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لحل أزمة الطاقة في العراق: خارطة الطريق 
االستراتيجية لتحقيق أمن الطاقة في العراق

بناء المستقبل يبدأ اليوم. وكل ما من 
حولنا بحاجة إلى الطاقة: المدارس، 

وتتوفر  والمصانع.  ،المنازل  المستشفيات 
لدينا الحلول لتزويد الطاقة إلى كل 

المرافق. 

على مدى أكثر من 50 عامًا، لم تتردد 
"جنرال إلكتريك" يومًا عن تقديم كل سبل 

التحتية  البنية  الممكن لتطور  الدعم 
لقطاع الطاقة في العراق. وحتى في أشد 

ا£وقات صعوبة، واصلنا العمل والبناء 
واالستثمار. إن ما يحتاجه العراق هو حلول 

قابلة للتطبيق باسرع وقت ممكن 
التكاليف.   واقل 

ونحن قادرون على مضاعفة حجم 
الطاقة المنتجة حاليًا في العراق 

خالل خمس سنوات. 
لدينا اليوم نحو 300 موظف عراقي يعملون 

على احدث التقنيات والتوربينات التي 
تساهم في توليد نحو %60 من إجمالي 

الكهرباء المنتجة في العراق. ونواصل 
العمل على إعادة الطاقة الكهربائية إلى 
المناطق المحررة، وتركيب أول محطة 

استثمارية لتوليد الطاقة في وسط العراق، 
با¹ضافة إلى 14 محطة فرعية لتعزيز 

نظام نقل الكهرباء. 

معًا، بإمكاننا تحقيق إنجازات أكبر، 
وإنهاء أزمة الكهرباء في العراق
لدينا حلول مبتكرة مثل تقنية HA التي 
تعتبر أكبر التوربينات الغازية في العالم 

وأكثرها كفاءة. 

معا لبناء الطاقة في العراق 
فلنعمل يدا بيد نحو مستقبال افضل.  

بغداد - وعد الشمري:
أكــد حتالف اإلعمــار واإلصالح، 
أمس الثالثاء، متاســكه وسعيه 
الدســتورية  باملواقيت  لاللتزام 
املتعلقة بتســمية الرئاســات 
انشقاقات  حصول  نافياً  الثالث، 
في  التظاهــرات  أزمة  بســبب 
محافظة البصرة، مشــيراً إلى 
أن املفاوضــات مع بقية القوائم 
الفائــزة فــي االنتخابــات تأتي 

بالتنسيق بني أطرافه. 
وقال عضو حتالف النصر جاسم 
العليــاوي إن "كتلــة االعمــار 
االسبوع  بداية  عقدت  واالصالح 
احلالــي اجتماعاً في مقر حتالف 
على  التأكيد  مت  حيث  ســائرون 
وااللتزام  اطرافــه  موقف  وحدة 

باملواقيت الدستورية"
واضاف العليــاوي في حديث ان 
"مواقفا استراتيجية بنيت منذ 
مدة ليست بالقصيرة بني زعيم 
العبادي  حيــدر  النصر  حتالــف 
مقتدى  الصــدري  التيار  وزعيم 

الصدر".
وأشار إلى أن "منتقدي احلكومة 
احلالية والعبادي حتديدا بســبب 
تردي اخلدمات كان عليهم القاء 
احمللية  االدارات  علــى  الالئمــة 
كونها املســؤولة عن هذا امللف 

بنحو مباشر".
"اتفاقات  ان  العليــاوي  واوضح 
سياسية رســمية باتت جتمعنا 

االصالح  مكونــات  جميــع  مع 
واالعمار الســيما كتلة سائرون 
فضالً عن تيــار احلكمة وائتالف 

الوطنية".
ويــرى عضــو حتالــف النصــر 
خــالل  ســائرون  "انتقــاد  أن 

منصباً  كان  اجلــاري  االســبوع 
علــى االداء التنفيــذي بوصفه 
ســلطة في الدولة واملوضوع ال 

يتعلــق باحلــوارات والتحالفات 
السياسية".
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اإلعمار واإلصالح يؤّكد وحدة مكّوناته
وينفي حصول انشقاقات جّراء أزمة البصرة

جانب من جلسة مجلس النواب 

 مكتب العبادي: 452 مليار دينار للبصرة وإنشاء 9 محطات لتحلية المياهحظوظ العبادي ما زالت األوفر لتولي رئاسة الوزراء

في الجامعات والكليات األهلية 

بغداد - سامي حسن: 
سلَّمت شــركة "جنرال إلكتريك" 
األميركيــة احلكومــة العراقيــة 
ستراتيجية لتطوير قطاع الطاقة 
الكهربائية في البــالد، لرفع قدرة 
املنظومــة الوطنيــة، وتشــغيل 
املزيد من األيــدي العاملة، مؤكدة 
نهائي ألزمة  مساعيها لوضع حل 

الكهرباء في البالد.
التنفيذي  الرئيــس  نائــب  وقــال 
 ) GE( لشــركة جنــرال إليكتريك
في العراق املهندس رشيد اجلنابي، 
ان "الشــركة قدمت الى احلكومة 
ســتراتيجية  خطــة  العراقيــة 
الكهربائية  الطاقة  قطاع  لتطوير 
البــالد، ورفع قــدرة منظومة  في 

الكهرباء الوطنية، وتشغيل األيدي 
العاملة".

وأضــاف اجلنابــي فــي تصريــح 
ان  الـ "الصبــاح اجلديد"  خص به 
تتضمن  اجلديدة  "الســتراتيجية 
خطة قصيرة املــدى وهي تقدمي 1 
غيغاواط في عــام 2019 لتغطية 
مليون وحدة ســكنية"، الفتا الى 
املــدى تتضمن  ان اخلطــة بعيدة 
مضاعفــة ما ينتجــه العراق من 
مدى  على  الكهربائيــة  الطاقــة 

السنوات اخلمس املقبلة.
ومضى الى القول، أن "الستراتيجية 
التي وضعت، تتضمن أيضا تطوير 
منظومة إنتــاج الطاقة العراقية 
والتوزيع،  والنقل  اإلنتاج  من  ابتداًء 

نهائي ألزمة  مستهدفة وضع حل 
الكهرباء".

