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بغداد - وعد الشمري:
أكد حتالف االصــاح واالعمار، 
أمس االحد، أن العودة إلى آلية 
احلكومة  تشكيل  في  التوافق 
ادخلت الباد فــي أزمة، مبيناً 
أن رئيــس الــوزراء عــادل عبد 
استقاليته  عن  تخلى  املهدي 
االحزاب،  وبدأ يخضع لضغوط 
منوهــا إلــى أن اول اتفــاق مت 

ابرامــه مع حتالــف البناء كان 
عــدم تقدمي أي كتلة مرشــح 
للحقائب الوزارية لكن مت خرقه 

في وقت الحق.
وقال القيادي في التحالف عبد 
اهلل الزيــدي، فــي حديث إلى 
"الصباح اجلديــد"، إن "الكتل 
السياســية كانــت مجمعة 
احلاليــة  احلكومــة  أن  علــى 

هو  االول  منهاجها  ســيكون 
بالغنا في  وقد  اخلدمات،  تقدمي 

منح الوعود إلى املواطن".
"الكتل  أن  الزيــدي،  وأضــاف 
السياسي  بالواقع  اصطدمت 
املعقــد ورغبــة البعــض في 
املناصــب  علــى  احلصــول 
باملصلحـــة  التفكيـــر  دون 

العامـة".

"تشــكيل  أن  إلــى  وأشــار، 
حتالفــن كبيريــن االول هــو 
االصــاح واالعمــار، والثانــي 
بداية  في  اعطى  البناء،  باسم 
االمر فكرة بأننا امام مشــروع 
وضع حل شــامل للمشكات 
ازمة  والســيما  السياســية، 

تشكيل احلكومة".
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نينوى - الصباح الجديد:
حــذر قائممقام ســنجار محما 
السبت،  امس  ســنجاري،  خليل 
مــن كارثة خطيــرة يتعرض لها 
تقــل  ال  االيزيديــون  النازحــون 
خطورة وضررا عن اإلبادة التي قام 

بها داعش.
وقال ســنجاري في بيــان تلقت 
الصباح اجلديد نســخة منه، ان 

املوت  خلطر  يتعرضون  "االيزيدين 
بســبب البرد القارس وعدم توفر 
وســائل التدفئة لهم مما يعرض 
حياة عشــرات اآلالف منهم الى 

املوت بسبب البرد ".
وطالب ســنجاري رئيس مجلس 
الــوزراء عادل عبد املهــدي ووزير 
الدوليــة  واملنظمــات  النفــط 
املســاعدة  لتقدمي  بـ"اإلســراع 

مواد  وبقيــة  النفــط  وارســال 
والنازحن  األهالي  إلنقاذ  التدفئة 
االيزيدين مــن خطر املوت احملقق 
بسبب البرد القارس الذي يتعرض 
له مئات آالف من االيزيدين الذين 
جنوا من اإلبادة اجلماعية لتنظيم 

داعش االٍرهابي".
النفط  جلنــة  ودعــا ســنجاري 
والطاقــة النيابية وكذلك احمللية 

ألداء  لـ"التحــرك  احملافظــة  في 
واجبها اإلنساني والوطني إلنقاذ 
حيــاة االيزيييدن الذيــن ما زالوا 
يعيشــون في مخيمــات النزوح 
في  والتقاعس  الفشــل  بسبب 
املدمرة  مناطقهم  اعمــار  اعادة 
من داعــش االٍرهابي رغــم مرور 
اكثر من ســنتن على حترير هذه 

املناطق من سيطرة االٍرهاب".

االصالح: عبد المهدي تخلى عن استقالليته
وبدأ يستجيب لضغوط االحزاب

 االيزيديون يتعرضون لكارثة البرد القارس
وقائممقام سنجار يستنجد بالحكومة

أكد أن العودة إلى التوافق ادخلت البالد في أزمة كبيرة

a

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت منظمة مشروع املهاجر 
الدولية أن أكثر من نصف مليون 
الشــباب  من  غالبيتهم  عراقي 
غير  اخلارج بشــكل  الى  هاجروا 
شرعي منذ عام 2014 وحتى اآلن، 
مؤكدة أنهــا تواصل توعية آالف 
الشباب من مخاطر الهجرة غير 
يتعلق  فيما  خصوصا  الشرعية 
بالقوانن الدولية اجلديدة اخلاصة 

بالهجرة غير الشرعية.
األمنية  األوضاع  تدهور  وأســفر 
وانعــدام االســتقرار وانخفاض 
التعليم  وضعــف  العمل  فرص 
ونقص اخلدمات الرئيسية واحلرب 
أعدادا  عن هجــرة  اإلرهاب،  ضد 
كبيرة من الشباب العراقين الى 

خارج العراق.

وهو  محمد  باســم  وبحســب 
بعد  يتجــاوز  لم  عراقي  شــاب 
الـ24 عامــا، فقد هاجر قبل عام 
من اآلن الى أوربا، لكنه لم ينجح 

من اجتيــاز اليونــان فأعيد عبر 
محمد  ويقول  العراق،  الى  تركيا 
"حاولت مــرارا الهجرة الى أوربا 
لكن دون جــدوى، حاليا لم أعد 

للهجرة"،  الكافــي  املال  أمتلك 
مشــيرا الى ان "املهرب سلمني 
أن  بعــد  اليونانيــة  للشــرطة 
رفضت دفع مبلــغ مالي إضافي 

له".
وبحســب إحصائيات رســمية 
مشــروع  منظمة  عنها  أعلنت 
املهاجر )منظمة إنسانية تعمل 
بالتوعية  دول، مختصة  أربع  في 
في مجال الهجرة غير الشرعية( 
اطلعــت " الصباح اجلديد" على 
نســخة منها ، "هاجر منذ عام 
2014 وحتــى العام احلالي 2018 
أكثر من 555 ألف شــخص الى 
خارج العراق، فارق أكثر من 274 
غرقا  حياتهم  منهم  شــخصا 

في البحر املتوسط".
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تقريـر

الموصل ـ بغداد.. طريق المطبات
3المميتة والتخسفات واالهمال

بغداد ـ الصباح الجديد:
اتفق رئيس مجلس الوزراء، عادل 
عبــد املهــدي، مع رئيــس وزراء 
الرزاز،  عمــر  االردنية،  اململكــة 
على الربــط الكهربائي العراقي 
على  أراض  وتخصيــص  األردني، 
احلدود املشــتركة بــن البلدين 
النشــاء مدينة صناعية تديرها 
اردنيــة، وفيما  شــركة عراقية 
اتفق اجلانبان علــى تفعيل قرار 
مجلــس الــوزراء العراقي لعام 
2017 بإعفــاء عدد من الســلع 
األردنية من اجلمارك واملباشرة به 
اعتبارا من 2-2-2019، منح األردن 
تســهيات للبضائــع العراقية 
العقبة  املســتوردة عن طريــق 
العراق  النهائي  مقصدها  والتي 
خصما مقداره %75 من الرسوم 
العقبة  سلطة  تتقاضاها  التي 
االقتصادية، كما شــمل االتفاق 
اجراءات عدة،  الوزراء  رئيسي  بن 
لتطويــر التعاون فــي مختلف 
القطاعــات اخلدمية واحلكومية 
بن البلدينن مــن بينها االنتهاء 
ألنبوب  االطارية  االتفاقيــة  من 
النفط العراقــي – األردني والذي 
عبر حديثة  البصرة  من  سيمتد 
إلى العقبة وذلك في الربع األول 

من 2019.  .
جاء هذا عبر محادثات رســمية 
أجرتها احلكومتان امس السبت، 
اثر زيارة رئيس الوزراء األردني الى 

الباد في االمس نفسه.
الوزراء  رئيس  بيان ملكتــب  وذكر 
عادل عبد املهدي، تلقت الصباح 
اجلديد نسخة منه: "انطاقا من 

العاقــات االخويــة والتاريخية 
الراســخة بن جمهورية العراق 
واململكــة االردنية الهاشــمية 
املشترك  التعاون  ألواصر  وتعزيزا 

بن البلدين الشقيقن عقد في 
بغداد )اليوم ( الســبت اجتماعا 
برئاســة رئيس مجلــس الوزراء 
في جمهوريــة العراق عادل عبد 

املهدي ورئيس الوزراء في اململكة 
الرزاز  عمر  الهاشــمية  االردنية 
له  املرافق  الكبير  الوزاري  والوفد 

بحضور سفيري البلدين".

واضاف البيان ان "رئيسي الوزراء 
فــي البلدين عقدا لقــاًء ثنائيا 
قبل أن يتوجها لترؤس املباحثات 
الرســمية بحضور الــوزراء في 
وجرى  واالردني،  العراقي  الوفدين 
خال اللقاء املوسع بحث امللفات 
السياسية واالمنية واالقتصادية 
املشترك  التعاون  تعزيز  وســبل 
في اجملــاالت التي تخدم مصالح 

الشعبن العراقي واالردني". 
وقال عبد املهدي بحسب البيان ان 
لتحقيق  جدا  مهمة  "املباحثات 
تقدم  واحراز  حقيقية  مخرجات 
اضافي فــي العاقة بن البلدين 
الشــقيقن اجلارين، ونحن نعتز 
وشــعبها  االردن  مــع  بعاقتنا 
العزيــز ونعتبر امللك عبداهلل بن 
وحليفا،  وعضيدا  اخا  احلســن 
ويســعدنا أن تتطــور العاقات 
اكبر  بشــكل  االردنية  العراقية 
في  شــعبينا  تطلعات  لنحقق 
حتقيق امننا املشترك واملزيد من 
االقتصادي  واالزدهار  االســتقرار 
وجتــاوز الصعوبــات، واننا ننظر 
باحترام للــدور االردني في تعزيز 
األمن والدفاع ومكافحة االرهاب 
ودعم قواتنا العسكرية واالمنية 
مبختلف صنوفهــا في مجاالت 
التدريب وتعزيز القدرات ونطمح 
الى توســيع التعــاون في هذه 

اجملاالت".
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العراق واألردن يتفقان على ربط البلدين بالكهرباء 
والعقبة منصة لتصدير النفط العراقي

عادل عبد املهدي ونظيره األردني عمر الرزاز

في محادثات بين عبد المهدي والرزاز لتطوير التعاون المشترك..

555 الف عراقي هاجروا الى الخارج
بطرق غير مشروعة منذ 2014

فارق أكثر من 274 شخصا حياتهم غرقا في البحر المتوسط

الصباح الجديد ـ وكاالت:
العراقي  االقتصــادي  اخلبير  رأى 
باســم جميل أنطوان، اجلمعة، 
بدأت حتاصر  املتحدة  الواليات  أن 

إيران اقتصاديا في العراق.
تصريحات  فــي  أنطــوان  وقال 
واطلعت  اليوم  روســيا  لوكالة 
إن  اجلديــد،  الصبــاح  عليهــا 
"العــراق بــات ســاحة لصراع 
اقتصادي أمريكي إيراني، وتعمل 
واشــنطن علــى مــلء الفراغ 
محاصرتها  به  ستتسبب  الذي 
للبضاعة اإليرانية في الســوق 
"ايران  ان  الــى  الفتا  العراقية"، 
وجدت تســهيات كبيــرة في 
العراقية  السوق  داخل  التغلغل 
قد  املاضية،  الســنوات  خــال 
أوقات  تصطدم بصعوبــات في 

الحقــة جراء احلصــار املفروض 
عليها".

أن "حكومة واشــنطن  وأضاف 
القطاع  شــركات  دخول  تدعم 
اخلــاص األمريكية إلــى العراق، 
خاصة في الفترة املقبلة اخلاصة 
بإعادة اإلعمار، وكذلك الشركات 
اإلنتاجية التي ســتكون واحدة 
من آليــات فرض احلصــار على 

طهران في السوق العراقية".
الســفارة  اعلنــت  وكانــت 
االميركيــة فــي بغــداد فــي 
التجارة  غرفة  أن"  وقت ســابق 
األميركيــة أتت بـ 50 شــركة 
للسوق العراقية لعقد شراكات 
وترويج ســلع متطورة، وتسعى 
من خال ذلك إلى إقامة شراكة 

متبادلة مع العراق ".

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف نائب عن حتالف سائرون 
امس الســبت عن دخول "بنزين 
ملــوث" الــى العاصمــة بغداد 
مصــدره مصفى فــي محافظة 
اربيل، داعيا وزارة النفط لتوضيح 
عاجل عن اجلهات املســؤولة عن 

دخوله. 
طلوبي  صبــاح  النائــب  وقــال 
العكيلي ان "هناك منتج للبنزين 
قادم من مصفــى كار مبحافظة 
غير  الرصافه  مستودع  الى  اربيل 
فرضه  ويتم  للمواصفات  مطابق 
مــن قبل جهــات متنفــذة في 

وزارة النفــط"، مبينا انه "بنهاية 
الشــهر اجلاري مت الكشــف عن 
٩ ســيارات حتمــل رواســب غير 
وملوثة  للتعليمــات  مطابقــة 
وتســبب ضررا بيئيا ومت تفريغها 
فــي مســتودع الرصافة شــرق 

بغداد".
وطالــب العكيلــي وزارة النفط 
االجراء  لذلك  بـ"توضيح عاجــل 
منه"،  املســتفيد  ومن  واسبابه 
ان "املنتج اجليد يتحول  الى  الفتا 
الى بعض احملافظات الشــمالية 
الى  الرديئ  املنتــوج  يحول  بينما 

العاصمة بغداد".

خبير اقتصادي: الواليات المتحدة
تحاصر إيران اقتصاديا في العراق

نائب : مصفى أربيل يورد
"بنزين ملوثا" الى بغداد

مهاجرون عراقيون
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شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:

اســتعرض وزير العمل والشــؤون 
الزمان  عبــد  باســم  االجتماعية 
مع وفد االحتــاد االوروبــي التعاون 
برامج من شأنها  لتنفيذ  املشترك 
احلد من البطالة والتشــجيع على 
ايجاد فرص عمل حقيقية دائمية. 

الزمــان خــال لقائه  وقــال عبد 
وفد االحتــاد ان العراق ميــر مبرحلة 
مهمة يأمل في حتقيق االســتقرار 
البحث  خــال  مــن  االقتصــادي 
عمل  فــرص  خللــق  وظائف  عــن 
فرص  وإيجاد  دائمية  )مســتدامة( 
عمل فــي القطــاع اخلــاص بعد 
يجب  مضيفا  لــه  الدعــم  توفير 
وقصيرة  طويلة  اخلطط  تقســيم 
األمد اضافــة الى التفكير باهمية 
اســتثمار أموال صنــدوق الضمان 
مشــاريع  انشــاء  في  االجتماعي 
اســتثمارية مدرة للدخل تزيد من 
أموال الصندوق اضافة الى تشغيل 
نســبة من العاطلني عــن العمل 
لعدة ســنوات ولهذه األســباب مت 
انطــاق عمليات تفتيــش العمل 
العاملة  االســتثمارية  للشركات 
في البصرة إلحصــاء عدد العمالة 
قانون  تطبيــق  وتنفيذ  االجنبيــة 
الوطنية  العمالة  وتشغيل  العمل 
في هذه الشــركات بعد تأهيلهم 
بإدخالهــم فــي دورات تخصصية 
تائــم عمل هذه الشــركات وبدء 
مرحلة جديدة مــن البناء والتقدم 
معربــا عــن امله في ان يســهم 
االقتصادية  االوضاع  اســتقرار  في 
وتقليل نســب البطالــة وخاصة 

احملافظات اجلنوبية .
واضــاف الوزير ان العــراق بحاجة 
الــى تقدمي الدعم مــن قبل االحتاد 
واملنظمات لتحقيق  والدول  االوربي 
االســتقرار واجناح املشــاريع التي 
تعمــل عليهــا احلكومــة لتوفير 
من  حتــد  للمواطنــني  ضمانــات 
البطالــة ، بدوره قال الوفد الزائر ان 
الهدف من اللقاء مناقشة برنامج 
التعاون القادم بــني العراق واالحتاد 
وعبرو   ٢٠١٩-٢٠٢٠ لألعوام  االوربي 

وتقديريهم لشخص  عن شكرهم 
الوزير لهذا اللقاء ملا له من أهمية 

في تبادل اآلراء واألفكار
على صعيد متصــل أقامت هيئة 
رعايــة ذوي االعاقــة واالحتياجات 
اخلاصة في وزارة العمل والشــؤون 
االجتماعيــة ورشــة عمل لبحث 
موضــوع تعديل قانــون رعاية ذوي 
االعاقــة واالحتياجــات اخلاصة مبا 
يتاءم مع هذه الشــريحة ويضمن 
متتــع املعاقني بحقوقهــم وتعزيز 

انتمائهم  الى اجملتمع. 
الدكتورة  الهيئــة  رئيــس  وقالت 
عبير مهدي اجللبي خال ترؤســها 
جلنة تعديل القانون ضمن ورشــة 
العمــل ان الهيئــة تعمــل على 
تنفيذ توجيه وزير العمل والشؤون 
عبد  باســم  الدكتور  االجتماعية 
الزمــان بإجراء التعديل املناســب 
علــى قانــون رعايــة ذوي االعاقة 

رقم )38( لســنة 2013 ليتواءم مع 
ذوي  االشــخاص  حقوق  اتفاقيــة 
االعاقة املنصوص عليها في ميثاق 
االمم املتحــدة مبا فيهــا من حقوق 
اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافية. 
وأوضحت اجللبي ان تعديل القانون 
سيكون بدعم مباشر من منظمة 
اجلميع  العدالة في متناول  برنامج 
املشــترك  والتنســيق  وبالتعاون 
مــع مجلــس الدولــة واملفوضية 
املســتقلة حلقوق االنسان وأعضاء 
مجلس االدارة وممثلني عن منظمات 
اجملتمــع املدنــي، الفتة الــى انه مت 
املطلوب  بالتعديات  إعداد مسودة 
وجلنة  الوزير  امام  وعرضها  إجراؤها 
اخلبراء املعنية بدراســة التعديات 
املقترحة علــى القوانني ملراجعتها 

بشكل نهائي. 
من جانبــه ترأس الوكيــل االقدم 
لوزارة العمل والشؤون االجتماعية 

نائب رئيس هيئــة رعاية الطفولة 
اجتماعاً مشتركاً بني ممثلي الهيئة 
ومنظمة يونيسيف ملراجعة خطة 
التعاون املشتركة بينهما ملناقشة 
اهم اخلطــوات املطلوبــة لتنفيذ 
برنامــج التعاون املشــترك املوقع 
2016ـ  للمدة  والوزارة  املنظمة  بني 
2019، كمــا جرى عــرض للبرامج 
تنفيذها من  مت  التي  والنشــاطات 
قبل يونيسيف كقانون الطفل في 
العــراق الذي تقــوم بدعمه ضمن 
التعاون املشتركة للسنوات  خطة 
املراجعة  2019. ومت بحــث  ـ   2018
العراقيــة  للقوانــني  القانونيــة 
النافذة اخملتصــة بالطفولة متهيداً 
العداد مســودة مشــروع القانون 
وعرضه على خبيــر دولي مختص 
بهذا الشأن بالتنسيق مع  اللجنة 
اذ مت االتفاق  الوزارة،  املشــكلة في 
علــى اكمال مشــروع القانون في 

نهايــة عام 2019 واالســتمرار في 
دعــم ومتابعة اخلطــة التنفيذية 
لوثيقة سياســة حمايــة الطفل 
وبــدا الشــروع فــي تنفيذها في 
حزيــران املاضي من قبــل الوزارات 

واجلهات املعنية االخرى. 
واكد اجملتمعــون انهم بصدد اعداد 
تقرير عما مت تنفيذه من نشــاطات 
املعنية  البرامج للخطــة  ضمــن 
بالتنسيق والتعاون مع دائرة التنمية 
البشــرية فــي وزارة التخطيــط 
متهيدا لرفعهــا الى مجلس الوزراء 
بعد مصادقة وزيــر العمل عليها. 
وجرى ايضا بحــث موضوع  تقدمي 
واالجتماعــي  النفســي  الدعــم 
البالغ  والاجئني  النازحني  لاطفال 
مشــيرين  عددهم180,331طفاً، 
الــى تدريــب 75 مــن الباحثــني 
االجتماعيني لوزارة العمل والشؤون 
منظمات  مــن  و37  االجتماعيــة 

اجملتمــع املدني، وكذلك مناقشــة 
تقدمي الدعم للجنة الوطنية العليا 
للرصد واالباغ التي هي  برئاســة 
االنتهاكات  ملتابعــة  العمــل  وزير 
النزاعات  اثناء  االطفال  التي تطول 

املسلحة. 
االتفاق  مت  االجتمــاع  نهايــة  وفي 
املقترحة  اخلطــة  على مناقشــة 
املقدمة من قبل بعثة االمم املتحدة 
ملســاعدة العراق )اليونامي( ووضع 
ماحظــات عليها وعقــد اجتماع 
مع اليونامي لغرض بحثها ســعيا 
للمصادقــة عليها بهــدف إخراج 
العراق مــن  قائمة الدول املنتهكة 
حلقوق الطفل، فضــا عن االتفاق 
على مناقشة مشاريع وبرامج دائرة 
اصاح االحداث املضمنة في خطة 
التعاون لاعــوام 2018 ـ 2019 مع 
وزارة العدل بعــد احلاق الدائرة آنفاً 

بالوزارة. 

العراق يبحث مع وفد االتحاد االوروبي تنفيذ برامج الحد من البطالة
استعرضا برنامج التعاون المقبل للعامين ٢٠١٩-٢٠٢٠

جانب من االجتماع

وزير العمل: ان العراق 
يمر بمرحلة مهمة 
يأمل في تحقيق 
االستقرار االقتصادي 
من خالل البحث عن 
وظائف لخلق فرص 
عمل )مستدامة( دائمية 
وإيجاد فرص عمل في 
القطاع الخاص بعد 
توفير الدعم له
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الدســاتير  التظاهرات حقا كفلته  اذا كانت 
للشــعوب  فــي االنظمــة الدميقراطية فان 
ممارســة هذا احلق يســتدعي وعيا ويتطلب 
التزامــا مبجموعــة مــن االخاقيــات متكن 
االشــخاص من التعبير عن افكارهم بحرية 
اوســع  الى  تامة وتضمن وصــول اصواتهم 
مســاحة في الداخل واخلارج وخال اكثر من 
خمسة عشر عاما اســتعاد العراقيون اجزاء 
النظام  التي صادرها  واســعة من حقوقهم 
الســابق وصار من الطبيعــي ان يرى العالم 
مشــاهد التظاهرات في العــراق وهي تندد 
او ترفــض او تعترض على قــرارات او قوانني او 
ممارســات طرفها االخر احلكومة او البرملان او 
جهــات متحكمة باملؤسســات احلكومية او 
االهلية او متلك ســلطة اصــدار القرار فيها 
والميكن القول ان ممارسة هذا احلق طوال هذه 
الفترة الزمنية اتســم بالشــفافية او اتسق 
مــع التظاهــرات ومضامينها الدســتورية 
واالجتماعيــة والسياســية واالمنيــة فقد 
مارست السلطة العديد من االنتهاكات بحق 
املتظاهرين في بغداد والبصرة ومدن اخرى من 
دون ان تلتزم مببادي الدستور وروح القوانني وفي 
الوقت نفسه تعرضت التظاهرات في العراق 
الى اختراقات اســهمت  فــي امكنة وازمنة  
معينــة في حرفها عن مســارها وتشــويه 
سمعة قادتها وسمعة املشاركني فيها وباتت 
الدعوات الى التظاهرات محفوفة بالتشكيك 
وســوء الظــن احيانــا ومدعاة للتحســب 
والتيقــظ مــن جهــات سياســية وامنية 
السياسيني  الزعماء  بعض  مارس  ولاســف 
وقادة االحزاب اســاليب اخلداع والتضليل في 
محاربة هذا احلق الدســتوري وخلطوا االوراق 
في احداث ومناســبات مختلفة حاولوا فيها 
رمي املتظاهريــن بتهم غير حقيقية وعمدوا 
ابرزها وصمها  الى دفعها باجتاهات خطيــرة 
بجهات  بارتباطها  واتهامهــا  احيانا  باخليانة 
خارجية احيانا اخرى  والعزف على اوتار التدخل 
االقليمي واخلارجي  وشكلت تظاهرات البصرة 
خال العام احلالي انعطافة حادة في موضوعة 
احلريات العامة تعرضت  فيها لاسف القيم 
واملبادئ التي ينتهجها نظام دميقراطي تعددي 
الى التشــكيك واضعفت مــن العاقة بني 
الســلطة والشــعب فيما يحلو للكثير من 
العراقيني اليوم مقارنــة التعامل الذي تقدم 
املتظاهرين  مع  الفرنســية  السلطات  عليه 
مــن ذوي القمصــان الصفــر ومؤيديهم مع 
التعامــل الذي تعاملت فيه قوات الشــرطة 
واجليش العراقي مــع املتظاهرين في البصرة 
اذا ماقيست مبقاييس  وهي مقارنة مشروعة 
التعامل االنســاني لكنهــا بالتأكيد مقارنة 
اذا ماقيســت باوضاع العراق االمنية  صعبة 
والترابــط بــني ثقافة املتظاهــر ورجل االمن 
العراقي وفهمه واســتيعابه حلــق التظاهر 
وثقافة املتظاهر ورجل االمن الفرنســي التي 
متتــد التى قرون طويلة اســهم االســتقرار 
السياســي  والرخاء االقتصادي  الفرنســي 
واالجتماعــي في تهذيبها  والتطبع احلضري 
وتوجيهها باجتاهــات صائبة مانحتاجه فعا 
هو املزيد مــن الوعي وبذل اجلهــود لتكريس 
ثقافة التظاهر وحمايــة املتظاهرين  واالميان 
باحلقوق التي ســنها الدســتور وتلك قضية 

تتحملها الدولة العراقية اوال .  

ثقافة التظاهر !

د. علي شمخي 
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تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد

اطلقت وزارة التخطيط نتائج املسح 
اجلولة  املؤشــرات  متعدد  العنقودي 
العراق  2018 في  السادسة لســنة 
لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  نفذه  والذي 
وهيئــة احصــاء اقليم كردســتان 
بالتعــاون مع منظمة اليونيســف 
والذي يعد من اهم االدوات االساسية 
لرصد وقياس التقدم في تبني حقوق 
االطفال والنســاء ويقدم صورة عن 

اوضاعهم .
واوضحــت الــوزارة في تقريــر لها 
ان اطــاق هذه النتائــج تاتي ضمن 
املركزي  اجلهــاز  اجنــازات  سلســة 
لاحصــاء وهيئــة احصــاء اقليم 
كردستان بالتعاون مع وزارة الصحة 
املتحــدة للطفولة  االمم  ومنظمــة 
ان وضع  الى  اليونيســف، مشــيرا 
االم والوليــد والطفل الميكن اعتباره 
كيانا منفصا عن الواقع االجتماعي 
والرعاية في هذا  التنمية  فأن  لذلك 
اجملال يعد هدفا اساســيا من اهداف 
التنمية املســتدامة ، كما ان ضمان 
بقاء الطفل وحماية امنه وتوســيع 
احادية  مسؤولية  ليست  مشاركته 
اجلانــب اواالجتاه وامنــا هي محصلة 
تتفاعل  عوامــل وظــروف عديــدة 

تاثيراتها.  
وتابــع الــوزارة في تقريرهــا انه في 
االهداف  من  العاملية  املتغيرات  ضوء 
التنمية  اهداف  الى  االلفية  االمنائية 
املســتدامة اصبح موضــوع توفير 
بيانات احصائية حديثة من االولويات 
السيما وان الوزارة  تتولى مسؤولية 
اعــداد اخلطط التنموية اخلمســية 
والســتراتيجية الوطنية للتخفيف 
الوزارات  مع  وبالتنســيق  الفقر  من 
واملنظمات  املدني  اجملتمع  ومنظمات 
املدنية كما وتتبنى توفير مؤشــرات 
 ، املســتدامة  التنميــة  اهــداف 
مؤكدا ان املســح العنقودي متعددا 
املؤشــرات MICS6  ســتتيح قياس 
وتقييــم البرامــج الصحية لتكون 
نقطة االنطــاق نحو برامج صحية 
االهداف  لتحقيــق  تســعى  موجه 
جهود  نتيجة  جــاءت  والتي  املرجوة 
حثيثة بذلها اجلهاز املركزي لاحصاء 
دقيقة  احصائية  بيانات  توفير  باجتاه 

وحديثة .
واشــارت الــوزارة الــى ان املســح 
يعد  املؤشــرات  متعدد  العنقــودي 
واحــدا من اهم االدوات االساســية 
لرصد وقياس التقدم في تبني حقوق 
يقــدم صورة  اذ  والنســاء  االطفال 
عن اوضاعهم مبا يســاعد راســمي 
السياســات ومتخذي القرارات على 
للنهوض  املطلوبة  اخلطوات  صياغة 

بواقعى املراة والطفــل في العراق ، 
مضيفة  لقد اســتند هذا املســح 
علــى منهجيات علميــة معتمدة 
دوليا اذ تشكل هذه اجلولة السادسة 
بتاريخ تنفيذ املســح العنقودي وان 

العراق يعد بطبيعة الدول التي حقق 
جناحات مهمة من بني عددا كبير من 

دول العالم التي نفذت هذا املسح .
ولفتت الوزارة فــي تقريرها ان عينة 
والتي  اسرة   )20520( املسح شملت 

وفــرت قاعدة معلومــات متكاملة 
لتقييــم وضــع الطفل واملــراة في 
العراق بتفاصيــل واقع هذه االوضاع 
مســتوى  على  موضوعي  بشــكل 
العراق ككل ، موضحة ان مؤشــرات 

رصينة  اداة  ســتكون  املســح  هذا 
واساســية فــي تقصــي االجنازات 
الوطنية على طريــق حتقيق اهداف 

التنمية املستدامة )2030-2015 ( .
وقــد اظهرت نتائج املســح ان عدد 
العراق  في  بالعينة  املشمولة  االسر 
بلغ )20521 ( أســرة منها ) 17281 
( أسرة في وســط وجنوب العراق و 
) 3240 ( أســرة في اقليم كردستان 
وكانت نســبة االستجابة عالية في 
وســط وجنوب العراق وهي متقاربة 
.اذ  بني احلضر والريف وبني احملافظات 
بعمر  النساء  جميع  العينة  شملت 
) 15 - 49 ( سنة واالطفال بعمر اقل 
من خمس ســنوات وبعمــر ( 17-5 
النتائج ان قاعدة  سنة كما اظهرت 
قد  املسح  لعينة  الســكاني  الهرم 
تقلصت ليشكل االطفال بعمر اقل 
من خمس ســنوات نســبة ) 12.91 
%( وهي اقل من نســبة االطفال في 
الفئة العمرية الاحقة ) -5 9( سنة 
والتــي بلغت ) 14.65 %( وتكاد تكون 
متقاربــة مع نســبة االطفال بعمر 
) 10 - 14 ( ســنة ) 12.83 %( ..حيث 
ان )8.9% ( من النساء يرأسن اسرهن 
في العراق أما متوسط حجم االسرة 
فقــد بلغ )6.3 ( فــرد ويعيش ) 71.7 
املناطق احلضرية  %( من االســر في 
في حــني يقيم )28.3 %(من االســر 
في املناطق الريفيــة ويعيش ) 16.6 

بغداد  محافظــة  االســرفي  %(من 
 )% 2.6  ( وتعد محافظتي القادسية 
واملثنى ) 2.9 %( اقــل احملافظات من 
حيث الكثافة الســكانية .. وتشير 
النتائــج الــى ان معــدل االلتحاق 
الصافــي فــي التعليــم االبتدائي 
) %91.6( مــن االطفــال فــي الفئة 
العمرية ) -6 11 ( سنة ويقل معدل 
االلتحــاق الصافي كلما تقدمنا في 
مراحــل التعليم وان اكثر من نصف 
االطفال في الفئــة العمرية ) 12 - 
14 ( سنة هم ملتحقني في املرحلة 
املتوسطة ) 57.5 %( في حني اليتجاوز 
االلتحاق فــي املرحلة االعدادية ) 33 
%( اما بالنســبة اللتحــاق االطفال 
في برامــج الطفولــة املبكرة فقد 
بلغت ) 2.4 %(.. وجتدر االشارة  الى ان 
االطفال خارج املدرسة حسب االبعاد 
اخلمســة اخلاصــة بترك املدرســة 
اذ اظهــرت النتائج الــى ان ) %68 ( 
من االنــاث و )67.9 %( من الذكور ال 
يلتحقون ببرامــج الطفولة املبكرة 
او التعليــم االبتدائي وبنســب اقل 
بالنســبة للمراحل االخرى حســب 
االعمار املوازية ملراحل التعليم ... هذا 
الى جانب ان ) %3( من االطفال االناث 
و) %5(من االطفال الذكور في املرحلة 
االبتدائية معرضني لترك املدرسة الن 
اعلى بســنتني فأكثر من  اعمارهم 

العمر املوازي لهذه املرحلة .

بالتعاون مع منظمة االمم المتحدة للطفولة اليونيسف

التخطيط تطلق نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات في العراق

للمجموعــة  حملــة  ضمــن 
اجملتمعية  للتنميــة  البغداديــة 
احدى تشــكيات املركز العراقي 
للتنمية االعامية وبتعاون مثمر 
مع الشــرطة اجملتمعيــة لوزارة 
من  العديد  بحل  للبدء  الداخلية 
في  للمواطنني  العالقة  القضايا 
الرشيد  معســكر  عشــوائيات 
بــاالوراق  واملتعلقــة  ببغــداد، 

الرسمية.
ويتعلق االمر بتبســيط اجراءات 
الداخليــة ملنح هويــات االحوال 
املدنيــة للعديد من االشــخاص 
ألســباب  ميلكونهــا  ال  الذيــن 
مختلفة وكذلــك تصديق عقود 

الزواج رسميا.
واطلع الوفد على االحوال السيئة 
ألطفال املنطقــة والذين يعانون 
العديد من املشكات االقتصادية 
والبيئيــة والتربوية اضافة لعدم 

امتاكهم الهويات الشــخصية 
لألحوال املدنية.

وكان لــوزارة الداخليــة متمثلة 
اجملتمعيــة  الشــرطة  بدائــرة 

احملنه  خالــد  العميد  ومديرهــا 
وكادره املتقدم الدور الكبير لفتح 
وحاجاتهم  العشــوائيات  ملف 

املستعجلة.

الســراج  عدنان  الدكتور  وحتدث 
رئيــس اجملموعــة البغدادية عن 
املدني  اجملتمع  اهمية منظمــات 
للقيــام بــدور مؤثــر ورئيســي 

وبالتعــاون مع املعنيــني للدولة 
وباألخــص الداخلية ومع االعام 
املرجعيات  ومع  املسؤول  الوطني 
جذرية  حلــول  إليجاد  الدينيــة 
للمشــكات التــي يعاني منها 

سكان تلك املناطق.
واضــاف الســراج ان حملتنا في 
الرشيد  معســكر  عشــوائيات 
تهدف الى حل املشكات وتسريع 
االحوال  الهويــات  منح  اجراءات 
الزواج  املدنيــة وتصديق عقــود 
الرســمية ووضع احللول ألطفال 
لاستمرار  القادرين  غير  املنطقة 
االحــوال  لضيــق  باملــدارس 
االقتصاديــة ولعــدم امتاكهم 

الهويات الشخصية الثبوتية .
من جانبــه اشــار العميد خالد 
اجملتمعية  الشرطة  دور  عن  احملنه 
في متابعة ورصد احلاالت الشاذة 
الســلبية  والظواهر  والغريبــة 

باجملتمــع ومعاجلتهــا بســرعة 
العشــرات من  اننا جمعنا  وقال 
عائــات  بخصــوص  الطلبــات 
والتي  الثبوتيــة  االوراق  تفتقــد 
املواطن  حقوق  ابســط  من  تعد 

وخصوصا طاب املدارس
البغدادية  اجملموعة  بدور  واشــاد 
املتواصل  ودعمها  ملســاهمتها 
جلهود الشــرطة اجملتمعية وقال 
توقيع  املقبلة ستشهد  االيام  ان 
ورقــة عمــل مشــتركة لتبادل 
وتنســيق  واملعلومات  اخلبــرات 

العاقات والعمل بني الطرفني
عالية  الســيدة  ثمنت  بدورهــا 
طالب عضوة اجملموعة البغدادية 
املشــاركة فــي الزيــارة، تعاون 
الشــرطة اجملتمعية فــي تذليل 
الذين ال  للمواطنــني  الصعــاب 
يعرفــون من اين يبــدأون اخلطوة 

األولى.

