 
الى  العــودة  لطريق  املكفــوف 

املنزل. 
وافــاد ان امكانية تطوير العصا 
االلوان  تعــرف  بجعلها  الذكية 
احمليطــة للمكفوف بواســطة 
مستشــعرات مرتبطــة بهــا 
لــ  واماناً  فاعليــة  أكثر  لتكون 

ذوي االحتياجات اخلاصة(.

طالب في التعليم المهني يبتكر )عصا ذكية( لفاقدي البصر

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

وعود ولقاءات عاطفية قد تلوح في األفق على 
مدار اليــوم. توصلت أنت واحلبيــب إلى اتفاق 
جعلكما أكثــر قربا وترابطا. ال داع للشــعور 
بامللــل إذا قضيت يومــك بالكامل مع احلبيب 

للتحدث عن أمور تخصكما. 

توقع أن يقيم شخصا تعرفه معك في منزلك. 
ال تقلق هذا خبر سار فهذا الشخص محبوب 
جدا ومتعــاون وقادر على حتمل مســؤوليات 
عديدة في املنزل. ستصبح أنت وهذا الشخص 

أصدقاء لألبد

وضعك املالي احلالي مستقر إلى حد ما ولذلك 
تشــعر باالطمئنان. تتمنــى أن تلتقي احلبيب 
اليوم حتى تبوح له بســر ما. احللم الذي رأيته 
في منامك الليلة املاضية قد يكون واضحا وال 

يحتاج إلى تأويل أو تفسير.

الرومانســية واإلبداع هما احملركان الرئيسيان 
في حياتك اليوم. عالقة احلب التي تعيشــها 
اليوم والتى تعزز الرومانسية والعاطفة لديك 
ورمبا تســتمر ألطول وقت ممكــن. كما أن هذه 

الرومانسية ستكون مصدرا لإللهام.

تتعــزز عالقتك باحلبيب التــي دامت ألكثر من 
عــام بفضل الشــعور املتزايد بالرومانســية 
واحلب، ولذلــك قد جتد صعوبــة بالتركيز في 
أي شــيء. تتطلع اليوم أن تقضي يومك أنت 

واحلبيب مبفردكما فحاول أن حتقق حلمك.

رمبا تخصص اليوم جزءا من وقتك ملناقشــة 
بعــض املوضوعات الدينية مــع األصدقاء أو 
للمشاركة في بعض األنشطة اجلماعية. ال 
ترهق نفسك وحدد الوقت الذي يتعني عليك 

أن تتوقف فيه عن العمل.

رمبــا تقضي وقتــا طويــال فــي املكتبة أو 
على اإلنترنــت، وبالرغم من ذلك ســتكون 
مســتمتعا جدا ولن تهتم بعدد الســاعات 
التي تقضيها من أجل احلصول على ما تريده 

من معلومات.

رمبا تهدر ســاعات طويلة هــذا اليوم خلدمة 
اآلخرين. ال تظن أن جهودك لن يقدرها اآلخرون 
ولكنهم اآلن ميرون مبراحــل صعبة للغاية وال 
يســتطيعون التحدث عن أي شيء. أصدقاؤك 

سيكونون بجانبك عندما حتتاج إليهم.

قد يتغير يومك فجأة بسبب حصولك على 
رســالة ما، ولذلــك ستشــعر أن احلب في 
طريقه إليك. كن مستعدا لاللتقاء بشخص 
ما يهمه أمرك وال تتخــل عنه مهما كانت 

الظروف فهذه فرصة ال تعوض.

ما حتــاول أن تقوم به اليوم قــد يكون جزءا 
مهما من حياتك. رمبــا تأخذ األعمال الفنية 
أو األنشطة البدنية أو الروحانية أو العالقات 
العاطفية شكال آخر أو رمبا متثل شيئا جديدا 

بالنسبة لك.

تتحســن عالقتك بشــريك حياتــك ألنك قد 
تقضي وقتا طويال معه مبفردك ولذلك قد تبوح 
له مبشــاعرك التي حاولــت أن تخفيها خالل 
الفترة املاضية. تظهر العاطفة واحلب واملشاعر 

الدافئة أثناء تعاملك مع أي شخص اليوم.

الدلو الحوتالجدي

حتقــق النجاح والتقــدم املهني واملــادي بعد 
انتظار طويل. الدعم العاطفي الذي تشعر به 
ممن حولك ســيكون مدعاة للسرور والبهجة 
طــوال اليــوم. إذا كنت حتب عملــك فتوقع 
حصولــك على ترقية أو مكافأة ما خالل األيام 

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. أطول نهر في العالم o إناث

2. جزيرة اســترالية o نزل الطائر على 
الغصن

3. كاتب فرنسي ســاهم أدبه في قيام 
الثورة الفرنسية

4. قواعد اللغة o شربنا حتى االرتواء
5. خض o بسط o ضمير مؤنث

6. متشابهان o اسم أمر مبعنى أسكت 
o سائل حيوي أحمر

7. هف الهواء على الشــواء o عاصمة 
أوروبية

8. يراقــب انتظــارا لفرصــة o محب 
ومحبوب

9. من دول اخلليج o آلة نفخ موسيقية
10. فاكهة o مقدار صغير من الطعام

 o )1. مــا يضعه امللك للتميــز )مبعثرة
وسائل محدثة إلجناز العمل بكفاءة

2. لغة o يضع ســالحه على وســطه 
)معكوسة(

3. نعطيه ما يستعني به على قضاء أمر 
مهم o نظر بود وحب وعطف
4. منطقة في األردن o يابسة

5. يخصنا o طني
6. يحتفل بهن بحفل تكرمي o ثلثا تقي

7. مادة متفجرة o من السلم املوسيقي
8. نعم )بالفرنسية( o اللعب على أوتار 

العود
9. أفضلهم o نصف واحة

10. مدينــة مغربيــة o ســحابة مــن 
الكواكب والنجوم

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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سمير خليل
فــي انتخابــات نــادي العمال 
مؤخرا  جــرت  التي  الرياضــي 
فاز السيد ســتار دنبوس براك 
لنقابات  العــام  االحتــاد  رئيس 
برئاســة  العراق  فــي  العمال 
47 صوتا  النادي بعد ان جمــع 
من اصــل 49 عضوا من اعضاء 
 66 البالغة  العامــة  الهيئــة 
اجلديد(  الصباح  ،)رياضة  عضوا 
دنبوس للحديث  السيد  التقت 
الهيئة  ومشــاريع  خطط  عن 
االدارية اجلديــدة لنادي العمال 
فقال "كما هو معروف ان نادينا 
يعتبر مــن االندية العريقة في 
العــراق وخاصة علــى صعيد 
كرة القدم حيــث تخرجت من 
ملعبه اســماء المعــة ولديه 
الدوري  صعيد  على  مشاركات 
فريق  لدينــا  ،كذلك  الكــروي 
نســوي بكرة الطاولة مشارك 
فــي دوري الدرجة االولى ولدينا 
)قوة  املالواة  برياضة  فريق  ايضا 
الــذراع( وســنعمل على دعم 
فرق النــادي واالهتمام بالفئات 