وأكد اجلنابي، ســعي شركته إلى 
لعمليات  املصاحب  الغاز  استثمار 
واالســتفادة  النفط،  اســتخراج 
منــه في تزويد محطــات الطاقة 

الكهربائية العاملة بوقود الغاز.
من جانبــه قال فريدريــك ريفيرا، 
في  الطاقة  مدير قســم قطــاع 
لوكالــة  األميركيــة،  الشــركة 
"الســتراتيجية  إن  "األناضــول"، 
املقدمــة الى احلكومــة العراقية 
الطاقة  إنتاج  تتضمن مضاعفــة 
التكنولوجيا  بإدخــال  الكهربائية 

احلديثة في مشاريع الطاقة".
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جنرال إلكتريك تسّلم الحكومة ستراتيجية 
لوضع حّل نهائي ألزمة الكهرباء

بغداد ـ الصباح الجديد:
حــددت وزارة التعليــم العالــي 
والبحث العلمي الثالث والعشرين 
من أيلــول اجلاري موعــدا إلطالق 
للطلبة  اجملانيــة  املنحة  مبــادرة 
املتفوقني مــن عائالت ذوي الدخل 
احملدود وأســر الشــهداء واحلشد 
الشــعبي وأبناء القــرى واألرياف 
للقبــول فــي اجملموعــة الطبية 

باجلامعات والكليات األهلية.

وقــال املتحدث الرســمي للوزارة 
الدكتور حيــدر العبودي إن الوزارة 
الثالث  املوافق  األحــد  يوم  حددت 
والعشــرين من شهر أيلول احلالي 
موعــدا إلطــالق مبــادرة املنحة 
اجلامعات  مــن  املقدمة  اجملانيــة 
في  للقبول  األهليــة  والكليــات 
اجملموعة الطبية ولغاية العاشــر 

من شهر تشرين األول املقبل.
على  التقدمي  أن ضوابــط  وأضاف 

على  التنافس  اشــترطت  املنحة 
وفــق معايير محددة منها أال يقل 
معدل الطالب عن %94، وأن يكون 
ضمن شــريحة ذوي الدخل احملدود 
أو األيتام أو من ذوي الشــهداء، أو 
احلشــد الشــعبي أو أبناء القرى 
واألريــاف، وأن يكــون الطالب من 
خريجي الســنة الدراسية 2017-

.2018
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23  الجاري تطلق المنحة المجانية
للقبول في التخصصات الطبية



الصبــاح   - الســليمانية 
الجديد - عباس كاريزي:

انطلقــت في وقــت مبكر من 
الثالثــاء حمالت  صباح أمــس 
البرملانية  لالنتخابــات  الدعاية 
في  املقررة  إقليم كردستان  في 
30 من الشــهر اجلــاري، والذي 
يتنافــس فيها أكثــر من 773 

مرشحا من شتى األحزاب.
والقــوى  األحــزاب  أطلقــت 
السياســية وكما هــي العادة 
والشعارات،  الوعود  من  ســيالً 
وقدمــت كمــا من املشــاريع 
ما  حــد  الى  تعــد  والبرامــج 
مثاليــة، مقارنــة مــع الواقع 
الراهن واألزمات التي يعيشــها 
اعتمــدت األحــزاب  اإلقليــم، 
شباب  مرشــحني  السياسية 
لتعطــي بذلك انطباعــاً لدى 
ملعاجلة  تســعى  بأنها  الناخب 
األخطاء واإلخفاقات الســابقة 
وبنــاء جتربة جديــدة واإلصالح 

ومحاربة الفساد.
االحتــاد الوطني الكردســتاني 
حزب رئيــس اجلمهورية الراحل 
جالل طالبانــي، وبعد ان اعتمد 
قوبــاد طالباني  األصغــر  جنله 
رئيســا لقائمته، أطلق حملته 
االنتخابية من قضاء رانية، التي 

يطلق عليها بوابة االنتفاضة.
احلملــة  مهرجــان  وانطلــق 
االحتــاد  لقائمــة  االنتخابيــة 
املرقمة  الكردســتاني  الوطني 
)105(،عصر يــوم أمس بحضور 
قوباد طالبانــي، رئيس القائمة، 
الذي قال في كلمة خالل افتتاح 
املهرجــان ان هــذه االنتخابات 
فرصــة لتوفيــر حيــاة كرمية 

للمواطنني. 
»خطتنــا  طالبانــي  وأضــاف 
للســنوات األربع املقبلة حتقيق 
االســتقرار إلقليم كردســتان، 
وزيــادة فرص العمل، وحتســني 
اخلدمات«، مشددا على ان »هذه 
وخالل  شــعارات  فقــط  ليس 
لكم  اثبت  املنصرمة  السنوات 
اني أفي بوعودي، ولدي جتربة في 

تنفيذ الوعود«.
الدميقراطي  احلزب  اعتمد  بدوره 
بنــاء  شــعار  الكردســتاني 
كردســتان قوية شعار حلملته 

في انتخابات برملان كردستان.
واكد احلزب الــذي يحمل الرقم 
االنتخابــي 183 فــي برنامجه 
تســلمت  الــذي  االنتخابــي 
الصباح اجلديد نسخة منه على 

الكردي  والتواجد  املوقف  تقوية 
في بغداد وعلى صعيد املعادالت 
االقليمية والدولية، في مؤشــر 
علــى ابتعــاده عــن النزعــة 
يروج  كان  التــي  االنفصاليــة 
السابقة  الســنوات  خالل  لها 

والتزامه بوحدة العراق. 
الدميقراطي  اعلن حتالف  وبينما 
النتخابات  مقاطعته  والعدالة 
برملان كردســتان، بــدأت حركة 
التغيير حملتها االنتخابية حتت 
شعار)نحو إقليم عادل وخدوم(، 
التي  التغييــر  وقال مرشــحو 
تخــوض االنتخابــات بالقائمة 
في  يشــاركون  أنهم   148 رقم 
احلملة بــكل قوتهم، مؤكدين 
على أنهم ســيثبتون للجميع 
أن نتائــج انتخابــات مجلــس 
النــواب العراقي كانــت مزورة 
وأن األصــوات التــي حصلــت 
عليها التغيير لم متثل حجمها 