عراقيون من دون جنسية وأوالد يولدون من دون عقود زواج رسمية

 تصوير ضرغام ستار

جانب من فعاليات االعالن
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العراق يحتفي بيوم 
المرأة الريفية العالمي

افتتاح 8 طرق مغلقة في 
منطقة الشعب شمالي بغداد

العراق واألردن يتفقان على ربط 
البلدين بالكهرباء والعقبة منصة 

لتصدير النفط العراقي
من جهته اكد رئيس الوزراء في اململكة 
االردنية ان "من دواعي ســرورنا ان نكون 
العروبــة واحلضارة  في بغــداد ملتقى 
لنرســم اطرا جديدة لعالقاتنا قوامها 
الشــراكة احلقيقية، وان امللك عبداهلل 
الثانــي وجهنا لفتح االبواب مشــرعة 
للتعاون مع العراق الشقيق وتقدمي كل 

ما نستطيع في جميع اجملاالت". 
وشدد على ان "االرهاب عدو مشترك وان 
االردن لن يكون مرتعا ألي نشــاط يضر 
مبصالح العراق وأمنه واســتقراره على 
قاعدة األمن واملصالح املشــتركة التي 
تربط البلدين والشــعبني الشقيقني"، 
مشيرا الى "اهمية انتصار العراق على 
االرهاب في دعم االستقرار في املنطقة 
وهزميــة االرهابيني الذيــن انتهكوا كل 

القيم واالعراف واملواثيق االخالقية".
وبحســب البيان فقد "اتفــق اجلانبان 
على العديد من النقــاط احليوية حول 
مختلــف القضايا التي نوقشــت في 
جلســة املباحثات وخطــوات تنفيذها 

وفق جداول زمنية محددة".
واعلن عن االتفــاق خالل املباحثات على 
اتخــاذ االجــراءات عدة ووفــق مواعيد 

محددة:
• في قطاع النقل:

- فتح املعابر احلدودية األردنية العراقية 
)الكرامة- طريبيــل( أمام حركة النقل 

(Door to Door( للبدء بتسيير الرحالت 
 2019-2-2 في  التلف  سريعة  للبضائع 
على أن تشــمل كافة أنواع السلع بعد 

ذلك.
- منح التســهيالت للبضائع العراقية 
املســتوردة عن طريــق العقبــة التي 
العــراق خصما  النهائــي  مقصدهــا 
مقداره %75 من الرسوم التي تتقاضاها 

سلطة العقبة االقتصادية.
- عقد اتفاقية ما بــني امللكية األردنية 
التعاون  اجــل  من  العراقي  والطيــران 

املشترك في مختلف اجملاالت
• في قطاع الصناعة والتجارة:

- تفعيــل قرار مجلس الــوزراء العراقي 
لعــام 2017 بإعفــاء عدد من الســلع 
األردنيــة من اجلمارك وذلــك اعتبارا من 

.2019-2-2
- اتخاذ مجلسي الوزراء في كال البلدبن 
قرارا بتخصيــص األراضي املتفق عليها 
على احلــدود العراقيــة االردنية ليصل 
بعمق )2 كم( على طرفي احلدود وبطول 
(6 كــم( للشــركة األردنيــة العراقية 
ومنحها اإلعفاءات الالزمة واإلنتهاء من 
اعــالن طلب اســتدراج العروض إلعداد 
املواصفات الفنية للمنطقة الصناعية 
األردنيــة العراقيــة املشــتركة بتاريخ 
لقيام  وذلــك متهيدا   2019-2-2 أقصاه 
الشــركة بعرض املنطقــة الصناعية 
على القطاع اخلاص للتشــغيل واإلدارة 

.BOT على مبدأ
• في قطاع املالية:

- تشكيل جلنة فنية مالية قانونية بني 
املالية  للملفات  لوضع حلــول  اجلانبني 

العالقة بني البلدين.
• في قطاع الطاقة:

- مت االتفــاق علــى الربــط الكهربائي 
األردني العراقي من خالل شبكة الربط 
حيــث مت توقيع مذكــرة التفاهم بهذا 
والتي  الوزراء،  رئيســي  الشأن، بحضور 
اتفــق الطرفــان فيها على املباشــرة 
باتخاذ االجراءات الالزمة لتسريع عملية 
تبادل الطاقــة الكهربائية بني الطرفني 
مــن خالل الربــط الكهربائي املباشــر 

لشبكتي الكهرباء العراقية واألردنية.
- مت االتفاق علــى االنتهاء من االتفاقية 
االطارية ألنبوب النفط العراقي – األردني 
والذي ســيمتد من البصرة عبر حديثة 
إلــى العقبة وذلك في الربــع األول من 

.2019
- مت اإلتفــاق علــى أن تتوصــل اللجان 
النقــل  تفاصيــل  لتحديــد  الفنيــة 
والتسعير لتصدير النفط اخلام العراقي 

لألردن قبل 2019-2-2.
• في قطاع الزراعة:

- التدريب في مجاالت االستخدام األمثل 
املائية  الزراعــات  مجــاالت  في  للمياه 
واحلصاد املائــي وكذلك في مجال اكثار 
احليوية  املكافحة  البذار وفي مجــاالت 
للبيئة  الصديقة  املبيدات  واســتخدام 

وتدريب الشرطة البيئية العراقية.
• فــي قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيا 

املعلومات:

- االتفاق علــى مرور ســعات االنترنت 
للعــراق من خالل األردن في 2019 لدعم 

العراق في انشاء البنية التحتية.
- االتفاق على نقل التجارب األردنية في 
مجاالت التكنولوجيا املالية لألخوة في 

العراق.
ويذكر ان عمر الرزاز رئيس الوزراء األردني 
زار البالد امس والتقى عادل عبد املهدي 
رئيس احلكومة واجريا مباحثات رسمية، 
وتألــف الوفد األردني املرافــق للرزاز من 
وزراء الشــؤون البلدية والنقل، واملالية، 
والصناعة والتجــارة والتموين، والّدولة 
لشــؤون اإلعــالم، والّطاقــة والثــروة 
وتكنولوجيــا  واالتصــاالت  املعدنّيــة، 

املعلومات.

االصالح: عبد املهدي تخلى عن 
استقالليته وبدأ يستجيب لضغوط 

االحزاب
الزيــدي، إلــى أن "التوافق على  ولفت 
شــخصية عــادل عبد املهــدي وجتاوز 
موضوع الكتلــة االكبر عزز لنا التفاؤل 
بأن املرحلة املقبلــة تختلف عما كانت 

عليه في السابق".
االتفاقات  ويعرب عن اسفه، ألن "ضرب 
ادى إلى عرقلة املســيرة السياســية، 
وتنفيذ ما مت االتفاق عليه في مفاوضات 

تشكيل احلكومة".
ويكشف الزيدي، أن "اول اتفاق بني القوى 
السياســية هو أن تتنازل عّما تعتقده 
حصتها في احلكومة، والدليل على ذلك 

هو ترشيح عبد املهدي بوصفه مستقالً 
وغير منتم إلى كتلة أو حزب".

وأورد، أن "اغلب ممثلي الشيعة من القوى 
االساســية في حتالف االصالح طبقت 
االتفاق، لكن ممثلي السنة والكرد ذهبوا 
إلى أن تلك القضية تتعلق باالستحقاق 
وتوفر ضمانات لهم، وكذا املوقف لكتل 

شيعية اخرى ضمن حتالف البناء".
وبني الزيدي، أن "عبــد املهدي اتفق مع 
الكتل على ان االســتحقاقات يجب أن 
تكون على اســاس املكونات بعيداً عن 
االحــزاب، فيعطى الشــيعة 12 وزارة، 

وست وزارات للسنة، وثالث للكرد".
ولفــت، إلى أن "التمســك بالــوزارات 
ادى إلى حصول اول ضــرب لالتفاق بني 
الكتلتــني الكبيرتــني داخــل مجلس 
النواب"، ويرى ان "هذه املشــكلة التي 
ولّدت االزمة احلالية، ادت إلى نقض بنود 

اخرى مت االتفاق عليها".
ومضى الزيــدي، إلى أن "عبــد املهدي 
كان االولــى به أن يفــرض على الكتل 
السياســية امــا أن يختــار كابينــة 
مســتقلة أو متحزبة بالكامل، السيما 
أنــه وضــع شــروطاً صارمــة اخرى مت 

تلبيتها".
من جانبــه، ذكر النائب عــن التحالف 
على  "االستمرار  أن  العلياوي،  جاســم 
منهــج التوافقات هو مــن أوصلنا إلى 
هذه املرحلة مــن الصراعات بني الكتل 

السياسية".
وأضــاف العليــاوي فــي تصريــح إلى 

"الصباح اجلديد"، أن "الدســتور كفيل 
بحــل االزمة التي وصلنــا اليها، إال أننا 
ذهبنا بخــالف ما نصت عليه املادة )76/ 
أوالً( منه، وهي واضحــة، ونعتقد بأنها 
كانــت تنطبــق على حتالــف االصالح 
واالعمار بوصفه املســؤول عن تشكل 

احلكومة".
ونوه، إلى أن "الوضع السياســي ورغم 
تعقيده لكننا مستمرون في دعم رئيس 
مجلس الــوزراء الجناح مهمته مع وجود 

مالحظات على عمله".
وافاد العلياوي، بأن "قســماً من الكتل 
وبعد االتفــاق على منح الــوزارات إلى 
مستقلني ضربت تلك االتفاقات وجاءت 
املشــهد  اربكت  بحســابات جديــدة 
أن حتصل  علــى  بإصرارها  السياســي 

حصة في احلكومة".
ويتهــم عبد املهــدي " بأنه لــم يتلزم 
بتعهداته السابقة بالبقاء مستقالً، امنا 
انصاع للكثير من ضغوط الكتل، وهذا 
االمر أوصل احلال إلى ما نحن عليه االن".
ويواصل العلياوي، أن "االزمة السياسية 
فــي تصاعــد، وعلــى رئيــس مجلس 
الــوزراء التعامل معهــا بحرفية، وأن ال 
يسمح للكتل أن متارس عليه املزيد من 
الضغوط، وأن يتحرر منها ويتخذ قراراته 

من منطلق مسؤولياته الدستورية".
يشــار إلى أن حتالفي البنــاء واالصالح 
اتفقتا على ترشــيح عادل عبد املهدي 
ملنصب رئيس مجلس الوزراء، بعد عجز 
اي منهما اثبات أنه الكتلة االكثر عدداً 

املكلفة بتشكيل احلكومة وفق ما نص 
عليه الدستور العراقي.
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بطرق غير مشروعة منذ 2014
وأوضح مستشــار الهجرة في مشروع 
املهاجــر الونــد بوتان"بــدأت منظمة 
مشروع مهاجر منذ آذار من العام اجلاري 
وورش عمل  بتنظيــم مؤمتــرات   2018
إقليم  العراق ومــن ضمنه  توعوية في 
كردســتان لتوضيح مخاطــر الهجرة 
غير الشــرعية للشباب، واستفاد خالل 
األشهر املاضية من استشارات املنظمة 
نحو 5 آالف و500 شــخص، إضافة الى 
رفع وعي أكثر من 6 آالف شاب وشابة".

وتابــع بوتــان أن "مشــروع املهاجر ال 
يشجع وال يحرم الشــباب من الهجرة، 
نحــن نتفهــم أن املنطقــة ليســت 
مســتقرة، لكن من املهم أن يكون لدى 
الشــاب الوعي الكافــي باملواقف التي 
ســيمر بها اثناء الهجرة غير القانونية 
واألموال التي ســيصرفها واخملاطر التي 

سيواجهها".
وأشــار بوتان الى وجود فريقني من فرق 
املنظمــة في إقليم كردســتان العراق، 
ومؤمترات  الندوات  تنظيم  يشرفان على 
التوعية وتقدمي االستشــارات للشباب 
"قدمنا  ، موضحــا  والتحــدث معهم 
حتى اآلن االستشــارة ألكثر من 5 آالف 
و500 شــاب في االقليم ومازالت ندوات 

التوعية مستمرة".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

طريق املوصل ـ بغــداد الدولي، 
الــذي ميتد لـــ 413 كــم  ومير 
تخوم  ويالمس  صالح  مبحافظة 
محافظــة االنبــار بــات محل 
سخرية من الناشطني واصحاب 
ســيارات نقل املسافرين، الذين 
الطسات  "طريق  يسمونه  باتوا 
الدولــي" او "طريق الطســات 
املميتــة". ويشــيرون الى انهم 
السيطرات  من  تخلصوا  بالكاد 
التــي كان ينصبها  الوهميــة 
االرهابيــون في اوقات ســابقة، 
باتوا يشكون من احلفر واملطبات 
ومــن عمليات الترقيــع التي ال 

تليق بهكذا شارع دولي.
حتريــر  عمليــات  قائــد  وكان 
جنم  اللــواء  نينوى  محافظــة 
اجلبوري، قد اعلــن في ايار مايو/ 
املاضــي، عــن تأمــني الطريق 
نينوى  محافظــة  بــني  الرابط 
والعاصمة بغداد، مبينا ان قيادة 
خطة  وضعت  نينــوى  عمليات 
الطريق  لتأمني  محكمة  امنية 
الرئيســي الرابط بني محافظة 
بغــداد  والعاصمــة  نينــوى 
امنية  قوات  انتشــار  بضمنها 
مشتركة فضال عن وضع احدث 
لضمان  االمنية  التكنولوجيــا 
امن وســالمة املسافرين عليه" 
الرابط  "الطريق  ان  على  مؤكدا 
ومحافظة  بغداد  العاصمة  بني 
نينوى لم يشــهد اي خرق امني 
محافظة  حتريــر  منــذ  اطالقا 
نينوى مــن قبضة داعش وحتى 

اليوم".
يقول الناشــط املدني املوصلي 
لـ  احليالــي  حســني  محمــد 
ان "طريق  اجلديــد"  "الصبــاح 
الشــريان  يعد  بغــداد  املوصل 
العاصمة  يربــط  الذي  الرئيس 
بغداد مبحافظتــي صالح الدين 
ونينــوى، ومن ثــم يرتبط مبدن 
وخاصــة  كردســتان  اقليــم 
اربيــل ودهوك، وهــو طرق دولي 
الشاغل  الشــغل  وكان  حيوي، 
للمواطنني واملســافرين لبغداد 
الوصول  العائدين منهــا هو  او 

بســالمة للموصل بسبب قيام 
فلول من تنظيم داعش االرهابي 
قبل  وهمية  بنصب ســيطرات 

نحو عام مضى".
واضاف "بفضــل قواتنا االمنية 
الباسلة ومن شتى الصنوف، مت 
تأمني هذا الطريق، وتلك اخملاوف 
باتت من املاضي، لكن ادامة هذا 
الطريق يحتاج الهتمام حقيقي، 
الن هذا الطريــق ذو ابعاد امنية 
واقتصاديــة لالالف مــن الذين 

يسافرون عبره يوميا".
ونقل احليالي عن سواق اصحاب 
ســيارات نقــل املســافرين او 
املنطقة  "ان  قولهــم  البضائع 
الواقعــة بني املوصــل والقيارة 
(60 كلم جنوبا( من هذا الطريق 

تعد اسوأ منطقة بسبب كثرة 
احلفر والطســات فيها، ســواء 
تلك التي حفرها تنظيم داعش 
القوات  تقــدم  العاقة  االرهابي 
بسبب  تضررت  التي  او  االمنية، 
داعش  لتجمعات  جوية  ضربات 
ولعجالته ونقاط سيطرته اثناء 

سيطرته على الطريق".
تلك  اصــالح  "عمليات  وتابــع 
املذكورة  املنطقة  في  الطسات 
لــم تكن باملســتوى باملطلوب، 
حيث انها تكســرت بعد مضي 
اســابيع قليلة وعــادت حلالها 
الصيانة  وعمليــات  الســابق، 
الترقيعيــة ال تنفــع مع هكذا 
طريق دولي، بل ان بعض مفاصله 
بحاجة لتبليط كامل حتت رقابة 

نوعية، النه طريــق دولي وليس 
طريقا ريفيا بسيطا".

ابــو عمــار، ســائق شــاحنة 
متوسطة لنقل اللحوم اجملمدة، 
يقول لـ "الصباح اجلديد" عندما 
نأتي من بغداد باجتاه املوصل فان 
ما يقلقنا هو اجلــزء االخير من 
هذا الشارع، بْدء من حدود ناحية 
القيارة وصوال للموصل نفسها، 
حيث ان اي فقــدان للتركيز في 
اثنــاء القيادة ســيؤدي لكارثة، 
ونحن  واحلفر،  الطســات  حيث 
كســواق نســمي هذا الشارع 
و  الدولي"  الطســات  "طريــق 
"طريــق الطســات املميتــة"، 
والكثير من اصحاب الســيارات 
تلك  بسبب  مركباتهم  تضررت 

احلفر".
وتابع "بضائعنا تتضرر، عجالتنا 
تتضرر، وحتى اننا نخسر الكثير 
من الوقت فــي الذهاب واالياب، 
وهــذه كلها خســائر للبلد، ال 
نعرف ملــاذا ال يتــم تبليط هذا 
الشارع احليوي وملاذا يتم ترقيعه 
فقط، انه يحتاج لصيانة كاملة 
وهذا ميثل أحــد واجهات العراق 

ملن يزوره ويتنقل به بريا".
وبحســب ابي عمار فــان "عدد 
الطسات على طول هذا الشارع 
للموصــل كانت  بغــداد  مــن 
تتجــاوز الـ 250 طســة كبيرة 
قبل عام تقريبــا، اغلبها تعمد 
االرهابي،  داعــش  تنظيــم  بها 
حيــث جرف اجزاء من الشــارع 

واقام خنادق وسواتر، ومت تصليح 
لكن  ترقيعي،  بشــكل  اغلبها 
املشــكلة االن هي فــي جنوب 
املوصل، حيث ان االمطار االخيرة 
الفاشلة،  الترقيعات  كشــفت 
عميقة  لتصبح  احلفــر  وعادت 
ومميتة خاصة ملن ال يســتخدم 
جغرافية  ويعــرف  الطريق  هذا 
وكيفية  ومواقعهــا  طســاته 

جتاوزها بسالم".
في  اخملتصة  "االجهــزة  داعيــا 
بهذا  االهتمــام  الــى  نينــوى 
الشــارع، وتبليطــه مبــا يليق 
ونصب  تشــجيره  واعــادة  به، 
العالمــات املروريــة التعريفية 
املسافرين  ســالمة  تؤمن  التي 

وقواد املركبات".

ناشط موصلي: بفضل 
قواتنا االمنية الباسلة 
ومن شتى الصنوف، 
تم تأمين هذا الطريق، 
وتلك المخاوف باتت من 
الماضي، لكن ادامة 
هذا الطريق يحتاج 
الهتمام حقيقي، الن 
هذا الطريق ذو ابعاد 
امنية واقتصادية لالالف 
من الذين يسافرون 
عبره يوميا

الموصل ـ بغداد.. طريق المطبات المميتة والتخسفات واالهمال
يربط ما بين العاصمة وشمال البالد

الملف األمني

بغداد – هجوم مسلح 
افاد مصدر امني في الشرطة  امس 
الســبت، مبقتــل مدني إثــر هجوم 

مسلح جنوبي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن "مســلحني أطلقوا 
النار جتاه مدني في منطقة هور رجب 
جنوبي بغداد، ما أســفر عن مقتله 
في احلال" ، مضيفــا ذأن "قوة أمنية 
طوقت مكان احلادث، فيما مت نقل جثة 

القتيل إلى دائرة الطب العدلي". 

ديالى – استهداف نقطة امنية 
ديالى  محافظة  شرطة  قيادة  أكدت 
امس الســبت إحباط تعرض شنته 
عصابات داعش االرهابية على نقطة 
مرابطة أمنية قــرب قضاء خانقني" 
مشــيرة الى ان "تضحية شــرطي 

كسر شوكة عصابات داعش".
وقال قائد شرطة ديالى اللواء فيصل 

كاظم العبادي ان "ارهابيي عصابات 
داعــش شــنوا تعرضا علــى نقطة 
مرابطــة امنية صغيرة قــرب قرية 
زراعية تســمى علي ســباهي قرب 
قضــاء خانقني ) 100 ( كم شــمال 
شــرق بعقوبة ودارت معركة شرسة 

."

كركوك – عملية اختطاف 
اكد مصدر امني في مديرية شرطة 
احلويجــة مبحافظة كركــوك امس 
السبت أن تنظيم "داعش" اختطف 

مدنيا غربي احملافظة.
إن "مجموعــة من  وقــال املصــدر 
تنظيم داعش قاموا صباح يوم امس 
داره في  داخل  باختطاف مدني مــن 
قرية املقام التابعــة لناحية الرياض 
غرب كركوك" ، مضيفا أن "قوة امنية 
شنت حملة دهم وتفتيش بحثا عن 

اخلاطفني في املنطقة ذاتها". 

بابل – حترير مختطف 
بابل  محافظة  شرطة  مفارز  متكنت 
امس الســبت من حترير طفل بعمر 
ثمان سنوات بعد اربع وعشرين ساعة 

من اختطافه واعتقال خاطفيه .
وبعــد العمليــة االمنيــة، تأكد ان 
املتهمــني وهــم ثالثــة اشــخاص 
االطفال مقابل  باختطــاف  يقومون 
مبالغ ماليــة، وان هــذه احلالة هي 
احصائية،  وبحسب   ، باالولى  ليست 
في  نشــطت  االختطاف  فإن حاالت 
االونة االخيرة فيما تســعى اجلهات 
القضاء عليها وفرض  الى  احلكومية 
العقوبات الصارمة على مرتكبيها . 

صالح الدين – عملية تفتيش 
كشف الناطق باسم وزارة الداخلية 
امس الســبت ان قــوة أمنية القت 
القبض على أرهابيني أثنني في ناحية 

آمرلي في محافظة صالح الدين.
وقــال الناطق اللواء ســعد معن ان 
"قســم شــرطة آمرلي في مديرية 
شــرطة صالح الديــن ألقى القبض 
إرهابية  بقضايا  اثنني  على مطلوبني 
فــي آمرلــي ويحيلهما الــى جهة 
الطلب" ، مضيفا كما متكن قســم 
مع  وبالتعاون  الضلوعيــة  شــرطة 
قســم مكافحــة املتفجــرات في 
مديرية شــرطة صــالح الدين خالل 
تفتيش منطقة بيشكان وكبيبه من 
العثور على ٤ صواريخ قاذفة ورمانتني 
حراريــة وقنبرتي هاون و٤ حشــوات 
قاذفــة RBG7 وعتــاد آحاديــة, من 
مخلفات عصابات داعش االرهابية ".

االنبار – ضبط عبوات 
اعلن الناطق باســم مركــز االعالم 
 19 االمني امس السبت العثور على 
تعود  ومخلفات حربية  ناسفة  عبوة 

لتنظيم "داعش" شــرقي محافظة 
االنبار.

رســول  يحيى  العميد  الناطق  وقال 
إن "القــوات األمنيــة فــي قيــادة 
االنبار ووفق معلومات  عمليات شرق 
دقيقة عثرت على ١٥ عبوة ناســفة 
اســطوانية و١١ مسطرة تفجير و٤ 
عبوات ناســفة على شكل صفائح 
معدنية من مخلفات عصابات داعش 
االرهابية في منطقة البو خنفر، وقد 
مت معاجلتها موقعيا دون حادث يذكر".

كربالء – عملية نوعية  
افاد مصــدر محلي فــي محافظة 
كربالء امس الســبت باعتقال ستة 
اشــخاص بتهمة "االرهاب" في عدد 

من مناطق احملافظة.
إن "مديرية إستخبارات  املصدر  وقال 
ومكافحة االرهاب في كربالء متكنت 
القبض على ٦ أشــخاص  إلقاء  من 

على وفق املــادة ٤ إرهاب في عملية 
نوعيــة فــي أماكــن متفرقــة من 

احملافظة" .

نينوى – اعتقال ارهابيني 
اعلــن مركــز االعــالم االمني امس 
الســبت اعتقــال ثالثــة مطلوبني 
املوصل  ارهابية فــي مدينة  بقضايا 

مبحافظة نينوى.
وقــال املركز إنه "على وفق معلومات 
اســتخبارية دقيقــة القــت مفارز 
مديريــة اســتخبارات وأمــن نينوى 
امليدانية التابعة إلى املديرية العامة 
لالستخبارات واألمن القبض على )3( 
بحقهم  صــادرة  للقضاء  مطلوبني 
مذكــرات قبض بقضايــا إرهابية" ، 
مضيفــا أن "عمليــة االعتقال متت 
خالل تواجدهم في مناطق الرشيدية 
ويارمجة التابعتني للموصل، أحدهما 
كان يعمل مايسمى مسوؤل مكتب 

العالقــات العشــائرية في عصابات 
داعش اإلرهابية".

البصرة – سطو مسلح 
كشــف مصــدر امني في شــرطة 
محافظة البصرة امس الســبت عن 
إعتقــال عصابة مكونة من ســتة 
أشــخاص متارس عمليات الســطو 
املســلح فــي مناطق متعــددة من 

البصرة.
وقال املصدر  إن "قــوة من مكافحة 
االجرام في محافظة البصرة متكنت 
مــن خــالل معلومات اســتخبارية 
مــن القـــاء القبض علــى عصابة 
مكونــة مــن 6 اشــخاص متــارس 
عمليات السطو املسلح في مناطق 
متعــددة من احملافظــة"، مضيفا أن 
"القوة احالــت املتهمني الى اجلهات 
املعنية التخاذ االجـــراءات القانوينة 

بحقهم".

استهداف نقطة امنية مرابطة شمال شرقي بعقوبة * تحرير طفل مختطف واعتقال خاطفيه وسط بابل
ضبط 19 ناسفة ومخلفات حربية شرقي االنبار* إعتقال عصابة تمارس عمليات السطو المسلح في البصرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
برعاية وزير الزراعة الدكتور صالح احلسني وحتت 
شعار ) تراثنا هويتنا ... واملرأة الريفية مسؤوليتنا 
( ، وللنهــوض بواقع املرأة الريفيــة أقامت دائرة 
اإلرشــاد والتدريب الزراعي وبالتعاون مع اللجنة 
العليا لألمانة العامة جمللس الوزراء احتفالية يوم 

املرأة الريفية العاملي .
وألقــى الوكيل الفنــي للوزارة مهــدي ضمد 
القيســي كلمة  نيابــة عن وزيــر الزراعة اكد 
فيها أن املرأة متثــل أكثر من نصف اجملتمع ولها 
دور كبيــر في تنمية القطاع الزراعي بالرغم من 
الظروف والتحديات التي تواجهها، فيما اشــاد 
مدير عام دائرة االرشــاد والتدريب الزراعي خالل 
كلمته بدور املرأة البارز للنهوض بالواقع الريفي 

والذي يشكل ثلث القوى العاملة في اجملتمع .
كما مت خالل االحتفالية افتتاح ســوق األعمال 
احلرفية والتراثية الذي أقيم باملناسبة ومبشاركة 
الفالحات من جميع احملافظات ودعماً لتســويق 

منتجات املرأة الريفية .

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت مديرية املرور العامة امس الســبت عن 
اعادة افتتاح 8 طرق مغلقة في منطقة الشعب 
شمالي بغداد، مشيرة الى أن حملة اعادة افتتاح 
الطرق والشوارع مستمرة خدمة للصالح العام.
وقالت املديرية في بيان تلقت " الصباح اجلديد" 
نســخة منه، إن "قوة من مديرية مــرور بغداد 
الرصافــة وبالتنســيق مع امانــة بغداد ضمن 
املرحلة التاسعة والستون حلملة فتح الشوارع 
املغلقة ورفــع التجاوزات علــى حرمة الطريق 
قامت برفع الصبــات املوجودة في محالت وازقة 

منطقة الشعب".
واضافت املديرية، أألن الطرق التي مت فتحها هي 
"الشارع القريب من مركز شرطة سومر، والفرع 
الثاني من زقاق 56 محلة 337، والفرع الثاني من 
زقاق 62 محلــة 337، والفرع الثالث من زقاق 66 
محلــة 337، والفرع الثالث مــن زقاق 62 محلة 
337، والفــرع اخلامس من زقــاق 75 محلة 337، 
والفرع السادس من زقاق 73 محلة 337، والفرع 

الثامن من زقاق 71 محلة 337".
واكدت املديرية، أن "هذا العمل ســوف يخفف 
الزخــم املروري اليومــي على هــذه املنطقة"، 
مؤكدة أن "احلملة مســتمرة بفتح بقية الطرق 

والشوارع خدمة للصالح العام".
وتنفذ اجلهــات اخملتصة في قيادة عمليات بغداد 
وامانة بغداد ومديرية املرور العامة في العاصمة 
بغداد حملة واســعة العــادة افتتــاح الطرق 

املغلقة منذ سنوات طويلة .

جانب من طريق بغداد ـ املوصل
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جوالت ميدانية مكثفة 
لمتابعة وكالء المواد 

الغذائية والطحين

التعليم تشدد على 
وضع ضوابط تنظيمية 

لالحتفاالت داخل الجامعات

تعاون علمي بين 
جامعات العراق 

واليابان

ندوة في استثمار 
الموارد الطبيعية 

في الصحراء الغربية

بغداد _ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة التجارة عن قيــام دائرة التخطيط 
واملتابعة احــدى تشــكيالتها بتكثيف جوالتها 
امليدانية فــي عموم احملافظات علــى وكالء املواد 

الغذائية والطحني .
واوضحت مدير عام الدائرة ابتهال هاشــم صابط 
ان الدائــرة نفذت من خالل فروعها املنتشــرة في 
عموم احملافظات جــوالت ميدانية مكثفة لوكالء 
املــواد الغذائيــة والطحني للوقــوف على كمية 

ونوعية املفردات التي توزع على املواطنني.
واكدت املدير العام ان الوزارة تستورد تلك املفردات 
من ارقــى املناشــئ العاملية فضال عــن متابعة 
التســعيرة التي حددتها الوزارة واملبلغ املستوفى 
من املواطن لقاء تســلمه املفردات والتي حددتها 
ب ٥٠٠ دينار لكل فرد محذرةً في الوقت نفســه 
الوكالء من عدم اســتيفاء اي مبلغ عدا املقرر واال 
ســوف تتخذ االجراءات القانونيــة بحق اخملالفني 

والتي تصل حلد الغاء الوكالة . 

بغداد _ الصباح الجديد:
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور 
قصي الســهيل ضرورة إبعاد اجلامعات العراقية 
عن مواضع الشبهة والســلوكيات غير املقبولة 
واحلفــاظ على مكانــة املؤسســات التعليمية. 
واوضــح الوزير خالل لقائه رئيــس جامعة االنبار 
الدكتور خالد بتال النجــم في مكتبه ببغداد أن 
الوزارة ستتخذ إجراءاتها إزاء التصرفات املنحرفة 
والرامية إلى عودة االضطراب وعدم االستقرار إلى 
جامعات احملافظات احملررة، فضال عن حرص الوزارة 
على تعزيز دعائم روح املواطنة والعيش السلمي 

بني أبناء تلك احملافظات ومنها االنبار.
وتابع الســهيل أن هناك خططا وبرامج ستدخل 
حيز التنفيذ من شأنها ترصني البيئة التعليمية 

في شتى اجلامعات العراقية . 

بغداد _ الصباح الجديد:
بحث وزيــر التعليــم العالي والبحــث العلمي 
الدكتور قصي الســهيل، مع الســفير  الياباني 
العلمي  التعــاون  في بغداد هاشــيموتو تطوير 

والثقافي بني جامعات البلدين.
وتناول  اللقاء تعزيز التعاون الثنائي خصوصا في 
وإمكانية تقدمي منح  والعلمية  الثقافية  اجلوانب 
دراسية للطلبة العراقيني في اجلامعات اليابانية. 
وأكد الوزير حرص الوزارة على جتسير العالقة مع 
اليابان في جميع اجملاالت وتطويرها مبا يعود بالنفع 
على جــودة العملية التعليميــة والبحثية  في 

العراق.

بغداد _ الصباح الجديد:
أقام مركز دراســات الصحراء في جامعة االنبار, 
ندوة علمية عن اســتثمار املــوارد الطبيعية في 
الصحــراء الغربية ودورها فــي توطني اجملتمعات 
الصحراويــة مبشــاركة باحثــني ومتخصصني . 
وتناولت النــدوة اخلامات واملعــادن في الصحراء 
للمراكز  التنميــة  ومســتقبل  وواقع  الغربيــة 
احلضريــة في محافظة االنبار وواقع املســتقرات 
الريفية في الهضبة الغربية فضالً عن مناقشــة 
امكانية اســتعمال عناصر املناخ إلنتاج الطاقة 
البديلة فــي الهضبة الغربية وواقــع النقل في 
محافظة االنبار ودوره في التنمية . وتهدف الندوة 
إلى تسليط الضوء على املوارد الطبيعية واملعادن 
والعناصــر املناخية واســتثمار الطاقــة املتاحة 
وتنمية املوارد البشــرية واالســتثمار في توطني 

اجملتمعات الصحراوية في محافظة االنبار . 

بغداد _ الصباح الجديد:

الدكتور صالح  الزراعــة  وزير  ترأس 
احلســني االجتماع الــدوري لهيئة 
الرأي في الوزارة ملناقشــة املواضيع 
املدرجة في جدول االعمال واملتعلقة 
بأنشــطة الوزارة والتي تهدف الى 
الزراعي  القطــاع  وتطويــر  تنمية 
فــي العراق وتذليــل العقبات التي 
ومربي  واملزارعني  الفالحــني  تواجه 
املستلزمات  وتوفير  احليوانية  الثروة 

الضرورية لهم.
الهيئة  موافقــة  حصلــت  وقــد 
على اســتيراد وتوفير الســاحبات 
واحلاصــدات الزراعية خــالل العام 

وحتديد  واملزارعني  للفالحــني   2019
حاجة كل محافظــة منها، وزيادة 
نسبة الدعم ألســعار مرشاة رش 
املبيــدات اخلاصــة مبكافحة مرض 
احلمــى النزفية الى نســبة 100%، 
إلعادة  مختصــة  جلنة  وتشــكيل 
مشروع طالئق اجلاموس الى العمل 
من خالل دائرة االستثمارات الزراعية 
وعرضه كفرصة استثمارية حفاظا 
عليــه من االندثار، وتشــكيل جلنة 
ملتابعة تســليم الفالحــني للبذور 
االدوية  وتوفيــر  بالزراعة،  اخلاصــة 
واللقاحــات الضروريــة مجانا الى 
املربــني، ودعم املزارعــني املتضررين 
في  والســيول  االمطــار  بســبب 
واملوافقة على  ديالــى،  محافظــة 

تعديــل قانــون 24 لســنة 2013 
بعد عرضــه على مجلس شــورى 
الدولة، فضال عن استحداث شعبة 
وعدد من اللجــان اخملتصة بقضايا 

التضمني القانونية في الوزارة. 
علــى صعيد متصل أعلنــت وزارة 
الزراعة عن تخويل مديريات الزراعة 
في بغــداد واحملافظــات كافة عدا 
محافظة كركــوك بصالحية منح 
والتنازل  الزراعيــة  العقــود  جتديد 
على  املصادقــة  وصالحيــة  عنها 
اجــراء املزايــدات العلنيــة علــى 
االراضــي الزراعيــة ، بعد مصادقة 
الوزيــر عليها.  وشــملت القرارات 
الزراعة  مدراء  تخويل  على  املوافقة 
في احملافظــات كافة عدا محافظة 

العقود  كركــوك صالحية جتديــد 
الزراعية شريطة ان يكون املستأجر 
القانونية  بالتزاماتــه  اوفــى  قــد 
والعقديــة وحتويــل اجــور اخلدمة 
من قبل املديريــات الى ديوان الوزارة 
وحســب التســعيرة احملــددة، اما 
التنازل عن العقــود لصالح الدولة 
طوعا مــن قبل املســتأجر فيكون 
لدى الشعبة القانونية في املديرية 
املستأجر  بواســطة  ويكون  حصرا 
او مــن يخوله للقيــام بذلك. كما 
القــرارات تخويــل مدراء  تضمنت 
الزراعــة صالحيــة املصادقة على 
اجــراء املزايــدات العلنيــة علــى 
االراضي الزراعية مع حتمل التبعات 

واالجراءات القانونية بشأنها. 

تقرير

وزير الزراعة يبحث تطوير القطاع في العراق
خول المديريات تجديد العقود 

اراضي زراعية

بغداد _ الصباح الجديد:

حققــت وزارة املــوارد املائية زيادة 
باخلزيــن املائــي فــي البحيــرات 
3 مليارات  بلغت  السدود  وخزانات 
و100 مليون متر مكعب عما كان 
من خالل  املاضــي  بالعــام  عليه 
االيرادات  االســتفادة من جميــع 
املائية الناجتة عن االمطار والسيول 
التي ســقطت في الشهر املاضي 

وهذا الشهر .
وقد اســهمت مياه االمطار ايضا 
بتأمني رية كاملة جلميع املزروعات 
الشتوية فضال عن ان الوزارة ايضا 
ادخلت اكثر مــن نصف مليار متر 
مكعب في اهوار اجلنوب مما ادى الى 
زيادة رقعة االغمار وانتعاش االهوار 
رفد  الوزارة مستمرة في  زالت  وما 
االهوار من اخلزين املتوفر في االهوار 
املوسمية( الشــويجة والسناف ) 
، كما ان الوزارة مســتمرة باطالق 
كمية ال تقل عن 110 امتار مكعبة 
الفاصلة بني  بالثانية في احلــدود 
محافظتي ميسان والبصرة وذلك 
لدفع اللســان امللحي في شــط 
العرب حيث بلغ تركيز االمالح في 
كتيبان فــي (1750) ( جزء باملليون 
علما انــه جتاوز 16 الــف باملليون 
خــالل الشــهر املاضــي وكذلك 
االمــالح فــي مركز  انخفضــت 
البصرة الى 6500 جزء باملليون وان 
اعلى مــا وصلت اليه االمالح اكثر 
من 26 الف جــزء باملليون وفي ابو 
باملليون حيث  4660 جزء  اخلصيب 
كان اكثر من 26 الف جزء باملليون 
حيث  ســيحان  في  احلال  وكذلك 
 3100 وصــل التركيز حاليــا الى 
جــزء باملليون في حــني بلغ اعلى 
تركيــز لالمالح اكثــر من 36 الف 
ااملؤشــرات  هذه  وان  باملليون  جزء 
تــدل على صحة اجــراءات الوزارة 
بشأن االستفادة من كل قطرة من 
ومستمرة  والسيول  االمطار  مياه 
باحلفاظ على هــذا املنجز وتعزيزه 

في االيام املقبلة .
على صعيــد متصل اطلــع وزير 
املوارد املائية د .جمال العادلي على 
ودربندخان  دوكان  ســدي  وضعية 
وموقف اخلزين املائي فيهما ، فيما 

مشــاريع  صيانة  مديرية  واصلت 
موقع  ديالــى  فــي  والبزل  الــري 
بفتح  اعمالها  بلــدروز  تطهيرات 
السواقي واملنافذ في ناحية كنعان 
، بهــدف تصريف ميــاه االمطار 

واالستعداد للسيول املتوقعة .
من جهــة اخرى واصلــت مديرية 
املوارد املائية شــعبة ســد ديالى 
الرئيسة  السد  لنواظم  صيانتها 
 ً اســتعدادا له  التابعة  والنواظم 
لتمريــر الســيول املتوقعة ، كما 
في  املائية  املوارد  مديرية  استمرت 
ملشروع  امليدانية  مبتابعتها  الطوز 
ري الطــوز وتعزيــز بحيرة ســد 
العظيم باملياه عبر بوابات الناظم 
الثالث للمشــروع وبكمية 20م3/

ثا .
اخر واصلــت مديرية  من جانــب 
املوارد املائية في واســط /قســم 
احملطات بالتنســيق مع شعبة ري 

املضخة  بنصب  اعمالها  الصويرة 
الهيروليكيــة فــي منطقة احلي 
بهدف  الصويرة  قضاء  العسكري 
تصريف ميــاه االمطار املتجمعة 

في املنطقة .
صيانة  مديريــة  واصلــت  كمــا 
مشــاريع الري والبزل فــي ذي قار 
املائية  املــوارد  مديرية  وبأشــراف 
اعمالهــا  الغــراف   ري  شــعبة 
بتطهير جانبي شــط الشــطرة 
وتقوية ســداد  الغراف  في قضاء 
الشــط اجلانب االمين مؤخر جسر 
ابو شــبيبة الكبير بهدف احلفاظ 
املياه وتأمني  على انسيابية جريان 
لالراضي  املائيــة  احلصص  ايصال 
الزراعيــة الواقعــة علــى جانبي 
واحملافظة  الفيضان  ودرء  الشــط 

على مقطع النهر.
الــى ذلك شــاركت مديرية املوارد 
املائية في نينوى بجلســة حوارية 

ملناقشــة آليــة عمل وتشــغيل 
مشــروع ري اجلزيرة الشمالي في 
ناحيــة ربيعــة برعايــة جمعية 
التحريــر للتنميــة الســتعراض 
خطــة املديريــة وإكمــال اعمال 
اجلزيــرة  ري  ملشــروع  التأهيــل 
للمرحلة  وتشــغيله  الشــمالي 
األولى لالستفادة منه للموسمني 

الشتوي والصيفي.
كما عقــدت أدارة الهيئة العامة 
لصيانــة مشــاريع الــري والبزل 
خالد  وليــد  باملهندس  متمثلــة 
أجتماعها  العــام  املدير  شــالش 
التخــاذ  التنســيقي  الــدوري 
لــدرء خطر  املطلوبة  االجــراءات 
الســيول واالمطار واعداد التقارير 
النصف شهرية لذلك. من جهتها 
مشــاريع  صيانة  مديرية  واصلت 
الري والبزل فــي كركوك اعمالها 
سايفون  شــالل  مقدم  بتنظيف 

قوري جاي بهدف فتح االختناقات 
واســتمرار مــرور امليــاه بأجتــاه 
طوزخورماتو ، وعلى سياق متصل 
واصلت املديرية اعمال التطهيرات 
داقوق  لقاطعي  االضافية  للخطة 
والدبــس بهدف فتــح اختناقات 
االروائية حتســباً  والقنوات  املبازل 
ملوجــات الفيضــان . مــن جهة 
ماء  مديرية مشروع  تستمر  اخرى 
البدعة  من  املياه  بتجهيز  البصرة 
في ذي قار الــى محافظة البصرة 
وحســب الكميــات املطلوبة من 
قبل محطــةRO حيث بلغ جتهيز 
احملطة اكثر مــن 7.5م3/ثا .بهدف 
سد االحتياجات اليومية وتشغيل 
اساالت املياه وتأمني مياه الشرب .  
زهرة  مديرية معاجلة  واصلت  كما 
مديرية  قبل  وبأشــراف من  النيل 
املوارد املائية شعبة ري الغراف في 
ذي قار اعمالها بتطهير جدول ابو 

شبيبة الكبير من نبات زهرة النيل 
احلفاظ  بهدف  املائية  واالعشــاب 
على انسيابية جريان املياه وايصال 
احلصص املائية الى ذنائب اجلداول.

