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بغداد - وعد الشمري:
نفت االدارة احمللية في كركوك، 
امــس االحد، اســتقدام قوات 
احتاديــة جديدة إلــى احملافظة، 
بذلك  مطالبتهــا  أن  مبينــة 
جــاءت ملعاجلة اخلاليــا النائمة 
وأنها  االرهابي،  داعش  لتنظيم 
السياســي  بالصراع  ترتبط  ال 
حول رفع علم اقليم كردستان 
االحتاد  احــزاب  مبانــي  علــى 

الوطني الكردستاني.
يأتي ذلك في وقت، ايدت اجلبهة 
االجراءات  جميــع  التركمانية 

املتخــذة مــن قبــل احلكومة 
االحتادية بخصــوص انزال علم 
احملافظة  أن  االقليــم، مبينــة 
مستقرة  امنية  اوضاعاً  تعيش 

نتيجة جهود القوات االمنية.
اجلبوري  راكان  احملافــظ  وقــال 
فــي تصريــح إلــى "الصباح 
اجلديد"، إن "القوات العسكرية 
املتواجدة في كركوك لم يطرأ 
عليهــا تغييــر، ولم تشــهد 
احملافظة أي استقدام لقطعات 
جديدة كما ادعى بعض وسائل 

االعالم".

وتابــع اجلبــوري، أن "ما حصل 
جهاز  لرئيس  زيــارة  هو  مؤخراً 
املدينة  إلى  االرهــاب  مكافحة 
لالطالع علــى االوضاع االمنية 
عن قرب وتقومي املوقف امليداني، 
وهذا قد اعطــى انطباعاً لدى 

اوساط بأنها قوات اضافية".
وأشار، إلى ان "القوات االحتادية 
قد  كان  احملافظة  في  املتواجدة 
حتقق انتشارها اثر حترير املناطق 
العاشر من  بعد  التي خضعت 
تنظيم  2014 لسيطرة  حزيران 
داعــش االرهابــي، وبقــرار من 

مجلس النواب االحتادي".
وأكــد اجلبــوري، أن "القــوات 
االحتادية تستخدم ضد االرهاب 
ومالحقة  االمــن  والســتتباب 
لالستهداف  تكون  ولن  اجلرمية، 
مكّون  ضــرب  أو  السياســي، 

معني".
ولفت إلى أن "املؤشــرات تفيد 
بــان قواتنــا وكذلك احلشــود 
برفقتها  كانت  التي  الشعبية 
تصرفت بنحــو مهني، وتتمتع 

بثقة عالية من قبل الشارع".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
والشــؤون  العمل  وزير  كشــف 
االجتماعية، امس االحد، أن 17% 
ومعاق  فقير  العراقي  اجملتمع  من 

وباحث عن عمل.
الزمان، في بيان  وقال باسم عبد 
صدر عقــب لقــاء جمعه امس 

االحــد بالنائبة انتصــار اجلبوري 
اجلديــد"  الصبــاح   " وتلقــت 
نســخة منه، إن "الوزارة تتعامل 
مــع 17 % من اجملتمــع العراقي 
ما بني فقير ومعــوق وباحث عن 
ان "هناك  الى  العمل"، مشــيرا 
ســت محافظات تعانــي تدني 

وبحاجة  املعيشــة  مســتويات 
الــى برامج وخطــط اجتماعية 

جديدة".
واضاف عبد الزمــان ان "املرحلة 
املقبلة ستشــهد زخمــا كبيرا 
علــى الوزارة لوجــود الكثير من 
العوائل دون مستوى خط الفقر"، 

الفتا الــى ان "هنــاك 450 ألف 
اسرة مت اجراء بحث اجتماعي لها 
االجراءات  جميع  اكملت  والوزارة 
املتعلقة بتلــك العوائل بانتظار 
لشــمولها  املالي  التخصيــص 

برواتب االعانة االجتماعية".
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ادارة كركوك تنفي وصول تعزيزات عسكرية جديدة إلى المحافظة
أكدت أن مطالبتها بارسال قّوات إضافية ال ترتبط بـ "أزمة العلم"

وزير العمل : 17 % من المجتمع فقير ومعوق وباحث عن عمل
اكد ان النسبة التي تتعامل معها الوزارة في تزايد

a

نينوى ـ خدر خالت:
مع انخفاض درجات احلرارة الى 
مستويات متدنية عابرة حاجز 
الصفر املئوي، وفي ظل تنبؤات 
جوية مبوجات برد مقبلة، تزداد 
اخملاوف لدى االالف من العائالت 
النازحة مــن اهالي محافظة 
نينــوى والقاطنــة مبخيمات 
وفي  املوصل  جنوب  في  تتناثر 
محافظتي دهوك واربيل ايضا، 
فيمــا احلصول علــى 20 لترا 
حلما  بات  االبيض  النفط  من 

للكثيرين منهم.
"كنــا صغــارا ونســمع عن 
مخيمات الفلســطينيني مع 
يسكنون  انهم  مفادها  عبارة 
بخيــام ال تقيهم حر الصيف 
وال برد الشــتاء، وهذه العبارة 
تنطبق علينا  باتــت  املوجعة 
ونحــن نعيــش كنازحني في 
مخيم حســن شام )20 كلم 

شــمال شــرق املوصل( حيث 
البرد هذا الشــتاء قارس جدا 
يأتنا شتاء مثله منذ  ورمبا لم 
20 عامــا مضت، فيما االخبار 
برد  موجات  هنالــك  ان  تقول 
وصقيع مقبلة". هذا ما قاله 

العم فيصــل جمعة القاطن 
باخمليم والبالغ نحو 55 عاما.

باحلصول  نحلم  "بتنا  واضاف 
على النفــط االبيض، هنالك 
عملية توزيع مستمرة، لكنها 
داهمنا  البــرد  متأخرة جــدا، 

ونحن  غيرنــا،  داهــم  مثلما 
النفط  للمزيد مــن  نحتــاج 
االبيض ملواجهة هذا الشتاء".
و عّد جمعة ان "احلصول على 
عبوة من النفط االبيض سعة 
20 لترا بــات حلما للكثيرين، 
علما ان النفط االبيض متوفر 
في السوق الســوداء وبسعر 
لترا..   20 لــكل  دينار  الف   13
لكن من اين ميكننا توفير هذه 

املبالغ؟ تساءل وختم حديثه.
مــن جانبــه قــال االعالمي 
الزيــدي  احمــد  املوصلــي 
ان  اجلديــد"  "الصبــاح  لـــ 
بسبب  النازحني  "مشــكالت 
عدم تســلم الكثيرين منهم 
ملادة النفــط االبيض تعمقت 
واضيفــت  وتضاعفــت، 
ملشــكالت ومعانــاة اخرى ال 

مجال لذكرها.
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تقريـر

مجلس النواب والمفوضية:
انتخابات مجالس المحافظات في 16 تشرين الثاني المقبل

بغداد ـ الصباح الجديد: 
في  املالية  اللجنــة  كشــفت 
النواب، أمــس األحد،  مجلــس 
االقتراض  إليقاف  ســعيها  عن 
 ،2019 اخلارجــي فــي موازنــة 
العراقي  االقتصاد  إغراق  وتفادي 
طويلة  اخلارجيــة  الديــون  في 

وقصيرة األمد.
وقــال عضو اللجنة، هوشــيار 
عبداهلل، في بيان تلقت "الصباح 
اجلديد" نســخة منــه، ان "من 
أهم األمــور التي اتفقت عليها 
اللجنة فــي املوازنة املالية لعام 
2019 إيقــاف االقتراض اخلارجي 
العراقي  االقتصاد  إغراق  وتفادي 
فــي الديون اخلارجيــة الطويلة 

والقصيرة األمد".
وأضاف "لدينــا رؤية في اللجنة 
املاليــة بــأن االســتمرار فــي 
االقتراض اخلارجي في عام 2019، 
خطأ كبير ستدفع ثمنه األجيال 
القادمة، فال يوجد مبرر القتراض 
ما يقــارب 5 مليــارات دوالر في 
حــني لــدى العــراق احتياطي 
نقــدي جيــد، مع وجــود آليات 
اخرى من املمكــن اللجوء اليها 
كبديل عن االقتــراض، كاإلدخار 
االختيــاري وتنشــيط املصارف 
احلكومية من خالل رفع نســبة 
املودعة من  للمبالــغ  الفوائــد 
قبل األفراد والشركات، والسعي 
لزيادة االنتــاج احمللي ووضع قيود 

على اســتيراد املنتج الذي ميكن 
توفيره محلياً، وغيرها من احللول 
املتبعة في مثل هكذا ظروف متر 
بها بلدان ذات اقتصاد مشــابه 

لالقتصاد العراقي".
"القروض  أن  عبــداهلل،  وأوضح 
اخلارجيــة الطويلــة والقصيرة 
األمــد تترتــب عليهــا فوائــد 

مرتفعة، ومــا مت اقتراضه خالل 
الســنوات الســابقة هو خطأ 
ســتراتيجي فــادح"، مؤكدا أن 
في  اخلارجية  القــروض  "إيقاف 

عــام 2019 هو خطــوة وطنية 
وتأييــد مجلس  دعم  تتطلــب 

النواب".
ويذكر في هذا الصدد ان مديونية 

ســيما  القروض،  مــن  البــالد 
أرقاما  بلغــت  منها  اخلارجيــة 
تنامت  ان كانــت  بعــد  كبيرة، 
خالل السنوات السابقة، اذ كان 
صندوق النقد الدولي، أورد أرقاما 
مريعة بشــأن تنامــي مديونية 
البالد، ففــي تقريره الذي أصدره 
في العــام قبل املاضــي 2017، 
ونشره عبر موقعه حتت "عنوان 
اقتصادية  مؤشــرات  العــراق: 
 2013 العام  ومالیة مختارة، من 
حتــى العــام 2022 " حتدث عن 
حجم مديونیــة العراق لألعوام 
بزيادتها  والتوقعات  الســابقة 
لألعوام الالحقة. وبین التقرير أن 
ديون العــراق للعام 2013 كانت 
و100 ملیــون دوالر،  73 ملیــاراً 
العام  في  ديونــه  ارتفعت  فیما 
التالي الى 75 ملیارا و200 ملیون 
اصبحت   2015 العام  وفي  دوالر، 
تلك الديون 98 ملیار دوالر، فیما 
ارتفعــت في العــام التالي الى 
114 ملیــارا و600 ملیــون دوالر، 
 2017 لترتفع في العام احلالي – 
و900 ملیون  122 ملیــارا  الى   -
دوالر. وتوقــع التقريــر أن يرتفع 
دين احلكومة فــي العام املقبل 
– 2018 - إلــى 132 ملیــارا 400 
أن  الذي يوكد  ملیون دوالر، االمر 
مديونیة احلكومــة في تصاعد 

مستمر. 
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المالية البرلمانية تعتزم إيقاف اقتراض
خمسة مليارات دوالر لموازنة 2019

جانب من اجتماع اللجنة املالية ملناقشة املوازنة

عدته خطأ استراتيجيا فادحا سيما وديون العراق باتت اكبر

البرد القارس يعمق معاناة نحو 700 ألف نازح في نينوى
مطالبات بتوفير النفط األبيض للعائالت والمدارس

بغداد - الصباح الجديد:
اشرت مفوضية حقوق االنسان، 
ارتفاعــا كبيرا في  امس االحد، 
اعــداد ضحايا الســير وحوادث 
الطرق، وبينت ان احلوادث املرورية 
الى  أدت  املاضــي  العــام  خالل 
واصابة  شــخصاً   ٥١٥٢ وفــاة 

١٨٤٠٤اخرين بجروح متفاوتة.
وقــال عضو املفوضيــة فاضل 
الغراوي، في بيان تلقت الصباح 
اجلديد نســخة منه، إن النسبة 

األكبر مــن إجمالي احلوادث كان 
بلغ عددها  اذ  التصــادم  حلوادث 
لتليها  اصطدام  حادث   )١٢٤٢١(
حــوادث الدهس بعــدد )٣٢٦٧( 

حادث.
وأورد أن إجمالــي احلــوادث، دون 
حسب صنف الطرق ففي الطرق 
الرئيســية بلــغ عــدد احلوادث 
الطرق  في  وكانت  حادثا   )٤٦٩٥(

الفرعية بعدد )١٧٧٩( حادث'.
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
احلدودية،  املنافــذ  هيــأة  أنهت 
أعمال حتديد ومسح موقع معبر 
افاكاي احلدودي اجلديد بني العراق 
وتركيــا، فيما أوردت ان الشــهر 
املقبل سيشــهد افتتاح منفذ 

عرعر مع السعودية.
املنســق االعالمــي في  وقــال 
الهيئــة عالء الدين القيســي، 
فــي تصريح صحفــي امس ان 
"اللجنة املشكلة برئاسة رئيس 
الهيئة كاظــم العقابي، انهت 
االعمال املتعلقة باختيار وحتديد 
ومســح املوقع الذي سيتم فيه 
احلدودي بني  افاكاي  انشاء معبر 

ان  الى  العراق وتركيا،" مشــيرا 
"املوقــع يقع شــمال محافظة 

دهوك".
وبــني ان "اجلانــب التركي ابدى 
بجميع  للتكفــل  اســتعداده 
النفقات املتعلقة بانشاء وجتهيز 
املعبــر املذكــور وتهيئة جميع 
املستلزمات اخلاصة بعمله، الفتا 
الــى ان اجلانب التركــي ينتظر 
وضع  العراقي  اجلانــب  اكمــال 
اللمسات االخيرة وانهاء االعمال 
املتعلقة به للمباشــرة باعمال 
تنفيذه وافتتاحــه بهدف تعزيز 

وزيادة عمليات التبادل التجاري.
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مصرع ٥١٥٢ شخصًا واصابة 
١٨٤٠٤ اخرين بحوادث سير خالل 

العام الماضي

معبر جديد بين العراق وتركيا 
وإفتتاح منفذ عرعر مطلع 
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شؤون عراقية

الصبــاح   - الســليمانية 
الجديد - عباس كاريزي: 

على الرغم من مــرور اكثر من 100 
يوم على انتهاء االنتخابات في اقليم 
كردســتان اال ان حوارات تشــكيل 
حكومة االقليم بني االطراف الفائزة 
ما زالــت في مراحلهــا االولى ولم 
تدخل فــي التفاصيل االساســية 

حلصة كل حزب راغب باملشاركة. 
الكردســتاني  الدميقراطي  احلــزب 
الفائــز ب 45 مقعــدا فــي برملان 
كردستان خاض ثالث جوالت حوارية 
مع االحتــاد الوطني وحركة التغيير، 
من دون حتقيق نتائــج تذكر، ما ولد 
اســتياءا واســعا لــدى املواطنني 
واالحزاب االخرى التي اعلنت مسبقا 
رفضهــا املشــاركة فــي حكومة 

يقودها احلزب الدميقراطي.  
احلزب الدميقراطي لم يعلن حلد االن 
عن موعد جديد لعقد لقاء اخر مع 
االحتــاد الوطني نظــرا لوجود تباين 
كبير فــي الرؤى واختالف بني احلزبني 
حول آلية توزيع املناصب في حكومة 
االحتاد  قبــل  من  وربطها  االقليــم 
الوطني باســتحقاقه في احلكومة 

االحتادية ومحافظة كركوك.
الوطنــي  االحتــاد  فــي  قيــادي 
الكردســتاني رفض الكشــف عن 
اســمه قــال للصباح اجلديــد، ان 
حزبه يشترط اطالق سراح مالكاته 
املعتقلني منذ مدة في اربيل من قبل 
احلزب الدميقراطــي للبدء مبباحثات 

تشكيل حكومة االقليم مجددا.
وكان احلــزب الدميقراطي قد اعتقل 
عددا مــن مالكات واعضــاء االحتاد 
الوطني في محافظة اربيل، من دون 
اوامر قضائيــة او توجيه تهم لهم 
قانونية،  او مخالفة  بارتكاب جــرم 
وقــال مدير جهــاز االســايش في 
االعتقاالت  تلك  ان  اربيل،  محافظة 
اعتقــال احد  جاءت علــى خلفية 
مــالكات الدميقراطــي مبحافظــة 
الســليمانية، االمر الــذي رفع من 
حدة التوتروالتشنج املوجود اساسا 
بني احلزبــني منذ االزمة التي خلفها 

انتخاب رئيس اجلمهورية.   
واضاف القيــادي، ان االحتاد الوطني 
اعــد مشــروعا لالتفــاق عليه مع 
الية  على  االتفاق  قبيل  الدميقراطي 
تشــكيل حكومة االقليم يتضمن 
28 بندا حول الشــراكة في احلكم 
والتــوازن والعالقات اخلارجية وملف 
في  االقتصــادي  وامللــف  النفــط 

االقليم.
واشــار الــى ان االحتــاد الوطني ال 

يتحمل التأخير احلاصل في تشكيل 
حكومة االقليم النه قدم منذ االيام 
رؤيته  االنتخابــات  النتهــاء  االولى 
ومطالبــه الى احلــزب الدميقراطي 
الذي قــال انه مياطل وال يتجاوب مع 
تلك املطالب التي عدها استحقاقا 

لالحتاد في حكومة االقليم.
يريد  الدميقراطي  احلــزب  ان  وتابــع 
ان يســتحوذ على اغلــب املفاصل 
املهمــة  واملؤسســات  والــوزارات 
في االقليــم مثل رئاســة االقليم 
ورئاســة احلكومة واالجهزة االمنية 
وملف النفــط والعالقات اخلارجية، 
وهــو ما عده غير ممكن وال يســمح 
ببناء حكومة متثل جميع شــرائح 
اجملتمع ومكوناتــه، وتؤدي الى تكرار 
التجربة الســابقة التــي ادت الى 
اقصاء االخرين وفشل احلكومة في 
اداء وظيفتهــا في تقــدمي اخلدمات 

للمواطنني.     
واكد ان مشاركة االحتاد في حكومة 
االقليم يجب ان تبنى على اســاس 
اتفاق سياســي شــامل مع احلزب 

االحتاد  الدميقراطــي وبخالفه فــان 
غيــر مســتعد للمشــاركة فــي 
حكومة اليكون فيها شــريكا وفقا 
حلجمه ودوره وتأثيره على الســاحة 
»اذا  واردف  والعراقية،  الكردستانية 
لم يشارك االحتاد فانه لن يكن هناك 
شيئ اسمه حكومة االقليم، النها 
ســتكون عاجزة عن فرض حكمها 
على نصف مساحة االقليم«، التي 
تعــد مناطق نفوذ لالحتــاد الوطني 

وحركة التغيير.  
التغيير  حركــة  اعلنــت  بدورهــا 
عن شــروطها لقاء املشــاركة في 
حكومــة االقليم التي رشــح لها 
بارزاني  مســرور  الدميقراطي  احلزب 
رئيس جهاز امن االقليم وجنل زعيم 

احلزب مسعود بارزاني.
وقال عضــو اجمللــس التنفيذي في 
التغييــر شــورش حاجي  حركــة 
ان حركــة التغيير ستشــارك في 
حكومة االقليم شــريطة ان يكون 
لهــا دور في وضــع برنامج ومنهاج 
عمل احلكومة املقبلة مبا ينســجم 

والشعارات  االنتخابي  البرنامج  مع 
التي رفعتها حركة التغيير.

واضاف حاجــي في مقــال تابعته 
)التغيير  بعنــوان  اجلديد  الصبــاح 
حكومة  فــي  ستشــارك  كيــف 
االقليم( ، ان حركــة التغيير حركة 
جماهيرية سياسية وهي تهدف الى 
اجراء تغيير في نظام احلكم واجراء 
الرئيســة  املفاصل  في  االصالحات 
للســلطة والكشــف عــن ثروات 
وواردات االقليم من النفط وغيره من 

الثروات الطبيعية.    
واضاف ان مشــاركة حركة التغيير 
من بقائها في خانة املعارضة خيارات 
مفتوحة امام احلركة، وان احلركة لم 
تصل الى نتيجة نهائية في تفضيل 
ان  الى  االخــر، ولفت  احدهما على 
احلركة وحلد اللحظة تؤمن بالنضال 
االقليم،  في  التغيير  الحداث  املدني 
وهي تبنت نهجها السياســي في 

ضوء هذا البرنامج السياسي.
مبينــا ان احلركــة ستشــارك في 
احلكومة املقبلة فيمــا لو كان لها 

دور في صياغــة البرنامج احلكومي، 
لكي تتمكن من الدفاع عنه والعمل 
على تنفيذه، مؤكدا انه لدى حركة 
التغييــر فــان البرنامــج واملنهاج 

احلكومي االولوية االولى.     
الى ذلك انتقــد الكاتب والصحفي 
شــيرزاد شــيخاني فــي حديــث 
حركة  ســعي  اجلديــد  للصبــاح 
التغيير للمشــاركة فــي حكومة 
االقليم بقيادة مســرور بارزاني، من 
دون دراسة العواقب واستلهام العبر 
من التجربة الســابقة للحركة في 

حكومة نيجيرفان بارزاني.
واشــار شــيخاني الــى ان عواقب 
مشاركة حركة التغيير في حكومة 
عليها  وخيمــة  ســتكون  االقليم 
وعلــى عالقتها باجلماهيــر، مبينا 
ان اعتقاد حركــة التغيير بان احلزب 
الدميقراطي سيوافق على شروطها 
وتنفيــذ مقترحاتها فــي حكومة 
االقليم املقبلة، امر بعيد عن الواقع.
وان الدفع باجتاه املشــاركة نابع من 
رغبة بعض القيــادات داخل احلركة  

واملناصب  االمتيازات  للحصول على 
وغير مرتبط  االقليــم  في حكومة 
بتنفيذ البرنامج االنتخابي للحركة، 
الن رئيس احلكومة املكلف مســرور 
بارزاني لن يســمح بتغليب برنامج 
االحــزاب االخــرى علــى البرنامج 

االنتخابي للحزب الدميقراطي.
وعن االســباب التي ادت الى تأخير 
وضع  االقليــم  حكومة  تشــكيل 
شيخاني اللوم بالدرجة االولى على 
احلــزب الدميقراطي، الــذي قال انه 
غير مســتعد ملنح االطراف االخرى 

استحقاقهم في احلكومة املقبلة.
واشار شــيخاني الى ان العالقة بني 
االحتاد الوطنــي واحلزب الدميقراطي 
متــر مبرحلــة خطرة تهــدد مجمل 
االوضاع السياســية فــي االقليم 
جتاهل  مــن  اســتغرابه  عن  معربا 
الدميقراطي حلجم ودور االحتاد و قيام 
باعتقال عدد  الدميقراطــي  احلــزب 
من مالكات االحتاد فــي اربيل ما اثر 
سلبا على احلوارات اجلارية لتشكيل 

حكومة االقليم.

االتحاد والتغيير يضعان شروطهما للمشاركة
 في الحكومة وتحمالن الديمقراطي تأخر تشكيلها

اشترطا اصالحات شاملة وتغيير نظام حكم االقليم

اجتماع سابق للحزب الدميقراطي الكردستاني

الحزب الديمقراطي 
لم يعلن لحد االن عن 
موعد جديد لعقد لقاء 
اخر مع االتحاد الوطني 
نظرا لوجود تباين كبير 
في الرؤى واختالف بين 
الحزبين حول آلية توزيع 
المناصب في حكومة 
االقليم وربطها من 
قبل االتحاد الوطني 
باستحقاقه في 
الحكومة االتحادية 
ومحافظة كركوك
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في اكثر من ملف سياســي تبدو تصريحات 
املسؤولني العراقيني متفاوتة وفي احيان اخرى 
متضاربة خصوصا ما يتعلق منها في امللفات 
التي تعنى بعالقات العــراق اخلارجية ومهما 
كانت مســاحة احلريــة في العراق واســعة 
لكنها في النهاية البد لها ان تقف عند حدود 
مقدسة تتعلق بالسيادة والكرامة والوطنية 
وهي عناوين اجتمعت حولها االمم والشــعوب 
وحرصت على عدم التفريــط بها من اجل ان 
تكــون اوطانها قوية وموحــدة وعصية على 

االختراق من الطامعني واحلاقدين.
 وطوال السنوات املاضية التي اعقبت سقوط 
النظام الســابق مــر العراق بأكثــر من ازمة 
داخلية وخارجية تطلــب االمر فيها الوصول 
الى توافق وطني واجماع سياسي تتمثل فيه 
القوى السياسية بشتى مشاربها كي يبعث 
برســالة واضحة الى من يتصيدون باختالف 
الرأي الذي اتاحه الدســتور العراقي وكفلته 
حريــة التعبير عن الرأي ويريــدون ان يحملوا 
هذا االختــالف محمل الضغينــة والتقاطع 
ومثلما فشــلت احالم هــؤالء املتصيدون في 
تشويه ســمعة التجربة السياسية اجلديدة 
على الرغم من االنتكاســات التي صاحبتها 
واالخطــاء واالخفاقات التي مــرت بها اال ان 
املســؤولية تبدو اوضح واكبر لــدى االطراف 
السياسية ولدى مرؤوسي الدوائر التشريعية 
العامة  املالمــح  فــي حتديــد  والتنفيذيــة 
امللفات  جتــاه  العراقية  العامة  السياســية 

اخملتلف حولها.
 وثمة التزام اخالقي البد لعضو مجلس النواب 
او للسفير واملوظف في وزارة اخلارجية او زعيم 
حزبــي او ممثل لكيــان سياســي ان يلتزم به 
يتمثل بفســح اجملال لذوي الشأن واالختصاص 
واملســؤولية بالتعبيــر عن املوقــف احلقيقي 
للعراق جتاه ايــة ازمة او ملف يــزداد االختالف 
حولــه او تتباين وجهات النظــر فيه خصوصا 
مايتعلق باملوقف الرسمي للعراق مما يحدث في 
دول عربية او اســالمية او االفصاح عن املوقف 
من التحالفات واالتفاقات السياسية بني الدول 
او بالنســبة مللف عالقة العراق بإســرائيل او 
التهديدات والتوترات والتلويح بشــن احلرب بني 
ايران والواليات املتحــدة االميركية وغيرها من 
امللفات احلساســة التي ميكن لها ان تثير زوابع 
سياسية على املستويني الداخلي واخلارجي ومن 
هنا فان التطلع لتحقيق التكامل السياســي 
بني شــتى املؤسســات العراقية وممثليها هو 
غاية وهدف ومنشــود البد ان يســعى اجلميع 
لتحقيقه كــي يطمئن الرأي العــام العراقي 
على صالبة مواقف العراق جتاه القضايا احمللية 
والعربية والدولية وكي تتعزز ســلطة الدولة 

الرسمية في جميع االجتاهات .

تكامل سياسي..!!

د. علي شمخي 
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بغداد - الصباح الجديد:

نوري  الدكتــور  التخطيط  وزيــر  بحث 
الدليمي مع ســاروج كومار جا  صباح 
مدير دائرة املشــرق فــي البنك الدولي، 
والوفد املرافق له، آليات ومهام تأسيس 

صندوق االئتمان الدولي في العراق .
واضــاف الوزير ان الصندوق ســيتولى 
والتوجيــه للمنح  مهمــة اإلشــراف 
الدولية التي حصــل عليها العراق في 
مؤمتــر الكويت مع عدد مــن الصناديق 
االخــرى التــي مــن املزمع انشــاؤها 
دولية  ومنظمات  مع جهــات  بالتعاون 
اخــرى ، لكي تتم املصادقــة عليه من 
قبــل مجلس الوزراء بعــد االتفاق على 
جميع التفاصيــل املتعلقة به ، اضافة 
الــى بحــث االتفاق علــى خطة عمل 
مشــتركة، ذات استراتيجية متكاملة، 
العراق  بــني  التعاون املشــترك  لتعزيز 
والبنــك الدولــي، ملســاعدة احلكومة 
العراقية في حتقيق االصالح االقتصادي 

وتنويع مصادر التمويل.
وأوضح الوزير خالل اللقــاء أن أولوياتنا 
لتحقيق  اجلاد  السعي  املقبلة ستكون 
إصالح اقتصادي فــي العراق، من خالل 
توفير اخلدمات األساسية، وتقدمي الدعم 
النوعي للقطاع اخلاص، فيما لفت إلى 
أن الوزارة تســعى من خــالل ذلك، إلى 
تطوير رأس املال البشــري، وخلق فرص 

عمل أكبر على املستوى الوطني.
من جهتــه ثّمــن مدير دائرة املشــرق 
في البنك الدولي، التعاون والتنســيق 
العالي الذين وجه بهما وزير التخطيط 
خالل اللقاء، مشيراً إلى استمرار البنك 
الدولي بدعم تنفيذ البرامج والفعاليات 

في مختلف اجملاالت.
مــن جانب اخــر اســتعرض الوزير مع 
الســفير التركي في بغــداد فاحت يلدز ، 
عددا من القضايا ذات االهتمام املشترك 
االقتصادية  العالقــات  تطوير  وســبل 

والتجارية بني البلدين 
وناقــش اجلانبان خالل اللقــاء التعاون 
اقتصادي  مناخ  خلق  وسبل  االقتصادي 
فعال بني بغــداد وانقــرة ، اضافة الى 
بالتعرفة  املتعلقــة  اجلوانــب  بحــث 
الكمركية وامكانية فتح منفذ حدودي 
مشترك في منطقة فيش خابور مير عبر 

محافظة نينوى .
ودعا وزير التخطيط اجلانب التركي الى 
التعاون مع اجلانب العراقي  زيادة حجم 
لالستثمار  التركية  الشــركات  ودخول 
، مؤكدا حــرص احلكومة  العــراق  في 
الثنائية  العراقية على تطوير العالقات 
بني البلديــن ، وضرورة االســتفادة من 
اخلبــرات والقدرات التركيــة في تطوير 
، الســيما في قطاعي  التحتية  البنى 
التعليم والصحــة ، مبينا ان لدى وزارة 
التخطيط خريطة واضحة املعالم عن 
الواقع االســتثماري وحاجــة البالد من 

املــدارس واملراكز الصحيــة ، داعيا الى 
ضرورة التركيز علــى اعادة اعمار البنى 

التحتية في احملافظات احملررة .
الى ذلــك ناقش اجلانبان اليــات توقيع 
مذكــرة تفاهــم مشــتركة لتنظيم 

عمليــة الفحــص املتبــادل للســلع 
والبضائع بــني اجلهاز املركزي للتقييس 
ونظيره  العراقي  النوعية  والســيطرة 
التركــي وفقــا لالنظمــة والقوانــني 
النافذة في البلدين ومبا يحقق املصالح 

الى  ، اضافــة  املشــتركة للشــعبني 
مناقشة اخر التطورات املتعلقة بتوقيع 
مذكــرة التفاهم املشــتركة املتعلقة 
بعمل الوكالــة التركية للتنمية )تكا( 

في العراق . 

مــن جانبه اكد الســفير فــاحت يلدز ، 
العالقات  تطوير  الى  ســعي حكومته 
الثنائيــة مع العــراق من خــالل زيادة 
حجم التبــادل التجــاري وفتح منافذ 
حدوديــة جديدة وتوســيع عمل وكالة 
التنميــة التركية)تكا( التي ســتتولى 
تنفيذ الكثير من املشاريع اخلدمية في 
احملافظات احملررة ومن تلك املشاريع بناء 

وتأهيل املدارس واملستشفيات . 
من جهــة اخرى ترأس الوكيــل االداري 
لوزارة التخطيط قاسم عناية االجتماع 
الثاني للجنة املكلفة بتطبيق البرنامج 
الوزراء  رئيــس  الــذي وضعه  احلكومي 
بحضور اعضــاء اللجنة مــن املديرين 

العامني ورؤساء االقسام في الوزارة .
واكــد الوكيل خالل االجتمــاع اهمية 
التي  الزمنيــة  بالتوقيتــات  االلتــزام 
وضعتها االمانة العامــة جمللس الوزراء 
تزويدها مبوقف اســبوعي  واملتضمــن 
بخصوص ما نفذ من البرنامج احلكومي 
فضال عن االســتجابة الســريعة من 
الدوائــر املعنية لطلبات االمانة العامة 
وتوحيدهــا بغية ارســالها في الوقت 

املناسب .
من جانبه قال مدير دائرة السياســات 
املاليــة واالقتصاديــة العام فــي وزارة 
التخطيط الدكتور عــالء الدين جعفر 
الثانــي للجنة والذي  إن هذا االجتماع 
تضمن مناقشــة مــا مت تنفيــذه من 
البرنامج احلكومي ســيما فيما يتعلق 

مبدة الـ) 100( يوم ، مضيفا لقد ســبق 
أن أعدت وزارة التخطيط موقفا شامال 
بأهم االجراءات واملشاريع والبرامج التي 

تعتمدها الوزارة خالل املدة املقبلة . 
واوضــح إن اإلجتمــاع ناقــش ايضــا 
اخلاص  املوقــف  وتنقيح  املســتجدات 
االمانة  الــى  الرســاله  بالوزارة متهيدا 
العامة جمللس الوزراء بعد أن يتم جتميع 
جميع املواقف مــن الدوائر كافة ، اذ مت 
التأكيــد خالل االجتمــاع  على اهمية 
االستجابة الســريعة لطلبات االمانة 
املتابعة  واستمرار  الوزراء  العامة جمللس 
احلثيثــة مــن اجــل توحيــد املواقف 

وارسالها بالوقت املناسب . 
واشــار الــى ان البرنامــج احلكومــي 
يتضمن عــددا من البرامج واملشــاريع 
التــي تخص عمــل الوزارة ملــا يتعلق 
يتعلق  ومبــا  احلكوميــة  بالتعاقــدات 
مبتابعة خطــة التنمية الوطنية وايضا 
متابعــة اســتراتيجية تطوير القطاع 
الريفية  التنمية  واستراتيجيات  اخلاص 
البيانات  قاعدة  مع حتديد  للمحافظات 
التي تخص مؤشــرات التنمية الريفية 
بالقول  وتابــع   ، والتنمية املســتدامة 
إن البرنامج احلكومي يشــمل ايضا ما 
يتعلق باملوقف من املشاريع االستثمارية 
او  واملوازنة بخصوص املشاريع املعطلة 
املوقوفة فضال عن املسوحات التي يقوم 
بها اجلهاز املركــزي لالحصاء والقضايا 

االخرى التي تهم عمل  الوزارة .

العراق يبحث تأسيس صندوق االئتمان إلدارة المنح الخاصة باالعمار
في لقاء بالبنك الدولي..

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الشــركة العامة لصناعــة االدوية 
احدى  الطبية في ســامراء  واملســتلزمات 
شركات وزارة الصناعة واملعادن عن انتاجها 
اجلديد من مادة الســبتول املعقمة ومرهم 

مايكودين لعالج الفطريات.
وذكر مدير عام الشركة هاشم عزاوي محمد 
بانتاج مادة الســبتول  ان الشــركة قامت 

املعقمة التي تستعمل في تعقيم وتطهير 
اجلروح واملستشفيات والعدد الطبية واملنازل 
بعبوتني اقتصاديتني جديدتني ســعة االولى 
)250( مللتــر وســعة الثانيــة )500( مللتر 
وباسعار مناسبة ، مؤكدا ان املنتج يضاهي 
مثيله االجنبي من حيــث اجلودة والفاعلية 
كونه ينتــج على وفق املواصفــات العاملية 
ومن مواد اولية ذات مناشــئ عاملية رصينة 

، مشيرا الى حرص الشــركة على مواكبة 
الدوائية  التطــور احلاصل فــي الصناعــة 
العاملية وتطويرها واالرتقاء بها نحو االفضل 

ومبايخدم الصناعة الوطنية.
في الســياق ذاته افصح محمد عن مباشرة 
الشركة بانتاج مستحضر )مرهم مايكودين( 
بكميــة )480( الف تيوب )عصــارة ( تنفيذا 

للعقد املبرم مع وزارة الصحة والبيئة.