احلقيقي. 
الشــوارع  امتــأت  وبينمــا 
واالماكن العامة في محافظات 
االقليم بصور وشعارات االحزاب 
واملرشــحني، قال عضو مجلس 
املفوضــني جوتيــار عــادل، ان 
املفوضيــة تراقب عبــر العديد 
من الفرق واللجان اخملتصة بدقة 

للمرشــحني،  الدعاية  حمالت 
ايــة مخالفات  ترصــد  وهــي 
وستقوم  واالنظمة  للتعليمات 
مبعاقبة االطــراف اخملالفة وفقا 

للقوانني املعمول بها.  
وكانــت مفوضيــة االنتخابات 
واالستفتاء قد اعلنت في وقت 
بان ثالثــة ماليني و85  ســابق، 
الف و461 شــخصا يحق لهم 
برملان  انتخابات  فــي  التصويت 
كردســتان، املقــرر اجراؤها في 
الثالثني من شهر ايلول سبتمبر 

اجلاري.
الفاً  و911  مليونني  ان  واضافت، 
مــن املقترعني يشــاركون في 
التصويت العام، في محافظات 
)الســليمانية،  االربعة  االقليم 
اربيل ، دهــوك ، حلبجة( بينما 
يحق ل 174 الفاً و148 شخصا 
اخلاص  االقتراع  في  املشــاركة 
وفقا ألحــدث احصائية اعلنت 

عنها املفوضية.
وكانــت 37 كيانا وقائمة وثالثة 
حتالفات سياســية قد سجلت 
مفوضيــة  لــدى  اســماءها 
االقليــم  فــي  االنتخابــات 
برملان  انتخابات  في  للمشاركة 
كردســتان، املقــرر اجراؤها في 
الثالثــني مــن ايلول ســبتمبر 

املقبل، بعــد انتهاء مدة الدورة 
االنتخابية الرابعة في نهاية اب 

املقبل.
االحــزاب السياســية كانــت 
برملان  انتخابات  بتأجيــل  ترغب 
كردســتان ملوعد آخر من العام 
2019 املقبــل، نظــرا لوجــود 
مالحظــات جديــة لديها على 
ســجالت  واعتماد  حتديث  آلية 
الناخبني، التي يشوبها كثير من 
االف االسماء  بوجود  املالحظات 
والوفيات،  واالضافــة  الوهمية 
االن  يتم حذفهــا حلد  التي لم 
والتي تذهــب اصواتها لصالح 

االحزاب املتنفذة في االقليم. 
بدوره وعلى النقيض من املوقف 
االميركــي، اعلن االحتاد األوروبي 
عن دعمه الجراء انتخابات برملان 
اقليــم كردســتان، وذلك خالل 
لقــاء جمع نيجيرفــان بارزاني، 
رئيس حكومة االقليم بقناصل 
وممثلي دول االحتــاد األوروبي في 

اقليم كردستان.
وجرى خالل اللقاء وفقا لبيان من 
املوقع الرسمي حلكومة االقليم 
اجلديد نســخة  الصباح  تلقت 
منه، انــه مت التباحث حول آخر 
املستجدات السياسية وأوضاع 
واالستعدادات  كردستان  اقليم 

برملان  انتخابات  الجــراء  اجلارية 
كردســتان، وعبر قناصل وممثلو 
دول االحتاد األوروبي عن ارتياحهم 
إلجراء االنتخابات في كردستان 
معبرين  احملــدد،  موعدها  خالل 
عن املهــم بأن جتــري عملية 
مؤكدين  بنجــاح،  التصويــت 
للعملية  األوروبــي  االحتاد  دعم 
السياسية ولالنتخابات وتطوير 
إقليم  في  الدميقراطيــة  احلياة 

كردستان.
هذا وتشــارك 29 قائمة وكتلة 
وحزبا سياســيا وثالثة حتالفات 
فــي االنتخابات التــي يتنافس 
 111 1500 مرشــح على  فيها 
مقعــدا هي مجمــوع مقاعد 
برملان االقليم، خمســة مقاعد 
منها  كوتــا للتركمان ومثلها 
ومقعد  السريان،  للمسيحيني 
واحــد لأرمــن، والبقيــة توزع 
على الكيانات السياسية وفقا 

الستحقاقاتها االنتخابية.
وتوزع مقاعد برملان االقليم على 
بواقع  والنســاء  الرجال  النواب 
77 مقعدا للرجال و34 للنساء، 
في  الطعن  الكتــل  وبإمــكان 

نتائج االنتخابات خالل 3 أيام. 
وكانت اخــر انتخابات قد جرت 
في االقليم في عــام 2013 قد 

افــرزت فوز احلــزب الدميقراطي 
تاله  مقعدا   38 ب  الكردستاني 
حركة التغيير ب 24 مقعداً ثم 
االحتاد الوطني الكردســتاني ب 
18 مقعدا، ثم االحتاد االسالمي 
واجلماعــة  مقاعــد   10 ب 

االسالمية ب 6 مقاعد. 
ويبلــغ عــدد ســكان اقليــم 
كردســتان نحو ســتة ماليني 
من بــني 37 مليوناً هــو العدد 
التقريبي لســكان  اإلجمالــي 

العراق.
االنتخابية  احلمالت  وستتوقف 
فــي منتصــف ليلــة 28 من 
الشهر اجلاري متهيداً لالنتخابات 
انتخابــي  صمــت  يســبقها 

يستمر 24 ساعة.
ويقع على عاتق برملان كردستان 
انتخاب حكومة جديدة،  اجلديد 
ســتكون امامها حتديات واعباء 
اقتصاديــة جســيمة، حيــث 
مالية  ازمــة  االقليم  يشــهد 
خانقة  وسياســية  واقتصادية 
ادت الى تراجع مستوى اخلدمات 
البطالة،  وارتفــاع مســتويات 
والفقر نتيجة لتخفيض اجباري 
غير قانونــي جلأت اليه حكومة 
في  املوظفني  ملرتبــات  االقليم 

االقليم.

