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والحظ دبلوماسي أوروبي طلب عدم
كشف هويته أن السـياسة اخلارجية
لــلــبــشــيــر "تــمــلــيــهــا من كل جــانب

الضغوط االقتصادية".
وعـانى اقتـصـاد الـسودان كـثـيرا من
حــظـر فــرضــته في  1997الــواليـات
ـتـحـدة بــداعي دعم نـظـام الـبـشـيـر ا
تـــنـــظــــيـــمـــات اسالمــــيـــة بـــعـــد أن
اســتــضــاف في تــســعــيــنــات الــقـرن

اضي خصوصا اسامة بن الدن. ا
وأتـاح تعـزيـز التـعـاون مع واشـنطن
رفع احلــظــر في  2017لــكن خــبــراء
يــرون أن ذلـك لم يــؤد الى الـــنــتــائج
ـــتـــوخـــاة خـــصـــوصـــا مع ابـــقـــاء ا
واشنطن السـودان على الئحة الدول

الداعمة "لالرهاب" منذ .1993
وللخروج من األزمة االقتصادية كان
على الـسـودان التـعـويل على شـركاء
آخـرين. وفي كـانـون االول/ديـسـمـبر
 2018قــــبـل أيــــام من بــــدء حــــركــــة
االحـتجـاج الـتـقى بـشـيـر في دمشق
الرئيس الـسوري بشـار األسد. وكان
بذلك أول رئـيس عـربي يزور سـوريا

منذ اندالع النزاع فيها في .2011
وبـــحــسب خـــبــراء فــان الـــهــدف من
الزيـارة التقـارب مع روسيـا احلليف
وثـوق لسـوريا والـقوة الـنافذة في ا

الشرق االوسط.

وكـان الـبـشــيـر تـخـلى في  2016عن
حلـيفه االيـراني حلـساب الـسعـودية
وانـضـم الى الـتــحـالف الــذي تـقـوده
ـتـمــردين في الـيـمن الـريــاض ضـد ا

دعوم من طهران.  ا
وبــحــسب وســائل اعالم فــان مــئـات
اجلـنــود الـسـودانــيـ يـقــاتـلـون في

صفوف التحالف في اليمن.
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ــقــابل مـــنــحت الـــســعــوديــة "وفـي ا
واالمــارات الــبـشــيــر فـقط مــا يــكـفي

حتى ال ينهار".
من جانب آخر استثمرت قوى أخرى
على غرار الص مليارات الدوالرات
في الـــــســــــــــــــودان في الـــــعـــــقــــود

األخيرة.
وقـال الـدبـلـومـاسي األوروبي "تـعـبر
دول مثل الـص وروسـيا الـسودان
كـــبــوابــة دخــول إلـى افــريــقــيــا (...)
وســــواء تــــعــــلق األمــــر بــــهــــمــــا او
بالـغربـي ال أحـد يرغب في انـهيار

السودان".
ــــصـــدر الــــدبــــلــــومــــاسي وأشــــار ا
االوروبــي الــى أنـه وإن كــــــــــــــــــــانـت
تحدة واالحتاد االوروبي الواليات ا
الحق من "ال يــدعـمــان الــبــشـيــر"  ا
احملكمة اجلنائـية الدولية في جرائم
حــرب وابــادة في دارفــور فــانــهــمــا

بـالده فــــانـه ال زال يــــحـــــظى بـــــدعم
حـلـفـائه االقـليـمـيـ عـلى غـرار قـطر

والسعودية ومصر.
ـصـري عبـد الـفـتاح وكـان الرئـيس ا
ـاضي اثر الـسيـسي قـال االسـبـوع ا
اســتــقــبــالـه مـســتــشــارا مــقــربــا من
البشـير "ان مـصر تدعم بـالكامل أمن
واســتـــقــرار الــســودان االســاســيــ

ألمنها الوطني".
وبعـد فـتـرة من تدهـور الـعالقات في
 2017اثـر اتــهـام الـبـشــيـر الـقـاهـرة
بدعم معارض سوداني جتاوزت
مصر والسـودان مؤخرا خالفـاتهما.
ورفــــعـت اخلــــرطـــــوم فـي تــــشـــــرين
األول/أكتوبر 2018 قرار منع توريد
منتجات من مصر استمر 17 شهرا.
وبـعــد أيـام من بـدء الــتـظـاهـرات في
الـسـودان اتـصـل أمـيـر قـطـر الـشـيخ
تــمــيم بن حــمـد آل ثــاني بــالـبــشــيـر

ليعرض عليه مساعدته.
وبـحـسب االفـنـدي فـان مـصـر وقـطـر
والـسـعوديـة "تـعـارض أي انـتـفـاضة
نــاجـحــة من أي نــوع" في الــسـودان
"وهـي تــــــــــرى أنـه اذا حــــــــــدث ذلك
فــســتـــكــون الــتـــالــيــة" عـــلى الئــحــة
االحــتـــجــاجــات دون أن تـــغــيب عن
ذهـنهـا حـركات "الـربـيع الـعربي" في