وعلى سياق متصل اجنزت املديرية 
وبالتعاون مع  النواظــم  شــعبة 
اعمالها  واحملطات  االليات  قسمي 
بصيانــة محطة بــزل 42كم في 
الناصرية لتســليك ميــاه املبزل 
، كما  العــام  الى عمــود املصب 
واصلت املديرية بالتعاون مع قسم 
الوحدات  في  الري  وشعب  االليات 
االداريــة اعمالها بصيانة شــط 
الشــطرة وتقنني ناظمي احلوسة 
الشطرة  في قضاء  والشعيوطية 
بهدف تنظيــم وضبط االطالقات 
املائيــة فــي اثناء تطبيــق نظام 
املراشــنة وايصال احلصص املائية 
وللمستفيدين  اجلداول  ذنائب  الى 

منها.

  اهم االحداث التي شهدتها الوزارة عام 2018

الموارد المائية تحقق زيادة بالخزين المائي تقدر
 بـ3 مليارات و100 مليون م³

اسهمت مياه 
االمطار بتأمين 

رية كاملة لجميع 
المزروعات الشتوية 
فضال عن ان الوزارة 

ادخلت اكثر من 
نصف مليار م/3 في 

اهوار الجنوب مما 
ادى الى زيادة رقعة 

االغمار وانتعاش 
االهوار

جانب من نهر دجلة في العراق «ارشيف»

بغداد _ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة التربيــة عــن قيــام 
قسم محاربة الشــائعات في وزارة 
الداخلية بإلقــاء محاضرات توعية 
وتثقيــف عن  (الشــائعات واجلرمية 
االلكترونية وخطر انتشــار اخملدرات 
فــي اجملتمع) على طلبــة االعدادية 
املركزية املهنيــة للبنات ونظيرتها 
فــي األعظميــة املهنيــة التابعة 
لقســم التعليم املهنــي االول في 
الرصافــة.  وقال املكتــب اإلعالمي 

ان حجــم اإلعــالم املغــرض ومدى 
تأثيره علــى املواطنني بصورة عامة 
والشــباب على وجه اخلصوص ادى 
الى اختالل فــي النظام االجتماعي 
مــن خــالل مشــاهدة القنــوات 
الفضائية املغرضة ، وكذلك وسائل 
االلكترونية  االجتماعــي  التواصل 
التي اســتطاعت ان حتــول النظام 
وشــيك  خطر  الــى  االجتماعــي 
ومحتمل وقوعــه كما هو احلال عن 
مخاطر تعاطي اخملــدرات بني طلبة 

املدارس .
واكد املكتــب االعالمي على ضرورة 
الرسمية  املصادر  املعلومة من  اخذ 
واملوثوقــة وتــرك كل ما يــروج له 
اإلعالم املغرض عبر مواقع التواصل 
والقنــوات غير املوثوقة ، ألنها غالباً 
ما تكون مجهولــة املصدر، كما مت 
تعليم احلاضرين عن كيفية احلفاظ 
الهاتــف احملمول من  على اجهــزة 
التهكير والتجســس عبــر املواقع 

االلكترونية . 

بغداد _ الصباح الجديد:
اجنــزت امانة بغــداد اعمال 
زراعــة اكثر مــن (3) ماليني 
شــتلة من شــتى االصناف 
والســاحات  احلدائــق  فــي 
 . العامــة في عــام (2018) 
العالقات  مديريــة  وذكــرت 
واالعالم ان مالكات أقســام 
الزراعة في دوائر امانة بغداد 
البلديــة اجنزت خــالل العام 

احلالــي (2018) أعمال زراعة 
(3) ماليــني و609 االف و658 
شــتلة بأنواع متعــددة في 
واملتنزهات  العامــة  احلدائق 
واجلزرات الوســطية والتي مت 
تكثيرها في مشــاتل امانة 
بغداد لتحقق بذلك االكتفاء 
واالســتغناء  منها  الذاتــي 
االســواق  من  عن شــرائها 
احملليــة. واضافت ان مالكات 

أقســام الزراعة نفذت ايضا 
مئــات احلمــالت الزراعيــة 
احلدائق  إدامة  تضمنت  التي 
اعمــال  عبــر  واملتنزهــات 
تشذيب االشجار وقص الثيل 
وتعويض التالف من النباتات 
نباتية في  اســيجة  وانشاء 
عدد من احلدائق واصالح عدد 
االطفال ونصب  ألعــاب  من 

أخرى جديدة .

الداخلية.. حمالت توعية للطلبة
 عن مخاطر انتشار الشائعات

زراعة (3) ماليين شتلة في الحدائق 
والساحات العامة عام (2018)

بغداد _ الصباح الجديد:
واالســكان  االعمار  وزيــر  وقــع 
والبلديــات واالشــغال العامــة 
ني ريكاني ، عقد اعادة تأهيل  بنكً
جسر املوصل الثاني (جسر احلرية) 
بتمويل  نينــوى،  محافظــة  في 
من قرض البنــك الدولي الطارئ 
بكلفة جتاوزت (10) مليارات دينار .
وذكــر الوزير فــي مؤمتر صحفي 
عقــده مبقر الوزارة انــه مت توقيع 
العقد مع شــركة سعد العامة 

الكفوءة  الشــركات  مــن  وهي 
التابعة للوزارة وسبق لها ان اجنزت 
واجلســر  العتيق  اجلســر  تنفيذ 
احلجري فــي املوصل ومتكنت من 
اعادتهمــا الى ســابق عهدهما، 
في  املباشرة  انه ســيتم  مؤكدا 
تنفيــذ اعمــال املشــروع خالل 
االيام املقبلة من اجل اجنازه على 
املطلوبة  الفنية  املواصفات  وفق 
والتوقيتات احملددة له وهي ســنة 

واحدة.

واوضح الوزير ان للجســر اهمية 
فــي تســهيل حركــة النقــل 
والتجارة في املدينة والوصول الى 
اخلدمات االساسية مثل اخلدمات 
واالســواق  والتعليم  الصحيــة 
وغيرها وفــك االختناقات املرورية 
الســابلة  للمركبــات وحركــة 
كونه  وغربها  املوصل  بني شــرق 
يقع على نهر دجلــة ويربط حي 
اجلانب  فــي  الواقع  الفيصليــة 
باملنطقة  املوصل  من  الشــرقي 

التجارية في مركــز املدينة (باب 
الطوب).

وأكــد الوزيــر ان مــن اولويــات 
واهتمامات عمل الوزارة هي اعادة 
اعمــار املوصل بــكل تفاصيلها 
من خدمات اساسية وبنى حتتية 
وطرق وجسور ، حيث تعمل الوزارة 
بشــكل حثيث وبكامل طاقتها 
ألجنــاز ما ميكــن اجنــازه في ظل 
خالل  ونســعى  املتوفر،  التمويل 
عــام 2019 عن طريــق التمويل 

احلكومي او من خالل توفير متويل 
اضافي من البنك الدولي واجلهات 
اكبرعدد  االخرى ألعمــار  املانحة 
من اجلســور والقناطــر والطرق 
املوجــودة فــي املوصــل وايجاد 
 master) اســتراتيجية  خطــة 
الدمار  حجم  مع  للتعامل   (paln
داخل املوصل واالسهام في وضع 
اخملططــات والبــدء باعمارها مما 
يســهل عودة احليــاة الطبيعية 
من  والتخفيف  النازحــني  وعودة 

ً داخل  معانــاة املواطنني ســواءا
املدينة او القرى واالقضية التابعة 

ملدينة املوصل .
يذكر ان جســر املوصل الثاني مت 
انشــاؤه عام 1958 بطــول يبلغ 
340 مترا وعرض اكثر من 15 مترا 
يضم طريقــا للمركبات 9 امتار 
وللمماشــي 3,30 لــكل جانب ، 
فيمــا يبلغ عدد روافد اجلســر 5 
بأطوال  6 فضــاءات  من  ويتكون 
. ً (45 – 57 – 68 -68- 57 – 54) مترا

االعمار.. اعادة تأهيل جسر الموصل الثاني
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الصباح الجديد _ وكاالت :
أكدت جماعة »أنصار اهلل« )احلوثيون( واألمم املتحدة 
أن اجلماعة بدأت إعادة انتشار قواتها مبدينة احلديدة 
الســاحلية غرب البالد، وفقا للخطة املتفق عليها 

في السويد حتت إشراف األمم املتحدة.
وأعلن املتحدث باســم قوات احلوثيني، يحيى سريع، 
في تصريح أدلى به  امس السبت، أن قوات اجلماعة 
بدأت منذ ليلة أمس تنفيذ املرحلة األولى من إعادة 
االنتشار في امليناء االستراتيجي، وفقا ملا مت التوصل 
إليه في جولة املفاوضات التي انتهت في الســويد 
الشــهر اجلاري بني »أنصار اهلل« واحلكومة املعترف 

بها دوليا.
وأشار املتحدث إلى أن اجلماعة تتوقع من جلنة مراقبة 
الهدنــة العاملة حتت إشــراف األمم املتحدة أن تُلزم 
الطرف اآلخر، وهو قوات احلكومة والتحالف العربي 
الذي تقوده السعودية، بتطبيق التزاماته املنصوص 
عليها في املرحلة األولى من اتفاق السويد، وخاصة 
االنســحاب من اجلهــة الشــرقية للمدينة وبقية 

األجزاء احلرجة منها.
واتهم يحيى ســريع قوات التحالــف مبواصلة خرق 
نظام وقف إطالق النار، مشــددا على أن سالح اجلو 
للتحالف شن خالل الساعات الـ24 املاضية غارتني 
على مناطق في احلديدة، باإلضافة إلى قيامه بـ158 

خرقا آخر للهدنة.
مــن جانبه، أكد مصــدر في األمم املتحــدة لوكالة 
»رويترز« اليوم أن احلوثيني بدؤوا فعال إعادة انتشــار 

قواتهم داخل امليناء.

الصباح الجديد _ وكاالت :
شــن اجليش اإلســرائيلي غارة على قطاع غزة، لم 
تسفر عن وقوع إصابات، وجاء ذلك بعد فترة قصيرة 
من ســقوط صاروخ أطلق من القطاع على جنوبي 

إسرائيل، حسبما قال اجلانب اإلسرائيلي.
وقــال الناطق باســم اجليش اإلســرائيلي، أفيخاي 
أدرعي، في تغريدة نشرها على صفحته في »تويتر«، 
فجر امس السبت:« أغارت طائرة مقاتلة على موقع 
تابع حلمــاس في جنوب قطاع غــزة، ردا على إطالق 
قذيفــة صاروخية من القطاع باجتاه إســرائيل في 

وقت سابق«.
وكان اجليش اإلسرائيلي قد أعلن في ساعة متأخرة 
من ليل أمــس االول  اجلمعة، أن قذيفة أطلقت من 

قطاع غزة، وسقطت جنوبي إسرائيل.
وفــي قطاع غزة، لــم تعلن أي جهة فلســطينية 

مسؤوليتها عن إطالق القذيفة.
وقتل شــاب فلســطيني وأصيب 6 آخــرون، امس 
االول اجلمعــة، برصــاص اجليش اإلســرائيلي خالل 
مشاركتهم في »مسيرات العودة« شرقي القطاع.

وكانت األذرع املسلحة للفصائل الفلسطينية في 
غزة قد حذرت إســرائيل، األحــد املاضي، من مغبة 
مواصلة »ارتــكاب جرائمها بحــق املتظاهرين في 

مسيرة العودة«.

الصباح الجديد _ وكاالت:
قال متحدث باســم احلكومة الكندية إن مواطنة 
كندية عادت إلى كندا قادمة من الصني بعد اإلفراج 
عنهــا عقــب اعتقالها هناك في وقت ســابق من 
الشــهر اجلاري. ولم يحدد املتحــدث موعد اإلفراج 
عــن هــذه الكنديــة أو عودتها إلى كنــدا. وكانت 
محطة)سي.بي.ســي( قد قالت في وقت سابق أن 
هذه املواطنة هي املدرســة الكندية ساره مكيفر. 
وقالت وزارة اخلارجية الصينية في وقت ســابق من 
الشــهر اجلاري إن مكيفر تخضــع« لعقوبة إدارية« 

لعملها بشكل غير قانوني.
ومكيفر ثالث شــخص كندي تعتقله الصني عقب 
اعتقالها في أول ديسمبر كانون األول منغ وان تشو 
املديرة املالية لشــركة هــواوي الصينية العمالقة 
لالتصاالت. وقالت احملكمة العليا في إقليم لياونينغ 
بشمال شــرق الصني يوم األربعاء إن رجال ذكرت أن 
اســمه روبرت لويد شــلينبرج ســيحاكم بتهمة 

تهريب اخملدرات في مدينة داليان امس السبت.
وذكر موقع إخباري حكومي في داليان أن شــلينبرج 
كندي اجلنســية وأنها ستكون جلســة استئناف 
بعد حكم ســابق أدانه بتهريــب »كمية هائلة من 

اخملدرات« إلى الصني

بدء إعادة انتشار
 الحوثيين في الحديدة

 وفق اتفاق السويد

غارة إسرائيلية 
على قطاع غزة

االفراج عن كندية بعد 
اعتقالها في الصين

متابعة _ الصباح الجديد:

دخــل اجليــش الســوري منطقة 
منبج الواقعة حتت سيطرة »قوات 
ســورية الدميوقراطية« في شمال 
املساعدة  األكراد  بعد طلب  البالد، 
ملواجهــة التهديــدات التركيــة، 
وبالتزامن مع تطورات ديبلوماسية 

متسارعة ملصلحة دمشق.
أثــار مصيــر منبج في  ولطاملــا 
محافظة حلــب توتراً بــني أنقرة 
التي هددت باقتحامها، وواشنطن 
ســورية  لـ«قــوات  الداعمــة 
أن يعلــن  الدميوقراطيــة«، قبــل 
األســبوع  ترامب  دونالد  الرئيــس 
املاضي قــراره ســحب قواته من 

سورية.
وأعلن اجليش الســوري أمس االول 
السبت دخول وحداته إلى منطقة 
منبج، بعد وقت قصير من توجيه 
»وحدات حماية الشعب الكردية«، 
ســورية  لـ«قوات  الفقري  العمود 
الى دمشــق  الدميوقراطية«، دعوة 
لالنتشار في املنطقة حلمايتها من 

التهديدات التركية.
وأورد اجليــش في بيان تاله متحدث 
الرسمي  عســكري ونقله اإلعالم 
األهالي  لنداء  »استجابة  السوري: 
في منطقة منبــج، تعلن القيادة 
العامة للجيش والقوات املسلحة 
عن دخــول وحــدات مــن اجليش 
العربي الســوري إلــى منبج ورفع 
علم اجلمهورية العربية الســورية 

فيها«.
وأفاد مدير »املرصد السوري حلقوق 
اإلنسان« رامي عبدالرحمن »وكالة 
فرانس بــرس« عن »انتشــار أكثر 
من 300 عنصر مــن قوات النظام 
خطوط  على  لها  املوالية  والقوات 
التماس بني مناطق سيطرة قوات 
والقوات  الدميوقراطيــة  ســورية 
التركيــة مع الفصائل الســورية 

املوالية لها«.

وقال إنهم فرضوا »ما يشبه طوقاً 
عــازالً بــني الطرفني علــى تخوم 
منطقة منبج مــن جهتي الغرب 

والشمال«.
الكردية«  »الوحــدات  قيادة  ودعت 
»الدولــة  الســبت  االول  أمــس 
الســورية التي ننتمي إليها أرضاً 
وشــعباً وحدوداً إلى إرسال قواتها 
»حماية  أجــل  مــن  املســلحة« 
منطقــة منبج أمــام التهديدات 

التركية«.
تهديداتها  أخيــراً  تركيا  وصّعدت 
ضــد  جديــد  هجــوم  بشــن 
مناطق ســيطرة »قوات ســورية 
الدميوقراطيــة«، بــدءاً من مدينة 
منبج وصوالً إلى مناطق أخرى في 

شمال شرقي البالد.
املاضية  األيــام  وأرســلت خــالل 
املنطقة  إلى  عســكرية  تعزيزات 
احلدودية مع ســورية، فيما دخلت 
قوات تركيــة إلى مواقع قريبة من 
خطوط التماس قرب منبج. وعززت 
الفصائل الســورية املوالية ألنقرة 

وجودها.
وســارعت أنقــرة الــى الــرّد بأن 
»الوحدات الكردية« التي »تسيطر 
على املنطقة بقّوة الســالح ليس 
بأن تتكلم  أو الســلطة  لها احلق 
باسم السكان احملليني أو أن توجه 
دعوة ألّي طــرف كان«، محذرة كل 
األطراف مــن مغّبة القيــام »بأي 
أنقرة  عمل اســتفزازي«. وتصّنف 

الوحدات الكردية باإلرهابية.
في املقابــل، أكد الناطق باســم 
الكرملــني دمييتري بيســكوف أن 
القوات  سيطرة  منطقة  »توسيع 
توجه  بالتأكيــد  ،هــو  احلكومية 
إيجابــي«. وقال إّنه ســيتم بحث 
املسألة السبت خالل زيارة يجريها 
وزيــرا اخلارجية والدفــاع التركيان 
إلى موسكو ستسمح بـ«تنسيق 
التحّرك« بني روسيا، حليفة دمشق 
الرئيسة، وتركيا الداعمة لفصائل 

سورية.
ويشــكل الوضع الســوري محور 
في  العــام  تعقد مطلــع  قمــة 
جانب  إلــى  ويحضرها  موســكو 
الرئيس الروســي فالدمييــر بوتني، 

نظيراه التركي رجب طيب أردوغان 
واإليراني حســن روحانــي. وكانت 
قمة مماثلــة عقدت في طهران في 

أيلول 
وأوضحت نائبة الرئاسة املشتركة 
للمجلس التنفيذي في منبج نورا 
احلامــد أن املفاوضات مع دمشــق 
بشأن منبج »متت برعاية روسية«، 
مشــيرة الى أن »قوات النظام لن 
تدخــل مدينة منبج نفســها، بل 
ستنتشر عند خطوط التماس« مع 
املوالية  السورية  والفصائل  تركيا 
التطــورات بعد  وتأتــي هذه  لها. 
أكثر من أسبوع على إعالن الرئيس 
األميركــي دونالــد ترامــب قراره 
ســحب قواته الداعمة للمقاتلني 

األكراد من ســورية، بعد حتقيقه، 
»الهزمية«  إحلــاق  قوله، هدف  وفق 

بتنظيم الدولة اإلسالمية.
العســكرية  التحــركات  وتأتــي 
ديبلوماسية  تطورات  بعد  األخيرة 
علــى أكثر من مســتوى ملصلحة 
اإلمارات  دولة  إعادة  آخرها  دمشق، 
)اخلميــس( افتتاح ســفارتها في 
دمشــق بعد ســبع ســنوات من 
إغالقهــا، ثم إعــالن البحرين ليالً 
»استمرار العمل« في سفارتها في 

دمشق.
وتستضيف تونس نهاية آذار املقبل 
دورة جديدة للقمــة العربية التي 
لم يتضح بعد ما إذا كانت ستتم 

دعوة سورية إليها.

التوتر يشتد بين األطراف كلها

الجيش السوري في منبج لمساعدة األكراد 
وانقرة تهدد بشن هجوم جديد

انتشار أكثر من 300 
عنصر من قوات 

النظام والقوات 
الموالية لها على 

خطوط التماس 
بين مناطق سيطرة 

قوات سورية 
الديموقراطية 

والقوات التركية مع 
الفصائل السورية 

الموالية لها
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متابعة _ الصباح الجديد:

هّدد الرئيس األميركــي دونالد ترامب 
بإغالق احلــدود بني الواليــات املتحدة 
واملكســيك »بالكامــل«، إذا واصــل 
الكونغرس رفضه املوافقة على طلبه 
متويل تشــييد جدار على هذه احلدود، 
في وقت اتهمه احلــزب الدميوقراطي، 
بـ«أخذ احلكومة رهينــة«، بعد إغالق 

جزئي لإلدارات الفيديرالية.
امس:  »تويتــر«  فــي  ترامب  وكتــب 
»ســُنضطر الى إغالق احلدود اجلنوبية 
بالكامل، إذا لم يعطنا الدميوقراطيون 
املعِطلــون املال إلجناز اجلــدار، وكذلك 
التي  تغيير قوانني الهجرة السخيفة 

يعاني منها بلدنا«.
جاء ذلك بعدما فشلت املفاوضات بني 
اخلميس  واجلمهوريني  الدميوقراطيــني 
احلكومة،  إغــالق  إنهاء  فــي  املاضي، 
وتأّجلــت حتــى األســبوع املقبل، أي 
آمال بإنهاء املأزق حول املوازنة، نتيجة 
طلب ترامب تخصيص 5.7 بليون دوالر 

لتمويل تشــييد اجلــدار لوقف عبور 
املهاجرين غير الشرعيني.

وبعد جلســة جمللس الشــيوخ دامت 
دقائــق، وكان احلضــور فيهــا ضئيالً 
بســبب عطلة عيــد امليــالد، أُِجلت 
اجللســة حتــى غــد االثنــني، لكن 
اســتكمال املداوالت في شأن املوازنة 
سيتم األربعاء املقبل، في اليوم الثاني 

عشر لإلغالق احلكومي.
واتهمت الناطقة باسم البيت األبيض 
سارة ساندرز الدميوقراطيني بـ«اختيار 
اإلبقاء على إغالق احلكومة في شكل 
علني، حلماية املهاجرين غير الشرعيني 
بدل الشعب األميركي«. وشددت على 
أن ترامب »لن يوّقع« شــيئاً »ال يعطي 

األولوية ألمن بلدنا وأمانه«.
أمــا الرئيــس فاتهــم الدميقراطيني 
غير  املهاجرين  بالرغبة في تشــجيع 
اجلنوبية  احلدود  »فتح  عبر  الشرعيني، 
واجلرمية واسعة النطاق التي تأتي مع 
مثل هــذا الغباء«. وتابــع أن الواليات 
املتحــدة »حتتــاج إلى وقــف اخملدرات 
واالجتــار بالبشــر وأفــراد العصابات 

واجملرمــني الذيــن يأتون إلــى بالدنا«، 
مندداً بـ »عرقلــة الدميقراطيني اجلدار 

املطلوب«.

في املقابل، رأى السيناتور الدميوقراطي 
البارز ديك دوربني أن »ال نهاية تلوح في 
األفق إلغــالق احلكومــة«، وزاد: »أخذ 

)ترامــب( حكومتنــا رهينة بســبب 
مطلبــه الفاضــح )لتمويــل( جدار 
حدودي كلفته 5 باليني دوالر، سيكون 

إسرافاً وغير فاعل في آٍن«.
وهناك ســياجات وحواجز أخرى ممتدة 
علــى طــول جــزء كبير مــن احلدود 
األميركية - املكسيكية البالغة نحو 
3200 كيلومتر. لكن املهاجرين ما زالوا 

يعبرون في طريقة غير قانونية.
وتعّقدت إدارة ملــف تدفق املهاجرين 
غير الشــرعيني، بعدما تطــّورت من 
مجرد عبور رجــال مبفردهم إلى عبور 
عائالت، يرافقها أطفال. وتوفي طفالن 
أثناء احتجاز السلطات  من غواتيماال 

األميركية لهما مع والديهما.
وأعلنت وزيرة األمن الداخلي األميركي 
كيرستني نيلســن أن هناك »إجراءات 
للتعامل  مطلوبة  استثنائية«  وقائية 
الالجئني، فيما حّذر مفّوض  مع تدفق 
إدارة اجلمــارك واحلدود كيفن مكلينان 
مــن أن الوكالة عاجزة عــن التعامل 
مــع آالف الوافدين، وتابع: »نحتاج إلى 
مساعدة من الكونغرس، وإلى موازنة 
للرعايــة الطبيــة والرعاية الصحية 
العقليــة لألطفــال في منشــآتنا«. 
التصويت  النقاش حول اجلدار  ويجّمد 

على إقرار املوازنة، ما يحرم حوالى 800 
ألــف موظف فيديرالي مــن رواتبهم 
ويوقف عمل أجزاء غير أساســية من 
وزارات ووكاالت  احلكومــة. وأغلقــت 
حكومية أبوابها منذ السبت املاضي، 
وبــات بذلــك 400 ألــف موظف في 
إجازة غير مدفوعــة، فيما يعمل 400 
ألف موظف في خدمة اجلمارك وأمن 
املطارات من دون تلقي راتب خالل أعياد 

نهاية السنة.
على صعيــد آخر نفى مايكل كوهني، 
احملامي الســابق لترامب، أن يكون زار 
اعالمياً  تقريراً  براغ في حياته، داحضاً 
افــاد بأنه التقــى هناك مســؤولني 
روســاً خالل احلملــة االنتخابية عام 
2016. وكتب في »تويتر«: »أســمع أن 
براغ في جمهورية تشــيخيا جميلة 
خالل الصيــف. ال ميكنني أن أعرف، مبا 
أنني لــم أزرها إطالقاً. مولر يعرف كل 
شيء«، في إشارة الى روبرت مولر الذي 
يتولى التحقيق في »تدخل« موسكو 
في االنتخابــات واحتمال تواطئها مع 

حملة ترامب.

الديمقراطيون يعرقلون تنفيذ جدار ترامب ويعدون الحكومة بيده.. رهينة

ترامب يهّدد بإغالق الحدود وخصومه يعتبرون الحكومة »رهينة«

تقـرير

جانب من مدينة منبج

ترامب

الصباح الجديد _ وكاالت:
قــال بيتــر داتــون وزير الشــؤون 
الداخلية االســترالي امس السبت 
إن احلكومة جــردت رجال تعتقد أنه 
أحد كبار األشخاص الذين يقومون 
داعش   " لتنظيــم  أفــراد  بتجنيد 
"من جنســيته. وقال داتون لرويترز 
في بيان عبر البريــد اإللكتروني إن 
ملبورن  فــي  املولود  بــراكاش  نيل 
كان شــخصية محورية في جهود 
تنظيــم الدولــة اإلســالمية في 
الشرق األوســط و“شخصا خطيرا 

جدا“ وإنه مت جتريده من جنسيته.
وأضــاف داتون فــي مؤمتر صحفي 
بثــه التلفزيون "لو أتيحت الفرصة 
للســيد براكاش لكان أحلق الضرر 
مكان  وبالدنــا  اســتراليني  قتل  أو 
أكثر أمنا بالنســبة له بعد أن فقد 

جنسيته االسترالية".
وبراكاش موجود في تركيا حملاكمته 
بسبب أنشــطة لها صلة باإلرهاب 
منــذ ضبطه هنــاك فــي أكتوبر 
تشرين األول عام 2016 بعد مغادرته    
   مناطق كان يسيطر عليها تنظيم 

الدولة اإلسالمية.         
براكاش  العتقال  استراليا  وتسعى 
بسبب أنشــطة لها صلة باإلرهاب 

من بينها مؤامــرة مزعومة لقطع 
رأس أحد أفراد شــرطة ملبورن في 

يوم أنزاك.
ومبوجــب قوانــني اجلنســية فــي 
اجلنســية  حلامل  ميكن  اســتراليا 
االسترالية  جنسيته  فقد  املزدوجة 
إذا بــدر منه تصــرف يتناقض مع 
والئه الســتراليا باختياره املشاركة 
في اإلرهــاب. وبراكاش الشــخص 
الثاني عشــر الذي يتم جتريده من 
جنسيته االســترالية. وقالت وزارة 
الشــؤون الداخلية في بيانها إنه مت 
منظمة   " "داعــش  تنظيم  اعتبار 
إرهابية في مايو أيار عام 2016 لهذا 
السبب. وقال داتون إن القانون مينع 
احلكومة من جتريد أي شــخص من 
جنسيته لذلك ال بد وأن يكون معه 
اجلنسية االسترالية وجنسية دولة 

أخرى.
وبراكاش مولــود ألم كمبودية وأب 
جنســيتي  ويحمل  فيجــي  مــن 

استراليا وفيجي من خالل أبيه.
وقــال داتــون إن وكالــة اخملابــرات 
 14 االســترالية أحبطت  الداخلية 
بينها  محاولة لشــن هجمات من 
على منت  متفجرات  لتهريب  خطة 
طائرة متجهة للشرق األوسط في 

رحلة رقم إيه 380.
وأضاف "األولوية بالنســبة لنا هي 
التأكد مــن عدم عودة أشــخاص 
مثــل نيل بــراكاش الســتراليا. ال 
نريدهم هنا".وقال مصدر قريب من 
احلكومة االســترالية إنه مت إخطار 
بــراكاش بالقرار من خالل رســالة 
كما مت إخطار حكومة فيجي أيضا. 
ومت الربــط بني براكاش وعدة خطط 
لشن هجمات باستراليا وظهر في 
شــرائط مصورة ومجالت لتنظيم 
"داعش ". وزعمت استراليا إنه قام 
بشكل نشط بتجنيد رجال ونساء 
وأطفال اســتراليني وشــجع على 

القيام بأعمال متطرفة.
وقالــت صحيفة ذا اســتراليان إن 
استراليا حثت تركيا على تسليمها 
براكاش منذ اعتقاله ألول مرة ولكن 
الطلب رفض في يوليو متوز. وقالت 
الصحيفة إن الطلب سيظل قائما 
إلى أن يتــم االنتهاء مــن قضيته 

وصدور أي عقوبة بالسجن.
وألغت كانبيرا جواز ســفر براكاش 
فــي 2014 وأعلنت فــرض عقوبات 
2015،تشمل أي شخص  مالية في 
يقدم لــه دعما ماليــا، مع عقوبة 

تصل إلى السجن عشر سنوات.

الصباح الجديد _ وكاالت:
واملستشارة  الفرنســي  الرئيس  دعا 
األملانية امس االول اجلمعة إلى »وقف 
إلطالق النار دائم وكامل وراسخ« في 
الشــرق األوكراني الذي يشهد نزاعا، 
في أعقاب اإلعــالن عن هدنة جديدة 

تبدأ السبت.
وتأتي تصريحاتهما بعد يوم من إعالن 
ومنظمة  وروسيا  أوكرانيا  عن  ممثلني 
األمن والتعاون فــي أوروبا، عن هدنة 
جديــدة بدأت صباح امس الســبت. 
وقتل أكثر من 10 آالف شــخص منذ 
املدعوم من موســكو  التمرد  اندالع 
في منطقتي دونتســك ولوغاسنك 
 2014 نيســان  في  أوكرانيا  بشــرق 
في أعقــاب ضم روســيا للقرم من 
أوكرانيــا. ونصت اتفاقيات الســالم 
مبينســك التــي وّقعت في شــباط 
2015 على هدنــة ومراقبة دولية في 
شرق أوكرانيا، غير أن التمرد املدعوم 
من روســيا ال يزال مســتمرا. ورحب 
ماكرون  إميانويل  الفرنســي  الرئيس 
أنغيال ميركل  األملانية  واملستشــارة 
في بيان مشترك باالعالن عن الهدنة 
اجلديدة. وقــاال »إن اقتراب أعياد رأس 
الســنة وامليالد االرثوذكسي يجب أن 
ميثال فرصة ألطراف النزاع في شــرق 
أوكرانيا للتركيز على حاجات املدنيني 

الذين عانوا لفترة طويلة نتيجة هذا 
النزاع وتداعياته«.

آمنة وساملة  بيئة  أن »ضمان  وأضافا 
يجب أن يســمح بتطبيــق إجراءات 
األطراف  ندعــو  ضرورية.  إنســانية 
لتحمــل مســؤولياتهم وخصوصا 

فيما يتعلق باملدنيني في املنطقة«.
بتــرو  األوكرانــي  الرئيــس  وأعلــن 
العمل  إنهــاء  األربعاء  بوروشــنكو 
بقانون الطوارئ الذي كان أعلن أواخر 
الثاني في مناطق حدودية،  تشــرين 
بعد أن احتجزت روســيا ثالث سفن 
بحر  في  األوكرانية  للبحريــة  تابعة 
أزوف. وفــي تلك احلادثة أطلق عناصر 
خفر الســواحل الروس النار وصعدوا 

على منت السفن واحتجزوا 24 بحارا 
كانوا علــى متنها قبالة ســواحل 
القرم. وال تزال الســلطات الروسية 
حتتجــز البحارة. وقــاال »نحض على 
توفير ممر آمــن وحر دون عرقلة جلميع 
كيرتش  مضيق  تعبر  التي  الســفن 
وإطالق سراح البحارة األوكرانيني فورا 
ودون شــروط. ويتعني ايضا السماح 
لهم بتمضية األعياد مع عائالتهم«. 
وفي بيان منفصل قال مكتب ميركل 
ايضا مسألة  ناقشت  املستشارة  إن 
الروسي فالدميير  الرئيس  أوكرانيا مع 
بوتني خالل اتصال هاتفي امس االول 
اجلمعة حضته خاللــه على اإلفراج 

عن البحارة.

تجريد استرالي من جنسيته
 بتهمة  تجنيده افرادا لداعش

ماكرون وميركل يدعوان لوقف »كامل« 
إلطالق نار شرقي اوكرانيا



7 شؤون عربية ودولية

شــهدت الدول العربية فــي عام 2018 
الكثير من األحــداث، ومع اقتراب نهاية 
العام، نورد تسلســاً زمنياً لبعض أهم 

هذه األحداث:

20 كانون ثاني: 
اجليــش التركــي يعلن إطــاق عملية 
"غصن الزيتون" العســكرية في مدينة 
عفرين، التي كان يسيطر عليها األكراد، 
الرئيس  وأعلن  ســورية.  غربي  شــمال 
التركي رجب طيب أردوغان في 18مارس/

آذار استكمال السيطرة على عفرين.

30 كانون ثاني:
 أعلــن النائب العام الســعودي انتهاء 
الفساد،  التســويات في قضايا  مرحلة 
وذلــك بالتحفظ على 56 شــخصاً من 
إجمالــي 381 كان مت اســتدعاؤهم من 
الفســاد.  ملكافحة  العليا  اللجنة  قبل 
وكشــف أن القيمــة املقــدرة ملبالــغ 
التســويات جتاوزت 400 مليار ريال )نحو 

107 مليارات دوالر(.

26 مارس/آذار: 
انطلقت فــي مصر انتخابات رئاســية 
خاضها الرئيس عبد الفتاح السيســي 
ورئيس حــزب الغد موســى مصطفى 
رئاسية  بفترة  السيســي  وفاز  موسى. 
ثانية بحصولــه على %97 من األصوات. 
وأعلنت الهيئــة الوطنية لانتخابات أن 

نسبة التصويت بلغت 41.5%.

30 آذار: 
بدأت "مسيرات العودة" التي شارك فيها 
محتجون فلســطينيون على احلدود بني 
وتشير إحصائيات  وإسرائيل.  قطاع غزة 
فلسطينية إلى أن االحتجاجات أسفرت 
منــذ ذلك احلني عــن استشــهاد 228 
فلســطينياً، فضا عــن إصابة 24 ألفا 

آخرين بجروح وحاالت اختناق.

11 نيسان: 
وزارة الدفاع الوطني اجلزائرية تعلن مقتل 
العسكريني  من  أغلبهم  شخصاً-   257
عائاتهــم جراء حتطــم طائرة  وبعض 
ورئيس  العاصمة.  اجلزائر  قرب  عسكرية 
يأمر بتشكيل جلنة حتقيق  أركان اجليش 

للوقوف على مابسات احلادث.

6 أيار: 
تونــس تنظم أول انتخابــات بلدية منذ 
فوز  االنتخابات  2011، وشــهدت  ثــورة 
املســتقلني بأكبر عدد من املقاعد. كما 
امرأة ملنصب  إلى تولي  قادت االنتخابات 
رئيســة بلدية مدينة تونس، في سابقة 

هي األولى منذ تأسيس البلدية منتصف 
القرن التاسع عشر.

11 أيار: 
وقعــت الكويــت مع الفلبــني اتفاقية 
لدى  الفلبينية  العمالة  شــؤون  تنظم 
الباد. وعلى إثر ذلك قررت الفلبني إعادة 
السماح لعمالتها بالسفر إلى الكويت 
بعــد مرور أربعة أشــهر على قرار فرض 
العاقات قد بدأت  حظر السفر. وكانت 
في التوتر بعــد العثور على جثة خادمة 
فلبينية داخل مبرد بشقة مهجورة في 

الكويت.

14 أيار: 
افتتحــت الواليــات املتحــدة رســمياً 
سفارتها في القدس وسط غضب عربي 

وإسامي.

2 حزيران: 
غرق قارب للهجرة غير الشــرعية قرابة 
احلادثة  وهــي  التونســية،  الســواحل 
التي وصفتهــا األمم املتحــدة بأنها رمبا 
تكون األكثر كارثية هذا العام. وأشــارت 
تقديرات املنظمة إلى أن عدد القتلى قد 

يكون جتاوز الـ120.

4 حزيران:

 احلكومة األردنية برئاســة رئيس الوزراء 
امللقــي تقدم اســتقالتها، على  هاني 
وقع موجة احتجاجات شــعبية واسعة 
ضد مشــروع قانون ضريبة الدخل. وأدت 
احلكومة األردنية اجلديدة، برئاســة عمر 
العاهل  أمام  الدســتورية  اليمني  الرزاز، 

األردني في 14 يونيو/حزيران.

13 حزيران: 
أطلقت قوات احلكومة اليمنية، املعترف 
دولياً، عملية الســتعادة محافظة  بها 
226/ كيلو متر  احلديدة االســتراتيجية 
التــي يســيطر عليها  غرب صنعــاء، 

احلوثيون منذ أواخر عام 2014.

24 حزيران:
 دخل القرار اخلاص بقيادة املرأة السعودية 
للسيارة حيز التنفيذ، وسط تفاعل من 

اجملتمع السعودي.

25 متوز:
 مقتــل أكثــر مــن 300 شــخص في 
داعش  تنظيم  نفذها  انتحارية  هجمات 
في مدينة السويداء جنوبي سورية وفي 
معارك مع القوات احلكومية. وكان نحو 

نصف القتلى من املدنيني.

30 آب: 

املتمردون بجنوب الســودان بقيادة رياك 
اتفاقاً  اخلرطــوم  فــي  يوقعون  مشــار 
للســام مع حكومة جوبا إلنهاء احلرب 
األهلية املدمرة واملســتمرة منذ خمس 

سنوات.