ادوية سامراء تطرح منتجين 
جديدين..سبتول ومرهم مايكودين

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة الصحــة والبيئــة امس 
االحد، عــن اعراض التســمم بالفطر 
واماكن تواجد الســام منــه، مبينا ان 
يؤدي حلدوث قصور  بالفطر  التســمم 
كبدي حاد يــؤدي إلى الوفاة. وقال مدير 
شعبة املراكز في قطاع املراكز الصحية 
بدائــرة صحــة الرصافة علــي صبري 

في بيــان له تلقت »الصبــاح اجلديد« 
نسخة منه ان »الفطر السام يختلف 
من ناحية شــكله بغطائه اخلالي من 
أن  مبينا  الداكــن«،  ولونه  الشــفرات 
»الفطر السام ينمو بالقرب من ضفاف 
األنهار ألنه يحتــاج لكمية كبيرة من 
امليــاه« ، مضيفا ان »على الشــخص 
عدم تناول أي نوع من الفطر بحال كان 

الشخص غير واثق من نوعيته«. واشار 
صبري الى ان »بعض اعراض التســمم 
بالفطــر ، الشــعور بالــدوار وفقدان 
القدرة على التوازن، مع وجع في املعدة 
وتقيء وأوجاع صدر، مع إمكانية ظهور 
أعراض حتسس«، الفتا الى ان »التسمم 
بالفطر يؤدي حلدوث حاالت قصور كلوي 
أو قصور كبدي حاد يــؤدي إلى الوفاة«. 

الغراب( هو  املشــروم )عيش  أو  الفطر 
نوع من الكائنات احلية التي ال تَُعد من 
النباتات وال من احليوانات والتي لها منط 
عيش خاص بها تعود أصوله إلى أوروبا 
ويحتوى الفطــر على البروتينيات وهي 
الزمة لنمو أنســجة اجلسم وتعويض 
التالــف منها، وهــي ضروريــة لنمو 

األطفال، واحلفاظ على صحة األم.

الصحة تحدد اماكن الفطر السام
 وتحذر من تسببه السريع بالوفاة 

وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي مع ساروج كومار جا



3 شؤون عراقية

بغداد ـ عالء محمد:
متــارس عصابــات االجتــار بالبشــر 
جرائمهــا عبر دور البغــاء وتتواصل 
وتهريبهن  الفتيــات  لبيع  الكترونيا 
الوقائــع  بحســب  البــاد  خــارج 
تلك  تســتغل  فيمــا  القضائيــة، 
شــبكات  في  األطفال  العصابــات 

التسول.
وألقت القــوات األمنية عبر متابعة 
وإشراف القضاء القبض على العديد 
مــن العصابات التــي اعترفت ببيع 
فتيات وتأجير أطفال لغرض التسول، 
اجلنايات  فيمــا أصــدرت محاكــم 

عقوبات رادعة بحق املدانني.
ويقول قاضي محكمة حتقيق الدورة 
محمــد العبدلي أن "أكثــر جرائم 
االجتار بالبشــر تتم حاليا عن طريق 
موقع التواصــل االجتماعي )الفيس 
بــوك(، إذ يتم عــرض الضحايا عبر 
هناك"،  التفــاوض  ويبدأ  املوقع  هذا 
لكنه اكد ان معظــم هذه "املواقع 
االجتار  قبــل مكاتــب  مراقبــة من 
بالبشــر في الكرخ والرصافة فغالبا 
ما يتم اســتدراج املتهمني من اجل 
الوصول الى الشــخص املعني الذي 
عرض الضحية على مواقع التواصل 
حول  معه  للتفــاوض  االجتماعــي 

املبلغ".
كشــف  املبالغ  قيمة  وبخصــوص 
 3 مابني  "تتــراوح  أنهــا  العبدلــي 
إلــى 4 آالف دوالر أميركي"، مشــيرا 
إلــى أن "اخلايا األمنيــة جتري اتفاقا 
مع أصحــاب تلك احلســابات وعند 
عليهم  القبض  إلقاء  يتم  التسليم 
باجلــرم"، مستشــهدا  متلبســني 
بـ"قضيــة تخص امرأة فــي بغداد 
للبيع  اجلنسية  إثيوبية  فتاة  عرضت 
بعد ان جلبتها من دولة لبنان لتعمل 
خادمة معها في املنــزل، وبعد مرور 
6 أشــهر مت عرضها للبيع عن طريق 
)الفيس بوك( مببلغ 4 آالف دوالر لكن 
الرصافة   – بالبشــر  مكتب االجتــار 
ألقــى القبض عليها بعــد عملية 
أمنيــة ومت تصديق أقوال املتهمة من 

قبل محاكم التحقيق".
آخرين  أن "متهمني  العبدلي  وأضاف 
يعلمــون باالجتار بالبشــر ويقومون 
القبض  القي  والبغاء  بالسمســرة 
عليهــم ومت احلكــم علــى قســم 
ســنة   15 ملدة  بالســجن  منهــم 
وآخرون حكموا بالســجن املؤبد، أما 
الباقون فتم تصديــق اقوالهم ومن 
أوراقهــم على محكمة  ثم عرضت 

املوضوع لينالوا جزاءهم العادل".
واشــار الى ان "هؤالء يقومون بشراء 
فتيــات مببلغ 5 مايني دينــار عراقي 

ومن ثم يقومون بالسمسرة والبغاء 
وإخراجهن فــي حفات خاصة وماه 
ومن ثــم عرضهن للبيــع ألكثر من 

شخص".
ووصف إلقاء القبض وكشــف هذه 
الشبكة بـ"العملية الصعبة" التي 
يقول إنها "احتاجت الى وقت طويل 
وسرية تامة وأجنزت باجلرم املشهود"، 
ورجح ان تكون "هذه اجلهات مدعومة 
من قبل جهات معينة، قسم منهم 
القي القبض عليهم وعددهم ستة 
متهمني يعلمــون قبل احداث 2003 
شــراء  ومهنتهم  )الغجر(  من  وهم 
الفتيات ومن ثم السمسرة والبغاء".

اعترفت  الشــبكة  "هذه  أنه  ويذكر 
ببيع فتيات الــى دول الكويت وقطر 
واإلمارات لغــرض العمل في النوادي 
الليليــة، وتتــم عمليــة نقلهــم 
وتزويجهم من اجل تسفير الضحايا 
خارج العراق وان هــذه التفاصيل مت 
التحقيق  من خــال  عليها  التعرف 
مع عناصر هذه الشــبكة"، مطالبا 
الســرية  بتطبيق  األمنية  "األجهزة 
التامة حول ورود اي معلومات تخص 
جرمية االجتار بالبشر للقضاء عليها".

ووصلت األحــكام بحق املتهمني في 
الســجن خمس  الى  العصابة  هذه 
املؤبد، وأكد  عشرة سنة والســجن 
قاضي محكمــة حتقيق الــدورة أن 

هــذه األحكام حدت بنســبة كبيرة 
من هذه اجلرميــة لكنها موجودة في 
ضئيلة"،  بنسبة  لكن  احلالي  الوقت 
مبينا أن "اغلــب من يقومون باالجتار 
بالبشــر يعتبرونهــا عملية مباحة 
وطبيعة حتى انتشــرت على مواقع 
التواصــل االجتماعي دون اي خوف او 
رادع او رقابة لكن بعــد التحري عن 
مواقعهــم وأماكنهم القي القبض 

عليهم".
وال يرى العبدلي أن "الفقر سبب في 
العمل باالجتار بالبشــر بل إن البيئة 
العصابة  تلك  أفراد  يعيشــها  التي 
)الغجــر( تــرى ذلك مهنــة مباحة 
يتخذون منها زرقا لهم"، الفتا إلى أن 
انتشارهم سابقا كانت في  "أماكن 
منطقة ابو غريــب لكن بعد أحداث 
2003 هاجروا منها وســكن  عــام  
الدورة –  قســم منهم في منطقة 

احلضر".
إحصائية  جمــع  انه  العبدلي  وأكد 
عن طريق األجهــزة األمنية واجملالس 
البلدية بينت أن "عددهم 130 منزال 
كمــا أنهــم ينتشــرون مبناطق في 
جانبي الكــرخ والرصافة وبعد فتح 
محكمة حتقيق الدورة وثقة املواطن 
بالقضــاء وصلــت شــكاوى كثيرة 

بحقهم للتخلص منهم".
أخرى  وســيلة  إلى  العبدلي  وتطرق 

تتم بواســطتها التفاوض على بيع 
القنوات  وذلــك عن طريــق  ضحايا 
الفضائيــة والتي تختــص باألغاني 
من خال )الســبتايتل( إذ يتم ارسال 
الرقم اخلاص به لغرض التعرف على 
فتيات وبعد مــدة وأثناء التعرف يتم 
إرسال الفتاة الى خارج العراق لغرض 

العمل في املاهي.
يأتي  "التســول  أن  العبدلي  وأكمل 
بالبشــر،  االجتار  عملية  أيضا ضمن 
ففي بغداد ألقي القبض على عصابة 
االطفال  استدراج  على  تعمل  كانت 
بعد نزوح أهاليهــم من محافظتي 
االحداث  ونينوى بسبب  الدين  صاح 
التي مــرت على هاتني احملافظتني وان 
أولياء  قســما من االطفال فقــدوا 
يتســولون  جعلهم  مــا  أمورهــم 
وخاصة في منطقة الكاظمية التي 

شهدت حاالت كثيرة".
وأضاف أنه "أثناء مسك األطفال في 
حالة التســول وبعد الكشف على 
ان هنــاك تعذيب  أجســادهم تبني 
)كي( بجمر الســكائر فــي مناطق 
من أجســادهم من قبل أشــخاص 
يســتخدمونهم في التسول وخال 
التحقيق معهــم ذكر احد االطفال 
أن والديــه متوفيــان واليوجد معيل 
لــه وذكر ان احــدى النســاء واثناء 
أحــداث داعش اإلرهابــي جلبته الى 

الشارع وبعد ذلك  وتركته في  بغداد 
مت التعرف على احد األشخاص الذي 
قام بأخذه إلى منزله وهذا املنزل تبني 
فيما بعد انــه يحتوي على 50 طفا 
يتم توزيعهم قرب االشــارة املرورية 
حتى مت نصب كمائن لهم وتبني أنها 

شبكات واسعة".
 ودعــا العبدلي "دوريات الشــرطة 
املتواجدة هناك باإلباغ عنهم للحد 
من هــذه الظاهــرة"، الفتــا إلى أن 
"قســما من األطفال يتم تأجيرهم 
الى أشــخاص ملــدة أســبوع واحد 
للعمل في التسول لقاء مبلغ يصل 
الى 250 ألف دينــار عراقي، وتنطبق 
بالبشــر كون  عليها جرميــة االجتار 

هؤالء مت بيعهم لقاء مبلغ".
وعن األحكام التي أصدرتها محكمة 
جنايات الكرخ ذكر أن "احملكمة قضت 
بالسجن 15 عاما على مدانني، وتصل 
األحكام إلــى املؤبد بحســب املادة 
السادسة لقانون االجتار بالبشر رقم 
28 لســنة 2012 التي حددت عقوبة 
بحق املدانــني وكون اكثــر الدعاوى 
تخص النساء فيطبق عليها القانون 
أعاه وهي الســجن املؤبــد وغرامة 
مالية قدرهــا 15 مليون دينار عراقي 

وال تزيد عن 25 مليون دينار عراقي".
وعــن دور االدعاء العام، أكدت املدعي 
العام ميادة حازم احمد نائب ان "دور 

االدعــاء العــام في موضــوع جرمية 
االجتار بالبشر هي مراقبة املشروعية 
فيما يتعلق بقرارات قاضي التحقيق 
فيما اذا كانــت موافقة للقانون من 

عدمه".
القاضية   وبشأن قضايا االجتار ذكرت 
أنه "فــي حــال حصــول معلومة 
مؤكدة لدى القضاء تتخذ اإلجراءات 
األخبار  او  اجلزائية  الشكوى  بتحريك 
أمام اجلهات اخملتصــة ومن ثم يقوم 
قاضي التحقيق بإصدار أوامر القبض 
وتعميمها على كافة املنافذ احلدودية 
كون هذه اجلرمية انتشــرت بشــكل 

كبير ومت بيع فتيات خارج العراق".
واشــارت احمد الى ان "جرمية االجتار 
باالطفال  ضحاياها  تنحصر  بالبشر 
والنســاء إذ يتــم اســتغالهن من 
الناحية اجلنسية في ما يتم استغال 
الناحية اجلســدية عن  االطفال من 
طريق بيــع أعضائهم وان دور االدعاء 
العام كان ومازال فعاال في هذا اجملال 
إذ يتكفل مبراقبة مشروعية القرارات 
وفي حال حصول خرق للقانون او عدم 
اوجود  الصحيحة  بالطريقة  تنفيذه 
خطأ في تطبيق القانون فان االدعام 
العــام يلجأ في اغلــب االحيان الى 
الطعن في قــرارات قاضي التحقيق 
بصفتها  اجلنايــات  محكمــة  امام 

التمييزية".

قاضي محكمة تحقيق 
الدورة: أكثر جرائم 
االتجار بالبشر تتم 
حاليا عن طريق موقع 
)الفيس بوك(، إذ يتم 
عرض الضحايا ويبدأ 
التفاوض هناك، اذ ان 
معظم هذه المواقع 
مراقبة من قبل مكاتب 
االتجار بالبشر في 
الكرخ والرصافة

عصابات االتجار بالبشر تبيع الفتيات في فيس بوك.. 
وتستغل األطفال للتسول

إلقاء القبض على العديد من المجرمين في العاصمة

املالية البرملانية تعتزم إيقاف 
اقتراض خمسة مليارات دوالر 

ملوازنة 2019
وكالــة  أوردت  الســياق  وفــي 
"ســتاندرد  اإلمتاني  التصنيــف 
آند بــورز"، فــي آب مــن العام 
املاضــي إن املديونيــة احلكومية 
األعوام  للعراق ستزيد على مدار 
يفاقم  وبنحو  القادمــة  األربعة 
عجــز املوازنة، وبحســب موقع  
"السومرية نيوز" الذي نشر اخلبر، 
قالــت الوكالــة أن "العجز في 
ميزانية احلكومة واحلساب اجلاري 

سيتفاقمان أيضا".
آندبــورز"  "ســتاندرد  وأكــدت 
عند  للعراق  االئتماني  تصنيفها 
)B-/B( مــع نظرة مســتقبلية 

مستقرة.
إن "النظرة املســتقبلية  وقالت 
املســتقرة تعكــس توقعات بأن 
إطار  فــي  السياســة،  إجراءات 
الدولي،  النقــد  صندوق  برنامج 
ستحتوي اخملاطر التي تواجه أداء 

املالية العامة للعراق".
لكن الوكالة حذرت من أنها "قد 
تخفــض تصنيفها للعــراق إذا 
حدثت زيادة حادة في صافي ديون 
احلكومة أو نفقات خدمة الدين".

النقد  صندوق  تقديرات  وتشــير 
الدولــي إلــى أن حجــم الدين 
مليار   123 بلغ  بالعراق  احلكومي 
دوالر العــام املاضــي، أي ما ميثل 

%63.8 من إجمالي الناجت احمللي.
له  تقرير  الصندوق —فــي  وتوقع 
قبل سنة- أن ترتفع ديون العراق 
إلــى 132.4 مليــار دوالر العــام 
ذروته عام  إلــى  احلالــي، ليصل 
2020 بقيمة 138 مليار دوالر، قبل 

أن يبدأ في الهبوط من جديد.

معبر جديد بني العراق وتركيا 
وإفتتاح منفذ عرعر مطلع 

شباط املقبل
ســيما ان الهدف االساسي من 
افتتاح معابر جديدة بني البلدين، 
اوروبا  من  الــواردة  البضائع  نقل 
بشكل عام وتركيا بشكل خاص 
الــى دول اخلليــج العربــي عبر 

العراق".
وفي سياق متصل، اكد القيسي 
املكلفة  السعودية  "الشركة  ان 
من  الثاني  اجلــزء  تطوير  بأعمال 
منفذ عرعــر واخملصصة الغراض 
التبــادل التجــاري بــني العراق 
علــى  اشــرفت  والســعودية، 
تلك  ان  الــى  االنتهاء" مشــيرا 
االعمال تتمثل ب" جتديد وإنشاء 
على  والهجرة  اجلمــارك  مكاتب 
جانبي احلدود خلدمة املســافرين، 
اضافــة الــى املبانــي اإلداريــة 
لقطاعات األمن اضافة الى بقية 
املباني األخرى، فضا عن إنشــاء 
شــبكة طرق جتارية جديدة وفقا 
ألحدث املواصفــات الدولية التي 
تربــط منشــآت املنطقة لدعم 
العاقات االقتصادية بني البلدين 

الشقيقني".
وبني، ان "مطلع الشــهر املقبل، 
سيشــهد عملية افتتــاح هذا 
اجلزء الذي حتمل اجلانب السعودي 
جميع تكاليف العمل اخلاصة به 
من خال رصــده مبلغ 50 مليون 
دوالر ، وان هــذا املنفذ ســيكون 
تعمــل  لوجســتية  منطقــة 
مبثابة البوابــة االقتصادية لربط 
اململكة العربية السعودية ودول 
اســيا  دول  وبقية  بأوروبا  اخلليج 

عبرالعراق".

وشدد القيسي على أن "املشاريع 
املذكــورة التي تنفذهــا الهيئة 
وتوفير  خلق  على  ايضا  ستعمل 
فرص عمل للعاطلني، اضافة الى 
للباد  التجارية  املنافذ  زيادة عدد 

مع دول اجلوار".

مصرع ٥١٥٢ شخصاً واصابة 
١٨٤٠٤ اخرين بحوادث سير 

خالل العام املاضي
وتابع الغراوي " نطالب وبشــكل 
عاجــل مديريــة املــرور العامة 
الســامة  متطلبات  بتطبيــق 
في الســيارات ومطابقة معايير 
السامة في السيارات املستوردة 
ووضع  السائقني  اعمار  ومتابعة 
وعقوبات  عالية  ماليــة  غرامات 
رادعة للحد من سرعة السياقة 
كما نطالب امانــة بغداد ووزارة 
والتعمير فــي كافة  اإلســكان 
الطرق  تأهيل  بإعــادة  احملافظات 
فيها  السامة  متطلبات  وتأمني 
مبا يحافظ علــى حياة املواطنني 

ويقلل احلوادث املرورية فيها ".

ادارة كركوك تنفي وصول 
تعزيزات عسكرية جديدة

إلى احملافظة
وبني احملافظ، أن "احلشــود عملت 
طيلة املــدة املاضية حتت مظلة 
القانون، وبالتنســيق املباشر مع 
ولم  املشــركة  العمليات  قيادة 

تسجل عليها خروقات".
بأن "وســائل االعام  ويســتدل 
لم تتناقل اي جتــاوز على حقوق 
االنسان من قبل القوات االحتادية 
واحلشــد، وهذا يؤكد املهنية في 

التعاطي مع امللف االمني".
ويعّد اجلبوري، "طبيعة محافظة 

حال  وفــي  حساســة،  كركوك 
حصول اي خرق أو جتاوز ستظهر 
مباشــرة إلى االعام، وهو ما لم 

نسمع عنه لغاية االن".
وشدد، على أن "مطالباتنا بزيادة 
القــوات فــي احملافظة ليســت 
باجلديدة ولم ترتبط بقضية رفع 
العلم الكردي على مقرات قسم 

من االحزاب".
وحتــدث احملافظ عــن "15 كتاباً 
رسمياً ارســلناه في وقت سابق 
إلى احلكومــة االحتادية من أجل 
وجود  بســبب  تعزيزات  ارســال 
مســاحات شاسعة في كركوك 

حتتاج إلى جهد امني مكثف".
إن  بالقــول،  اجلبــوري  وخلــص 
"تنظيم داعش االرهابي لم ينته 
بنحو تام في احملافظة، بل اختفى 
على شــكل خايا نائمة ويحتاج 
القضاء عليه إلــى زيادة القوات 

وتفعيل اجلهد االستخباري".
مــن جانبه، افــاد القيــادي في 
توران،  حسن  التركمانية  اجلبهة 
في حديث إلى "الصباح اجلديد"، 
بــأن "الفضل يعــود إلى القوات 
االحتاديــة وفــي مقدمتها جهاز 
مكافحة االرهــاب بعودة الهدوء 
إلى محافظة كركوك واالستقرار 

االمني".
ال  "احملافظة  أن  تــوران  واضــاف 
التي  ازمة جديــدة مثل  تتحمل 
يحاول افتعالهــا االحتاد الوطني 
الكردســتاني برفــع علم اقليم 

كردستان على مقراته احلزبية".
وحــذر مــن "القــرارات الفردية 
كالتــي اتخذها االحتــاد الوطني 
الكردســتاني، كونهــا مضــرة 
وتعطــي  العامــة  باملصلحــة 
انطباعاً ســيئاً عن االوضاع في 

احملافظة".
ويدعو توران "االحتاد الكردستاني 
إلى اخذ العبــر من قرار احادي مت 
اتخاذه في وقت ســابق مبشاركة 
كركوك في اســتفتاء االنفصال 

عن العراق".
املتخذة  االجراءات  "جميع  ويؤيد 
من قبل احلكومة االحتادية بشأن 
الدســتورية  اخلروقات  معاجلــة 
وحلها، السيما وأن الدستور نص 
خارج  كركوك  محافظة  أن  على 
حدود اقليم كردســتان وال يجوز 

رفع العلم الكردي عليها".
 يشــار إلى أن محافظة كركوك 
تعيــش ازمة سياســية جديدة 
تتمثــل برفــع االحتــاد الوطني 
اقليــم  علــم  الكردســتاني 
كردستان على مباني فروع حزبه.

وزير العمل : 17 % من اجملتمع 
فقير ومعوق وباحث عن عمل

واكد عبد الزمان ضرورة ان "يعي 
املسؤولية  النواب حجم  مجلس 
الوزارة"،  امللقاة على  االجتماعية 
مشــددا علــى "مراعــاة حجم 
التخصيصــات املرصــودة مللف 
احلمايــة االجتماعية في املوازنة 
العامة نظــرا للزخم الكبير من 
دون مســتوى  التي هي  العوائل 

خط الفقر".
واوضــح عبد الزمــان ان "الوزارة 
لديها عدد آخر من االســر التي 
االجتماعي  البحث  يشملها  لم 
حتى االن وهــي بانتظار االنتهاء 
مــن البيــان الســنوي للبــت 
باجراءات البحــث لتلك العوائل 
بعد حتديــث بياناتها والتأكد من 
عناوينها ومن ثم ارسال الباحثني 

االجتماعيني".

يذكر ان الفئات املشمولة برواتب 
الرعايــة االجتماعيــة تتمثــل 
واملعاقني  واالرامــل  باملطلقــات 
والفقراء ويتم توزيع هذه الرواتب 
من خال منافذ مصارف الرافدين 
ومكاتب البريد املتوزعة في كافة 

احملافظات العراقية.

البرد القارس يعمق معاناة 
نحو 700 ألف نازح في نينوى

، علمــا ان توزيع هــذه املادة بدا 
متأخرا نسبيا هذا املوسم وكان 
نهاية  بالتوزيع منذ  البدء  ينبغي 
املاضي كــي ال يكون  الصيــف 
هنالك زخم شــديد على االليات 
احلوضية اخملتصة بنقل املشتقات 

النفطية".
وبحسب ارقام شبه رسمية فان 
عدد النازحني من اهالي محافظة 
نينــوى يربو عن الـ 700 الف نازح 
يتوزعــون في نحــو 20 مخيما، 
فضا عــن االف منهم يقطنون 
او  البناء  بهياكل غير مكتملــة 
بيوت مستأجرة في املوصل ومدن 

اخرى قريبة منها.
واشار الزيدي الى ان "النقص في 
النفط االبيض ال يشمل النازحني 
في اخمليمات فقط، بل ميس حياة 
عشــرات االالف مــن العوائــل 
الفقيــرة واملعــوزة التي تقطن 
مبدينة املوصل واغلبها تعاني من 
البطالة  بســبب  مالية  ضائقة 

املتفشية في عموم نينوى".
داعيا الى "ضرورة االسراع بتوزيع 
النفــط االبيض علــى النازحني 
واملواطنــني، ملواجهــة بــرد هذا 
العاجات  توفيــر  مع  الشــتاء، 
التي  واالدوية اخلاصــة باالمراض 
تتفشى في الشتاء بني االطفال 

وباقي الشرائح االجتماعية".
اما الناشط املوصلي اياد حسني 
احليالي فيقول ان "الشــحة في 
النفــط االبيــض في ظــل هذا 
الشــتاء تدفع بالكثير من اولياء 
امــور التاميــذ باالحجــام عن 
ارســال ابنائهم للمــدارس، الن 
الصفوف باردة جدا وتهدد صحة 

التاميذ الصغار".
وتابــع "من االمــور التي عقدت 
القارص  البرد  مســألة مواجهة 
هذا الشــتاء، هو ســوء الطاقة 
يتم  التي  الوطنيــة  الكهربائية 
عبرهــا توفير مصــادر للتدفئة 
سواء في املنازل او حتى في خيام 
النازحني، وبالتالي فان هنالك من 
يعانــي من البرد فــي بلد يطفو 
على النفــط، وهذا امر مضحك 

ومبكي في آٍن واحد".
"االســتعدادات  ان  احليالي  ويرى 
تكن  لم  الشتاء  لهذا  احلكومية 
باملســتوى املطلــوب، حيث اننا 
الحظنا غرق شــوارع وســقوط 
قناطــر وجــرف جســور اثنــاء 
موجات االمطــار املنصرمة آنفا، 
ويضــاف لذلك التوزيــع املتأخر 
االهالي  االبيض علــى  للنفــط 
والنازحني، وهذه االمور يجب عدم 
تكرارها مستقبا، علمـــا انهـا 
املواطن  حق بســيط من حقوق 

العراقي".
موجات  عموما  العــراق  وضربت 
مــن االمطــار طوال االســابيع 
برد  موجة  اعقبتهــا  املاضيــة، 
وكتلة هوائية باردة، فيما تتحدث 
مصــادر مختصة عــن موجات 
قادمــة قد تســتمر وبشــكل 
فبراير  شباط/  ملنتصف  متقطع 

املقبل.

تتمات ص1

العلوان يدعو الى دعم العراق 
في الجلسة االستثنائية 

لوزراء البيئة العرب 

الموارد المائية تواصل 
تنفيذ خطة تطهير األنهر 

والجداول لعام 2019

امانة بغداد تفتح الشارع 
المحاذي لطريق مطار 

بغداد الدولي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزير الصحة والبيئــة الدكتور عاء الدين علوان، 
ضرورة اتخاذ الدول العربيــة موقفا موحدا جتاه دعم 
العراق دوليا وامميا في إعادة احلياة للمدن احملررة وحتسني 

واقعه البيئي .
واكــد الوزير في كلمة له خال مشــاركة في أعمال 
اجللسة االســتثنائية جمللس الوزراء العرب املسؤولني 
عن شؤون البيئة التي عقدت في البحر امليت باململكة 
األردنية الهاشمية اهتمام ودعم العراق للتحضيرات 
العربيــة الجتماعــات جمعية األمم املتحــدة للبيئة 
الرابعة املزمع عقدها في كينيا في شــهر اذار املقبل 
اضافة الى دعم املوقف العربي املوحد ملوضوع مقترح 
ميثاق العهد الدولي ومبا شأنه حتقيق التنمية البيئية 
في البلدان العربية ، الفتا الى ضرورة قيام برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي بدعم الدول العربية في موضوع ادارة 
النفايــات الصلبة وموضوع احللــول البيئية املبتكرة 

لتقليل الهدر والفاقد من الطعام.

بغداد ـ الصباح الجديد:
واصلت املاكات الهندســية والفنية في مديرية 
صيانة مشــاريع ري وبزل مابــني النهرين اعمالها 
بتنفيذ خطة التطهيرات لعام 2019 والتي تشمل 
ازالة نبات الشنبان والترسبات الطينية وتنظيف 
املبازل من االوساخ املتراكمة بهدف تامني احلصص 

املائية .
وفي الســياق ذاته واصلت مديرية صيانة مشاريع 
ري وبزل االنبار حملتها التطهيرية لتطهير املبزل 
الرئيس MD6 واملدخل الشــرقي ملدينــة الرمادي 
بهدف حتقيق انســابية عالية للمياه واالستعداد 
للموســم احلالي واحتــواء املوجــات الفيضانية 

واالمطار .
ومن اجلدير بالذكر ان الوزارة مستمرة بعملها اجلاد 
من اجل االرتقــاء بالواقع االروائــي في احملافظات 
وتأمــني احلصص املائية وتنفيذ اخلطة املرســومة 

لهذا العام . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت امانة بغداد عن فتح الشــارع احملاذي لطريق 
مطار بغداد الدولي قرب ســاحة عباس بن فرناس 
بالتعــاون مع قيــادة عمليات بغداد بعــد غلق دام 

لـ)15( عاماً لتسهيل حركة السير املرور.
وذكر بيان لألمانة تلقت "الصباح اجلديد" نســخة 
منــه، ان ماكات دائرة بلدية الرشــيد بالتعاون مع 
مديريــة احلراســات واالمن وبالتنســيق مع قيادة 
عمليات بغداد قامت بفتح شــارع 21 ضمن احمللة 
893 الرابط بني شارعي }2و12{ مبنطقة حي الفرات . 
واضافت امانة بغداد في بيانها ان "ماكات الدائرة 
البلديــة نفذت حملــة في الشــارع تضمنت رفع 
النفايات وفتح االنســدادات في شــبكات تصريف 
مياه الصــرف الصحي واالمطار وانشــاء عدد من 
الكتل  مشــبكات تصريف ميــاه االمطار ورفــع 
الكونكريتية لتسهيل دخول مراجعي مستشفى 

الفرات العام".

ظاهرة التسول في العراق
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توضيح مهم.. سبق للصباح الجديد ان تناولت في عددها 4092 الصادر في الخميس الماضي، بعض 
المعلومات المتوافرة في هذا التقرير ، عند تناولها تقريرا عن المخدرات من المركز اإلعالمي لمجلس 

القضاء العالي، وبالنظر ألهمية قضية االتجار بالبشر ننشر هذا التقرير الشامل لدور القضاء في معالجتها، 
سيما وان المعلومات الجديدة الواردة فيه ترتبط ارتباطا وثيقا بالمعلومات المنشورة بعد ان وردنا من 

المركز نفسه ولذا اقتضى التنويه
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كهرباء الوسط تنجز 
انارة الشوارع الرئيسة 

في المثنى وبابل

العمل تسعى لشمول 
عمالة االطفال باجراءات 

التفتيش

صحة الرصافة تقيم 
مهرجانها وفعالياتها في 

شارع المتنبي

بغداد _ الصباح الجديد:
اجنزت املالكات الهندسية والفنية في دائرة توزيع 
كهربــاء املثنى التابعة للشــركة العامة لتوزيع 
كهرباء الوســط اعمال صيانة خطوط االنارة في 

محافظة املثنى. 
وتضمنــت االعمال صيانة خطوط انارة شــوراع 
مداخــل اخلضــر والرميثة ومستشــفى الوالدة 
الى جانب  نصب تراكيــب انارة حجم (250,400) 
واطا وادامة جميع تراكيب االنارة العاطلة واعادة 
واملصابيح  القابلوات  واستبدال جميع  تشغيلها 

العاطلة.
كما اجنزت املالكات الهندســية والفنية في دائرة 
توزيع كهرباء بابل اعمال صيانة وتشــغيل انارة 
الشــوارع الرئيســة في مناطق مركز محافظة 
بابــل واالقضيــة والنواحي التابعة لهــا ، فيما 
شــملت االعمال مناطق ( حــي بابل ، كريطعة ، 
حي اجلمهوري ، القاضية ، املهندسني  ، الكرمة ، 
حي احلسني ، االسكان ، حي الصحة ، الطهمازية 
، البكرلي ، شــارع 40 ، شــارع 60 ، شارع بغداد) ، 
اضافة الى نواحي (ابي غرق ، املسيب ، االسكندرية 
، القاسم ، املدحتية والكفل), فضال عن استبدال 
(260) مصباحــا مع ربط وصيانــة اجهزة االنارة 

وربط قواطع دورة بسعة ( 125) امبيرا .

بغداد _ الصباح الجديد:
تســعى وزارة العمــل والشــؤون االجتماعية الى 
التفتيشــية لشمول  اللجان  التوســع في عمل 
العمل اجلبري وعمالة االطفال باجراءات التفتيش .

وقــال مدير عــام دائــرة العمل والتدريــب املهني 
املهندس عمار عبد الواحد لقد متت مناقشــة آلية 
العمل امليداني للجان التفتيشــية واهم املعوقات 
التي تواجه عملها والسبل الكفيلة بتطوير ادائها. 
واكد املدير العــام ضرورة مراقبــة تطبيق احكام 
قانونــي العمــل والتقاعد والضمــان االجتماعي 
للعمال وعقود العمل الفردية واجلماعية ومتابعة 
العمالة االجنبية مع توفير آلية لتلقي الشــكاوى 
من العمــال ، وان املدة املقبلة ستشــهد انتقالة 
نوعية فــي عمل القســم من خالل رفع شــعار 
التفتيش النوعي الذي سيشمل تشخيص العمل 
اجلبري وعمالة االطفال واجــور العمال، فضال عن 

شمول العمال وتشخيص حاالت اصابة العمل. 
وشــدد املدير العام على متابعــة عمالة االطفال 
وتوفير احصائيات بخصوصها ومتابعة مكافحتها 
واحالــة اصحاب العمــل اخملالفني الــى محاكم 
العمل اخملتصة ، ووجه برفع التقارير التفتيشــية 
بشكل يومي وتشكيل جلنة ملتابعة عمل القسم 

واملفتشني. 

بغداد _ الصباح الجديد:
اعلــن مدير اعــالم دائــرة صحة الرصافة قاســم 
عبدالهــادي ان الدائرة اقامت مهرجانها في شــارع 
املتنبي   . وقال مدير االعــالم ان هذا املهرجان اقيم 
ضمن توجيهــات املدير العام الدكتــور عبد الغني 

سعدون الساعدي في  نشر الوعي الصحي .  
وبــني عبدالهــادي ان الدائــرة اقامــت العديد من 
الفعاليــات في املهرجــان منها البحــث والتحري 
عن امراض الســكري وضغط الــدم ومت اخد عينات 
عشوائية للكشــف عنه ، فضال عن عرض نتاجات 
املرضى الراقدين في مستشــفى الرشاد من خالل 
اللوحات الفنية التي قدموها ، إضافة الى مسابقات 
للتوعية لتعريف املواطن  باجلواب الطبي الصحيح . 
وبني مدير االعالم لقد مت ايضا القاء محاضرات فردية 
وجماعيــة لتوعية املواطنني عن االمراض االنتقالية 
وإمراض الضغط والســكري والكشــف املبكر عن 
سرطان الثدي وغيرها من اجل  رفع الوعي الصحي 
لديهم ، مشيرا الى ان املهرجان  قام بالتوعية بشأن 
االعتداءات املتكررة على املالكات الطبية والصحية 
واإلداريــة والهندســية في املؤسســات الصحية 
التابعة للدائرة .  واختتم عبد الهادي بالقول ان هذه 
الفعالية االولى خالل العام احلالي وســتكون هناك 
العديد مــن فعاليات التوعية التي تهدف الى اعالم 

صحي صحيح .