العمرية ولكافة االلعاب".
القدم  لكرة  "بالنسبة  ويضيف 
الشــعبية  اللعبة  باعتبارهــا 
االولى فلدينــا خطط للنهوض 
لنادينا وستقوم  الكروي  بالواقع 
من  اعضــاء  ثالثــة  مــن  جلنة 
الهيئــة االدارية بدراســة واقع 
بالنادي حيث ســيصار  الكــرة 
الى تشــكيل فريق يحمل اسم 
النــادي يضــم العبــن باعمار 
دوري  في  بقــوة  ينافس  صغيرة 
الدرجة االولــى باالضافة لرصد 
مبالغ مخصصة للفريق واقامة 
معسكرات تدريبية وهذه االمور 

النقاش  طاولة  على  ســتطرح 
االدارية  للهيئة  االول  باالجتماع 
الفريق  تشــكيل  ستتابع  التي 
للرياضة   " ".ويتابع  ومشاركاته 
النســوية حيــز مــن خططنا 
ســنكلف  حيث  املســتقبلية 
عضو الهيئــة االدارية آية اركان 

بتشكيل فرق نسوية للنادي".
*ومــاذا عن متويل انشــطتكم 

؟ماهي مصادر التمويل ؟
التي  االحداث  تأثير  تعرف  "انت 
مرت بالعراق والتي عصفت بكل 
شــيء ليس الرياضة فقط بل 
كل القطاعــات ولظرف الواقع 
الصناعــي وتعطــل صناعتنا 
الوطنية اليوجد قطاع صناعي 
ميكن ان نســتقطع مبالغ من 
وارداته ، ماال يعرفه الكثيرين ان 
العام  احتادنا حجزت منذ  اموال 
2003 لغايــة العام 2014 وهذا 
ابواب الصرف لدينا  اثر على  ما 

وبعد رفع احلجز عن هذه االموال 
للنادي حصة كبيرة  ســيكون 
من تخصيصاتنــا باالضافة اال 
من  دعم  على  اننا ســنحصل 

فروعنا باحملافظات ".
املعنية  باملؤسسات  *عالقتكم 
اي  العراق؟الى  وخــارج  داخــل 

مدى؟
مع  جيــدة  بعالقات  "نتمتــع 
كل املؤسســات ولدينــا النية 
والرياضة  الشــباب  وزير  للقاء 
الدكتــور احمــد العبيدي من 
اجــل مناقشــة ســبل دعم 
النــادي وســنتداول فــي هذا 
اللقــاء تطويــر امللعب اخلاص 
بالنادي  التحتية  البنى  وكذلك 
اما  احمللي  الصعيــد  على  ،هذا 
خارجيا فباعتبار احتادنا جزء من 
الذي يضم  العرب  العمال  احتاد 
مكتبا خاصا باســم )الشباب 
العامل( مهمته احتضان الفرق 
لكوني  باالضافــة  الرياضيــة 
رئيس  نائــب  منصب  اشــغل 
العرب  للعمال  الدولــي  االحتاد 
غصن  غســان  الســيد  وزارنا 
رئيس هذا االحتاد وســنحتضن 
العاجــل بطولة  القريب  فــي 
عربيــة بخماســي الكرة وفي 
االدارية  للهيئة  االول  االجتماع 
لدراســة  جلنــة  سنشــكل 
املوضــوع ومســتلزمات اقامة 

البطولة".
قد  النــادي  انتخابات  وكانــت 
اســفرت عن فوز السادة مؤيد 
جميــل مبنصب نائــب الرئيس 
للســر  امينا  علوان  وحســن 
وحســن كاظم لالمانة املالية 
وعلي هالل وماجد ميثم وبشار 

صبار وآية اركان اعضاء.

بغداد ـ ميثم الحسني*
صادق اإلحتاد الدولي أللعاب القوى 
على انتخابات اإلحتاد العراقي التي 
أقيمت في الســابع من الشــهر 
املاضي باملركــز الثقافي النفطي 
وأفرزت هيئة أدارية جديدة برئاسة 

الدكتور طالب فيصل.
وقال امن سر اإلحتاد الدكتور عادل 
العذاري: ان اإلحتاد الدولي أرســل 
تهانيــه للهيئــة اإلدارية اجلديدة 
نتائج  علــى  وصــادق  املنتخبــة 
الدكتور طالب  وتلقى  االنتخابات، 

فيصــل تهاني وتبريــكات رئيس 
اإلحتاد الدولي للعبة سبيســتيان 

كو بعد جتديد رئاسته لإلحتاد.
وبن: أن اإلحتاد قــرر في أجتماعه 
األخيــر أن يقيم مؤمتره الســنوي 
في مدينة الناصرية وعلى هامش 
بطولــة الضاحية التي ســتقام 
في ذي قار في العاشر من الشهر 
املقبل وبالتعاون مع اإلحتاد الفرعي 
في احملافظة. وأشــار إلى أن اإلحتاد 
ســيعرض منهاجه السنوي على 
الهيئة العامة ومناقشته املنهاج 

مــع املصادقــة علــى التقريرين 
املالــي واإلداري للعام احلالي، الفتا 
أن اإلحتاد يســعى ألن يكون العام 
املقبل مكمال للمواســم املاضية 
وامتــداد لالجنــازات التي حققها 
الســابقة.  املواســم  في  احتادنا 
يشار إلى أن احتاد العاب القوى من 
االحتادات املتميزة والتي دأبت على 
التواجــد على منصة التتويج في 

أخر ثالث دورات أسيوية.