أول أيلول:
 أعلنت اخلارجيــة األمريكية أن الواليات 
املتحــدة ســتتوقف عن متويــل وكالة 
األمم املتحدة إلغاثة وتشــغيل الاجئني 

الفلسطينيني )أونروا(.

10 أيلول:
 أعلنــت اإلدارة األمريكيــة إغــاق مقر 
منظمــة التحريــر الفلســطينية في 
وقالت  واشــنطن.  األمريكية  العاصمة 
وراء  إن "الســبب  اخلارجيــة األمريكية 
اتخاذ هذا القرار هو أن منظمة التحرير 
الفلســطينية لم تتخذ خطوات باجتاه 
إجــراء مفاوضات مباشــرة وجــادة مع 

إسرائيل".

24 أيلول: 
الباجي قائد  التونســي  الرئيــس  أعلن 
السبسي نهاية التوافق مع حزب حركة 
النهضة اإلســامي، والــذي امتد منذ 

انتخابات 2014.

2 تشرين أول:
 مقتــل الصحفي الســعودي املعارض 
جمال خاشــقجي فــي قنصلية باده 
الرياض  وأكدت  بتركيا.  اســطنبول  في 
مقتله في وقت الحق. وينفي املسؤولون 
السعوديون تقارير حول صلة ولي العهد 

محمد بن سلمان باجلرمية.

21 تشرين أول:
 العاهــل األردني امللك عبــداهلل الثاني 
يعلن إنهاء ملحقي الباقورة والغمر في 
اتفاقية الســام مع إسرائيل، ليحسم 
بذلك واحداً من أكثــر املواضيع جدلية 

على الساحة األردنية خال العام.

29 تشرين أول:
 اإلمــارات تطلــق مــن اليابــان القمر 
الصناعي "خليفة سات"، والذي يعد أول 

قمر صناعي صنع بأيٍد إماراتية.

6 تشرين ثاني: 
أبــدى العاهــل املغربي امللــك محمد 
الســادس اســتعداده لفتح احلدود مع 
اجلزائــر وتطبيع العاقــات معها. وأكد 
املباشــر  أن املغــرب مســتعد للحوار 
والصريــح مع اجلزائر "الشــقيقة"، من 
أجل جتاوز اخلافات الظرفية واملوضوعية، 
التي تعيق تطــور العاقات بني البلدين. 

وتشهد العاقات بني اجلانبني توترات على 
خلفية دعم اجلزائر جلبهة البوليســاريو 
التي تسعى الستقال الصحراء الغربية 

عن املغرب.

12 و13 تشرين ثاني: 
اســتضافت مدينة باليرمــو اإليطالية 
قمة دولية مبشــاركة الفرقــاء الليبيني 
كان مأمــوال لها أن تــؤدي إلى حلحلة 
الوضع املتأزم بالباد. ورغم اآلمال، فشل 

املؤمتر في اخلروج حتى ببيان ختامي.

22 تشرين ثاني: 
شارك اآلالف في احتجاجات ضد الغاء 
في ســاحة باردو أمام مقــر البرملان في 
تونــس، بالتزامــن مع إضــراب عام دعا 
إليه االحتاد العام التونســي للشغل في 

الوظيفة العمومية.

24 تشرين ثاني:
 شهدت مملكة البحرين انتخابات نيابية 
اإلعادة فيها مطلع  وبلدية وجرت جولة 
املســتقلون  وفاز  أول.  ديســمبر/كانون 
بـ34 مقعــداً من مقاعد مجلس النواب 
األربعــني، بينما فــاز باملقاعد الســتة 
انتمــاءات  األخــرى مرشــحون لهــم 
سياسية. وكانت هذه هي ثاني انتخابات 
تشــهدها الباد منذ االحتجاجات التي 

شــهدتها اململكة عام 2011، على وقع 
ثورات "الربيع العربي".

3 كانون أول: 
وزير الدولــة القطري لشــؤون الطاقة 
سعد بن شريدة الكعبي يعلن انسحاب 
باده من عضوية منظمة الدول املصدرة 
للبترول )أوبك( اعتباراً من األول من يناير/

كانون الثاني 2019.

4 كانون أول:
 اجليش اإلســرائيلي يعلن إطاق حملة 
"درع الشــمال" على احلــدود مع لبنان 
بهدف "كشــف وإحباط أنفــاق تابعة 

ملنظمة حزب اهلل".

16 كانون أول: 
وصول الرئيس الســوداني عمر حســن 
البشير إلى دمشق في زيارة عمل تناولت 
في  األوضاع  وتطورات  الثنائية  العاقات 
ســورية واملنطقة. وكانت زيارة البشير 
هــي األولى لزعيم عربي لســورية منذ 

ثماني سنوات.

18 كانون أول: 
دخلت هدنة بني طرفي الصراع في اليمن 
حيز التنفيذ في احلديدة. وكان مت التوصل 
التفاق الهدنة بعد محادثات رعتها األمم 

املتحدة بني اجلانبني في السويد.

19 كانون أول: 
أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب قرار 
من سورية،  األمريكية  القوات  ســحب 
وبرر ذلك بأنه "بعد االنتصارات التاريخية 
الوقت إلعادة شــبابنا  ضد داعش، حان 

إلى الوطن".

20 كانون أول: 
حالة  تعلــن  الســودانية  الســلطات 
فــي مدينة عطبرة شــمالي  الطوارئ 
الباد، وســط احتجاجات علــى ارتفاع 

األسعار وشح اخلبز واحملروقات.

22 كانون أول:
 أعلــن الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس أن احملكمة الدســتورية قررت حل 

اجمللس التشريعي الفلسطيني.
24 كانون أول: 

لقــي مصــور صحفي تونســي حتفه 
بعدما أضرم النار في جسده في مدينة 
القصرين غــرب تونــس احتجاجاً على 
إثر ذلك،  أوضاعــه االجتماعية. وعلــى 
لوحــت نقابة الصحفيني التونســيني 
بتنظيــم إضــراب عــام فــي القطاع 
اإلعامــي العمومــي وبسلســلة من 

التحركات االحتجاجية.

علــى الرغم مــن الكــوارث الطبيعية 
التي  والنزاعــات  املؤســفة  واحلــوادث 
شــهدها العام 2018، إال أن هذه السنة 
لم تخل مــن بعض األحداث املشــرقة 

والسعيدة :

السالم بني الكوريتني
شهد العالم في شــهر نيسان املاضي، 
حدثــا تاريخيا مهما، متثــل بلقاء جمع 
الكوري  الرئيــس  الكوريتــني،  زعيمــي 
اجلنوبــي مــون جــاي إن وزعيــم كوريا 

الشمالية كيم جونغ أون.
وتصافحا  االبتسامات،  الزعيمان  وتبادل 
في املنطقة منزوعة الساح بني البلدين، 
فــي أول قمة للكوريتني منــذ أكثر من 

عقد.
واســتقبل مون كيم عند خط ترسيم 
احلدود العســكرية، ليصبح كيم بذلك 
أول زعيم لكوريا الشــمالية تطأ قدماه 
اجلنوب منــذ احلرب الكوريــة بني عامي 

1950 و1953.
وفــي لفتــة عفوية، دعا كيــم الرئيس 
الكوري اجلنوبي لعبور اخلط إلى الشمال 
لفتــرة وجيزة، قبل أن يعــود االثنان مرة 
أخرى إلــى اجلانب الكــوري اجلنوبي من 

احلدود.
كذلك زرع الزعيمان شجرة صنوبر على 
احلدود شديدة التحصني التي تفصل بني 

بلديهما.

قمة ترامب وكيم
في مشــهد لم يكــن أحــد ليتخيله، 
ترامب،  دونالد  األميركي  الرئيس  تصافح 
والزعيم الكوري الشــمالي، كيم جونغ 
أون في يونيو أمام وسائل إعام البلدين، 
قبل أن يســيرا ســويا على الســجادة 

احلمراء ويتبادال أطراف احلديث.
وعّبــر ترامب عــن قناعته بــأن جتمعه 
»عاقة رائعة« بكيــم، وذلك بعد دقائق 
من مصافحة تاريخية بينهما، فيما قال 
األخيــر: »أتينا إلى هنا لعقد هذه القمة 

بعد التغلب على كل العقبات«.

اتفاق سالم تاريخي
 برعايــة مــن العاهل الســعودي امللك 
ســلمان بن عبــد العزيز، وقــع الرئيس 
اإلريتري، أســياس أفورقي ورئيس الوزراء 
آبي أحمد علي في ســبتمبر،  اإلثيوبي، 
البلدين،  بــني  اتفاقيــة جدة للســام 
ليطوي البلدان صفحــة أطول نزاع في 

القرن األفريقي.
وأنهت االتفاقية عقدين من العداء بعد 
آخر مواجهة عســكرية عــام 2000 بني 
اجلانبــني، خلفت نحــو 100 ألف قتيل 
من الطرفــني، وآالف اجلرحى واألســرى 
والنازحــني، وأنفقت خالهــا أكثر من 6 

مليارات دوالر.

أول محجبة في الكونغرس
 اختار الناخبون فــي نوفمبر إلهان عمر 
لتمثل والية مينيســوتا في الكونغرس 
عضــوة  أول  ولتصبــح  األميركــي، 

بالكونغرس ترتدي احلجاب.
وقبل عامــني أصبحت عمر أول أميركية 
من أصــل صومالــي تفــوز مبقعد في 
مجلس تشريعي للوالية في نفس الليلة 

التي فاز فيها ترامب بالرئاسة.

السعوديات خلف مقود القيادة
 في مرسوم صدر بسبتمبر، أمر العاهل 
السعودي امللك ســلمان بن عبد العزيز 
بوضع نهاية حلظر القيادة املفروض على 

النساء بحلول حزيران 2018.

والدة طفل من رحم امرأة ميتة
 قال أطبــاء إن امرأة في البرازيل وضعت 
مولودة بعد أن خضعت لعملية زرع رحم 
من متبرعة متوفية في أول حالة ناجحة 

من نوعها.
نشــرتها مجلة  التي  احلالة  وشــملت 
»النسيت« الطبية توصيل أوردة من رحم 
توصيل  املتلقية، وكذلك  بأوردة  املتبرعة 

الشرايني واألربطة والقنوات املهبلية.
10 حاالت  وتأتــي الوالدة بعــد فشــل 
أرحام من  نقــل  ســابقة، جرى خالها 
متبرعات متوفيات، في إجناب مولود حي، 
وكانت هذه احلاالت في الواليات املتحدة 

وجمهورية التشيك وتركيا.
وأشــار األطباء إلى أن والدة الطفلة في 
البرازيل جاءت من خال عملية قيصرية 
بعد 35 أســبوعا و3 أيام وإن وزن الطفلة 

2550 غراما.

اكتشاف السرطان في دقائق
طّور باحثون أســتراليون اختبــارا ثوريا، 
10 دقائق، لتشــخيص اإلصابة  مدتــه 
بالســرطان، األمر الذي قد يســاعد في 
الكشف املبكر عن املرض، وتقدمي العاج، 

رمبا قبل ظهور األعراض بسنوات.
وكشــف باحثون في جامعة كوينزالند 
األســترالية عن اختبار دم جديد ميكنه 
الكشف عن مرض السرطان في اجلسم 
خــال 10 دقائــق فقــط، ويعتمد على 
اكتشاف بصمة للحمض النووي تظهر 

في حالة حدوث أورام سرطانية.

اإلمارات تطلق قمرا اصطناعيا
أطلقت اإلمارات فــي أكتوبر، من اليابان 
القمر الصناعي »خليفة ســات«، الذي 
يحمله الصاروخ الياباني )H-IIA( ويعتبر 

األول الذي صنع بأيٍد إماراتية.
واســتغرق تصنيع القمــر الصناعي 4 
أعوام من التجهيز واالستعداد والتدريب 

لفريق عمل من مركز محمد بن راشــد 
للفضاء.

أول قمر صناعي  ويعتبر »خليفة سات« 
يتم تطويره داخــل الغرف النظيفة في 
الفضــاء في مركز  تقنيات  مختبــرات 
محمــد بن راشــد للفضــاء، وميتلك 5 

براءات اختراع.
وســيقدم القمر صــورا فضائية عالية 
يتيح لإلمارات  أنه  والوضوح، كما  اجلودة 
تقدمي خدمات تنافسية في قطاع الصور 

الفضائية على مستوى العالم.

صوت املريخ
متكنــت أجهــزة االستشــعار فائقــة 
»إنسايت«  املسبار  على منت  احلساسية 
التابع لوكالة الفضاء األميركية ناســا، 
في ديســمبر، مــن تســجيل »أصوات 
املريخ« في حالة هــي األولى من نوعها 

في تاريخ غزو الكوكب األحمر.
وأطلقت ناسا تســجيا صوتيا ألصوات 
الرياح على املريخ، مت تسجيله بواسطة 
مستشعر ضغط الهواء، الذي مت تطويره 

في بريطانيا.

فضائح 2018.. وسقوط الكبار
فساد وفضائح جنســية وتلفيق تهم.. 
 2018 جميعها أحداث وقعت فــي عام 
وأطاحت شــخصيات بارزة حول العالم، 
منهية بذلــك مســيرات مهنية، امتد 

بعضها لعقود.
أحد أبــرز الفضائح التي شــهدها عام 
2018، هي تلك التي طالت رجل األعمال 
اخملضرم، مدير شــركتي رينو الفرنسية 
)السابق(،  للســيارات  اليابانية  ونيسان 

كارلوس غصن.
غصن.. رجل األعمال البرازيلي من أصول 
لبنانيــة، وصل إلى قمــة مجده عندما 
أنقذ شركة نيســان من إفاس محقق، 

وتربع على عرشــها وأصبــح واحدا من 
أهم الرجال في مجال صناعة السيارات 

بالعالم.
لكن لم يعتقد أحد أن هذا الرجل الذكي 
واخملضرم في مجال األعمال، ســيرتكب 
أعماال فاسدة بصورة ضخمة، جتعل من 
املمكن تقفي أثرها، وتوقعه في شــباك 

العدالة.
وكان غصن قد أقيل من منصبه وأوقف 
في العاصمة اليابانية طوكيو بســبب 
اتهامات تتعلق بعدم التصريح عن جزء 

من دخله.
وبلغ دخــل غصن نحــو 44 مليون دوالر 
خال 5 أعوام )بني 2010 و2015(، ويشتبه 
فــي أنه تدخل لرفع دخله بنفســه مرة 
أخــرى ليصل إلى 35 مليــون دوالر في 3 

سنوات )بني عامي 2015 و2018(.
وكشف حتقيق داخلي في شركة نيسان 
أن غصن اســتخدم املايني مــن أموال 
الشركة في شراء عقارات فخمة له في 
مناطق مختلفة حول العالم، باستخدام 

شبكة من الشركات الوهمية.
وكان منــزل وردي في أحــد أرقى أحياء 
العاصمة اللبنانية بيروت، هو ما كشف 
الســتار عن أعمال غصن غير القانونية، 
فقــد كان غصن وأســرته يقيمون في 
ذلك املنزل الفخم الذي اشترته وجددته 

شركة نيسان مببلغ 15 مليون دوالر.

فضيحة جنسية تقضي على وزير
في العاصمــة البريطانية لندن، انطلق 
املشــروعات  وزير  دوي فضيحــة طالت 
الصغيــرة أنــدرو غريفيــث، ودفعتــه 
أن ظهرت رســائل  لاســتقالة، بعــد 
جنسية »مقززة« تبادلها مع امرأتني، إلى 
العلن، بالرغم من أنه استقبل مولودته 

األولى قبل أشهر فقط من الواقعة.
وبدأت القصة من خال متابعة غريفيث 

لشــابة تعمــل فــي حانــة ببريطانيا 
وصديقتهــا علــى مواقــع التواصــل 
االجتماعي، وخاصة تطبيق سناب شات، 
ملدة 6 أشــهر، قبــل أن يتواصل معهما 
مباشــرة بســبب فيديو بطابع جنسي 

نشرته إحداهما.
وشكلت الرسائل التي وصل عددها إلى 
نحو ألفي رســالة على مدار 3 أســابيع 
فقط، صدمة للبريطانيــني، كون الوزير 
ورزين،  يتمتع مبظهــر هــادئ  اخملضــرم 
لكن الرســائل كانت تتضمن »مطالب 
جنســية غريبــة مــن الفتاتــني، مثل 
مطالبتهما بتصوير مقاطع فيديو لهما 
أفعاال  ومتارسان  بعضهما  تضربان  وهما 

جنسية«.
كما قــام الوزير، بتحويــل مبالغ مالية 
717 جنيها  إلــى  للشــابتني، وصلــت 
صــور  إرســال  مقابــل  إســترلينيا، 
وفيديوهــات، إلى جانب إرســاله صورا 
التصوير فيها  لهما من مواقع يحظــر 

داخل قصر باكنغهام.

نتانياهو وزوجته.. تهم فساد باجلملة
الحقت العديد من تهم الفســاد رئيس 
نتانياهو،  بنيامــني  اإلســرائيلي  الوزراء 
وزوجته ســارة، خال عــام 2018، وجنح 
بعضهــا في إيصال ســارة إلــى قاعة 

احملكمة.
وكانت الشــرطة اإلسرائيلية قد أوصت 
بتقدمي الئحة اتهام ضد نتانياهو بشــأن 
التي تشير  بـ«4000«،  املعروفة  القضية 
نتانياهو تســهيات لشركة  تقدمي  إلى 
مقابل  الشواقل،  مايني  مبئات  اتصاالت، 
تغطيــة داعمة له من املوقــع اإلخباري 
التابــع للشــركة. وشــملت توصيات 

االتهام أيضا عقيلته سارة.
وفــي قضية أخــرى، مثلت ســارة أمام 
احملكمة بتهم احتيــال، إذ تواجه الئحة 

اتهامات بإساءة استخدام أموال الدولة 
بـ«طلب وجبات جاهزة«.

ووفقــا لعريضــة االتهام التــي رفعت 
في يونيو، فقد حصلت ســارة وموظف 
حكومي على أكثر من 100 ألف دوالر من 
أموال الدولة عن طريق االحتيال لشــراء 
مئات الوجبات من مطاعم، مما يعد خرقا 
للقواعد التي حتظر هذا السلوك إذا كان 

هناك طباخ مقيم.
ومت توجيه تهم االحتيــال وخيانة الثقة 
إلى  االحتيال  وتلقي ســلع عن طريــق 
ســارة، إال أنها، وزوجهــا، ينفيان جميع 

التهم املوجهة إليهما.

تلفيق تهم ومن يقف وراءها..
صدمة كبرى في لبنان

بالرغــم من أن شــرارة هــذه القضية 
اندلعت في عــام 2017، عندما مت توجيه 
اتهــام للممثل اللبناني املســرحي زياد 
عيتاني بالتواصل مع إسرائيل، فإن خفايا 
االتهام ومن يقف وراءه شــكلت صدمة 

للبنانيني في عام 2018.
100 يــوم بتهمة  وبعــد توقيف ملــدة 
التعامــل مع إســرائيل، أُطلق ســراح 
عيتاني بعد أن ثبتت براءته، وأنه مت تلفيق 
التهمة له من خال »قرصان إلكتروني«.

وقامت الســلطات، بعــد القبض على 
شخص يدعى إيلي غبش بتهمة قرصنة 
حســاب املمثل، قامت بإيقاف رئيســة 
مكتــب اجلرائــم اإللكترونيــة وحماية 
امللكية الفكرية في قوى األمن الداخلي، 
املقدم ســوزان احلاج، في مارس املاضي، 

بتهمة فبركة االتهام للفنان اللبناني.
ومت الحقا إطاق ســراح احلــاج بكفالة 
التحقيق  مالية بعــد موافقة قاضــي 

العسكري األول، ومنعها من السفر.
وقد مت إرجاء جلسة محاكمة احلاج، أمام 
محكمة عسكرية، إلى 25 يناير املقبل. 
يشار إلى أن احلاج تنفي التهمة املوجهة 

إليها.

فيفا.. والفساد املستمر
تظهر بني الفترة واألخرى، قضايا فســاد 
ورشــاوى تطــال مســؤولني، حاليني أو 
ســابقني، في االحتاد الدولي لكرة القدم 
»فيفــا«، كان أبرزها عام 2018 تلك التي 
طالت الرئيس الســابق لاحتــاد الغاني 

كويسي نيانتاكي.
وأعلن الفيفا معاقبة نيانتاكي، باإليقاف 
مدى احلياة عن ممارسة أي نشاط متعلق 
بكرة القدم، بسبب عدة مخالفات مليثاق 
أخــاق املؤسســة الدولية، مــن بينها 

الفساد واحلصول على رشى.
وأضــاف االحتــاد الدولي أيضــا أنه غرم 
نيانتاكي 500 ألف فرنك سويسري )498 

ألف دوالر(.
وتفجرت فضيحة عندما ظهر نيانتاكي، 

الفيفا،  مجلــس  في  الســابق  العضو 
فــي مقطــع فيديو التقطــه صحفي 
استقصائي داخل غرفة في أحد الفنادق 
وهو يتلقى رشــوة قيمتها 65 ألف دوالر 
من رجل أعمال مزعوم، قال إنه يســعى 

لرعاية الدوري الغاني.
عن آفاق 2019

دائما ما تنتهي احلصيلة، لسنة تنقضي، 
مبحاولٍة لرسم شكل املستقبل املنظور، 
ذلك أن املعطيات املتوفرة على مســتوى 
القيم، أو األحداث التي شــهدتها سنة 
تخّيل شــكل  فرصــة  متنحنــا   ،2018
العــام املقبل، عــام قد تشــهد بدايته 
انطــاق مســار املراجعــة لقيمة احلق 
في مواجهة قيمة القوة بشــأن قضية 
الصحفي الســعودي املقتول غيلة في 
وذلك  خاشــقجي،  جمال  إســطنبول، 
بعد بروز بــوادر خافات في مســؤولية 
القيادة الســعودية، في عملية االغتيال 
بني مؤسســتي الرئاســة، من ناحية، و 
الكونغرس ومجلس الّشيوخ، من ناحية 

أخرى.
وال يعنــي هــذا أن الواليــات املّتحــدة 
ســتكون، في الّنهاية، مع احلّق، ولكنها 
ســتوجد قطيعة، إن اّتبعت مسار تلك 
البــوادر، وانتصرت لرؤى املشــّرعني، بني 
التي  الســعودية  الّدولة  كيانني، همــا 
ستستمر املصالح اإلستراتيجية معها 
والّشخص املقّرب من القيادة السعودية 
والّضالع في تلك اجلرمية املرّشح لإلدانة، 

ثّم احملاكمة.
على مســتوى القيم، أيضا، قد تنتصر 
في  الغربــي  للمواطــن  الّدميقراطيــة 
مســألتني حيويتني: خروج بريطانيا من 
ــترات الّصفراء في  االحّتاد األوروبي، والسُّ
فرنســا، خصوصا أنه، وفق تلك القيمة، 
لن يكون اخلاسر األكبر فيها هو الّسوق، 
بل يشــّكل ذلك تراجعــا تكتيكيا في 
انتظار بــروز معطيات اقتصادية أفضل، 
لتمرير مشــاريع رأســمالية، شــركات 

وحملة أسهم.
ومبا أّن 2019 ليست سنة انتخابات كبرى 
في أي مــن البلدان املؤثرة فــي العالم، 
فإّن األمور مرّشــحة للبقاء كما هي، إالّ 
على مســتوى مترير صفقة القرن، جتّذر 
االســتبداد، وتعميق قيمة االســتهتار 
بكرامة املواطــن العربي وحقوقه، حيث 
األمور مرّشــحة، عكس ذلك، إلى الترّدي 

أكثر فأكثر.
أخيــرا، املفارقة هي تزامــن االنتهاء من 
أزمة احلراك في ســورية، وعقد الصفقة 
الكبرى، لدفــن ما تبقّى مــن القضية 
عن  واالرتداد  فالتــرّدي  الفلســطينية، 
احلراك هو الفاحتة لتمرير ذلك املشروع، ما 
يعني أن ثّمة »نهاية حقيقية للتاريخ«، 
بالّنسبة للعرب بشأن استحالة التغيير 
واستعصاء التحّول نحو احلرّية، يوما ما.

أهم األحداث التي شهدتها الدول العربية في 2018

رغم المآسي والكوارث.. محطات مشرقة في 2018
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متابعة - الصباح الجديد:
يبقى االقتصاد العامل الرئيس واملؤثر على 
احلياة بكل مســتوياتها،  مجمل حركــة 
ومثله مثل السياسة، يستقر تارة، ويرتبك 
تارة ثانيــة ويختض في الثالثة ليســبب 

أزمات واحيانا مواجهات او كوارث.
هنا، اجندة مختصرة ملــا حدث خالل عام 

:2018
7 كانون الثاني:

 وزير النفط العراقي جبــار اللعيبي يعلن 
بدايــة تصدير النفط مــن حقول كركوك 
الشــمالية إلى إيران مبعدل 30 ألف برميل 

يوميا.
12 كانون الثاني: 

سعر النفط يسجل أكبر ارتفاع خالل أربع 
سنوات ليصل إلى 70 دوالرا للبرميل.

18 مانون الثاني: 
شــركة أبل تدفع ضرائب بقيمة 38 مليار 
دوالر عن أموالها النقدية باخلارج التي تبلغ 
250 مليــار دوالر، وذلك بعــد تغييرات في 

قواعد الضرائب األميركية.
25 كانون الثاني: 

جلنة حماية املنافســة في االحتاد األوروبي 
تفرض غرامة قدرهــا 1.2 مليار دوالر على 
لتصنيع شرائح  أكبر شــركة  )كوالكوم( 
الهواتف احملمولة في العالم بعدما دفعت 
مبالغ مالية لشــركة آبل كي تســتخدم 

الشرائح التي تصنعها بشكل حصري.
3 شباط : 

تقرير صــادر مــن األمم املتحــدة يؤكد أن 
كوريا الشــمالية حققت مكاســب تقدر 
بـــ 200 مليون دوالر جراء خــرق العقوبات 

االقتصادية لعام 2017.
6 شباط : 

مؤشــر داو جونز الصناعي فــي البورصة 
وذلك في  1175 نقطة،  األميركية يهــوي 

أسوأ تراجع له منذ عام 2008.
12 شباط: 

املغرب يحقق أرقاما قياسية على مستوى 
عدد السياح الوافدين إليه خالل عام 2017 
35ر11 مليون ســائح  زار هقرابة  بعدمــا 
بزيادة تقدر بنحو عشــرة في املئة عن عام 
2016، فيما بلغت عائــدات عام 2017 من 
الســياحة بالعملة الصعبــة 69.7 مليار 

درهم مغربي أي ما يعادل 6.16 مليار يورو.
23 شباط :

 الرئيــس األميركي دونالــد ترامب يفرض 
أكبر حزمة عقوبات على كوريا الشمالية 

تســتهدف اكثر من 50 ســفينة وشركة 
نقل بحري .

3 اذار :
 الرئيس األميركي دونالد ترامب يعلن عزمه 
فــرض تعريفات جمركية بنســبة 25 في 
املئــة على واردات بالده من الصلب و10 في 

املئة على واردات االملنيوم .
31 اذار: 

مجلس األمن الدولي يقرر ادراج 21 شركة 
شــحن و27 ســفينة في قائمة ســوداء 

بسبب عالقتها بكوريا الشمالية 
2 نيسان : 

الصني تفرض رســوما جمركية بنســبة 
25 في املئة على 128 ســلعة من الواردات 

األميركية.
24 نيسان :

 شركة ناقالت النفط الكويتية توقع عقدا 
مع شركة هيونداي ميبو دوكيارد الكورية 
لبناء وتسليم أربع ناقالت منتجات بترولية 

بقيمة إجمالية 167.6 مليون دوالر.
25 أبريل: 

أســعار النفــط العاملية تســجل أعلى 
مســتوى لها في ثالث أعوام ونصف العام 

تقريبا
17 أيار:

 شــركة توتال عمالق الطاقة الفرنســية 
تنسحب من مشــروع لتنمية حقل للغاز 

الطبيعي في إيران.
25 ايار:

 تعيــني ستســي كونينغهــام رئيســة 
لبورصة نيويــورك كأول امرأة حتصل على 
هذا املنصب منذ انشاء البورصة قبل 226 

عاما .
31 ايار:

 الواليات املتحدة األمريكية تفرض رسوما 
جمركية على واردات الصلب واألملنيوم من 

االحتاد األوروبي واملكسيك وكندا .
8 حزيران : 

صندوق النقد الدولــي يوافق على اقراض 
االرجنتني 50 مليار دوالر ملواجهة مشكالته 

االقتصادية.
11 حزيران:

 الســعودية واإلمارات والكويت يتعهدون 
بتقدمي مســاعدات بقيمة 5ر2 مليار دوالر 
الى األردن ملساعدته في أزمته االقتصادية .

22 حزيران : 
الدول األعضاء فــي منظمة األوبك توافق 
على زيادة انتاج النفط بنحو مليون برميل 

يوميا لتلبية الطلب املتزايد حول العالم.
25 حزيران: 

إضراب أصحاب اآلالف مــن احملال التجارية 
في ســوق طهــران الكبير )جرانــد بازار( 
احتجاجا علــى تدهور قيمة الريال اإليراني 

مقابل الدوالر.
6 متوز:

 الواليات املتحــدة األمريكية تبدأ بتنفيذ 
فرض رســوم جمركية على بضائع صينية 
تبلغ قيمتها 34 مليار دوالر بنسبة 25 في 

املئة.
29 متوز : 

الريــال اإليراني يصل إلى أقل مســتوياته 
أمــام الدوالر ليصــل الــى 100 الف ريال 

مقابل الدوالر.
2 آب : 

شركة أبل األمريكية للتكنولوجيا تصبح 
أول شركة عامة في العالم تتجاوز قيمتها 

السوقية تريليون دوالر .
9 آب:

 الصــني تعلن عزمها فرض رســوم واردات 
بنســبة 25 في املئة على بضائع أميركية 

بقيمة 16 مليار دوالر.
16 آب: قطر تدعم اقتصاد تركيا من خالل 
ضخ اســتثمارات مباشرة بقيمة 15 مليار 

دوالر.
4 ايلــول: األرجنتــني تلغي نصــف وزارات 
التقشــف  إجراءات  احلكومة كجــزء من 

ملواجهة انهيار عملتها احمللية.
10 سبتمبر: 

الرئيــس الســوداني عمر البشــير يحل 
حكومــة الوفــاق الوطنــي ويقلص عدد 

الوزارات الــى 21 وزارة في محاولة ملعاجلة 
األزمة االقتصادية.

14 ايلول :
 البنك املركزي التركي يرفع أسعار الفائدة 
الى 24 فــي املئة في محاولة لوقف انهيار 

الليرة أمام الدوالر .
16 ايلول:

 الرئيس األميركي دونالد ترامب يأمر بفرض 
تعريفة جمركيــة إضافية على واردات من 

الصني تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دوالر.
17 ايلول:

 اإلحتــاد األوروبــي يوافــق علــى صفقة 
استحواذ هيئة االســتثمار الكويتية على 
شركة ) بحر الشمال للعمليات الوسيطة 
( التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي في 

بحر الشمال باململكة املتحدة.
30 ايلول: 

دراســة صادرة عن مركز اإلصالح األوروبي 
تشير الى أن قرار خروج اململكة املتحدة من 
االحتاد األوروبي كلفها حتى اآلن 650 مليون 

دوالر أسبوعيا.
1 تشرين اول: 

الواليات املتحدة وكندا تتوصالن الى اتفاق 
جتاري جديد ليحل محــل اتفاقية التجارة 

احلرة ألمريكا الشمالية )نافتا(.
21 تشرين اول: 

اتفاقات مع شــركتي جنرال  يوقع  العراق 
الكتريك وسيمنس العاملية لتطوير البنية 
التحتيــة للكهرباء بقيمة بلغت 15 مليار 

دوالر.
أغلق املؤشر ستاندرد آند بورز 500 لألسهم 
األميركيــة علــى انخفــاض طفيف في 
جلســة تــداول متقلبة، لكن املؤشــرات 
الرئيســية لبورصــة وول ســتريت أنهت 
األسبوع على مكاســب للمرة األولى في 

ديسمبر.
وأغلق املؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 
76.42 نقطة، أو 0.33 باملئة، إلى 23062.40 
نقطة بينما تراجع املؤشــر ســتاندرد آند 
بورز500 األوسع نطاقا 3.09 نقطة، أو 0.12 
باملئة، لينهي اجللسة عند 2485.74 نقطة.
 5.03 وأغلق املؤشر ناسداك اجملمع مرتفعا 
نقطة، أو 0.08 باملئة، إلى 6584.52 نقطة.

وبعد ثالثة أســابيع متتالية من اخلسائر، 
تنهــي املؤشــرات الثالثة األســبوع على 
مكاسب مع صعود ناسداك 3.97 في املئة 
وستاندر آند بوزر 2.86 باملئة وداو جونز 2.75 

باملئة.

اجندة موجزة ألهم األحداث االقتصادية 2018

متابعة - الصباح الجديد :
انخفضت أســعار النفط بأكثر من 
٪40 منــذ أعلى مســتوى لها في 
86 دوالرا  4 ســنوات، عندما جتــاوز 
األول،  أكتوبر/تشــرين  في  للبرميل 
مما يثير التســاؤالت حول مستقبل 
العام اجلديد  العاملي فــي  االقتصاد 

 .2019
القياسي  املعيار  برنت،  ويتداول خام 
العاملي، اآلن قرب أدنى مســتوى له 

منذ أغسطس/آب 2017.
ويعتبــر النفط أحد أهــم العوامل 
النمو املســتقبلي،  املؤثــرة علــى 
ويعكس االنخفاض احلاد في أسعاره 
مخاوف من ضعف االقتصاد العاملي، 
باإلضافة إلى ارتفاع اإلنتاج األمريكي 
وتراجع أســعار األسهم، ولم يفلح 
خفض أوبك وشــركائها اإلنتاج في 
تبدو  دفع األســعار ألعلــى، وعليه 
النفط  على  التي ضغطــت  القوى 

ليتراجع في 2018 مستمرة.

تراجع االقتصاد العاملي
وخفــض صنــدوق النقــد الدولي 
توقعات النمو العاملي إلى ٪3.7 العام 

تراجع  ويؤدي   ،3.9% املقبل، بدالد من 
انخفاض  إلى  االقتصادي  النشــاط 

الطلب على منتجات الطاقة.
وحذرت وكالــة الطاقة الدولية من 
الطلب »الضعيف نسبيا« في أوروبا 
والدول اآلسيوية املتقدمة، باإلضافة 
إلى تباطؤ الطلب في الهند والبرازيل 
العمالت،  ضعف  بسبب  واألرجنتني 
وتعتقد أوبك أن الطلب على نفطها 
بحوالي  ســينخفض  املقبل  العام 

مليون برميل يوميا مقارنة بـ2018.
التنفيذي  الرئيس  روبن ميلــز،  وقال 
االستشــارات في مجال  لشــركة 
الطاقة، »قمــر إنرجي«، إن »العامل 
املهيمــن علــى الطلب ســيكون 
ســيحصل  االقتصادية،  التوقعات 
الدعم  العاملي على بعض  االقتصاد 
من تراجع أسعار النفط ولكن على 
األغلب ســيتباطأ االقتصاد العاملي 

في 2019«.

أوبك وروسيا
أوبــك وحلفاؤهــا فــي  واتفقــت 
ديســمبر/ كانــون األول اجلاري على 
خفض اإلنتــاج اليومي بـ1.2 مليون 

برميل، وتعهد أعضاء أوبك بخفض 
إنتاجهم 800 ألف برميل يوميا ملدة 
يناير/تشرين  في  تبدأ  أشــهر  ستة 
وآخرون  روســيا  الثاني، فيما وعدت 
بخفــض 400 ألــف برميــل أخرى، 
القرار بشــكل كبير على  يؤثر  ولم 

األسعار.
وقــال روس مولــد، مــن منصــة 
االســتثمار عبر اإلنترنــت ايه.جيه 
بيل: »اذا ظل الســعر أقــل من 60 
دوالرا للبرميل أتوقع أن تسعى أوبك 
لتمديــد اتفاق ديســمبر، بينما اذا 
ارتفع صــوب 80 دوالر للبرميل، فقد 

تتطلع إلى زيادة اإلنتاج مرة أخرى«.

عقوبات  أقل من املتوقع على إيران
وفاجأت الواليات املتحدة املستثمرين 
عندما  األول  نوفمبر/تشــرين  فــي 
منحت 8 بلدان استثناء مؤقت بشراء 
النفط مــن طهران، وينتهي اإلعفاء 
في مايو/أيار، ومن غير الواضح ما إذا 

كان سيتم متديده أم ال.
التنفيذي  وقال سبنسر ولش، املدير 
»مــن   :IHS Markit فــي  للنفــط 
الواليات  باألســعار،  التنبؤ  الصعب 

املتحدة قامت بتحول شــبه كامل 
وأضاف:  إيران«،  مع  سياســتها  في 
»اإلدارة األمريكيــة ال تريد أن يرتفع 
أن  املرجح  لذا مــن  البنزين،  ســعر 
تتأثر السياسة األمريكية بتحركات 
فعالية  الذي ســيتأثر مبدى  السوق 

خفض أوبك«.

طفرة النفط األمريكي
منتج  أكبر  املتحــدة  الواليات  باتت 
للنفط اخلام في العالم في سبتمبر/

أيلول، متجاوزة روســيا والسعودية 
ألول مرة منــذ 1973، وأعادت طفرة 
النفــط الصخري األمريكي رســم 
بعدما  العامليــة،  الطاقة  خريطــة 
منا إنتاج الواليــات املتحدة أكثر من 
ليثير  املاضي،  العقد  الضعف خالل 
تساؤالت حول قدرة أوبك على التأثير 

على األسعار.
رئيــس  أحمــد،  جميــل  وقــال 
وأبحــاث  العمــالت  اســتراتيجية 
FXTM: »أحد العوامل  الســوق في 
التي أدت لتغير ديناميكيات صناعة 
النفــط هو تأثير العبــني جدد على 

اإلنتاج، وباألخص الواليات املتحدة«.

اقتصاد العالم في 2019 يحتمل
 متغيرات حادة بتراجع أسعار النفط

الصباح الجديد ـ وكاالت :
واجه االقتصاد العاملي خالل 2018 حتديات 
كبيرة وعلى مدار السنة عاش حروبا جتارية 
العمالت  وأســواق  البورصات  في  وانهيارا 
واألســواق الرقمية، فضال عــن التقلبات 

احلادة في أسعار النفط.
مطلــع 2018 كان ميلــؤه التفــاؤل وذلك 
بدعم من التحســن الذي شهده النشاط 
الصناعي والتجاري على مســتوى العالم 
في 2017، لكن بعد النمو الســريع تباطأ 
اإلنتاج الصناعــي والتجارة وتراجعت ثقة 

قطاع األعمال.
ويرى اخلبــراء أن تعزيز احلمائيــة التجارية 
وتدفق رؤوس األموال من األسواق الناشئة 
شكل قلقا كبيرا في أوساط احملللني بشأن 

تباطؤ منو الناجت احمللي اإلجمالي العاملي.