عام 2011.
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احلـــــاالت الــــــواردة فـــــضـال عن احلـــــاالت
الباردة التـي تراجع االستـشارية). وأضاف
ستشفى اسـتقبلت خالل 2018 نحو أن (ا
 36432حـالـة مـرضـيـة مــابـ اسـتـشـاريـة
" مـــشــيــرا الـى ان "عــدد احلــاالت وطــوار
الطارئـة بينهـا بلغت 11748حالة في وقت
ســـجل الــــعـــام الـــســــابق له  8515حـــالـــة
طــــارئـــــة). وأوضح ان (مـن بــــ احلــــاالت
الـــطــارئـــة الـــتي وردت إصـــابـــات الـــدمــاغ
والعـمود الـفقـري نتيـجة الـرمي العـشوائي
وحـوادث الـسـيـر والــشـجـار والـسـقـوط من
أمــاكن مـــرتــفـــعــة إضـــافــة الى اجلـــلــطــات
الدماغية ونـزف الدماغ) واضاف ان (شهر
ــاضي ســجل اعــلى مــعـدل تـشــرين األول ا
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أعلن مـستـشـفى جراحـة اجلمـلـة العـصبـية
عن اسـتـقـبـاله  11748حـالـة طـارئـة خالل
اضي من ب 36 الف حالة راجعت العام ا
ستشفـى وقال بيان تلـقته (الزمان) امس ا
ان (احلـاالت الــطــارئـة تــضـمــنت إصــابـات
الــدمــاغ والــعــمـــود الــفــقــري جــراء الــرمي
الــعــشــوائي والــشــجــار وحــوادث الــســيــر
فـاجـئة وغـيـرها). وقـال مـدير واجللـطـات ا
ستشفى سـمير حمـيد الدلفي ان (طوار ا
مسـتشفى اجلـملـة العـصبـية تـستقـبل على
مـــدى ٢٤ ســاعـــة يـــومـــيـــا حـــاالت طـــارئــة
ـعاجلة تلك وكوادرها تعـمل باستـنفار تام 

بغداد
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يــــعـــمالن مع ســـلـــطـــات اخلـــرطـــوم
لضمان "بقاء السودان مستقرا".

وذلك ألن أي عـدم اســتـقــرار في هـذا
ــكن أن يـــؤدي الى مــوجــة الــبـــلــد 
هـجـرة جـديــدة الى أوروبـا بـحـسب

صدر ذاته. ا
وتــــقـــول آمـــال الـــطـــويل من مـــركـــز
االهــرام لـــلـــدراســات الـــســـيــاســـيــة
واالســتــراتــيــجــيــة في الــقــاهــرة إن
ـوقع االسـتـراتــيـجي لـلـسـودان في ا

كالم أبيض

كثر احلديث في السنوات االخيرة عما اطلق عليه بالصحافة االستقصائية
 وجنح دعـاتهـا في التـرويج لهـا في األوساط الصـحافـية حـتى تمـكنوا من
ـية بادراجـها مادة دراسـية في منـاهجهـا  وكأنها ؤسـسة األكاد اقـناع ا
ـاضـيـة التي فن اعالمـي جديـد  لم تـعـهـده وسـائل االعالم في جتـربتـهـا ا
ز ) البريطـانية كأول جريدة امـتدت ألكثر من قرنـ بصدور جريدة ( التـا
ـا يـقـرب الـقـرن صـدرت في عـهـد الـوالي فـي العـالـم عام  178 وبـعـدهـا 
مـحــمـد عـلي بــاشـا اول جـــــــــريـدة عــربـيـة في مــصـر بـعــنـوان ( الـوقـائع