شؤون عراقية

سيل من الوعود تقطعها األحزاب السياسية مع بدء 
حمالت الدعاية النتخابات برلمان كردستان

بعضها وعد ببناء كردستان قوية وآخر بالقضاء على البطالة وتوفير فرص العمل 

العقد ، شــريعة املتعاقدين ، وال يجوز ألحدهما ان يبغي على 
االخــر وفقا ملقتضيات وبنــود العقد املبرم بينهمــا ، وإال يعد 
الباغــي ناكال ما يــؤدي إلى االخالل بتنفيــذ العقد ، ومن حق 
الطــرف الثاني ان يعــد العقد الغيا ويحمــل الطرف الناكل 
النتائج املترتبة على االلغاء من خالل تطبيق ما يعرف بالشرط 
اجلزائي ، وال تختص صيغة العقود بجهة من دون غيرها ســواء 
كان ذلك  على مستوى االفراد بصفتهم الشخصية او املعنوية 
، او املؤسسات والشــركات ، وميكن القول ان العالم كله يقوم 
اليــوم على مبدأ التعاقد ، لذلك فــان  كل اجلهود املبذولة من 
قبل املشــرعني واخملططني تذهب باجتاه وضع معايير وضوابط 
ميكن من خاللها ضمان حقوق طرفي العقد ، صغر هذا العقد 
ام كبــر ، وهناك اجراءات يبدو بعضها قاســيا وصارما بحق أي 
طرف يخل ببنــود العقد ، إال ان الهدف منهــا حماية احلقوق 
وضمــان التنفيذ االفضــل ، ولكن وعلى الرغــم من كل تلك 
احملددات واإلجراءات إال اننا جند الكثير من املشــكالت الناشبة 
بــني املتعاقديــن ، وهنا احتدث عــن احلال في العــراق ، واعني 
باملتعاقدين مؤسسات الدولة بوصفها الطرف االول وشركات 
املقاوالت واملقاولني بوصفها الطرف الثاني ، ولو اردنا استعراض 
املشــكالت القائمة اليوم الحتجنا إلى مســاحات واســعة 
لتغطيتها ، تلك املشــكالت التي اثرت كثيرا على سير تنفيذ 
املشــاريع ، فتوقف بعضها وتلكأ اخر وُسحب ثالث واندثر رابع 
والغي خامس ، وبال ادنى شــك  ان مثل هذه االرباكات تسببت 
بخســائر فادحة للبلد تقدر قيمتها مبليارات الدوالرات وكأنها 

احرقت في الهواء او القيت في البحر ..
ويعود ســبب كل هــذه االرباكات واملشــكالت التعاقدية إلى 
عدم وجود جهة مركزية واحدة تتولــى مهمة االعالن والفتح 
والتحليــل واإلحالة والتوقيع وبدء ومتابعــة التنفيذ ، امنا ترك 
لكل جهة من اجلهات مهمة ابرام العقود بينها وبني الشركات 
املنفذة ، ولم تنفع تعليمــات تنفيذ العقود احلكومية العامة 
، وال اجراءات االدراج في القائمة الســوداء بالنسبة للشركات 
واملقاولني اخمللني بالتزاماتهم في حتســني واقع احلال ،.. وال ميكن 
التماهي مع الذين يقولون ان االسباب الكامنة وراء تدهور تنفيذ 
العقود احلكومية يعود إلى الشــركات املنفــذة  فقط  وعدم 
قدرتها على التنفيذ ، اجلهات املستفيدة هي ايضا كانت سببا 
وراء تلكؤ املشــاريع ، وهذا التشــخيص يبدو واضحا من خالل 
التأخر في احالة املشــاريع او عدم وجود دراسة جدوى منطقية 
، ومنح السلف التشغيلية للمشــروع قبل الشروع بالتنفيذ 
، ما شــجع بعض الشــركات  غير الرصينة والتــي احيل لها 
املشروع بشــبهة فساد باالستحواذ على السلفة التشغيلية 
وتختفي من دون القيام بالتنفيذ ، وهناك العديد من املشــاريع 
التي توقفت او تلكأت نتيجة لأســباب املذكورة ، مع االشارة 
إلى ان بعضا من الشركات احلكومية هي ايضا كانت متلكئة 
ايضا ألسباب شتى .. املشــكلة ان حاالت التلكؤ في املشاريع 
تعالج بإجــراءات حكومية  تبدو في بعض االحيان غير مجدية 
وأحيانا تكون تعسفية باســتعمال التعليمات لصالح طرف 
واحد ، ومثل هذه االجراءات التي تتمثل بإيقاف املشروع وسحب 
العمــل من الشــركة املنفذة بصرف النظر عن نســب االجناز 
املتحققة ، االمر الذي تســبب بتخســير الدولة مئات ماليني 
الدوالرات نتيجة تقادم املشــروع  من جانــب  ، ومن جانب اخر 
ان هناك الكثير من الشــركات واملقاولني يلجأون إلى القضاء 
فيكسبون الدعوة التي متنحهم حقوقا مالية خسروها نتيجة 
املعاجلات   غير الصحيحة التي تلجأ إليها اجلهات املســتفيدة  
والتي تستغرق عدة ســنوات ، بلحاظ ان قضايا من هذا النوع 
تعود لسنوات 2010 وقبلها وبعدها يجري النظر بها  عام 2018 
، وبعض اجلهات وبعد مرور 4 ســنوات من توقف املشروع تأتي 

مطالبة بإدراج الشركة املنفذة في القائمة السوداء .
وإزاء املشكالت التي تكتنف واقع العقود واملقاوالت احلكومية 
وعدم وضوح الرؤية لــدى اجلهات املعنية على الرغم من صدور 
الكثيــر من التعليمات التــي تنظم العملية ووجــود الوثائق 
القياســية وتدريب املــالكات املعنية ، ولكن ما زال مســتوى 
التنفيذ دون مستوى الطموح ، ولذلك ينبغي البحث عن حلول 
ومعاجلــات ناجعة تضمن لنا آليات تنفيذ مجدية للمشــاريع 
علــى وفق توقيتاتهــا الزمنية وتخصيصاتهــا املالية ، وصوال 
لتوفير اخلدمات التي اصيبت بالكثير من التدهور نتيجة تلكؤ 
تنفيذ املشــاريع اخلدميــة .. ومن هنا اعتقــد ان االمر يتطلب 
تشــكيل او انشــاء جهة او جلنة مركزية تتولى مهمة توحيد 
ومتابعــة وتنفيذ العقود احلكومية  التــي تزيد مبالغها على 
100 مليون دوالر ، ومثل هذه اللجنة كانت موجودة في سنوات 
سابقة ، ومن املؤكد ان اجراء من هذا النوع سيكون له اثر فعال 
في تنفيذ املشــاريع واحلد من الفساد وحماية املال من الهدر ، 
كما ان من شــأن هذه اللجنة ان تعطي االستثمار في العراق 
دعما جديدا من خالل تســهيل االجراءات وإيقاف املســاومات 
واســتقطاب الشــركات الرصينة والكفوءة .. هي فكرة قابلة 

للنقاش . 