بغداد _ الصباح الجديد:

للصناعات  العامة  الشــركة  اعلنت 
الهيدروليكيــة احدى شــركات وزارة 
امكانياتها  عــن  واملعادن  الصناعــة 
في مجــال تأهيل وتصميــم وتنفيذ 
املبكــر واطفاء  االنــذار  منظومــات 

احلرائق. 
واوضح مدير عام الشــركة املهندس 
حيدر ناصر ظاهر أن الشــركة متتلك 
ورشــة متخصصة وخبرات فنية في 
منظومات  وتشــغيل  نصــب  مجال 
االنــذار املبكر عن احلريــق وعلى وفق 
أحدث التكنولوجيــا وباعتماد تقنية 
التي  املعنونــة  االنــذار  منظومــات 
تتيح للمســتعمل املرونــة املطلوبة 
الستشعار ســالمة املنشآت عن بعد 
والتحديــد الدقيــق والســريع ملكان 

اخلطر .
واشــار املدير العام  الى ان الشــركة 
ابرمــت ومنــذ مطلع العــام املاضي 
عقودا مع شركات عاملية متخصصة 

كشــركة روزن النمســاوية وشركة 
ليفوكو االجنليزيــة في مجال انظمة 
االنذار والسيطرة االلكترونية الدقيقة 
لضمان تقدمي افضل اخلدمات لزبائنها 
، مؤكدا بأن لدى الشــركة االمكانية 
واالســتعداد والقدرة علــى تصميم 
وتركيــب وتنفيذ جميع انظمة االنذار 
التقليديــة والذكية مع توفر خدمات 

مابعد البيع. 
في ســياق اخر افصح املدير العام عن 
ان املــالكات الهندســية والفنية في 
الشركة باشرت اعمالها في مشروع 
نصــب ابراج مراقبة في ســد حديثة 
على وفــق العقــد املبرم مــع هيئة 
السدود واخلزانات التابعة لوزارة املوارد 
املائية ، مؤكدا ان العمل يجري وبوتيرة 
باملوعد  املشروع  اجناز  بغية  متصاعدة 

احملدد له على وفق العقد. 
علــى صعيد اخــر اعلنت الشــركة 
احدى  االلكترونية  لالنظمــة  العامة 
واملعادن عن  الصناعة  وزارة  شــركات 
عدد من االنشطة واالعمال واخلدمات 
التي نفذتها لصالح دوائر ومؤسسات 

الدولة خالل شــهر كانــون االول من 
العام املاضي.

املهندس  الشــركة  وقال مديــر عام 
ســفيان ســليمان املالح ان شركته 
جهزت مديرية االحوال املدنية التابعة 
لــوزارة الداخلية مبواد ومعدات خاصة 
والتي  االلكترونية  االرشفة  مبنظومة 
حتتاجها في ارشــفة الصادرة والواردة 
واالظابيــر . واضــاف املديــر العام ان 
الشــركة تقوم وبشــكل مســتمر 
في  املدنية  االحــوال  مديرية  بتجهيز 
وزارة الداخلية بشــتى املواد واملعدات 
االعمال  املطلوبة لتســيير وتسهيل 
واملهــام املتنوعة املناطــة بها ، كما 
أن الشــركة جهــزت ايضــا كليــة 
الشرطة بباجات خام عدد (4000) باج 
وتزويدهــم بطابعة خاصــة لطباعة 
باجــات وهويات طــالب الكلية اجلدد 
حيث تقوم الشــركة ســنويا بتزويد 
عمــادة كلية الشــركة بهــذه املواد 
انطالقا من مبــدأ الثقة املتبادلة بني 
الشــركة وبقية مؤسســات الدولة 
واشــار  الداخليــة.  وزارة  ومديريــات 

املدير العام الى قيام الشــركة ايضا 
تســجيل  محطة  وتنصيب  بتجهيز 
البيانات البايومترية احملمولة (البصمة 
العشــرية) ملديرية تربية ديالى والتي 
تعتمد فــي عملها على بصمة العني 
املزدوجــة وعلى صــورة ثالثية االبعاد 
العشرة  االصابع  على بصمة  وكذلك 
وهي تقنية معتمــدة عامليا في متييز 
ومعرفــة هويــات االشــخاص وذلك 
لغرض اعداد قواعد بيانات ملنتســبي 
لدى  املعرفة   (EFT) املديرية بصيغــة 
مع  البيانات  لتوحيــد  الداخلية  وزارة 

منتسبي بقية الوزارات االخرى.
واكــد املدير العام ســعي الشــركة 
لتعميم هذه التقنية لتشمل جميع 
، الفتا الى توقيع  الدولة  مؤسســات 
الشركة عقد للبنى التحتية وشبكة 
العامة  الشــركة  مع  البيانات  تناقل 
لتجهيزهــا  الغذائيــة  للمنتجــات 
وشــبكة  االنترنت  شــبكة  بخدمة 
االنترانت السلكية والالسلكية حيث 
ميتلك قســم االتصاالت في الشركة 

مالكا فنيا متخصصا بهذا اجملال. 

تقرير

الهيدروليكية : نمتلك خبرات فنية لنصب 
وتشغيل منظومات االنذار المبكر

بغداد _ الصباح الجديد:

ضمن اجلــوالت امليدانية للجان درء 
الفيضان ومعاجلة الســيول ومياه 
األمطار قام مدير عام شركة العراق 
الفيضان  درء  رئيس جلنــة  العامة 
في محافظة ديالــى يرافقه مدير 
عام دائرة تنفيذ اعمال كري االنهر 
بزيارة ميدانية الى ســدي مندلي 
وقزانيا في محافظة ديالى لالطالع 
واالطمئنان علــى أوضاع اخلزن في 

السدين.
ازمة  خليــة  عقدت  جانبهــا  من 
صالح  محافظــة  في  الفيضــان 
عام  مدير  ترأســه  أجتماعاً  الدين 
لصيانة مشــاريع  العامة  الهيئة 
الري والبزل وحضور مدراء الصيانة 
واملوارد املائية وممثلــي دائرة الكري 
وحفر االبار وســدة سامراء بهدف 
املطلوبة  االستحضارات  مناقشة 
الفيضانية  املوجــات  الســتقبال 
احملتملة وتأمني السداد على جانبي 
الواردة  امليــاه  وتصريف  نهر دجلة 
من أعالي دجلة من ســيول وثلوج 

متوقعة في موسم الذوبان. 
كمــا اجنــزت شــعبة ري بعقوبة 
املوارد  الــى مديرية  التابعة  املركز 
ديالــى  املائيــة فــي محافظــة 
بالتنســيق والتعاون مــع مديرية 
صيانة مشاريع الري والبزل تطهير 
وتنظيف وفك االختناقات في نهر 
ديالــى وازالة النفايات واالوســاخ 
والنباتــات الضــارة املتجمعة في 
مجرى النهر قرب جســر الشريف 
الى  املائية  إيصال احلصص  ،بهدف 

مستحقيها. 
الــى ذلك باشــرت مديرية صيانة 
والبزل في محافظة  الري  مشاريع 
بابل وبالتنسيق  مع مديرية املوارد 
املائية فــي محافظة بابل بأعمال 
تطهيــر وتنظيف اجلــداول ضمن 
خطة عــام 2019 ، وتضمن العمل 
واجناز  احملاويل  قناة جــدول  تطهير 

hcir بطول  املهناوية  قناة  تنظيف 
12كم واملتفرعة من امين شط احللة 
الرئيســي ، فيما تواصــل الهيئة 
ادارة   / واخلزانات  للســدود  العامة 
مشروع سدة العمارة اعمال تأهيل 
نواظم (قلعة صالح واجملر والبتيرة 
) ضمن محافظة ميســان بهدف 
النواظم  العمل في هــذه  دميومة 
والســيطرة على التوزيعات . كما 
اعمــال كري  تنفيذ  دائــرة  قامت 
االنهــر / ادارة موقع الكوت بأعمال 
رفع الترســبات الطينية وتوسيع 
بهدف حتقيق  دجلــة  نهر  مقاطع 
مقطــع تصميمــي الســتيعاب 

املوجات الفيضانية في حال ورودها 
، وتضمــن العمــل اجنــاز تطهير 
مقدم ســدة الكوت لضمان مرور 
االطالقــات اإلضافية بانســيابية 
واملباشــرة بأعمال التطهيرات في 
موقع العزيزية بهدف إيصال املياه 
الى مشروع ماء العزيزية - احلفرية 
املوحد والذي يخدم 60 الف نسمة 
وحتقيق مقطــع تصميمي لتمرير 
االطالقات اإلضافيــة ، اضافة الى 
املباشــرة بإجــراء التحريــات في 
ً للبدء برفع  قاطع الزبيديــة متهيدا
الترســبات.   وواصلــت مديريــة 
صيانة مشاريع الري والبزل في ذي 

قار وبأشــراف مديرية املوارد املائية 
شعبة ري االصالح اعمالها بتقوية 
ســداد شــط ابو حلية قرب جسر 
النهار وغلــق الفتحات بهدف درء 
واحملافظــة على مقطع  الفيضان 
النهر واالراضــي الزراعية الواقعة 
على جانبيه ، وفي ســياق متصل 
واصلــت ادارة مديرية املوارد املائية 
في ذي قار وبالتنســيق مــع ادراة 
مشــاريع اهوار ذي قــار متابعتها 
وتصاريــف  ملناســيب  امليدانيــة 
ابو زرك  الداخلة الى هــور  امليــاه 
اجلنوبي وهور ابو حوى وام الكطني 
التي تتغذى  ومشروع ماء اجلبايش 

من هــور ابو زرك الشــمالي الذي 
يتغذى مــن جــداول مؤخر ناظم 
البدعــة مــن نهر الغــراف حيث 
بلغــت  التصاريــف الداخلة الى 
هور ابو زرك اكثر من 30م3/ثا خالل 
الشــهر املاضي نتجت عنها زيادة 
في مساحة االغمار الكثر من %65 
. كما واصل فريــق ادارة اجلمعيات 
اجتماعاته  للمديرية  التابع   WMT
الدورية بهدف متابعة االعمال في 
من  الري  مياه  اســتدامة  مشروع 
خالل جمعيات مســتعملي املياه 
فــي محافظة ذي قــار . وكان وزير 
املوارد املائية د.جمــال العادلي قد 

التقى عددا مــن وجهاء ومواطني 
ذي  في محافظة  االهوار  ســكنة 
قار ملناقشــة عدد مــن املواضيع 
التي تخص واقع املنطقة والسبل 
الكفيلة بأنعاش واستدامة االهوار 
، وأكــد الوزير خــالل اللقاء على 
التي  احليوية  املنطقة  هذه  أهمية 
تتصدر أولويــات أهتمامات الوزارة 
من أجل النهــوض بها في اجملاالت 
اخملتلفــة االجتماعيــة والبيئيــة 
على  والتشــجيع  واالقتصاديــة 
االســتثمار لتحسني نوع اخلدمات 
وتوفير السبل الكفيلة في العيش 

الكرمي الهالي املنطقة. 

تأمين السداد على جانبي نهر دجلة وتصريف المياه

االلكترونية تجهز الداخلية بمنظومة االرشفة االلكترونية

خلية ازمة الفيضان تبحث االجراءات الخاصة
 باستقبال موجات محتملة الحدوث

ناقشت خلية 
ازمة الفيضان 
االستحضارات 

المطلوبة الستقبال 
الموجات الفيضانية 
وتأمين السداد على 

جانبي نهر دجلة 
وتصريف المياه 

الواردة من أعالي 
دجلة من سيول وثلوج 

في موسم الذوبان

جانب من فيضانات محافظة ديالى

بغداد _ الصباح اجلديد:
التقى الدكتور صالح نوري خلف  
رئيــس الديوان الرقابــة املالية 
االحتادي مجموعة من اســاتذة 
علــم االجتماع وعلــم النفس 
املســتنصرية  اجلامعــة  فــي 
وجامعــة بغــداد بشــأن ابداء 

مالحظاتهــم حول ســلوكية 
عمل  تعزيز  وامكانيــة  الفــرد 
الرقيــب داخل اجلهات الرقابية . 
ويهدف اللقــاء الى ايجاد حلول 
تواجه  قــد  التي  للمشــكالت 
وتشخيصها  عمله  في  الرقيب 
كي  ومعرفي  اجتماعي  بشكل 

ال يثير التشــنج من قبل اجلهة 
التي يقوم بها بتدقيقها وايجاد 
احللول املطلوبة ومت االتفاق على 
تعريفية حول  ورش عمل  اقامة 
النفس  وعلم  الفرد  ســلوكية 
االجتماعي فــي املركز التدريبي 

للديوان . 

 على صعيد متصل بحث رئيس 
الوكيل  املالية مع  الرقابة  ديوان 
االعمار  لــوزارة  واملالــي  االداري 
واالســكان والبلديات وعدد من 
املدراء العامــني في الوزارة عددا 
من القضايا التي تخص العمل 
الرقابــي وطلب الوزارة بشـــأن 

اعـــداد برنـــامج تـدريـبي من 
قبــل الديــوان يقوم بتدريـــب 
مــالكات الــوزارة العاملني في 
مجال االمـور املالية والتدقيقية 
والوقـــوف على اهم املشكالت 
عملهــم  تعتــرض  الـــتي 

ومعاجلـتها بطريقة علمية .

وقـــد حـضـر الـــلقاء مـديـر 
عـــام املـــركز التـدريبـي فـي 
جـمـيل  االســـتاذ  الـديـــوان 
والـدكـتـورة  مـــرزه  جـلـــيل 
نـضـــال شــحـــيت معـاون 
الـقـــطاع  عـــام  مـــدير 

الـمختـص. 

بغداد _ الصباح الجديد:
لإلحصاء  املركــزي  اجلهاز  نظم 
ورشة عن اســتعمال تطبيقات 
اجلغرافية في  املعلومــات  نظم 
تنفيذ مسح مزارع األسماك في 

العراق للعام احلالي .
والقــى رئيــس اجلهــاز املركزي 
لالحصــاء الدكتور ضيــاء عواد 
افتتاحه  فــي  كاظــم كلمــة 
الورشــة بــني فيهــا أهميــة 
التكنولوجيا  أساليب  استعمال 
احلديثــة فــي تنفيذ املســوح 

اســتعمال  اإلحصائية ســيما 
اإللكترونيــة  االســتمارات 
اللوحيــة في األعمال  واألجهزة 
احلقلية كمــا اقترح إجراء جتربة 
فــي منطقة محــدودة لغرض 
التطبيقات  مالءمة  مدى  اختبار 

لألعمال امليدانية اإلحصائية.
مــن جانبه بني مديــر اإلحصاء 
الزراعي اثير محمد ناجي أهمية 
تنفيذ مســح ملزارع األســماك 
باألساليب التكنولوجية احلديثة 
في  نوعية  نقلة  والذي ســيعد 

الزراعي  اإلحصاء  مديرية  أعمال 
، فيما لفت فراس رشــيد مدير 
نظم املعلومات اجلغرافية أهمية 
اســتعمال هذه التطبيقات في 
األعمــال واملســوح اإلحصائية 
والتي ستخفض الكلفة والوقت 
واجلهــد وتزيد من دقــة وكفاءة 
العمل عالوة على إنها تؤمن إدارة 

األعمال امليدانية.
عن  ممثلــون  الورشــة  وحضــر 
شركة أطلس وقدموا عرضاً عن 
التطبيقات التــي تخدم العمل 

 Work) كتطبيــق  اإلحصائــي 
Force) ملتابعــة العمل امليداني 
وتطبيق (Survey123) الذي يتيح 
املرتبطة  اإللكترونية  االستمارة 
 (On line) باإلحداثيات اجلغرافية
ومن خالل األجهزة اللوحية وبني 
اســتعدادهم  الشــركة  ممثلي 
التقنية  واملشورة  الدعم  لتقدمي 
لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  ملالكات 
تدريبية  ودورات  برامــج  وتنفيذ 

تطور قدرات العاملني.
على صعيد متصل عقد في مقر 

اجلهاز املركزي لإلحصاء اجتماعاً 
تشــاورياً عــن إعــداد منصــة 
الكترونيــة لتنفيذ قرار مجلس 
1325 واخلاص في  األمن املرقــم 
مشــاركة املــرأة فــي عمليات 
األمن والســالم (حماية ، وقاية ، 

مشاركة).
وتــرأس االجتماع رئيــس اجلهاز 
املركــزي لإلحصــاء فضــالً عن 
ام  حضور وفــد عن مؤسســة 
اليتيم للتنمية برئاسة الدكتورة 
ومشــاركة  البلــداوي  عامــرة 

أيضــا من مديريــات (إحصاءات 
التنميــة البشــرية وإحصاءات 
البيئــة وإحصــاءات الســكان 
والقوى العاملة وأحوال املعيشة 
والتحليل اإلحصائي وهندســة 

النظم واملوقع اإللكتروني).
باالتفاق  االجتمــاع  خــرج  وقد 
على وضع آلية مــن قبل اجلهاز 
اجلهات  املركزي لإلحصاء وحتديد 
ذات العالقة التي سيتم التعاون 
معها لالســهام في تنفيذ قرار 

مجلس االمن . 

اعداد برنامج تدريبي لمالكات وزارة االعمار

وضع قاعدة بيانات عن المرأة العراقية ضمن منصة الكترونية حديثة

«الرقابة المالية» تشكل فريقا لتعزيز عمل الرقيب في االداء المعرفي

الجهاز المركزي لإلحصاء ينفذ مسحا لمزارع االسماك في العراق للعام الحالي
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متابعة ـ الصباح الجديد:

تاميز«  »نيويورك  صحيفة  ســّلطت 
األميركية الضــوء على دور الواليات 
املتحدة في الشــرق األوسط والذي 
قالت إنه بدأ يتالشــى عند اإلعالن 
عن خــروج القــوات األميركية من 

سورية.
 وبالنظر إلــى األحداث اجلارية والتي 
تشــهدها املنطقة فعندما التقت 
كل من تركيا وإيران وروســيا لبحث 
نهاية احلرب في سورية، فإنها فعلت 

ذلك دون الواليات املتحدة.
وجتّمدت محادثات السالم حلل النزاع 
اإلســرائيلي الفلســطيني ألعوام، 
وحتــى اآلن لــم يكشــف الرئيس 
األميركي دونالــد ترامب عن اخلطة 
التــي طال انتظارها التي ســبق أن 

أعلن عنها بشأن إنهاء الصراع.
 اآلن، ورغــم الرســائل املتضاربــة 
بشأن كيف ومتى ستحدث عملية 
سحب القوات األميركية من سورية 
فــإن األمر بــدأ بالفعل، وأشــارت 
»نيويــورك تاميــز« إلى أن ســحب 
القــوات األميركيــة من ســورية، 
والــذي قال اجليش إنه بــدأ بالفعل 
اجلمعــة املاضي من خالل ســحب 
املعدات العســكرية، آخر دليل على 
األميركي األوسع في  االرتباط  إنهاء 
الشرق األوسط الذي ميكن أن تكون 
له تأثيــرات دائمة علــى واحدة من 

أكثر املناطق تقلبا في العالم.
وأضافت الصحيفــة أنه مع تراجع 
الواليــات املتحدة ستفســح اجملال 
أمام روســيا وإيران وقــادة املنطقة 
لرســم  متزايد  بشــكل  األقويــاء 

مستقبل املنطقة.
وقال ريتشــارد هاس، رئيس مجلس 
العالقــات اخلارجيــة فــي الواليات 
املتحدة إن »األوضاع احلالية ال تبشر 
بخيــر.. إن العنــف مــا زال موجودا 
وواشنطن ال وجود لها«، ومنذ نهاية 
احلرب الباردة ظل الشــرق األوســط 
على قمة أجندة السياسة اخلارجية 
في  بها  احتفظت  التــي  األميركية 
حرب اخلليج عام 1990-1991، والغزو 
 ،2003 للعراق في عــام  األميركــي 
والربيع العربي، كما أنها قاتلت ضد 

تنظيم »داعش«.
وتابعت الصحيفــة أن قادة الواليات 
املتحــدة دائما ما كانوا يبررون مقتل 
اجلنــود األميركيــن فــي املنطقة، 
بأنهــم كانــوا هنــاك الســتبدال 
وحاولوا  بالدميقراطية،  الديكتاتورية 
حتســن القوانن، ودعــم احلكومات 

احلليفــة، ومحاربة اإلرهــاب، ولكن 
بالنســبة إلى بعــض الباحثن في 
املنطقة، فإن الفوائد امللموسة لكل 
باهتة مقارنة  تبدو  هذه املشــاركة 

بحجم اجلهود األميركية.
وقال غاري ســيك، عالِم شرقي في 
في مجلس  كولومبيا عمل  جامعة 
األمــن القومي: »عندمــا تنظر إلى 
حتليــل التكلفة والعائــد للواليات 
محدود،  عائــد  فهنــاك  املتحــدة، 
املتحــدة على  الواليات  وســتعمل 
تقليص دورها في الشــرق األوسط 
مع مرور الوقت ألن هناك الكثير من 
التعامل  حتتاج  التي  األخرى  األشياء 
معها في العالم«.وشــكلت وجهة 
نظــر مماثلــة للمنطقــة نهج كل 
للواليات  الســابق  الرئيس  إدارة  من 
أوبامــا، وترامب، رغم  باراك  املتحدة 
االختالفات احلادة والواضحة بينهما.

إن كليهما  تاميــز«  »نيويورك  وقالت 
تعامل مع الشــرق األوسط على أنه 

مصدر أساســي لإلزعاج واستنزاف 
موارد الواليات املتحدة، ودعا الرئيسان 
القوى اإلقليميــة إلى لعب دور أكبر 
فــي حماية منطقتهــم، إن الرغبة 
الفورية في التراجــع وترك املنطقة 
ترجع إلى اإلرهاق الشديد الذي عانت 
منه واشنطن بعد أعوام من القتال 
في العراق، إضافة إلى شــعور قادة 
واشــنطن بأن االستثمار العسكري 
األميركي لم يُحسن األمور ولم يضع 
حدا لألزمــات، لكن الباحثن يقولون 
الطويل  املــدى  على  التحــوالت  إن 
جعلت املنطقة أقل أهمية بالنسبة 

إلى أولويات الواليات املتحدة.
ضرورية  األميركية  احلماية  تعد  ولم 
لضمــان التدفــق احلــر للنفط من 
اخلليــج العربي على ســبيل املثال، 
كمــا أن ازدهار اإلنتــاج احمللي جعل 
اعتمادا على  أقــل  املتحدة  الواليات 

نفط الشرق األوسط على أي حال.
القوات  بأكثر  اآلن  إسرائيل  وتتباهى 

قويا  واقتصادا  فعالية  العســكرية 
في املنطقــة، في حــن أن العديد 
مــن جيرانها يعانون مــن حالة من 
اعتمادا  أقل  يجعلهــا  مما  الفوضى، 

على احلماية األميركية.
ويرى بعض احمللين أن الواليات املتحدة 
تستطيع حتقيق ما تريد في املنطقة، 
والقيام بتغييــرات واضحة إذا كانت 
ذلك بصدق، ويشــيرون  ترغب فــي 
إلــى أمثلة مثــل الديكتاتور الليبي 
العقيد معمــر القذافي الذي تخلى 
عن برنامج بالده النووي حتت ضغوط 
أميركية، كما بدأت عملية الســالم 
برعاية  الفلســطينية  اإلسرائيلية 
أميركية، لكن رغــم أن نقل ترامب 
القدس  إلــى  األميركية  للســفارة 
في العام املاضي قوض الشــعور بن 
املتحدة  الواليات  بأن  الفلسطينين 
ميكن أن تعمل كوســيط نزيه، ودفع 
الضغط من قبل الرؤساء األميركين 
كل مــن مصر والســعودية التخاذ 

خطــوات متواضعة نحــو االنفتاح 
السياسي.

وقالــت إميي هوثــورن، نائبــة مدير 
الشــرق  في  الدميقراطية  مشــروع 
األوسط »POMED«: »ميكن أن يكون 
مــن املهم بالنســبة إلــى الرئيس 
األميركــي أن ينتقــد علنــا حلفاء 
أميــركا األوتوقراطيــن وأن يقــدم 
الدعم اخلطابي إلى أولئك املوجودين 
فــي املنطقة الذيــن يكافحون ضد 
الظلــم وحقــوق اإلنســان.. ميكن 
للخطاب الرئاســي القــوي املقترن 
وراء  القــوي  الرئاســي  بالعمــل 
الكواليــس أن يحرك األوضاع«.ورغم 
أن الرئيس ترامب لم يتحدث إال قليال 
عن حقوق اإلنســان في اخلارج بينما 
كان يحتضــن احللفاء األوتوقراطين 
إنه  العديــد من احملللــن قالوا  فإن 
حتى عندمــا كانت الواليات املتحدة 
وحقــوق  للدميقراطيــة  تتصــدى 
بالنفاق  توصف  اإلنسان، فقد كانت 

اإلقليمين  لألقويــاء  لدعمها  نظرا 
مبعاقبتهم،  تنادي  الوقت  نفس  وفي 
ففي عهد الرئيس أوباما، على سبيل 
املثــال، قتلت مصر مئــات املدنين 
الذين كانــوا يحتجون على »انقالب 
عسكري«، وأعدمت اململكة العربية 
الســعودية 47 شــخصا في صباح 
أحد األيــام ولم تواجــه أي منهما 
عقوبــات ذات مغــزى، ولــم يفرض 
أوبامــا أي عقوبــات بعــد أن قتلت 
ســورية أكثر من 1000 شخص في 
ولقد  الكيميائية،  باألسلحة  هجوم 
أضــرت مثل هذه املواقف بســمعة 
الواليات املتحدة في الشرق األوسط 
وســيادة  للدميقراطيــة  كداعيــة 
وقالت  اإلنســان.  وحقــوق  القانون 
مهــا يحيى، مديرة مركــز كارنيغي 
للشــرق األوســط في بيروت: »لقد 
كان فقدان هذا األمر مأســاويا إلى 
حدٍّ ما، أال وهو الشــعور بأن الواليات 
املتحــدة ال تتصدى لهــذه القيم.. 

نشهد شــعورا متزايدا باإلفالت من 
العقاب بن احلكام العرب املستقلن، 
وهــو شــعور بأنهم يســتطيعون 
فعل ما يريــدون بغــض النظر عن 
عدد انتهاكات حقوق اإلنســان التي 
يرتكبونها«، وأشارت »نيويورك تاميز« 
إلى أن اململكة العربية الســعودية 
اليمن  فــي  عســكريا  تدخال  بدأت 
بعــد 4 أعــوام تقريبا فشــلت في 
إيران  في  املتمركزين  املتمردين  إزاحة 
الذي  الوقت  الذين استهدفتهم في 

تسببت في أزمة إنسانية.
وعززت إيران عالقاتها مع امليليشيات 
في ســورية والعراق ولبنان واليمن، 
ممــا أدى إلــى تقويــض حكوماتها. 
واالنســحاب األميركــي من شــرق 
ســورية قد يؤدي إلى نزاع بن روسيا 
وإيــران وتركيا مللء الفــراغ، في حن 
أن تدخل قادة املنطقة اجلدد، يكّرس 
تاريــخ التدخل األجنبــي الذي أبقى 
الدول العربيــة ضعيفة، كما يقول 
رامي ج. خــوري، أســتاذ الصحافة 
فــي اجلامعة األميركيــة في بيروت 
وكبير زمالء كليــة كينيدي للعلوم 

احلكومية بجامعة هارفارد.
واضــاف أن »التدخــل العســكري 
اخلارجي األقل من الروس، واإليرانين، 
ســيكون  واألميركيــن،  واألتــراك 
أن يســمح  مفيدا هذا من شــأنه 
توازن  بتحديــد  املنطقة  لشــعوب 
القوى والثقافة والهوية والســلطة 
في املنطقة من تلقاء نفســها مبرور 
الوقــت«، وعندمــا بــدأت الواليات 
املتحدة باالنسحاب من سورية، قارن 
النقاد هــذه اخلطوة بقــرار الرئيس 
أوباما بسحب القوات األميركية من 
العــراق بعد أن قــرروا أن دور أميركا 

العسكري هناك لم يعد ضروريا. 
فــي غضــون بضعــة أعــوام كان 
الواليات  اعتقدت  الذيــن  املتطّرفون 
املتحدة بأنهم هزموا عادوا، ويدفعون 
لقيام واشــنطن بعملية عسكرية 
اآلن  العملية  تلــك  وجنحت  جديدة. 
باجلهادين من  اإلطاحــة  في  تقريبا 
األراضي التي كانت تســيطر عليها 
ذات مــرة، لكنها تركــت أيضا مدنا 
كاملــة مدمــرة دون مســار واضح 
إلعادة البناء، ولم تفعل سوى القليل 
ملعاجلة قضايا سوء احلكم التي غذت 

صعود اجلهادين.
يقــول البعض إن احلــل الوحيد هو 
أن جتد الواليات املتحــدة طرقا أكثر 
للمشــاركة  األمد  وطويلة  إنتاجية 
في تشكيل مستقبل املنطقة بدال 
مــن مجرد اســتخدام القوة عندما 

تكون هناك أزمة

لم ُيعلن ترامب ُخطة إنهاء الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني

صحيفة أميركية ُتسّلط الضوء على  دور واشنطن في الشرق األوسط

الرغبة الفورية 
الميركا في التراجع 

وترك المنطقة ترجع 
إلى اإلرهاق الشديد 

الذي عانت منه 
واشنطن بعد أعوام 

من القتال في العراق، 
إضافة إلى شعور 
قادة واشنطن بأن 

االستثمار العسكري 
األميركي لم يُحسن 
األمور ولم يضع حدا 

لألزمات
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متابعة ـ الصباح الجديد:

اندلعــت مواجهات بعــد ظهر امس 
االول الســبت في فرنســا، خصوًصا 
في باريس، بن قّوات األمن وناشــطي 
»الســترات الصفراء« الذين تظاهروا 
في يــوم تعبئة جديد ضّد سياســة 

الرئيس إميانويل ماكرون.
وأعلنت وزارة الداخلّية الفرنســّية أّن 
نحو 84 ألف شــخص تظاهروا امس 
االول السبت في كّل أنحاء فرنسا في 
إطار احتجاجات »السترات الصفراء«، 
ما يعني زيادة بنحو 50 ألف شــخص 
الذيــن تظاهروا الســبت  عن عــدد 

املاضي.
وقــال وزيــر الداخليــة كريســتوف 
كاســتانير إّن »حّس املسؤولية غلب 
علــى إغــراء املواجهة« فــي باريس، 
موضًحا أّن نحو ثمانية آالف شــخص 
ساروا في العاصمة »من دون تسجيل 

أّي حادث مهم«.
وقال الناشــط تيبو ديفين )23 عاًما( 
في جوفيسي قرب باريس »هناك جتّدد 

رائع للحركة مقارنًة باألسبوع الفائت 
وأتوّقع أن تزداد«. في باريس، ســّجلت 
متظاهــر  آالف  ثمانيــة  مشــاركة 
انطلقوا من أمام وزارة االقتصاد شرق 
بهدوء  معظمهم  وتوّجــه  العاصمة 
إلى جاّدة الشــانزليزيه. وفي ســاحة 
بالس دو ليتوال، أعلى الشــانزيليزيه، 
برس  فرانس  وكالة  مراســل  شــهد 
إطــالق الغاز املســيل للدمــوع قرب 
نصــب قــوس النصر الذي ســبق أن 
شــهد مواجهات عنيفة في األّول من 
كانــون األّول ، إضافة إلى اســتخدام 

خراطيم املياه.
وفي آخــر حصيلة لشــرطة باريس، 
اعُتقل 59 شخًصا امس االول السبت 

في العاصمة.
أعمال  من  تخّوفت  الُسلطات  وكانت 
عنف، فنشرت عددًا كبيرًا من عناصر 

األمن زُّودوا آلّيات مصّفحة.
وقال باتريك )37 عاًمــا( الذي أتى من 
منطقة سافوا شرق فرنسا »جئنا إلى 
باريس إلســماع صوتنــا، ونريد أن نرى 
بعيوننا، ملّرة على األقّل، ما يجري هنا«.
ُسّجلت  أخرى،  فرنســّية  مناطق  في 

أيًضا مشاركة كبيرة، كما في مدينة 
 4800 بورج )وسط( حيث تظاهر نحو 

شــخص بهدوء فيما اختار نحو 500 
املدينة رغم  التوّجه إلى وسط  آخرين 

حظر أّي جتّمع فيه.
وأشــارت الشــرطة إلــى اعتقال 18 

شخًصا، كان خمسة منهم يستقّلون 
ســّيارة عثر فيها على كرات معدنّية 

مُيكن استخدامها لرشق قّوات األمن.
وكان وزيــر الداخلّيــة قــال اجلمعة 
املاضيــة »َمن يدعون الــى تظاهرات 
الغد يعرفون أّن أعمال عنف ستندلع، 
وبالتالي فإّن جانًبا من املسؤولّية يقع 

عليهم«.
ويــوم االحتجاج هذا يُشــّكل اختبارًا 
تــزال حركة  ملاكــرون وحكومته. وال 
االحتجاج التي لها آثار على االقتصاد 
بحسب الســلطات، حتظى بشعبية 
الرأي العام رغــم أعمال العنف  لدى 

التي تتخللها.
إجراءات ماكرون »فتات«

2018 ينّدد  الثانــي  17 تشــرين  منذ 
فرنســّيون ينتمــون إلــى الطبقات 
الشــعبّية والوســطى بالسياســة 
الضريبّيــة واالجتماعّيــة للحكومة 
التــي يعتبرونهــا ظاملــة ويُطالبون 

بتحسن قدرتهم الشرائّية.
وقالــت كارول ريغوبير )59 عاًما( التي 
قدمت مع زوجها من جورا )شرق( إلى 
بــورج »ننتظر إجراءات ملموســة. إّن 

ما أعلنه ماكــرون ال يعدو كونه فتاتًا 
يتحمله دافعو الضرائب«.

اجلمعة  ملاكــرون  تصريحات  وأثــارت 
املاضيــة انتقــادات بعدما قــال »إّن 
االضطرابات التي يشهدها مجتمعنا 
سببها أحيانًا أّن الكثير من مواطنينا 
يعتقــدون أّن باإلمكان احلصول« على 

شيء »بال جهد«.
ومن املقّرر أن تبدأ الســلطات الثالثاء 
حوارًا وطنًيا لتقريب الناس من صّناع 
القرار السياسي. ودعا ماكرون اجلمعة 
املاضية الفرنســّين الى اغتنام »هذه 

الفرصة الكبيرة جًدا«.
وجعلت السلطات من هذا األمر أولوّية 
في األشهر األولى من العام وترى فيه 
بّوابــة خروج من األزمــة االجتماعية 
زمام  وأيًضا فرصة إلمكان اســتعادة 

املبادرة سياسًيا.
لكــّن التحّدي يبــدو كبيــرًا، إذ أفاد 
استطالع للمعهد الفرنسي للبحوث 
السياسّية اجلمعة املاضية أّن انعدام 
الثقة باملؤّسســات السياســّية في 
فرنســا وخصوًصا مباكرون، بلغ أعلى 

مستوى له.