صرية ) وحتديدا في العام 1828. ا
وكـانت الـتــحـقـيـقـات الـصـحــفـيـة واحـدة من أبـرز الـفـنــون الـتي اعـتـمـدتـهـا
سـموعة  ـرئيـة وا ـقروءة وا ـختـلف أشـكالـها ا ومـازالت وسائل االعالم 
وكـان يـراد بالـتـحقـيـقات الـتي شـبهـهـا الـبعض بـاإلجـراءات التـحـقيـقـية في
اقـسـام ومراكـز الـشرطـة  الـوقوف عـلى احلـقـيقـة وكـشفـهـا للـرأي الـعام 
بـوصف ذلك وظـيفـتـهـا األساسـيـة. وبالـرغم من اخـتالف الـبيـئـة االتصـالـية
هيـمنة عـليها ـدة وملكـية وسائل االعالم والـقوى ا الـتي سادت خالل تلك ا
عـمـا هو سـائد اآلن  اذ أحـدثت ثـورة االتصـاالت حتوالت جـذريـة في بنـية
الـعملية االتـصالية اجلمـاهيرية  وانتـجت فضاء اعالميا مـفتوحا  واضعة
اجلـمـهــور امـام خـيـارات التـعـد وال حتـصـى  فـضال عن حتـريـر الـوسـائل
ساحة االعالمـية من القيـود التي تكبل حـركتها ومـا يعيق عمـلها  لتـنعم 
ـرونـة واحلـريـة  بـالـرغم من اخـتالف الـبـيـئـتـ اال ان وسـائل كـبـيـرة من ا
االعالم الـتـقـلـيـديـة انـتجـت العـديـد من الـتـحـقـيـقـات الـتي كـشـفت فـيـها عن
ي وأقــلـقـت سـلــطـات ســيـاســيـة حـقــائق مــهـمــة أثـارت الــرأي الــعـام الــعـا
سؤولية  ومثال ذلك التحقيق الذي قام واجـتماعية على مستوى عال من ا
به الـصـحفي االمـريـكي (بوب وودوورد) الـذى كـشف فيـه فضـيحـة تـنصت
الـرئــيس األمــريـكى األســبق (ريـتــشـارد نــيـكــسـون) فــيـمــا عـرف بــقـضــيـة
(ووتـرجـيـت) عام 1972 والـتي انـتـهت به الى االسـتـقـالـة   وكـذلك قـضـية
(األسـلحـة الفـاسدة) الـتي فـجرهـا الكـاتب القـصصي الـكبـير احـسان عـبد
الـقـدوس في مــجـلـة روز الـيـوسف الـتي كـان يـرأس حتـريـرهـا عـام 1950
وفـضـيـحـة (سجن ابـو غـريب) الـتي كـشـفـهـا الصـحـفي االمـريـكي سـيـمور
ــعــنى ان االســتــقــصــاء كـان هــدفــا من أهــداف فن هــيــرش عـام 2004 
الـــتــحـــقـــيق الـــصــحـــفي  ومـن خالل قـــراءاتي في أدبـــيـــات الــصـــحـــافــة
االسـتـقـصـائــيـة وحـضـوري الـعـديـد من الـفــعـالـيـات بـهـذا الـشـأن وآخـرهـا
األصـبوحـة الـتي نظـمتـهـا نقـابة الـصحـفـي الـعراقـيـ فرع ديـالى بعـنوان
(الـصحافة االسـتقصائيـة) التي حاضرت فـيها الدكتـورة بشرى احلمداني
ـيــز الـصـحـافـة ـتـخــصـصـة بـالــصـحـافـة االسـتــقـصـائـيــة  لم أجـد مـا  ا
عـناه احلقيقي . يـحاول منظرو االسـتقصائيـة عن فن التحقـيق الصحفي 
الـصـحافـة االسـتقـصـائيـة االقـتراب بـهـا من اجراءات الـبـحث العـلـمي على
ـوضــوع وحتـديــد األهـداف ووضـع الـفــروض واألبـعـاد مــسـتــوى انـتــقـاء ا
الـقانونيـة وغيرها عبـر خطة تخضـع لدراسة متأنـية  وكأن هذه االجراءات
ال يُـعـمـل بـهـا عـنـدمــا يـفـكـر الـصــحـفـيـون بـتــحـقـيق مـعــ  واحلـقـيـقـة ان
الـصحفـي يضـعون كل ذلك بـحسبـانهم  والعـمل على وفق خرائط ذهـنية
واضـحة. ان غـالـبيـة التـحقـيقـات الـسائـدة في وسائل االعالم سـواء أكانت
ية او عربـية ال تنـطبق عليـها االشتراطـات الفنـية التي حددتـها األدبيات عـا
االعالمـية لـفن التـحـقيق الـصحـفي وال يعـني ذلك عيب في هـذا الفن بـقدر
هارات ؤسسات التي يعملون بها وا مـا يتعلق ذلك بالصحفي أنفسهم وا
الـتي يـتـوافـرون عـليـهـا . مـا يـقـلق في األمـر الـتـرويج الالفت في الـسـنوات
ـرتبطة عنـية بها وا االخـيرة للصـحافة االسـتقصائـية  وانشـاء الشبكـات ا
بـإخرى اقلـيمية او دولـية  وما تـتلقاه من دعم مـالي من مصادر مـجهولة 
وتـزويد العامل بها بأحدث التقنيات وتوفير احلماية القانونية ومتابعة تلك
ـنـتـمـ لـها الـشـبـكـات الـتفـصـيـلـيـة لـكل خـطـوة من خـطـوات الـصحـفـيـ ا
ـكلفـ بإجناز حتقـيقات بـعينهـا  وبدأت هذه الـشبكات تـنشط وبفـاعلية وا
ـنـاطق الـتي تـشـهـد تـغـيـيرات وبـخـاصـة في الـبالد الـعـربـيـة وحتديـدا في ا