* املنسق اإلعالمي الحتاد القوى

بغداد ـ الصباح الجديد:
حددت جلنة املســابقات في االحتاد 
اليد يــوم اجلمعة  املركزي بكــرة 
املقبــل موعداً النطــالق مباريات 
الدوري  لبطولة  اخلامســة  اجلولة 
املمتــاز حيث تقام ثــالث مباريات 
االولى بن ناديي الشرطة واملسيب 

التخصصية  املدرســة  قاعة  في 
بوزارة الشــباب والرياضة والثانية 
بن ناديي الســليمانية وديالى في 
قاعــة الســليمانية والثالثة بن 
قاعة  في  والكــوت  النجف  ناديي 

النجف.
وتقام فــي اليوم التالي الســبت 

املقبل ثــالث مباريــات االولى بن 
ناديي السماوة وبلدية البصرة في 
قاعة الســماوة والثانية بن ناديي 
قاعة  في  وكربالء  املوصلي  الفتوة 
اربيــل والثالثة بــن ناديي الكرخ 
واجليــش وهي اهــم اللقاءات في 

قاعة الكرخ.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أثنى مدرب ســلة النفــط، خالد 
يحيــى، علــى أداء العبيــه، بعد 
فوزهم علــى فريق زاخو، أول أمس، 
في مباراة ماراثونية، انتهت لصالح 
األول بنتيجــة 85-81، فــي ختام 

املرحلة األولى من الدوري املمتاز.
وقال يحيى، فــي تصريح صحفي: 
»فريقنــا قدم مبــاراة كبيرة أمام 
زاخو في ملعبه ووســط جماهيره 

التي مألت مدرجات القاعة، وكانت 
خيــر داعم له، والــذي قدم أفضل 
فريقنا  لكن  املوسم،  هذا  مبارياته 
اســتثمر خبرتــه وقــوة التركيز 
بنقاط  فخرجنا  الواجبات  وتطبيق 

الفوز«.
احلالي  املوســم  أن  إلــى  وأشــار 
بقية  عــن  ويختلــف  مشــتعال 
املواســم، وهناك أكثــر من فريق 
ينافس على اللقب، ما يضفي على 

أن  وإثــارة، مؤكدا  ندية  املواجهات 
األمتار  إال في  الدوري لن يحســم 

األخيرة من الدوري.
وأوضح يحيى أن طموحه االحتفاظ 
باللقب الثالث على التوالي، برغم 
أن املنافســات هذا املوسم صعبة 
جدا، واألمور ســتختلف كثيرا في 
املرحلــة الثانية من الــدوري وفي 
على  عازمون  لكننا  الذهبي،  املربع 

االحتفاظ بلقبنا.

بغداد الصباح الجديد:

برغــم أن فوز املنتخــب الوطني 
على الصن )2-1(، أول أمس ، كان 
وديًا، إال أنه أعطى بعض املؤشرات 
»أســود  خوض  قبل  اإليجابيــة، 
الرافدين« لبطولة آســيا 2019.. 
ويبــرز في هــذا الصــدد، حتقيق 
املدرب سريتشكو كاتانيتش، أول 
انتصاراته مــع املنتخب الوطني، 

بعد 3 تعادالت وهزمية.
املــدرب  أن  هــذا  يعنــي  ورمبــا 
الســلوفيني، بــدأ التأقلــم مع 
الفريــق، بعدما عانى في البداية، 
حلداثــة ارتباطــه بــه، مقارنــًة 
اآلخرين،  املدربــن  مــن  بالعديد 
الذين يقودون املنتخبات املشاركة 

ببطولة آسيا.
وجــاء هــذا االنتصــار، في ظل 
غياب بعض الالعبن املهمن عن 
أمجد  أمثال  الوطنــي،  املنتخب 
عطوان، وأســامة رشيد، ومهند 
عبد الرحيم، وعلي فائز.لكن هذه 
الفرصة  املدرب  منحت  الغيابات، 
والبدائل  أدواتــه،  بقيــة  الختبار 

احملتملة، قبل املعترك القاري.
الشــارع  يســاور  القلــق  وكان 
كأس  قبل  العراقــي،  الرياضــي 
التصريحات  أن  خاصــًة  آســيا، 
كانت  كاتانيتش،  أطلقهــا  التي 
توحــي للجماهير بــأن املنتخب 
يعتبــر البطولة محطــة إعداد، 
لتصفيــات كأس العالم املقبلة، 

وفرصة لتجريــب بعض الالعبن 
الفوز على  الشباب.. لكن حتقيق 
الصــن، أعطى دفعــة معنوية 
للجميع، وبــث بعض الطمأنينة 

في النفوس.
ومــن جهــة أخــرى، فــإن خبر 
اســتغناء اخلــور القطــري عن 

ريبن ســوالقا  الالعبن،  خدمات 
وأحمد ياســن، توقع البعض أنه 
ســينال من معنوياتهمــا، قبل 
خوض بطولة آسيا.إال أن الالعبن 
دخال مباراة الصن بــروح عالية، 
وبددا مخاوف اجلماهير والقائمن 

على املنتخب.

إبعاد ســوالقا وياســن  أن  كما 
عن اخلور، قد يكــون دافًعا لهما 
للتألق، من أجل إقناع أندية كبرى 

بالتعاقد معهما.
الوطنــي فوزه  املنتخب  وحقــق 
األول حتت قيادة مدربه سريتشكو 
كاتانيتــش، أول امس، وجاء على 

بنتيجة  الصيني،  نظيره  حساب 
2 ـ 1 فــي املبــاراة التجريبيــة 
التي أقيمت فــي الدوحة، ضمن 
آسيا  لبطولة كأس  حتضيراتهما 
التــي ســتنطلق فــي اإلمارات 

الشهر املقبل.
 كاتانيتش بدأ اللقاء بتشــكيلة 

متوازنة، وكان منتخب العراق هو 
األفضل حتــى أحرز املدافع أحمد 
إبراهيم الهــدف األول للمنتخب 

العراقي في الدقيقة 22.
 وتعــادل املنتخــب الصيني في 
الدقيقــة 42 مــن ركلــة جزاء، 
بالتعادل  األول  الشــوط  لينتهي 
اإليجابي بهدف لــكل فريق.وفي 
الشــوط الثاني واصــل املنتخب 
مرمى  علــى  ضغطه  العراقــي 
الصــن، ومتكن الالعب الشــاب 
مهند علــي )ميمي( مــن إحراز 
الدقيقة  فــي  الثانــي  الهــدف 
للعراق  احلكــم هدفا  وألغى   .69
بداعي  حســن  أميــن  ســجله 
بفوز  املبــاراة  لتنتهي  التســلل 
أســود الرافديــن بهدفن مقابل 

هدف.
من جانبه، قال املدرب علي هادي: 
اعتقد وفق املعطيات كعمل اداري 
ولوجســتي من خــالل االنتظام 
وقوة  التجريبية  املباريات  مبواعيد 
االرجنتن  عــن  احتــدث  املنافس 
وبوليفيا وأيضا التعامل بايجابية 
الدوري قبل  التام وإيقاف  بالتفرغ 
أمم اسيا اظن ان مساحة التفاؤل 
واملطالــب ازداد أضــف الى ذلك 
عملية االستقطابات كانت ايضا 
متاحة للمدرب براي اول مرة يعد 
املمنهج  األسلوب  بهذا  املنتخب 
لذا بات املدرب مطالبا باداء كبير 
مجموعتنا  كــّون  كبيرة  ونتائج 
نحو  التسلق  ونستطيع  متوازنة 

املنصات بسهولة.