حرب الرسوم التجارية
ذكر صندوق النقــد الدولي في تقريره عن 
2018 أن أحد أسباب فقدان الزخم هو قيام 
اقتصادات كبرى، والسيما الواليات املتحدة 
بفرض رســوم جمركية، واتخاذ اقتصادات 

أخرى مبا فيها الصني بإجراءات انتقامية.
ومع تصاعد نبرة احلمائية في اجملال التجاري، 
ازداد القلق على السياسة التجارية، ما أثر 
على قرارات االستثمار وانعكس سلبا على 

اقتصادات العالم.

التجارية فقد توســع  التوترات  لكن رغم 
االقتصــاد األمريكي بوتيرة ســريعة عام 
2018، حيــث أدت التخفيضات الضريبية 
وزيادات اإلنفاق إلى تنشيط الطلب ما دفع 
الفائدة  لرفع ســعر  الفدرالي  االحتياطي 

األساسي.

نزوح رؤوس األموال
ورافق منــو أســعار الفائدة فــي الواليات 
املتحــدة إلــى %2.25 - %2.5 خالل 2018 
زيادة مطردة في عوائد السندات األمريكية 
ما أثــار تدفق رؤوس األموال من األســواق 
الناشئة واســتثمارها في سندات اخلزانة 
األمريكية مــا عرض بعــض االقتصادات 

للضغوط.
وقال محلل األسواق ســيرغي دروزدوف إن 
اقتصادات تركيا واألرجنتني وجنوب إفريقيا 
كانت خالل 2018 في منطقة اخلطر، حيث 
الدوالر  مقابل  التركيــة  الليرة  انخفضت 
%40 منذ بداية 2018، فيمــا هبط البيزو 
تراجع  كذلك   ،105% بنســبة  األرجنتيني 
%15. لكن  أفريقي بنســبة  الراند اجلنوب 
الفدرالي  االحتياطي  أن سياســة  الالفت 
اجليوسياســية  اخملاطر  ومنــو  األمريكــي 
كان لها أثر ســلبي على ســوق األسهم 
فــي الواليات املتحدة نفســها، حيث قام 
املستثمرون بســحب األموال من األسهم 

األمريكية واستثمروها في سندات اخلزانة 
األمريكية.

تذبذب أسعار النفط
ســجلت أســعار النفــط خــالل 2018 
مستويات قياســية، ففي شهر سبتمبر 

بلغ »برنت« 87 دوالرا للبرميل.
وحلماية السوق من خطر قفزات عالية في 
إنتاج اخلام في  األســعار نتيجة انخفاض 
إيران  فنزويال واملكســيك، وتراجع صادرات 
النفطية قررت الدول املنضوية في »أوبك« 
تخفيف قيود اإلنتاج وضخ كميات إضافية 

من النفط إلى األسواق.
إال أن الســوق اصطدمــت بعــد أكتوبر 
بتخمة في معروض النفط بســبب تراجع 
الطلــب على الذهب األســود، حيث هوت 
األســعار في الفترة بني أكتوبر وديسمبر 
بنحو %35 وبلغ مزيج »برنت« مســتوى 56 
دوالرا للبرميل، وفي ظل ذلك قررت »أوبك« 

استئناف خفض اإلنتاج.
ومع بداية 2019 ستقوم الدول املشاركة 
في اتفــاق »أوبك+« بتقليــص إنتاجها 
بواقــع 1.2 مليون برميــل يوميا بهدف 
حتقيق توازن بني العرض والطلب. ويتوقع 
اخلبراء أن يساهم االتفاق بصعود أسعار 
النفــط إلــى مســتوى 65 – 70 دوالرا 

للبرميل في 2019.

اإلنجازات والتحديات في تقلبات االقتصاد 
العالمي لسنة تنتهي غدا

أحد احلقول النفطية



حامد عبد الحسين خضير

يُعــد البحث عــن البدائل للنفط 
بواســطة التقــدم التكنلوجــي، 
مبثابة إنذار للــدول التي تعتمد في 
سيفضي  كونه  عليه،  اقتصاداتها 
االقتصادية  األهميــة  تقليص  إلى 

للنفط مستقبالً
تُعد الثــروة النفطيــة في الوقت 
الراهن مــن أكبر الثروات التي حتتل 
مكانة مهمة على املســتوى احمللي 
واالقليمي والدولي، بالنسبة للدول 
التي متتلكها أو التي ال متتلكها على 
النفط، يدخل في  حٍد سواء كونه، 
أغلب مجاالت احلياة في السياسة 

واالقتصاد والصناعة وغيرها.

بعض سمات النفط

يتميز النفط بالعديد من السمات 
اجلميع،  أنظــار  محط  جتعله  التي 
فهــو ُمولد جيــد للطاقــة التي 
تســتخدم لشــتى اجملاالت، يتميز 
بســهولة نقله وانخفاض تكلفة 
انتاجــه وتســويقه، دخوله كمادة 
أولية في العديد من املنتجات ويُعد 
أقل تلويثــاً للبيئة مقارنة باملصادر 

االخرى، وغيرها.
جتّدر اإلشــارة إلى التوزيع اجلغرافي 
والتجــارة الدوليــة للنفط، حيث 
يتفاوت توزيــع النفط جغرافياً من 
قارة ألخــرى ومن بلد آلخــر، وهذا 
مــا دفع الدول التــي تفتقر له إلى 
زيادة الطلب عليــه من الدول التي 
يتوفــر فيهــا وقيام هــذه األخيرة 
باإلنتــاج النفطــي لتلبية الطلب 
عليه، هذا مــا دفع إلنعاش التجارة 
املرتبة  النفــط  واحتالل  الدوليــة 
االولى فيها. وكنتيجة لزيادة تطور 
اجلهاز اإلنتاجي في الدول املتقدمة 
وتواضــع اجلهاز االنتاجــي للنفط 
من قبــل الدول املنتجــة له وعدم 
قدرتها علــى تلبية الطلب املتزايد، 
كال األمرين أدّيــا إلى جعل الطلب 
على النفط أكبر من العرض وكانت 
النتيجــة ارتفاع أهميته بشــكل 

كبير جداً على مستوى العالم.

أهمية النفط عاملياً

كبيرة  أهميــة  النفــط  يشــكل 
ســواء  الدول،  لغالبية  بالنســبة 
كانــت مســتوردة او مصــدرة له 
على اختالفها، فالبعض يســتورده 
إلشباع الطلب احمللي فقط والبعض 
اآلخر يستورده ليعيد تصديره، هذا 
على مستوى االســتيراد. أما على 
مســتوى التصدير فالبعض منها 
ينتج إلشــباع الطلب احمللي فقط 
بحكــم محدوديــة االحتياطي او 
ضعف القــدرة االنتاجية والبعض 

بعد  التصدير  ينتــج ألجــل  اآلخر 
ميتلك  احمللــي، كونه  الطلب  تلبية 
احتياطي كبير ولديه قدرة انتاجية 

عالية وهكذا.
وتكون أهميته أكبر بالنسبة للدول 
التي تعتمــد عليه في اقتصاداتها 
بشــكل كبير جدا، فهي تســتورد 
سياسية  ألغراض  لتخزينه  النفط 
او اقتصاديــة، أو ألغــراض إعــادة 
تصديره بعد ســد احلاجــة احمللية، 
على شــكل مشــتقات نفطية او 
دخوله  منتجات صناعية من خالل 
إنتاجهــا، وهذا  أوليــة في  كمادة 
القيمة  ارتفــاع  عليه،  يترتــب  ما 
املضافة ومن ثم اســتخدامها في 
تقوية االقتصاد او استخدامها في 
توظيفها  النقود من خــالل  توليد 
فــي البنوك احملليــة أو األجنبية أو 
كليهما وغيرها من االستخدامات.

ان استيراد النفط وتخزينه او اعادة 
تصديره بعد صناعته وسد احلاجة 
احمللية منه إلــى اخلارج، يحتاج إلى 
العملية  بهــذه  تقوم  ايدي عاملة 
وهــذه األخيــرة ستســهم فــي 
تشــغيل االيدي العاملة وتخفيف 
حّدة الفقــر والفوضى االجتماعية 

باإلضافة إلى انه أقل تلويثا للبيئة 
وأقل تكلفة من املصادر االخرى. 

هذه املميزات وعدم التفريط به من 
قبل الدول املســتهلكة املستوردة 
له، أدى إلى إرتفاع الطلب عليه من 
جانب واستخدامه كسالح للحرب 
من قبل الدول املنتجة له وتخفيض 
العرض منه وعدم تصديره من جانب 
آخــر، كال األمرين ادّيا إلــى ارتفاع 
أســعاره، وهذا ما يعنــي محاربة 
الدول املســتوردة وباخلصوص التي 
وفقدان  تصديره  لتعيد  تســتورده 
تتمتع  التــي كانت  االمتيازات  كل 
بهــا من خــالل النفط اســتيراداً 
ان  وتصديراً. مبعنى آخر  واستهالكاً 
الدول املتقدمة املســتوردة خسرت 
الكثيــر مــن الفوائد التــي كانت 

جتنيها من النفط.

تقليل االعتماد على النفط

إن خســارة الــدول املتقدمــة من 
الفوائد النفطيــة من جانب وزيادة 
الباحث عن  التكنولوجــي  التقدم 
البدائل من جانب آخر، دفعا بها إلى 
التفكير في إيجاد احلل املناسب أال 

النفط  االعتمــاد على  تقليل  وهو 
طاقوياً وجغرافياً، لتالفي اخلســائر 
التي تعرضت لهــا بفعل الصدمة 
اســتخدام  تكرار  وعدم  النفطية، 
النفط من قبل منتجيِه كســالح 
في احلرب كما فعلت الدول العربية 
عــام 1973، فكانــت النتيجة هي 

التوجه إلى خيارين هما: 
- تقليــل االعتمــاد علــى النفط 

طاقوياً.
- تقليــل االعتمــاد علــى النفط 

جغرافياً.
إلى  اللجــوء  يعنــي  االول  اخليــار 
واالعتماد  اخرى  مصادر  اســتخدم 
عليها بدالً من التركيز في االعتماد 
على النفط، وذلك من خالل نقطتني 
االولى ترشــيد االستهالك والثانية 
اســتخدام مصــادر أخرى ســواء 
او  الطبيعي(  )كالغاز  ناضبة  كانت 

متجددة )كالطاقة الشمسية(.
أمــا اخليار الثاني فهــو يعني قيام 
الدول املتقدمة املســتوردة بتنويع 
جغرافياً  النفطيــة  اســتيراداتها 
وعــدم التركيز على أوبك في تلبية 
إلى  واللجــوء  النفطــي  طلبهــا 
املنتجة من خــارج منظمة  الدول 

أوبك، وهذا ما يــؤدي إلى زيادة حّدة 
املنافســة بــني املنتجــني ما بني 
منظمة اوبــك وخارجها من جانب 
واالعضاء  اوبــك  منظمة  واعضاء 

خارج منظمة اوبك من جانب آخر.
كال اخليارين يضعان البلدان املنتجة 
املصــدرة للنفط في  وخصوصــاً 
موضع حــرج ال حُتســد عليه في 
األمد املتوسط والبعيد، كون أغلب 
هذه البلدان تعتمــد على النفط 
بشكل كبير جداً في اقتصاداتها، 
في الناجت احمللــي االجمالي واملالية 
العامــة والتجارة اخلارجية وغيرها 

من املؤشرات االقتصادية.

البحث عن البدائل إنذار 
لالقتصادات النفطية

وما يزيد الطني بِّله، بالنســبة إلى 
وخصوصاً  النفطية  االقتصــادات 
كبيرة  احتياطيــات  متتلــك  التي 
كالسعودية وفنزويال وايران والعراق 
التكنلوجي،  التقــدم  هو  وغيرها، 
الباحث عن البدائل التي تصب في 
مصلحة حتقيــق اخليار األول والتي 
مستقبالً،  النفط  محل  ســتحل 

والــذي بــدأت مالمح تأثيــره في 
الوقت احلاضر بشكل واضح، وهي 
انخفاض اســعار النفــط، والتي 
املوازنة  زيادة عجــز  تســببت في 
للبلــدان  بالنســبة  واملديونيــة 
النفطية، فكيف هو احلال في ظل 
تزايد هــذا التقدم التكنلوجي في 
اكتشــاف املصادر البديلة بشكل 
أكبر وأقدر في املســتقبل؟! كيف 
التي تعتمد  الدول  ســيكون حال 
النفط  علــى  اقتصاداتهــا  فــي 

مستقبال؟
حيث يســهم التقدم التكنلوجي 
في حتقيق اخليار األول كونه يسهم 
االنتاجي،  اجلهــاز  زيادة كفاءة  في 
أي إنه يسهم في انتاج سلع أكثر 
النفط  اســتهالك  في  اقتصادية 
وهذا ما يقلــل من حجم االعتماد 
على النفط، كما إن توظيف التقدم 
التكنلوجي في إيجاد مصادر بديلة 
النفط،  يعطيه  ما  تعطي  للنفط 
كالنفــط الصخري الــذي أخذت 
وتعتمد  تنتجه  املستهلكة  الدول 
عليه بشــكل مبدئــي او اللجوء 
في  تســهم  إلى مصادر متجددة 
تخفيــض االعتماد علــى النفط 

إذا ما  بشكل كبير أيضاً خصوصاً 
كانت املصادر املتجددة أكثر جدوى 
وأكثر إنسجاماً وتوافقاً مع البيئة 
وأقل كلفاً في إنتاجها وأكثر طاقة 

مما يعطيه النفط.
البحــث  عمليــة  اســتمرار  إذن 
واكتشــاف البدائــل فــي الوقت 
احلاضــر هــي مبثابة جــرس إنذار 
لالقتصــادات النفطيــة التي لم 
أخرى  مصادر  إليجاد  دولها  تسعى 
أو بناء قاعــدة إنتاجية متينة حتل 
محل النفط عند انخفاض أهميته 

االقتصادية أو نضوب كميته. 
وعليه البد أن تدرك الدول النفطية 
ومجتمعاتهــا مــدى أهمية هذا 
التــي  اإلنــذار ومــدى اخلطــورة 
مستقبالً  اقتصاداتها  ســتصيب 
األهميــة  انخفــاض  فــي ظــل 
االقتصاديــة للنفــط كنتيجــة 
للتقــدم التكنولوجي الباحث عن 
مصــادر بديلة له، والســعي من 
املستقبلية،  اخلطورة  لتجنب  اآلن 
وإنقاذ اجملتمعات في الوقت الراهن 
من شبح البطالة والفقر وغيرها، 
الن النفــط في هــذه البلدان كان 
السبب وراء نشــوء هذه املشاكل 
ولتالفي  واالجتماعية.  االقتصادية 
واالجتماعية  االقتصادية  املشاكل 
الراهنة واخلطورة املستقبلية ميكن

 حتديد بعض النقاط أدناه:

اوالً: العمــل علــى بنــاء اقتصاد 
انتاجــي بعيــد عــن االقتصــاد 
التوزيعي، يكون قادر على مواجهة 
التحديات املســتقبلية والتخلص 
من املشــاكل احلالية. ثانياً: إنشاء 
صنــدوق ســيادي توضــع فيــه 
النفطيــة وتأخذ منه  العائــدات 
نســبة معينة للماليــة العامة، 
وذلك حلماية االقتصاد االنتاجي من 
االثار السلبية للعائدات النفطية.

اســتثمارية  بيئة  توفيــر  ثالثــاً: 
مناسبة تكون أساس للتقدم نحو 
بناء االقتصــاد االنتاجي، كتحقيق 
واالمني  السياســي  االســتقرار 
والضريبي  االداري  اجلهاز  وتبسيط 
وتأهيــل اجلهاز املصرفــي لتمويل 
االنتاجي  بنــاء االقتصــاد  عملية 
الالزمة  التحتيــة  البنــى  وتوفير 

لالنطالق.
بالدولة  املناط  الــدور  رابعاً: حتديد 
وكيفية إســهامها في تشــييد 
االقتصاد االنتاجــي على أن يكون 
دورها إشرافي وتوجيهي أو تكملي 

لدور القطاع اخلاص أو كليهما.

الفــرات  مركــز  فــي  باحــث   *
والدراســات  للتنميــة 
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إيلوا لورون
40 عاما، في ديســمبر/ باريز- منذ 
اللجنة  أصدرت   ،1978 األول،  كانون 
املركزيــة ال11 للحزب الشــيوعي 
الصيني بعد دورتها الثالثة الكاملة، 
تصريحا رســميا، أعلنت فيه أكبر 
جتربة للنمو االقتصادي عرفه تاريخ 
اإلنســان. وبلغة اخلشب املفهومة 
بشؤون  املطلعني  األشــخاص  لدى 
احلزب الشيوعي الصيني، أعلن قادة 
البلد، الذيــن يتولون مهمة توجيه 
سلسلة  شياوبينج،  داجن  طموحات 
مــن »التحديثات« غير املســبوقة، 
والتي من شــأنها حتويــل أحد أقل 
الــدول تقدما إلى قــوة اقتصادية 

رائدة. 
وفــي عــام 2014، جتــاوزت الصني 
الواليات املتحدة األمريكية لتصبح 
العالم  فــي  اقتصادية  قــوة  أكبر 
املساواة في  )معتمدة على شــراء 
القوة(. إذ ارتفع  معدل ناجتها احمللي 
اإلجمالــي للفــرد الــذي كان أقل 
النــاجت احمللي اإلجمالي  40 مرة من 
للواليات املتحدة األمريكية في عام 
1980، مبعــدل 52؛ وهو اآلن أقل من 
أمريــكا  3.4 مرات فقط )حســب 
بيانات صنــدوق النقد الدولي(. وفي 
%15 من  احلقيقة، عرف ما يقــارب 
ســاكنة العالم منوا في متوســط 

الدخل بلغ %10 سنويا منذ عقود.
لكن صعــود الصني الذي يســبب 
املدهش أزال ثالث أســاطير بشــأن 
تأثير النمو االقتصادي. أولها هي أن 
النمو يحد من الالمساواة ويزيد من 
الســعادة. إذ في عام 1955، افترض 
اخلبير االقتصادي، ساميون كوزنيتس، 
أن مستوى عدم املساواة في الدخل 
سيرتفع إلى حد كبير ثم يتراجع – 
على شكل حرف »U« مقلوب أو على 
شكل جرس-  عندما تشهد الدول 
تطورا اقتصاديا. وتؤكد وتيرة النمو 
االقتصادي التي عرفتها الصني منذ 
1978، صحة هذه الفرضية أكثر من 

أي دولة أخرى.        
فالصــني، على أي حــال، هي إحدى 

الدول التي تعــرف أعلى معدل في 
اليوم. وفي العشر  عدم الالمساواة 
األخيرة، اســتقر معاملها  سنوات 
اجليني في معدل يقارب 0.5، بعد أن 
كان في معــدل 0.3 تقريبا في عام 
1980 ) معامــل جينــي 1 يعني أن 
الفرد الواحد ميلك كل شــيء(. وفي 
وعدم  النمو  بــني  فالعالقة  الواقع، 
املســاواة غريبــة. إذ يرتفع املعامل 
اجلينــي للصني مع ارتفــاع النمو، 

ويتراجع مع تراجعه.
وحسب قاعدة بيانات العالم بشأن 
عدم املســاواة، فــأن حصة الدخل 
الوطنــي للصني بالنســبة ل10% 
األغنى ارتفعت مــن %27 إلى 41% 
في الفتــرة ما بــني 1978 و2015 ، 
وتضاعفت بالنســبة ملــن هم في 
قمة الطبقــات االجتماعية ال1%. 
وفي نفس الوقت، تراجعت نســبة 
حصــة ال%50 األفقر مــن الدخل 
الوطني الصيني من %26 إلى 14%. 
وهذه البيانات متناسقة مع املصادر 
األخرى التــي تظهر انه بينما ارتفع 
الواحد  للفرد  اإلجمالي  احمللي  الناجت 
بنسبة %14 في الفترة ما بني 1990 
اجملموعات  حصــة  ارتفعت  و2010، 
اخلمســة العليــا علــى حســاب 

اجملموعات األربعة الدنيا.  
ومن املؤكد أن معدالت الالمســاواة 
هذه نســبية، وال ننكــر أن الصني 
وعاش  املطلــق.  الفقر  مــن  ت  َحدَّ
ظروف  فــي  الصينيــني  معظــم 
تتســم مبســتوى عال من املساواة 
في  يعيشون  واليوم، فهم  والبؤس. 
مجتمــع الالمســاواة، حيث ارتفع 
دخل الطبقة ال%10 االفقر بنسبة 
تقارب %65 في الفترة ما بني 1980 

و2015.
يظن  قــد  التطور،  لهــذا  ونظــرا 
ازدادوا سعادة  الصينيني  أن  البعض 
أيضا. لكــن العكس هو الصحيح. 
إذ في أحد فصــول  التقرير العاملي 
أعطــى   ،2017 لعــام  للســعادة 
وانغ،  وفي  إيســترلني،  ريتشــارد.أ. 
وشــان واجن، حجة مقنعة تقول أن 

النــاجت الوطنــي اإلجمالي للصني 
ارتفــع بشــكل صاروخــي، بينما 
تراجعــت الرفاهيــة الشــخصية 
ملواطنيهــا، خاصة وســط الفئات 
األكثــر فقــرا وتقدما في الســن. 
أنه  أكثر، هو  يثير االســتغراب  وما 
رغــم اســتقرار معــدل الرفاهية 
الشخصية للصينيني في مستوى 
أقل ممــا كان عليه في عــام 1990، 

فإنه في احلقيقة ارتفع تدريجيا في 
العشر سنوات األخيرة، عندما كان 
النمو أقل بطئا ممــا كان عليه في 

الفترة ما بني 1990 و2005. 
واخلرافة الثانية التــي أزالها النمو 
الليبرالية  أن  هي  للصني  الســريع 
الليبراليــة  تغــذي  االقتصاديــة 
السياســية فــي نهايــة املطاف. 
وللتذكير، في عام 1989، قبل شهور 

فقــط مــن انتصــار الدميقراطية 
الشيوعية  على  الليبرالية  الغربية 
الصــني  قمعــت  الســوفياتية، 
مظاهرة طالبية في ساحة تيانامنني، 
مخلفة 10000 قتيل من مواطنيها. 
ومنذ ذلك الوقت، لم يتغير املســار 
أصبحت  قــد  رمبا  بل  السياســي، 
العادلة  وغير  العشوائية  املمارسة 

للصني أكثر جناعة.

إن الرأســمالية الصينيــة تعنــي 
تدخل دولة قوية في جميع مناحي 
تيســر  وبينما  القوميــة.  احليــاة 
االقتصادي،  التوسع  التكنوقراطية 
تعرقل أجهزة األمن العديدة التابعة 
للدولة احلريات واحلقوق السياسية. 
وبــدل أن تصبــح الصــني أكثــر 
دميقراطية، أصبحت الرائدة في نوع 
من الليبرالية اجلديدة الســلطوية 
التي نراها اليوم في تركيا والبرازيل 
وهنغاريا والهند، وغيرها من البلدان 

األخرى.          
وختاما، ال ميكن بعــد اآلن أن ندافع 
عن النمو االقتصادي بصفته أفضل 
سياســة بيئية. إذ فــي عام 2007، 
الوزراء  رئيــس  ويــن جياباو،  وصف 
التنمية الصيني على  آنذاك، منوذج 
أنــه »غير مســتقر، وغيــر متوازن 
مســتدام«،  وغير  متناســق  وغير 
اإليكولوجي  تأثيره  خاصة بســبب 
املُضــر. ورغــم ذلــك، كان األمــل 
دائما هو أن يتبــع النمو االقتصادي 
منوذج »منحنــى كوزنيتس البيئي«، 
وبالتالي احليلولــة دون وقوع كارثة 
شــاملة أو التخفيــف منها على 

األقل. لكن هذا لم يحدث.
وتظهر البيانــات األخيرة أن الصني 
هــي أكثــر من يســتنزف املــوارد 
الطبيعية في اقتصاد عاملي أصبح 
غنيا باملــوارد الطبيعية. إذ في عام 
2010، َمثَّلــت الصني %14 من الناجت 
لكنها  العاملــي،  اإلجمالي  احمللــي 
استهلكت %17 من الكتلة احليوية، 
و%29 مــن الوقــود األحفوري و44% 
مــن اخلامــات املعدنية. ويشــكل 
املوارد  احمللي جلميــع  اســتهالكها 
الطبيعية ثلث مجموع االستهالك 
العالم، مقارنة مع  على مســتوى 
جميع الدول املتقدمة التي تشكل 

ربع هذا اجملموع فقط.
وعــالوة على هذا، تســاهم الصني 
بنســبة %28 مــن انبعاثــات ثاني 
أكســيد الكاربون فــي العالم- أي 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  ضعف 
وثالث مرات أكثر من االحتاد األوروبي، 

وأربع مــرات أكثر مــن الهند. وفي 
الفترة ما بني 1978 و2016، ارتفعت 
أكســيد  ثاني  انبعاثــات  نســبة 
 1,5 الكربون الســنوية للصني من 
مليار طن إلى عشــر مليارات، ومن 
1.8 طــن إلى 7.2 بالنســبة للفرد 
الواحد، مقارنة مع املتوسط العاملي 

الذي يبلغ 4,2 طن. 
وكما هو موثــق، وصلت حالة املياه 
وامليــاه األرضية وتلــوث الهواء إلى 
يشــكل  وهذا  األزمــة.  مســتوى 
مشكلة ملن يظن أن الرأسمالية هو 
السبب الرئيسي في الدمار البيئي. 
فعلــى كل حال، أكثر الــدول التي 
إيكولوجيا  مســتدامة  غير  تعتبر 
هي دولة شيوعية. وفي الكونغريس 
الوطنــي ال19 للحــزب الصينــي 
الشــيوعي الذي عقد فــي أكتوبر 
2017، حتدث الرئيس الصيني شــني 
جني بني عــن » تناقض بــني النمو 
وتزايد  الناجــع  وغير  املتــوازن  غير 
أفضل«.   الناس حليــاة  احتياجــات 
باالنتقال  التزمــت  الصني  أن  وأكد 
إلــى »حضارة إيكولوجيــة«  بدأت 
مبوجــب برنامج اخلمس الســنوات 
ال13 الذي وضع عام 2016. وعلى ما 
يبدو، فقد انتهى أفضل منوذج للنمو 

االقتصادي عرفه التاريخ البشري.

 Translated    ترجمة نعيمة أبروش
by Naaima Abarouch

إيلوا لورون منصب كبير  يشــغل 
الزمالء الباحثني لدى مركز العلوم 
االقتصادية،  لألبحاث  السياسية 
ومنصب أستاذ في معهد التسيير 
العلوم  ملركــز  التابــع  واالبتــكار 
السياسية، منصب أستاذ زائر في 
جامعة ستانفورد. كما أنه مؤلف 
كتاب أصدر مؤخرا يحمل عنوان: 
قياس املســتقبل: املساهمة في 
واملرونة واالستدامة في  الرفاهية، 

القرن الواحد والعشرين.   
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البحث عن البدائل إنذار لالقتصادات النفطية

معجزة الصين ونهاية الخرافات

احدى منصات تصدير النفط 

ارتفاع النتاج االجمالي للفرد الصيني 



ثقافة10 األحد 30 كانون األول 2018 العدد )4085(

Sun. 30 Dec. 2018 issue )4085)

محمد زكي ابراهيـم

  عبدالغفار العطوي 

   هــذا الكتاب  من تأليف  انســتازيا  
اآلداب  في  فاالســوبوليس، محاضرة  
العاملية جامعة  مانشســتر بريطانيا 
وقد كتبــت العديد مــن املقاالت عن 
الكتاب   هذا  فــي  العربيات،  الكاتبات 
ســنتعرف عن كثب على قدراتها في 
تقدمي تصــور جيد ومفيد في ســتة 
فصول )ســيكون الكالم عن الفصول 
روائيــات عربيات  االولــى( عن  الثالثة 
معاصــرات تتوجه به الــى القراء غير 
العــرب، كانــت املقدمة تهــدف الى 
إيضاح املبــررات التي قادت املؤلفة في 
عربيات،  نسويات  روائيات  التحدث عن 
أمــام نتاجاتهــن وهن يطرحــن رؤية 
لم تألفها الثقافــة العربية  قبلهن، 
لقد تأثــرت  باألمنية التــي اطلقتها  
الكاتبة الفلســطينية آمــال عميرة 
عــام  2000 وهي تعّول على مســألة 
حني  الغربي،  للعالم  اصواتهن  إيصال 
تشــير الى مقتطف من كالم عميرة  
لو كان هنــاك )نقد ينبــض باحليوية 
فيما يختص باألدب و الثقافة العربية 
في الغرب، يكون من شــأنها ان يرتفع  
مبستوى  النقد الذي يقدر بكل تواضع 
يشيد الكتاب من النسوة العرب ألنهن 
جترأن ان يضعن قلما على ورق، وكانت 
عميرة تؤكد على جدية االعمال االدبية 
العربيات،  الكاتبــات  مــن  املطروحة 
التــي تنبض باحليــاة، كان ذلك املقال 
قد كتبته عــام 1996، مما حفز املؤلفة  
اخريات،  انستازيا على املشــاركة مع 
فــي تقدمي  دراســات حــول الكاتبات 
العربيات، وتعاطفت كثيرا جدا مع ما 
كتبته عميرة إن ادب الكاتبات العربيات 
ليــس وثائقيــا، ومجمل مــا طرحته 
انســتازيا فاالســوبوليس  فــي هذا 
الكتاب املهم، هو إثبــات إن الكاتبات 
العربيات عندما يتبنني النسوية، فهذا 
ال يعني نقل العالم املأســاوي للمرأة 
الوعي  إمنا اشتراط  العربية بحذافيره، 
بها إشــكالية  تدار  التي  بالطريقــة 

وجودها بهذا الوضع املأساوي. 
في الفصل االول واملهم تضع املؤلفة 
االدبية  االعمال  استغرابي  منظور  من 

للكاتبــات فــي البدايات، هنــا اود ان 
اعرض الطريقــة التي مت بهــا انتقاد 
اعمال االديبــات العربيات، وكيف متت 
مناقشــتها بــكل اهتمــام )ص21(، 
مفهوم  عن  املؤلفة  ستكشف  ولهذا 
النســوية العربيــة، وتعكــف  على 
مناقشــة انخراط الروائيات العربيات 
مجال  في  النسوي  التوظيف  مبشروع 
ومعرفة  العربــي،  الفكراالجتماعــي 
اســباب الصلة بني جهودهن في إطار 
االنثوية والتمثيل ما بعد الكولونيالي، 
وبذلك تكون تلــك الصلة طريق مرور 
ملا بعد احلداثة، و تعترف انســتازيا ان 
النســوية العربية لهــا تاريخ طويل 
غير محــدد، وهو مفهــوم معقد في 
الشرق األوســط ) ص31(  يرتبط في 
بعض تداخالته  بالتأثير األجنبي، الذي 
احكم على الوعي التخيلي الشعبي، 
وملا ارادت الكاتبة العربية النهوض به 
اصطدمــت بعقبة التداخل بني تصور 
الفكر العربــي التقليدي للمرأة، و بني 
التصور االستشــرافي لهــا، حتى إن 
حركة النهضــة و اخلطاب االصالحي 
الصورة  رســم  ســياق  في  ســاهم 
االســتغرابية عن املــرأة، لهذا لم جتد 
الكاتبة العربية ســوى االعتقاد باألثر 
االســتعماري في الوقــوف حائال دون 
تخطيهــا عقبة االميان، بــأن مفهوم 
النســوية العربيــة قوبــل بالتعرض 
مــن  االســتعمارية،  للمماحــكات 
هنــا وجــدت الكاتبــات العربيات إن 
ادوارهن يجــب ان تقف امام وعي االثر 
االســتعماري في مجتمعاتهن، لنجد 
الكاتبات اجلزائريات هن اوفر حظا، وذلك 
لبقاء االستعمار الفرنسي مدة اطول، 
و ممارســته القمع الثقافي الى جانب 
بعد  ما  العســكري، فاخلطاب  القمع 
الكولونيالي الــذي هو رد فعل للفعل 
في  الفرنسيون  مارسه  الذي  القهري، 
املغــرب العربي ادى الى تبني الكاتبات 
النســوية  ملفهوم  التحريضي  اجلانب 
العربية باعتباره حتديا ألفاعيل اخلطاب 

االستعماري.

  منط النسوية لدى الكاتبة 
السعداوي

الثانــي  تناولت انســتازيا  الفصــل 

الكاتبة نوال الســعداوي و إشكالية 
تكن  لم  التي  الراديكالية،  النســوية 
نوال الســعداوي تــدرك إنها أدخلتها 
علــى ثقافة عربية، بيد إنها  أشــارت 
الى ثالث ســمات دقيقة تشكل منط 
النســوية لــدى الســعداوي، االولى 
االنتقــال التتابعــي لها مــن الطب 

الى السياســة ثم الرواية، أي انها لم 
تدخــل للرواية من باب النســوية، بل 
عالم  في  النسوية  باكتشاف  تدرجت 
غير الرواية، لهــذا توزعت مجاهراتها 
للفكــر  الصادمــة  وتصريحاتهــا 
االجتماعــي العربــي التقليدي وهي 
متتهن الطب او وهي جترب السياســة، 

فالســمة الثانية لم تغــط اعمالها 
الروائية عندما جتاوزتها الى اجملتمع غير 
املهتم بالرواية، حتى ان السعداوي لم 
تنتج رواية ذات مســتوى فني جيد، و 
السمة الثالثة )ص86( الروايات املبكرة 
لهــا  ما انتجته من تصــورات اغلبها 
الكاتبة  علقــت  و  باألنثوية،  تتعلــق 
اجلزائرية  آســيا جبار فــي مقدمتها 
للترجمــة الفرنســية لروايــة )امرأة 
االنثوية  ماالرواية  الصفر(  نقطة  عند 
باللغة العربية اوال هي عبارة عن سرد، 
هنا إمنا هو صوت صادر  من جهنم  الخ. 
الفصل الثالــث يتعلق باحلرب، وحينما 
يكون االبداع في مواجهة اخلطر، بعض 
الروائيات العربيات عشــن جتربة مريرة 
اللبنانية(  احلــرب  )روائيات  احلــرب  مع 
وتصف نوال الســعداوي احلرب باخلطر: 
هل يوجد شيء أكثر من اخلطر ميكن ان 
يحفز ابداعنا؟ هل هناك شيء ميكن ان 
يهدد ابداعنا أكثر من اخلطر؟ في )غالف 
االبداع و اخلطر( حيث ال يد ان تســاهم  
النساء في احلرب من قريب اومن بعيد، 
بــل وتأتي قصــص احلرب ســواء على 
لســانها اوهي ضحيتهــا، و االكيد إن 
املرتبة االولى ان تفتــرس املرأة احلرب ) 
واحلرب اللبنانية حصرا ( تقول الكاتبة 
النضال  ان  العقــاد  إيفلني  اللبنانيــة 
الوحيدة   االســتراتيجية  هو  السلمي 
املفعمــة باألمل و القابلــة  للتطبيق 
)اجلنــس و احلرب اقنعة اديبة الشــرق 
املرأة   كتبــت  لهذا  االوســط)ص118( 
في احلرب كي تثبــت مصداقية رؤيتها 
للسلم، وجاءت الروائية اللبنانية حنان 
الشــيخ في روايتها )قصــة مرمي( كي 
تعطي درسا في قدرة الكاتبة العربية 
في تبنيها للنسوية رغم النقد املوجه 
لها على اعتبار ان بطلة الرواية زهرة قد 
وجدت احلرب فرصة لتظهر جرأتها في 

مناكفة احلرب.  

العربيــات  الروائيــات  إحــاالت:  
املعاصرات تعبير ثقافي في ســياق 
فاالســوبوليس  أنســتازيا  تأليــف 
ترجمة  ســمير محفوظ بشير2017 
القاهرة  القومــي للترجمــة   املركز 

الطبعة األولى.

مهدي المانع

اصغي الى صمتي الواقف كراهب في 
اقبية منسية

العائد من ممالك  الهدهد  الى  اصغي 
موبوئة

اتبع نزف السنني في شاسعات الوهن
اعاود الركوب على اجنحة حمر

اكرر اسئلتي
كيف يكون العمر 

بال سفر في متاهات البراري

وكثبان املياه
كيف تكون احلياة بال امرأة اعشقها

حتت سقف اهلل
وبذور انثرها للجائعني

كيف يكون العالم
بال جنوب ارتديه

وشمال يبحث عني في اكتاف الوديان
كيف تكون االماسي

بال طيور مهاجرة 
واسراب نخيل تعطر سواقي النظر
رغم ما ارسمه من بساتني للخوخ

رغم ما ادركه من اثر للفراش

فمازالت خطواتي جتلدها الرياح
عبر ممرات مكتضه بالنوارس املصلوبة

مازال كوخي 
يعشق حبات املطر املنفلقة

في سهول السحاب
املتشحة بالبهجة على روابي البيادر

 استعيد تأملي
اصوغ احلروف

كيف يكون الشتاء
بــال مواقد تطرد الصقيــع عن جلود 

املنازل
وصهيل للرعود

ليرتعش اخلوف في فنارات الرحيل
كيف تهبط عصافير السعادة

بال ارصفة للقناعات
وضحكات تنقش

سرور الصفصاف على وجه الشمس
كيف اكون 

ان طاردتني الغربة
وجتشمت اهوال الكهوف

على منافذ البسمات
كيف اكون

ان الح برأسي االفق االبيض
يســتزل  في ضباب  العيون  وغاصت 

النهار
هل اردد اغنيتي القدمية

ستأتي حبيبتي وحتضن الكفوف
فينحسر الدخان عن قارعة البصر

هل اعزف ســمفونية اجلرح الذي لم 
يهتدي الى قاتلة

ام اروي حكايات الغجر
للصبية اخلائفني

وخيام لم تطئ االرض 
اال عند منعطف للبكاء

د.مهدي املانع

أسئلة على حافة القلب

ليس األقدمون وحدهم الذين تركوا آثارهم 
على احلجر، ونقشــوا أسماءهم على ألواح 
الطــني. فهناك في هــذا العصر من بقيت 

بصماته خالدة مبرور الزمن أيضاً. 
لقد تــرك العديد من زعمــاء العالم ندوباً 
غائرة في تأريخ بلدانهــم، والبلدان األخرى.
وحتولوا إلى قــادة عظام يذكــرون في كل 
مكان.  فاجملتمع اإلنساني يتأثر مبا حوله، وال 
يتوقف عند حدود الوطن الواحد. وهذه هي 
حال العلمــاء واخملترعني والكتاب واملفكرين 

والفنانني في شتى بقاع املعمورة. 
كان لدينا في العراق رجال من هذا النوع، لم 
تستطع صروف الدهر أن تنال من إجنازاتهم 
في قليل أو كثير. ألن ما قدموه كان إضافة 
غير مسبوقة، غيرت وجه البالد وعمقت من  

وعي اجملتمع، وتفكير الناس.
ومن هؤالء  الوزير خير الدين حســيب، الذي 
قام في منتصف الستينات بتحويل العراق 
القطاع  املركزيــة. فألغى  اإلدارة  إلى نظام 
اخلــاص وأحل بدالً عنه القطاع العام. ورغم 
مرور أكثر من نصف قرن على هذه اخلطوة، 
ورغم قلــب نظام احلكم ألكثر من مرة، فإن 
القطاع  الذي أرســى أسســه خير الدين 
حســيب هذا – وهو مازال حيــاً يرزق – بقي 

ثابتاً في مكانه، لم ميس!
والقطاع العام ليس شــأناً اقتصادياً صرفاً، 
كما قــد يتبادر للذهــن، بل هو أســلوب 
متكامل للحياة، ال يسمح للفوضى أن تدب 
في اجملتمع. وبناء عليه  بدأت وزارة اإلرشــاد 
في أعقاب تلــك املبادرة )1965( بإصدار عدد 
من الدوريات وسالسل الكتب. واستطاعت 
أن تتحول إلــى وزارة ناجحــة. ولم تكتف 
بنشــر املؤلفات العراقية بــل جتاوزتها إلى 
نتاجــات عربية أخرى. ومبرور الوقت تضاعف 
نشــاط وزارة اإلرشــاد )التي حتول اسمها 
الحقاً إلى وزارة الثقافة واإلعالم( حتى غدت 
محور اهتمام النخبة العراقية والعربية في 

كل مكان.
وإذا كان هذا النظام قد تســبب في ما بعد 
بثقافة أحادية، احتكرت وســائل النشــر، 
وأبعدت كل من ناصبها العداء، فإنها أغنت 
البالد بتراث ثقافي نــادر املثال. ولم تتوقف 
هــذه املهمة حتى بعــد أن أصيب القطاع 

العام بالشلل التام.
إن وفرة املنشــورات، وإن لــم تكن مقنعة 
كثيــراً، تبقى ذات مــردودات إيجابية. ففي 
الســتينات أيضاً تولى ثروت عكاشة – وهو 
من الضباط األحرار –  وزارة اإلرشاد القومي 
في مصر. وألن عكاشة كان يؤمن بالنوعية، 
فإن وزارته لم تعن بنشر الكثير من املؤلفات. 
وحينمــا غادر الوزارة وحل محله عبد القادر 
حامت، أصدر أوامره بنشــر كل ما تقع عليه 
اليد مــن كتب، بعد أن تلقى شــكاوى من 
أن   الفرصة ملئات األســماء  املؤلفني. فأتاح 
ترى النور. وكان يعتقد أن هذه  املنشــورات 
الغزيرة ال بد أن تتمخض عن شئ مفيد. وال 

بد أن تدفع  بالشبان اجلدد إلى  االستمرار. 
تــرى كم من وزير من وزرائنــا فكر مبثل هذا 
األمــر، فقــرر أن يترك أثراً جميــالً في وعي 
الناس. وكم من مســؤول من مســؤولينا 
حاول أن يضع فــي بالده بصمة ال تضمحل 

مبرور األيام ؟

آثار .. وآثار!