سياسية واضطرابات أمنية.
كل ذلك يـــثــيــر الــريــبـــة الى درجــة جــعـــلت الــبــعض يـــرى ان الــصــحــافــة
االســتـقــصــائــيـة لــدى هــذه الـشــبــكــات مـاهي اال عــمل مــخــابـراتـي جلـمع
ـثل نشر ـعلـومات والـبيـانات الـسريـة عن الدول وال  ا
بـعض احلقائق اال تـغطيـة على تلك الـغايات  نحن مع
اكـسـاب الطـلبـة والـصحـفيـ مـهارات االسـتقـصاء 
لـكـنــنـا بـالـضـد من االرتــبـاط بـالـشـبـكــات االقـلـيـمـيـة

والدولية وامتداداتها احمللية.

مقر البنك الدولي
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حذر البنك الدولي من زيادة اخملاطر
ي فـي ظل مـا عــلى االقــتـصــاد الــعـا
ـظـلـمة) مـرجـحًا سـماه بـ(الـسـماء ا
اســتــمــرار الـنــمــو بـرغـم الـتــبــاطـؤ
بــعض الــشـيء  هــذا الــعــام والــعـام
ه ـــقــبل.وتــنـــبــأ الــبــنـك في تــقــو ا
ـيـة بـأن الـسـنـوي لالحـتـمـاالت الـعـا
ي بـنـسـبـة يـتـوسـع االقـتـصـاد الـعــا
ــئــة هــذا الــعـــام بــيــنــمــا2.9  فـي ا
ئة سيـكون حجـم التوسع 2.8 في ا

في 2020 .
لـكن يـبــدو أن هـذه الـتـوقـعـات تـزيـد
اخملـــــاوف الـــــتـي تـــــعـــــني أن األداء

االقتصادي ال يفي بالغرض.
وهــنــاك بــالــتــأكــيــد بــعض األخــبـار

اجليدة في هذا التقرير. 
إذ أنه في الـوقت الــذي يـتـبـاطـأ فـيه
ــرجح أن ي من ا االقــتــصــاد الـــعــا
يـكـون مـا يـسـمـيه االقـتـصاديـون في

البنك(الهبوط الناعم). 
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وقد بـدأ التبـاطؤ في مـنتـصف العام
ــتــوقع ــاضي  اال  ان الــتــبــاطــؤ ا ا
يـركـز عـلـى الـدول الـغـنـيـة وخـاصـة
ــتــحــدة لــكــنــهــا سـوف الــواليــات ا
تستمـر في التوسع بسـرعة أكبر من
مــنــطــقـة الــيــورو أو الــيـابــان وفــقـا

لتوقعات البنك .
ـتحدة وجاء التـباطـؤ في الواليات ا
نــتــيــجــة لــتـــأثــيــر الــتــخــفــيــضــات
الضريـبية لـلرئيس االمـريكي دونالد
تــرامب وبــحــلــول عــام 202 سـوف
ـوهــا االقــتــصـادي إلى يــنــخـفـض 
النـصف تقـريـبا لـيصل إلى 1.6 في
ئة في ئة مقـارنة بنحو  2.9 في ا ا
ــرجح أن ــاضي.كــمـــا من ا الــعـــام ا
ــو األســـواق الــنـــاشــئــة يـــتــزايـــد 
واالقـتـصـادات الـنـامـيـة إلى حـد مـا

ـنـتـجـات.وتـوضح مـسـتـورد لــهـذه ا
فــرانـــزيـــســـكــا أن (الـــتـــجـــارة بــ

تحـدة والصـ تمثل 20 الواليـات ا
ـية و40 ـئة من الـتـجـارة العـا في ا
ــــــائـــــة مـن الـــــنــــــاجت احملـــــلي في ا
ي. وإذا تأثـر كالهما اإلجمـالي العـا
فإن هـذا الشيء سـيشـعر به اجلـميع
في الـعالم).وال يـتـوقع الـبـنك حدوث
ركـود في أي مـن هـذه االقــتـصـادات
ـعــلــقـ عــلى الــرغم من أن بــعض ا
ـتـحـدة يـشــيـرون إلى أن الـواليــات ا