قبل المشاركة في نهائيات أمم آسيا

الفوز على الصين يعطي مؤشرات إيجابية ألسود الرافدين
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اكاد يفوز بلقب أندية 
الريشة الطائرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اختتمت، مســاء يوم أمس االول، بطولة دوري 
أندية العــراق للمتقدمن بالريشــة الطائرة 
للرجــال التي اقيمــت على قاعة نــادي اكاد 
املغلقة مبشاركة 13 ناديا والتي استمرت على 
مدى خمسة ايام.. وشهدت البطولة منافسة 
قوية بن الفرق املشــاركة التي قسمت على 
مجموعتــن، حيث ضمت األولــى أندية اكاد 
واحملاويل ونفط  ميسان وبابا كركر والبلدية من 
البصرة وكيوان، وضمت اجملموعة الثانية أندية 
االثوري واخلطوط واحلي وسوالف اجلديد وعقرة 

اربيل، وجرت البطولة بطريقة الدوري.
 وتصــدر اجملموعة األولى أنديــة اكاد واحملاويل، 
فيما تصــدر اجملموعــة الثانية ناديــا االثوري 
واحلي، ولعبت الفرق املتصدرة بطريقة الغالب 
واملغلــوب، اي بطريقة املقص لينتقل للمباراة 
النهائيــة فريقا اكاد واالثــوري بعد تفوقهما 
على أندية احلي واحملاويــل، وفي اخلتام فاز فريق 
اكاد على االثــوري -0 2 ليتوج بكاس البطولة 
ويحتل االثوري الترتيب الثاني، فيما جاء باملركز 
الثالث والثالث مكرر فريقا احملاويل واحلي، بعد 
ان مثل فريق اكاد كل مــن الالعبن يارا احمد 
وفان شــوقي ونزار نبيل ومانويل هرو، بإشراف 
املدرب فإن شوقي، ومثل االثوري كل من قاسم 
محمد وعلي موفق ومرتضى نبيل ومرور علي، 

بإشراف املدرب حيدر مهدي. من مباراة املنتخب الوطني أمام نضيره الصيني

ستار دنبوس

العواصم ـ وكاالت:

الفني  املدير  رادولوفيتش،  يرى ميودراج 
ملنتخــب لبنان، أن كأس آســيا 2019 
باإلمارات ستكون النسخة األكثر إثارة 

وشغف على اإلطالق من البطولة.
 وقــال رادولوفيتــش، فــي تصريحات 
تلفزيونيــة، إن مواجهــة قطر في دور 
اجملموعــات يــوم 9 كانون ثــان املقبل 
ستشهد نســبة متابعة عالية على 
العنابي  أداء  لرصد  العاملي،  املســتوى 
كأس  بطولة  بالده  الذي ستستضيف 
العالم املقبلة. وأشــاد مــدرب لبنان 
برجــال األرز وما حققــوه على صعيد 
االرتقاء من  الدولي، عقــب  التصنيف 
الـ77 خــالل فترة  إلى  الـــ155  املركز 

توليه للقيادة الفنية.
 وحتــدث رادولوفيتش عن طريقة لعبه 
املفضلة، قائاًل: »اللعب بطريقة 3-4-3 
هي األنسب ملواجهة قطر والسعودية 
أردنا  إذا  ولكــن  الشــمالية،  وكوريــا 
اللقاء سنتحول  نتيجة  على  احملافظة 

إلى 4-1-4-1 أو 2-4-4«.
 وأوضح مدرب لبنان أنه يتابع مباريات 
قطر عن كثب ويراقــب أدق التفاصيل 
عنه، مؤكــًدا أن نقاط قوته تتمثل في 
الالعبــن الصغار مثل أكــرم عفيف 
واملعز علي باإلضافة إلى قائد املنتخب 
حســن الهيدوس.  وشدد رادولوفيتش 

على صعوبة مواجهة منتخب قطر في 
كأس آسيا، مشــيرًا إلى ثقته الكبيرة 
في فريقه الــذي ميتلك اخلبرة الكافية 
للتأهل إلى الدور الثاني من النهائيات.

منتخبــات  رادولوفيتــش  ورشــح   
السعودية وقطر وكوريا اجلنوبية وإيران 
البطولة،  نهائي  إلى نصــف  للوصول 
في حــن اســتبعد منتخــب اليابان 
في  أجراها  التــي  التغييرات  بســبب 
تغيير  وأستراليا بسبب  الفني،  جهازه 

جيل كامل من الالعبن.
مــن جانبــه، كشــف املديــر الفني 
للمنتخب الفلســطيني، اجلزائري نور 
الديــن ولد علــي، أنه ســيتم اإلعالن 
عن القائمة النهائيــة للفدائي، اليوم 
األربعــاء ، أي قبــل يومــن من خوض 
املنتخب للقاء العراق الودي الثالث في 

معسكر الدوحة.
للمنتخــب  الفنــي  اجلهــاز  وأرجــأ 
النهائية  القائمة  إعالن  الفلسطيني، 
املشــاركة في كأس أمم آسيا، إلى حن 
وصــول الالعــب تامر صيــام، احملترف 
في صفوف حســنية أكاديــر املغربي، 
والذي من املتوقــع حضوره قبل مباراة 
العراق.وكان الالعب صيام تألق بشكل 
للفريق  األخيــرة  اللقــاءات  في  كبير 
األساسية،  العناصر  من  وبات  املغربي، 
وقــاده للتأهل للــدور الثاني من كأس 

الكونفدرالية اإلفريقية.
لكن صيام تعــرض لإلصابة في املباراة 

اإلفريقية األخيرة لفريقه، أمس األحد، 
اللقاء، لذلك  وخرج مصابا ولم يكمل 
يريــد اجلهــاز الفني وكذلــك الطبي 
الصحي،  االطمئنــان علــى وضعــه 
ومعرفة طبيعــة اإلصابة التي تعرض 

لها، واملدة التي يحتاجها للشفاء.