العقود الحكومية.. 
تخصيصات ونتائج 

تقـرير

متابعة الصباح الجديد

وقعــت وزارة التخطيط  مــع برنامج االمم 
املتحدة االمنائــي )UNDP( اتفاقية تطبيق 
اســتراتيجية تطوير القطاع اخلاص ووقع 
االتفاقية عن اجلانــب العراقي وكيل وزارة 
التخطيط للشــؤون الفنية الدكتور ماهر 
حماد جوهان مع املديــر القطري لبرنامج 
املتحدة االمنائي في الشــرق االوسط  االمم 
السيد منير ثابت بحضور عدد من املديرين 
العامــني في الــوزارة وممثلني عــن برنامج 
االمم املتحــدة االمنائــي . وقــال وكيل وزارة 
توقيع  الفنية عقب  للشــؤون  التخطيط 
االتفاقيــة : نحن مســتمرون بالتعاون مع 
برنامــج األمم املتحــدة االمنائــي , اذ لدينا 
شــراكة متواصلة في العديد من البرامج 
. واضــاف ان هذا املوضوع يعد جزءا تتابعيا 
من هذه البرامج التي نتشارك في تنفيذها 
واملتمثلــة بإســتراتيجية تطوير القطاع 
اخلاص ، موضحا ان هذه هي اســتراتيجية 
وطنية ليست استراتيجية وزارة التخطيط 
والتــي اعدت مــن قبل جهــات قطاعية 
ومبشــاركة مع جهات دولية متمثلة ابأمم 
املتحدة وبرنامج االمم املتحدة االمنائي والتي 
مت اقرارها من قبل مجلس الوزراء عام 2014 
. واوضح ان هذه االســتراتيجية قد بوشر 

بتنفيذهــا بتكليف من االمانة العامة من 
مجلــس الوزراء من قبــل وزارة التخطيط 
ممثلة بدوائرها القطاعية دائرة السياسات 
االقتصادية واملالية و اخلاص والدوائر االخرى 
. واضاف« ان االستراتيجية اعدت في وضع 
كان البلــد يختلف متاما لكن الفكر واحدا 
بان هذا القطاع يجب ان يلعب دورا اساسيا 
في بناء البلــد في التنمية والشــراكة و 
التنويــع االقتصادي بصــورة عامة . وتابع 
بالقول : اليوم نحن بأمس احلاجة بان يكون 
دور القطاع اخلــاص يطابق حقيقة كالمنا 
، مبينــا ان هــذه االســتراتيجية تتضمن 
محاور اساســية متضــي بالقطاع اخلاص 
بخطــى واضحــة للبلد وللــدول احمليطة 
تشــجعه للدخــول بعمــل حقيقي في 
تنمية اقتصادية عامــة . وبني ان املوضوع 
يتعلق باألســاس بالقطاع اخلاص من اجل 
امتصاص اجلزء االكبر من البطالة املتوقعة 
نتيجــة توقف فرص العمــل التي توفرها 
الدولة للقطــاع العام ولذلــك هذا جزءا 
مهما حقيقة كونــه ينعكس على فئات 
كثيرة جدا .اذ يتخرج ســنويا اكثر من 200 
الف خريج فــي الكليات واملعاهد ، مؤكدا 
وجوب ان جند لهم مكان في ســوق العمل 
مع وجوب ان يكونوا شــركاء في التنمية 
و مســتفيدين او رابحني من كل اطار من 
التنميــة االقتصادية التي ميــر بها  البلد. 

وعبــر عن امله ان تكون هذه الشــراكة او 
االتفاقية قــد وضعنا من خاللهــا ايدينا 
علــى الطريــق الصحيح  للتنفيــذ . وان 
الهدف من هذه االتفاقيــة هو توفير اطار 
تعاون لتســهيل التنســيق بني الطرفني 
وعلى اســاس عام في مجــاالت االهتمام 
املشترك وال تتضمن تبعا لذلك اي برنامج 
تنفيذي او التزامات ماليــة من الطرفني ، 

وان الهدف من املشــروع بالنسبة لبرنامج 
االمم املتحــدة االمنائي هــو ملراقبة وتقييم 
تنفيذ اســتراتيجية تنمية القطاع اخلاص 
اما بالنســبة لوزارة التخطيط هو لتوفير 
التمويل والترتيبات الفنية املتعلقة بتنفيذ 
 )PSDS( استراتيجية تنمية القطاع اخلاص
في العراق . من جانبــه قال املدير القطري 
الشــرق  االمنائي في  املتحدة  األمم  لبرنامج 

االوســط« ان االتفاقية هي اطــار مبدئيا 
للتعاون ما بني برنامج االمنائي لأمم املتحدة 
االمنائــي واحلكومة العراقيــة في موضوع 
تطبيق استراتيجية تطوير القطاع اخلاص 
، ويعتقــد وعــن قناعة شــاملة ان هناك 
اهمية خاصة للقطــاع اخلاص في العراق 
ب موضوع فرص العمل وقد يكون التحدي 
في خلق فرص العمل وهو اكبر حتدي حاليا 

في العراق ما بعد التحرير . وبني ان التحدي 
الكبير هو النهوض االقتصادي والذي يجب 
ان يكــون نهوضا شــامال يشــمل جميع 
الذين لســوء  الشــباب  املواطنني خاصة 
احلظ لم يتمكنوا حتى االن من الدخول إلى 
قطاع العمل بشكل كافي يلبي رغباتهم 
وطموحاتهــم ، فال بــد ان يكــون هناك 
دورا للقطــاع اخلاص . واوضــح ان تطوير 
القطاع اخلــاص وطريقة تنميته هو ضمن 
اســتراتيجية وزارة التخطيــط ، مؤكــدا 
استعداده للتعاون مع الوزارة لتنفيذ هذه 
االستراتيجية ، اذ يكون الدور املهم لنا هو 
موضوع دعم الوزارة في وضع اطار يساعد 
الــوزارة لرصد تنفيذ هذه اإلســتراتيجية 
التنفيذ  وبالنتيجــة  معاجلة سياســات 
حســب هذا الرصد وما يعطيه من وقائع  
وهذا ميثل باختصــار طبيعة التعاون الذي 
برنامج  و  التخطيط  وزارة  ســيحصل بني 