قبل.  متجهة إليه العام ا
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ولــــكـن إذا حــــدث ذلك فــــإن خــــطــــر
ي سـيــزداد بـشـكل حـدوث ركــود عـا
ـاضي حـاد. ويــقـول الــتـقـريــر (في ا
ي في أي كان خـطر حدوث ركـود عا
ـــائـــة. ولـــكن إذا كـــانت عــام  7في ا
تـحدة تعـاني من تراجع الواليـات ا
فـإن االحـتـمــالـيـة تـرتـفع إلى  50في
ـال أيــضـا ــئـة).وتــواجه أســواق ا ا
خـــطـــرا مــتـــزايـــدا مع زيـــادة فــرص
حـدوث تـطـورات غـيـر مـنـظـمـة. فـإذا
ارتـفـعت أسـعـار الـفـائـدة مـرة أخرى
ــتـحــدة أو إذا حـقق في الــواليـات ا
الدوالر مكـاسب كبـيرة فقـد يكون له
تـأثــيـر عـلى االقــتـصـادات الــنـاشـئـة
والنامية.ويظهر خروج بريطانيا من
االحتــاد األوربي (الــبــريـكــست) في
تـقو الـبـنك الدولـي بوصـفه خـطرًا
مــحـتــمالً بــالـنــسـبــة لـلــبـلــدان الـتي
تــعــتــمـد بــشــكل خــاص عــلى الــبـيع
ألوربا. وإذا خـرجت بريـطانـيا بدون
اتفاق فستكون هناك فرصة حلدوث
ضـرر اقتـصـادي كـبيـر لـكل من لـندن
ــكن أن يــؤثـر واالحتــاد األوربي و
بـعد ذلك عـلى بـلـدان أوربا الـشـرقـية
وشمـال أفريـقيـا التي تـتكامـل بشكل
وثـيق مع أوربـا.وحـتى في الـصـورة

ـتـفـائـلـة نسـبـيـا لـلـبـنك فـإن هـناك ا
بعض التـوقعات الـكئيـبة ألجزاء من
العـالم النـامي وهي اجملمـوعة التي

ساعدة. يقدم فيها البنك الدولي ا
وبــالــنــســبــة لـنــحــو  ثــلث الــبــلـدان
عـنـية لن يـكون الـنـمو في نـصيب ا
الـفـرد كـافـيـا السـتـئـنـاف مـا يـسمـيه
ـتـقدم الـتـقـريـر (اللـحـاق) بـالـعـالم ا
وهو تضييق الفـجوة ب مستويات

عيشة. ا
وفي أفـريـقـيـا فـإن نـصيـب الفـرد في
منطـقة جنـوب الصحـراء الكبرى من
ئة دجح ان يـكون اقل من 1 في ا ا

وهــو لــيس كــافـيــا الحــراز تــقـدم في
تخـفيف الـفـقر. من جـهة اخـرى أعلن
ي لـــلـــذهب امس ان اجملـــلـس الـــعـــا
إحـتــيـاطي الـعــراق من الـذهب خالل
شـهـر كـانـون الثـاني بـلغ  96.3 طـناً
بـعــد ان (اشـــــــــــــــتـرى  6.5أطـنـان
اضـي من عام 2018) خالل ايـلـول ا
مـبـينـا ان (هـذه االحـتيـاطـيـات تـمثل
ــــئــــة من بــــاقـي الــــعــــمالت6.4  بــــا
االخــرى). واضـــاف أن (الــعــراق مــا
ـيا ـرتـبة  37عا يـزال يحـافظ عـلى ا
من حيث هذه االحتياطيات من اصل
 دولــة مــدرجــة في االحــصـاءات100

حـتمية الـقدر واقعة ال مـحال  وقد عانـيتُ وما زلتُ اعاني من تلـك احلتمية
 حـ سرق منـي نهر دجـلة ابني " طـارق " عصر يـوم اخلميس 21 ايـلول
سنة 2000 وهـو يدخل بوابة  18ربـيعا  ساعيا ألنـفاذ صديقه من الغرق
 فــغــرق ! اتــوجس خــيــفـة مـن االقــدار  وفي كل يــوم  يــكـون دعــائي ان
يـخفف عنا الرحمن اقدار الكدر  لـكن اليوم   انبأني زميل  بخبر صادم
 وهـو  تعرض  انسان وصديق واخ لم تلده امي الى حادث  اثناء تأديته
لـواجب ازالـة حواجـز عن دائرته قـبل ايام   فـوقع مـا لم يكن بـاحلسـبان 
حـ تهاوى عمود من احلديد عليه  تـسبب في كسور ورضوض بليغة في