ويضم معسكر املنتخب الفلسطيني 
في الدوحة حاليا 26 العبا، بينما يتعن 
23 العبا  الفني اختيــار  على اجلهــاز 

حسب الئحة االحتاد اآلسيوي.
إلى ذلك، قرر اجلهــاز الفني للمنتخب 
الشــاب  احلارس  اســتدعاء  العماني، 

عمار الرشــيدي للمعســكر اخلارجي 
الرشــيدي  اإلمارات.وســيكون  بدولة 
الذي  احلبســي،  علي  للحــارس  بديال 
مت اســتبعاده مــن قائمــة املنتخــب 
بأمم آســيا، بســبب اإلصابة.وسيكون 
عمــار الرشــيدي هو احلــارس الثالث 

الفني، بعد فايز  في حســابات اجلهاز 
الرشيدي وأحمد فرج الرواحي.

ويحتاج 3 أسابيع للتعافي من اإلصابة 
التي حلقــت به خالل مشــاركته مع 
الهــالل الســعودي أمام أهلــي جدة، 
حيث خرج مصابا بالشوط الثاني، ولم 
يتمكن مــن اســتكمال اللقاء.اجلدير 
بالذكر أن الرشيدي هو العب املنتخب 
األوملبي، وحارس الرســتاق، الذي يلعب 

في دوري عمانتل.
وفي ســياق اخر، وللمــرة األولى منذ 
بدء مشــاركاته القليلة في البطولة، 
لم تتأخر عــودة املنتخب الهندي لكرة 
القدم هذه املرة إلى بطولة كأس آسيا، 
حيث يخوض الفريق فعاليات البطولة 
املرتقبــة باإلمــارات خالل األســابيع 
القليلة املقبلة بعد 8 ســنوات فقط 

من آخر مشاركة له في النهائيات.
ويــدرك املنتخــب الهنــدي أن عودته 
السريعة إلى املشاركة في كأس آسيا 
هذه املــرة قد تكون ســالحا ذا حدين، 
ألنها تعني أن الفريق بدأ في اكتساب 
اخلبرة من ناحية، لكنه سيكون مطالبا 
هذه املــرة بتقدمي عروض ونتائج أفضل 

مما قدم في نسخة عام 2011.
واملثيــر أن املنتخب الهنــدي كان من 
أوائل الفرق التي شاركت في البطولة 
القارية على مــدار تاريخها لكنه من 
أقــل املنتخبــات أيضا التــي خاضت 
فعاليات البطولة، بــل إنه األقل على 

اإلطالق من حيث عدد املشــاركات بن 
جميــع املنتخبات التي تنافســه في 
اجملموعة األولى بالنسخة املرتقبة التي 

تستضيفها اإلمارات.
ويخــوض املنتخب الهنــدي فعاليات 
 6 الرابعــة مقابل  البطولــة للمــرة 
مشــاركات  و7  للبحرين  مشــاركات 

لتايالند و10 مشاركات لإلمارات.
واحلقيقة أنهــا املرة الثانية فقط التي 
يتأهل فيها املنتخب الهندي للبطولة 
كانت  التصفيات، حيث  عبر  اآلسيوية 
املرة الوحيدة الســابقة التي عبر فيها 
للنهائيــات من خــالل التصفيات في 
نســخة 1984.وبدأ املنتخــب الهندي 
)النمور الزرقاء( مشاركاته في البطولة 
اآلسيوية في وقت مبكر للغاية، وذلك 

من خالل النسخة الثالثة عام 1964.
الهنــدي بحاجة  املنتخب  ولم يكــن 
خلــوض التصفيــات في ظــل ابتعاد 
املشــاركة في  العربية عن  املنتخبات 
البطولة، ألســباب تتعلق مبشــاركة 
املنتخب  الصهيوني.وخاض  املنتخــب 
الهندي البطولــة للمرة األولى وحقق 
انتصارين وخسر مباراة واحدة، ليحتل 
املركز الثاني في البطولة بقيادة مديره 
الفنــي اإلجنليزي هــاري رايت، ويصبح 
أفضــل إجناز له علــى اإلطالق، خاصة 
وأن الفريــق حرم قبلها بســنوات من 
العالم  املشــاركة في بطولــة كأس 

1950 رغم تأهله للنهائيات.

اإلصابة تبعد الحبسي عن شباك عمان في نهائيات آسيا

رادولوفيتش يحدد خطة لبنان.. والهند تتحدى تاريخها بمنتخب محلي

تقرير

ميودراج رادولوفيتش املدير الفني ملنتخب لبنان

 6:00 مساًء

2:30 ظهرًا

8:15 مساًء

10:30 مساًء

 6:00 مساًء

5:00 مساًء

10:30 مساًء

مفكرة اليوم

ليستر سيتي ـ مان سيتي

فروسينوني ـ ميالن

برايتون ـ أرسنال

أنتر ميالن ـ نابولي

ليفربول ـ نيوكاسل

أتالنتا ـ يوفنتوس

واتفورد ـ تشيلسي

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإليطالي

دولي القوى يصادق على انتخابات اإلتحاد العراقيستار دنبوس رئيسا لنادي العمال الرياضي

الجمعة.. بدء الجولة الخامسة لدوري اليد

مدرب سلة النفط: لن نفرط في لقب الدوري
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أن  بكل بهجة وسرور يسرني 
لإلخوة  احلارة  بالتهاني  أتقدم 
املســيحيني خاصــة ولــكل 
بكل  العراقي  الشــعب  أبناء 
امليالد  أعياد  طوائفه بحلــول 

اجمليد ورأس السنة امليالدية. 
وبهذه  املناســبة الســعيدة 
العراقيــون  أن ينعــم  أمتنــى 
والســالم  باخليــر  جميعــاً 

والطمأنينة. 
ومثلما كانت السنة  املاضية 
باإلنتصــارات علــى  حافلــة 

كل قــوى الظــالم واإلرهــاب 
فإنني أتطلــع أن  يكون العام 
املقبــل اجلديد عامــاً لإلخوة 
والرفــاه  والســعادة  واحملبــة 
والتنمية  واخلدمــات  والبنــاء 

املستدامة. 
وكل عام واجلميع بخير.