دراسة

شعر

علوان السلمان

   الشــاعر معن غالب ســباح في 
الشــعرية)النصير  مجموعتــه 
نسجت  التي  والســبعون(  الثالث 
االنسانية  الشعرية عواملها  انامله 
واسهمت دار الضياء للطباعة  في 
نشرها وانتشــارها/2018  يتحدث 
عن درامــا انســانية تعتمد ثيمة 
القيم عبر  تتمحور حــول صــراع 
مخيلــة حاضرة ومتحفــزة طوال 
الصورة  تشــكيل  لتعيد  االحداث 
املعاصر  االبداعي  احلدثي  بشكلها 
التقابل والتضاد  الذي يقوم علــى 
بني عاملني مكانيــني: أولهما مكان 
ومــكان  وشــخوصها  الذاكــرة 
بينهما  ومــا  وموجوداته،  الواقــع 
تتحقق حركية التجــاذب والتنافر 
بني الــذات واملوضــوع، اضافة الى 
انه يحــاول االنفتاح علــى عوالم 
متفاوتــة  مبســتويات  متنافــذة 
يعتمدها املنتج)الشــاعر( في بناء 
نصه الشــعري، ابتداء من الفكرة 
والصورة  املتفجــرة  باللغة  ومرورا 
الشعرية، من خالل تعبيره عن ذاته 
وتصويــره لألحــداث بطريقة تثير 

املستهلك)املتلقي(،  عند  التساؤل 
الفكرية  خزانته  نبش  في  وتسهم 
العنوان  والتأويل..ابتداء من  للتأمل 
العالمة السيميائية الدالة بلغتها 
االيحائيــة ورمزيتهــا املنحصــرة 
والســبعني(  الثالث  في)النصيــر 
للحسني)ع(  املنتج)الشــاعر(  وهو 
في واقعــة الطف..مع نص اهدائي 
مواز يســهم في الكشف عن املنت 
النصي..)الــى شــهداء الكون في 
زمــان ومــكان( بتوظيف كل  كل 
ما تتيحه فضاءاتهــا من مجازات 

واستعارات ورموز..
ولنا حسني

مثلما نبغي ونهوى
مثلما شاءت نفوس الثائرين

مثلما حلق مزهوا
كمشكاة بليل كربالئي بهيم

مثلما غيمة حق
متطر الالءات في كل زمان

وتغذي جذوة احلق املبني
ايها املوغل في احلب رويدا

انني احمل
عشقا زينبيا للحسني  /ص1

 فالنص يعتمد السردية الشعرية 
املهيمنان  اجلمالــي،  الذاتي  واحلوار 
يتداخل فيه  الــذي  على جســده 

واالجتماعي  )الداخلــي  الصــوت 
اعتمــاد  والســايكولوجي(..مع 
التذكر من  تقانة  املنتج)الشــاعر( 
خالل دواخله الشخصية التي تنظر 
الذاتي، فضال  للواقع من منظورها 
عــن ان املنتج)الشــاعر( ميازج بني 
النفسية،  واحلالة  والذات  الطبيعة 
مبخيلة خالقــة بنفاذها الى جوهر 
باألضداد،  املثقلة  والذاكرة  االشياء 
حتى انه يتعمد عند تناوله املوروث 
ان يحرفه عن سياقاته  الى  الديني 
املتداولة، ليشكل مسارا آخر ورؤية 
اخرى معاصرة، مســتندا على رؤيا 
انسانية شــمولية واسلوب ينحو 
الــى شــعرية التفاصيــل وجتريد 

اليومي من أطر التاريخ.
والرمز  االســتعارة  اعتمد  الشاعر 
وكل مــا توحــي به مــن امكانات 
جمالية وفكريــة لتحقيق ابعادها 

الداللية احملمولة في نسق النص..

متدرعا بالصبر عاد ليرفعه
            وأتــى حمام اخللد كي يحيا 

معه
ملك اذا أعددت تيجان الورى

        ســيقيم عــرش احلــب عند 
املشرعه

لقياه عز والفراق مؤرق

         وســمو مصرعــه يشــاهد 
مصرعه

وحواره املاء الذي ملا دنا
        والســبط فــي عطــش رمى 

مستنقعه   / ص6
   فالشاعر ميزج في صوره الشعرية 
التخييلي واحلســي، ليخلق موقفا 
بلغة  جتربتة  ويكثــف  فكرا  يطرح 
وفصاحتــه  املــوروث  روح  حتمــل 
مســتعينا بقدرته اللغوية ورؤيته 
الشعرية املتصلة بطبيعة تكوينه 
الفكري)احلســيني( والروحــي، لذا 
فهــو يتفاعــل مــع الواقعة بكل 
توظيــف ضمير  عبر  موجوداتهــا 
املســتهلك  من  ليجعل  الغائــب 
)املتلقي( حاضــرا بوجده ووجدانه، 
متأمــال ومنقبــا في ثنايــا النص 
االيثارية  كوامنــه  عن  للكشــف 
وحــل رمــوزه، كونه نــص مفتوح 
بتجــاوزه االزمنة واشــتغاله على 
آليات ابداعية متزج مــا بني الذاتي 
واملوضوعي وفق اشــتراطات فنية 
ولغة خالية من التقعر  والضبابية، 
فيقدم صورا ببوح شــعري مخزون 
ارتباطه  في دواخله يعكس مــدى 

مبوضوعه الشعري..
خذني اليك فكل قطر من دمي

نادى عليك
وكل نبض من هوى روحي لديك
فاليوم تاسوعاء والليل القصير

ينوء بالوجع الثقيل
مضمخا حزنا عليك

ياراحال عن هذه الدنيا
الى شمس احلقيقة

ومشعال كبد املصابيح االنيقة
ناصعا في مقلتيك

اسرج دمائي زيت قنديل
ودعني اسرد احلب العنيف

بساحتيك     / ص48 ـ ص49
فالشــاعر تســيطر عليه املؤثرات 
اخلارجية مسهمة في بلورة الفكرة 
فتندمج  عواملها  في  واالســتغراق 
بوجدانه وحتضر فــي صورها بلغة 
وقدرتها  اجلمالــي  متتلــك مؤثرها 
للصــورة  املانحــة  التواصليــة 
الشــعرية املكتنــزة مبضامينهــا 
النفسية واالجتماعية، وبذلك قدم 
الشاعر نصوصا تستمد شعريتها 
التي حتمل  ذاكرته ومشاهداته  من 
رؤيتــه للواقع واشــكالياته برؤية 
ابداعيــة متناغمة الرؤى، متفاعلة 

في انساق مكتظة باحليوية.

قراءة

انطباعات عن )النصير الثالث والسبعون( 
والدراما اإلنسانية

غالف الكتاب

النسوية:- هل هي االختيار األفضل للكاتبة العربية ؟

قراءة في كتاب الروائيات العربيات المعاصرات )1( 
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عصبة الشغيلة الكردستانية
سكرتير العصبة

*ما كان منصبكــم داخل العصبة، 
هل كنت عضوا قياديا فيها؟

- في احلقيقة شــعرت بأن الرفاق في 
وأنا  هواهم،  علــى  يعملون  العصبة 
أساســا لم أذهب معهم لكي أتولى 
للتنظيم،  أكون سكرتيرا  أو  قيادتها، 
وأرشــدهم  أوحدهم  بل ذهبت لكي 
بعــد أن نضجت فكرتهم وتأســس 
التنظيم، فبحكــم خبرتي الطويلة 
فــي العمل التنظيمي والسياســي 
داخــل كردســتان وخارجها، وبحكم 
تكويني الفكري كنت أرى صعوبة في 
تولي قيادة هذا التنظيم ولذلك كنت 
مترددا، وفضلت أن أكون ظهيرا لهم 
وليس قائدا يدير شــؤونه، فلم أفكر 
يوما أن أكون سكرتيرا لهذا التنظيم 
اجلديد، ولذلك أرسلت بطلب شهاب 
شــيخ نوري عام 1973 لكي أتناقش 
معه حول كيفية إدارة أمور التنظيم، 
وقدمت له مقترحاتي حول أســاليب 
العمل ومــا ميكن أن يفعلوه، وأبلغته 
بإســتقالتي من عضويــة العصبة 
ســكرتاريتها  بتولي  رغبتــي  وعدم 
مع بقائي داعمــا ونصيرا لهم كلما 

تطلب األمر ذلك.

* وماذا كان موقف األعضاء اآلخرين؟
- لــم يحبذ شــهاب ورفاقه فكرتي 
بالتخلــي عــن العصبة فعــاد الى 
كردســتان وتشــاور مع رفاقه وقرروا 
رفــض إســتقالتي ولكنــي أصررت 
وبقيت معهم.ولم أكشف إستقالتي 
ألحد بل أبقيتها معلقة ال يعرف بها 

أحد.

* وهــل إقترحــت شــخصا معينا 
لقيادة التنظيم؟

- نعــم فكرت بذلك. ففــي لقاء لي 
مــع نوشــيروان مصطفــى حاولت 
إغراءه بهذا األمر وخاصة أن دوره كان 
مميزا داخل التنظيــم، وكنت أراه من 
بني جميــع رفاقه اآلخريــن أكثرهم 
التنظيم،  قيــادة  لتولي  ولياقة  وعيا 
فهو شــاب ذكي وذو عقل راجح، وهو 
نشيط في الكتابة، وإضافة لكل ذلك 
هو من عائلــة كردية أصيلة ورصينة 
في مجال النضــال الوطني ويوظف 
هذه األصالة مبزجها باملباديء واألفكار 
وجتنيدها خلدمة شعب  الفلســفية 
كردســتان وقضيتــه العادلة وحترير 
فلم  الكادحة،  والطبقــات  الفالحني 
يكن من طينة املاركسيني املتعلقني 
باحلركة الشــيوعية الى حد أن يعزل 
نفســه من اجلماهير، لــم يكن مثل 
يتنكــرون جلذورهم، بل  الذين  اولئك 
هو ثابت اجلذور داخل مجتمعه وطوع 
اللينينية  جميع مبادئه املاركســية 
وحترير  واإلشتراكية خلدمة مجتمعه 
الكادحني  مــن  الشــعب  طبقــات 
املظلومــني.  والعمــال  والفالحــني 
بســبب  عنه  بعض حتفظاتي  ورغم 
إنفعاليته والذي يــؤدي به أحيانا أن 
تقييمه  وخاصــة عند  توازنه،  يفقد 
لرفاقــه، ولكنه باملقارنــة مع رفاقه 
اآلخرين ومنهم شــهاب شيخ نوري، 
هو أفضلهم رغــم أنه إنعزل عنهم. 
فلم أكن أرى شهابا أفضل من بقية 
اآلخرين من الناحية النظرية، ولكنه 
والعمل  الشــخصية  الناحيــة  من 
احلزبــي وخبرته وصموده وبســالته 
أفضلهــم جميعــا،  بالطبــع  كان 
العملي  نشــاطه  عن  تخلى  ولذلك 
السري.وعلى  للنضال  نفسه  وكرس 
اآلخرين.  على  قدمته  األســاس  هذا 
وهناك أشخاص آخرون من ذوي اخلبرة 
والكفــاءة منهم بكر حســني الذي 
كان شابا ذكيا وواعيا، ولكن عيبه أنه  
كســول ال يحب أن يكرس جل حياته 
للعمل السياســي، ويحاول أن يوازن 
بينهما، مع رغبتــه بالعمل في ظل 
العنف  أجواء  أجواء هادئة وليســت 
واملغامرة بالنفس، ولذلك نأى بنفسه 
أراه أهال  عن قيادة العصبــة، وكنت 
التنظيم ولكن لألســف لم  لقيادة 

يرغب بذلك.
أرى في جعفر عبدالواحد  كما كنت 
شــخصية جيــدة ومتمكنة وليس 
فيه عيــب ينتقص منــه من ناحية 
ناحية  والثقافــة وكذلك من  الفكر 
إجادتــه للغــات الكرديــة والعربية 
تثقيف  في  وإســتمراره  واإلنكليزية 
إضافة  والقراءة،  باملطالعة  نفســه 
الى شــجاعته وإقدامه في مواجهة 
التحديــات، وقــد وصل الــى مراتب 
متقدمة في العمل العسكري حيث 
أصبح قائدا لفرع ضمن تشــكيالت 
البيشمركة، وكان رجال باسال ويؤمن 
إميانا عميقا مببــاديء العصبة، ولكن 
يبدو أن شخصية شــهاب تقدمته، 
ولذلــك فضلــت أن يكون هــو نائبا 
ومساعدا لشهاب حتسبا من تعرض 
شــهاب ملكروه اليحمد عقباه.وكان 
فريدون عبدالقادر أيضا شــابا واعيا 
ولــه عقل راجح ، وهو بدوره نشــط 
فــي الكتابــة ، ولكن يؤخــذ عليه 
عيبــان، األول، هو أنــه غير منضبط 
أنه محب  والثاني  األمور.  ويستعجل 
للظهور وسرعان ما يكشف نفسه، 
ولم أكن أحب فيه هذا الطبع، كنت 
أخشى أن يؤدي به الى اإلضرار بنفسه 

وبتنظيمه وبالثورة أيضا.
حني كنــت في اخلارج بتلــك الفترة 
زارني جعفر أيضا في ســوريا ولبنان 
وجلسنا معا وحتادثنا طويال، وحملته 
واإلرشــادات  التوجيهــات  ببعــض 
لرفاقه بالداخــل، فصلتي بالعصبة 
لم تنقطــع رغم أننــي تخليت عن 
منصب السكرتير وقدمت إستقالتي 
التي  لــم يقبلها الرفاق رغم إصراري 
عليها.وحني إنعدمت فرص الســالم 
مع النظــام العراقي وبــدأت الثورة 
عام  القتــال  إســتئناف  نحو  تتجه 
بالعصبة  رفاقي  الــى  1974، حتدثت 
وأبلغتهم بأنه بات لزاما علينا جميعا 
أن نســاند الثورة ونقاتــل احلكومة، 

مبعنى أنه رغم إختالفنا في املواقف، 
لكن يجب أن نســاند ثورة كردستان 

ونقف بجانب قيادتها.

دور العصبة أثناء ت
جدد القتال عام 1974

*وهــل أدى أعضاء العصبة وقياداتها 
دورهم املنتظر في ثورة عام 1974؟

- السياســة التــي إنتهجها الرفاق 
كانــت ذكية وصائبــة رغم صعوبة 
تطبيقهــا وحاجتها الــى املزيد من 
الوقــت، وأعتقد أنهم لم يوفقوا في 
تطبيقها بشكل دقيق، وأنهم وقعوا 
حتت تأثير العادات الســيئة لفريدون 
عبدالقادر بإستعجال األمور، وكذلك 
رغبة الرفــاق بالظهور العلني ما أدى 
بهم أن يرضوا بأدوار ومهمات صغيرة 
وهامشية بصفوف الثورة مثل تعيني 
بعضهم محاســبني أو موظفني في 
الثورة. فقبل ذلك قررنا  مؤسســات 
أنه في حــال إلتحــاق أي عضو من 
العصبة بالثورة يجب أن يكون جريئا 
في طرح أفكاره، وخاصة أنه في تلك 
الفترة كانت الروابط قد نشــأت بني 
قيادة الثورة وكل مــن إيران وأميركا 
وإسرائيل وهي روابط الميكن هضمها 
من قبل أي ماركسي لينيني أو يقبل 
بهــا مــن دون معارضــة. ونظرا ألن 
الثورة كانت شــعبية وإلتف حولها 
جماهير غفيرة مــن املواطنني الذين 
كرســوا حياتهم للدفــاع عنها، لم 
يكن بإمكان العصبة أن تنشق عنها، 
بل أوجبت الضــرورة أن تبقى معها 
وخاصة أننا تبنينا سابقا مبدأ )وحدة 
الصراع( وتوحيد العمل السياســي 
قــوال وفعال في اجملاالت السياســية 
أعتقد  اخلارجية.ولكني  والعالقــات 
بأن الرفاق لم يوفقوا بطرح أفكارهم 
كما يجب أضف الى ذلك أن عالقاتنا 
الفتــرة كانــت ضعيفة  تلــك  في 

واإلتصاالت بيننا محدودة.

إرتكبوا  الداخــل  رفاق  بــأن  وأعتقد 
خطــأ تاريخيا فادحا حــني أعلن املال 
مصطفى اإلستسالم وإنهيار الثورة، 
وإستســلموا  العراق  الــى  فرجعوا 
للنظــام، حتــى أنهم لــم يكلفوا 
رأيي  ملعرفة  بي  لإلتصال  أنفســهم 
أنهم  وخصوصا  فعلــه،  يجب  فيما 
يعرفون رأيي الــذي طرحته من خالل 
اإلذاعــة وبأنني ارســلت الناس الى 
الناحية  اجلبال! وكان شــهاب مــن 
النظرية ضعيفــا جدا ولم يكن قويا 
مبا فيه الكفاية ليواجه تلك األحداث 
وما يتوجب علــى العصبة في تلك 
األيام العصيبة، فقد كان واقعا حتت 
تركز  التي  املقولة اخلاطئة  تأثير تلك 
الصراع األساســي مــع اإلمبريالية 
فحسب، ولذلك رأى بأن التهدئة مع 
حكومة البعث والتعاون السياســي 
معهــا أمر الحــرج فيه، مــا يعني 
التخلى عن فكرة وشعار إسقاط هذا 

النظام الدموي.

* هل هــذا يعني بأن العصبة كانت 
تتطلع الــى التفاوض مــع النظام 

البعثي بعد سقوط الثورة؟
- نعم كانــوا يتصــورون ذلك، حتى 
انهم أرســلوا الي برســالة يقولون 
فيهــا، أن جميــع األنظــار متجهة 
نحوك، وعليــك أن تبذل جهودك من 
أجل التفاوض مع احلكومة عسى أن 

جند حال لألوضاع الراهنة.

* وملاذا لم تســتعجل العــودة الى 
كردستان إثر تلك األحداث؟

- لقد نزلت علي الكارثة كالصاعقة 
وأثرت بــي الى درجة كبيرة، ورأيت بان 
املوقــف الصائب ملواجهــة تداعيات 
احلــدث هــو بقــاء رفــاق العصبة 
متمركزيــن باجلبال ثم يرســلوا إلي 
املقاومة  ونواصل هناك  أللتحق بهم 
ونواصل الثــورة حتى لــو كنا عددا 

صغيرا.وأظــن أنهم لــو فعلوا ذلك 
لكان باإلمكان أن ندعو علي عسكري 
ومئــات اآلالف اآلخرين مــن رافضي 
اإلستســالم ليلتحقــوا بنــا وندمي 
الى  وعادوا  تفرقــوا  لكنهم  نضالنا، 
وإعالن  اإلستسالم  معتبرين  مدنهم 
إنهيار الثورة قــرارا صحيحا وصائبا. 
املوقــف صراعات  ونتجت عــن هذا 
كثيرة، فباإلضافــة الى كونه موقفا 
خاطئا، أدى أيضا الــى بروز صراعات 

وخالفات داخل العصبة.
           

العالقات بني عصبة الداخل 
واإلحتاد الوطني باخلارج

* وكيف نشــأت العالقة بينكم في 
اخلارج مع عناصر الداخل؟

- حني كنا منهمكني بتأسيس اإلحتاد 
برفاق  إتصلــت  اخلارج  الوطني فــي 
الداخــل كي يرســلوا مندوبا عنهم 
إلي.وجاء فريــدون عبدالقادر وقابلته 
في برلني، وشــرحت له ماهية اإلحتاد 
الوطني الذي نســعى لتشكيله وما 
ســيكون دور العصبة فــي الداخل. 
وكان رأيي أن العصبــة هي كصفار 
البيض حتتــاج الى زاللهــا لتكتمل 
وتتحــول الــى بيضة كاملــة، وقد 
تتحول هذه البيضة الى فروج كامل 
قابل للعيش، ولذلــك أرى أن تواصل 
العصبة عملها داخل اإلحتاد الوطني 
في هذه املرحلة وأن تعمل بنشــاط 
لكي تثبت أقدامهــا في هذا اإلطار.
وكان مقــررا أن ينشــط اخلط العام 
وســط اجلماهير بالتوازي مع نشاط 
العصبة، فقد كانت سياســتنا هي 
إســتيعاب أكبر عدد ممكن من أفراد 
الشــعب داخل اإلحتــاد الوطني وأن 
تكون العصبة جــزءا منه ولها احلق 
والنشــاط  التنظيمي  العمــل  في 
املستقل  واآليديولوجي  السياســي 
وأن تــؤدي دورهــا وتطــرح أفكارها 

ومبادئهــا على الشــعب فــي إطار 
اإلحتــاد الوطني.وأبلغت فريدون بكل 

هذه اآلراء لينقلها لرفاقه.
في تلك الفترة أراد أنور زوراب أن يعود 
الــى وظيفته ويتابع عملــه ببغداد، 
وفي الفترة نفســها مت إعتقال أحد 
أعضاء احلركة اإلشــتراكية العربية، 
األمنية  للســلطات  إعترافاته  وقدم 
ضد أنور الذي أضطــر الى اإلختفاء.
درجة  لفريدون"إرفعوا  قلــت  حينها 
عضوية أنور الى مستوى كادر حزبي 
وخصصوا له مســاعدة مالية حتى 
اليضطر للعودة الى عمله، ألنني على 
يقني بأنه ســيعتقل، وإذا إستعصى 
عليكم ذلك أرسلوه إلي سنؤمن له 
املال،  بعض  وأعطيته  معيشته،  هنا 
وقلت له "من اآلن فصاعدا ال توقفوا 
نشاطاتكم بســبب املال، فسنحول 
لكــم بإســتمرار ماحتتاجونــه من 
األموال". ولألسف قبل رجوع فريدون 
كان شهاب قد رخص لعودة أنور الى 
عملــه احلكومي، وقال لــه "مضى 
شهر دون أن يتعقبك أحد، ويبدو أنه 
ليست هناك أية شكوك حتوم حولك، 

عليه عد الى عملك والتخف". 
ولكن يبــدو أن تلــك التهدئة كانت 
كالهدوء الذي يسبق العاصفة فقد 
خطــط  النظام مســبقا إلعتقاله 
ولذلــك حاملا عــاد أنور الــى عمله 
وبعد  بالســجن  وزجــوه  إعتقلــوه 
إنهار  وحشــي ضده  تعذيب  ممارسة 
كاشــفا  الكاملة  إعترافاته  وقــدم 
أســماء عدد من رفاقــه بالتنظيم ، 
فتم القبض علــى بعضهم وإضطر 
اآلخــرون الــى اإلختفاء، أمــا الذين 
أعتقلوا فقدمــوا بدورهم بإعترافات 
ضــد رفاقهم، ومن بــني الفارين جاء 
ثالثــة منهم الى دمشــق عن طريق 
التهريب أحدهم إبراهيم عزو، واآلخر 

هو فرهاد شاكلي.

هرب قادة العصبة الى إيران

* هل هرب قادة العصبــة الى إيران 
كان بســبب إعتقال أنــور زوراب، أم 

هناك أسباب أخرى؟
- علمنا مبا حــدث بعد فترة، وأعتقد 
بأن شــهاب إرتكب خطــأ ثانيا حني 
قرر التوجه الــى إيران بطريق وصوله 
إلينا، فلــم يؤمنوا طريق ســفرهم 
كما يجب، وكان يفترض أن يبقوا في 
مكانهم داخل كردســتان ليعطوني 
فرصة تأمني طريقهم الى إيران، وكان 
بإمكاننا أن ننقلهم الى دمشــق عن 
طريــق بهدينان، ولكنهم ســارعوا 
بالذهــاب الى إيران وســبقهم رفاق 
آوات عبدالغفور وأرسالن  آخرون مثل 
بايز وعلي بجكول فألقت السلطات 
اإليرانية القبض عليهم جميعا، وبعد 
إبقائهم بالســجن لفترة سلمتهم 
الســلطات اإليرانية الى العراق وفقا 
اجلالد شــاه  اجلزائر.وأثبت  إلتفاقيــة 
إيران مــرة أخرى من خالل تســليم 
شهاب ورفاقه عداءه املستحكم ضد 
الشعب الكردي وحركته التحررية.ومت 
تســليم هؤالء عبر النقطة احلدودية 
ببينجوين ثم سفروا الى السليمانية 

ومن هناك الى بغداد.

* بعــد كل تلــك الضربــات كيف 
نهضت العصبة من جديد؟

- غيرت العصبة إسمها من العصبة 
عصبة  الــى  اللينيــة  املاركســية 
الشــغيلة الكردســتانية، وهذا أدى 
الى نهضــة أخرى للعصبة من خالل 
إعالن إنفصالها الفكري عن مركزية 
احلركة املاركسية العاملية، وأصبحت 
تنظيما ماركســيا لينيا مســتقال 
إرتباطها الفكــري بالصني  وفكــت 
ويوغســالفيا،  وألبانيــا  وموســكو 
وحصرته باملبادئ املاركسية اللينينية 
فقط.وتقــرر وقــف إطــالق النعوت 
املعسكر  لدول  املســيئة  واألوصاف 
إشتراكية  كانت  حيث  اإلشــتراكي 
حينذاك  توصف  الســوفيتي  اإلحتاد 
بـ)اإلشــتراكية اإلمبرياليــة(، وتقرر 
أيضا أن تأخذ العصبة تطور احلركات 
العمالية واملاركسية والشيوعية في 
أنحاء العالم بنظر اإلعتبار.وأن تنظر 
العصبة بعني اإلعتبار الى الدول التي 
تتجه نحو اإلشتراكية أو التي تظهر 
الدميقراطيبة  بودار املسير نحو  فيها 
املثال،  ســبيل  فعلــى  الشــعبية. 
إعتقدت العصبة بأن إنحرافات كثيرة 
حدثت فــي بعض بلدان املعســكر 
اإلشــتراكي الســابق وكانت سببا 
اإلشــتراكية ظلت  ولكن  إلنهيارها، 
ثابتة وبقيت كواقع وكحركة شعبية 
كبرى، ولذلك حتولت بعض تلك الدول 
الى اإلشتراكية الدميقراطية وإجتهت 
اللينينية.  املاركســية  نحو  بعضها 
ولذلــك الميكن أن نشــطب األحزاب 
التي إنحرفت عن مبادئها وأسســها 
النظريــة، أو تلك التــي تتحكم بها 
البيروقراطيــة، أو الدول الي أخفقت 
أنظمتهــا في حتقيق اإلشــتراكية، 
وبنــاء عــلى ذلــك يجــب علينا أن 
نتحرر مــن تلك النعــوت واألوصاف 
واملسيحية  اإلســالم  السيئة.وكما 
تفرقتــا الى فرق ومذاهــب مختلفة 
وإنحرفت بالتالي حتــى عن مبادئها 
األساسية، لكنهم سيبقون كإسالم 
احلركة  فــإن  وعليــه  ومســيحيني، 
العمالية املاركســية يجب أن ينظر 
إليها من هذه الزاوية أيضا فهي باقية 
أيضا ولن تفنى رغم اإلنحرافات التي 
حتصل بصفوف أحزابها.كما تقرر في 
إجتماع العصبة أن اليهتم أعضائها 
باملظاهر والشــكليات، بل تركز على 
احلقيقــة  واملضمون.وفــي  اجلوهــر 
كان لنوشــيروان دور كبير ومهم في 
تثبيت تلك املفاهيم بالتنظيم، فقد 
بدأ عقله ينفتــح وأخذ طرح أفكاره 
ورؤاه بــكل جــرأة، و خاصة ما يتعلق 
باإلســتقالل عــن تبعيــة الصني أو 
السوفيات، وكذلك تركيزه على فساد 
بعض األحزاب واألنظمة الشــيوعية 

التي كانت توصف باإلشتراكية.

تضع "الصباح اجلديد" بــني 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 حســني 
وفرقــه اخملتلفــة للتفاوض مع االكــراد، بل أنه 

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

اتفاق اجلزائر بني الشاه وصدام.
وتشــكل املذكرات إنارة معمقة للطريقة التي 
اتبعها مــام جالل فــي معاجلتــه للتحديات 
واحللول التــي خرج بها لتجاوزهــا، ولكنها ال 
تخلو أيًضــا من اضاءة البعد الشــخصي ملام 
جالل مما يســاعد في نهاية املطــاف الباحثني 
السياســيني واملواطنني 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 38

إعداد: صالح رشيد
ترجمة: شيرزاد شيخاني
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نوشيروان مصطفى أرسالن بايز

السياسة التي إنتهجها الرفاق كانت ذكية وصائبة رغم صعوبة تطبيقها وحاجتها الى 
المزيد من الوقت، وأعتقد أنهم لم يوفقوا في تطبيقها بشكل دقيق، وأنهم وقعوا 

تحت تأثير العادات السيئة لفريدون عبدالقادر بإستعجال األمور، وكذلك رغبة الرفاق 
بالظهور العلني ما أدى بهم أن يرضوا بأدوار ومهمات صغيرة وهامشية بصفوف 

الثورة مثل تعيين بعضهم محاسبين أو موظفين في مؤسسات الثورة.
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متابعة - الصباح الجديد: 

أقام رجل صيني »حفل زفاف« على 
طفلته الصغيرة البالغة من العمر 
أربع ســنوات فقط والتي ترقد في 
املستشفى بســبب مرض خطير، 

وذلك من أجل حتقيق حلمها.
العاصمة  مستشفيات  إحد  ففي 
الصينيــة بكني، أقــام األب حفالً 
بسيطاً للغاية لطفلته التي تعاني 
نوعاً خطيراً من ســرطان الدم، مما 
في غضون  باملوت  مهددة  يجعلها 
شهرين، إذا لم يســتطع الوالدان 

جمع املال الكافي لعالجها.
وقال األب يوان الــذي انفطر قلبه 
على طفلته »ياكسني« إنه وعائلته 

رحلة  أنفقوا كل مدخراتهم خالل 
العــالج منذ نحو عامني، مشــيراً 
إلى أنه اقتــرض نحو400 ألف يوان 
)نحو60 ألــف دوالر( لدفع الفواتير 
الطبية، لكن األطباء قالوا لهم إن 
املزيد من العالج سيكلف 600 ألف 

يوان صيني )70 ألف دوالر(.
وفــي معرض حديثه، قــال األب إن 
طفلته أخبرتــه أنها تريد أن تكون 
عروساً، لذلك قرر ترتيب احلفل في 
في  بورين  في مستشفى  جناحها 

بكني.
وبدأت القصة، عندما خرجت ابنته 
تتألم بشــدة من إحدى جلســات 
العالج، طالبة من والدها أن يعيدها 
إلى املنزل، لكن األخير أخبرها أنها 
ســتكون قادرة على العودة عندما 

بإمكانها  تشفى، وعندئذ سيكون 
الذهــاب إلــى حديقــة احليــوان 
أيضا  وأنها  أصدقائها،  مع  واللعب 

ستتمكن من العمل والزواج.
»متى  والدها:  الطفلة  تسأل  وهنا 
ســأتزوج؟«، فأجابهــا: » عندمــا 
ومثل  مثلــي  كبيــرة  تصبحــني 
والدتــك«، فترد مســتغربة: »هذا 
أمامي وقت  أنــه ســيكون  يعني 
طويل«، قبل أن تتابــع: »مارأيك يا 

والدي أن تكون زوجي؟«.
األب حديثــه: »طفلتــي  ويتابــع 
صغيــرة وال تفهم معنــى الزواج، 
ولكنــي قــررت حتقيــق رغبتهــا 
وإسعادها«، حسب صحيفة »ديلي 

ميل« البريطانية.
وخــالل احلفل الذي أقيــم يوم 17 

تشــرين الثاني، ركع يــوان ليقدم 
الزهور،  البنته باقــة صغيرة مــن 
بعد أن لف منشــفة بيضاء حول 
خصرها، ووضع أخرى على رأســها 

لتكون »طرحة العروس«.
في  وزوجتــه حالياً  يــوان  ويعيش 
شقة صغيرة مستأجرة بالقرب من 
املستشــفى، على أمل أن يجمعا 
ما يكفــي من األموال ملســاعدة 
طفلتهما من »النــاس الطيبني«، 

على حد تعبير األب.
وقد تلقت العائلة حتى اآلن تبرعات 
عبر اإلنترنت بقيمة 150 ألف يوان 
)نحو 21 ألــف دوالر(، بعــد أن قرأ 
»طفلتي  املؤثــرة  كلماته  كثيرون 
أســتطيع  ال  وطيبة،  جــداً  بريئة 

التخلي عنها«.

تقـرير

 »حفل زفاف« ألب على ابنته
من أكثر القصص المرضية المحزنة خالل 2018

كائن مرعب يخرج
من سيول االمطار بديالى

تناقل ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي، 
صــور »أفاعي ســامة« وصفوهــا بأنها »كائن 
غريب« خرجت من السيول القوية التي تدفقت 
صوب نهــر الوند في قضــاء خانقني مبحافظة 
ديالــى، نتيجة هطول االمطــار الغزيرة قبل ان 

يجري اصطيادها من قبل االهالي.

هزة أرضية في بغداد
ومن االحــداث املهمة التي حدثت في البالد هي 
الهزة األرضية، التي ضربــت العراق والعاصمة 
بغداد يوم األحد 25 تشــرين الثانــي، واحدثت 

بعض االضرار املادية باملنازل واألبنية.
وأنتشــر في مواقــع التواصــل االجتماعي ما 
خلفته الهزة التي بلغت قوتها 6.4 درجات على 
مقياس ريختــر ومركزها غرب إيران، وقوع أضرار 
وتشقق في اجلدران والســقوف لشقق ومنازل 

سكنية في منطقة شارع حيفا وسط بغداد.

سيول األمطار تجتاح الموصل
ومن االحداث التي شــهدتها البــالد اجتاحت 
ســيول األمطار مدينة املوصل، شمالي العراق، 
وأعلنت الســلطات احلكومية فــي محافظة 
نينوى حالــة الطــوارئ في احملافظة بســبب 

الفيضانات، بحسب بيان رسمي لها.
وقامت قوات الدفاع املدني بإنقاذ عدة أُســر من 

الغرق في بعض مدن املوصل الغارقة بالسيول.
وأدى ارتفاع منســوب مياه نهــر دجلة إلى غرق 
اجلســرين الرئيســني اللذين يربطان شــطري 

املدينة.
21شخصاً بينهم أطفال ونساء ضحايا السيول

ومن االحداث املؤســفة في البالد 21 شــخصاً 
بينهم نســاء وأطفــال لقــوا مصرعهم في 
السيول والفيضانات التي سببتها أمطار غزيرة 
في شتى أنحاء العراق، وأسفرت أيضاً عن تضرر 

آالف املنازل.
وقال املتحدث باســم وزارة الصحة سيف البدر 
إن »البعض قتل بفعل انهيار أســقف املنازل أو 
حوادث سير أو صعقا بالكهرباء« في احملافظات 

الشمالية واجلنوبية على السواء.
ومن أكثر املناطق تأثراً كانت ناحية الشــرقاط 
(250 كيلومتراً شــمال بغــداد(، اذ دمرت آالف 
املنازل وفــرت العائــالت مع اجتياح الســيول 

للمنطقة.