جسمه  ودفع الله ما كان اعظم ..
 تـأملت اخلبر  وتساءلت : هل كان واجب هـذا االنسان النبيل  ان يرافق
ـوقع من هم مــسـؤولــ عن واجب االزالـة تــلك ? اكـيــد ال .. فـالـرجـل هـو 
هني  دعاه  ليـكون في مقدمة الركب مـدير عام في دائرته  لكن حـرصه ا
... انـهــا االقـدار والشك .. رحـمـاك ربي .   كم عــجـيـبـة هي األقـدارُ  وكم
تسري سفينةُ حياتنا في بحارها إلى حيث ال ندري. رجل هو واالنسانية 
تـوأم .. ولم نتـحادث يـومـا إال ووجدتُ عـنده طـيبـة ونيل وشـجاعـة  بسـعة
فـجر الـصبـاح .. ومرة قـال لي " ال يهـمني أن أكـون في اعلى مـوقع .. قدر
ـساء وأنـا أشعـر أنني قـمت بشيء مـفيد مـا يهـمني أن أعـود للـفراش في ا
لـنــاسي ومـجـتــمـعي .. فـضـمــيـري مـقــيـاس تـقـربي الـى الـبـاري.. فـعال ان
ـكانَ ـتنـاقـضات مع أنَّ الـزَّمنَ واحد ,وا األقـدار عجـيـبة  في جـمعـهـا ب ا
واحـد ,وحـامل األقدار شـخص واحد. حـ علـمتُ بخـبر حـادثة الـصديق 
ـلم حزني  فإذا به يـهاتفني  صـعقتُ  فكـتبتُ له رسالـة سريعة  ريـثما أ
مـبتسما  شاكرا اقـدار رب العا  غير اني قـرأت في ثنايا صوته حزنا
عـميـقا .. لـله درك ابا حـيدر .. صـبرك عـجيب  ومن هـذا الصـبر  سـتنبع
بـذرة عودتك الـى محـبيك  وانت كـما عـرفتـك .. فقـد تولـدت عنـدي قنـاعة 
ان األقـدار تزرع وال نـدري متى سـنحـصد? وتَـمشي بـنا فـي درب احلياة ,
وال نـدري إذا كـنَا سـنصل إلى نـهـاية الـطريق ,أم ال 
وبـاألقـدار ننـتظـر مسـافرا ,ولـعـلَّه لن يعـود   ويـأْتيـنا

غائب ما كنّا نرجتي أن يعود ..
سـأراك عــلى عـهـدك .. بــاسـمـا  حـازمــا  فـاحلـيـاة

امتحان  وانت اهل لهذا االمتحان  ..

بــاحلــاالت الــطــارئــة بــواقع 1115حــالـة).
وتابع ان (عـدد مراجعـي االستشـارية خالل
ــاضي بــلغ  24684 في وقت كـان الـعــام ا
ـراجــعــ خالل   2017 يــصل الى عــدد ا
أكـثــر من 17 الف" الفــتـا الـى ان "احلـاالت
الواردة خاصة الطارئة مـنها بعضها حتال
ـركـزة وأخرى بـشكـل مبـاشر الى العـنـاية ا
الى العمليات حلاجتها الى تداخل جراحي

او الى الردهات).
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من جـهة اخـرى اعـلـنت دائـرة صـحـة ديالى
واد الـصـلـبة عن اتالف اكـثر من طن مـن ا
ـــواد واتالف اكــــثــــر من 1000لـــتــــر مـن ا
الـسـائـلـة خـالل شـهـر كـانـون االول .2018
وقـــال مـــديـــر اعالم صـــحـــة ديـــالى فـــارس
الــــعـــــزاوي لـ  (الــــزمـــــان) امس ان  (فــــرق
الرقـابـة الـصـحـيـة نـفـذت عدد مـن احلمالت
التـفـتيـشـية في األسـواق احملـليـة  اسـفرت
عن غـلـق وغـرامــة سـبــعــة مـحالت جتــاريـة
خملالفتها الشـروط والضوابط الصحية في
ــواد اخملــتــلـــفــة الــتي مــجــال عـــمــلــهـــا وا
تـعـرضـهـا واخلـاصـة بـاالسـتـهالك الـيـومي

) . وبــ الـــعــزاوي  انه ( لــلـــمــواطــنـــ
اتخاذ االجـراءات القـانونـية بـحق اصحاب
هـذه احملـالت   فـضـال عن عـمــلــيــة االنـذار
ـوجـه الـيــهم  اذ ســيــتم غــلـقــهــا وفـرض ا
غـرامـات مـاليـة  ومـصـادرة واتالف 1310
ـواد الغـذائـيـة الـصـلـبة و 1773 كغـم من ا

واد السائلة) . لترا من ا
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(أ ف ب) - يـــــواجه { اخلـــــرطـــــوم 
الــرئـيس الــسـوداني عــمـر الــبـشــيـر
حركة احتجاج شعبـية غير مسبوقة
مــنـذ أكـثــر من ثالثــة أسـابـيـع لـكـنه
الزال يحـظى بـدعم دول حـليـفـة قلـقة
ـنطـقـة التي تـمزقـها على اسـتـقرار ا
الـــنـــزاعـــات. ورأى عــــبـــد الـــوهـــاب
األفــــنـــدي الـــبــــاحث اجلـــامــــعي في
الــــدوحـــــة "أن كــــافـــــة األطــــراف في
عنى نطقة تـتصارع لكنـها تتفق  ا
ما بشأن الـبشير  إنها تـؤيد على ما
يــبــدو اسـتــمــراريــة احلـكـم احلـالي.
ــكن أن ال تــعــتــقـــد أن أي بــديل له 
نطقة". يكون في صاحلها وصالح ا