 آراس حبيب كرمي
نائب برملاني 
أمني العام املؤمتر  الوطني 
العراقي

تهنئة

البصرة - سعدي السند:
البصرة  مســرح  قاعــة  امتــأت 
"تاميــز ســكوير" بعــدد كبير من 
مبدعــي مدينــة البصــرة ومــن 
واألطفال حلضور  والتالميذ  الطلبة 
األعياد(  )عيد  مسرحية  ومشاهدة 
التي قدمها وبنجــاح كبير معهد 
الفنــون اجلميلــة للبنــات فـــي 

البصـرة.
أعاد املعهد بهذه املســرحية التي 
اشــترك في اخراجهــا خلود غازي، 
ووداد ريســان، الى األذهان مســرح 

الدمى وللمرة الثانية.
 صممــت الدمى ملســرحية )عيد 
التدريسي  ديكورها  ورسم  األعياد(، 
الفنــان عبد األمير كاظــم، واألداء 
للطالبات مــرمي صالح، وريهام عبد 
املهدي، وتبارك فــرات، ومروة علي، 
الشــرف  وجنات حســن، وضيف 
ضياء ســعود، وتيســير طارق عبد 
الطالبات.  مــن  اخر  وعــدد  اجلبار، 
أشرفت على العمل الدكتورة خلود 
اجلميلة  الفنون  معهد  مديرة  جبار 

للبنات في البصرة.
القت الدكتورة خلــود جبار كلمة 
قبل تقدمي املســرحية أكدت فيها: 
ان عيــد األعياد مســرحية هادفة 
افادت  اذ  املناهج،  مســرحة  ضمن 
الطالبات من املادة التعليمية وجرى 
مدروس  عملي  بشــكل  تطبيقها 
وجميل، كانت مشــاركتهن قيمة 
وجميلة، وأثبنت ان الدروس النظرية 
تعطي  املعهــد  يقدمهــا  التــي 
ونتائجها بشــكل يبعث  ثمارهــا 
العزيزات  على السرور، ألن طالباتنا 
يتفاعلن مع الدرس، وميكنهن تقدمي 
اجلمال النظري مبادة املسرح بالروعة 
واجلمال نفســه على مسرح مهم، 
وأمام جمهور يعــي ويعرف كل ما 

يجري في املسرح.

وتابعــت: هــذه الثقــة لطالباتنا 
من  املسرحية  على  التدريب  وروعة 
املدرســات الفاضالت، هــي الفرح 
احلقيقي الــذي نبحث عنه جميعا 
في كل عام دراســي لنتــرك فيه 
بصمات من الفعل التربوي والفني 
في ساحات العطاء مبدينتنا الغالية 
البصــرة، وعبــر كل االختصاصات 
املفتوحــة في املعهــد. كلنا فخر 
بطالباتنا ومبدرســاتنا ممن كان لهن 
بخوض  واألمثل  األســمى  النجاح 

واالخراج  الكتابة  في  التجربة  هذه 
مع بقية أهل األبــداع في معهدنا 
مــن رســم الديكــور والتصميم 

وغيرها.
غازي  خلود  املســرحية  مؤلفة  أما 
عالم خاص  الدمى  فقالت: مسرح 
ومهــم مــن عوالم املســرح في 
العالم، واملاليــن من الناس يحبون 
هــذا النــوع املتميز من املســرح 
عروضــه،  ويحضــرون  ويتابعــون 
ويبدو انه غاب عن الســاحة كثيرا. 

ووجدنا نحــن في معهــد الفنون 
اجلميلة للبنات وبتشجيع كبير من 
الدكتــورة خلود جبار مديرة املعهد 
ان اعــادة احليــاة لهــذا النوع من 
وضرورية،  مباركة  خطوة  املســرح 
فعقدنــا العزم علــى امتامها، وها 
تؤكد  األعياد"  "عيد  مسرحية  هي 
حضورها في ميدان الفن املسرحي، 
وان هذا احلضور البهي لها يجعلنا 
الذي يحســب  املنجز  بهذا  فرحن 

ملعهدنا .

في  الزاهد  هنــا  صرحت 
احد لقاءاتها على هامش 
مهرجان  في  مشاركتها 
"النايــل دراما" عن نيتها 
في وضع حــد لتعليقات 
أحمــد فهمــي الغريبة 
مبوقــع  صورهــا  علــى 

انستغرام.
وقالت الزهد أنها اتخذت 
قــراراً حاســماً بحظــر 
أحمد  الفنــان  خطيبها 
فهمــي عــن صفحتها 
فــي  تدخالتــه  لوقــف 
تعليقات بعض متابعيها.
أن  الزاهد  وأكــدت هنــا 

األمر لم يحــدث أي توتر 
وإنها  عالقتهمــا،  فــي 
تتجنب  كي  بذلك  قامت 
من  القاسية  التعليقات 
جهة، وحلماية فهمي من 
عليه  متابعيها  هجــوم 

من جهة أخرى. 

رمي  الفنانــة  أعربــت 
مصطفى، عن سعادتها 
البالغــة، بعد حصولها 
على جائزة مؤسسة "دير 
ممثلة  كأفضل  جيست"، 
مسلسل  عن  كوميدية 
"الوصيــة" للفنان أكرم 
حســني وأحمــد أمن، 
يا  "اهدي  حكايــة  وعن 
مــدام" في مسلســل 
وقســمتي  "نصيبــي 
٢". ونشــرت "رمي" صورًا 
لهــا مــع اجلائــزة، عبر 
الشــخصي  حســابها 
تبــادل  موقــع  علــى 
والفيديوهــات  الصــور 

"انستغرام".
وشــاركت رمي مصطفى 
مبسلســلن ففى شهر 

هما  املاضــي  رمضــان 
أكرم  مــع  "الوصيــة" 
وأحمــد أمن  حســنى 
وإخراج خالــد احللفاوي، 
و"أمــر واقع" مــع كرمي 
فهمي، وجنالء بدر، ونبيل 
وفيق،  وأحمد  احللفاوي، 
ونيكــوال معوض، ونهى 
عابديــن، ودينــا فــؤاد، 
رفعت،  وتأليــف محمد 

وإخراج أحمد أسامة.

كيفن  النجــم  اســتمر 
هارت بتجاهــل ما يحيط 
به من جدل بشــأن أزمته 
مع حفل األوسكار، بنشره 
جديدة  عائليــة  لصــورة 
هنأ بهــا متابعيه بحلول 

موسم أعياد امليالد.
أعلنــت  قــد  وكانــت 
املنظمة  اللجنة  رســميا 
األوســكار  جوائز  حلفــل 
عــن اختيارهــا للنجــم 
كيفن  الشاب  الكوميدي 
حفل  بتقدمي  ليقوم  هارت 
جوائــز األوســكار لعــام 
من  واحد  يوم  وبعد   .2019
النجم  اإلعالن خــرج  هذا 
كيفــن هــارت باعتــذار 
عدم  عن  بتنازله  رســمي 

رســميا  احلفــل  تقــدمي 
النتقــادات  ملواجهتــه 
بســبب تعليقات سابقة 
له هاجم بها الشواذ. ومن 
املقرر إقامــة حفل جوائز 
مارس  في شهر  األوسكار 
اذار من عــام 2019 املقبل 
على ان يتم اعالن األسماء 
املرشــحة خالل األسابيع 

القليلة املقبلة.