اهم احداث 2018

            

متابعة الصباح الجديد: 

2018 جملة من  شــهد عــام 
األحداث الطبيعية التي سجل 
بعضهــا فــي خانــة الكوارث 
احملققــة والتي جمحــت فيها 
وكشفت  طبيعتها،  عن  األرض 
اخلارقة، وقـــد  فيهــا قوتهــا 
تفرقـــت هــذه األحــداث بني 
األعاصير واحلرائـق والفيضانـات 

والـزالزل.
في الســادس من تشــرين اول، 
وصل إعصار لبــان، بحر العرب 

وقد هدد ُعمان واليمن.
وزادت قوة وسرعة لبان متحولة 
إلى إعصار مــن الدرجة األولى، 
جراء رياح شديدة تقدر بني 120 

و150 كيلومتراً في الساعة.
وفــي بدايــات متــوز 2018، أدى 
الغزيــرة  األمطــار  تســاقط 
املتعاقبة في جنوب غرب اليابان 
وحاالت  الفيضانات  انتشار  إلى 
من السريان الطيني، حيث توفي 
126 شخصاً )بعضهم دفن حياً 
في االنهيــارات األرضية(، بينما 
أُعلن عن 86 في عداد املفقودين 

في 9 من الشهر نفسه.
وقد حثت السلطات أكثر من 8 
ماليني شخص على اإلخالء في 
23 والية، وقام نحو 54 ألف فرد 
من قوات الدفاع الذاتي اليابانية 
والشــرطة واإلطفــاء بالبحث 
احملاصريــن  األشــخاص  عــن 
أو املصابــني فــي االنهيــارات 
األرضيــة والفيضانات الناجمة 
عن األمطــار الغزيــرة، وقامت 
احلكومة اليابانية بإنشاء وحدة 
إدارة األزمات  لالتصال من مركز 
في مكتب رئيــس الوزراء جلمع 

املعلومات.
وفي متوز أيضــا، اندلعت حرائق 
مهولة في غابات مبنطقة أتيكا 
اليونانية،  بالعاصمــة  احمليطة 

صنفت األسوأ خالل 10 سنوات.
وأعلنــت حكومة أثينــا حالة 
الطوارئ في املنطقة، واستجاب 
عدد من الــدول األوروبية لنداء 

استغاثة من جانب اليونان.
وخلفــت تلــك احلرائــق ما ال 
يقل عــن 80 قتيــالً، على وفق 
ما أكدتــه مصــادر حكومية، 
وحوصر معظم الضحايا داخل 
منازلهــم أو ســياراتهم جراء 

النيران شرق العاصمة.
وفي كانــون الثاني، ضرب زلزال 
منطقة البيــرو بقوة 7.1 درجة 
على مقياس ريختر. ولم يؤد إلى 
حدوث تســونامي على املناطق 

الساحلية.
وفي اخلامس من آب حدث  زلزال 
فــي جزيــرة لومبــوك بقوة 7 

درجات على مقياس ريختر.
وقــد عــرف عــام 2018ايضا، 
موجات مــن القيظ، ففي خالل 
الربيع من العام نفســه عانت 
أجــزاء كثيرة مــن أوروبا درجة 
حــرارة غير مســبوقة وحرائق 
الظاهرة  وقد عدت هذه  غابات، 
جزء من موجــة حر غريبة أثرت 

على نصف األرض الشمالي.
وقد بلغت درجــات احلرارة رقماً 
قياســياً في اليابان حيث أثرت 
البالد  على مناطق كثيــرة في 

حني وصلــت إلى 35 درجة، كما 
ســجلت فيها حــرارة قصوى 
األعلى على  41.1 وهــي  بلغت 
اليابان  فــي  اإلطالق ســجلت 
وأدت الى وفاة 80 شخصاً ونقل 
22 ألف شــخص آخرين لتلقي 
ضربات  جــراء  املطلوب  العالج 

الشمس.
كمــا عــرف شــرق أفريقيــا 
فيضانــات مدمــرة، حيث أدت 
األمطار املوســمية في شــرق 
حدوث  إلــى  الســمراء  القارة 
إثيوبيا،  فــي  قاتلة  فيضانــات 
على  وأثرت  والصومــال،  كينيا 
أكثــر مــن مليــون شــخص 

املتضررون  بشكل كبير، وأخلى 
منازلهــم إليجــاد أماكن أكثر 
أمنــا بعــد أن تضــررت البنى 
التحتيــة بشــدة فــي بعض 
املناطــق، وأودت بحياة ما يقرب 
وتسببت في  500 شخص،  من 

تشريد اآلالف.
 2018 أحــداث  تخــل  ولــم 
الطبيعية من الكوارث اجلليدية، 
اذ عاشت أجزاء من العالم أجواء 
مــن البرد االســتثنائي نتيجة 
عاصفة جليدية باردة شــتوية 
من ســيبيريا الروســية هبت 
 26 أوروبا في  أنحاء  على جميع 
شباط 2018، صاحبها تساقط 

للثلــوج الكثيفة وجتّمد درجات 
اإلعالم  وسائل  وأطلقت  احلرارة، 
العاصفة  علــى  البريطانيــة 
الشــرق«،  من  القادم  »الوحش 
وأغلقــت املــدارس وتعطلــت 
انخفاض  مــع  النقل  وســائل 
درجات احلــرارة في جميع أنحاء 
القــارة العجوز، وقــد تعطلت 
املــدارس فــي جميــع أنحــاء 
إيطاليا، واستيقظ الرومان على 
مشهد نادر في العاصمة »روما 

مغطاة بالثلوج«.
أما تونس فقد عاشت في ايلول 
املاضي، وبالتحديد في منطقة 
البالد  نابل في شــمال شــرق 
اســتثنائية،  مناخية  أحداثــاً 
حيث هطلت أمطار غير مألوفة 
على سبيل  املنطقة  هذه  على 
املثال ال احلصــر، أدت إلى وفاة 5 
أشــخاص، اذ تساقط ما يصل 
إلى 197 ملم مــن األمطار في 
بعض أنحاء نابل، أي ما يشكل 
نحو نصف املنســوب السنوي 
لألمطار فــي املنطقة. وخلفت 
مادية كبيرة  الفيضانات أضراراً 

في كامل أنحاء الوالية.
وفــي 23 مــن تشــرين الثاني، 
تسببت األحوال اجلوية السيئة 
فــي محافظــة صــالح الدين 
العراقية بخسائر مادية كبيرة، 
حيث شهدت احملافظة الواقعة 
فيضانات  العراق  وسط  شمال 
جارفة  وســيوال  غزيرة  وأمطاراً 
أضــرت البنى التحيــة واملنازل 

وجرفت السيارات.
وقــد تــرك عــام 2018 بصمة 
مناخيــة محفــورة خاصة في 
أذهــان من عاشــوا بعض هذه 
االستثنائية  الطبيعية  األجواء 
البعض  حيــاة  غيــرت  التــي 
اآلخــر  البعــض  وقناعــات 
بخصوص الطقس الذي انقلب 
في بعض املناطق على طبيعته 

وخرج عن املألوف.

في 2018 كشفت األرض قوتها الخارقة

جانب من اعاصير 2018

متابعة الصباح الجديد: 
نقترب مــن نهاية عــام 2018، 
بوك  فيــس  فضائح  ومازالــت 
تتوالــى، األمر الذي بات أشــبه 
مبسلسل متواصل من الفضائح 
التي ال تنقطع أخبارها، اذ ميكن 
وصف العــام بأنه »عام فضائح 

فيس بوك بامتياز«.
وهذا األمــر ليس جديــًدا على 
االجتماعي  التواصــل  شــركة 
زوكربيرغ منذ  ومؤسسها مارك 
بداية تأسيســها تقريباً، عندما 
كان طالباً فــي جامعة هارفارد 

في العام 2003.
الفضائــح  هــذه  أن  الغريــب 
مســيئاً  تصريحــاً  شــملت 
للمســتعملني الذيــن جتاهلوا 
اإلهانة »الفجة« بحقهم عندما 
بوك  فيس  إن مســتعملي  قال 
لثقتهم  »أغبياء  كانــوا  األوائل 
معلوماتهم  وكشــفهم  بــي 

الشخصية«.
ورفضــت فيس بــوك أن ينتهي 
دون فضيحة،  2018 مــن  العام 
فجاءت األخيــرة قبل أيام قليلة 
على نهاية العام عندما كشفت 
تاميــز«  نيويــورك   « صحيفــة 
الشــركة منحت شــركات  أن 
الكبرى صالحية  التكنولوجيــا 
الوصول إلى بيانات املستعملني، 
مبا في ذلك رســائلهم اخلاصة، 
ونتفليكس  مايكروسوفت  مثل 

وسبوتيفي.

فضيحة الرسائل

تقول فيس بــوك إن ما هو جيد 
لها كشــركة بالضــرورة جيد 
للعالــم، ومزيد من املشــاركة 
ومزيــد مــن األصدقــاء، ومزيد 
العالم  التواصل ســيجعل  من 
و«اجعلوا  وترابطاً،  انفتاحاً  أكثر 

العالم أكثر تقاربًا«.
هذا ما كان يجادل به مؤســس 
حتى  زوكربيرغ  مارك  الشــركة 
في ظل الفضائــح التي طالت 
شركته قبل وخالل العام 2018.

وكانت الفضيحــة األحدث في 
14 مــن اشــهر اجلــاري عندما 
عيب  عن  الشــركة  كشــفت 
عرض خصوصيــة نحو7 ماليني 

مشترك للخطر.
وقالــت الشــركة إن العيب أثر 
6.8 مليون شــخص،  على نحو 
اخلاصة  املرور  استعملوا كلمات 
باملوقع في التعامل مع تطبيقات 
خارجيــة مرتبطة بالصور، وفقاً 
بوست«  »واشــنطن  لصحيفة 

األميركية.
للتطبيقات  املشكلة  وسمحت 
علــى صــور ماليني  باالطــالع 
بوك،  فيــس  على  املشــتركني 
حتى لو كانت منشــورة بدرجة 

خصوصية عالية.

اإلضرار باملنافسني
وحتديداً  بأســبوعني،  ذلك  وقبل 
كشــف  الشــهر،  من   5 فــي 
البرملان البريطاني عن »رســائل 
بريــد إلكتروني ســرية« تظهر 
التــي  التجاريــة  احلســابات 

الصور  غطــاء  حتــت  »تتخفى 
اجلميلة التي حتاول أن تعكسها 
وشركته  زوكربيرغ  شــخصية 
فيس بوك« وفقاً ملا ذكره أعضاء 

في البرملان.
كمــا تكشــف تلك الرســائل 
استراتيجية فيس بوك في »إحلاق 
ضرر متعمد« مبنافسيها، إضافة 
املشتركني من  بيانات  إلى جمع 

دون معرفتهم أو موافقتهم.
البريد  رســائل  إحــدى  ففــي 
إلــى  املوجهــة  اإللكترونــي 
زوكربيرغ بتاريخ 23 كانون الثاني 
2013، اقتــرح أحد املهندســني 
في فيس بوك إن توجه الشركة 
أن أطلقت  تويتر بعد  إلى  ضربة 
األخيرة خدمة ملشاركة الفيديو 
مع  التواصل  للمغردين  يتيح  مبا 

أصدقائهم في فيس بوك.
فيس  تعمد  أن  املهندس  واقترح 
بوك إلــى تعطيل هــذه امليزة، 
زوكربيرغ  فأبدى  لتويتر،  كضربة 
موافقتــه الفوريــة علــى هذا 

املقترح.
ولــم تكتف فيس بــوك بذلك 
بل منعت املنافســني بشراسة 
بيانات  إلى  الوصــول  من  بالغة 
اجلهة  تبقى  لكي  مستعمليها 
املهيمنة على هذا القطاع، األمر 
من  العديد  بفشل  تسبب  الذي 
التطبيقــات املنافســة، فعلى 
زوكربيرغ  وافــق  املثال،  ســبيل 
نفســه على قرار منــع تطبيق 
فايــن Vine مــن الوصــول إلى 

قوائم األصدقاء في فيس بوك.

عام الفضائح بامتياز
في »فيس بوك«

عام فقدان الثقة بالمارد األزرق

جموح الطبيعة بين األعاصير والحرائق والفياضات والزالزل
 في العراق 

متابعة الصباح الجديد: 
مبعهــد  نوبــل  جمعيــة  ســلطت 
"كارولينســكا" في الســويد، تشرين 
األول املاضــي، الضوء علــى الدور الذي 
لعبه العاملان األميريكي جيمس أليسون 
والياباني تاسوكو هوجنو، في حتفيز جهاز 
املناعة على مواجهة السرطان، وهو ما 
أدى إلى منحهما جائزة نوبل في الطب.

وقال أليسون، األستاذ في معهد "إم دي 
آندرسون" للسرطان بجامعة تكساس، 

انه ” اكتشــف نوعا من البروتني يكبح 
عمل جهاز املناعة، أما هوجنو، األســتاذ 
نوعا  فاكتشــف  "كيوتو"،  في جامعة 
اخر مــن البروتني في اخلاليــا املناعية، 
يعمل أيضاً على تعطيل اجلهاز املناعي 
لكــن بآلية مختلفة، وخلــص العاملان 
من ذلك إلى إمكانية اســتعمال اخلاليا 
املناعية ملهاجمــة األورام إذا ما مت وقف 

عمل هذه البروتينات".
واضاف اليسون، انه ” إذا منح جائزة نوبل 

للعاملني ســلط الضوء على جهودهما 
فــي إطالق املناعة في وجه الســرطان، 
فــإن هناك أبحاثاً أخــرى كثيرة خرجت 
عن مراكــز األبحــاث في عــام 2018، 
ودارت بشــأن الهدف نفسه، وأحد هذه 
األبحاث يتعلق بنجاح باحثني بريطانيني 
في تطوير عالج للســرطان باستعمال 
فيروس مت تعديلــه جينياً إلنتاج نوع من 
تقوية جهاز  فــي  تســاعد  البروتينات 
الســرطانية،  املناعــة ملهاجمة اخلاليا 

واخلاليا الليفيــة "اخملادعة" التي حتتمي 
فيها".

واســتعمل الباحثــون فيــروس يدعى 
 ،)enade notucirev( إندينوتوكيــرف 
إذا أجريــت تعديالت عليه فــإن اخلاليا 
السرطانية تساعد على إنتاج بروتينات 
اخلاليا التائية ثنائية النوع )BiTEs( التي 
تعمل على تنشيط اخلاليا املناعية لقتل 
اخلاليا املعيبــة، واخلاليا الليفية اخملادعة 

املرتبطة بها.

متابعة الصباح الجديد : 
في خبر حزين لعشاق احليوانات البرية، 
كشــفت تقارير صحفية أن نوعني من 
الزرافة مت إدراجهما مؤخراً ضمن قائمة 
بســبب  باالنقراض،  املهددة  الكائنات 
السلوك البشــري الذي أثر سلباً على 

منط حياتها.
وتراجعت أعداد هذه احليوانات الثديية 
الطويلــة، بنحــو 40 فــي املئة خالل 

العقود الثالثة األخيرة، وبحسب االحتاد 
العاملي للحفاظ علــى الطبيعة، فإن 
نوعــي الــزراف باتا في خانــة »اخلطر 

الشديد«.
ويوجــد هــذان النوعان املهــددان من 
الزراف في مناطق من شــرق ووســط 
وغــرب أفريقيــا، فــي حني ســبق أن 
انقرضــت بعــض األنواع مــن الزراف 
اإلفريقي، حســب  القرن  في منطقة 

صحيفة »صن« البريطانية.
العمران  زحــف  إن  باحثــون  ويقــول 
واملشاريـــع الزراعيـــة على املناطـق 
التـــي يعيـــش بها الــزراف من بني 
األســباب الرئيســة لدخــول احليوان 
الفريـــد إلى قائمة الكائنات املهـددة 

باالنقـراض.
وكشــفت تقاريــر بحثيــة أن بعض 
أنواع الزراف لم يتبق منها ســوى 400 

واختفت  العالم.  مستوى  على  حيوان 
الزرافات بنحو تام من دول أفريقية عدة، 
هي الســنغال وغينيا وبوركينا فاسو 

ونيجيريا وماالوي وموريتانيا.
ولم تنــل الزرافــات اهتمامــاً كافياً، 
البيئية على  بالنظر إلى تركيز اجلهود 
بعــض احليوانات التي تســتهدف من 
قبل الصيادين واملهربني ألجل احلصول 

على العاج، مثل الفيلة ووحيد القرن.

متابعة الصباح الجديد : 
أن  األميركية  »آبــل«  رفضت شــركة 
تودع عام 2018، من دون فضيحة أخرى 

تضرب منتجاتها الذكية.
وأقرت آبل منذ أيام بوجود عيب تصنيع 
خطير في حواســب »آيباد برو 2018«، 
والتي تــؤدي إلى انحناء بعض األجهزة، 
ووفقاً ملا نقله موقع »جي إس إم آرينا« 

التقني املتخصص.
وبالرغــم من إقرارهــا بالعيب، إال أنها 

وصفتــه بأنــه »أحــد اآلثــار اجلانبية 
البســيطة لعملية تصنيــع اجلهاز«، 
لهذا الســبب لن تكشــف »آبل« عن 

أرقام مبيعاتها.
وأشارت إلى أن ذلك االنحناء يتركز في 
الهيــكل املعدني املصنع من األملونيوم 
حلاســب »آيباد برو 2018«، كما أنه لن 
يزداد مع مــرور الوقت ولــن يؤثر على 
عمله، وال يعد عيباً خطيراً، بحســب 
قولها. لكن عدداً كبيراً من املستعملني 

وصفوا مبررات »آبل« بأنها غير مقنعة، 
اللوحــي اجلديد  وأن احلاســب  خاصة 
سعره يقدر بنحو 1900 دوالر أميريكي 

تقريباً.
وأرجعت آبل ذلك االنحناء في حاسبات 
»آيبــاد بــرو 2018« إلى مشــكلة في 
احلاســب  مبكونات  التبريــد  عمليــة 
املعدنيــة والبالســتيكية خاصة في 

نسختيه 11 و12.9 بوصة.
ادعاءات  املســتعملني  وكذب عدد من 

»آبل«، وقال إن العيــب واالنحناء يزداد 
باالستعمال اليومي للحاسب اللوحي، 
خاصة في حالة حمل »آيباد برو 2018« 

داخل حقيبة الظهر.
يذكــر أن آبــل واجهــت أزمــة مماثلة 
بهاتفهــا »آيفون 6 بلــس«، وأدى إلى 
تعطل مستشعرات اللمس في بعض 
الشــركة  الهواتــف، كمــا اضطرت 
األميركية إلى إطــالق برنامج تصليح 

مجاني لتلك األجهزة املصابة.

"المناعة والسرطان وجهًا لوجه" أبرز إنجازات الطب خالل عام 2018

صدمة بيئية ..  الزراف على حافة االنقراض

 آبل تودع 2018 بفضيحة جديدة



العواصم ـ وكاالت:
أعــرب البريطاني أنــدي موراي، 
لعدم  بالندم  عدم شــعوره  عن 
اعتــزال التنس، وذلك بعد غيابه 
الـ11 شهرًا. لقرابة  املالعب  عن 
ويشــارك أنــدي هذا األســبوع 
في بطولة بريزبن، والتي ســبق 
أن توج بلقبها مــن قبل، عامي 
2012 و2013، ولكنــه يدخلهــا 
التصنيف  فــي  وهو  العام،  هذا 
قال  االعتزال،  256 عاملًيا.. وعــن 
موراي، حسبما نقل موقع رابطة 
محترفــي التنــس، أول أمــس: 
"أرغب في ترك اللعبة بشروطي 

اخلاصة".
التوقف  قررت  "إذا كنت  وأضاف: 
عن اللعب منذ 6 أشــهر، بعدما 
للمستوى  العودة  في  فشــلت 
الذي يســمح لي بالتنافس مرة 
أخــرى، كنت سأشــعر حينها 
منح  في  أرغب  ولكنــي  بالندم، 
نفســي فرصة جديــدة للعودة 

ملستوى الذي يسعدني".
وتابع: "أعلــم جيًدا أنه بإمكاني 
املنافســة من جديــد في أعلى 
املستويات، ولكن أحتاج إلى دعم 

نفســي جيد، وهذا هو التحدي 
بعض  هناك  أن  خاصــة  املقبل، 

األمور التي أرغب في حتقيقها".
يذكر أن موراي يشارك في بطولة 
رافائيل  اإلسباني  بجانب  بريزبن، 
نادال والياباني كي نيشــيكوري، 
نيك  األســترالي  اللقب  وحامل 

كيريوس.
إلــى ذلــك، خســر اإلســباني 

رافائيل نــادال، أولى مبارياته في 
اجلنوب  أمــام  اجلديد،  املوســم 
وذلك  أندرســون،  إفريقي كيفن 
مبادلة  بطولة  نهائي  في نصف 
االســتعراضية املقامــة في أبو 

ظبي.
ومتكن أندرسون من حسم اللقاء 
مبجموعتــن مقابــل مجموعة 
واحدة، بواقع )4-6( و)6-3( و)4-6(.

ويواجه أندرسون غًدا، في املباراة 
النهائية، الفائز من مباراة نصف 
والتي ســتجمع  اآلخر،  النهائي 
ديوكوفيتش وكاران  نوفــاك  بن 
خاشــانوف.. وبدوره ينتظر نادال 
اخلاســر من مباراة ديوكوفيتش، 
ملواجهتــه فــي مبــاراة حتديد 

املركزين الثالث والرابع.
من جانب اخــر، أعربت األمريكية 
ســيرينا وليامز، عــن رغبتها في 
التركيــز على األهــداف الكبرى، 
أول مباراة  وذلك بعــد خوضهــا 
نهائي  عقــب خســارتها  لهــا، 
بطولة أمريــكا املفتوحة للتنس 
أمــام اليابانية نعومي أوســاكا.
وخسرت سيرينا ، أمام شقيقتها 
فينوس وليامز، في بطولة مبادلة 

االستعراضية بأبو ظبي.
ورفضــت ســيرينا، احلديــث عن 
قائلة  املفتوحــة  أمريكا  نهائــي 
"ال أتفادى احلديث عن أي شــيء، 
ســبق  الوقت،  أملك  ال  ولكنــي 
وحتدثــت عن تلك املبــاراة وحتدث 
عنها الكثيرون لعدة أشــهر، أرى 
أنه مــن األفضل اآلن التركيز على 

األهداف الكبرى".
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مدريد ـ وكاالت:
لم يعــد ريال مدريــد الذي كان 
األرجنتيني  صفوفــه  في  يضم 
الراحل ألفريدو دي ستيفانو بن 
منتصف اخلمسينات و منتصف 
الســتينات فريقــاً ال يقارن من 
حيــث اإلجنــازات، بعدما اصبح 
يقارن بالفريق احلالي الذي حقق 
ألقابــاً ال تقل عن تلــك التي مت 
حتقيقهــا ســابقاً علــى كافة 

املستويات.
وفي خضم األزمة التي يعيشها 
»النــادي امللكــي« منــذ بداية 
املوســم اجلــاري وحتديــداً منذ 
رحيل املدرب زيــن الدين زيدان و 
 ، رونالدو  املهاجم  كريســتيانو 
فإن الفريق جنح فــي إنهاء أزمة 
عــام 2018 بإحــراز  لقب عاملي 
البطولي،  رصيده  به  اثرى  جديد 
بعدما توج ببطولة كأس العالم 
لألندية التي اختتمت فعالياتها 
اإلماراتية  ظبــي  أبو  مدينة  في 
قبل ايام بفــوزه على نادي العن 
)صاحــب الضيافة( فــي املباراة 
النهائية بنتيجــة أربعة اهداف 

مقابل هدف.
هذا ولقي فوز ريال مدريد بكأس 
العالم ، إشــادة واسعة من قبل 
الصادرة  احمللية  اإلعالم  وســائل 
من العاصمة اإلسبانية ، معتبره 
هذا اللقب مفتاح خروج الفريق 
من أزمته في املرحلة الثانية من 

منافسات املوسم الرياضي.
وبهذا التتويج رفع الفريق احلالي 
رصيــده من البطــوالت إلى 17 
البطوالت  مختلــف  فــي  لقباً 
احمللية واخلارجية ليتساوى بذلك 
مــع الفريق الســابق الذي قاده 
 17 الراحل دي ســتيفانو إلحراز 
لقباً أيضاً، ولكن في  ظرف زمني 

قصير لم يتعدَّ عشر سنوات .
وال يختلف الفريقان ســوى في 
والبطوالت  األلقــاب  تفاصيــل 
التي احرزهــا كل منهما والتي 
تؤكد املستوى العالي الذي بلغه 
»الفريق املدريدي« بعدما ساهم 

كل جيل في إثراء تاريخه.
هذا وجنح الفريــق احلالي بقيادة 
ســيرجيو  اإلســباني  املدافــع 

رامــوس فــي تعويــض خيباته 
احملليــة بالتألق خارجياً من خالل 
مســابقة دوري أبطــال أوروبا ، 
في حــن ان فريق اخلمســينات 
والســتينات كان مييــزه التوازن 
و  احمللية  للمنصات  الصعود  في 

القارية.
وكان ريــال مدريــد بقيــادة دي 
دوري  بلقــب  فاز  ســتيفانو قد 

أبطــال أوروبا 5 مــرات مقابل 4 
يقوده  الذي  احلالي  للفريق  مرات 
رامــوس ، مــع اإلشــارة الى أن 
املشــاركة في البطولة القارية 
كانــت تقتصــر علــى البطل 
بعكس مــا هو معمول به حالياً 
، أمــا كأس العالم لألندية فقد 
حققها الفريق احلالي اربع مرات  
، مقابــل إحراز الفريق الســابق 

واحدة  البطولــة مــرة  لهــذه 
بصيغتها القدمية.

كما حقق الفريق السابق الدوري 
احمللي 8 مــرات وكأس امللك مرة 
للفريق  مرتــن  مقابل  واحــدة 
احلالي فــي كل بطولة، فيما لم 
يحرز دي ســتيفانو ورفاقه كأس 
تكن  لم  ألنها  اإلسباني  السوبر 
قــد اطلقت بعــد ، بينما نالها 

مثل  مثلها  مرتن،  راموس  زمالء 
كأس الســوبر األوروبي التي رأت 
الفريق  ونالها   1973 عــام  النور 

احلالي ثالث مرات .
السابق  مدريد  ريال  فريق  وحقق 
لقب »كوبا التينــا« مرتن، وهي 
املســابقة التي كانت جتمع بن 
أبطــال الدوريــات فــي كل من 
إســبانيا و البرتغــال وفرنســا 
عام  من  الفتــرة  وإيطاليا خالل 

1947 وحتى عام 1957.
وكان بإمكان فريــق ريال مدريد 
احلالي ان يحقق رصيداً أكبر من 
األلقاب في الفترة من عام 2009 
وحتى عام 2018 لوال األزمة التي 
مر بها في الفترة من عام 2009 
2011، عندما اكتفى  وحتى عام 
خاللها بلقب كأس امللك، وفشل 
في إحراز الــدوري احمللي الذي لم 
يحققه ســوى مرتن في عامي 

2012 و2017.
العشــر  الســنوات  كانت  وإذا 
مدريد  ريــال  لفريــق  الزاهيــة 
السابق في الفترة من عام 1953 
وحتى عــام 1964 قــد ارتبطت 
 ، ســتيفانو  دي  باألســطورة 
فإن الســنوات العشــر األخيرة 
قــد ارتبطــت باســم املهاجم 
رونالدو  كريســتيانو  البرتغالي 
الــذي يعتبر افضــل هداف في 
تاريخ النــادي ، ألنه منذ مجيئه 
إلــى »القلعــة البيضــاء« في 
2009 قد ساهم في  صيف عام 
عودة الفريق إلــى أمجاده حتى 
وان كان ذلــك قــد اخــذ بعض 
الوقــت قبل ان يهيمــن الفريق 
على البطوالت بإسهام كبير من 
رونالدو الذي نال في نفس الفترة 
اربع  الذهبيــة«  »الكــرة  جائزة 
مرات و جائزة »احلــذاء الذهبي« 

ثالث مرات.

برغم األزمة التي يعاني منها الفريق الملكي

»ريال راموس« يعادل »ريال دي ستيفانو«
 بإحراز 17 لقبًا محليًا وخارجيًا

العبو ريال مدريد

موراي

السد يجدد عقد 
بونجاح حتى 2024

اتحاد جدة يتخلى 
عن كارليتو

روما ـ وكاالت:
أعلن نــادي يوفنتوس اإليطالــي، أن جناحه 
الدولــي الكولومبي خوان كــوادرادو خضع 
لعملية جراحية في ركبته اليســرى ملعاجلة 

إصابة في الغضروف.
وفي حــن لم يحــدد يوفنتوس املــدة التي 
يحتاجها كوادرادو للتعافي، حتدثت وســائل 
اإلعــالم الرياضية احمللية عــن ابتعاده لفترة 
تصل إلى ثالثة أشــهر، ما يعني أنه لن يكون 
أتلتيكو  الفريق عندمــا يواجه  متواجداً مع 
مدريد اإلســباني في شباط ضمن الدور ثمن 

النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وعلى رغم أنه ليس من الالعبن األساسين 
على الــدوام في تشــكيلة الفريــق، يعتبر 
كــوادرادو )30 عامــاً( من العناصــر املهمة 
بالنسبة للمدرب ماسيميليانو أليغري الذي 
يشركه في بعض األحيان في مركز الظهير 

األمين إلى جانب مركزه االعتيادي كجناح.

الدوحة ـ وكاالت:
أعلن الســد، املنافس في دوري جنوم قطر، متديد 
عقد هدافه اجلزائري بغداد بوجناح، ليستمر في 

صفوفه حتى عام 2024.
وانضم بوجناح )27 عاما( إلى الســد في أواخر 
عام 2015 قادما من النجم الساحلي التونسي، 
وســرعان ما ثبت أقدامه وبات أحد أهم العبي 
الفريق في الســنوات األخيرة، بعد أن ســجل 
نحــو 100 هدف.ويتصدر بوجناح، الذي ســجل 
هدف فوز اجلزائر -1 0 على قطر في لقاء ودي في 
الدوحة اخلميس، ترتيب الهدافن في دوري جنوم 
قطر هذا املوسم برصيد 29 هدفا من 15 مباراة.

وبوجناح هو هداف دوري أبطال آسيا في املوسم 
املاضي برصيد 13 هدفا، عندما قاد السد للدور 

قبل النهائي.

جدة ـ وكاالت:
أعلــن مجلس إدارة نادي احتاد جدة الســعودي، 
انتهاء عالقة العميــد باحملترف البرازيلي تياجو 
كارليتــو، بعد إجــراء مخالصــة مالية معه.

وقدم مجلس اإلدارة برئاسة لؤي الناظر، شكره 
وتقديره لالعــب البرازيلي على جهوده وتعاونه 
مع زمالئــه خلدمة الفريــق، متمنيــا له دوام 

التوفيق في مستقبله الرياضي.
وكان احتــاد جدة، قد تعاقد مــع تياجو كارليتو 
الصيــف املاضي بعقــد ميتد ملدة 3 مواســم 
كارليتو  بارنينسي.وفشــل  أتلتيكو  من  قادما 
في الظهور بشــكل جيد مع العميد، إذ لعب 
4 مباريات فقط، ولم يحقق أي شــئ يشفع له 

بالبقاء.

وادرادو يغيب
 عن يوفنتوس
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مفكرة اليوم

كريستال باالس ـ تشيلسي 
ساوثهاتون ـ مان سيتي
مان يونايتد ـ بورنموث

الدوري اإلنجليزي

موراي يرفض االعتزال ويتطلع للمنافسة من جديد

روما ـ وكاالت:
عاقبت رابطة الــدوري اإليطالي نادي 
إنتــر بإقامــة مباراتن علــى ملعبه 
دون جمهور، غداة يوم أســود بسبب 
مدافع  جتــاه  العنصرية  الصيحــات 
نابولي الســنغالي كاليدو كوليبالي 
ووفاة مشــجع إلنتر في شــغب تال 
مبــاراة الفريقن.وشــهدت مبــاراة 
الفريقن ضمن املرحلة الثامنة عشرة 
)ســان  مياتزا  جوزيبي  ملعــب  على 
ســيرو(، توجيه مشــجعي املضيف 
»صيحــات القــردة« نحــو الدولــي 
السنغالي، وسط انتقادات من مدرب 
نابولي كارلو أنشــيلوتي الذي أكد أن 
فريقــه طلب مراراً وقــف املباراة، من 
دون أن يتم التجاوب معه. وفي بيانها، 
أوضحت الرابطــة أن عقوبة املباراتن 
تفــرض علــى خلفيــة »الصيحات 
املهينة ذات الطابع العنصري )...( جتاه 
كاليدو كوليبالي«، وأيضاً على خلفية 
»صيحــات ذات طبيعــة مناطقية« 
فرضت  نابولي.كما  مشــجعي  بحق 
الرابطــة على إنتر خــوض مباراة مع 

إغالق جزئــي للمدرجــات. ورد النادي 
ببيان أكد فيه أنه »منذ التاســع من 
آذار 1908 )تاريخ تأسيسه(، جّسد إنتر 
وأنه  والتقدمية«،  الضيافة،  االندماج، 

لطاملا رفض »أي شكل من التمييز«.
أضــاف »لهذا جند أنفســنا ملزمن ، 
مرة جديدة، التأكيد أن كل شــخص 
ال يفهــم أو يتقبــل تاريخنــا، تاريخ 
هذا النــادي، ليس فــرداً منا«.وأثارت 
الصيحات انتقادات واســعة، ودفعت 
املباراة عن  اإلعراب بعــد  الى  الالعب 

فخره بلون بشرته.
وكتــب كوليبالي باللغــة اإليطالية 
»مســتاء  املباراة  بعــد  تويتــر  على 
عن  التخلي  وخصوصــا  للخســارة 
إخوانــي )الطــرد في الدقيقــة 80(. 
ولكنني فخور بلون بشــرتي. بكوني 
نابولي.  ومــن  ســنغاليا،  فرنســيا، 
بأنني رجل«.وطــرد كوليبالي لتلقيه 
إنذاريــن متتالــن، األول خلطأ ارتكبه 
والثاني  بوليتانو،  ماتيو  املهاجم  على 
ملقابلتــه قرار احلكم باولو ســيلفيو 

ماتزوليني بالتصفيق الهازئ. 

االتحاد اإليطالي يعاقب 
إنتر وكوليبالي



إعالم الشباب والرياضة:
والرياضة  وزارة الشباب  جمعت 
جنوم العــراق الســابقني ورواد 
احلشد  ورياضيي  ونخب  وفناني 
الشــعبي والقوات االمنية في 
تزامنا مع  النصر  يوم  احتفالية 
اســبوع النصر ضــد عصابات 
داعش االرهابيــة، التي ضيفها 
ملعــب نادي الكــرخ الرياضي، 
أول أمس، وسط حضور رسمي 

وجماهيري غفير.
وقــال وزير الشــباب والرياضة 
الدكتور احمــد رياض العبيدي 
القاها في  التــي  خالل كلمته 
الطاهرة  الدماء  ان  االحتفالية، 
التي ســالت على ارض الوطن، 
العراق  امتــداد لصــورة  هــي 
صورة  الى  مشيرا  املستقبلية، 
العــراق قبــل اكثر من ســنة 
مظلمة  ايامــا  كانــت  وكيف 
سوداء اراد االعداء من خاللها ان 
يعودوا به الى الوراء، لكن بهمة 
وتكاتف القوات االمنية واجليش 
مكافحة  وجهــاز  والشــرطة 
االرهاب والبيشــمركة واحلشد 
كل  مع  والعشــائري  الشعبي 
وإعادوا  املدن  حــرروا  العراقيني، 

البسمة واالمل الى العراق.

وقدم العبيدي شــكره وتقديره 
جلرحى وشهداء وعوائل القوات 
صنوفهم  مبختلــف  االمنيــة 
وتسمياتهم الذين حتقق النصر 
الزكية  ودمائهم  بتضحياتهم 
الطاهــرة التــي حافظت على 

وحدة العراق.
اغاني  االحتفاليــة  وشــهدت 
عبرت عن حب الوطن وانتصارات 
القــوات االمنية واســتعراضا 
بالدراجــات الهوائيــة والنارية 
وعرضا لقسم العمل التطوعي 

الوزارة تضمــن عرض علم  في 
ســاحة  وســط  للعراق  كبير 
ابتدأت  ذلــك  وعقب  امللعــب، 
املبــاراة بركلــة البدايــة لوزير 
الشباب والرياضة، وانتهت بفوز 
السابقني  العراق  جنوم  منتخب 
على منتخب احلشــد الشعبي 
بنتيجــة  االمنيــة  والقــوات 
خمســة أهداف لهدفني )2-5( 
، وفي اخلتام وزع وزير الشــباب 
والرياضة ميداليات اإلبداع على 

املنتخبني.

بغداد ـ فالح خابط* 
متكــن منتخب كابــادي الديوانية 
مــن التغلب على منتخــب لبنان 
الشقيق وديا بنتيجة )١٧/١١٢( في 
املباراة التي جرت بينهما مساء يوم 
أمس األول اجلمعــة في العاصمة 

اللبنانية بيروت .
وقال حميــد نعمة احلمداني رئيس 
االحتــاد العربي للعبة وأمني ســر 
احتــاد الكابادي العراقي ان املنتخب 
اللبناني فريــق جيد ويضم عناصر 
جيــدة لكــن تنقصهــم اخلبــرة 
تكوين  في طور  وهم  واالنســجام 
القريب  املســتقبل  في  قوي  فريق 
القاريــة  االســتحقاقات  وفــي 
احلمداني  .واضاف  املقبلة  والعربية 

ان االحتــاد العربــي للكابادي يبارك 
املنتخــب اللبناني واالحتاد اللبناني 
للعبة  رســميا  بانضمامه  للعبة 
والتي سوف تتيح له الفرص خلوض 
في  الرســمية  واملباريات  التجارب 

البطوالت املقبلة .
وأشار إلى ان املنتخب اللبناني يدخل 
تدريبيا مشتركا  حاليا معســكرا 
الدوري  الديوانية بطل  مع منتخب 
واغلب العبي  بيــروت  العراقي في 
الوطني  املنتخب  الفريق هم مــن 
العراقي للكابادي واســتفاد كثيرا 
من خبرتهم ومهاراتهم وأســلوب 
اللعب كونهم متأهلني إلى بطولة 

العالم املقبلة .
وبني أن منتخب الديوانية يســتعد 

عن  العراقي فضال  الدوري  لبطولة 
بطولــة العالم  املزمع اقامتها في 
ماليزيا في شــهر شــباط املقبل 
والتي سيشترك  اجلديد   العام  من 
بها أغلب العبي منتخب الديوانية 
املتواجدين ضمن معســكر بيروت.

يذكر أن الفريقني وعدد من املدربني 
واحلكام واالداريــني واالحتاد اللبناني 
الدورة  اشــتركوا  ضمن  للكابادي 
التــي  والتدريبيــة  التحكيميــة 
اللبناني وبإشــراف  يقيمها االحتاد 
االحتــاد العربي للعبة واســتفادوا 
كثيرا ملعرفــة قوانني اللعبة نظريا 

وعمليا.

* املنسق اإلعالمي للعبة

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعاقــدت الهيئــة اإلدارية لنادي 
أمانــة بغداد مع املــدرب عصام 
حمد لقيادة فريقها في مباريات 
للموســم  املمتاز  الكــرة  دوري 
احلالي بعد أســتقالة املدرب ثائر 
تدريبات  حمد  وســيقود  أحمد، 
التدريبي  املــالك  مــع  الفريــق 
املساعد املؤلف من وسام طالب 
البدنية منير  اللياقــة  ومــدرب 

املرمى احمد  جابر ومدرب حراس 
جاسم.

من جانــب اخر، قدم املدير الفني 
ناصــر طالع،  البحــري،  لنــادي 
الفريق  تدريــب  اســتقالته من 
ألســباب فنيــة، ومت قبولها من 
اإلدارة فــور تقدميها.وقــال طالع 
في تصريحات صحفية: »قدمت 
اســتقالتي للهيئة اإلدارية بعد 
أن وصلت لقناعة تامة أن الفريق 

بهــذا احلال لم يغير شــيئا من 
ترتيبه«..  يحســن  ولــم  واقعه 
 5 وأردف »الفريــق بحاجــة إلى 
العبني في االنتقاالت الشــتوية 
على األقل، لكن لم أجد موافقة 
يكون  وقــد  الشــأن،  في هــذا 
النادي  وراء عجز  املالي  الســبب 
عن إبرام التعاقدات«.يشــار إلى 
أن البحري يحتل املركز التاســع 

عشر، برصيد 19 نقطة.