 UłU−²Š« W dŠ

يــشــهــد الــســودان مــنــذ  19كــانـون
األول/ديــســمــبــر 2018 تــظــاهــرات
بــدأت احـتــجـاجـا عــلى زيــادة سـعـر
اخلـــبـــز. لــكن ســـريـــعــا مـــا حتــولت
التظـاهرات الى حـركة احتـجاج ضد
نــظــام عــمــر الــبــشــيــر الـذي يــواجه
بحـسب خبراء أكـبر حتـد منـذ توليه

احلكم في 1989.
وقتل  22 شخـصا بحـسب حصـيلة
رسمـيـة لكن مـنـظمـات غيـر حـكومـية
دوليـة تقـول إن عدد الـقتلى  40على

االقل.
&lL∫ الرئيس السوداني عمر البشير اثناء جتمع النصاره ف اخلرطوموفي ح يلقـى البشيـر معارضة في

عـلى الـرغم من اسـتـمـرار الـهدوء في
الص وهي العمـلية التي بدأت في
بـدايــة الـعـقـد.وبــحـلـول عـام ?2021
ـقدار 6 ـوا  سوف حتـقق الـص 
ئة وهو الذي ال يزال قويا إلى في ا
حد ما لـكنه يـعد تغـيرا ملـحوظا في
االقـتصـاد الـصـيـني الذي كـان يـنـمو
ئة سنويا ب عامي عدل  10في ا
وقـــــالت اخلـــــبـــــيــــرة.2010و 1980
عدة االقتصادية في البنك الدولي وا
الـرئــيـســيــة لـلــتـقــريــر فـرانــزيـســكـا
هنسورج في مقابلة متلفزة انه( في
الـصـ  تـصـمـيم الـسـيـاسـة عـلى
و أكثر أساس تباطـؤ متعمد نـحو 

دى الطويل). استقرارا على ا
ويــعـــتـــقـــد الـــبـــنك الـــدولـي أن هــذه
الــتـوقـعــات سـتــمـثل األداء احملــتـمل
ـي خالل الـسـنـوات لالقـتــصـاد الـعـا
قبلة. ولكن هناك مخاطر قد القليلة ا
ال جتـــعل األمـــر يـــســـيـــرًا عــلـى هــذا
الــنـحــو . ويــنـعــكس ذلك في عــنـوان
تـقـريـر هـذا الـعـام: (سـمـاء مـظـلـمـة).
وبـعض هـذه الـغـيـوم التـي تلـوح في
ي مـألــوفـة ســمـاء االقــتــصـاد الــعــا
فـالـتـجارة الـدولـيـة تـضـعف بـالـفعل
والـنــزاع عـلى الــتـجـارة خــاصـة بـ
تـحـدة والـصـ هـو أحد الـواليـات ا
اخملاطر الرئيسـة وهما يشكالن أكبر
اقـتــصـادين عــلى الـكــوكب. وأشـارت
ئة حسـابات الـبنك إلى أن  2.5في ا
ـــيــــة تـــتـــأثـــر من الــــتـــجـــارة الــــعـــا
بــالـتـعــريـفــات اجلـديــدة والـضـرائب
الــتــجـاريــة الــتي تــبــادلت واشــنـطن

اضي. وبك فرضها في العام ا
 ويـرى التـقـرير إن تـبـاطؤ الـنـمو في
ثل مشـكلة خاصة بـالنسبة الص 
واد لـلـبـلدان الـنـامـيـة الـتي تـصـدر ا
اخلـام والسـلع الـصـنـاعيـة والـطـاقة
ـعادن حـيث أن الـصـ هي أكـبر وا

ية الية الدولية لالحتياطيات العا ا
ــرتــبــة اخلــامــسـة لــلــذهب وعــلى ا
عـــربــــيـــا حــــيث جــــاء بـــعــــد كل من
الـــســـعـــوديـــة ولـــبـــنـــان واجلـــزائــر
ولـــيــــبـــيـــا).واشـــار اجملـــلس الى ان
(احتـيـاطـيات دول الـعـالم من الذهب
ـقدار ارتـفع لـشـهـر كـانـون الـثـاني 
ـاضي 135 عن شـهـر كـانون االول ا
لتبلغ  33الف و 872طنا) مبينا ان
ـتحدة االمـريكيـة احتلت (الواليات ا
ـيا مـن حيـث هذه ـرتـبـة االولى عـا ا
االحـتيـاطـيـات الـتي بـلغت 8.133.5