صار عددهم 84 الفا

مواجهة بين أصحاب »السترات الصفر« وقوات األمن في تظاهرات بفرنسا
تقـرير

اميركا تتراجع غن الشرق االوسط

جانب من املوجهات

الصباح اجلديد ـ وكاالت:
أعلــن مستشــار للرئيــس 
البرازيلــي ووســائل إعــالم 
إيطالية وبرازيلية امس األحد 
توقيــف الناشــط اإليطالي 
الســابق ســيزاري باتيستي 
بتســلمه  روما  تطالب  الذي 
لتنفيذ عقوبة بالسجن مدى 
احلياة لعمليات قتل في نهاية 

سبعينات القرن املاضي.
وباتيســتي ناشط سابق في 
مجموعة يســارية متطرفة 
حتمــل اســم »البروليتاريــا 
الشيوعية«  ضد  املســلحة 
اإليطالي  القضــاء  واعتبرها 
منظمــة إرهابية. وقد حكم 
 1993 فــي  غيابيــا  عليــه 
بالســجن مدى احليــاة بعد 

قتل  عمليــات  بأربع  إدانتــه 
في  القتل  فــي  واملشــاركة 
القــرن  ســبعينات  نهايــة 
باتيســتي  ويؤكد  املاضــي. 
املتــواري عــن األنظــار منذ 
منتصف كانون األول املاضي، 
براءته من هذه اجلرائم ويعيش 
في البرازيل منذ 2004 بعدما 

أمضى 15 عاما في فرنسا.
وقــال فيليبــي جــي مارتنز 
للرئيس  اخلــاص  املستشــار 
جايــر  اجلديــد  البرازيلــي 
اخلارجية  للشؤون  بولسونارو 
إن »اإلرهابي اإليطالي سيزاري 
بوليفيا  في  أوقف  باتيســتا 
األحد وســيعاد  امــس  هذه 
خالل فترة قصيرة إلى البرازيل 
األرجح  على  ستسلمه  التي 

إيطاليــا ليمضي حكم  إلى 
السجن مدى احلياة وفقا لقرار 
وذكرت  اإليطالــي«.  القضاء 
البرازيلية  اإلعــالم  وســائل 
الكبرى نقال عــن مصادر في 
البرازيلية  الشرطة الفدرالية 
أن باتيســتا أوقف في مدينة 
ســانتا كــروز فــي منطقة 
الرئيس  ان  ويذكــر  ســييرا. 
اليســاري األســبق ايناسيو 
لوال دا ســيلفا )2011-2003) 
االمتناع   2010 فــي  قرر  كان 
بعد  عن تســليمه إليطاليا، 
طويلة  قضائيــة  إجــراءات 
لتســليمه، لكــن الرئيــس 
املتطرف  اليميني  البرازيلــي 
اجلديد الذي تولى مهامه في 
كانــون الثاني أعلن الشــهر 

نيته  جديــد  مــن  املاضــي 
تســليم الناشــط السابق، 
مؤكــدا فــي تغريــدة على 
تويتــر أنه ميكــن للحكومة 
عليه«  »االعتماد  اإليطاليــة 
وكتــب ســفير  لتســلمه. 
أنطونيو  البرازيل  في  إيطاليا 
برناردينــي فــي تغريدة على 
»باتيســتا  األحد  امس  تويتر 
موقــوف، الدميوقراطية أقوى 
مــن اإلرهــاب«. أمــا النائب 
جنــل  بولســونارو  ادواردو 
الرئيــس البرازيلي فقد كتب 
لم  »البرازيل  أن  تغريــدة  في 
ماتيو  لصــوص.  أرض  تعــد 
سالـــفيني )وزيــر الداخلية 
ســتصلكم  اإليـــطالي( 

،هـدية صغيرة«

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الكندي  الــوزراء  رئيــس  اّتهم 
جاســن ترودو الصن بانتهاك 
احلصانة الديبلوماسية ملواطنه 
إذ حتتجزه منذ  مايكل كوفريغ، 

شهر لالشتباه في جتّسسه.
واستفاد كوفريغ من إجازة تفّرغ 
مــن وزارة اخلارجّيــة الكندّية، 
كي يعمل مــن هونغ كونغ مع 
الدولية«  األزمــات  »مجموعة 
)مقرها بروكســيل(. واعتقلته 
الســلطات الصينيــة في 10 
كانون األول املاضي، بعد توقيف 
كنــدا املديرة املالية لشــركة 
مينــغ  الصينيــة  »هــواوي« 
وانتشو، بناًء لطلب من القضاء 
الواليات  اذ تشــتبه  األميركي، 
املتحدة في انتهاكها العقوبات 

التي تفرضها على إيران.
واعتقلت بكن ايضاً في الشهر 
الكندي مايكل ســبافور،  ذاته 
وهو استشــاري مرتبط بكوريا 
الشــمالية، وتشــتبه في أنه 
»تُهّدد  نشاطات  نفذا  وكوفريغ 
األمن القومي«، وهو تعبير غالباً 
ما تســتخدمه بكــن لوصف 
شــكوك حول جتّســس. وقال 
ترودو: »مؤسف أن حتتجز الصن 
في شــكل تعّسفي ومجحف 
ـن. وفي أحد  مواطَنــن كنديَـّ
ن، احلصانة الديبلوماسية  امللفَّ
لم حُتتــرم. نحن اآلن في اتصال 
الصينيــة  الســلطات  مــع 
هذا  الدولين حول  وشــركائنا 
املوضوع«. وتفيد اتفاقية فيينا 
بتمّتــع حاملي جوازات ســفر 

ديبلوماســية بحصانة، عندما 
يكونــون خارج بالدهــم. وذكر 
تــرودو أن كوفريــغ كان يحمل 
رغم  على  مشابهاً،  سفر  جواز 
أنه كان في إجازة تفّرغ، وهذا أمر 
ممكن إذا أذنت به وزارة اخلارجية. 
واشــار رئيس الــوزراء الكندي 
الــى أن مينغ وانتشــو »مُثلت 
فوراً« أمام قــاٍض في فانكوفر، 
حيث اعُتقلت في 1 ديســمبر.  
وأضــاف: »كان األمــر مفتوحاً 
في  الشــفافية  لتقاليد  وفقاً 
نظامنــا القضائــي. ُمنحــت 
 12 فــي  إطالقــاً مشــروطاً« 
ديســمبر، في انتظــار مثولها 
املقبل  شــباط  مطلع  مجدداً 
أمــام القاضي الــذي يجب أن 
الطلب  يصدر حكمه في شأن 

األميركــي لتســليمها. وتابع 
التي  الطريقة  ترودو: »هذه هي 
نظامنا  خاللهــا  مــن  نحترم 
بلد ســيادة  القضائــي. كندا 
القانــون. هــذا أمــر نعرفــه 
ال  عدالة  نظــام  لدينا  ونقّدره. 
سياســي«.  لتدخل  يخضــع 
وكان الســفير الصينــي لدى 
كندا لو شــاي كتب مقاالً في 
صحيفة »هيل تاميــز« )مقّرها 
أوتاوا(، ورد فيه أن مطالب كندا 
بإطالق الرجلن تعكس »الكيل 
مبكيالن« الناجــم من »الغرور 
العرق  تفــّوق  وفكرة  الغربــي 
أّن  الصن  وتؤّكــد  األبيــض«. 
اعتقال الكنديَّن ليس مرتبطاً 
مراقبن  لكن  وانتشو،  بتوقيف 

يعتبرونه انتقاماً من بكن.

البرازيل تعتزم تسليم روما محكوما بالسجن مدى الحياة ازمة االعتقاالت تتزايد بين كندا والصين
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بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن البنك املركزي العراقي، أمس 
االحد، منحه اكثــر من 73 مليار 
قطاعية،  مشــاريع  النشاء  دينار 
مبينا ان مبالغ االقراض بلغت من 
خمسة الى خمسني مليون دينار.

وقال البنك في بيان له: »انطالقا 
االقتصاد  املساهمة في دعم  من 
العراقــي بإعالن البنــك املركزي 
تريليون  الواحــد  عــن مبادرتــه 
دينار لتمويل املشــاريع الصغيرة 
املبالغ  اجمالي  بان  واملتوســطة 
الــى املصــارف منذ  املمنوحــة 
املشــاريع  انطالق مبــادرة متويل 
الصغيرة واملتوســطة في العام 
٢٠١٥ ولغايــة الـ31 مــن كانون 
االول املاضي بلغــت اكثر من ٧٣ 
منح  »جرى  مبينــا:  دينار«،  مليار 
اكثر من 33 مليار دينار خالل العام 
الراغبني  املواطنني  القراض   2018

بانشاء مشاريع جديدة«.
توزعت على  »املشاريع  ان  واضاف 
نسبة  كانت  القطاعات  مختلف 
القطاع التجــاري ٥٩٪ واخلدمات 
٪25 والصناعي ٪12 والزراعي 4٪، 
موضحاً ان املبادرة شارك فيها 34 
مصرف اهلــي ومصرف حكومي 

واحد«.
واشــار البنك ان »مبالغ اإلقراض 
لهذه املشاريع بلغت من خمسة 
ماليني دينار الى خمســني مليون 
دينــار ومن املمكــن ان تصل الى 
100 مليــون دينار بعــد موافقة 

البنك املركزي«.
فــي مــزاده اليومــي، ارتفعــت 
مبيعات البنــك املركزي العراقي 
من العملة األجنبية، أمس األحد، 
208.48  مليــون دوالر، في  لنحو 
مقابــل مبيعات بـــ92.3 مليون 
دوالر مبــزاد اخلميس املاضي، بزيادة 

بلغت 116.18 مليون دوالر.
وقال املركزي، فــي بيان له أمس، 
إن ســعر الصرف بلغ 1190 ديناراً 
لــكل دوالر، فــي املــزاد املنعقد 
إلى  إضافة  مصرفاً،   30 مبشاركة 

شركة حتويل مالي واحدة.
وأضــاف املركــزي، أن املبيعــات 

املنفذة هي نتائج مــزاد يوم غدا 
)اليوم( االثنني، موضحاً أن إجمالي 
البيع الكلي بلــغ 233.47 مليون 

دوالر.
لتعزيز  املبيعة  املبالغ  وبلغ حجم 
أرصدة املصارف في اخلارج 206.48 
مليون دوالر، في حني ُقدر إجمالي 

النقد املبيع مليونــي دوالر؛ وفقاً 
للبيان.

وبحسب البيان، يكون بيع املبالغ 
في  املصــارف  حلســابات  احملولة 
اخلارج بســعر 1190 دينــاراً لكل 
البيع النقدي فسيكون  دوالر، أما 

بالسعر نفسه.

املركزي  البنك  مبيعات  وتراجعت 
العراقــي من العملــة األجنبية، 
يوم اخلميــس املاضي، لنحو 92.3 
مليون دوالر، فــي مقابل مبيعات 
بـ151.76 مليون دوالر مبزاد األربعاء 
 59.46 بلــغ  بانخفاض  املاضــي، 

مليون دوالر.

208 ماليين دوالر مبيعاته من العملة األجنبية بمزاد أمس

المركزي يمنح 73 مليار دينار لتمويل
 مشاريع صغيرة ومتوسطة 

المشاريع توزعت على 
مختلف القطاعات 
كانت نسبة القطاع 
التجاري ٥٩٪ والخدمات 
٪25 والصناعي 12٪ 
والزراعي ٪4، موضحًا 
ان المبادرة شارك 
فيها 34 مصرف اهلي 
ومصرف حكومي واحد

مبنى البنك املركزي العراقي

بغداد ـ الصباح الجديد:
قالت شركة تسويق النفط )سومو( أمس األحد 
إن العراق أبقى على ســعر البيع الرســمي خلام 
البصرة اخلفيف إلى آســيا فــي فبراير عند حد 
التعادل مع متوسط أسعار عمان/ دبي املعروضة، 

وذلك دون تغيير عن الشهر السابق.
وأضافت ســومو وفقا ملا نقلته »رويترز«، أنه تقرر 
تسعير خام البصرة الثقيل آلسيا في الشهر ذاته 

دون أسعار عمان/ دبي مبقدار 3 دوالرات للبرميل.
وحتدد ســعر البيع الرسمي خلام البصرة اخلفيف 
في شــباط ألســواق األميركيتني عند مؤشــر 
أرجــوس للخام العالي الكبريــت زائد 1.05 دوالر 

للبرميل، ارتفاعا عن الشهر السابق.
وزاد سعر خام كركوك للواليات املتحدة إلى 0.05 

دوالر للبرميل فوق املؤشر.
وتراجع سعر البيع الرسمي خلام البصرة اخلفيف، 
ألوروبا فــي شــباط مبقــدار 0.25 دوالر ليصبح 
بخصم قدره 3.20 دوالر للبرميل عن برنت املؤرخ، 
بينما ارتفع سعر البيع الرسمي خلام كركوك إلى 

خصم قدره 2.50 دوالر للبرميل.

بكين ـ رويترز:
أفاد التلفزيون الرســمي في الصني أن االستثمار 
األجنبي املباشــر في البالد ارتفع ثالثة باملئة في 

2018 إلى 135 مليار دوالر.
وقال وزير التجارة تشــونغ شــن في مقابلة مع 
وسائل اإلعالم الرسمية إن ثاني أكبر اقتصاد في 
العالم سيقلص القيود على االستثمار األجنبي 
ويذلل املصاعب التي تواجه الشــركات األجنبية 

التي تستثمر في الصني.
وقالت وكالة أنباء الصني اجلديدة )شــينخوا( في 
تقرير نشرته مؤخراً نقالً عن وزير التجارة إن بكني 
ســتخفف القيود املفروضة على االســتثمارات 
األجنبية وســتعالج الصعوبــات التي تواجهها 
الشركات األجنبية املنفذة الستثمارات في البالد.

وأوضــح وزير التجارة تشــونغ شــان أن الصني 
ستسمح بامللكية الكاملة لألجانب في قطاعات 
أوســع من االقتصاد وستخفض عدد القطاعات 
التي بها قيود أو حظر على االستثمارات األجنبية، 

وفقا ملا ذكرته شينخوا.
وأضاف أن الوزارة ستدفع باجتاه قانون لالستثمار 
األجنبي، وحتسني مســتوى التعامل مع شكاوى 
األجنبي  االستثمار  وتشجع  األجنبية،  الشركات 
في قطاعات الصناعات التحويلية والتكنولوجيا 

املتقدمة.

الدوحة ـ رويترز:
التنفيذي جلهاز قطر لالســتثمار  الرئيــس  قال 
أمــس األحد إن اجلهاز يســتهدف زيــادة حجم 
االســتثمارات في الواليات املتحدة إلى 45 مليار 
دوالر في العامــني املقبلني، في الوقت الذي يعيد 
إلــى محفظة أصولــه وتقليص  التــوازن  فيه 

تركيزها على أوروبا.
آل  إبراهيم  التنفيــذي منصــور  الرئيــس  وقال 
محمود للصحافيــني على هامش مؤمتر إن جهاز 
قطر لالستثمار يستثمر حاليا نحو 30 مليار دوالر 

في الواليات املتحدة.
وأضاف: ”نتحدث عن نحو 45 مليار دوالر للســوق 
األميركيــة... نتجــه صوب ذلك خــالل العامني 
املقبلني“. وكان الرئيس التنفيذي الســابق جلهاز 
قطر لالستثمار الشــيخ عبد اهلل بن محمد بن 
سعود آل ثاني تعهد في 2015 باستثمار 45 مليار 

دوالر في الواليات املتحدة خالل خمس سنوات.
وقال آل محمود ”هدفنــا هو موازنة محفظتنا... 
في الوقت احلالي، نركز قليال على أوروبا، والهدف 
مــن توجيه هــذه اخملصصــات صوب الســوق 

األميركية هو موازنة احملفظة“.
وذكر آل محمود أن جهاز قطر لالستثمار يتطلع 
إلى قطاعات رئيســة في الواليات املتحدة، مثل 

العقارات والتكنولوجيا والبورصات األميركية.

»سومو« تثّبت سعر خام 
البصرة الخفيف آلسيا

نمو االستثمار األجنبي 
المباشر في الصين

قطر: استثمارات أميركية 
بـ 45 مليار دوالر

الصباح الجديد ـ وكاالت:

وزير الطاقة الســعودي خالد  قال 
الفالــح أمــس األحد إن الســوق 
النفطية ”على الطريق الســليم“ 
لكن  بســرعة  للتوازن  وســتعود 
املزيد  املنتجني مســتعدون لعمل 

عند احلاجة.
وتابع: ”ننظر ملا وراء صخب البيانات 
املضاربني  وســلوك  األســبوعية 
مازلت  القطيع.  بســلوك  األشبه 
الطريق  بأننا نســير على  مقتنعا 
الســليم وأن الســوق النفطيــة 

ستعود سريعا للتوازن“.
وقــال: ”إذا وجدنــا أن هناك حاجة 
لعمل املزيد فسنفعل باالتفاق مع 
الشــركاء في أوبك ومــن خارجها 

حيث التعاون ضروري أيضا“.
واتفقت الدول األعضاء في منظمة 
البلــدان املصدرة للبتــرول )أوبك( 
ومنتجون كبار آخرون بقيادة روسيا 
في كانون األول علي خفض اإلنتاج 
1.2 مليون برميــل يوميا بداية من 
كانون الثاني للحيلولة دون حدوث 
تخمة في املعروض ولدعم األسعار 

املنخفضة.

وقال الفالح إن مصادر ثانوية تشير 
إلى أن انتــاج أوبك في كانون األول 
قل بالفعــل مبا يزيد على 600 ألف 
برميــل يوميا عمــا كان عليه في 

تشرين الثاني.
وقال: ”نحن في السعودية تخطينا 
مــا التزمنا بــه وقلصنــا اإلنتاج 

والصادرات“.
وأكد للصحافيــني في وقت الحق 
إنه ال يــرى حاجة إلى عقد اجتماع 
استثنائي ألوبك قبل نيسان إذ من 
املقــرر البت في سياســة اإلنتاج 

لبقية 2019.
الــى ذلك، قــال الفالــح، إن بالده 
بقيمة  نفط  إنشاء مصفاة  تعتزم 
10 مليارات دوالر فــي ميناء جوادر 
الباكســتاني املطــل على احمليط 

الهندي.
تســعى  »الســعودية  أن  وأضاف 
لباكستان  االقتصادي  النمو  جلعل 
مستقرا من خالل تأسيس مصفاة 
باكستان  وإقامة شراكة مع  نفط 
مــن خالل املمــر االقتصــادي بني 

الصني وباكستان«.
الســعودي  العهد  ولــي  أن  وتابع 
محمد بن سلمان سيزور باكستان 
االتفاق،  في شهر شــباط لتوقيع 

منوها بأن الســعودية ستستثمر 
كذلك في قطاعات أخرى.

مــن جهتــه، قــال وزيــر البترول 
الباكســتاني، غالم سرور خان، إنه: 

»بإنشــاء مصفاة نفط في جوادر 
ستكون الســعودية شريكا مهما 
في املمــر االقتصــادي بني الصني 

وباكستان«.

وكانــت وكالة األنباء الســعودية 
ذكرت أن الفالح أجرى محادثات، مع 
خان ووزير املوانئ الباكستاني، علي 
زيدي، خالل زيارة إلى ميناء جوادر يوم 

السبت، بشأن التعاون في مجاالت 
والبتروكيماويات  النفــط  تكريــر 

والتعدين والطاقة املتجددة.
وتريد باكســتان جذب استثمارات 
وغيرهــا من صــور الدعــم املالي 
ملواجهــة أزمة العجز فــي ميزان 
املعامالت اجلارية، الذي تسبب فيه 

جزئيا ارتفاع أسعار النفط.
وعرضت السعودية على باكستان 
العــام املاضــي حزمــة بقيمة 6 
مليارات دوالر تضمنت دعما لتمويل 

واردات النفط.
في الشــأن ذاته، قال وزير الطاقة 
اإلماراتــي، ســهيل املزروعــي، إن 
منظمة أوبك ليست عدوا للواليات 
املتحدة، من جانبه أكد وزير النفط 
الُعمانــي، محمــد الرمحــي، أنه 
ال حاجــة الجتماعــات طارئة قبل 

نيسان املقبل.
وأضاف املزروعي في مؤمتر صحافي 
في أبوظبي، تعليقا على العالقات 
بني أوبك وكبرى الدول املستهلكة 
للنفــط مثــل الواليــات املتحدة، 
»أن الطرفني مكمــالن لبعضهما 
البعض، وليس هناك عداء بينهما«.

وفي كانون األول كانون األول املاضي 
أوبك،  في  األعضــاء  الدول  وافقت 

إضافــة إلــى دول منتجــة كبرى، 
على  روسيا  بقيادة  املنظمة،  خارج 
خفض إنتــاج النفط مبقــدار 1.2 
مليون برميــل يوميــا اعتبارا من 
كانون الثاني اجلاري سعيا لتحقيق 

التوازن للسوق.
وجاء هــذا القــرار برغــم دعوات 
الرئيس األميركي دونالد ترامب إلى 
باإلحجام  للنفــط  املصدرة  الدول 
عن خفــض اإلنتاج قائــال إن ذلك 
سيتسبب في رفع أسعار اخلام في 

العالم.
من جانبه أكد وزير النفط الُعماني، 
محمــد الرمحي أن اتفاق »أوبك +« 
بني الــدول األعضاء فــي املنظمة 
وخارجها يسير بنحو جيد، مرجحا 
عــدم الدعــوة الجتمــاع طــارئ  
خفض  اتفــاق  بشــأن  للمنظمة 

اإلنتاج قبل نيسان املقبل.
وكالة »ســبوتنيك« عن  ونقلــت 
الرمحي قولــه: »أعتقد أن االتفاق 
يسير بشكل جيد، لذلك ال أعتقد 
أننا بصدد اجتماعــات طارئة قبل 
نيســان املقبل، إال فــي حال جدت 
بعـــض األمـــور مثـــل الصيـن 
الواليـات  مـــع  التجاريـة  )احلـرب 

املتحـدة(«.

تقـرير

وزير الطاقة السعودي: سوق النفط على »الطريق السليم«
المزروعي يؤكد أن أوبك ليست عدوًا للواليات المتحدة

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قــال وزير املاليــة املصري محمد 
معيط أمس األحد إن بالده وافقت 
على طرح ســندات دولية تتراوح 
قيمتها بني ثالثة مليارات وسبعة 

مليارات دوالر.
وأبلــغ معيــط الصحافيني على 
هامــش مؤمتر ســي.آي كابيتال 
لالســتثمار بالشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا املنعقــد في 
”الــوزارة حصلت على  القاهــرة 
موافقــة مجلس الــوزراء لطرح 
اإلجراءات...  وبدأت  دولية  سندات 
القيمة لن تقل عن ثالثة مليارات 

دوالر ولن تزيد عن سبعة مليارات 
دوالر“.

وكانت مصر جمعت في نيســان 
من العام املاضي 2.46 مليار دوالر 
من بيع ســندات مقومة باليورو 
ألجل ثماني سنوات و12 عاما عند 

4.75 و5.625 باملئة على الترتيب.
وفي وقت ســابق مــن أمس، قال 
مطلعان  حكوميــان  مصــدران 
لرويتــرز إن مصــر تنــوي إصدار 
ســندات مقومة بالــني الياباني 
بقيمة ملياري دوالر هذا األسبوع، 
علــى أن توجه احلصيلة لســداد 
العامة  الهيئــة  مديونيــة على 

للبترول.
وقال معيــط للصحافيني: ”نائب 
الوزير ومساعد الوزير قاما برحلة 
ترويجية إلى اليابان وسنغافورة... 
من املقرر أن أحلق بهما االثنني إلى 
وهوجن  )اجلنوبية(  وكوريــا  اليابان 

كوجن والصني“.
اخلارج  بقــوة من  اقترضت مصر 
لإلصالح  برنامجا  بــدأت  أن  منذ 
االقتصــادي مدعوما من صندوق 

النقد الدولي في أواخر 2016.
التمويلية  وتبلغ احتياجات مصر 
نحو   2019-2018 موازنــة  فــي 
 40.01( جنيــه  مليــار   714.637

مليار دوالر(، منها 511.208 مليار 
محلية  ديــن  أدوات  شــكل  في 
من  خارجية  متويــالت  والباقــي 
إصدار ســندات وقــرض صندوق 

النقد.
وقال وزير املالية: ”لدينا النية في 
تنويع العملة واملنتجات واألسواق 

إليجاد بدائل متويلية جيدة“.
وأمــام مصر جدول ســداد ديون 
خارجيــة صعب خــالل العامني 
القادمني، وحتاول توســيع قاعدة 
أجــل  ومتديــد  مســتثمريها 
واالقتراض  ديونهــا  اســتحقاق 

بفائدة أقل.

وبلغ الديــن اخلارجي ملصر 92.64 
مليــار دوالر فــي نهايــة حزيران 
املاضــي بزيــادة 17.2 باملئة على 

أساس سنوي.
في الســياق، أعلنت وزارة املالية 
املصرية أمس األحد عن إنهاء نزاع 
بأكثر من 700 مليون جنيه )39.2 
مليون دوالر( بني مصلحة اجلمارك 
وشــركة مســتوردة لســيارات 
أسعار  تقييم  بشــأن  مرسيدي 

السيارات.
وأضــاف بيان الــوزارة أن اللجنة 
الوزارية لفض منازعات االستثمار 
التابعة جمللس الوزراء أصدرت قرارا 

بتسوية وإنهاء النزاع القائم.
من  مزيــدا  البيــان  يذكــر  ولم 

التفاصيل.
وكان ماركــوس شــيفر رئيــس 
قطاع اإلنتاج في مرســيدس بنز 
األملانية زار مصر األسبوع املاضي 
إذ التقــى برئيس الــوزراء وأعلن 
عن نية شــركته استئناف إنتاج 

السيارات في مصر قريبا.
وتراجع صافي االستثمار األجنبي 
املباشــر في مصر إلى 1.1 مليار 
دوالر في الفترة بني متوز وأيلول من 
2018 مقارنة مع 1.84 مليار دوالر 

قبل عام.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنت هيئة استثمار محافظة 
 55 االحد، عن ســحب  النجف، 
مشاريع  من  اســتثمارية  اجازة 
متلكئة لم يســتطع اصحابها 
بالتزاماتهــم  االيفــاء  مــن 

القانونية.
وقالــت الهيئة فــي بيان تلقت 
الســومرية نيوز نسخة منه، إن 
الســابقة للهيئة  »الرئاســات 

اســتثمارية  اجــازات  منحــت 
يســتطع  لــم  ملســتثمرين 
اصحابها من االيفاء بالتزاماتهم 
تنفيذ  فــي  وتلكأوا  القانونيــة 

مشاريعهم«.
وأضافــت الهيئــة، أن »هيئــة 
اســتثمارات احملافظــة قامــت 
بســحب 55 اجازة اســتثمارية 
االســتثمارية  الهيئة  لتكــون 
االولى في العراق تقوم بســحب 

االجــازات  مــن  عــدد  هكــذا 
االستثمارية دفعة واحدة«.

بغداد  اســتثمار  هيئة  الزاملي: 
تسحب 60 اجازة استثمارية

رئيس هيئة استثمار بغداد ينفي 
لتأهيل  الســالم  مركــز  حتويل 

املعاقني ملشروع استثماري
وكان رئيس هيئة استثمار النجف 
ضرغــام هــادي حذر فــي وقت 
ســابق الشركات األســتثمارية 

واملستثمرين الذين سبق وان وجه 
اليهم انــذار اول وانذار نهائي من 

فرض الغرامات وسحب األجازة.
في السياق، أعلن السفير الكندي 
لــدى العراق، بــاول كيبارد، أمس 
األحد، رغبة بالده باالستثمار في 

محافظة ذي قار.
مؤمتر صحفي  كيبارد خالل  وقال 
عقــب لقــاءه باحملافــظ يحيى 
إن  ديــوان احملافظة،  الناصري في 

»ذي قــار من احملافظــات الغنية 
باملــوارد واملقومــات االقتصادية 
التــي تؤهلهــا لتكون ســاحة 
مهمــة لالســتثمارات والتعاون 
االقتصــادي«، مبينــا أن »بــالده 
التعاون  تطويــر  علــى  حريصة 
مــع الناصرية عبر حــث ودعوة 
ومبختلف  الكنديــة  الشــركات 
االختصاصات للعمل واالستثمار 

فيها«. 

إلى ذلك، أعلــن محافظ ذي قار 
الناصــري فــي املؤمتــر، ترحيبه 
بالشــركات الكندية للعمل في 
وأبرزها  اجملاالت  مبختلف  احملافظة 

الطاقة والنفط والسياحة. 
وأضاف الناصري، أن »الشــركات 
الكندية مبــا متتلكه مــن خبرة 
ستكون مرحب بها في الناصرية 
بالتســهيالت  وســتحضى 

املطلوبة«.

النجف تسحب 55 اجازة من مشاريع متلكئة

مصر تطرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دوالر
سّوت نزاع بـ 39 مليون دوالر مع مستورد سيارات مرسيدس



رجب أبو سرية

من البديهي القــول: إن أيّ حلّ أليّ 
املشكلة  بأطراف  مرتبط  مشكلة 
وتطورات العالقــة فيما بينها، وما 
األفكار التي تطرح عادة كحلول إال 
محاولــة للتقريب بني مواقف تلك 
األطراف، حتى إذا ما حدث التقاطع 
بينها وجد احللّ طريقه إلى التحقق 
على أرض الواقــع، لكن في الوقت 
الــذي يبحــث فيه السياســيون 
عن احللــول، يكون الواقع نفســه 
متحركاً، أي أنه يحدث في كل يوم 
تطور أو مســتحدث جديد، يشجع 
هذا الطرف على التقدم باجتاه احلل 
أو ذاك الطرف على التلكؤ والتراجع 
للحل.  التوصل  فــي  الرغبة  وعدم 
أي أنه ال ميكن فصــل القدرة على 
التوصل إلى أي حل دون األخذ بعني 
االعتبار الوقت املناسب، حيث تكون 
الظروف مهيــأة متاماً للتوصل إلى 
حل قد يرضي الطرفني أو مجموعة 
األطراف في تلك اللحظة، وحتى أنه 
قد ال يرضيها كلهــا متاماً، فيقبله 
وآخر على مضض.  طرف بحماسة 
السياسية  املشــكالت  من  وكثير 
مت التوصل إلى حلــول لها من دون 
التفاوض، أو مــن دون التوصل إلى 
اتفاق ثنائي بني طرفيها، أو من دون 
إجبــار أحد طرفيها علــى التوقيع 
علــى اتفاق ال تريده، بل بواقع فرض 
 ً األمر الواقــع، وقد حدث هذا مؤخرا
فيما يخص امللف الســوري، حيث 
لم تنجح كل مفاوضات «أســتانا» 
وغيرها من جمع األطراف على حل 
الواقع، هي  سياسي، لكن تطورات 
التي حســمت إلى حد كبير األمر، 
إلى حل دولي فيما  التوصل  وبرغم 
يخص ملف إيــران النــووي، إال أن 
تراجــع الواليات املتحــدة عنه في 
عهــد اإلدارة احلالية، قد أعاد بعض 

.ً املشكلة، إلى الواجهة مجددا
وفيما يتعلق بالصراع الفلسطيني/
اإلســرائيلي، حدثت تطورات دولية 
وإقليمية  الباردة،  احلرب  انتهاء  بعد 
بعــد احتــالل العــراق للكويــت، 
االنتفاضة  اندلعــت  ومحلية حني 
األولى، فرضت عقــد مؤمتر مدريد، 

ثــم التوصل التفاق أوســلو، الذي 
الفلســطينية  القيادة  فيــه  رأت 
حينهــا مدخــالً للظفــر بالدولة 
فيما  االحتالل،  وانتهاء  املســتقلة 
راهنت إســرائيل على احتواء تلك 
املســتجدات، فتلكأت في تنفيذه، 
الوقــت، فرضت حالً من  ومع مرور 
جانب واحد، على قطاع غزة، أي أنها 
الفلسطينية،  احلالة  بشــق  بدأت 
وفصلت فيما يخص إستراتيجيها 
للحل بــني غزة والضفــة، وهكذا 

وضعت بذور االنقسام الداخلي.

وخــالل ربع قــرن مضــى، حدثت 
وإقليمية  داخلية  تطورات عديــدة 
ودولية، أفضت بإسرائيل إلى التلكؤ 
في التوصل للحــل النهائي، حيث 
لم تكن ترغب فيه في ذلك الوقت 
ألنه كان ســيحقق اجلزء األكبر من 
بانحسار  الفلســطيني  الطموح 

االحتالل وإقامة الدولة املستقلة.
أوقفت إسرائيل   ،2014 العام  ومنذ 
التفاوض متامــاً، ألنها كانت ال تريد 
احلــل في ذلك الوقــت وكل الوقت 
الذي ســبق ذلك التاريــخ بالطبع، 

إلى أن جاءت إدارة ترامب، وفجأة بدأ 
احلديث عن حل متمثل بـ» صفقة 
ترامب»، التي تقول كل املؤشــرات 
والتقديــرات: إنهــا ال حتقــق احلد 
األدنى من الطموح الفلســطيني، 
وحتقق أكثر مما كانت إسرائيل على 

استعداد للموافقة عليه من قبل.
ولهذا فإن القيادة الفلســطينية، 
صارت ترى في إغــالق األبواب على 
الرعاية  وحتى على  األميركي،  احلل 
األميركية أو التوسط األميركي بني 
ً حلل مجحف  ً، أو ردا الطرفني، إجنــازا

بــكل معنــى الكلمة. وال شــك 
في أن إســرائيل ومعهــا حليفها 
اإلســتراتيجي الدائــم، الواليــات 
املتحدة، ترى في الوقت احلالي حلظة 
مناســبة حلل في صاحلهــا، وعلى 
وفق اإلطــار التفاوضي الذي تريده، 
أي في اســتمرار الرعاية األميركية 
التــي بدافعهــا جتــد واشــنطن 
نفســها مخولة فــي صياغة حل 
الرجوع بشأنه  أو  التفاوض  من دون 
مع األطــراف املعنيــة، بل في ظل 
قطيعة مــع الطــرف الرئيس في 

املشكلة وهو الطرف الفلسطيني. 
وألن السياسة ال تعرف الفراغ، فإن 
أن  حاولت  الفلســطينية  القيادة 
جتد بديالً عن الوســيط األميركي، 
وبحثت عنه في أوروبا، واألمم املتحدة، 
وطرقت أبواب موسكو وبكني، لكن 

من دون رد فوري صريح.
وال شك في أن إسرائيل ترى باستمرار 
احلالة  وفــي  الداخلي،  االنقســام 
العربية فرصة ســانحة ومناسبة 
للتوصل إلى «احلــل الظالم» بحق 
الشعب الفلســطيني، وخير دليل 

علــى ذلك وبعــد أن رأت على أرض 
الواقع تعثر عرض «صفقة ترامب» 
ألكثر من ســبب، أهمهــا بالطبع 
اإلجماع الفلسطيني على رفضها 
ومقاومتها وعدم متريرها، لذا فإنها 
ما زالت تفعل كل ما يجب فعله من 
حتت الطاولة لتغيّــر الواقع احمليط 
باحلالــة الفلســطينية، وباألخص 
حالــة االنقســام، لذا فهــي إزاء 
امللف  إلغالق  احلثيث  املصري  الدفع 
شــجعت التدخــل القطري اخملرب 
للجهــد املصري، وهــا هي تواصل 
إلى  بالدخول  قطر  ألموال  السماح 

جيوب «حماس». 
ً: إن الفلســطينيني  ميكن القول إذا
وحدهم غير قادرين على إنهاء ملف 
االنقســام، كذلك مــا زالت مصر 
إنهائه،  طريق  فــي  العوائق  تواجه 
وكلما اتخذت القيادة الفلسطينية 
أو إجراء إلجبار «حماس» على   ً قرارا
االنقسام،  إنهاء  اســتحقاق  قبول 
قامت إســرائيل بإفشاله، وها هي 
القطري،  للمــال  املمر  فتــح  بعد 
تطالــب مصــر بفتح معبــر رفح 
إلفشال القرار الفلسطيني اخلاص 
من  الســلطة  موظفي  بســحب 

املعبر. 
بقيت هناك بارقة أمل تعزز الصمود 
واإلصــرار الفلســطيني، تتمثــل 
تأثيره  يتزايد  الذي  الروســي  بالدور 
في املنطقة، والذي يدرك أن تصاعد 
حضور موســكو في املنطقة ال بد 
أن يتقاطع مع امللف الفلسطيني، 
لذا فإنه بات يدرك أهمية أن يتدخل 
في ملف االنقســام، ولعله الوقت 
التدخل  يعــزز  ألن  اآلن،  املناســب 
الروســي الدور املصري فيغلق هذا 
امللف، ومن ثم تدخل موســكو إلى 
ملف الصراع مع إســرائيل، لتغلق 
الباب أوالً علــى «صفقة العصر»، 
كذلك على احتمال إقدام إسرائيل 
على حل من جانــب واحد، ومن ثم 
الدخول في عملية البحث عن حل 
الطرفني  ويرضي  ومقبــول  متوازن 

أوالً وكل األطراف املعنية ثانياً.