هنا زاهد

كيفين هارت

ريم مصطفى

أخبــارهــــــــــم عيد األعياد تعيد الحياة الى مسرح الدمى  

مسرح الدمى  

حسين الصدر 

حوار شعري 
- 1 -

احلــوارات بن املتحاورين جتري بالنثر ال بالشــعر عادًة ، 
ولكن قد يلجأ البعض الى الشــعر ، بدالً من النثر في 
مواضع استشــنائية، وهذا ما عثرنــا عليه ، في حوار 
بن )أٍب( مينع ابَنُه من الهجرة والســفر ، حّبا له وايثارا 
لُِقرْبِِه منه، وبن )ابٍن( ُمّصٍر على الســفر ليمزق أثواب 

الفاقة ..
ويبحــث عن موارد للرزق ، ضاقــت عليه وهو في بلده 

وبن أهله.
- 2 -

قال )االبن( الشاعر )ألبيه( املعارض لسفره :
أالَخلِِّني أمضي لشأني وال أكْن

على األهل كالًّ إّن ذا لشديُد 
أرى السيرَ في البلداِن أغنى معاشراً 

ولم أَرَ َمْن أجدى عليه ُقعودُ
تُهُيُبِني ريَب املنون ولم أكْن 
ألهرب عما ليس عنه محيُد

فلو كنُت ذا ماٍل لقّرَب مجلسي 
وقيل اذا اخطأُت أنَت رشيُد
فْذرني أجّوْل في البالد لَعّلُه
يُسُر صديٌق أو يُساء حسودُ

ان )االبن( الراغب في السفر والهجرة ذََكرَ ألبيه مبررات 
تلك الرغبة :

انه ال يريد ان يكون كالًّ على أهله ..!!
وبتعبير آخر :

انــه اليريد ان يكون )ُمســتهلِكاً( وامنــا يريد ان يكون 
)ُمنتجاً(

وهذا دليــُل عقله ، وحيويته ، كما أنَّ فيه اســتيعاباً 
كامــالً ملقتضيات احلياة ، ووســائل النهوض بتغطيه 

احلاجات ...
اّن )االبــن( يــرى ان الهجــرة الــى خــارج الوطــن 
للعمل،اســتطاعت أْن تنقــل املهاجريــن من خندق 

احلاجة والبطالة الى خندق العمل فالغنى .
وهذا هو املطلوب ، بينما ظل املرابطون في ديارهم مع 

ما يعانونه من البطالة مملقن محرومن ..!!
ثم ان الولد يناقش أباه الذي يخشــى عليه املوت في 

الغربة فيقول له :
ليس من املوت مهرب، فاملوت آت سواء كان االنسان في 

رحاب الوطن أو بعيداً عنه .
ثم ان )االبن( يقول ألبيه :

اّن الناس يتعاملون مع االنســان طبقــا ملا يرونه من 
أوضاعــه املالية ، فالغنّي عندهــم محترم مقّدر، الى 

احلّد الذي يُخطأ فيه وال ينبهه على اخلطأ أحد ، 
اّن املال جعله عندهم سديد الرأي ..!! رشيداً 

وهذه من املفارقات الواضحة .
وأخيراً :

فان )االبــن( يلتمــس االذن من )ابيــه( لالنطالق نحو 
الهجرة والبحث عن العمل ،

فاذا ما كتب اهلل له التوفيق ُسّر به األصدقاء ، واستاء 
املبغضون واألعداء .

ان هذه األبيات اخلمسة التي كتبها )االبن( مبثابة الئحة 
الدفاع عن أرائه ونظراته ..

وليست محّشوة بالغرائب واملفارقات – كما هو واضح- 
وقدميا قال الشاعر :

)سار الهالل فصار بدرا( 
ان مســألة الهجرة الى خارج الوطــن قدمية حديثة ، 
وهي ليســت لالكتساب فحســب ، فكثيراً ما تكون 
فراراً مــن االضطهاد السياســي لالنظمة القمعية، 
كما كان شــان املالين من العراقين الذي أنتشــروا 
في بقاع العالــم هربا من طغيان الدكتاتورية البائدة، 

وشكلوا جاليات كبيرة في كثير من بلدان الهجرة .
ومن اجلميل ان نختم املقالة بقول الشاعر :

الِعزُّ مطلوٌب وملَتمٌس 
وأعزُّه ما كان في الوطِن

Husseinalsadr2011@yahoo.com

الصباح الجديد - وكاالت:
نشرت النجمة نســرين طافش اإلعالن 
الدعائي األول لها من فيلم "نادي الرجال 
الســري" واملقــرر أن يعرض فــي بداية 
السنة اجلديدة، وموسم منتصف العام.
نســرين جتســد في الفيلم دور فريدة، 
وتــدور أحــداث العمــل في إطــار من 
الفانتازيــا بشــأن شــخصية طبيب، 
يعاني من مشكالت في حياته األسرية، 
منهــا الفتــور العاطفي، ممــا يجعله 
يلجأ لطبيب نفســي، في نادي الرجال 
السري الذي يشجع الرجال على خيانة 
البطولة  الفيلــم،  ويُعــد  زوجاتهــم. 

السينمائية األولى لنسرين طافش في 
مصر.

يشــارك نســرين طافش فــي بطولة 
فيلم، "نادي الرجال الســري"، كرمي عبد 
العزيز، وغادة عــادل،  وماجد الكدواني، 
وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف، 
وهو من تأليف أميــن وتار، وإخراج خالد 
احللفاوي يذكــر ان طافش عرفت في 
البلــدان العربية كممثلة ســورية 

ومغنية  ممثلة  احلقيقة  في  لكنها 
فلسطينية، لكنها ولدت وعاشت 
في ســوريا، كما انها حتمل اجلواز 

اجلزائري نسبة لوالدتها.