انيا بـ 3.369 طنا). طنا تليها ا
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القرن االفريقي يشكل نعمة للبشير.
واضــــافـت "ان الــــقــــوى الـــــدولــــيــــة
واالقليمـية لن تترك الـسودان ينهار"
مـــعــتـــبــرة مع ذلـك أن كل شيء رهن
"طــريــقـة تــطــور مــوازين الــقـوى في

الشارع".
وبـحـسب الـبـاحـثـة فـان هـذه الـقـوى
تخشـى أيضا من بـروز "معـقل جديد
" في السودان بسبب عدم للمتطرفـ

االستقرار.
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ــنــتــجــات أعــلن مــديــر عــام شــركــة تــوزيع ا
النفطـية كاظم مسـير ياس عن خـطة جتهيز
الشـركة لـلـمولـدات السـكنـيـة من منـتوج زيت
الغاز (الگاز) في كافة احملافظات  ونقل بيان
تلقـته (الزمـان) امس عن مسيـر قوله (جـهزنا
محـافظـات بغداد  –النجف األشرف –كربالء
ـقــدســة - الــبــصـرة - مــيــســان - ذي قـار– ا
ثنى  –الديـوانيـة - بـابل - ديالى - واسط ا
- كركوك) بحصة شهر كانون الثاني اجلاري
ذكورة وبكمية  10لتر لكل كي في ادة ا من ا
ومقابل ثمن وذلك بتوجيه معالي وزير النفط
ومــتــابــعــة الــســـيــد وكــيل الــوزارة لــشــؤون
الــتـــوزيع ســعـــيــاً لــتـــوفــيــر أنـــواع الــوقــود

للمواطن في احملافظات كافة). 
WBB   UOL

وكــشف أيـــضــاً عن الـــكــمــيـــات اجملــهــزة من
منـتوج زيت الـغاز لـلمـولدات الـعائـدة لدوائر
ـذكـورة حيث الدولـة في جـمـيع احملـافـظـات ا
 جتهيزها بـكمية خمـسة لترات لكل كي في
وبالـسعـر الـرسمي  مـضـيفـاً بـأنه يتم أيـضاً
جتـهـيـز مـولـدات الـقـطـاع اخلـاص واخملـتـلط
لتلك احملـافظات من الـراغب بـكمية (5)  لتر
لكل كي في من زيـت الغـاز بـالسـعـر التـجاري

البالغ (700) دينار لكل لتر). 
من جانـبه ذكر مـدير هـيئـة التـجهـيز الـتابـعة
للـشـركـة عن أن األقـضـيـة والـنـواحي احملررة
ـنـطـقـة الـغــربـيـة (نـيـنـوى  في مـحـافـظــات ا

صالح الدين واألنبـار) تقـرر جتهيـزها بكـمية
(15) لــتــر لـــكل كي في من مـــادة زيت الــغــاز
ـناطق الـتي الجتهز للمـولدات الـسكنـية في ا
بالكـهربـاء الوطـنية  و 10لترات لكل كي في
ـناطق الـتي جتـهز للـمـولدات الـسـكنـيـة في ا
عدل (5 الى 10) ساعـات كهـربـاء وطنـية 
و (5) لتر لكـل كي في للمـولدات السـكنية في
ـعدل من ( 15الى 20) نـاطق التي جتـهز  ا
ساعة كهرباء وطنية  مـضيفاً " جهزنا أيضاً
(10) لتـر لـكل كي في لـدوائـر الـدولـة وحسب
ولـدات الـعائـدة لـدوائر الضـوابط  أمـا عن ا
الـدولــة الـتي فــيــهـا كــهـربــاء وطـنــيـة أوضح

موسى بأنها تُجهز حسب ساعات القطع . 
وفي ذات الـــســــيـــاق كـــشــــفت الـــشــــركـــة عن
جتهيـزها لـلمـولدات السـكنـية اخلـاضعة الى
نظام اخلـصخصـة في محـافظة بـغداد بكـمية
خــمس لــتــرات لــكل كي في من مــنــتــوج زيت
الـغـاز لـلــشـهـر اجلـاري مــقـابل ثـمن ألغـراض

جتهيز الطاقة الكهربائية.
وفي سيـاق مـتصل افـتـتح مديـر عـام الشـركة
هندس كاظم مسير ياس ساحة غاز ونفط ا
االعالم في محافظة بغداد بعد اعادة تأهيلها
بـشــكل كـامـل حـيث جــهـزت الــسـاحــة بـســتـة
مضـخـات لتـوزيع الـنفط األبـيض إضـافةً الى
ـؤمل أن تعـاود  الساحـة تقد الغاز  ومن ا
اخلـــــدمـــــات ألحـــــيــــاء االعـالم والـــــرســـــالــــة
ـواصالت والــشــبـاب والــشـرطــة الـرابــعـة وا

واخلامسة .
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