ينشــر باالتفاق مع جريــدة األيام 
الفلسطينية

داج ديتر
 

نيويورك 

 بعد انتهاء احلرب العاملية األولى، برزت 
هافانا كإحدى أكثر مدن العالم نبضا 
النصف  فخالل  والنشــاط.  باحليوية 
األول من عام 1920، كان ارتفاع أسعار 
السكر وتوافر بيئة عاملية مواتية في 
كوبا يعني تدفــق االئتمان والتمويل 
إليهــا، ممــا أشــعل الظاهــرة التي 
لكن، حسبما  املاليني.  برقصة  رفت  عُ
يشــير ديفيد لوبني في كتابه رقصة 
فجأة  احلفلة  انتهــت  التريليونــات، 
قبل أن ينصرم العام، بسبب الزيادات 
الكبيرة في سعر الصرف في الواليات 
املتحــدة في املقــام األول، األمر الذي 
جذب الســيولة إلى الواليات املتحدة 
مرة أخرى. ولم تتعاف صناعة السكر 
في كوبا أبدا. ومع تزايد رصيد أميركا 
الدائن لدى املقترضني غير املصرفيني 
فــي الــدول النامية لدرجــة جاوزت 
الضعف منذ األزمــة املالية العاملية 
ـ حيث وصل  التــي وقعت عام 2008ـ 
بنهاية عام  دوالر  تريليــون   3.7 إلــى 
2017 ــــ ينبغــي النظر إلــى جتربة 
كوبــا كتحذير. لكن هنــاك تعقيد 
إضافــي بالنســبة للــدول النامية 

اليوم وهــو: أن التمويــل الدولي لم 
يعد يحكمه إجماع واشــنطن، الذي 
بالقواعد  والتقيد  الشفافية  يشجع 
والقوانــني التي تُطبــق على اجلميع، 
بل بــات يحكمه «إجماع بكني» الذي 

يغلب عليه الغموض والتحيز.
د الصــني اآلن الدولة صاحبة ثاني  تُعَ
أكبــر اقتصاد قومي ومــورد االئتمان 
الرئيس لألسواق الناشئة في العالم، 
بعــد أن متكنــت من مــلء الفجوة 
بعد  الغربيون  الدائنــون  تركها  التي 
هذا  نصــوص  وتعتبــر  تراجعهــم. 
أن  للغايــة، حتى  اإلقــراض ضبابية 
الصني وحدها تســتأثر مبعلومات عن 
حجم القروض، وآجال اســتحقاقها، 
وتكلفة القروض املعلقة، التي يجري 
إصدارهــا على أســاس ثنائي، وذلك 
ألســباب سياسية أو اســتراتيجية 
غالبــا. وبالتالي، فــإن تقييم القدرة 
على حتمل الدين بــات أصعب من أي 

وقت مضى.
غير أن هناك ســببا وجيها لالعتقاد 
بــأن دوال كثيــرة تواجــه مخاطــر 
حقيقية، ذلك أن أكثــر من %45 من 
الدول منخفضــة الدخل عاجزة عن 
ســداد الديون أو قريبة من ذلك، وفقا 
الحظت  وقد  الدولي.  النقد  لصندوق 
وكالة تقييم اجلدارة االئتمانية موديز 

أن الكثيــر من الدول التــي اختارتها 
الصــني للمشــاركة فــي مبادرتها 
تركز  والتي  والطريق،  باحلزام  املسماة 
علــى البنية التحتيــة، تعد من بني 

الدول غير اآلمنة ماليا في العالم.
لكن هــذه الــدول في غنــى عن أن 
تكون حتــت رحمة املقرضــني الكبار 
مثــل الصني، إذ تبلــغ قيمة األصول 
العامة في العالم ضعف الناجت احمللي 
اإلجمالي العاملي على األقل، بحسب 
وبدال  الدولي.  النقد  تقديرات صندوق 
من إهمال تلك األصــول، كما تفعل 
معظــم احلكومــات اليــوم، ينبغي 

للدول استغاللها لتوليد القيمة.
متتلــك غالبية احلكومــات مطارات، 
وموانــئ، وشــبكات متــرو، ومرافق، 
ناهيــك عن ثروة عقاريــة أكبر كثيرا 
مما يعرفه الناس في عموم األمر. على 
املالية  البيانات  تشــير  املثال،  سبيل 
لبوســطن إلى أن القيمــة الصافية 
القيمــة  أن  إال  للمدينــة ســلبية، 
العقارية  األصول  إلجمالي  احلقيقية 
تقدر بأربعني ضعف قيمتها الدفترية 
بتكلفتها  تُقيد  وذلك ألنهــا  تقريبا، 
التاريخيــة. مبعنى آخر، حتظى املدينة 

بكميات هائلة من الثروة املستترة.
وال تعــد بوســطن حالــة فريدة في 
هذا الشــأن، فغالبا مــا تصل قيمة 

العقارات العامة ألي نطاق سيادي إلى 
%100 من ناجتها احمللي اإلجمالي، وهو 
ما يوازي ربع القيمة الكلية لســوق 
العقارات. وألن احلكومات ال تعي ذلك، 

فإن ذلك يكلفها فرصا هائلة.
تســتطيع أي مدينة، إذا اســتعانت 
بــإدارة تتمتع باملهنية واالســتقالل 
يقدر  أن جتنــي عائــدا  السياســي، 
بثالثة باملئة علــى أصولها التجارية، 
وهــذا افتــراض منطقــي ومعقول. 
ورمبا مثلت هذه النســبة دخال يفوق 
مبــرات كثيرة ميزانيــة اخملطط العام 
اإلدارة  أن  احلالية لبوسطن. ال شــك 
املهنيــة لألصول العامــة قادرة على 

توليد إيرادات سنوية أكبر من ضرائب 
الشركات في اقتصادات كثيرة، وهذا 
من شأنه أن يزيد بشكل جذري مبالغ 
التمويل املتاحة لالستثمار في البنية 

التحتية.
وقد أثبت هذا النهج جدواه بشــكل 
خاص في مدن آسيوية مثل سنغافورة 
وهوجن كوجن، اللتني كانتا جتابهان الفقر 
في وقت من األوقات، كشأن كثير من 
املدن في آســيا النامية اليوم، وكانت 
كل منهمــا بالتأكيد أقــل ثراء من 
هافانا في املاضي. ومما يجدر ذكره هنا 
أنه عندما نالت سنغافورة استقاللها 
في أواخر ستينيات القرن املاضي، لم 
تكــن مكانا واعدا بأية حال، بل كانت 
في احلقيقة أكثر خطورة من غالبية 

املدن اليوم.
قليلــون  توقــع  الوقــت،  ذاك  فــي 
لســنغافورة أن تبقى، ناهيك عن أن 
تزدهر. وكثيــرا ما تُقتبس هنا مقولة 
1957) قالها لي  شهيرة (تعود للعام 
كوان يو، أول رئيس وزراء لســنغافورة، 
اســتقالل  وإمكانيــة  فكــرة  بــأن 
ســنغافورة كانــت تعــد «ضربا من 
واالقتصادي  السياســي  املستحيل 

واجلغرافي».
لكن سنغافورة استطاعت أن تزدهر، 
والفضل في ذلك يرجع جزئيا لقرارها 

غيــر التقليــدي بتحرير واســتغالل 
ثروتها العامــة، وذلك بدمج حوافظ 
العامة،  الثــروة  صناديق  في  األصول 
األصول  عــن  املســؤولية  وتخويــل 
التجارية العامة إلى مديرين مهنيني.

تيماسيك  استخدمت شــركتا  وقد 
و جــي آي ســي، وهمــا شــركتان 
أدوات  احلكومة،  أسستهما  قابضتان 
مالئمة لإلدارة واحلكم اســتعارتهما 
من القطــاع اخلــاص لتمويل تنمية 
ســنغافورة االقتصاديــة. كمــا وفر 
صندوق اإلسكان في سنغافورة (اتش 
دي بي) مساكن عامة لنحو %80 من 
مواطني املدينة الدولة. باملثل، دفعت 
الضائقة االقتصادية وارتفاع نســبة 
البطالة في تسعينيات القرن املاضي 
قــادة كوبنهاجن للبحــث عن حلول 
مبتكرة، حيث دمجوا منطقة املوانئ 
القدمية في املدينة، إضافة إلى حصن 
عســكري ســابق في ضواحيها، في 
صندوق للثــروة العامة يخضع إلدارة 
مهنية. وبعد حتويل حــي املوانئ في 
املدينة إلى منطقة مرغوبة بشــدة، 
ســاعد هذا الصندوق احلكومة على 
بنــاء نظام للعبــور. وكل هــذا دون 

املساس بإيرادات الضرائب.
كذلك وجــدت هوجن كــوجن، املدركة 
عليها،  املفروضة  املالية  للقيود  متاما 

طريقة لبنــاء نظام لقطارات األنفاق 
املوجود  بحجم  احلديدية  والســكك 
في نيويورك ســيتي دون اللجوء إلى 
دوالر واحد من أموال الضرائب، متثلت 
فــي تطوير عقارات مجــاورة حملطات 
هذا النظام. ال شك أن االعتماد على 
رأس املال اخلارجــي يحمل في طياته 
مجازفات خطيرة، خاصة عندما يكون 
بوسع هذا املال الهروب بسرعة، كما 
حدث في الدرس القاسي الذي تلقته 
كوبا. لكن حشــد األصــول العامة 
املوجــودة من املمكــن أن يعمل على 
دعم املوارد املاليــة احلكومية، وتعزيز 
القدرة علــى حتمل الدين، وحتســني 
التنمية  ودعــم  االئتمانية،  اجلــدارة 
االقتصاديــة على املــدى الطويل. ال 
أن  إلى  االنتظار  للحكومــات  ينبغي 
اتباع  تظهر أزمة تدفعها دفعــا إلى 

هذا املسعى.

ترجمة: أمين السمالوي          
داج ديتــر: مديــر ســابق فــي وزارة 
الصناعة السويدية، وقد شارك في 
تأليف كتاب الثــروة العامة للمدن: 
كيفية حترير األصول اخملفية لتعزيز 

النمو والرخاء.
بروجيكت سنديكيت
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الحّل في الوقت المناسب

تحرير الثروة العامة واستغاللها

جانب من مفاوضات «أستانا» 

عمرو حمزاوي

احلكومــات  تخشــى  ــص:  ملخّ
الفاشــية والنظم السلطوية من 
احتمال إفالت املواطن من قبضتها، 
أو  اندالع هبات  دوماً بخطر  وتشعر 

انتفاضات أو ثورات ضدها.
على الرغــم من نهــم احلكومات 
الفاشــية والنظــم الســلطوية 
الحتــكار املعلومــة وملعرفة كافة 
وأدق تفاصيل حياة املواطن ونزوعها 
األوضاع  بحقائق  األخيــر  لتجهيل 
فــي دولتــه ومجتمعه وتشــويه 
إضافيــة  كأداة  وعيــه  وتزييــف 
للســيطرة بجانب القمــع، إال أن 
تلك احلكومات والنظم يتوطن بها 
املواطن  إفالت  احتمالية  من  اخلوف 
دوما بخطر  وتشــعر  من قبضتها 
هبــات أو انتفاضات أو ثورات الناس 

ضدها.
ولذلك سببان رئيسان، وله العديد 

من التداعيات الكارثية.

 أمــا الســبب األول لتوطن اخلوف 
السلطوية  والنظم  الفاشيات  في 
الظلــم وغياب  فيرتبــط بحضور 
العــدل وتراكم انتهــاكات حقوق 
اإلنســان واالنتقاص مــن احلريات. 
بغض النظــر عن تفــاوت صنوف 
االنتهــاكات مــن جرائــم إبــادة 
جرائــم  إلــى  النطــاق  واســعة 
التعذيب واملعاملة غير اإلنســانية 
للمعتقلني السياســيني وسجناء 
بينهما  فيما  اآلخــر  والكثير  الرأي 
ومبعزل أيضا عن مدى االنتقاص من 
احلريات وإن كان يقــف عند األفراد 
املعارضة  السياســية  واجملموعات 
أم يطال قطاعات شعبية وحركات 
الظلم  مــآالت  تظل  اجتماعيــة، 
هي  واالنتهــاكات  العــدل  وغياب 
انهيار احلكومات التــي تتورط بها 
غياهب  في  الشــعوب  وســقوط 
التأخر واالحتراب األهلي وتعاســة 

املواطن. 
ولهذا تتحســب احلكومات التي ال 

تتورع عن قتل الناس إن هم طالبوا 
بالتغيير السلمي وتداول السلطة، 
ولهذا يتحســب امللوك والرؤســاء 
الذيــن يســيطرون علــى نظــم 
ســلطوية تتعقب هنا معارضيها 
باملناشــير وتنكــر هنــاك وجــود 

معتقلني سياسيني.
لتوطن  الثانــي  الســبب  ويتمثل 
اخلــوف فــي الفاشــيات والنظم 
السلطوية في إدراكها، خاصة عبر 
أجهزتها األمنية واالســتخباراتية، 
حلقيقــة وجــود حــدود قصــوى 
ولكفاءة  والتعقب  القمع  لفاعلية 
واستراتيجيات  االستتباع  أساليب 
تشويه وتزييف الوعي العام ولنهم 
مراقبــة املواطن واحتكار املعلومة. 
مهما بلغ عتي الفاشــيات ومهما 
تصاعد عنف النظم الســلطوية، 
يشــكل واقع الظلم وغياب العدل 
إلى  إما  املواطنــني  دافعا لبعــض 
التحول تدريجيا من مؤيدين (تهليال 
أو  إلى خائفني متراجعني  أو صمتا) 

إلى  للظلم  ســلبيني  رافضني  من 
معارضني لــه وباحثني بفاعلية عن 
بدائل. ولهذا يتحســبون. ولنا في 
 2011 الدميقراطيــة  االنتفاضــات 
التي تلت عقــود طويلة من القمع 
فــي تونس ومصر وســوريا واليمن 
وفي احلراك الراهن في السودان ضد 
االنتهــاكات واإلخفاقات املتراكمة 
حلكومة عمر البشير دالئل واضحة.

لتوطن  الكارثيــة  التداعيات  أمــا 
اخلــوف والشــعور الدائــم بخطر 
الهبــات واالنتفاضــات والثــورات 
جهة  مــن  فتتعلــق  الشــعبية، 
الفاشيات  تورط  يرتب  اخلوف  بكون 
والنظم الســلطوية في املزيد من 
القمــع جتــاه املواطنني ويــزج بها 
مــن ثم إلــى متواليــة لعينة من 
عنف يتصاعــد وظلم يعم وانهيار 
ملؤسســات احلكم وتأخر للشعوب 

وللمجتمعات.
 مــن جهة أخرى وعلــى الرغم من 

أن األجهزة األمنية واالستخباراتية 
تــدرك عــادة وقبــل غيرهــا من 
الرســمية  واألجهزة  املؤسســات 
القمع،  لفاعلية  القصــوى  احلدود 
تتورط احلكومات الفاشية والنظم 
الســلطوية في التعويــل األحادي 
علــى املكون العســكري ـ األمني 
للســيطرة وللضبــط وتضعــف 
واألخيرة  املدنية  املؤسسات  بشدة 
تتعافى  حني  القــادرة  مبفردها  هي 
وتستقر على إجناز التقدم والسلم 
لتحــوالت  والتمهيــد  األهلــي 

دميقراطية. 
فــي  التــورط  يتواكــب  كذلــك 
انتهاكات حقوق اإلنســان واحلريات 
مع فرض قيود عدة على مساحات 
فعــل وعمل املنظمــات احلقوقية 
القانونيــة  ومبــادرات املســاعدة 
والدفاع عن الضحايا ومع الضغط 
واألقالم  األصــوات  املســتمر على 
واملطالبة  الرافضــة لالنتهــاكات 
ومحاســبة  عنهــا  بالكشــف 

املتورطــني فيها وتعويض الضحايا 
اخلبرات  تدلــل  ومثلما  وأســرهم. 
التمرير  يستدعى  الراهنة،  العربية 
التوجه  لهذا  واجملتمعي  السياسي 
غير الدميقراطي تشــويه منظمات 
حقوق اإلنســان واحلريــات وإلصاق 
اتهامات اخليانــة والعمالة الزائفة 
بهــا وتصعيد احلمــالت اإلعالمية 
ضدهــا كلمــا ســجلت رفضها 
التحقيق  إلــى  ودعت  لالنتهاكات 

واملساءلة واحملاسبة. 
أخــرى،  جهــة  مــن  ويســتلزم، 
التشكيك في مصداقية الفلسفة 
وبناء  اإلنســان  العامليــة حلقــوق 
تناقض زائف بينها وبني ما يروج له 
كقيم «أصيلــة» (وطنية كانت أو 

دينية أو قبلية). 
فتطرح في وســائل اإلعالم املدارة 
أمنيا واستخباراتيا السيادة كقيمة 
وطنيــة، ويدعى زيفــا أن املدافعني 
عن حقــوق اإلنســان يتجاهلونها 
ويروجــون للتدخــل اخلارجــي في 

شؤون البالد كلما طالبوا مبحاسبة 
املتورطني في االنتهــاكات. ويخرج 
املتورطني  الناس صنــوف من  على 
في تزييــف الوعي العام من مدعى 
االنتماء لليبرالية أو اليسار، وبهدف 
الدينية  القيم  مــع  التناقض  بناء 
عبثيــة  باتهامــات  والتقليديــة، 
اإلنســان  حقوق  عن  للمدافعــني 
الوحيدة  همهــا  شــاذة  كعناصر 
املثليني جنسيا»  الدفاع عن حقوق 

والترويج لنمط احلياة الغربي.
ميســك اخلوف بتالبيب املستبدين، 
أمان مراوغ  ويزجون هم بحثا عــن 
مدارك  إلى  ومجتمعاتهم  بدولهم 
الوهن والتأخر وتزييف الوعي العام.

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

مركز كارنيغي للشرق االوسط

لماذا يخاف المستبدون؟



ثقافة10
محمد زكي ابراهيـم

كه يالن ُمحَمد

وأمناط  املعيشــة  تختلُف طرائق  قد 
احلياة وتتبايُن املُعتقداُت بني الشعوب 
وامُلتمعــاِت  وتتفاوت نظــرة األفرادِ 
ثمة  لكن  احلياتية  املُعطيات  بشــأِن 
وجود  عن  النظر  بقطع  ُمشــتركاُت 
اإلختالف في الطبائع وأنساق التفكير 
ولعلَّ الســعادة من أبرزها والُمغاالة 
فــي القول بــأنَّ الهدف األساســي 
وراء كل نَشــاطات اإلنسان الفكرية 
والروحية واجلســدية واحلســية هو 
الوصــول إلــى الســعادِة وتقليص 
أســباب الشــقاء، ويذهب باسكال 
أبعد من ذلك إلــى حٍد يضُع اإلنتحار 
لتحقيق  الالواعية  املســاعي  ضمن 
الســعادة، إن كان هناك توافق على 
املطلب فذلك اليلغي التنوَع في اآلراء 
والتفسيرات حول العوامل التي متكُن 
اإلنســان من الوصوِل نحو السعادِة 
هناك من يربُط بني السعادِة واملعرفة 
أو التخلــص مــن اإلنفعاالت بفضل 
املفكُر  ويقــوُل  العقالني  التفكيــر 
السعادة  أنَّ  ناشــيد  سعيد  املغربي 
نعمة احلكماِء كما تكمُن الســعادُة 
في حياة بســيطة لدى الفيلسواف 
إسبينوزا واألغرُب  في هذا السياق هو 
يقوُل  )كانط(  األملاني  الفيلسوف  رأي 
صاحُب )نقــد العقــل اخلالص( »لو 
الســعادة  لنا  اآللهية  العناية  أرادت 
مامنحتنــا الذكاء« وهــذا يعني أن 
نقيــض حكــم املنطوق فــي كالم 
كانط هوأن الســعادَة تؤتى لألغبياء 
فقط.أيــا كان األمُر فــإنَّ موضوعة 
السعادة قد شغلت اجلميَع و توسَل 
اإلنساُن بالبشــارات الدينية تارة ومبا 
قالُه احلكماُء والفالســفُة تارة أخرى 
إلكتشاف درب السعادة وتذق طعمها  
وأُضيَف العلُم أيضاً إلى تلك األدوات 
التي مــن املفترض أن تُســاِهَم في 
تضيــق اخلناق على البــؤس واملُعاناِة 
غير أنَّ تفوق الــذكاء الصناعي على 
الــذكاء اإلنســاني في املســتقبل 
البريطاني  الفيزيائي  توقعات  حسب 
ســتيفن هوكينغ قد يُشــِكُل حتدياً 

كبيراً للبشرية.
وبذلك قــد ينقلُب ما تــراُه مصدراً 
للشقاء.وأهُم  ســبب  إلى  للسعادِة 
مايعاجلــُه الفيلســوف الفرنســي 
املُعاصر  لوك فيري في كتابه املعنون 
ب)مفارقات الســعادة ســبع طرائق 
( الصادر مؤخراً من  جتعلك ســعيداً 
الكامنة  التناقضات  التنوير هــو  دار 

في الشــعور بالســعادة وقــد أدركَّ 
الفيلسوف اليوناني ُسقراط حقيقة 
هذا األمــر لذا إعتبر الســعادة  هى 
مااليعقبــُه اإلحســاُس بالندِم ومن 
يندُم أقــَل ،ويأمُل أقــل، ويحُب أكثر 
فهو حكيــم برأي »أندريــه كومنت 
ســبونفيل« طبعاً اليصــُح احلديُث 
عن أسباب السعادِة دون االشارة إلى 
اللذة احلســية خصوصــاً ونحُن في 
عصٍر حتوَل فيه اإلســتهالُك املُتسرُع 
إلى ظاهرة طاغيٍة بحيُث تســلعنِت 

الروحانيات أيضاً.
أكثُر من ذلك تَُقدُم وصفات للسعادِة 
كمــا تــذاُع برامــُج عــن املأكوالِت 
واإلرشادات الصحية لتخفيض الوزن 
فــي آن واحد.فأصبــَح املُتابــُع نهَب 
فهم  أنَّ  املُتناقضة.صحيح  اإلعالنات 
الســعادة من منطلق احلســيات له 
جذور فلســفية تعودُ إلى اإلبقوريني 
غير أن مايُغذي هذه النزعة في الوقت 
الراهن هو التيار الرأسمالي الذي جردَّ 
اللذة من دالالتها املرتبطة بالكينونة 

اإلنسانية.
للنفعية مضمونه  األساسي  فاملبدأُ 
أن الفعل يكون جيداً على املســتوى 
األخالقي حني يسعى إلى زيادة نسبة 
الســعادة وهذا مخالُف ملا ساد في 
عصر التنوير الســيما لــدى )كانط( 
من اإلهتمام األكبــر بالعمل وكانت 
تأتي في  لهؤالء  بالنســبة  السعادُة 

املرتبة الثانية.
من نافلــة القــوِل اإلشــارُة إلى أن 
النفعيني هي  نظرة  السعادة حسب 
اللذة احلســية فقط.يتوقُف صاحُب 
للفلســفة( عند جناح  )أجمل قصة 
املُؤلفات التي تتناوُل نظريات التنمية 
البشــرية واعادة إكتشــاف احلكمة 
اإليجابي  النفــس  وعلم  الشــرقية 
ويســتخلُص من ذلك نتيجة مفادها 
أن امُلتمعــات الدميوقراطيــة تدعُم 
الواجب  الســعادَة صــارت  أنَّ  فكرًة 
اجلديــد والهــدف الوحيــد للوجود 

اإلنساني.
ومن ثُــمَّ يشــرُح مؤثــرات الثقافة 
األمريكية وحتولها إلى موضة عاملية 
راصداً تقليداً فلسفيا جديداً له متثالت 
األوربي يُسمي لوك فيري  في املتمع 
األصالة(  ب)أخالقيات  النمــوذج  هذا 
وهي فلســفة قائمة على الربط بني 
بالذات. اإلنشغال  ومسألة  السعادة 
وفقاً لهــذا املنهج تكون الســعادُة 
لألُرســتقراطبة. ُمحتكــرٍة  غيــر 
يتســاوى كل شــيء والمجال  كما 
وتصنيفها  امُلتمعات  بني  للُمفاضلة 
إلى متخلفة ومتطورة أو التمييز بني 

املوســيقى الراقية واملبتذلة كما أنَّ 
اجلنسية  واملمارسات  النشاطات  كل 
واألدبية تكتسُب قيمتها وأخالقياتها 
إذا متثلْت ملبدأ اللــذة والُرفاهية.ومن 
الواضح أنَّ هــذا إفراط في الفردانية.
أشرنا سالفاً إلى تناقظات السعادة.

الباحثــني  دراســة  ومايؤكــُد هــو 
األمريكيــني بأنَّ معظَم األشــخاص 
ســعداء  أنفســهم  يعتبرون  الذين 
يُصابون بأمراض عقلية تقودهم إلى 
الهوس  فإنَّ  كارثية.واحلال هذه  نتائج 
بالســعادة قــد يتحول إلــى مصدر 
لإلحباط.جــراء اإلمتنــاع عــن تذوق 
امللذات والتحامــل على النفس أكثر 

وإغترابهم عن احلاضر.
ينقُب الكاتُب فــي متنون النصوص 
الدينية والفلســفية واألســطورية 
إلبانــة عــن الــرؤى املبثوثــة فــي 
الســعادة. تضاعيفها حول مفهوم 
وتتميُز مقاربُة )لــوك فيري( باملنهج 
فقط. بالوصِف  واليكتفي  التحليلي 

إذ يعــارُض فيري خيــار التخلي عن 
العالم اخلارجي وعدم اإلرتباط بحجة 
السعادة  منه  مانســتمُد  هشاشة 
فبرأيه الميكــنُ تعميم جتــارب أفرادٍ 
والتنســك،فالبتالي  العزلة  إختاروا 

الجدوى من فكرة الرهبانية.
يتخــُذ مؤلــُف )تعلم احليــاة( هذا 
املوقــف دون أن يُنِكــرَ َحْتمية املوت 
والفناء البشري ومحدودية اللحظات 
لوك  يلجأُ  جديد  من  الســعيدة.هنا 
فيــري إلــى األبيقوريني الــذي حثوا 
اإلنســان على عدم تعقيد منط احلياة 
بالتفكير في املــوت ألنَّ املوت الوجود 
له طاملــا أنت على قيــد احلياة كما 
احلالة  أنَّ هيراقلطس شــخص هذه 
اإلنســان  بأن  وقال  بصيغة معبــرة 
والشمس  املوت  مواجهة  اليستطيُع 
مباشرة لذلك من األفضل أن المتضي 
في تفسير لغزه إلى أن ينشب أنيابه 
ويقُر الفيلسوف التربوي بوجود جانب 
مظلم في الواقع  وقســاوة الظروف 

التــي يعيُش فيها املــرُء وأن كل لذة 
حتمــل نقيضهــا غير أنَّه يتمســُك 
إلى  بالواقع مبراراته وقســاوته ومييُل 
اإلعتقــادِ بأنَّ إختبــار صعوبة احلياة 
أكثر  اإلنســان  مايريُح  هو  وخيباتها 
مــن الركون إلــى الوهم.يُفــردُ لوك 
فيري فصــالً كامالً من ُمؤلَفه للحب 
بوصفه مصدراً للسعادة.ويعاجله من 
منطلِق املؤمنــني وغيرهم من الذين 

ينتهي رهانهم في هذه احلياة.
ما  الدينية  احلــب  داللــة  موضحــاً 
يعنيه من احللول في احملبوب بينما أن  
الســعادة الناجمة من احلب احلسي 
مؤقتة وهنــا يقتبُس عبــارة لويس 
وحتى  ســعيد(  حب  )اليوجد  آراغون 
اليلتبُس الفهُم لــدى املُتلقي يؤكُد 
يرلوك في على أن حياة الُنســاك هي 
رفض للعيش أكثر من كونها تطبيقاً 
للحكمة الفتاً إلى ضرورة التفريق بني 
الفرح وهــو حقيقي ولكنه زائل وبني 
الســعادة التي تنشــُد األبدية وهي 
ليســت إال وهما كأن بذلك يردُ على 
نيتشة الذي رأى بأن كل فرحة تبحُث 

عن اخللود.
ومن أســباب الشــعور بالســعادة 
حســب ُمَحددات صاحب )ثورة احلب( 
هو اإلعجاب ولكن هناك إشــكالية 
فيمــا يتعلــُق بهــذا املوضــوع ألنَّ 
اإلنسان املُعاصر يعيُش في زمن غروب 

اآليدولوجيا واألبطال الكارزمية.
وغاب ما يجــدرُ بالتضحية من أجله 
وما يحُل مــكان املفاهيم النضالية 
واألطروحــات اخلالصيــة هــو احلب 
إليه  ملايذهب  واجلمال وفقــاً  والعدل 

لوك فيري.
ويزيُد املُؤلف إلى ماسبق ذكره احلرية 
والتعلم واإلبداع وتوسع أفق التفكير 
واإلنعتــاق من مشــروطية القومية 
واإلنفتاح على املُغايــر وامُلتلف كما 
يكرُس الفصــل األخير لتناول الوضع 
التعليمي في بلده فرنســا ويحكي 
جانباً من جتربته في هذا املال عندما 
كان وزيــراً للتربيــة والتعليم مبيناً 
أن التهاون فــي التدريس قد أدى إلى 
إلغاء  وأن  الدارســني  مستوى  تراجع 
العالمات في الفصول الدراســية قد 
أتي بنتائج ُمخيبة.يُذكر أنَّ أســلوب 
هذا الكتاب بشــأن السعادة يتصُف 
بالتشــويق والبســاطة وذلك بفعل 
ما يعتمدُه لوك فيري من املقارنة بني 

اخلطابات املتعددة.

ال ميتلــك أهــل الفن في هذه الدنيا ســوى 
فهم  الشــخصي.  واجلهد  واملثابرة  املوهبة 
في العادة أناس طيبون ومســاملون. والقليل 
منهم حصل على الشهرة واملال، ومتكن من 
العيش برفاهية. أما الباقي فقد جنى شهرة 

بدون مال، وسمعة بغير ما ثروة. 
ولقربهــم من النــاس، وعــدم انفصالهم 
عنهم، أضحوا فــي وقت النزاعات والقالقل 
االجتماعية هدفاً سهالً لكل باٍغ أو معتٍد. فال 
قبل لصدورهــم العارية مبواجهة الطعنات، 
لرؤوسهم احلاســرة على مقاومة  وال قدرة 
الرصــاص. فمات الكثير منهــم في العراق 
والبالد العربية األخرى، وانقضت أعماره على 

يد متطرفني أو عابثني، قبل األوان.
هذا هــو في األصل ما اعتاد الناس عليه في 
زمن الفوضى. ولكن ما لم يخطر في بالهم 
هو العكــس. حينما يكون الفاعل فيها من 
الوسط الفني، ويكون املغدورون قوماً آخرين. 

ولكنها حوادث نادرة على أية حال. 
ومن أشــهر هذه اجلرائم على اإلطالق جرمية 
اغتيال الرئيــس األميركي اجلمهوري ابراهام 
لنكولن  صاحب قرار حتــرمي الرق الصادر في 
أول أيــام ســنة 1863. وكان مقتله ضربة 
قاصمة حلضارة الواليــات اجلنوبية القائمة 
على العبودية. فأعلنت ســبع واليات منها 
على الفور انفصالها عن االحتاد، وتشــكيل 
كونفدرالية مستقلة، وشرعت باالستعداد 

للحرب.
كان )جــون ويلكس بــوث( ممثــالً بريطانياً 
من أســرة فنية، فأبوه ممثل معــروف أيضاً. 
ولكن االبن هاجر إلــى أميركا، فنجح فيها 
جناحاً ملحوظاً. وبرع في متثيل مســرحيات 
شكسبير خصوصاً، وبات يحصل على دخل 
عال في نيويورك، قبــل أن ينتقل منها إلى 

واشنطن. 
ولكن بوث كان من مناصــري الرق، ومناوئي 
إلغائــه. فلما أصــدر لنكولن قراره  حركة 
األهلية. وخاض  احلــرب  اندلعت  الشــهير، 
استمر  دامياً  قتاالً  والشــماليون  اجلنوبيون 

حتى ربيع عام 1865. 
فلما وضعت احلــرب أوزارها صمم بوث على 
اغتيال لنكولــن. وكان األخيــر من محبي 
املســرح، ولــم ينقطــع عنه بعــد صدور 
تهديدات متشنجة ضده. فقد كانت أجمل 
ســاعاته تلك التي يقضيها في املسرح أو 
دار األوبرا. وقد نصح مــراراً بتجنب الظهور 
في األماكــن العامة ولكنه رفض ذلك. وعاد 
فوافــق على اصطحاب جنــود حماية أثناء 

تنقالته.
وقد متكن بوث من استغالل فرصة سنحت 
له بعد تخطيط مســبق وانتظــار طويل، 
فأفرغ رصاص مسدسه في رأس لنكولن في 
15 نيسان 1865 وهو يشاهد عرضاً مسرحياً 
بعــد توقف احلرب بوقت قصيــر، فمات من 
ســاعته. ولم ينج بوث مــن العقاب، فدفع 
حياته وحياة اثنني من مساعديه ثمناً لهذه 

اجلرمية البشعة.  
لم يستطع أحد  طوال هذه السنني أن يجد 
تفسيراً إلقدام فنان مسرحي كبير مثل بوث 
على جرمية قتل مروعة كهذه. وكان ميكن له 
أن يعالج املوضوع الذي أثاره في مسرحياته 
بشــكل أشــد تأثيراً، ويطرح وجهة نظره 
فيها بطريقة أكثر إقناعاً. ولكنه اختار هذه 
الوســيلة الشــائكة التي لم تنتج إال ردود 
فعل غاضبة، أثارت ســخط الناس، وأججت 

حماس املتمع الدولي في كل مكان. 

يحدث هذا أحيانًا

السعادة على ضوء الخطابات المتنوعة
دراسة

شعر

متابعةحدث

اصدار

اللة مالكة العلوي

أجيء رمادا
أذكر  كم يراني أثري

وأراه ..
نثار  القصيــدة  تخفي  وكم 

الظل
بني احلرف واحلرق ..

ال ألتفت
ال أغمض ..

عيناي في اخلوف تتبعني
وتبلغ رقوة الشاي احلار

احلياة  يشــرب ضنــك  كمن 
وينشد السالم!