. ) UNDP( لأمم املتحدة االمنائي
علــى صعيد متصــل ترأس وكيــل وزارة 
التخطيــط الدكتور ماهر حمــاد جوهان 
املنبثقة  الفرق  لرؤســاء  اجتماعا موسعا 
عن اللجنــة العليا للتنمية املســتدامة 
ُخصص ملناقشــة االليات واالســتعدادات 
املزمع القيــام بها في اطار اســتعدادات 
احلكومة العراقية للمشــاركة في املنتدى 
بالتنمية  املعني  املستوى  رفيع  السياسي 

املســتدامة في االمم املتحدة الذي سيعقد 
في متوز من العام املقبل 2019 ، اذ سيقدم 
العراق خــالل االجتمــاع املذكــور تقريرا 
تفصيليا عن التقدم احملرز في مجال حتقيق 
السبعة عشر  املستدامة  التنمية  اهداف 
2030 ، وســيكون العراق مــن بني عدد من 
الــدول التي ستشــارك في هــذا املنتدى  
الطوعية  االســتعراضية  تقاريرها  لتقدمي 

إلى اجملتمع الدولي .
وفي مستهل االجتماع اكد السيد الوكيل 
، ان املهمــة التي تنتظر الفــرق الوطنية 
وتتطلب جهــودا مكثفة  مهمة كبيــرة 
العــداد التقرير ضمــن التوقيتات الزمنية 
املقــرة من قبل ادارة الشــؤون االقتصادية 
واالجتماعيــة في االمم املتحــدة، موضحا 
ان العمــل على اعــداد التقرير لن يبدأ من 
الصفر، امنا هناك خطوات واجراءات منجزة 
ميكن ان تؤســس الجناز التقريــر، داعيا إلى 
بخبراء متخصصني في  االستعانة  ضرورة 
اعداد التقاريــر الدولية يكونون اعضاء في 
بإعداد هذا  الذي سيكلف  الوطني  الفريق 

التقرير.
ولفت الوكيل إلى ضــرورة ان يكون هناك 
حضــورا فاعــال ملنظمات اجملتمــع املدني 
املعنيــة بالتنمية املســتدامة فضال عن 
نتائج  التــي حققت  العراقية  اجلامعــات 

طيبة في هذا اجملال.

العراق يوّقع مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي اتفاقية تطبيق استراتيجية تطوير القّطاع الخاص
ناقشت خطوات إعداد التقرير الطوعي للتنمية المستدامة

برملان كردستان

أطلقت األحزاب 
والقوى السياسية 
وكما هي العادة سياًل 
من الوعود والشعارات، 
وقدمت كما من 
المشاريع والبرامج 
تعد الى حد ما مثالية، 
مقارنة مع الواقع 
الراهن واألزمات التي 
يعيشها اإلقليم
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جانب من التوقيع

بغداد - الصباح الجديد:
وفــرت وزارة العمــل والشــؤون 
فرصة   500 نحــو  االجتماعيــة 
عمل في القطاع اخلاص من خالل 

الزيارات
امليدانيــة ملواقــع العمــل التي 
جتريها فرق االســتقصاء التابعة 

لدائرة التدريب والتشغيل. 
وقال املتحدث باسم الوزارة عمار 
منعم ان دائرة التدريب والتشغيل 
ارســال فرق استقصائية  تتولى 
في  العمالــة  نســبة  ملتابعــة 
وتســجيل  اخلــاص  القطــاع 
العاملــة  لاليــدي  احتياجهــا 

املسجلني  تشــغيل  ليتســنى 
لديها كباحثــني عن عمل ، الفتا 
الــى ان فرق االســتقصاء اجرت 
خــالل النصف االول مــن 2018 
استحصلت  ميدانية  زيارة   )993(

خاللها نحو 500 فرصة عمل. 
واضاف ان الدائرة بعد استحصالها 

فرص العمل الشــاغرة اعلنت عن 
الوزارة/  توفرها مــن خالل موقــع 
 3590 ايقونــة وظائف ورشــحت 
باحثاً عن العمل ضمن املســجلني 
فــي قاعدة بياناتها ممن تتناســب 
املتوفرة  الوظائف  مؤهالتهم مــع 
الفتــا الــى حضــور 1206 منهم 

العمل مت بعدها  ملقابلة اصحــاب 
تشغيل 500 باحث عن العمل ممن 
رغبوا بنــوع العمل املتوفر. وبني ان 
الوزارة  لدى  تتوفــر  التي  الوظائف 
وتنشر عبر املوقع االلكتروني تكون 
واخملتلط  )اخلاص  القطاعات  ضمن 
والتعاوني( ومن يتم قبوله للعمل 

فيها يتم شموله بامتيازات قانون 
االجتماعي  والضمــان  التقاعــد 
للعمال مشيرا الى ان هذه اخلطوة 
تتبعها  التي  الســياقات  من  تعد 
الــوزارة لتقليص حجــم البطالة 
عن  الباحثني  لتشــغيل  وسعيها 

العمل. 