نسرين طافش
 في ناد سري للرجال

الصباح الجديد - وكاالت:
اســتقال حارس أمن في أميركا من 
وظيفته، ليتحول إلى بطل إنساني، 
اســتطاع أن يســاعد أكثر من 11 
ألف طفل مريض خالل أربع سنوات، 

برغم ضعف إمكانياته.
بدأت قصة احلــارس ريكي مينا عام 
2017 عندمــا كان يعمــل في أحد 
البــارات في بلدة بيتســبيرغ بوالية 
كاليفورنيــا، إذ طلــب منــه أحــد 
أصدقائه أن يشارك في حمل جثمان 
ابنته التي توفيت صغيرة جراء مرض 

عضال.
وبحسب صحيفة "مترو" فقد كان 
حمل اجلثمان جتربة قاســية لريكي 

البالغ من العمر 35 عاما.
وخالل مناوبتــه الليلية، دخل ريكي 
في شجار مع بعض الزبائن، وتعرض 
لعدة لكمــات وكدمات، فقرر وقتها 
تغيير  علــى  ليقــدم  االســتقالة 
جــذري في حياتــه، وفعــال عندما 
خلد إلى النوم رأى نفســه جالســا 
مع جدته الراحلة. يشــاهدان فيلم 
ســبايدرمان وتقول له، هذا ما يجب 
عليك أن تفعله بالضبط، مساعدة 
األطفال املرضى واحملتاجن"، وعندما 

صحا ســارع إلــى االســتقالة من 
عمله، واشــترى بزة ســبايدرمان مبا 
يعادل 500 جنيه اســترليني، لتبدأ 
رحلته اإلنســانية لدعــم األطفال 

وإسعادهم.
كيندال  زوجتــه  مع  ريكي  وأســس 
أطلق  ربحيــة  غير  جمعية خيريــة 
عليها اسم "قلب البطل"، وبدأ بزيارة 
التبرعات ملساعدتهم  وجمع  املرضى 
في العالج ولشراء هدايا ثمينة لهم.

وبدأت تنهــال مئات الرســائل على 
حســاب ريكي في مواقــع التواصل 

وآباء  أمهات  من  االجتماعي 
يطلبــون فيهــا العــون 
بالعالج أو احلضور إلدخال 
البســمة على أطفالهم 
أمراض  يعانون من  الذين 

خطيرة.
الحقــا  وانضــم 
 12 ملســاعدته 
متطوعا زودهم ببزات 
حصل  "سبايدرمان" 
طريق  عــن  عليهــا 

التبرعات.

حارس أمن يتحول الى سبايدرمان
الصباح الجديد - متابعة:

يفتش أنصــار حركــة جديدة في 
ســنغافورة يطلــق عليها اســم 
)فريجانــز(، بــن أكــوام املهمالت 
والقمامة، بحثا عن ســلع ما يزال 
بعضها بحالة جيدة، ميكن للعمال 
املهاجرين إرسالها لذويهم كهدايا 

عيد امليالد.
وقــال كولن الو عضــو في احلركة 
التي اجتذبت صفحتها على فيس 
بوك 6500 عضو من السنغافورين 
أن  علينا  ينبغــي  واألجانــب: 
مننح ما يفيض عن حاجتنا 

للفقراء بدال من رميه.
وينقــب بعــض أعضاء 
"الو"  مثــل  احلركــة 
القمامــة وســالل 
اخلاصة  املهمالت 
باملالبس واالغراض، 
بحثا عن مقتنيات 
استعمالها،  إلعادة 
فــي  توزيعهــا  أو 
لتوفيــر  محاولــة 
وحمايــة  النقــود 

البيئة ايضا.

ملا  )فريجانــز( صورا  فريق  وينشــر 
عثروا عليه، من مالبس تبدو وكأنها 
جديدة، وحلــي، وأجهزة إلكترونية، 
وحقائب يد بعضهــا يعود ملاركات 
عاملية شــهيرة. ويوزع النشــطاء 
ما يجدوه على العمــال املهاجرين 

أسبوعيا.
وفــي أحد تلــك التجمعــات قبل 
عطلــة نهاية العام وعيــد امليالد، 
نظم النشطاء سحبا على السلع 
الفاخــرة واإللكترونيات التي عثروا 

عليها.

وقالــت فيرجينيا أندرادي )52 عاما( 
إنها متكنت هذا العام من إرســال 
جهازي تلفزيون، وكمبيوتر محمول 
متحركــن  وكرســين  البنهــا، 
لوالدتها وشــقيقتها اللتن فقدتا 
قدرتهما على املشــي بعد اإلصابة 

بجلطة.
وقالــت: منذ بــدأت أرســال تلك 
األشــياء لبلدي لم نعد مضطرين 
النقود  ونســتعمل  املالبس  لشراء 
لشــراء الطعام ودفــع املصروفات 

املدرسية فقط.

الصباح الجديد - وكاالت:
"بوســطن غلوب"  كشــف محرر صحيفــة 
األميركية، كريســتوفر موثر، عن أفضل مدينة 
في العالم، لعــام 2018، وقــال: نحب جميًعا 
احلصــول على قائمة جيدة مــن املعلومات في 
أثناء السفر، فحن نسافر إلى بروكسل نبحث 
عن أفضل أنواع الشــوكوالتة، وفي باريس عن 

أفضل أماكن التسوق، وهكذا.
وأضاف: حن ســمعت عــن اإلعالن عن 
أفضــل مدينة في العالم، تســاءلت، 
كيف ميكن حتديد أفضل مدينة؟  ففي 
عامي 2017، و2018 اختاروا مدينة 
 San ســان ميغل دي الليندي"
Miguel de Allende"والتــي 
كانت من بن املراكز الثالثة 

األولى في عام 2016.

وأشــار: تســاءلت كيف ميكن ملدينة يبلغ عدد 
سكانها 60 ألف نســمة، وسط املكسيك، أن 
تتخطى لندن، وطوكيو، وريكيافيك، أو ســولت 
سانت، لكن تلك املدينة جتمع بن اجلمال والتنوع 
والثقافة، والتــي ميكن العثور عليهم في مكان 

واحد في أثناء رحلتك."
وتابع: لم تعد املدينة متتلــك الروح البوهيمية 
نفســها، ولكن التــراث الفني ما يــزال قائما، 
وســط وجود عدد أكبر من املعــارض التي تبيع 

األعمال الفنية، على مدى 100 عام. 
وأكد ان صاالت العرض مزدهرة في سان ميغيل 
دي الليندي، وكذلك األجانب، فبفضل انخفاض 
تكلفة املعيشة واملناخ املعتدل، يوجد عدد كبير 
من املتقاعدين األجانب فــي املدينة، في محال 
الهدايا التذكارية حول الســاحة الرئيسة في 

املدينة. 

سان ميغل دي الليندي 
أفضل مدينة في عام 2018

البحث في القمامة عن هدايا الميالد
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