وورائي عنقاء تعذر الصمت
لم ال يكون رمادي أسرا

وأغنية
وشاحا بكسر الفناء البعيد؟

لم ال يشهدني رفيق الدرب
عند اشتداد القيد؟

لم ال أكون شجرة األفيون
وساعة القيامة

عند اقتراف احلب؟!
ذلك أني ..

 أبيح لي االنكشاف كقطعة 
حلوى

مرممة بأثير أغنية عفراء ..
العارفــة  الريــح  وأقبــض 

مبستقبل غامض
يتحسس  الذي  الصدر  وأوغر 

الصدى
ويوهم الوجع بالتآمر

جب  في  بالغــرق  والغوايــة 
الهباء ..

 
صدر كتــاب ترانيم ســومرية 
)ســير ونصوص( عن دار ضفاف 
/ الشارقة  والنشــر/  للطباعة 

بغــداد بواقــع309 صفحة من 
يتناول  وهــو  الكبير،  القطــع 
سير حياة ومناذج شعرية لتسع 
وثالثون شــاعرة ميسانية، هن 
ولدَن في محافظة  اللواتي  من 
ميســان، أو توافدن إليها، أو لم 
يولدَن فيها، ولكن عشــَن فترة 
طويلــة فيها، هــي اغلب أيام 

حياتهــن، أو نســن إليها عن 
طريق اآلباء، وان لم يولدن فيها، 
من  اختيارهن  فــي  راعينا  وقد 
كانت شاعرة كبيرة في العمر، 
نتاج شــعري  ولها  والعطــاء، 
منشور، ومطبوع، على مستوى 
العــرب والعــراق، ومشــاركة 
ومتفق  ومعروفــة،  مشــهورة 

عليه بهذه الصفة.
مع االعتراف بــأن هناك تفاوت 
مســتوياتهن  بــني  واضــح 
الشــعرية، فهناك من هي في 

العراقي  الشــعري  الهرم  قمة 
والعربــي ومنهن فــي مقتبل 

عمرهن الشعري.
االســتاذة  مقدمتــه  كتــب 
عاليــة طالــب االمــني العام 
املســاعد الحتاد االدباء والكتاب 
غالفة  ظهر  وعلــى  العراقيني، 
كلمة للدكتور باسم الياسري، 
ولوحته  ضفــاف  دار  صاحــب 
للفنانــة العراقيــة رنــا علي 
احمد  املصري  الفنان  وتصميم 

اخلولي.
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الرســمية  الصفحــة  نشــرت   
ملعــرض القاهرة الدولــي للكتاب 
في نســخته الـــ 50، على موقع 
التواصــل االجتماعــي، »فيـــس 
إذ  املعـــرض،  بوســتر  بــوك«، 
تصّدرتـه صـــورة للدكتـور ثـروت 
القلمــاوي،  وسهيـــر  عكاشــة 
مــع إعـــالن املوعــد الرســمي 
للمعــرض، إذ ميتــد في الفتـــرة 
من 23 ينايـــر إلـــى 5 فبرايــــر.
ثـــروت  الدكتـــور  أن  يُذكـــر 
عكاشـــة، وزير الثقافة، إذ تولـى 
وزارة الثقافـــة لفترتيـــن: األولى 
من 1958 إلــى 1962، والثانية من 
1966 حتــى 1970، فاســتطاع أن 
يحدث تغييرا جذريا فى املشهـــد 
الثقافـى فى مصر، أدى إلى نهضة 
ثقافيــة حقيقيــة خاصــة على 
املستوى الفكرى، ويـراه الكثيـرون 
فـى  األولـى  الثقافية  الشخصية 
مصر، وكان اســمه يتــردد صداه 

على امتداد الوطن العربى الكبيـر، 
أوروبا. فــى  الثقافة  عواصم  وفى 
أمــا ســهير القلمــاوي، فهــي 
أحد األعـــالم فـــي تاريـخ األدب 
والسلـــك اجلامعــي فــي مصر، 
كانت أول فتاة تتخرج من اجلامعة، 
أول مـــن شغل منصـــب رئيـس 
اللغــة العربيـــة، كما  قســـم 
فتـاة مصريـة حتصـل  أول  كانـت 
على شــهادة الدكتوراة في األدب.
أيًضا  القلمــاوي  كتبت سهيـــر 
»الرســالة«،  مثــل  في مجــالت 
كانت  إذ  و»أبولــو«،  »الثقافـــة«، 
دراستها  من  الثالـــث  العـام  في 
منصب  تّولــت  كما  اجلامعيـــة، 
أســتاذ األدب العربــي احلديـــث 
بكليــة اآلداب عــام 1956، ثـــم 
اللغـة  قسـم  رئيــــس  منصـب 
العربية، وكانت ممن أســهموا في 
إقامة أولــى دورات معرض القاهرة 
الدولـــي للكتـــاب عــام 1969.

 
في  الثقافــي  البيــت  اســتضاف 
الســماوة احــد تشــكيالت دائرة 
وزارة  العامة في  الثقافية  العالقات 
الفنان  واآلثار،  والســياحة  الثقافة 
ماهود  هــادي  الســينمائي  واملرج 
عصر يــوم الســبت2019/1/12في 

عرض  تخللها  ســينمائية  أمسية 
فيلمــني من إخراجه وهما )ســائق 
اإلسعاف، وســوق سفوان( بحضور 
نخبة من املثقفــني والفنانني، وأدار 
األمســية الكاتــب والقــاص امنار 
رحمة اهلل الــذي تطرق في بدايتها 
إلــى جانب مــن الســيرة الفنية 

ومشاركاته  للمخرج،  والسينمائية 
احلضورعلى  أثنــى  فيما  الدوليــة، 
التي  واملبدعة  الكبيــرة  اإلمكانية 
يتمتــع بها املــرج ماهــود، والذي 
بدوره اســتعرض جانبــا من قصة 
الفيلمــني احلقيقيــة، والظــروف 
التي رافقت عمليــة اإلخراج لهما.

ثروت عكاشة وسهير القلماوي
يتصدران بوستر معرض الكتاب 2019

أمسية سينمائية في
البيت الثقافي السماوي
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في خضم الثورة
انشقاق رسول مامند

* ملاذا إنشق رسول مامند و رفاقه عن 
االحتاد الوطني؟

- بعد وقوع كارثة هكاري تعرض اإلحتاد 
الوطني الى ظروف عصيبة جدا، كان 
األمل يحدو بأعدائنــا بالقضاء املبرم 
علــى ثورتنــا اجلديدة، فبعــد تعرض 
اإلحتــاد الى هــذه اخلســارة الفادحة 
من الناحية العســكرية بإستشهاد 
كوكبة من قادتــه املناضلني، أرادوا أن 
يوجهوا له ضربة سياســية مكملة، 
من  اإلحتاد  بنخــر  ضالتهم  ووجــدوا 
الداخل، ولألســف الشــديد فإن األخ 
رســول مامند ورفاقــه ، وقعوا بتلك 
املصيدة وساهموا بتسهيل هذا األمر 
على أعدائنا، وأعتقد بأنه كانت هناك 
عدة أسباب لوقوعهم باملصيدة منها:
أوال: كانــت لبعــض قيــادات احلركة 
اإلشتراكية عالقات سرية مع النظام 
العراقــي، وإســتغلهم النظام حني 
إثر كارثة هكاري  الفرصة  سنحت له 
ودفعهــم للعمــل ضد اإلحتــاد وبث 

الفتنة والشقاق بني صفوف اإلحتاد.
ثانيــا: كانت لرســول مامند وبعض 
رفاقه مشــكالت مع علي عسكري، 
وتيقنــوا بأنــه فــي ظل وجــوده لن 
يســتطعوا أن ميســكوا بزمام األمور 
بأيديهم، بــل أن بعضهــم لم يكن 
القيادة وخاصة  الى عضويــة  ليصل 
قبل أن ينقل اإلحتاد قوته العســكرية 

من نوكان الى منطقة بهدينان.
وتفجــرت اخلالفات حــني أخرج علي 
عسكري رســالة من جيب املال ناصح 
الذي كان مشــكوكا بأمره وبعالقته 
اخلفية مع دوائر األمــن برغم تبعيته 
للحركة اإلشــتراكية. فقد علم علي 
عســكري بتلك العالقة مــن عديل 
للمــال ناصح وهو ســيد مجيد الذي 
كشف بأن دائرة األمن تساعد عائلته. 
الــى )كورة  املــال ناصح  وحني جــاء 
وعلى  شير(، ســارع علي عســكري 
ســبيل املزاح بدس يــده بجيب املال 
ناصح وأخرج عدة رســائل من جيبه، 
منها رســالة كانت موجهة من علي 
هزار الى رســول مامنــد يطلب فيها 
اإلنشــقاق عن اإلحتاد الوطني بحجة 
املزيــد مــن اإلســتقاللية و احلفاظ 
على خصوصية احلركــة، مهددا بأنه 
سينشق عن احلركة إن لم ينفذ طلبه 
وأدى ذلك الى توســيع شــقة اخلالف 
بني علي عسكري والدكتور خالد من 
جهــة، وبينه وبني رســول مامند من 
جهة أخرى وجمع رسول مامند حوله 
كال من حاجي حاجي إبراهيم و سيد 
كاكة و قادرعزيــز الذي لم يكن حتى 
ذلك الوقت عضــوا بالقيادة. أما علي 
عسكري والدكتور خالد فقد اعتمدوا 
على دعم تنظيمــات الداخل لهم و 
خططوا لعقد كونفرانس في الصيف 
يكشفوا من خالله عالقة املال ناصح 
املؤمترين  أمام  علي هزار وكاردو كاللي 
صفوف  ويطهروا  مصيرهــم  ليقرروا 
احلركــة من هــؤالء، ولكن لألســف 
حالت كارثة هــكاري دون حتقيق هذه 
اخلطة، وبقي رسول مامند حرا طليقا 

بتصرفاته.
وكما يقال فإن الرجــال يختبرون أيام 
الشــدة واحملن وتنكشــف معادنهم 
األصيلــة، فقد إنتهج رســول مامند 
وجماعته مع ألشــف الشــديد هذا 
النهج اخلاطــئ بدال من مد يد األخوة 
الوطني  لإلحتاد  والتعــاون  والتضامن 
فوجهوا طعنة جنالء من اخللف لإلحتاد، 
وبدءوا يستعدون لإلنشقاق عن اإلحتاد 
الوطني من جهــة، وإجراء اإلتصاالت 
مع ســامي والقيادة املؤقتة من جهة 
أخرى.وكانت سياســتهم تركز حتى 
على مقاطعة املكتب السياسي الذي 
يضم ممثال عنهــم، وأقاموا لهم مقرا 
بديال بقرية )شيني( ويروجون لدعايات 
مغرضة ضد اإلحتاد الوطني. ويقولون 
بأن مام جالل والعصبة إستأثروا بكل 
شيء داخل اإلحتاد، وأن مام جالل منتم 
الى العصبة، وأن العصبة شــيوعية 
التوجه وتتبع املاويــة فكريا، وأن هذه 

السياســة ال تتناسب مع توجهاتها. 
كما حتدثوا عن ضــرورة التفاوض مع 
احلكومــة و التصالح معها و بأننا لن 

نحقق شيئا باحلرب والقتال.

* وهل حاولتــم التفاوض واحلوار من 
أجل حل اخلالفات القائمة بينكم؟

- جــاء رســول مامند الــى املكتب 
احلكومة  أرســلت  حني  السياســي 
همــزة بابير اغا إلينا الــذي مر بقرية 
)شــيني( وإلتقاهم هناك، وقال "بأن 
احلكومة أرســلتني إليكم" وقالوا له 
بأنهم ســيدعون مام جالل ليأت الى 
هنا، ولكن همزة رفض ذلك وقال يجب 
أن أذهب إليه أنا بنفسي ألن احلكومة 

أرسلتني إليه هو حتديدا.
وبعثــوا إلي برســالة يقولــون فيها 
أنهم سيرســلون وســيط احلكومة 
إلينــا، ولكنــي أجبتهم بــأن هناك 
مكتب سياســي هو صاحــب القرار، 
وكل من لديه حاجة يجب أن يبحثها 
معهم وليس معــي، فليأت همزة أغا 
تأتوا معــه فالمانع  وإذا أحببتــم أن 
وأهال ومرحبا بكــم، فنحن لن نقبل 
بأي ســلطة فوق املكتب السياسي، 
وعاتبتهم وقلت لهم إن هذه تصرفات 
صبيانية غيــر مقبولة، فأنتم مازلتم 
أعضاء باإلحتاد الوطني ولم تنشــقوا 
عنه بعد. وكان الدكتور محمود يعارض 
مواقف رسول مامند، وخصوصا تقربه 
القيادة  و  عبدالرحمــن  الى ســامي 
املؤقتــة و يعدها تصرفــات صبيانية 
غير متزنة. لكن لألسف كان للدكتور 
محمــود أيضا طبعا ســيئا وأصبح 
أحد سماته الشخصية، وهو تناقض 
مواقفه، فحني يكون معنا يتحدث مبا 
اآلخرين  الى  يذهــب  وعندما  يرضينا، 
مبا  إليهم  ويتحــدث  يغيــر كالمــه 
يحبون للتقــرب إليهم. باإلضافة الى 
ذلك فإن الدكتور محمود كمســؤول 
عــن اللجنــة التحضيريــة للحزب 
يتوق  كان  الكردســتاني  الدميقراطي 
وأن  اإلشــتراكية  احلركة  مع  للوحدة 

يكونا حزبا واحدا حتت قيادته، ولذلك 
مارس سياســة مزدوجة، وخط أخيرا 
رحاله عند رسول مامند رغم أنه كان 
يظهر نفســه بأنه معنا مائة باملائة 

وأنه من اخمللصني لنا.
اغا جــاءوا معه،  وحني وصل همــزة 
فتحدثنا إليهم و دعوناهم مرة أخرى 
و وافق  و توحيد الصفوف،  للمصاحلة 
رسول مامند على العرض، وخصوصا 
أنــه كان يتطلع الــى أن تنجح تلك 

اجلولة من املفاوضات مع النظام.
إتفقنــا أن نتقارب ونتعــاون وأن يعود 
ممثلهم الى املكتب السياسي، وسارت 
األمور على مايرام لفترة، ولكن رسول 
مامند ظل على إتصــال خفي بعلي 
هــزار وكاردو كاللــي، وهمــا يحثانه 
على اإلستقالل واإلنشقاق عن اإلحتاد 
الوطني، حتى أن ســامي عبدالرحمن 
أرسل لهم رسالة بدوره قال فيها "إن 
غياب علي عسكري والدكتور خالد هو 
فرصة لكي تنشقوا عنهم بسهولة" 
واملهم أن أشير هنا الى أن عدة أطراف 
تكالبــت علينــا وســعت لتصفية 
وإنهــاء اإلحتاد الوطني في تلك الفترة 
العراقي والقيادة املؤقتة  النظام  مثل 
عبدالرحمن،  وسامي  البارزاني  وقيادة 
إيــذاء اإلحتاد  كل حاول مــن موقعه 

الوطني والتآمر عليه.
مامند  رسول  احملاوالت  تلك  وشجعت 
ليســتمر في تصرفاته غيــر القومية 
وغيــر احلزبية، فقــد كان يقترب من 
اإلحتــاد بالقدر الذي يخــدم مصاحله 
وأن يأخــذ نصيبه مما يكســبه اإلحتاد 
الوطنــي، ولكن عمليا كان يســعى 
أن  جاهديــن  لإلنشــقاق.حاولنا 
نكســبهم الى جانــب وقبلنا منهم 
املقبولة،  غير  التجــاوزات  الكثير من 
وخالفاتنا  مشــاكلنا  لنحل  وسعينا 
بالــود واألخوة، وكنا على إســتعداد 
لتقــدمي التنــازالت من أجــل ذلك مبا 
فيها تنازالت الميكن ألي شــخص أن 
يقدمه فــي األحــوال العادية، فعلى 
ســبيل املثال، بعد إستشــهاد علي 

بزيــادة عدد  بادروا  ورفاقه  عســكري 
أعضــاء قيادتهــم وعينــوا قادرعزيز 
عضوا بالقيــادة رغــم أن الوقت لم 
يكن مناســبا بعد لترقيته، وبدال من 
أن ينتــدب رســول مامند نفســه أو 
آخرين مبســتواه ليمثلهــم باملكتب 
ويكون  قادرعزيز  رشــحوا  السياسي 
بالقرارات  ونشــركه  رأي مسموع  له 
ويكون له نفــس حقوقنا. ورغم ذلك 
قبلنا به وأبلغناهم بأننا مســتعدون 
احلــزب فنحن  لوحدة  لذلك ضمانــا 
تنظيم شبه جبهوي ونؤمن بأن اإلحتاد 
ليس ملــكا حصريا حلــزب دون غيره 
وفيه أجنحة متعددة، ولهذا كما هو 
إطار وحدوي جامــع، فيه أيضا مجال 

للمنافسة.

*هل شنت قوات النظام العراقي أية 
هجمات ضدكم بتلك الفترة؟

- فــي شــتاء 1977-1978 كنــا في 
جبل قنديل وبدأنــا بالعودة تباعا الى 
منطقة )ناوزنك( وأقمنا فيها مقراتنا 
في هذا الوقت بدأت القوات العراقية 
قريتي  إلحتــالل  كبير  بشــن هجوم 
)شيني ومامندة( وبعد معركة حامية 
الوطيــس إســتطعنا أن نهزمهــم، 
خصوصا وأن الرفاق مبنطقة بالكايتي 
قد آزرونا وقادهم ســيد كرمي و احمد 
مولــود الذين أبدوا بســالة نادرة في 

الدفاع فبقيت تلك املناطق بحوزتنا.

* تزامنــت تلك األحــداث مع تفجر 
الثورة باجلانــب اإليراني، فهل كنتم 
علــى علــم مســبق مبا ســيحدث 

هناك؟
- فــي خريــف عــام 1978 كنــا في 
)ناوزنك( ومعنا رســول مامند، وبدأت 
الثــورة اإليرانيــة حترز تقدمــا مثيرا، 
وقبلها كنا في قنديل وأرســلنا عدة 
رســائل الى القوى الثوريــة اإليرانية، 
إيران  وكانت عالقاتنا طيبة مــع كرد 
وســمعتنا جيدة عندهــم، حتى أن 
املتظاهرين الذيــن خرجوا في مدينة 

)بوكان( وغيرها من كردستان اإليرانية 
داعمة  بشــعارات  يهتفــون  كانــوا 
بوضوح  فيها  وتسمع  الوطني  لإلحتاد 
القيادة  ويشتمون  اجلماهير،  بصفوف 
وخاصة  باخليانة،  ويوصمونها  املؤقتة 
أنه فــي تلك الفتــرة كانــت عائلة 
إيران  البارزاني مازالت مقيمــة داخل 
ولها عالقة مع الشــاه ومؤسســاته 
اإلستخبارية.ولم تكن جماعة عصبة 
كادحــي كردســتان اإليرانيــة تقوم 
بنشاطات علنية بعد، وكانوا ينشرون 
كشــف  بدون  وبياناتهم  بالغاتهــم 
هويتهم، كانوا هم باألساس املاكينة 
التــي تدير اإلحتجاجات وتســتغلها 
لشــن هجمات عنيفــة ضد جماعة 
القيادة املؤقتة. أما احلزب الدميقراطي 
الكردستاني اإليراني )حدكا( فلم تكن 
مواقفــه واضحة متاما جتــاه القيادة 
املؤقتة، كانــوا يحاولون حفظ التوازن 

بيننا وبينهم ملراعاة مصاحلهم.

*ومتى إنشــقت احلركة االشتراكية 
أبلغوكم مسبقا  متاما عنكم، وهل 

بنواياهم؟
- فــي ليلة مــن ليالي شــهر نوروز 
الى  نقلوا مقراتهم ســرا   1979 عام 
)كورةشير( وأعلنوا هناك إنشقاقهم.
الغريــب أن الدكتور محمــود جاءني 
قبل يوم من ذلك وكان معي نوشيروان 
فجلسنا ثالثتنا، وأبدى أمامنا حرصه 
على وحــدة اإلحتاد الوطني وقال "أنت 
يا مام جــالل أعتبرك أخينــا الكبير، 
وأنــا عن نفســي مســتعد أن أبقى 
معــك طوال حياتــي وأن أكون حامال 
الثالثة  "نحــن  وأضاف  حلقيبتــك"؟ 
للثورة  الثالثــة  األعمــدة  ســنبقى 
وجدناه  ولألســف  الوطني".  ولإلحتاد 
في الصبــاح التالي يتقــدم صفوف 
املنشــقني، وبدا لنا أنهم طبخوا تلك 
الطبخة معا وقرروا أن يؤسسوا حزبا 
جديدا وكان الدكتور محمود يأمل أن 
يكون هو ســكرتيره أو أن يكون مبثابة 
األخ األكبــر لهم، وبرغــم أن اجلناح 

اآلخر للحركة ظلوا مع اإلحتاد الوطني 
خصوصا عمر دبابة الذي حاول كثيرا 
أن يثنيهــم عن قرارهم ويقنعهم بأن 
الوقت غير مناسب ملثل هذا اإلنشقاق 
الذي سيلحق ضررا بالغا  بالثورة، لكن 
من دون فائدة، وفعال أحلق إنشقاقهم 

بنا ضررا كبيرا.
وتزامــن إنشــقاقهم مــع بدايــات 
الثــورة اإليرانية وكنــا بأمس احلاجة 
و وحدة الصف،  التعــاون  الى  عندها 
ولكنهــم بدال من ذلك راحــوا يبثون 
اإليرانيني ولدى  لــدى  الدعايات ضدنا 
التفاوض  وإستعجلوا  معا،  العراقيني 
مــع النظــام العراقي على أســاس 
أن احلكومــة مســتعدة ملنح احلكم 
الذاتي، ولكن بعد فشل مفاوضاتهم 
غيروا املوجة واجتهوا نحو إيران وهناك 
نفس  ويعزفون  يروجون ألكاذيب  بدءوا 
اإلســطوانة املشــروخة بأننا ماويون 
وبأننا نساند جماعة العصبة اإليرانية 
الدميقراطي  واحلزب  عزالدين  والشيخ 
الكردســتاني اإليرانــي، وأننا صنيعة 
العرب ووحديون مع سوريا وليبيا، ولم 

يقصروا بشيء ملعاداتنا.
وفي احلقيقــة عرقلوا كثيرا إنشــاء 
العالقة بيننا وبــني الثوريني اإليرانيني 
إنشقوا  اإلسالمية، وحني  واجلمهورية 
عنــا أخذوا معهم حوالــي 1500 من 
البيشمركة ما يعادل ثلث عدد قواتنا، 
وهكــذا نرى بأن احلركة اإلشــتراكية 
أخذت معهــا جزءا مهمــا من قوات 
اإلحتــاد الوطني، وبقــي معنا منهم 
اجلزء الــذي أخلص ملبــادئ وتوجهات 
علي عســكري والدكتور خالد خاصة 
عمر دبابــة وجمال حكيم وعلي حويز 
وناظم عمر وعشــرات الكوادر ومئات 
الداخلية،  التنظيمــات  في  األعضاء 
وكانت احلالة غريبــة فعال، فقد كان 
األمــر وكأن جميــع املالئيــني ذهبوا 
معهم، وبقي معنــا فقط اجلالليون، 
واألغرب من ذلــك هو أن كل اجلالليني 
بأنهم  ذهبوا معهــم معرفون  الذين 
من األشخاص املشــكوكني بوالئهم 

للثورة ووجود عالقات مشــبوهة لهم 
مع احلكومة.

* بعد هــذه الضربــة املوجعة كما 
تصــف، كيــف اســتطاع االحتــاد 

الوطني أن ينهض من جديد؟
- كانــت الضربة سياســية أكثر من 
كونها عســكرية، ومع ذلك استطاع 
االحتــاد أن يصدها ويقف على قدميه، 
بل اســتفاد منها كثيرا مــن ناحية 
أخرى، فقد انسلخ عنه جسم غريب 
فبذهابهم  عافيته،  االحتاد  واســتعاد 
زال القلق من وجود جزء شبه عشائري 
كانــوا ميثلونه، وفــي احلقيقة أصبح 
االحتاد الوطني مــن الناحية النوعية 
تنظيمــا أكثر متاســكا وقــوة. فلم 
أن  متض فترة طويلة حتى اســتطاع 
يتغلب على أوجاعه وتندمل جراحاته، 
وجنــح في ظــرف فترة قياســية من 
إعادة تنظيــم أكثر من ثالثة آالف من 
تنظيماته  وحققــت  البيشــمركة، 
الداخليــة باملدن تطــورا نوعيا، ومن 
الناحية اإلعالمية عاودت إذاعة الثورة 
عالقاته  أيضا  اإلحتاد  واســتعاد  بثها، 
مع القــوى الثوريــة اإليرانية عموما 
واليساريني على وجه اخلصوص، إبتداء 
من حزب الكادحني الى تنظيم )جريك 
وبيــكار( و عصبة كادحي كردســتان 
إيــران، وحســن عالقته رويــدا رويدا 
الكردســتاني  الدميقراطي  احلزب  مع 
اإليراني. ولو لم حتــدث كارثة هكاري 
باإلمكان  لــكان  اإليرانية  الثورة  أثناء 
أن نســتفيد من الوضع وأن ال يحصل 
اإلنشــقاق ونســيطر على جزء كبير 
من األراضي احلدودية وجنلب األسلحة 
والذخائر للثورة وأن نستغل ما يحدث 

في اجلانب اإليراني ملصلحة الثورة.

هرب احلزب الشيوعي
 العراقي الى كردستان

* في أثنــاء الثورة اإليرانية شــددت 
حكومــة البعث حملتهــا العتقال 
و قتــل أعضــاء احلــزب الشــيوعي 
العراقــي، فمــا كان موقفكم جتاه 

تلك اجلرائم البعثية؟
- فــي نهاية عــام 1978 وبدايات عام 
1979 تأزمت أوضاع احلزب الشــيوعي 
بشــكل كبير، فقد شرعت احلكومة 
البعثيــة بحملة اعتقاالت واســعة 
النطــاق ضدهم فلجــؤوا إلينا رويدا 
رويــدا باجلبــال، ووجدنا لزامــا علينا 
ونرفــع األغطيــة عن  أن نعاونهــم 
لنغطيهم، وجهزناهم  بيشــمركتنا 
باألســلحة لكي يقاوموا، واستغلت 
جماعــة رســول مامند حتــى هذا 
املوقف اإلنســاني منا وبدءوا يروجون 
أن كردســتان حتولت الى )خان( جلمع 
نفس  يعزفــون  وبدءوا  الشــيوعيني، 
اإلســطوانة القدمية بــأن مام جالل 
ماوي شيوعي وأن الثورة برمتها حتولت 
الوقت أجرت  الى الشيوعية. في هذا 
احلكومــة إتصاال مع رســول مامند 
للقائهم  مســتعدة  بأنها  وأبلغــوه 
وإســتفاد رســول مامند ورفاقه من 
بعض التصرفــات الصبيانية جلماعة 
)راية الثــورة( والتي كانت لها تأثيرات 
بالغة بإثارة مشاعر احلقد لدى احلركة 
خروجهم  وبالتالي  ضدنا  اإلشتراكية 
من اإلحتاد. ووقع حــادث آخر حني كان 
أحد قــادة  )الراية( في قرية )زلي( يريد 
)شيني( فصادف جماعة  الى  الذهاب 
منهم في الطريق لكنهم لم يسلموا 
عليه فبدأ بســبهم وحــني رجع الى 
مقره تعارك مع شــيركو شيخ علي 
وتطــور الى إطالق نــار. وهذا الصدام 
حصــل من دون علم القيــادة وتزامن 
لألســف مع اجلهود التي كنا نبذلها 
خاطرهم  وتطييــب  الســترضائهم 
وإعادتهــم الى صفوفنــا، وخصوصا 
أن بعض قادة حزب البعث اليســاري 
منهم حازم )عبداجلبار الكبيسي( قد 
توســط بيننا لتقريب وجهات النظر 
واحليلولة دون إنشــقاقهم عنا، ولكن 
يبدو أن رسول مامند كان مصرا على 

قراره باإلنشفاق.

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

والثمانينيات والتسعينيات وحتى يومنا هذا.
وعلــى عكــس ما ُعــِرف عــن مام جــالل من 
دبلوماســية ونزوع نحو التســويات التي عرف 
بها خــالل ثماني ســنوات من جلوســه على 
مقعد رئاســة اجلمهورية العراقية، فأنه على 
العكس من كل ذلك يدلي بــآراء في غالبيتها 
إشكالية، ونحن ال نتحدث عن املعلومات وسرد 
املعطيات التاريخية لعالقته بصدام حســن 
وفرقــه اخملتلفــة للتفاوض مع االكــراد، بل أنه 

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

اتفاق اجلزائر بن الشاه وصدام.
وتشــكل املذكرات إنارة معمقة للطريقة التي 
اتبعها مــام جالل فــي معاجلتــه للتحديات 
واحللول التــي خرج بها لتجاوزهــا، ولكنها ال 
تخلو أيًضــا من اضاءة البعد الشــخصي ملام 
جالل مما يســاعد في نهاية املطــاف الباحثن 
السياســين واملواطنن على حد سواء العرب 
واالكــراد علــى االطالع على أســرار لــم يجِر 

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

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

املشهد.

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

) لقاء العمر(
الحلقة 47
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مام جالل ونوشيروان مصطفى ناظم عمر

في شتاء 1977-1978 كنا في جبل قنديل وبدأنا بالعودة تباعا الى منطقة )ناوزنك( 
وأقمنا فيها مقراتنا في هذا الوقت بدأت القوات العراقية بشن هجوم كبير إلحتالل 

قريتي )شيني ومامندة( وبعد معركة حامية الوطيس إستطعنا أن نهزمهم، 
خصوصا وأن الرفاق بمنطقة بالكايتي قد آزرونا وقادهم سيد كريم و احمد مولود 

الذين أبدوا بسالة نادرة في الدفاع فبقيت تلك المناطق بحوزتنا.
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بغداد - الصباح الجديد: 

حتت شــعار »صناعتنا هويتنا« 
أقامــت دائرة الفنــون العامة 
الثقافة  وزارة  تشكيالت  احدى 
بالتعاون  واآلثــار  والســياحة 
مع الشــركة العامة للنسيج 
واجللــود، معرضــاً تســويقياً 
االحد،  امس  الشركة  ملنتجات 
فــي قاعات مركــز الفنون في 
خلمسة  يستمر  الثقافة،  وزارة 

أيام.
وقال وزير الثقافة والســياحة 
واآلثــار الدكتــور عبــد األمير 
احلمداني باملناسبة »إن القاعة 
املنتجات  بخدمــة  ســتكون 
سواء كان في مجال الصناعة 
أو احلــرف ألن جزًء مــن واجب 
العراقي  النتــاج  تقدمي  الوزارة 
وذلك  املهمة  املشــاريع  ودعم 
لنقل الصنعة لألجيال املقبلة 
، لكن نحــن نعاني من قلة في 
احلرفيني في مجال الفن والبناء 
واضحة  فجوة  وهناك  واملعمار 
بني األجيال نحاول ســدها من 
خالل إشراك املهنيني واحلرفيني 
والفنيني في هذه الورش إليجاد 

التواصل الثقافي.«
وأكد احلمدانــي »إن مثل هذه 
املبادرات، حتافظ على النســق 
والقدرة  املوهبة  وتعزز  الثقافي 
وســتكون  املشــتغلني،  لدى 

مهمــة وزارة الثقافــة دعــم 
هذه  في  املشــتغلني  احلرفيني 
املشاغل واحلرف التي تعاني من 
من  عليها  واحلفاظ  املشكالت 

لالندثار.«
وفي الســياق، أوضح مدير عام 
الدكتور  العامة  الفنــون  دائرة 
الدائرة  »إن  ألعبادي  عويد  علي 

تسعى بشكل فعلي للحفاظ 
على هذا النوع من الفن وقدمنا 
احتياجات  مــن  بعــدد  قائمة 
من  وحتديــداً  الفنــون  دائــرة 

احلرفيني املهــرة واملتخصصني 
واملعادن  الســجاد  في صناعة 
والنجاريــن وأيضا النحاس إلى 
معالي وزير الثقافة لتعيينهم 

فــي دائرة الفنــون وحتديداً في 
دائرة التراث.«

وأضاف العويد »إن النتاج لهذه 
املؤسســة تراجــع إذ ينقصنا 
الدعم املالي وهــو يحتاج إلى 
إعــادة النظر فيه من قبل وزارة 
املاليــة للنهــوض بعمل هذه 
دائرة  وخصوصــاً  املؤسســة 
التراث فهي مؤسسة منتجة، 
لذلك ال بد من تقدمي املقترحات 
واملشــاريع إلى الوزيــر أو وزارة 
التخصيصات  لتوفيــر  املالية 
وتامــني تخصيصات  املاليــة، 
مناســبة، وإعادة النظر بنتاج 
معهد مديرية التراث الشعبي 
والنتاجات  خصوصــاً  العراقي 

احلرفية عموماً.«
من جانب آخــر أعلن مدير عام 
دائرة الفنون العامة عن تقدميه 
االلكتروني  التســويق  ملشروع 
موضحــاً »إن دائــرة الفنــون 
العامــة فاحتت هيئــة اإلعالم 
واالتصاالت بصدد افتتاح موقع 
بتسويق  متخصص  الكتروني 
العراقـــي  الفنـــي  النتـــاج 
أو خارجـه  العراق  داخل  سـواء 
النـــور  انه سيرى  إلى  مشيراً 
املوازنـــة لعـام  بعـــد إطالق 

». 2019
وتضمن املعــرض نتاجات فنية 
وحرفية يدوية جتسد تاريخ وآثار 
العراق واشــتمل املعرض على 

عروض للبيع املباشر.

اشباح غريبة تتحرك في متحفدائرة الفنون ترتقي بالحرف اإلبداعية وتسعى للتسويق االلكتروني
قرر الباحث اإلجنليزي في الظواهر اخلارقة، ستيف ويسون، تثبيت 
كاميــرا في متحف بعد أن وصلت إليه معلومات عن »أشــباح« 

غريبة تتجول فيه.
وذكرت وكالــة »Caters News Agency«، أن الباحث رأى ظواهر 
غريبة حتــدث في املتحف، بعد مشــاهدته الفيديو الذي صورته 
الكاميــرا املثبتة داخلــه، في 3 ينايــر اجلــاري، اذ حتركت إحدى 
املعروضــات من تلقاء نفســها داخل صالــة املتحف في مدينة 
نوتنغهــام اإلجنليزية. ويظهــر مقطع الفيديو الذي نشــر على 
يوتيوب حترك مقبض عربة نقل قدمية لألعلى وسقوطه لألسفل، 

دون وجود أي إنسان في الصالة.
وقال ستيف ويسون: »نظرت إلى اللقطات التي صورتها الكاميرا 
ولم أكن أتوقع أن أشــاهد ذلك املنظــر.. إذ يرتفع املقبض بقوة 
هائلة ثم يعود ملكانه. لقد كان األمر مخيفا ومدهشا في الوقت 

نفسه«.