بغداد ـ الصباح الجديد:

خاض منتخبنــا الوطني، مباراة 
وديــة مهمــة أول أمــس أمام 
نظيره الفلســطيني، وجنح في 
حتقيق الفــوز بهدف نظيف، في 
لنهائيات  اســتعداداتهما  إطار 
كأس آســيا التي تنطلق يوم 5 
كانون الثاني املقبل في اإلمارات.
عن  الوديــة،  تلــك  وكشــفت 
جاهزية منتخــب العراق بقيادة 
كاتانيتش،  سريتشــكو  املدرب 

للنهائيات اآلسيوية.
مدرب  كاتانيتــش،  يدفــع  ولم 
الالعبني لقناعته  العراق ببعض 
بتواجدهم في القائمة النهائية 
للمنتخب، كمــا لم يدفع بعدد 
آخر من العبــي املنتخب بعدما 
من  باســتبعادهم  قراره  حسم 
في  ستشــارك  التي  القائمــة 

النهائيات.
ووفقــا لذلــك فإن املــدرب قد 
اســتقر بنســبة كبيــرة جدا 
علــى العناصر التي ســيعتمد 
املقبلة،  البطولــة  فــي  عليها 
 28 احلالي  املعسكر  يضم  حيث 
 5 كاتانيتش  وسيستبعد  العبا، 
منهم قبل السفر إلى اإلمارات.. 
يقلق  الذي  الوحيد  واالســتثناء 
املدرب إلى اآلن هو مركز الهجوم، 
حيث يبدو أنه لم يحسم هوية 
ســيتواجدون  الذين  املهاجمني 

في القائمة النهائية.
 وبرغــم أن املؤشــرات األوليــة 
أكــدت اســتبعاد مهنــد عبد 
الرحيــم ومحمــد داود، واإلبقاء 
علــى مهند علي وعــالء عباس 

وأمين حســني، لكن تشــكيلته 
مبهند  الدفع  شهدت  مباراة  في 
عبد الرحيم من البداية، وأشرك 
داود أيضــا، مما يثير التســاؤالت 
حول موقفه مــن الثنائي. وجاء 
املســتوى املميز حملمد داود أيضا 
ليؤكــد عــدم إصابتــه مثلما 
أشيع، وأنه قادر على الذهاب مع 

الفريق إلى اإلمارات.
ومن مبــاراة إلى أخــرى تتضح 
على  السلوفيني  املدرب  بصمة 

فقط  ليس  العراق،  منتخب  أداء 
ألن الفريق حقق الفوز بل حلفاظه 
بنفس  علــى هويته ومتســكه 
أســلوب اللعب رغم التغييرات 

التي أجريت أثناء املباراة.
 ومــن يتابع مباريــات املنتخب 
أن  يــدرك  األخيــرة  العراقــي 
وتصاعد مستمر   . في  املؤشــر 
فيما يخــص األداء والترابط بني 
اخلطــوط، وهــي أمــور تعكس 
العمــل الذي يقوم بــه املدرب.. 

وأحــد األمــور اإليجابيــة التي 
اليوم  مواجهة  عنها  كشــفت 
هــي ارتفــاع مســتوى اللياقة 
البدنية لالعبــني، وهو أمر مهم 
خاصــة وأن البطــوالت اجملمعة 
مثــل كأس آســيا، حتتــاج إلى 
مخزون بدني كبيــر، وقدرة على 
االستشــفاء الســريع، في ظل 

توالي املباريات.
 وأكــدت املباراة علــى جاهزية 
املســتوى  على  العراق  منتخب 

األمم  بطولة كأس  البدني خلوض 
اآلسيوية املقبلة.

العــراق  منتخــب  وحقــق 
فــوزا معنويــا علــى نظيــره 
الفلســطيني بهــدف من دون 
رد، في املبــاراة الودية التي جرت 
باستاد سحيم  اول امس  مساء 
بن حمد في نادي قطر، بالدوحة، 
آسيا  لكأس  حتضيراتهما  ضمن 

»اإلمارات 2019«.
في  الوحيد  املبــاراة  وجاء هدف 

الدقيقــة 46 عبر همــام طارق، 
كاتانيتش،  سريتشــكو  ودفــع 
مــدرب العــراق، بعــدد كبيــر 
على  للوقــوف  الالعبــني  مــن 
واالســتقرار على  جاهزيتهــم، 
التي  األساســية  التشــكيلة 
سيخوض بها بطولة كأس آسيا 
ألتي ســتنطلق في اخلامس من 
باإلمارات. يشار  املقبل  الشــهر 
العــراق يتواجد  إلى أن منتخب 
فــي اجملموعــة الثالثــة بكأس 
آســيا إلى جانب منتخبات إيران 

وفيتنام واليمن.
للمنتخب  الفنــي  اجلهاز  وأكد 
العراقــي أنه ســيعلن القائمة 
النهائيــة للفريــق فــي كأس 
أمم آســيا باإلمــارات 2019 بعد 
الودية  انتهاء مباراة فلســطني 
فــي الدوحة.واســتدعى املدرب 
سريتشــكو  الســلوفيني 
كاتانيتــش 28 العبا ملعســكر 
أن  املتوقع  ومــن  اجلاري،  الدوحة 
23 العبا  إلــى  القائمة  تتقلص 
هم من ســيغادرون إلى اإلمارات 

للمشاركة في بطولة آسيا.
والقائمــة التي اســتقر عليها 
املدرب الســلوفيني تضم: جالل 
ومحمد  كاصد،  ومحمد  حسن، 
حميــد، ووليــد ســالم، وعالء 
إبراهيم، وعلي  وأحمــد  مهاوي، 
وريبني ســوالقه، وســعد  فائز، 
وفرانس  عدنــان،  وعلــي  ناطق، 
بطــرس، وهمام طــارق، وأحمد 
وبشــار  هادي،  وصفاء  ياســني، 
رســن، وأسامة رشــيد، وأمجد 
وحسني  كامل،  ومهدي  عطوان، 
علي، وعلي حصني، ومهند علي، 

وأمين حسني، وعالء عباس.

المباراة تؤكد جاهزية أسود الرافدين لنهائيات أمم آسيا

الوطني يفوز على فلسطين بهدف همام طارق
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األولمبي يالقي 
سوريا تجريبيا

القوة الجوية 
يعسكر في أربيل

ذهبيتان أللعاب 
القوى في أسطنبول

بغداد ـ الصباح الجديد:
قرر االحتاد العراقي لكرة القدم، إدخال املنتخب 
األوملبي في معســكر مبدينــة كربالء، حتضيرا 
ملواجهتي منتخب ســوريا األوملبي.وقال املدير 
اإلداري لألوملبــي العراقــي، كــرمي فرحان، في 
تصريحات صحفية، إن املعســكر سيبدأ يوم 
11 كانون الثاني املقبل، قبل مواجهة املنتخب 

السوري، يومي 15 و18 من الشهر نفسه.
يشــار إلى أن منتخب العراق األوملبي، يعسكر 
الدوحة، حتضيرا  العاصمة القطرية  حاليا في 

لتصفيات بطولة آسيا، حتت 23 عاًما.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت الهيئــة اإلداريــة لنادي القــوة اجلوية، 
إلغاء معســكر الفريق، في العاصمة املصرية 
القاهرة، وتعويضه مبعسكر داخلي في مدينة 
أربيل بالعراق.. وقال املنســق اإلعالمي لفريق 
القوة اجلوية حســام الدراجــي في تصريحات 
صحفية: »اجلهاز الفني قرر أن يكون املعسكر 
داخلًيا في مدينة أربيل بشــمال العراق وإلغاء 

معسكر مصر بسبب ضيق الوقت«.
وأضــاف أن الفريق سيســتأنف تدريباته يوم 
الثالثاء املقبل، على أن يغادر إلى أربيل في الرابع 
من كانون الثاني املقبل ويســتمر هناك حتى 
الثاني عشــر من الشــهر ذاته، حيث يتضمن 
املعســكر تدريبات مكثفة مع مساٍع لتأمني 

مباريات ودية.
يشــار إلى أن القوة اجلويــة تنتظره مباراة في 
احمللق املؤهل جملموعات دوري أبطال آســيا، في 
شهر شباط املقبل إلى جانب مسابقة الدوري.

بغداد ـ ميثم الحسني*
حقق العداء العراقي خضير عباس أرقام مميزة 
في ملتقى أســطنبول الدولي داخل الصاالت 
وأحرز ذهبية 60 م وذهبية 200م والذي اقيم في 
مدينة أســطنبول التركية.وحقق خضير زمن 
مميز جدا في ســباق 60 م بلغ 6،87 ثانية ليحل 
أوال في الســباق بينما حقق زمن مميز أيضا في 
سباق 200م بلغ 22،18 ثانية ليحرز املركز األول.

وقال العداء خضير عباس أن ملتقى اسطنبول 
داخــل الصــاالت فرصة مميــزة للتحضير إلى 
املستحقات الدولية املقبلة السيما وأن العراق 
يفتقد ملضمار الصاالت وبالتالي ســعيت ألن 
أثبت وجودي من خالل ملتقى اسطنبول الذي 

شارك من خالله نخبة من عدائي السرعة.
وبــني أن ذهبيــة 60 م و200م خطــوة مهمة 
العاب  الدولي لســباقات  تدفعني للحصــاد 
القــوى داخل الصــاالت، الســيما وأن اإلحتاد 
العراقي ســيدرس أمكانية إعتماد تلك األرقام 
قياســية على مســتوى العراق.. وأشار العب 
فريق الشــرطة أن األجنــاز الــذي حققه في 
اســطنبول يحفزه ملزيد من األجنازات في قادم 
األيام السيما وأن أســتحقاقات دولية تنتظر 

العراق في قادم األيام.
يشــار إلى ان خضير عباس ميثل نادي الشرطة 
مبنافسات بطولة األندية احمللية وهو من سكنة 

محافظة بابل بقضاء احملاويل.

* املنسق اإلعالمي الحتاد ألعاب القوى

همام طارق فرحاً بهدفه في مرمى فلسطني

لقطة تذكارية لنجوم الكرة وقوات احلشد واألمن

نجوم العراق السابقين في مواجهة 
رياضيي الحشد الشعبي والقوات األمنية

كابادي الديوانية يتغلب
 على منتخب لبنان وديًا

عصام حمد يقود أمانة بغداد

الشباب والرياضة ترعى احتفالية يوم النصر

بغداد ـ رافد البدري*
  توج نادي خان زاد ببطولة اندية 
العراق للنساء بالشطرجن، والتي 
خان  نادي  قاعــة  على  اختتمت 
محافظة  فــي  التخصصي  زاد 
اربيــل يــوم امس، ومبشــاركة 
انديــة   10 ميثلــون  42 العبــة 
زاد واالتصاالت ونادي  هي: خــان 
معهد كابابالنــكا التخصصي 
من  وراوندوز  بيشــكاوتن  ونادي 
والنجمة  والقادســية  اربيــل، 
من الديوانية والبيشــمركة من 
الســليمانية، ونادي ســعد من 
صــالح الدين وبعقوبــة، ومتكن 
نادي خــان زاد من الظفر باللقب 
من خــالل جمعه 10 نقاط وهي 
العالمة الكاملة، فيما جاء نادي 
نقاط،   8 برصيد  ثانياً  االتصاالت 
ثالثاً  وحل معهــد كابابالنــكا 

برصيد 6 نقاط. 
وقــال رئيــس االحتــاد العراقي 
للعبــة، ظافــر عبــد االميــر: 
ان البطولــة جنحــت بامتيــاز، 
شرسة  منافســات  وشــهدت 
جداً بني انديــة املقدمة، واخص 
بالذكر ناديي خان زاد واالتصاالت، 
حيــث اتســمت اجلولــة التي 
لتقارب  نظراً  بالقوة  جمعتهما 
مثلن  اللواتي  الالعبات  مستوى 
العبات  واغلبهن  الناديني،  هذين 
نادي  ومتكن  الوطنــي،  املنتخب 
النتيجة  زاد من حســم  خــان 
 ،)1.5( مقابــل   )2.5( لصاحلــه 
بعــد ان تفوقت العبــة خان زاد 
كاريان جمال جــالل الدين على 

بطلة العرب سالي عبد الزهرة، 
وكذلك احلال بالنســبة لالعبة 
سارة مسعود التي تفوقت على 
بطلة  عاصف  ميامــة  نظيرتها 
العراق، في حــني متكنت العبة 
من  اسماعيل  دلباك  االتصاالت 
منافســتها  على  الفوز  حتقيق 
جنــار وريا، فيمــا تعادلت زينب 
عاصــي، مضيفــاً: ان البطولة 
هي خامتة منهاج االحتاد العراقي 
للشــطرجن لهذا العام، حيث مت 
على هامشــها عقــد اجتماع 
الهيئــة العامــة للعبة لوضع 
النقــاط على احلــروف، ومن ثم 
اعداد برنامج شــامل لبطوالت 
االحتــاد القادمة، والتهيؤ إلقامة 

الدولية السابعة  العراق  بطولة 
في شهر اذار املقبل.

حفل  ان  اوضــح:  االميــر،  عبد 
اختتام البطولــة اقيم في نادي 
خــان زاد الذي احتضن البطولة، 
حيــث مت توزيــع الهدايــا بــني 
الثالثة  باملراكز  الفائــزة  االندية 
االولى، وهــي اندية نادي خان زاد 
واالتصاالت وكابابالنكا، كما قدم 
احتاد اللعبــة الهدايا التقديرية 
وهي   ، التخصصي  لنادي خــان 
عبارة عن رقع شطرجنية حديثة، 
دعماً لهذا النــادي الكبير الذي 
يقــدم التســهيالت الكثيــرة 
جلميع البطوالت الـتي تـقام في 

اربيـل.

وأكد: ان البطولة جرت على وفق 
النظام السويسري من 5 جوالت 
وزمن  اندية،   10 بعد مشــاركة 
اجلولــة 70 دقيقة مــع اضافة 
نقلــة منجزة،  ثانيــة لكل   30
العام عليها كان،  وان املشــرف 
اسعد اســماعيل توفيق، عضو 
وان حكم  العــرب،  احلكام  جلنة 
عام البطولة هم باســم جبارة 
ديار  احلكم  يســاعده  مسعود، 

حمه صالح.
ومتكن نادي خان زاد من اربيل من 
التتويج باللقب بعد ان جمع 10 
نقــاط وهي العالمــة الكاملة، 
حيث تفوق علــى جميع االندية 
التي قابلها في اجلوالت اخلمس، 
وحصل نــادي االتصــاالت على 
املركــز الثاني برصيــد 8 نقاط، 
وحل نادي كابابالنكا على املركز 
الثالــث برصيد 6 نقــاط، وحل 
بيشكاوتن رابعاً برصيد 6 نقاط 
ايضاً، ولكنه تخلف بفارق نقاط 
الطاوالت، وجاء نادي القادســية 
خامســاً برصيــد 5 نقاط، ومن 
ثم راونــدوز سادســاً برصيد 5 
نقاط ايضاً، وحل البيشــمركة 
باملركز الســابع برصيد 4 نقاط، 
والنجمــة ثامناً برصيد 4 نقاط، 
ونــادي ســعد باملركز التاســع 
ثم  ومن  واحــدة،  برصيد نقطة 
نــادي بعقوبــة باملركــز االخير 

بنقطة واحدة ايضاً.

الحتــاد  اإلعالمــي  املنســق   *
الشطرجن

خان زاد يتوج بلقب بطولة أندية النساء للشطرنج

جانب من منافسات البطولة



رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

Sun. 30 Dec . 2018 issue (4085( األحد 30 كانون األول 2018 العدد ASSABAH ALJADEED

سمير خليل 
    اختتمــت فعالية ايام الســينما 
العراقية على قاعة املسرح الوطني، 
التي اقامتها دائرة السينما واملسرح 
واآلثار  والســياحة  الثقافة  وزارة  في 

واستمرت ثالثة أيام.
   وشــهد حفل االفتتاح تكرمي اربعة 
من رواد الفن الســينمائي في العراق 
وهم سعدية الزيدي، وبهجت اجلبوري، 

وسامي قفطان، ونعيم الصافي.
    وكذلك تكرمي اخملرجني محمد جبارة 
الدراجي عن فيلمــه )الرحلة(، ونوزاد 
فيلمه  شيخاني من كردســتان عن 
بطلة  غندور  زهــراء  والفنانة  )تورن(، 
فيلم الرحلة، إضافة الى تكرمي ستة 
مخرجني شباب ممن حصلت افالمهم 
القصيــرة علــى جوائــز، وهم علي 
البياتي عن فيلمــه )أغمض عينيك 
فيلمها  جيدا(، وسيماء ســمير عن 
)زيرو ملم(، وخالد البياتي عن فيلمه 
)اجنــل(، وبهاء الكاظمــي عن فيلم 
)جــاري االتصال(، وباقــر الربيعي عن 
حميد  ومجد  )البنفســجية(،  فيلم 

قاسم عن فيلمه )مصور بغداد(.
   وقدمت الفرقــة الوطنية للفنون 
الشــعبية لوحات جميلة بإشــراف 

وتدريب الفنان فؤاد ذنون. 
   فــي اليــوم االول مــن املهرجــان 
عرض الفيلــم الروائي تورن للمخرج 
الثاني  اليــوم  نوزاد شــيخاني، وفي 
الدراجي.  الرحلة حملمــد  فيلم  عرض 
الثالث  اليوم  الفعالية في  واختتمت 
التي  الستة  القصيرة  االفالم  بعرض 

كرمت في حفل االفتتاح.
    اقيم معرض للصور الفوتوغرافية 
هامش  علــى  علي حســني  للفنان 

االحتفالية بعنوان )الصورة تتكلم(.
   وقدمــت التهاني للســيد مهدي 
كتابــه  توقيــع  مبناســبة  عبــاس 
الســينمائي، وللفنان الكاتب سعد 
نعمة مبناسبة صدور العدد االول من 
مجلة السينمائي، والشكر للجهات 
الساندة والداعمة لالحتفالية ، وهي 

العراق،  اخلاصــة في  املصارف  رابطة 
والبنك املركزي العراقي، وهيئة اعالم 
احلشد الشعبي، ومقهى رضا علوان، 
ومطاعم ســكوزي، وموقع السينما 

العراقية، وملك التمور. 
   الدكتورة اقبــال نعيم املدير العام 
لدائرة الســينما واملســرح ذكرت ان 
هذه االحتفالية كان مخطط لها ان 
تقام خالل شهر ايلول املاضي، وقالت: 
انشــغلنا بحضور مهرجــان قرطاج 
السينمائي، وكان تواجدنا في قرطاج 
مهما جدا الن دورة هذا العام لتكرمي 

السينما العراقية.
   وتابعــت: واجهتنا مشــكلة متويل 
هــذه الفعاليــة، اذ كانــت امليزانية 
40 مليون دينار عراقي،  االولى بحدود 

وألن دائرتنا لم يتوفر لديها هذا املبلغ 
الننا ال نتلقى ســوى منحة الرواتب 
لذلك استعنا بجهات مانحة  فقط، 

وداعمة منحتنا فرصة اقامتها اآلن.
    وأضافــت: أحــب ان انــوه الى اننا 
وخالل تواجدنا فــي مهرجان قرطاج 
عقدنــا لقــاءات واتفاقــات علــى 
مستوى متقدم لدوران عجلة االنتاج 
ودعمه من  العراق،  الســينمائي في 
جهــات عاملية حتى على مســتوى 
التسويق. اما محليا فنحن حريصون 
علــى ادامة احلراك الســينمائي من 
الســينمائية  الطاقات  دعــم  خالل 
الشــابة، انطالقــا مــن قناعتنا بان 
السينما، ذاكرة الشــعوب، وان شاء 
اهلل خالل الســنة املقبلة ســنأخذ 

بأيادي مبدعينا الســينمائيني الذين 
يعملون بجهد فــردي، وتقدمي الدعم 

لهم من اجل انتاج افالم متنوعة ".
     الفنان اخملرج جمال عبد جاســم 
مدير قســم االنتــاج الســينمائي 
والتلفزيونــي قال: ال يخفى على أحد 
أكثر  مــن  الســينما كونها  اهمية 
الفنون شعبية وتأثيرا بني الناس، لذا 
كان البد ان يكون لقسم السينما في 
دائرة السينما واملسرح دور فعال في 
دعم السينما وتنشــيطها، وما ايام 
السينما العراقية اال خطوة اولية في 
طريق، نأمل ان يتعبد بحب السينما 
مبشــاركة كل اجلهات املسؤولة ذات 
العراقية  للســينما  لنعيد  العالقة، 

ألقها وبهاءها.

الصباح الجديد - وكاالت:
    عندما يتعلق األمر بأكثر االجتاهات 
 dad" أحذيــة  فــإن  اســتقطابًا، 
القائمة،  علــى  تتربــع   "sneakers
املاضية،  القليلــة  املواســم  وخالل 
أصدرت كل عالمة جتارية نســختها 
اخلاصة مــن األحذية، وبطبيعة احلال 

هنــاك مجموعــة من األشــخاص 
النمط  الذيــن يكرهــون هــذا 

برغم انــه يشــعرنا باحلنني 
أن  التسعينيات، ويبدو  إلى 

تغيب  لــن  الصورة  هذه 
عن أنظارنا خالل السنة 

املقبلة.

    وفــي حديــث مع دان بيســون، 
اإلكسســوارات  محــرر 
واألحذية في شركة 
أشار   "WGSN"
استمرارية  إلى 
شعبية احلذاء 
ضــي  يا لر ا

التصميم  أن  الكالســيكي، ويبــدو 
الكبير ســيحصل علــى حتديث في 
عام 2019، وقــال في حديثه "أعتقد 
التسلق  أحذية  انتشــار صيحات  أن 
احلذاء  ســيجعل  طويلة  ملســافات 
األبرز لعام  النمــط  املكتنز  الرياضي 

."2019

"dad sneakers" االبرز لعام 2019

صرح الفنان عمرو يوســف 
عاًمــا  كان   2018 عــام  أن 
تعالى  اهلل  رزقــه  اذ  مهًما 
بابنتــه األولى مــن زوجته 
وكّرم  علوش،  كنده  الفنانة 
عن مسلسله "طايع" الذي 
عرض في رمضــان املاضي. 
مؤكــًدا أن تكرميه من قبل 
النيل للدراما يسعده كثيرًا، 
ألنها من القنــوات القريبة 

إلى قلبه، والتي حتترم الفن، 
وال تقدم أي شــيء يسيء 

إليهم بل العكس. 

    كشــفت الفنانــة هبة 
ســعادتها  عــن  مجــدي 
الفنــان  مــع  بالعمــل 
فــي  خاطــر  مصطفــى 
اجلديد  ُمسلســله  بطولة 
"طلقــة حــظ".     وقالت 
الفنانة فــي تصريح خاص 
اإلخبارية  املواقــع  إلى احد 
املصريــة "كنــت أمتنى أن 
مصطفى  الفنان  أشــارك 
خاطــر عمــال فنيــا، ألنَّه 
فنــان ُموهــوب بالفعــل، 
كبيرة،  بشــعبية  ويحظى 

ـه مبجــرد قراءتي  كمــا أنَـّ
والسيناريو  املكتوب  للنص 
وجدتــه متكامل العناصر 
تُؤهلــه  التــي  الفنيــة 
العمل  أنَّ  للنجاح، بخاصة 
سيشارك به كوكبة كبيرة 

عمرو يوسف

هبة مجدي

أخبــارهــــــــــم أيام السينما العراقية.. عرس
 فني وافالم تحاكي االبداع 

جانب من التكرمي"عدسة: أسامة صبري"

جمال جصاني

يــوم األربعــاء 2018/12/26 زار الرئيــس ترامب قواته 
املستقرة في قاعدة عني االسد العسكرية في األنبار، 
وهي زيارة تقليدية يشــارك فيها الرؤساء االميركيون 
قواتهم املتواجدة خارج البالد، احتفاالتهم مبناســبة 
اعياد امليالد ورأس السنة. هذه الزيارة حتولت في العراق 
وبهمة كتل البرملــان الكبيرة والقــوى املتنفذة في 
املشهد الراهن وجيوش جرارة من املتسللني لوسائل 
الهائلة  الى ذريعة الســتعراض االحتياطات  االعالم، 
من مخزونات "السيادة الوطنية" والتي عرضتها تلك 
الزيارة الى انتهــاكات واهانة ال مثيل لها في قاموس 
العالقات بني الدول..؟! ووصل االمــر بعدد من النواب 
العراقيني لطلب عقد جلسة طارئة للبرملان يتم فيها 
حترير تراب الوطن من وجود تلك القوات والتي شكلت 
مبرراً لتلك الزيارة املارقة، ليس هذا وحسب بل تناقلت 
وسائل االعالم خبر اطالق عدة قذائف صاروخية باجتاه 
ســفارة الواليــات املتحدة ردأ على مــا جرى في عني 

األسد.
طبعا لســت بصدد اضافة املزيد من االكتشافات عن 
شخصية الســيد ترامب، والتي غاص في تفاصيلها 
عدد غير قليل من أشاوس السياسة واالعالم احلاليني 
املهووسني باخلوض بكلشي وكالشي، ألن أهل نيويورك 
أدرى مبثل هذه العلوم واملدارس احلديثة. لذلك ســأعود 
ملا هو من شــاننا فــي هذا املوضــوع، اال وهو قميص 
عثمان مرحلة ما بعد انتشال آخر القوارض من جحره 
األخير؛ أي الســيادة الوطنية تلك "القلعة احلصينة" 
التي قوضتها زيارة ترامب األخيرة لقاعدة عني األســد 

العسكرية.
 االكثــر راديكالية وانفعاالً فــي املوقف من مثل هذه 
الزيــارات، لم يخفوا مآثرهم في اســترداد الســيادة 
الوطنيــة نهاية العــام 2011 وما متخــض عنها، من 
عواقــب وخيمة وقعت جميعها براس املاليني من أوالد 
اخلايبــة، وهم وبدال مــن االعتذار واعــادة النظر مبثل 
تلك احلماقات غير املدروســة والبعيــدة عن احلكمة 
واملســؤولية، جندهم يضعونها بخانة قادســياتهم 

وفتوحاتهم االسطورية على طريق "وا سيادتاه".
غير املســكونون بخطابات الرسائل اخلالدة، لن يجدوا 
صعوبة فــي التعاطي مع مثل هذه الزيارات بشــكل 
بعيد عن كل هذا الصخب والعجاج، وبوصفها امتداد 
لزيــارات ســابقة ومماثلة متت في عهد رؤســاء آخرين 
وبعلم احلكومة العراقية، وهذا ما أكده مكتب السيد 
عــادل عبد املهدي ببيان واضح. كمــا ان وجود القوات 
التي زارها الســيد ترامب موجودة بطلب من احلكومة 
العراقية السابقة، ملواجهة خطر عصابات داعش بعد 
احتاللها لثلث االراضي العراقية، وقد ساهمت بشكل 
نوعي وكبير في هزمية تلك العصابات، وهذا يستدعي 
مواقف وردود أفعال واثقة ومتزنة وحوارات مســؤولة 
حول ضــرورة وجودها من عدمه، ال املزيد من العنتريات 
والفزعات والثورويات التي انتهت صالحيتها منذ زمن 
بعيد. لن نكشــف ســراً عندما نضع هــذه الطبقة 
السياســية الفاشــلة والفاســدة على رأس العلل 
واالســباب التي حتجب عن العراقيــني امكانية حتقيق 
سيادتهم الفعلية ال االســتعراضية، وكما حصل لنا 
برفقة ذلك الكائن اخلرافي الذي توهم ان اسمه كفيل 
بهز أميركا ومن فيها، لتنتهي بنا سياساته ومغامراته 
الى ما نحن عليه من بؤس وفقر )مادي وقيمي( وتشرذم 
ومتاهات، يصر فرسان حقبة الفتح الدميقراطي املبني 
على املضي قدماً لبث الرعب واخلوف في قلوب االعداء، 
وصوالً الى ردهات البيت األبيض ومن فيه. واخيرا ورحمة 
مبا تبقى لألجيال املقبلة من آمال وامكانات شحيحة، 
ندعوكــم للكف عن اعادة تدوير مثــل هذه الصوالت 
الفاشوشــية، وااللتفات الى التحديات الواقعية التي 

تؤسس للسيادة والكرامة واحلقوق واحلريات... 

ومضــة

وا سيادتاه..!

تهنئة منتدى االبداع الثقافي العربي
مبناسبة اعياد امليالد والسنة امليالدية 

اجلديدة
يتقــدم منتدى االبــداع الثقافــي العربي 
بأســمى آيات التهاني واطيــب التبريكات 
وللبشرية  العربية  واالمة  العراقي  للشعب 
جمعاء مبناســبة اعياد امليــالد اجمليدة ورأس 
السنة امليالدية 2019 ، وأن يعم اخلير والرفاه 
واحملبة واآلمن واالمان والسلم والسالم ، وأن 
تكون سنة خير وسعادة ومسرة على وطننا 
احلبيــب وجلميــع املســيحني وكل اطيافه 
الدينيــة والقومية ويبعد عن اجلميع شــر 

االرهاب املقيت واعماله االجرامية .
ونؤكد بهذه املناســبة العزيزة على أهمية 
التعايــش الســلمي والتســامح واحترام 

التنوع الثقافي .
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منتدى االبداع الثقافي العربي

تهنئة

الصباح الجديد - كاالت:
    لم تســتبعد النجمة العاملية إجنيلينا 
جولــي أن تنتقل إلى السياســة، وقالت 
مازحة في أحد اللقاءات على الراديو، إنها 
"ال متتلــك هياكل عظميــة، تعوقها من 

الترشح للمناصب".
مســتقبلها  فــي  إجنيلينــا  وفكــرت 
السياسي، حني حلت ضيفة على برنامج 
راديو "بي بي ســي 4"، وأخبرت جاســتني 
ويب أنها قد تعــول كثيرا على هذا األمر، 

حسب صحيفة الغارديان.
وقال مقــدم البرنامج جلولي، هل تشــق 

جولي طريقها إلى السياسة؟
    وردت إجنيلينــا جولي، )43 عاما(، الفائزة 
بجائزة "أوســكار"، إنه لــو وجه لها هذا 
الســؤال قبل 20 عاما، كانت ستضحك 
كثيرا، "أنا ال أعرف، أنــا دائما القول إنني 
سأذهب إلى حيث أريد"، وال أعرف إذا كنت 

مناسبة للسياسة أم ال".
    وتابعت جولي أنها منفتحة على األمر، 

وستفعل األمور التي حتدث تغييرا فعليا.
وتعمل جولــي مع األمم املتحــدة، وتهتم 
بقضايا الالجئني، وقالــت إنها قادرة على 
فعل هذا األمر اآلن، مع األشــخاص الذين 

يحتاجون املساعدة بالفعل.
لكن جولي عادت وأكدت أنها ستبقى 
اآلن هكــذا "قــادرة علــى العمل مع 

احلكومات، وتعمــل الكثير، من 
دون ألقاب".

    وضحكــت إجنيلينــا 
جولي، حني اقترح املذيع 
أن تكــون ضمن 30 إلى 
40 دميقراطيا يترشحون 
احلــزب،  النتخابــات 

لكنها لم جتبه إجابة 
صريحة.

انجيلينا جولي تترشح للرئاسة
الصباح الجديد - وكاالت:

    كشف علماء الفلك الروس 
حظا  األكثــر  األبــراج  عن 
وأيضا تلك التي ستعاني 

في العام املقبل.
    وذكــروا إن مواليد 
أبراج احلمل واألســد 
والقوس ســيكونون 
األوفر حظا في 2019، 
ينتظرهــم  حيــث 
في  جناحــات  حتقيق 
حياتهم  أمور  جميع 
وخاصة على الصعيد 

املهني واملالي.
    ويوضح عالم الفلك 
تشــودينوف،  بافــل 
الشــهور  أســعد  أن 
القوس  لبرج  بالنسبة 
الثاني،  كانون  سيكون 
أما بالنســبة لألســد 
فســيكون شــهر اب، 
واحلمــل شــهر كانون 

الثاني وشباط.
عاملــة  وأكــدت      
لوبيمافا،  ليليــا  الفلك 
الدلو  بــرج  مواليــد  أن 
من  ســيكونون  وامليزان 
احملظوظــني، موضحة أن 
عليهم انتهاز الفرص، وأن 

يكونوا منتبهني ومستعدين لها.
    وأشــارت ليليا، إلى أن مواليد برج 
الثور والســرطان سيشــهدون عاما 

هادئا من دون تغييرات ملحوظة.
    أما بالنســبة ملواليــد برج اجلدي، 
فكشف تشودينوف أنهم على أعتاب 
تغييــرات قوية في حياتهــم، وهذا 
التأثير ســوف يســتمر على األرجح 
ملدة عامني، اذ ســتغير هذه العملية 
حياتهــم بالكامــل، ولذلــك يجب 
عليهــم أن يكونوا حذرين وأن يتحلوا 

بالصبر.
    وأوضحــت ليليــا، أن أصحاب برج 
اجلدي يحتاجون إلــى أن يكونوا أكثر 

حرصا في حياتهــم العملية، قائلة: 
"إذا كانوا يخططون لشــغل بعض 
املناصب، فال يجب التحدث كثيرا عن 
ذلك، ممــا يعرضهم ملكائد خبيثة من 

احلاقدين".
    كما كشــفت ليليا أن مواليد برج 
العــذراء واحلوت واجلوزاء ســيعانون 
كثيــرا في عام 2019، ألنه ســيكون 
عاما صعبا إلى حد كبير بالنســبة 
لهــم، وســتبدأ في حياتهــم فترة 
إلى  فيهــا  ســيحتاجون  ســلبية، 
االعتنــاء أكثــر بصحتهــم، كمــا 
نصحتهم بعدم التورط في كثير من 

املشاحنات والشجار".

الصباح الجديد - وكاالت:
    تشــهد القاهرة تظاهرة 
فنيــة، وقمــة غنائية ليلة 
رأس السنة ٢٠١٩، ستكون 
األبرز مبشــاركة جنمي  هي 
الفنانة  العربــي،  الغنــاء 
عبدالوهــاب،  شــيرين 

والفنان صابر الرباعي.
احلفل  هذا  ويكتســب   
اذ  كبيــراً،  اهتمامــاً 
للســياحة  دعماً  جاء 
املصريــة، وهــو مــن 
 ADS تنظيــم 

في  احلفل  ويقــام   ،SOLUTIONS
احلفل  ليكون  القاهرة،  فنادق  أحد 
مبنزلــة هدية من الطــراز الرفيع 
يشــهد  حيث  العربي،  للجمهور 

احلفل العديد من املفاجآت.
     وكشــفت الفنانــة شــيرين 
عبد الوهاب، عن ســعادتها للقاء 
جمهورهــا الكبير، ووعدت بتقدمي 
عدد من األغانــي خالل حفل رأس 
الفنية  اإلمكانيات  وسط  السنة، 
الرائعــة التي أعــدت للحفل من 
وديكور،  وإضاءة  صوت،  هندســة 
املــكان، ليكون  إضافــة جلمــال 

احلضــور على موعد مع أمســية 
مميزة،  طربية  غنائية  اســتثنائية 
وعبــرت عــن املها بأن يســعد 

اجلمهور باحلفل.
    وكشــف الفنان صابر الرباعي 
عن ســعادته وفخره الشــديدين 
مبشــاركته فــي إحيــاء احلفــل 
"القاهرة  في   ٢٠١٩ الســنة  رأس 
الســاحرة"، مؤكــًدا حماســته 
لتقدمي األفضــل، ليكون اجلمهور 
على موعد مع حفل غنائي طربي 
ليلة موســيقية  بامتيــاز، فــي 

عنوانها احلب والطرب.

صابر الرباعي وشيرين يدعمان السياحة الصرية

األبراج االوفر واالقل 
حظا في السنة المقبلة

الصباح الجديد - وكاالت:
     شــهدت املهرجانات واملناســبات 
2018 إطالالت  العاملّيــة فــي عــام 
للعديد  وغرابتهــا،  بأناقتهــا  الفتة 
مــن النجمات، وهنا نســتعيد صورًا 
طبعت في روزنامة هذا العام قبل أن 

تتساقط أوراقه األخيرة.
    املغّنيــة األميركّية، ليــدي غاغا، 
التي عودت جمهورها على إطالالتها 
الغريبــة، لفتت األنظار لدى ظهورها 
فــي مهرجان البندقّية الســينمائي 
بإطاللــة أنيقــة، حملــت توقيع دار 
Valentino وظهرت بثوب وردّي ضخم، 

تزّين بالريش.

    كمــا اختارت املمثلــة األميركية 
جوليان مور لظهورها على البســاط 
ثوبًا  السينمائي  األحمر ملهرجان كان 
أحمر حمل توقيع دار Givenchy ترافق 
مع "كاب" طويــل متّ تبطينه بالريش 

أيضا!
    وبــدت النجمة كاتــي بيري الفتة 
 Amfar Gala بأناقتهــا خالل حفــل
بثــوب باللــون األزرق الفــاحت تزّيــن 
بالكشــاكش والعقــد والريش عند 
 Alexis الكتفــني، وحمل توقيــع دار

.Mabille
    تأّلقت النجمة األســترالية نيكول 
 2018 أوســكار  حفل  فــي  كيدمان 

بإطاللــة كانــت األجمل حتى 
اآلن بــني مــا ســبق، واعتمدته 

على البســاط األحمر، وقد اختارت 
للمناســبة ثوبًا عاري الكتفني من 
Armani Prive تزّين بعقدة كبيرة 

عند اخلصر.
    امــا العارضــة البرازيلّيــة 
فتألقت  أمبروزيو  أليســاندرا 
في مهرجان كان السينمائي 
حملت  أميرّيــة  بإطاللــة 
توقيع املصمــم زهير مراد، 
تأّلفــت من ثــوب باللون 
البيج عاري الكتفني متّيز 

بتطريزه الغني.

صبا النجار
األزيــاء  مثــل  الديكــور      
ويختلف  يتغير  واالكسســوارات 
باختالف املوضة، وقد شهدنا على 
الكثير مــن التغييرات التي طرأت 
بشــكل غرف النوم، والصالونات، 
األخيرة،  اآلونــة  فــي  واملطابــخ 
حتى بتنا نتعــرف على وقت انتاج 

بعضها من شكلها وتصميمها. 
     في عام 2019 املقبل ستشهد 
ديكورات املنــازل بعض التغييرات، 
يســتعمل  الذي  الســلم  فمثال 
الصور  تعلــق عليه  للزينة، حيث 

العائلية، او بعــض اجملالت املهمة 
والتــي تعلــق بطريقــة يتوضح 
ســيختفي  الغالف.  شــكل  بها 
العام املقبل، وسيســتعاض عنه 
واشــكال  ألشــجار  برســومات 

هندسية.
    وســتختفي قطــع الديكــور 
املُصممــة من بعض األقمشــة، 
الســجاد  وقطــع  واملفروشــات 
صغيرة احلجم والتــي تعلق على 
هذه  امتــدت  وقد  عــادة.  اجلدران 
لكن  الزمــن،  من  لعقــود  العادة 
ســيأتي العام 2019، ليكون بداية 

يفضل  حيث  التغييــر، 
اســتعمال اللوحــات 
غير  هادئــة  بألــوان 
واللوحات  صاخبــة، 
املفضلة، التجريدية، 
احلائط  على  وتعلق 
لوحة واحدة ال اكثر 
بغــض النظــر عن 
وينصح  املســاحة. 
جتديد  عنــد  اخلبراء 

باالبتعــاد  الديكــور، 
عــن األدوات والقطع التي 

يدخل في تصميمها النحاس.

اطالالت ال تنسى لنجمات عام 2018

 تغييرات محتملة في ديكور 2019 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