العمل توفر 500 فرصة في القطاع الخاص خالل النصف األول 2018



بغداد - الصباح الجديد:
أبدت تركيا، اســتعدادها حتمــل تكلفة بناء 
منفــذ عراقي حــدودي جديد بــن البلدين، 
وتعزيزه بالبنى التحتية الالزمة وبناء ســكك 

حديد لتسهيل احلركة التجارية.
وذكر بيان إلعالم هيأة املنافذ احلدودية العراقية 
تلقت "الصباح اجلديد "نسخة منه ان “رئيس 
هيأة املنافذ احلدودية كاظم العقابي استقبل 
اليــوم الســفير التركي في العــراق والوفد 
املرافق له، وتباحث اجلانبان في تفعيل التعاون 
املشترك و تطوير احلركة التجارية بن البلدين 
من خالل استحداث منافذ حدودية ويتم ذلك 
بعد اســتكمال الفرق الفنية مهامها وتقدمي 
دراسة مســتفيضة عن اجلدوى من افتتاحها 

والفائدة االقتصادية املرجوة منها”.
وأشــار الى انه “ســبق هذا االجتمــاع عدة 
لقــاءات تباحثت في إمكانيــة افتتاح منفذ 
)فيشخابور( مع اجلانب التركي لتعزيز احلركة 
التجارية مبا يحقــق املنفعة املتبادلة وضمان 

انسيابية البضائع والسلع بن البلدين”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
املســافرين  لنقل  العامــة  الشــركة  أعلنت 
والوفود، االثنــن، عن فتح اخلط رقم )12(  الذي 
ينقل املواطنن من منطقــة باب املعظم الى 
منطقــة  اجلادرية وذلك تزامناً مــع بدء العام 

الدراسي اجلديد.
واكــد مدير عام  الشــركة املهندس عبد اهلل 
لعيبــي باهض انــه ضمن خطط الشــركة 
الراميــة لتطوير النقــل  الداخلي افتتح اخلط 
رقم ) 12 ( الذي ينطلق من محطة باب املعظم 

باجتاه  املسرح الوطني الى منطقة اجلادرية .
واضاف لعيبي ان هذا اخلط ســيخدم شريحة 
كبيــرة مــن املواطنن خاصة شــريحة طلبة 
املــدارس واجلامعــات كونة يربــط بن مجمع 
الكليات فــي باب املعظم و مجموعة الكليات 

جلامعة بغداد والنهرين  في منطقة اجلادرية .
يذكــر ان الشــركة العامة لنقل املســافرين 
والوفــود احدى تشــكيالت وزارة النقل اعلنت 
مســبقا عن اعداد خطــة متكاملة للنهوض 
بواقع النقل الداخلي ومد شبكة نقل متطورة 
عبــر باصاتها ذات الطابقــن املميزة واحلديثة  
والتي تسعى من خاللها الشركة لتقدمي املزيد 

من خدمات النقل للمواطنن"

تركيا تتعهد بتحمل 
تكلفة بناء منفذ 
فيشخابور الحدودي

افتتاح خط النقل رقم 
)12( من باب المعظم 

الى الجادرية

اإلعمار واإلصالح يؤّكد وحدة مكّوناته
وينفي حصول انشقاقات جّراء أزمة 

البصرة
وأورد أن "الصدر ابدى استعدادا لطرح ثالثة 
اسماء للحكومة املقبلة، والعبادي سيكون 
واحدا منهم الننا في حتالف النصر ملتزمون 

بترشيحه".
وأكمل العلياوي بالقول إن "االسم الوحيد 
املطروح رسمياً للمنصب هو العبادي ولديه 
حظــوظ كبيرة جداً ملا حققــه من اجنازات 
وطنية، أما موضوع اخلدمات وازمة محافظة 
البصــرة فهي نتاج تراكمــات اهمها عدم 
التنســيق بن االدارتن املركزية واحمللية في 
الوقت السابق وانشــغال احلكومة احلالية 
مبلــف مواجهة االرهــاب وحتريــر االراضي 

العراقية".
من جانبــه، ذكر النائب عن ســائرون رامي 
الســكيني فــي تصريــح إلــى "الصباح 
اجلديــد"، أن "احلوارات مع تيــار الفتح يأتي 
من بــاب امكانية وضع مالمح جديدة إلدارة 
الدولة بعيداً عما كانت عليه في السابق".

وأضاف الســكيني أن "املشكلة التي لدينا 
ليست مع شــخص معن امنا نتحدث عن 
منهــج، وأن اي تقارب مــع قائمة الفتح ال 
يعني أننا خارج سرب تيار االصالح واالعمار".

ودعا "الوفــود التفاوضية للكتــل الفائزة 
في االنتخابات إلى عدم تصعيد ســقفها 
والبحــث عــن املناصب السياســية بقدر 

التركيز على البرنامج للمرحلة املقبلة".
ومضى الســكيني إلى أن "حتالف سائرون 
يرفــض امالء اســم معن ملنصــب رئيس 
مجلس الوزراء، أمنا نحن مع تقدمي مرشــح 
كفوء ويســتطيع علــى ادارة امللفات التي 

تعاني منها الدولة بأفضل وجه".
إلى ذلــك، افاد عضــو تيــار احلكمة علي 
اجلوراني في تعليق إلى "الصباح اجلديد"، بأن 
"حتالف االصالح واالعمار ما زال متماســكاً 
واالنبــاء التي تتحدث عــن انفراد جهة من 
مكونات باحلوار مــع الكتل خارج التحالف 

غير صحيح".
وأضاف اجلوراني أن "ازمة البصرة سوف جتبر 
الكتل السياســية على تســريع تشكيل 

الكتلة النيابية االكثر عدداً بنحو رســمي 
من أجل تسمية احلكومة املقبلة".

ولفت إلى أن "تيــار احلكمة لم يقدم حتى 
االن مرشــحاً ملنصــب رئيــس احلكومــة، 
واجلميــع منشــغل حالياً بحســم ملف 
الكتلــة االكبــر ومن بعدها ســوف نفكر 

باألسماء واملرشحن".
يشار إلى ان جلســة مجلس النواب سوف 
تستأنف يوم الســبت املقبل بأمل انتخاب 
رئيــس مجلــس النــواب ونائبيــه متهيداً 
النتخــاب رئيــس اجلمهورية الــذي بدوره 
يكلف مرشــح الكتلة النيابية االكثر عدداً 

بتشكيل احلكومة.