سامسونغ تحدد زمان ومكان
إطالق »الهاتف المطوي«

أفادت شــركة سامســونغ الكورية اجلنوبية وعمــالق صناعة 
الهواتف الذكية بأنها بصدد الكشف عن هاتفها الذكي القابل 
للطي، وكذلك خط هاتفها الذكي اجلديد في الذكرى العاشــرة 

لطرحها هواتفها الذكية.
وقالت الشركة إنها ستكشف عن هاتفها القابل للطي املكتمل 
الذي يحتوي كل الوظائف في العشرين من فبراير شباط املقبل، 
وذلك في حدثني في كل من ســان فرانسيسكو ولندن، بحسب 

مصادر مقربة من هذا الشأن.
وتستعد أكبر شركة عاملية لصناعة الهواتف الذكية للكشف 
عن تطوير فني جوهري في هاتف »غاالكســي أس 10«، وذلك في 
الذكرى العاشــرة إلطالق سلســلة هواتف »غاالكسي«، حيث 

ستزيد من قياس الشاشة وتضيف مزيداً من الكاميرات.
ومن حيث املبدأ، ستطرح سامســونغ 3 طرز من غاالكسي أس 
10، تتوافر في األســواق في مارس املقبل وفقاً ملا ذكرته صحيفة 

»وول ستريت جورنال«.
كذلك ســتطرح نسخة رابعة من هاتف ســريع يعمل بشبكة 
اجليل اخلامس، لكنه ســيطرح في وقت الحــق من فصل الربيع 

املقبل.
وأشارت سامسونغ لشركائها بأن الهاتف القابل للطي سيتوافر 
في األســواق، على األرجح، في أبريل نيسان املقبل، لكن لن يتم 

حتى األن اتخاذ قرار نهائي حيال هذا األمر.

صورة مثيرة لطبيب نام في غرفة العمليات
نشرت وسائل إعالم صينية صورة إنسانية ومؤثرة لطبيب جراح، 
نام داخل غرفة العمليــات بعدما انتهى من إجراء 6 عمليات من 

دون انقطاع.
وأمضى شانبييغ ملدة 20 ساعة متواصلة، داخل غرفة العمليات 
في املستشفى الذي يعمل به مبقاطعة قويتشو في جنوب شرق 

الصني.
وأجــرى اجلراح 5 عمليات متوالية، ومــا أن انتهى من عمله وكان 
على وشــك الرحيل، كان قد جرى إحضار مريض إلى املستشفى 
فقد ذراعه في آلة فرم اللحم، فاضطر الطبيب للعودة إلى العمل 

من جديد، وإجراء جراحة استغرقت 8 ساعات أخرى.
وأنهى اجلــراح املتفاني عملية إعادة ذراع املريض، وجلس إلى جوار 
طاولة العمليات وحمل ذراع املريض لألعلى، حتى يصل الدم إليها 

وحتى ال تلمس أي شيء، ليغلبه النعاس في أثناء حمله لها.

ملونشريط

جانب من املعرض التسويقي
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متابعة الصباح الجديد: 
تأســر ألعاب الفيديو األلباب لكن هل تنم 
ممارســتها بإفراط عن حالة مرضية؟ يحاول 
صناع ألعاب الفيديو احليلولة دون أن يصبح 
»االضطــراب الناجــم عن اللعــب« مرضاً 

معترفاً به رسمياً.
كانت منظمة الصحة العاملية، التي أمضت 
سنوات في بحث الطبيعة اإلدمانية أللعاب 
الفيديــو، قد أدرجت »االضطراب الناجم عن 
الصحية  للمشكالت  قائمتها  اللعب«على 
العام املاضي، وهو قرار من املنتظر أن تصادق 
عليه حكومات في مايــو، وله آثار محتملة 
والتأمني  الصحية  الرعاية  سياســات  على 

الصحي على سبيل املثال.
وقــال صناع ألعــاب الفيديو فــي الواليات 
املتحــدة ومنظمة الصحــة العاملية إنهما 

بحثا املسألة في جنيف الشهر املاضي.
وقــال ســتانلي بييــر لوي رئيــس جمعية 
البرمجيات الترفيهية فــي بيان: »نأمل في 
أن نتمكن عبر احلوار املســتمر من مساعدة 
منظمة الصحــة العاملية على تفادي اتخاذ 

إجراء متســرع وارتكاب أخطاء قد يستغرق 
إصالحها سنوات«.

ودعــت اجلمعيــة إلــى »مزيد مــن احلوار 
والدراســة« قبل اتخاذ رأي نهائي بشــأن أي 

تصنيف أللعاب الفيديو.
وتعــّرف منظمــة الصحــة العامليــة هذا 
االضطراب بأنه اســتحواذ ألعــاب الفيديو 

على حيــاة الناس ملــدة عــام أو أكثر على 
حساب األنشطة األخرى و«مواصلة ممارسة 
اللعب أو زيادة ممارســته برغم ما يخلفه من 

عواقب سلبية«.
وقالــت إن هنــاك اجتماعا آخر مــن املقرر 
مبدئيا عقده هذا العــام مع اجلمعية، لكن 

احلوار ال يعني التعاون مع صانعي األلعاب.

جدل عالمي بشأن »مرض« ألعاب الفيديو

متابعة الصباح الجديد: 
التواصــل  مواقــع  انتابــت 
من  حالة  في مصر  االجتماعي 
اجلدل بعدما انتشــرت نسخة 
من ورقــة امتحان وضعها أحد 
األســاتذة بقســم اإلعالم في 
كلية اآلداب في جامعة سوهاج 
)جنوب القاهرة(، وجاء ســؤاله 
األول عن فســتان املمثلة رانيا 
يوسف الذي أثار انتقاداً واسعاً، 

الشهر املاضي.
وكانت يوســف ارتدت فستاناً 
فــي حفــل ختــام مهرجــان 

القاهــرة الســينمائي، عــده 
كثيــرون »فاضحــا«، ومخالفاً 
للتقاليــد واألعراف الســائدة، 

والقى استهجاناً واسعاً.
وارتدت رانيا فســتاناً شــفافاً 
أســود اللون، وأســفله بطانة 
باملايوه  ســوداء داكنة أشــبه 

املكون من قطعة واحدة.
وفي ســؤاله، طلب أستاذ مادة 
اإلعالم املتخصص تطبيق أنواع 
التغطية الصحفية للشــؤون 
الفنية على »ارتداء الفنانة رانيا 
لـ)الهوت شورت( في  يوســف 

ختام مهرجان القاهرة«، وحتديد 
أنســب فنون وأشكال الكتابة 
الصحفيــة املالئمة للتغطية، 
وكتابة خمســة أســئلة غير 
تقليديــة توجــه للفنانة رانيا 

يوسف في أثناء احلوار معها.
ونقلــت صحيفــة »املصــري 
اليوم« عن رئيسة قسم اإلعالم 
بالكلية وصفها الســؤال بأنه 
»أسلوب تطبيقي ممتاز للطالب، 
ويتواكب مع األساليب اجلديدة 
االمتحانات،  أســئلة  في وضع 
ألنــه يتضمن تطبيًقــا عملًيا 

علــى قضيــة أثارهــا اإلعالم 
وشــغلت الرأي العام، وبالتالي 
الطلبة  مــن  أحــد  يوجــد  ال 

يجهلها«.
وأشــار إلى أن السؤال »لم يثر 
القضيــة في حد ذاتهــا، وإمنا 
تضمن كيفية التناول اإلعالمي 
لها بوصفها شكالً من أشكال 
الصحفيــة  الكتابــة  فنــون 
التي  الفنيــة  الصحافة  فــي 
اإلعــالم  مــادة  تتضمنهــا 
املتخصص إلى جانب التغطية 

الرياضية والسياسية«.

»فستان رانيا يوسف« في كلية اآلداب بجامعة مصرية
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القوسالعقربالعذراء

برج السرطان
مهنياً: تشــعر باالرتباك وتخاف على موقع 
أو عالقــة، لكّنه يدفعك إلــى ارتكاب بعض 
التهّور عاطفياً: ال تســتفز الشريك  أعمال 

مبواقف متشّددة فالظروف احلالية سيئة

مهنياً: خطوة نوعية تعيدك إلى دائرة الضوء 
مجــدداً، وخصوصا أنك واجهــت في االيام 
املاضية تراجعاً الفتاً في عملك عاطفياً: جتد 
نفسك مندفعا للقيام بخطوات مستقبلية 
جتاه الشــريك، لكّنه قد يعلمــك بأنه غير 

جاهز لذلك بعد

مهنياً: تأثيرات إيجابية وجّيدة على الصعيد 
املهني، وتتلقى مكافأة قريبا  عاطفياً: تسير 
األوضاع مع الشريك من أحسن إلى أحسن، 
بعد ســوء التفاهم البســبط الذي ســاد 

ً بينكما أخيرا

مهنياً: ال تســَع إلبعاد الزمالء بغية الوصول 
إلى أهدافــك، فقد تنقلــب األدوار وتصبح 
من  النصائح  تقّبــل  عاطفيــاً:  الضحيــة 
الشــريك واعمل بها، فهو األكثر قرباً منك 
والقادر الوحيد على جتنيبك ارتكاب األخطاء

مهنيــاً: الثقــة مطلوبة فــي العمل، وهي 
تفتح أمامــك مجاالت متعــددة وآفاقاً لم 
تكن تتوقعها عاطفياً: اســتعدادك للدفاع 
عن الشــريك حتى النهاية، عالمة فارقة في 

حياتك ويعزز موقعك في قلبه

مهنياً: ال تتدخل فــي قضايا ال تخّصك، وال 
ســيما أن رياح التغيير بدأت تعصف وتنذر 
إلى تلطيف  بحسم قريب عاطفياً: ســارع 
األجواء مع الشريك، بعد التردد الذي اعتراك 

في األيام املاضية لئال تدفع الثمن

مهنياً: اســتفد من احليوية والنشاط لديك 
لالنطالق في مشــاريع جديــدة والتألق في 
مجالــك عاطفياً: لــن تطرق الرومنســية 
واللهفة ومشــاعر احلب بابك بل تدخل من 

دون استئذان

مهنياً: املشــاركة في العمل تســاعد على 
تأمني فرص النجاح وزيادتها، كما تخلق نوعاً 
من االنســجام التام بني الزمالء عاطفياً: أّي 
جناح للعالقة بالشريك يلزمك أن تقّدم بعض 

التنازالت، وهذا ليس معيباً أو مهيناً

مهنياً: تتهور كثيراً بســبب الســرعة في 
اتخــاذ القرارات املهمة، لــذا عليك أن تكون 
أكثر حذراً في تصرفاتــك عاطفياً:عليك أن 
تقوم مبا يتوجب جتاه الشــريك، وال سيما أن 

هناك بعض احلقوق املهدورة التي تزعجه

مهنياً: حني تواجه مواقف حاسمة يسيطر 
عليــك القلق، لكن ذلك لن يــدوم طويالً ألّن 
األســباب املوجبة ســتزول قريبــاً عاطفياً: 
عليــك أن تكــون متســامحاً لتتمّكن من 
حل بعض املشــاكل مع الشــريك، وهذا ما 

يجّنبكما الوقوع في اخلطأ

مهنياً: مساع متواصلة للحد من طموحك 
الكبير في العمل، لكــّن ذلك لن يثنيك عن 
االستمرار في ما أنت مصمم عليه عاطفياً: 
ما يضمره لك الشــريك قد يفاجئك، لكنك 

قادر على استيعاب األمور بسرعة

الحوتالجديالدلو

مهنياً: حتظى بعروض مغرية تســاهم في 
حتســني دخلك املــادي ويبتســم لك احلظ 
ويأتيك باألخبار الساّرة عاطفياً: ال تقدم على 
أّي خطوة جديدة ما دمت تشعر بعجزك عن 

التواصل مع الشريك

حظك اليـوم



لندن ـ وكاالت:
هدف محمد صــاح أهدى الفوز 
على  ليفربول  لصالــح  الصعب 
برايتــون، وارتقى الفرعون املصري 
من خاله إلى هرم ســلم ترتيب 
قائمــة هدافــي الــدوري املمتاز 

بالتساوي مع كني وأوباميانغ.
تخطى ليفربــول عقبة مضيفه 
برايتــون أنــد هوف ألبيــون 0-1 
الثاني  األســبوع  فــي  أمس  أول 
الدوري  والعشرين من مســابقة 
القدم  لكــرة  املمتاز  اإلنكليــزي 

بفضل هدف محمد صاح.
ومتكن هداف الدوري املمتاز محمد 
صاح من تســجيل هدف املباراة 
الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 
اخلمســني ليعيد ليفربــول إلى 
االنتصارات عقب خسارته  سكة 
أمام ماحقه مانشســتر سيتي 
فــي الثالث من الشــهر احلالي.. 
وارتقى صــاح إلى صدارة هدافي 
الــدوري املمتاز برصيــد 14 هدفاً 
معادالً هاري كني مهاجم توتنهام 
أوباميانغ جنم أرسنال..  والغابوني 
وبرايتون  ليفربــول  مباراة  وكانت 
تثير مخاوف عشاق الريدز خاصة 
وأّن صاحب األرض سبق له الفوز 
وإجبار  يونايتد  مانشســتر  على 

أرسنال على التعادل.
 57 إلى  ليفربــول رصيــده  ورفع 
بفارق ســبع  املقدمة  نقطة في 
يواجه  الــذي  نقاط عن ســيتي 
وتســع  اليــوم  وولفرهامبتــون 

نقاط عــن توتنهام الــذي ياقي 
مانشستر يونايتد مساء امس.

وصعد واتفورد إلى املركز السابع 
32 نقطــة إثر  مؤقتــاً برصيــد 
كريستال  مضيفه  على  انتصاره 
باالس بهدفي اإليرلندي الشمالي 
كليفيرلي  والبديــل  كاثــكارت 
)67 و74( مقابــل هدف ســجله 
كاثكارت باخلطأ في مرمى فريقه 

.)38(
متذيــل  هدرســفيلد  وتعــادل 
الترتيــب مع مضيفــه كارديف 
ســيتي با أهــداف، وازداد وضع 
تعقيداً  األخيــر  قبــل  فولهــام 
بخسارته خارج أرضه أمام بيرنلي 

.1-2
وافتتح األملاني شورله التسجيل 
لفولهام )2( قبل أن تهتز شــباك 
فريقــه مرتــني بســبب بريــان 
و23(   20( أودوي  والبلجيكــي 
باخلطأ في مرمى فريقهما.. كما 
جتاوز ساوثهامبتون طرد الفرنسي 
45 بســبب  الدقيقة  فاليري في 
تلقي اإلنذار األصفر الثاني، وذلك 
بفــوزه علــى مضيفه ليســتر 

سيتي 1-2.
وســّجل بروســي من ركلة جزاء 
)11( واإليرلندي لونغ 45+2 لصالح 
النيجيري  تكفــل  فيمــا  الفائز 

نديدي بهدف ليستر )58(.

العواصم ـ وكاالت:
بدت ســيرينا ويليامز، مســتعدة 
للتتويج بأول لقب لها بالبطوالت 
األربع الكبرى فــي التنس بعد أن 
أصبحت أمــا، وقال مدربها باتريك 
مــراد أوغلــو، إنهــا وصلــت إلى 
أســتراليا في أفضل حاالتها بعد 

فترة راحة بسبب اإلجناب.
الذي  أوغلو،  الفرنســي مراد  ويرى 
ســاعد ويليامــز في إحــراز آخر 
عشرة ألقاب من إجمالي 23 لقبا 
فــي البطوالت األربــع الكبرى، أن 
الاعبة األمريكية كانت »في حالة 
مقبولة« عندمــا وصلت للنهائي 
في وميبلــدون وأمريــكا املفتوحة 

العام املاضي.
وقال املدرب لرويترز، إن لياقة سيرينا 
ارتفعت منذ هذا الوقت ورمبا يكون 
الرقم القياســي ملارجريت كورت، 
صاحبــة 24 لقبا فــي البطوالت 
األربــع الكبــرى، حتــت التهديد.. 
وأوضح »في العــام املاضي بذلت 
جهدا هائا لتستعيد لياقتها بعد 
اإلجناب وعادت بالفعل بأداء مقبول 

وبشكل سريع«.
وتابــع: »كان األمــر كبيــرا وكان 
الطبية  الشؤون  الكثير من  هناك 
بعد الــوالدة وبالتأكيــد لم تكن 
في كامــل لياقتها لكنها وصلت 
إلى النهائــي مرتني في البطوالت 

الكبرى«.وأضــاف: »أعرفهــا منذ 
سنوات وأدرك أنها في حالة بدنية 
أفضــل اآلن. كانت مســألة وقت 
امللعب  وميكن متابعة تطورها في 
»أعتقد  حتركاتها«.وأشار:  وكيفية 
أنها تعــود اآلن في حالــة بدنية 
جيدة جدا وهي مستعدة للتنافس 

وللفوز«.
 وأكملــت ويليامــز شــهرين من 
رقما  حققــت  عندمــا  حملهــا 
بالفوز بلقب أســتراليا  قياســيا 

املفتوحــة للمــرة الســابعة في 
عصر االحتــراف عام 2017، لكنها 
غابت عن حملة الدفاع عن اللقب 

بسبب إجازة وضع.
 وعادت للمنافسات في إنديان ويلز، 
العــام املاضي وخاضت موســما 
متقلبــا واضطــرت لانســحاب 
من الــدور الرابع ببطولة فرنســا 
املفتوحة بســبب إصابة عضلية، 
وخســرت فــي وقت الحــق أمام 

أجنليك كيربر في نهائي وميبلدون.
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ابو ظبي ـ وكاالت:

فوزا  اليابــان  منتخــب  حقق 
الُعماني،  نظيــره  على  صعبا 
بنتيجة 1-0، مساء أمس، على 
الرياضية،  زايــد  مدينة  ملعب 
فــي ثانــي مواجهاتهمــا في 
اجملموعة السادســة لكأس أمم 
آســيا 2019.وأحرز هدف الفوز 
لليابان، جينكي هاراجوتشــي، 
من ضربة جزاء »مثيرة للجدل«، 

في الدقيقة 28.
تأهله  اليابان  منتخب  وحسم 
رسميا للدور الثاني، بعدما رفع 
رصيــده لـ6 نقــاط، فيما ظل 
نظيره الُعماني بدون أي نقطة.
إلى ذلك، عاقبت جلنة االنضباط 
والقيم باالحتاد اآلســيوي لكرة 
رادولوفيتش  ميــودراج  القدم، 
 7500 مــدرب لبنان، بتغرميــه 
انتقادات  توجيه  بســبب  دوالر 
حــادة للتحكيم، فــي مباراة 
فريقه أمام قطر، باجلولة األولى 
بكأس  اخلامســة  للمجموعة 

آسيا 2019.
أمس،   ، اآلســيوي  االحتاد  وقال 
االنضباط فرضت هذه  إن جلنة 
الغرامــة على املــدرب القادم 
مــن اجلبل األســود »بســبب 
اإلدالء بتعليقــات من شــأنها 
اإلساءة لسمعة اللعبة«.وكان 
رادولوفيتش استشــاط غضبا 
بعد اخلسارة 2 ـ 0 أمام قطر إذ 
في  لفريقه  احلكم هدفا  ألغى 
الشوط األول ثم احتسب ركلة 
حرة على حافة املنطقة بسبب 
ملسة يد جاء منها الهدف األول 

للمنافس في الدقيقة 65.
رادولوفيتــش  قــال  وحينهــا 
للصحفيني: »من الصعب جدا 
احلديث بعد مثل هــذه املباراة 
ألني عّلمت الاعبني اللعب 11 
ضد 11 وليس 11 ضد 12 أو 13 

ولقد شاهد اجلميع ما حدث«.

باالعتذار  رادولوفيتــش  وتقدم 
املســيئة  التعليقات  عن هذه 
للتحكيم بعد خســارته -2 0 
اجلولة  فــي  الســعودية  أمام 
الثانية من منافسات اجملموعة 
اخلامســة، أمــس األول.. وهدد 
رادولوفيتش  اآلســيوي  االحتاد 

بعقوبات أشد لو كرر اخملالفة.
وســيحتاج منتخــب لبنــان 
بشــدة إلى الفوز علــى كوريا 
املقبل  اخلميس  يوم  الشمالية 
المتــاك فرصة التأهل إلى دور 
 4 الستة عشــر ضمن أفضل 
الثالث  املركز  منتخبات حتتــل 

في اجملموعات الـ 6.
مــن جانب اخــر، أكد ســردار 
اإليراني،  املنتخب  العب  أزمون، 
لقب  حلصــد  يخطط  ال  أنــه 
التي  آسيا  هداف بطولة كأس 
وقلل  اإلمارات..  تســتضيفها 
أزمون من أهمية الترشــيحات 
التي تشير إلى أنه على املسار 
هــّداف  ليصبــح  الصحيــح 
أنه  على  مشــددا  البطولــة، 
يضع في ذهنه دائما طموحات 

منتخب باده أوال.
وأوضح مهاجم فريق روبن كازان 
الروســي، أنه ال يهتم باأللقاب 

الفردية، »ألنه يسعى ملساعدة 
إيران في احلصــول على لقبها 
القاري األول منــذ عام 1976«.
وقال فــي تصريحات صحفية: 
الفريق، وليس  بأداء  »أنا سعيد 
بأهدافي التي أحرزها. ليس من 
املهم بالنسبة لي من يسجل 
فإن  يســجل،  ال  ومن  األهداف 
أهمية  أكثــر  الفريــق  جنــاح 

بالنسبة لي«.
رائــع، ألنك  »التهديف  وتابــع 
حتصــل علــى ما عملــت من 
أجلــه، أنا ممنت ألنني أســجل، 
لكن من األفضل أن تكون بطا 

أن تكون  للمســابقة بدالً من 
أفضــل هّداف«.ويتصدر أزمون 
قائمــة هدافــي بطولة كأس 
آســيا برصيد 3 أهداف، بعد أن 
إليران في شباك  ثنائية  سجل 

فيتنام، أمس األول.
من جانب اخر، اكد عبد القادر 
الســابق  القائــد  كردغلــي، 
أن نسور  الســوري،  للمنتخب 
قاســيون لــم يقدمــوا األداء 
آسيا  كأس  بطولة  في  املتوقع 

التي تستضيفها اإلمارات.
الســوري،  املنتخــب  وكان 
خســر أمام نظيره األردني )2-

املاضــي، بعدما  0(، اخلميــس 
استهل مشــواره في البطولة 
أمــام نظيره  بتعــادل مخيب 
أهداف. بــدون  الفلســطيني 
تصريحات  فــي  كردغلي  وقال 
من  األول  »الشــوط  صحفية: 
مباراة األردن، كان كارثيا ملنتخب 
سوريا فقد كان الفريق مشتتا، 
وهناك ضياع بشكل كبير على 
مســتوى كل اخلطوط، وغياب 

التركيز عند الاعبني«.
مهام  كانت  الواقع  »في  وأردف 
الاعبني في أرضية امللعب غير 
كان  الهدفني  وبعــد  معروفة، 
من املفتــرض ردة فعــل قوية 
لكن كان الفريق مستســلما 

للخسارة والروح مفقودة«.
وااللتحامات  »الثنائيات  وتابع: 
بني الاعبني كانت دوما لصالح 
الفريــق األردني، وكان شــوطا 
سيئا جدا، وفي الشوط الثاني 
اختلف األمر إلى حد ما، ولكن 
الفاعلية ضعيفة وكلها كانت 
ترتقي  ال  محــاوالت خجولــة 
لدرجة اإلصرار على تغيير احلال، 
وأخطــاء في التمرير بشــكل 
كبير، وهــذا معيب في محفل 

كنهائي آسيا«.
وواصــل »اآلن وقبــل مبــاراة 
الفريق  احلاســمة،  أســتراليا 
بحاجــة لصدمــة قويــة من 
املدرب لاعبني من أجل التأهل، 
وما زال هناك مجال للصعود«.
أحد  وال  »اجلميع مسؤول  وأكد 
يتهرب من املسؤولية، وما يبنى 
على خطأ يحصد نتائج سيئة، 
باألخطاء  يعتــرف  من  والقوي 

ويتافاها«.
العمــوم فإن  وختــم »علــى 
مباراة أستراليا ليست صعبة، 
ووجود  الثوب  تغيير  شــريطة 
وحتضيــر  إيجابيــة،  صدمــة 
املنتخب بشكل نفسي وذهني 
رب  من  التوفيق  ويبقــى  جيد، 

العاملني«.

أزمون اليهتم بلقب هداف القارة

اليابان تتخطى ُعمان بضربة جزاء مثيرة للجدل 
واالتحاد اآلسيوي يعاقب مدرب لبنان 

ميودراج رادولوفيتش يصرخ على طاقم التحكيم

صالح يواصل تألقه

سيرينا

األولمبي الكويتي 
يعسكر في الدوحة

الحبسي يتوج بطال 
للفورموال 4

القاهرة ـ وكاالت:
أعلن أحمد مجاهد، عضــو مجلس إدارة احتاد 
الكــرة، واملتحدث الرســمي، آليــة بيع تذاكر 
بطولة أمم إفريقيا 2019.. وأشــار مجاهد، إلى 
أن قواعد »كاف«، تنص على تخصيص نســبة 
لاحتــاد اإلفريقي، واملنتخبات املشــاركة، الفتا 
إلى أنه سيتم بيع باقي التذاكر على اإلنترنت، 
ولن تباع في منافــذ بيع مثلما كان يحدث في 

بطولة 2006.
وفــازت مصــر بتنظيــم كأس األمم اإلفريقية 
2019، بعــد التفوق على ملــف جنوب إفريقيا 
في التصويت بنتيجة 16-1.. ومن املقرر أن تقام 
البطولة خال الفترة من 15 حزيران إلى 13 متوز 
املقبل، وتضم 24 منتخًبا ألول مرة في تاريخ أمم 

إفريقيا.
وقــال مجاهــد فــي تصريحــات تلفزيونية، 
إنه ســيتم حتديث طــرق بيــع التذاكر، حتى 
تنتهي ظاهرة التكــدس التي كانت حتدث في 
البطوالت الســابقة، مؤكًدا أنــه يتواصل مع 
مسئولي التلفزيون حالًيا، لتحديث طرق النقل 
والكاميرات، مبا يتناســب مع حجم البطولة.. 
وأوضح مجاهد أنه ســيتم تخصيص مناطق 
مخصصة للمشــجعني فــي كل مدينة »فان 
زون«، وسيســمح لــكل جماهيــر منتخــب 

بالتشجيع بحرية كاملة في تلك املناطق.

الكويت ـ وكاالت:
خــاض منتخب الكويت األوملبــي، أول أمس، 
احلصة التدريبية األولى، في معسكره املقام 
في الدوحة، استعدادًا لتصفيات كأس آسيا 
حتت 23 سنة، واملؤهلة ألوملبياد طوكيو 2020.

وكان األزرق قد غــادر أمس األول إلى الدوحة، 
بعدما حقق الفوز وديًا على منتخب فلسطني 
بهدف مــن دون رد.. ويخوض األوملبي الكويتي 
في الدوحة دورة وديــة جتمعه مع منتخبات 

قطر، إيران، وطاجيكستان.
الكويتي  لألوملبــي  اإلعامي  املنســق  وقال 
ســالم العنزي في تصريحــات صحفية إن 
التدريبات جرت على ماعب املرخية القطري، 
وحرص خالها اجلهاز الفني بقيادة الكرواتي 
دينكو على اجلانب البدني.. وأضاف العنزي أن 
اجلهاز الفني حرص على شــرح خطة الفترة 
املقبلــة، مطالبا الاعبــني بالتركيز وحتقيق 
االســتفادة القصوى من التدريبات واملباريات 

الودية.
جدير بالذكر أن وفــد األوملبي الكويتي يضم 
25 العبا، وذلك بعد اعتذار الاعب عبدالعزيز 
مروي عن مصاحبة الوفد، الرتباطه باختبارات 

دراسية.

أبو ظبي ـ وكاالت:
حقق املتســابق العماني شــهاب احلبسي، 
املركز األول في بطولة اإلمارات للفورموال 4، 
اليوم اجلمعة، كإجناز أول له في العام اجلديد.

وقال احلبســي عبر حسابه اخلاص بـ«تويتر«: 
»العمانيــون قادرون على الوصــول للعاملية، 
وهذا الفوز هو فاحتة خير لي في هذه السنة، 
لي«.وتابع: »ســأواصل  البدايــة  واعتبرهــا 
عطائاتي فــي حتقيق اإلجنازات واأللقاب، ورفع 

اسم عمان عاليا«.
جدير بالذكر أن شهاب احلبسي حقق العديد 
مــن اإلجنازات واأللقــاب في العــام املاضي، 
من خال مشــاركاته في أكبر البطـــوالت 

العامليـة.

الكشف عن آلية بيع 
تذاكر أمم إفريقيا 2019
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اإلمارات ـ تايالند
الهند ـ البحرين

نهائيات أمم آسيا

مدرب سيرينا يرفع راية التحدي محمد صالح يقود ليفربول لتعزيز صدارته
قبل انطالق بطولة أستراليا



بغداد ـ الصباح الجديد:
»الصباح  اسرة حترير صحيفة  تتقدم 
برنامج  إلى أســرة  بالتهنئة  اجلديد« 
»مقصــورة الصــدى« الرياضي الذي 
إميان  اإلعالميــة،  الزميلــة  تقدمــه 
كاظــم، عبر إذاعة »الصــدى أف أم« 
الشمعة  إيقاد  مبناسبة   ،102/2 بتردد 
الثانية للبرنامج الذي يبث مباشــرة 
في الســاعة 7 من مســاء كل يوم 
ســبت. تقول الزميلــة، إميان كاظم: 
النجاح ملدة ســنة  وفقنا في حتقيق 

الذي ســجل  البرنامج  كاملة عبــر 
جناحاً كبيراً، ونحن اذ نوقد الشــمعة 
اإلسبوعي،  البرنامج  الثانية من عمر 
نتطلع بكل ثقة إلى مضاعفة العمل 
في تقدمي مــادة رياضية مهنية ونحن 
نبدأ سنة جديدة لبرنامجنا الرياضي 

مع اطاللة العام اجلديد 2019.
واكــدت انهــا حرصت علــى اعداد 
فيما يخرجــه علي عدنان،  البرنامج 
ومت فيه متابعة القضايا الرياضية في 
شــتى األلعاب وتضييف شخصيات 

عــدة كانوا حريصني على تســجيل 
حضور ناجح فــي البرنامج من خالل 
طروحاتهــم ومالحظاتهــم لقضايا 

الوسط الرياضي.
واكدت انها وجدت الدعم واملســاندة 
من جميع العاملــني في اإلذاعة وفي 
منصور  احمد  مديرهــا،  مقدمتهم، 
القصيــر، الذين شــكلوا خلية نحل 
وايصال  التفوق  تعمل مبهنية وشعار 
للمستمعني  املتميزة  اإلعالمية  املادة 

واملواكبة للحدث أوالً بأول.

إعالم البارالمبية:
صدر العــدد اجلديد من مجلة  
باراملبياد الناطقة رسميا باسم 
اللجنــة الباراملبيــة  الوطنية 
العراقيــة وصادرة عن قســم 

االعالم في اللجنة الباراملبية.
وقال رئيس قسم االعالم  هشام 
السلمان الذي يرأس حترير اجمللة 
ان العــدد اجلديد يحكل الرقم 
23 وتضمــن احصائيــات عن 
مشــاركات االحتادات الرياضية 
اخلارجية خالل  البطــوالت  في 

العام املنتهي.
 مضيفا الــى ان العدد تضمن 
ايضا احصائيــات عن الالعبني 
مختلــف  علــى  احلاصلــني 
والفضية  الذهبية  االوســمة 
والبرونزيــة  التــي شــهدتها 
البطوالت العربية واالســيوية 
فيها  شــاركوا  التي  والعاملية 
خالل العــام 2018 اضافة الى 
واللجان  باالنديــة  احصائيات 
الفرعيــة التــي حصلت على 
املراكــز الثــالث االولــى فــي 

االلعاب  بكافة  العراق  بطوالت 
تنضمهــا  التــي  الرياضيــة 
اللجنــة الباراملبيــة العراقية 
ســنويا اضافة الى ابواب اجمللة 

الثابتة.

الشــارقة  ـ محمــد ابراهيم 
وعلي حنون*

قال رئيس االحتاد العراقي لكرة القدم 
عبــد اخلالــق مســعود أن االتصال 
الهاتفــي لرئيــس الــوزراء الدكتور 
منتخبنا  بوفــد  املهدي  عبــد  عادل 
الوطني املشــارك في نهائيات كاس 
اسيا املقامة حاليا في دولة االمارات 
العربيــة  منح الوفــد حافزا معنويا 
كبيرا وستكون كلماته زاده من اجل 
تقدمي منتخبنا  األفضل أمام منتخب 

إيران.
وأوضح مســعود في تصريح ملوفدي 
االحتاد العراقي للصحافة الرياضية أن 
»رئيس الوزراء أثنى في مكاملته معنا 
على تفاني العبينــا وحرصهم على 
االيجابية مقترنة   النتائــج  تكون  ان 
باملستوى اجليد وهو شيء يبعث على 
التفاؤل« مبينــا أن »عبداملهدي متنى 
على تشــكيلة منتخبنــا  أن حتقق 
املزيد من النتائج االيجابية الن الفوز 

يفرح الشعب العراقي ويسعده«.
وأضاف »نحن من جانبنا كاسرة احتاد 
وجهة مشرفة على املنتخب الوطني 
نعاهد رئيس الــوزراء واجلماهير على 
العراقيــة على تقــدمي كل ما ميكن 
أن يُســر اجلميــع ويجعــل ثقتهم 
مبنظومتنــا قائمــة » الفتــا إلى أن 
وأنهم  عاليــة  الالعبني  »معنويــات 
يعون أن حتقيــق نتيجة ايجابية امام 

املنتخب االيراني امر ممكن«.
وأشــار مســعود إلــى أن »املنتخب 
الوطني، خاض يوم أمس االحد ، اولى 
وحداته التدريبية في دبي التي وصلها 
قادما من الشــارقة، استعدادا للقاء 
منتخــب إيران يوم األربعــاء القادم« 
الفتــا إلى صــدور تعميــم من قبل 
رئاســة االحتاد يقضي بتسمية ثالثة 
العبني من قبل اجلهــاز الفني إلجراء 
اللقاءات الصحفية مع املؤسســات 
اإلعالمية املتواجدة في امللعب وقبيل 

انطالق الوحدة التدريبية«.

ووصف رئيس وفد منتخبنا للبطولة 
علــي جبــار، مباراتنا مــع املنتخب 
اإليراني األربعاء، باملباراة االستثنائية، 
وأوضح  قاري.  كالسيكو  متثل  كونها 
جبار فــي تصريــح ملوفــدي االحتاد 
العراقــي للصحافــة الرياضيــة أن 
األســود  حققهما  اللذين  »الفوزين 
في احملطتني املاضيتني على حســاب 
دفعة معنوية  أعطيا  واليمن  فيتنام 
كبيــرة لالعبينــا رغم تبايــن األداء 
وتأشــير اخملتصني لعديد املالحظات 
علــى املســتوى الذي ظهــرت فيه 
أن  »إال  مســتدركا  تشــكيلتنا« 

مايهمنــا فــي هذه املنافســات هو 
كسب النقاط ملواصلة املشوار«.

ورأى  جبــار »النتيجتــان اللتان خرج 
بهما منتخبنا  في املباراتني املاضيتني 
كانتا مســايرتني  لتوقعــات اجلميع 
نظير اخلبرة والتفوق الفني ملنتخبنا، 
فقط هي الصــور األدائية جاءت في 
بعــض أوقات اللقائني دون مســتوى 
النهاية  الطموح« مضيفا »لكن في 
كســبنا النتيجة وتأهلنــا إلى الدور 

الستة عشر وهي املوضوعة األهم«.
وبصــدد رؤيته ملبــاراة منتخبنا أمام 
نظيره اإليراني، بني جبار أن »ملواجهة 

إيران منزلة خاصة لدى اجلميع متأتية 
من مكانة الفريقني في القارة وأيضا 
العتبارات اللقــاء الفنية والتاريخية، 
لذلك هي بالنسبة لنا نهائي بطولة 
أيضا«  لإليرانيني  أنها كذلــك  واجزم 
متابعا »تأسيســا على ماتقدم فان 
أداء منتخبنا ينبغــي أن يأتي مغايرا 
على اعتبار أن مؤشر املستوى الفني 

العام للمنتخب اإليراني مرتفع«.
 واكد املديــر الفني ملنتخبنا الوطني 
كاتانيتش انه ســعيد ملستوى االداء 
الــذي ظهر بــه العبونا فــي مباراة 

اليمن.

 وقال خــالل املؤمتــر الصحفي الذي 
اعقب املباراة : »اود ان اهنيء الالعبني 
على ماقدموه  بعــد ان لعبنا مباراة 
جيدة للغاية كان من املمكن ان نخرج 
منها بعدد اكبر من االهداف وان نقوم 
بهجوم اكثر شراسة ولكن املهم اننا 
تاهلنا الى دور الســتة عشر وعلينا 

االن ان نفكر باملباراة القادمة.
ملواجهة  لــه  ماســيخطط  وعــن 
ايران وان  حتديد بطل اجملموعة امــام 
اوراقا ملفاجاة منافســه  كان يخفي 
فيها قال :ســنقرر ماســنفعله في 
املبــاراة املقبلــة وسنحســب لكل 

شيء حســابه ســواء في مايتعلق 
اللعــب  طريقــة  او  بالتشــكيلة 
ايران  مبــاراة  شــريط  وساشــاهد 
وفيتنام بعــد ان تابعت قبلها مباراة 
ايــران واليمن ووجــدت بعض نقاط 
الضعف فيــه وحتى فــي مايتعلق 
مبتصدر الفــرق ووصيفــه قد يكون 
املركز الثانــي افضل مــن االول في 
بعض احلاالت وقد تكون مباراتنا امام 
ايران مفتوحة ولن جند عشرة العبني 

ايرانيني في منطقة الهدف
وخالفا الجــواء الفرح التــي امتدت 
اجنحتها في ملعب الشــارقة خالل 
وبعد املبــاراة فقد تعكــرت االجواء 
عند مدخل فندق هيلتون مقر اقامة 
وفــد املنتخب بعد ان احتشــد عدد 
كبير من االعالميــني للظفر ببعض 
احلوارات مع الالعبــني والتعرف على 
انطباعاتهم عن احــداث املباراة  دون 
ان يتمكنوا من بلوغ غاياتهم ليخبروا  
بان تصريحات الالعبني ممنوعة اال في 
التوقيتات احملددة ولثالثة العبني فقط  
يتم اختيارهــم من قبل املالك الفني  
بينما كان اجلمهور القادم الى الفندق 
من بقاع شتى  اوفر حظا اذ متكن عدد 
منهم من التقــاط الصور التذكارية 
مع العبــي املنتخب بعد ان ســمح 
لهم بذلك . وجنحت الســعودية في 
حتقيق الفوز على لبنان  بهدفني دون 
رد في املباراة التي جرت في ملعب ال 
مكتوم بدبي ضمن اجلولة الثانية من 
من منافسات اجملموعة اخلامسة وقد 
ســجل هدفي السعودية فهد املولد 
في الدقيقة 12 وحسني املقهوي في 

الدقيقة 67 .
وجتــري في الســاعة الســابعة من 
مســاء اليوم االثنــني بتوقيت بغداد 
مباراتان ضمن اجلولة الثالثة واالخيرة 
للمجموعة االولــى اذ تتقابل تايالند 
مع االمارات فــي ملعب هزاع بن زايد 
مبدينة العني وتلتقي البحرين بالهند 

في ملعب الشارقة .

* موفــدا االحتــاد العراقــي لإلعالم 
الرياضي

كاتانيتش : لدى اإليرانيين نقاط ضعف سنستغلها

رئيس الوزراء يثني على تفاني االسود 
ويحثهم على المزيد من النجاحات
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تذكروا موقعة كانبرا
املنتخــب الوطني حقق فوزين فــي أول مباراتني 
ضمن نهائيــات أمم آســيا 2019، يترقب مباراته 
الثالثــة األخيــرة فــي دور اجملموعات حلســاب 
اجملموعة الرابعة امام نظيره اإليراني مســاء بعد 
غٍد األربعاء، اذ يتفــوق األخير بفارق األهداف وهو 

يقبض على صدارة الترتيب.
والفوز على اليمن بالثالثة، ال ميكن ان يكون عامل 
غرور لدى العبينا الشباب الذين نامل من البعثة 
وإدارتها ان تبعدهم عــن التصريحات اإلعالمية 
والظهــور املتكرر في احاديث لوســائل إعالمية 
شــتى، اخذ بعضهــا يعمل على اســتحصال 
احاديث لالعبينا بعيــداً عن وقت التدريبات وفي 
مقر اقامتهم بالفندق!!.. وهذا يحسب على إدارة 
البعثة التي عليها ان تراعي شبابية الوجوه التي 
تدافع عن ألوان القميص الوطني في قلة خبرتها 
بالتعامــل مع الوســائل اإلعالميــة ورمبا يخرج 
حديث عفوي غير مقصود يتســبب مبشــكالت 

تكون سلبية على مسيرة األسود في البطولة.
الفريــق اإليراني، ليــس بعبعــا، ولطاملا كانت 
مبارياتنــا أمامــه كبيرة، اخرها موقعة اســتاد 
كانبرا التي لن تغادر الذاكــرة، فعودة إليها، جند 
انهــا حدثت يوم 23 كانــون الثاني 2015 في ربع 
نهائيات كأس األمم اآلســيوية بالنسخة رقم 16 
التي ضيفتها أستراليا، وفيها حققنا الفوز بعد 
مباراة ماراثونية بعد التعــادل 3 ـ 3 في الوقتني 
االصلي واإلضافي، ليحســمها أســود الرافدين 
بالفــوز 7/6 قاطعني تذكرة العبــور إلى نصف 

النهائي.
يقول الصحفي الرياضي اإلماراتي، أحمد احلوري: 
نعم من حقنا أن نســعد بالنقاط الثالث، ولكن 
هــذا ال يعني أن نبالغ في الفــرح، يجب التركيز 
علــى كيفية تصحيــح األخطاء، وهــي كثيرة، 
وكيفيــة الوصول إلى حالة مــن اجلاهزية حتى 
ال تتكرر هذه األخطــاء، ويجب التذكير بعد كل 
مباراة أن هدفنا جميعاً جتاوز الدور األول فقط، بل 

املنافسة على اللقب.
صافرة أخيرة.. عندما يكون حارسنا املتألق خالد 
عيسى هو جنم املباراتني وينال كل اإلشادة، فهذا 
يدل على حالة تراجع بقية اخلطوط في منتخبنا 

وأفضلية الطرف املنافس.

إعالم شؤون االقاليم والمحافظات 
ضمن نشاطات دائرة شؤون االقاليم واحملافظات/ قسم 
املوهبة الرياضية، القى مســؤول التربية والتنظيم في 
القســم، وائل محمد، محاضرة تربوية لالعبي املوهبة 
الرياضيــة بفعالية كرة الطاولة بحضــور مدير املركز 
حكمت جــواد، احملاضرة كانت قيمة تناول فيها  االلتزام 

بالقوانني واالنظمه املروريه وسالمة التنقل، 
وتطرق احملاضر إلى جوانب تهم بناء شــخصية املوهوب 
الرياضي منها احترام املســؤول والالعبني والتاكيد على 
النظافة العامة والنظافة الشــخصية، فيما دعا مدير 
مركز املوهبة باللعبة، إلى االهتمام باجلانب الدراســي 

واحلصول على ارفع درجات النجاح.

محاضرة تربوية للمركز 
الوطني بكرة الطاولة

مهند علي يتجاوز دفاعات اليمن

غالف اجمللة

إميان كاظم

بغداد ـ الصباح الجديد:

ملنتخبنا  التدريبي  املــالك  قال عضو 
الشــبابي باملالكمــة، محمــد عبد 
الزهــرة: ان منتخــب الشــباب بدأ 
معســكراً تدريبياً داخليــا في قاعة 
الشــبابية  باملدينة  املركــزي  االحتاد 
للمشــاركة في بطولة  اســتعداداً 
العرب املقــررة ان جترى في جمهورية 
مصر العربية ابتداء من يوم 2 شباط 

املقبل.
واضاف عبد الزهرة: اعمل ضمن املالك 
التدريبي الذي يضم ســراقة صبيح 
وحاليا  غامن  واحمــد  ومجيد كيطان 
يتــدرب 20 مالكمــا ســيتم اختيار 
نصفهم للمشــاركة فــي البطولة 
املقلة بــأوزان ( 49 و52 و56 و60 و64 

و69 و75 و81 و91 و+ 91 كغم).

تدريبات مكثفة
التدريبات  الالعبــون  يــؤدي  واضاف: 
بانتظــام بشــكل يومــي مــا عدا 
اجلمعة، حيث هنالك اندفاعاً واضحأً 
واصرارا كبيرا على حتقيق النجاح في 

النــزاالت العربية املقبلة، موضحا ان 
الالعبني الذين انخرطوا في التدريبات 
احلالي حققــوا النتائج املتقدمة في 
البطوالت التــي نظمها احتاد اللعبة 
على صعيد فئتي الشباب والناشئني، 
بينهــم 4 مــن ســكنة احملافظات، 
نصفهم من البصرة واخر من كربالء 

ومالكم واحد ايضا من ميسان.

معسكرات تدريبية 
واوضح ان املعســكر التدريبي احلالي 
يعد مرحلة اولى من التحضير، على 
أمل ان يعقبه معســكرا تدريبيا في 
والبصرة  اجلنوبيــة  احملافظات  أحدى 
اقربهــا لتضييفه من أجل رفع درجة 
جاهزية العناصر الشبابية استعداداً 
للمحفل العربي املقبل الذي يسعى 
فيــه منتخبنــا إلــى اثبــات جدارة 
مراكز  علــى  باملنافســة  القبضات 

املقدمة والتتويج بالكؤوس.

طاقات شبابية
وتابع: نعول علــى امكانات الطاقات 
الشبابية في تسجيل افضل النتائج 
ضمــن البطولــة العربيــة املقبلة، 

حيــث ميلكــون األمكانــات الفنية 
اجليــدة ويتطلعون علــى املضي في 
مسيرة النجاح التي حتققت لرياضة 
املالكمــة في احملافــل األخيرة ومنها 
بطولة القوقاز الدولية التي اختتمت 
في اذربيجان  وحصــل عليها فريقنا 
الوطني لفئة الشــباب  بعد التفوق 
الكبير في النزاالت، حيث توج العبينا 
منصات  واعتلــوا  األولــى  باملراكــز 

التتويج بجدارة.

دعم احتاد اللعبة
وبــني ان احتاد اللعبة، برئاســة، علي 
اإلدارية  الهيئة  ورفاقه فــي  تكليف، 
الحتاد املالكمة املركزي، يحرصون على 
التدريبات ويعملون على توفير  تفقد 
الالعبني  االعداد ويشجعون  مقومات 
على رفــع اجلانبني البدني والفني من 
أجل تسجيل أفضل النتائج والوقوف 
فوق منصات التتويج في االستحقاق 
العربي املقبل، بالتنســيق مع املركز 
الوطنــي لرعاية املوهبــة الرياضية، 
واألخير يحرص على تقدمي املســاندة 
وايضا يرفــد املنتخب بطاقات واعدة 

متلك الثقة فوق احللبة.

تشكيلة الالعبني
يذكــر ان الالعبــني الذيــن يــؤدون 
التدريبات هم ( ســجاد علي وحسني 
عبــد الهادي وســيف ســعد وعبد 
الوهاب عمار ومحمد أنور وحمزة علي 
وباقر أمير وســيف منتظر وســجاد 
صفــاء وعلي جاســم وعلــي عبد 
الرحيم وضرغام كرمي ومحمد حسن 
وحســن راضي ومرتضى باســم من 
هاشــم  وعلي  عقيل  ومؤمن  بغداد، 
من البصرة واحلســن عامر من كربالء 

وعقيل خالد من ميسان).

خبرات ومنافسة
واختتم املدرب الشــاب، محمد عبد 
الزهرة، انه كسب اخلبرات في التدريب 
بعد مســيرة اللعب ثم التدريب في 
نادي الشــرطة او املنتخــب الوطني 
األول وحصوله على شهادة التدريبي 
الدوليــة STAR 1 ، مؤكداً طموحاته 
في املســاهمة مــع رفاقــه بقيادة 
قبضات الشباب إلى تسجيل افضل 
بطولة  لقب  على  واملنافسة  النتائج 

العرب.

بغداد والبصرة يحضران القفازات 

منتخب الشباب يستعد لبطولة العرب بالمالكمة 

تقرير

جانب من تدريبات منتخب الشباب

صدور العدد 23 من
 مجلة بارالمبياد

بغداد ـ الصباح الجديد:
الشــاملة  الصيانة  ضمن عملية 
لقاعات مجمعها ، شــرعت دائرة 

شؤون االقاليم واحملافظات / قسم 
بعملية  أمس  الرياضيــة/  املوهبة 
املركز  قلع االرضية القدمية لقاعة 

الوطني لرعايــة املوهبة الرياضية 
لكــرة اليــد ، اســتعدادا لفرش 
بإشــراف شعبة  اجلديدة  االرضية 

شــركة  وتنفيذ  بالدائرة  الصيانة 
البــان العراقيــة لبنــاء القاعات 

واملنشآت الرياضية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
العراقي  االحتــاد  انتخابات  اســفرت 
لتنس كــرة القدم  عن فــوز كال من 
صفاء صاحب واســعد علي وســعد 

عبيد وعلي خلف واياد عباس ويسرى 
مجيد وجليل حنون واسكندر كمال ، 
وجرت االنتخابات، وبحضور 33 عضوا 
ميثلون الهيئة العامــة الحتاد اللعبة، 

والبالغ عددهم 38 شخصا.
وحصل كال من صفــاء صاحب على 
33 صوتا واســعد علي على 31 صوتا 
وســعد عبيد وعلي خلــف على 29 

صوتا لكل منهما واياد عباس ويسرى 
مجيــد على 28 صوتــا وجليل حنون 
على 27 صوتا واســكندر كمال على 

25 صوتا.

»مقصورة الصدى« .. يوقد شمعة ثانية بشعار تعزيز النجاح

إدامة أرضية قاعة كرة اليد

صفاء صاحب يحتفظ برئاسة اتحاد تنس كرة القدم
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أحالم يوسف
الكــذب، تزييف حقيقــة ما، تقود 
اليه أســباب عدة، أحيانا اخلوف من 
اثارة مشــكلة، وأحيانا أخرى يكون 
الغــرض من التزييف خبث ســببه 
معــاداة لطرف معــني، وفي بعض 
األوقــات تكون الغايــة من الكذب 

اصالح ذات البني.
كلنا في وقت مــا، اجبرنا ظرف ما 
على الكذب، وغالبا ما كان بســبب 
اخلــوف من اثارة مشــكلة مع أحد 
قريب، او اخلــوف من عقوبة اوتأنيب 
ميكــن ان نتعــرض اليــه ان بحنا 
باحلقيقة. لكن مــن منا يجرؤ على 
اإلعالن عــن تلك الصفة؟ او اإلعالن 
عن حــاالت الكذب التي مارســها 

بحياته؟
   ســالنا أشــخاصا مــن اعمــار 
ووظائف متباينــة، متى كانت آخر 

مرة اضطروا فيها الى الكذب؟ 
   عودة البهادلي أستاذ لغة اجنليزية 
يقول: " بصراحة انا يوميا اضطر الى 
الكذب الن زوجتي ووالدتي يعترضان 
على أي فعــل أقوم به، حتى لو كان 
فعــل خيــر، فســيكون االعتراض 
بحجة ان البعض ال يســتحق هذا 
اخليــر، لذا فــال ميكــن ان أخبرهما 
ان  ميكن  وال  احلقيقيــة،  بتحركاتي 
أخبرهمــا مع من احتــدث، وعن أي 
موضوع: ويضحك قبل ان يسترسل 
" انتظر ابنتي ان تكبر لتكون ثالث 

امرأة تعيش مع كذبي".
    هناك العديد من النســاء والرجال 
أيضــا، يجهلــون طريقــة التعامل 
األبن،  او  الشــريك  مــع  الصحيحة 
لــذا فأحيانا حتى احلــرص يترجموه 
االخر  الــى  بطريقــة خاطئة، تصل 
قيدا وتضييقــا، انتصار علي صاحبة 
احدى املكتبــات في بغداد تقول: آخر 

زرت  والدتــي، ألني  كذبة كانت على 
بيت عمتي التي اختلفت معها قبل 
سنتني تقريبا، واجبرتني في وقت ما 
ان اقطع عالقتي معهــا، فجاملتها 
وبالفعــل امتنعت عــن لقائها ملدة 
اشــهر، لكنــي فيمــا بعــد زرتها 
تواصلي  وعاودت  املشكلة،  وتفهمت 
معها، واقــوم بزيارتها بني مدة ومدة 
أخــرى، وطوال هذا الوقــت أحاول ان 

اصلح ذات البني بينهما.

اصــالح ذات البــني، أحــد أســباب 
الكذب، وهنــا فالكذب ليس محرما، 
الن الغايــة دائما هي األهــم، يقول 
حسنني ياسني: اخر مرة كذبت فيها 
كانت على صديقني لي، بالفعل كان 
الســبب او الغاية اصالح ذات البني. 
عالقتنا قدمية، منذ ان كنا في املرحلة 
االبتدائية، لكن دخل بعض املنافقني 
بني صديقــني لي، وتســبب بخالف 
بينهما. تدخلــت بالفعل واضطررت 

الــى الكذب، واســتطعت ان أصلح 
بينهما واحلمــد هلل، "ضاحكا" أمتنى 

ان ال يقرأوا كالمي هذا.
هل قلنا ان الكذب مــن اجل اصالح 
ذات البني ليــس محرما؟..نعم ولكن 
أنى لنــا ان نطلق مثل هذي االحكام، 
ولســنا اهل دراية؟..هل ثمة في هذا 
كذبة؟..من يدري؟....اذن الكذب كذب، 
والرائع من ال يعممه ويجعله وسيلة 

دائمة للتخلص من أشياء ومواقف.

الصباح الجديد - وكاالت:
الوقت احلقيقي  الفاتيكان  حدد علماء 
لـ "نهاية العالــم"، بعد متكنهم من 
فك شيفرة مخفية في لوحة "العشاء 
األخير" املشهورة التي رسمها، ليوناردو 

دافينشي )1519-1452).
وتعد لوحة "العشــاء األخير" أشــهر 
لوحة للرسام اإليطالي واخملترع ليوناردو 
دافينشي، إذا أهملنا لوحة "املوناليزا". 
وقد رســمت منها نســخ عديدة جدا 

تفوق نسخ "املوناليزا".
ومع ذلك، بقي السر الذي أخفاه الرسام 
في لوحة "العشــاء األخير" التي تعبر 
عن حدث من أحــداث الكتاب املقدس، 
إلى اآلن غير ملحوظ. ولكن اإليطالية، 

سابرينا ســفورتس غاليتسيا، 
التي درست موروث دافينشي 
كاليفورنيا،  جامعــة  فــي 
وتعمل حاليا في أرشــيف 
الفاتيــكان، متكنــت مــن 

اكتشاف هذا السر وحله.
دافينشــي  رســم  وقــد 
اللحظــة التي أبلــغ فيها 
بأن  السيد املسيح تالميذه 

وهي  سيخونه،  أحدهم 
األخير"  "العشاء  حادثة 
املكتوبة بصورة مفصلة 
املقدس  الكتــاب  فــي 
في إجنيــل يوحنا 13:21. 

وكما تؤكد الباحثة، فإنها 

متكنت من فك شيفرة 
في  دافينشي  رسالة 
التي تظهر  النافذة 
خلــف الســيد 
فــي  املســيح 

اللوحة.
الباحثة  وتقــول 
من  متكنت  إنهــا 
مجموعة  وضــع 
مــــن الرمــــوز 
ضيـــــــة  يا لر ا
لفلــــكيـــة  ا و
تشكــــــــيل  و
فسيفســــــاء، 
فك  مت  وبواسطتها 

الشيفرة اعتمادا على الرموز الفلكية 
املنعكســة في اللوحة و24 حرفا من 
اللغة الالتينية، تعبر عن 24 ساعة في 

اليوم.
ووفقــا للباحثــة، فإن نهايــة العالم 
ســتحدث في األول من نوفمبر تشرين 
الثانــي من عام 4006، حيث ســيدمر 
العالم "طوفان كبير" يبدأ في شــهر 
مــارس اذار من العام نفســه. ولكنه 
سيشــكل للبشــرية مرحلة تطهير 
جديدتــني"،  وســماء  "أرض  وبدايــة 

بحسب Express البريطانية.
نرجو ممن يبقــى حيا من قراء هذا اخلبر 
حتــى 4006، ان يعلمنا حني يلتحق بنا 

في اآلخرة، ما حدث! 

موعد نهاية العالم يختفي داخل لوحة 

احتفل النجم العاملي جون 
متابعيه  بوصول  ترافولتا، 
التواصــل  موقــع  علــى 
إنســتجرام"  االجتماعي 
إلى مليون متابع، وشــكر 
محبيه على هــذا الدعم 
املعنــوي الــذي يحصــل 
عليــه منهم علــى مدى 
األعــوام املاضيــة. وظهر 
العمر  من  البالــغ  النجم 
بن  ابنه  برفقــة  عاما،   64
العمر  من  البالغ  ترافولتا، 
ثماني سنوات، في مقطع 
فيديو نشره على حسابه، 
قائال: "بــن ترافولتا، وجون 
ونحن  اليوم  هنا..  ترافولتا 
نقود دراجاتنا، حصلنا على 
األخبــار العظيمــة، التي 
تفيــد بأنه أصبــح لدينا 

أكثر من مليون متابع على 
موقع "إنستجرام".

عن  "ترافولتا"  وكشــف 
مظهــره اجلديــد، اذبــدا 
أصلع مع حليــة "الثعلب 
املظهر  وهــو  الفضــي"، 
أثنــى عليه جمهور  الذي 
بعد  كبير،  بنحو  متابعيه 
ارتدائــه جملموعة متنوعة 
من الشعر املستعار طوال 

حياته املهنية.

أعلن جنم بوليوود هريثيك 
والده  إمتــام  عن  روشــان 
راكيش  الكبيــر  املنتــج 
ناجحة  لعملية  روشــان 
ســرطان  مــن  للعــالج 
عبــر  وذلــك  احلنجــرة، 
الشــخصي  احلســاب 
لهريثيك على موقع تويتر.
وقــال هيريثيــك ردا على 
أحد متابعيه أنه ســعيد 
بإعالن جنــاح عملية والده 
وفقا ملا ذكره األطباء، بعد 
تشــخيص اصابة روشان 
احلنجرة  بســرطان  الوالد 

في مراحله األولى.
وكان قــد اعلــن هريثيك 
روشــان عن مــرض والده 
برفقته  له  لصورة  بنشره 

مــن داخل صالــة ألعاب 
حســابه  على  رياضيــة، 
موقــع  علــى  اخلــاص 

انستجرام.
وكتب هريثيك مع الصورة 
أن والده يعد أقوى شخص 
عرفــه بحياته، كونه أصر 
يوم  تفويــت  عــدم  على 
الرياضة،  ملمارســة  واحد 

حتى بعد أن علم مبرضه.

الشــابة  النجمة  زينــت 
آنا هاثــاوي غالف مجلة " 
فــي   "Town & Country
الصادر  اجلديــد  عددهــا 
الثاني  كانون  يناير  لشهر 
جلسة  أجرت  كما  اجلاري، 
تصويــر خاصــة للعــدد 
اجلديد ظهــرت بها بأكثر 

من إطاللة جذابة.
آنا في حوارها مع  وحتدثت 
الفني  عملهــا  عن  اجمللة 
 MODERN LOVE املرتقب
الذي سيشهد عودة قوية 
التليفزيون  لشاشات  لها 
إلى جانب عــدد كبير من 

أبرز جنوم هوليوود.
اإلطالالت  وكانت جميــع 
التي ظهرت بها آنا هاثاوي 
فــي جلســة التصويــر 
مــن تصميمات  للمجلة 
 Carolina Herrera ماركة

الشهيرة.

جون ترافولتا

آنا هاثاوي

هريثيك روشان

أخبــارهــــــــــم الكذب يولده الخوف

الكذب

حسين الصدر 

للنساء دورُهن الرائد 
--1

النساء شقائق الرجال ، 
وهن يشــكلن نصف اجملتمع، ويقفن مع الرجال جنبا الى جنب 
في قضايا األمة اخلطيرة ويتفوقن علــى الرجال وعياً واختياراً 

في بعض األحايني .
--2

والسؤال اآلن :
هل من شاهد على تفوقهن على الرجال ؟

واجلواب :
ان موقف النســاء هو الذي أبطل أطروحــة تنصيب )عمر بن 
ســعد ( قاتل احلســني )ع( أميراً على الناس فــي العراق، بعد 

مصرع )يزيد بن معاوية( عام 64 هجرية 
--3

حني وصل خبر هالك يزيد بــن معاوية الى البصرة ، كان )عبيد 
اهلل بــن زياد( أميراً على البصرة فجمــع الناس وخطب فيهم 

ثم قال :
" اختاروا اميراً عليكم وبايعوُه ، أميراً يجاهد عدوكم ،

وينصف مظلومكم ،
ويقسم بينكم أموالكم "

أرأيت كيف راهن هذا العّتل الزنيم على الُسَذِج واملغفلني –وما 
أكثرهم في اجملتمع – وحتدث بلغة معســولة الصطياد رضاهم 

به ؟
وبالفعل فقد أّثر كالَمُه في تلك الشــريحة ، فقال جماعة من 

البصريني :
ال نرى غيرك جديراً بهذا ، فكن أميرنا حتى يختار الناُسخليفًة 

لهم .
بهذه السرعة انطلت عليهم اخلديعة ، 

ونسوا او تناسوا هوية ابن زياد الدموية، وجرائمه الفظيعة،ودوره 
املســعور في محاربة ســيد الشــهداء االمام احلسني )ع(،وما 
أعقب فاجعة الطف من مواقف وأعمال تبرء منها االنسانية .

وليســت االكثرية دليالً على رجحان االختيار في كل األحوال – 
كما هو معلوم –

وهنا اســتغل ابن زياد هذه املبادرة البصرية فكتب الى عامله 
على الكوفة )عمرو بن حريث( :

" ان ادُع الناس في الكوفة الى طاعتي،
فلما دعاهم الى بيعة ابن زياد ، قام يزيد بن رزمي الشيباني وقال :

ال حاجة لنا بامارة بني أمية وابن مرجانة ،
ولن تكون البيعة سوى ألهل احلجاز ، وقد مال البعض الى بيعة 

)عمر بن زياد ( لكّن نساء همدان ، 
ونساء كهالن ،
ونساء ربيعة ، 

ونساء نخع 
رحن يصحن ويبكني في املســجد اجلامع وَيْندبن احلســني )ع( 

ويقلن :
ألم يكف عمر بن ســعد قتله ســيد الشهداء )عليه السالم( 

حتى يأتي ويتأمر علينا ؟!
وكان هذا املوقف النســائي األصيل، الدال على درجة عالية من 
الوعي والتشــخيص الصحيح ملا يجب ان يكون عليه االختيار 
للوالة ، السبب في انهاء االمر والعدول عن اختيار عمر بن سعد 

للوالية .
وهذا موقف تاريخي للنساء يُكتُب مباء من ذهب ،ولواله لوقعت 

باألمة كارثة جديدة .
--3

وال يصــح على االطالق االســتهانة بدور املــرآة خصوصاً في 
القرارات املصيرية لألمة .

--4
ورغم اننا في القرن احلادي والعشرين امليالدي والذي يفترض فيه 
أْن يكون املنسوب احلضاري والثقافي عالياً –اال اننا مازلنا نعيش 
تغليب الصفة الذكورية على اجملتمع ، وهذا ما يستتبع اعطاء 

دور هامشي للمرأة ، هذا اذا لم يصادر دورها بالكامل ..
قد تخلو الكابينة الوزارية من أمرأة واحدة ..!!

وقد يجتمع رجال السياسة وال حتضر معهم امرأة واحدة !!
--5

اننا ال نُعنى مبطلق احلضور للمرأة ، وامنا املهم أال يغيب احلضور 
النوعــي ، القــادر على اإلثــراء ، والدافع نحو اتخــاذ القرارات 

السليمة في شؤون البالد والعباد .

Husseinalsadr2011@yahoo.com

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلن عدد من وسائل اإلعالم الهندية، تفاصيل 
العمــل الفني اجلديد للنجمــة ديبكا بداكون 
والذي ســيكون أول أعمالها السينمائية في 

عام 2019.
ووفقا ملوقــع "إنديا توداي"، فــإن فيلم ديبكا 
اجلديد سيكون باســم Chhapak، وستجسد 
بــه ديبــكا دور الناجية من هجــوم حمضي، 
ويشــاركها في بطولة الفيلم النجم الشاب 

فيكرانت ماسي.
وعلمت وســائل إعالم هندية مقربة من ديبكا 
أنها اعترفت أنها لم تكن مهيأة نفســيا لهذا 
الدور، فقد تسببت التفاصيل التي عرفتها عن 
شخصيتها في الفيلم بأزمة نفسية للنجمة 
الشــابة من صعوبــة ما تعرضت لــه بطلة 

القصة احلقيقية.
وقد تؤدي احلالة التي متر بها ديبكا حاليا لتأجيل 
تصوير الفيلم ألجل غير مسمى، حلني جاهزية 

ديبكا لبدء التصوير رسميا.
 Sanjay Leela Bhansali's يذكــر ان لفيلــم
Padmaavat الفضــل بتحقيــق نقلة نوعية 
للنجمة الشــابة ديبكا بداكون في مسيرتها 
الفنية، برغم أنه العمــل الفني الوحيد الذي 

شاركت به خالل عام 2018.

العمــل  هــذا  ومتكــن 
السينمائي املتميز من 

وضــع ديبكا على 
ترتيب  قمــة 

م  لنجــو ا
األبــرز 

لبوليــوود 
مبــــوقـــــع 

التقييمـــــــات 
الشهير  السينمائية 

.IMPD
2018 كان  ومع نهايــة عــام 

إجناز ديبكا مضاعفا كونها الفنانة 
األولــى التي تنجح فــي إزاحة النجم 

شاروخان من على قمة هذا الترتيب منذ 
ما يزيد على عشر سنوات.

ديبكا بداكون تخوض 
تجربة سينمائية معقدة

الصباح الجديد - وكاالت:
أقامــت منطقــة نائيــة في أقصى الشــرق 
الروسي مارثون فريدا من نوعه، إذ جرى السباق 
في حرارة متدنيــة بلغت 51 درجة مئوية حتت 

الصفر.
وبحســب مــا نقلــت صحيفة "ديلــي ميل" 
البريطانيــة، فإن الســباق أقيم فــي منطقة 
ياكوتيا، ولم تتعد احلرارة سالب 47 درجة مئوية 
في أكثر اللحظات دفئا، حيث تعد أكثر مناطق 

العالم برودة.
ولم يســتطع أي من املشاركني الـ 16 أن يكمل 

السباق لنهايته، جراء البرد القارس.
وتراوحت أعمار املشــاركني في الســباق البارد 

بني 21 و71 ســنة، وقال العداء الروسي يور 
أبرامانــوف، إن املاراثون يريــد إظهار قدرة 
الناس علــى التأقلــم مع درجــة احلرارة 

املتدنية.
أوليســوف، وهــو عداء  أونكنتي  وقــام 
يبلــغ من العمر 71 عاما بقطع عشــرة 
كيلومتــرات خالل مدة تقارب ســاعة 
وثماني دقائق. وتابع سياح من أستراليا 
املثير،  املاراثون  واليابان، أطــوار  والهند 
أقيم  بريطاني  ماراثــون  بعدما ظــل 
بدرجــة حرارة بلغت 27 درجة حتـــت 
الصـفر، أبرد سباق في العالم، حتى 

تنظيم املنافسة الروسية األخيرة.

ماراثون بدرجة حرارة 
51 تحت الصفر

الصباح الجديد - وكاالت:
حتتفل شــخصية الرسوم املصورة تان تان بعيد 
ميالدها التســعني هذا العام بشكل مثير 
للجدل، وذلك بعد أن نشــر ورثة مبتكر 
إيرجيــه  البلجيكــي  الشــخصية 
نســخة جديدة من قصة "تان تان 
يرجع  وهي عمل  الكونغو"،  في 
إلى عام 1930 وواجه اتهامات 

بالعنصرية.
الناشــرون  ورفــض 
بــأن  تلميحــات 
التي  القصــة، 
فيها  تظهر 

شــخصيات 
بشفاه  سمراء 
وترتــدي  مكتنــزة 
مآزر، متثل مشكلة. وقال 
روبرت فاجننبرج للصحفيني: 
احلوار أهم شــيء، والعمل على 
وإنهاء االســتعمار ال يقل  تفكيك 

أهمية.

لكن الفنان الكوجنولي بارلي باروتي املقيم في بروكسل، 
أبلغ رويترز أنه شــعر بأن نشر نســخة جديدة من ذلك 
العمل، في وقت يشــهد صعودا فيمــا يبدو للجماعات 
القومية والعنصريــة في أوروبا، ليس قرارا حكيما. وقال: 
علينا أن نسأل أنفسنا إن كان تلك هي اللحظة املناسبة.
وتدور أحداث القصة التي نشــرت عــام 1946 حول تان 
تان وكلبه اخمللص ســنوي وهما يصارعان مهربي األملاس 

وصائدي الطرائد.
ورفضت محكمة بلجيكية محاولة من منظمي حمالت 

كوجنوليني قبل نحو عقد حلظر الكتاب.
وقال القضاة إن القصة عكست التصرفات االستعمارية 
في زمنهــا، وإنه ال يوجد دليل على أن إيرجيه، الذي توفي 

عام 1983 عن عمر 75 عاما، كانت له أراء عنصرية.

الصباح الجديد - وكاالت:
من املتوقع ان تصبح ألــوان النيون القوية كاألحمر 
واألصفر واألزرق، املسيطرة ليس فقط على األزياء، 

بل وألوان صبغات الشعر أيضا لشتاء 2019.
وكتبت مجلة "فــوغ" األميركية أن الصحفيني 
توصلــوا إلى هذا االســتنتاج من خــالل حتليل 
احلسابات الشخصية للمدونني ومشاهير األزياء 

واملغنني.
ووفقــا "لفــوغ"، ســتكون ألــوان النيون هي 

الطاغية خالل عام 2019.
األزياء  عارضــة  بإطالالت  اجمللة  واستشــهدت 
الشهيرة كيندال جينر، التي نشرت صورة على 
حسابها على إنســتغرام مرتدية ألوان النيون 
األخضر. ومن جانبها صبغت شقيقة كيندال 
الصغــرى عارضة األزياء كايلي جينر شــعرها 
 Amiaya اليابانيــة  باللــون األزرق، واملغنيــة 

شعرها باللون الوردي الفاقع.
لكن، هل أولئك النساء هن من يحدد جمالية 

ما نرتديه؟ ام ان البيئة، ولون البشرة، وطبيعة الشخصية 
هي التي تســهم بالدرجة األســاس بتحديد شكل ولون 

املالبس التي نرتديها ولون صبغة الشعر املالئمة؟

ألوان النيون تسيطر على 2019

"تان تان" يثير الجدل بذكرى ميالده
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