جنرال إلكتريك تسّلم احلكومة 
ستراتيجية لوضع حّل نهائي ألزمة 

الكهرباء
وكانت جنــرال إلكتريك دخلــت واملصرف 
العراقــي للتجارة وبنك املشــرق في تعاون 
ستراتيجي، بهدف تسريع وتطوير مشاريع 
طاقــة في العراق للمســاعدة فــي تلبية 

الطلب املتزايد على الطاقة في البالد.
وفي متــوز املاضــي، أجنزت شــركة جنرال 
بنجاح  للتجارة  العراقي  واملصرف  إلكتريك 
صفقة تتعلق بإعادة تأهيل محطة كهرباء 
خور الزبيــر، بقيمة بلغت 52 مليون يورو، مت 
متويلهــا من قبل بنك املشــرق مبوجب هذه 

الشراكة.
ويعد مشــروع خــور الزبير أكبر مشــروع 
محطــة طاقــة بتمويــل مــن احلكومة 
األميركيــة يتم تنفيذه في العــراق. وتقع 
محطة التوربينات الغازية هذه في منطقة 
نائيــة في جنوب البالد، وقــد مت تصميمها 

لتزويد مئات اآلالف من الناس بالكهرباء.
وفي البصرة افاد رئيس الــوزراء ووزير املوارد 
املائيــة بــأن ازمة امليــاه فــي البصرة في 
طريقها الى احلل، ســيما بعد اســتتباب 
الوضع األمني، اذ قال الدكتور حيدر العبادي 
فــي تصريحات نقلتها فضائيــة العراقية 
الرســمية، ان اســتتباب االمن في البصرة 
سيســهم كثيرا في حل ازمة مياه الشرب 
وقضايا أخرى، وأضاف ان الوفد الوزاري اتخذ 

قرارا بانشــاء 9 محطات لتحلية املياه في 
البصرة واملباشرة قريبا بتنفيذ مشروع ماء 

البصرة الكبير.
ومن جانبه قال الدكتور حســن اجلنابي ان 
الوفد الوزاري في البصرة اقر املباشــرة فورا 
بنقل املياه بواســطة االنابيب الى احواض 
مشــاريع املياه من املناطق التي تعد عذبة 

وصاحلة في شط العرب. 
وكان مكتــب رئيس الــوزراء حيدر العبادي، 
االثنــن، عن تخصيــص 425 مليــار دينار 
حملافظة البصرة، مشــيرا إلى قرب املباشرة 

بانشاء مشروع ماء البصرة الكبير.
وقال املتحدث باسم املكتب سعد احلديثي 
في تصريح اوردتــه وكالة االنباء العراقية " 
إن “مجموع املبالــغ اخملصصة للبصرة من 
977 مليار دينار خصصت للمحافظات  بن 
بلغت 452 مليار دينار اي بنســبة تعادل45 

باملئة”.
وأضاف احلديثي، أنه “بعد حتقق الوفرة املالية 
نتيجة ارتفاع اسعار النفط قبل شهرين او 
ثالثة بــدأت احلكومة باطالق التخصيصات 

املاليــة  للمحافظات”، مشــيرا الى “قرب 
املباشرة باهم تلك املشاريع ومنها مشروع 

ماء البصرة الكبير )الهارثة(”.
واوضح املتحدث باسم مكتب العبادي، أنه 
“على ضوء هذه الصالحيات سيتم انشاء 8 

محطات لتحلية املياه على شط  العرب”.

23  اجلاري تطلق املنحة اجملانية
للقبول في التخصصات الطبية

وتابع أن التقدمي ســيكون مباشرا في مقر 
دائرة التعليم اجلامعي األهلي وســيخضع 
املتقدمــون الــى مقابلــة لالطــالع على 
املستمسكات التي تثبت شمولهم بحاالت 

التنافس والتقدمي على املنحة.
وكانــت وزارة التعليــم العالــي والبحث 
العلمي قد رعت العام املاضي توزيع أكثر من 
خمسمائة منحة دراسية مجانية مدفوعة 
التكاليف على مدى ســنوات الدراسة في 
التخصصات الطبية على الطلبة املتفوقن 
من شريحة ذوي الشهداء واحلشد الشعبي 

والعائالت املتعففة واملهجرين.

تتمات ص1

الملف األمني

نينوى ـ خدر خالت:

ألقت األجهزة االستخبارية القبض 
على واحدة من أخطر خاليا تنظيم 
ارتكبت  التــي  اإلرهابــي  داعــش 
شــتى اجلرائم اإلرهابيــة من قتال 
منتســبن  وإعدام  األمنية  القوات 
أمنين ونقل أسلحة كامتة وإنشاء 
اإلرهابين  الســتقبال  مضافــات 
واألجانــب وغيرها، في حن  العرب 
كشف إعالم التنظيم اإلرهابي عن 
استيائه من سقوط هذه اخللية بيد 
العدالــة زاعما أنهــم أجبروا على 

االعتراف بجرائم لم يرتكبوها.
وقــال مصدر امنــي عراقي مطلع 
في محافظة نينــوى الى "الصباح 
الصقــور  "خليــة  ان  اجلديــد" 
التكتيكي،  والفريق  االســتخبارية 
وبعد جهود كبيرة ومعقدة متكنت 
من القبض علــى واحدة من اخطر 
في  االرهابي  داعــش  تنظيم  خاليا 
املوصــل، والتي مارســت مختلف 
صنــوف االعمــال االرهابيــة ضد 
اهالــي نينوى قبل وبعد ســقوط 
التنظيم  بقبضــة  املوصل  مدينة 

االجرامي".
واضاف "هذه اخللية الداعشية كان 
يقودها االرهابــي اخلطير امير عامر 
محمد ويعاونه االرهابي غزوان عبد 
احملســن خليل املكنى بــالل، علما 
ان اغلب اشــقائهما كانــوا امراء 
بالتنظيم ومن املنتسبن ملا يسمى 
باالمنية، وقاطع عملياتهم كان من 
بوابة الشــام الى ناحية بادوش )25 

كلم غرب املوصل(".
واشــار املصدر الى ان "اعضاء هذه 
اخللية االرهابيــة نفذت العديد من 
االعمــال االجرامية، منهــا تنفيذ 
مداهمات على منــازل االهالي في 
اثناء ســيطرة داعش على املوصل 
واغلــب اطرافهــا، تنفيــذ احكام 
االعدام لعدد من منتســبي وزارتي 
الدفاع والداخليــة حينها، متابعة 
االخريــن والتدقيق فــي ملفاتهم، 
كما ان هذه اخللية شــكلت مفارز 

خاصــة للتصدي وتعويــق القوات 
بعويزة  الســادة  االمنية في محور 
)شمالي املوصل( وشقق احلدباء في 

اثناء حترير مدينة املوصل".
مبينــا ان "اغلب افــراد هذه اخللية 
االجرامية الذوا بالفرار اســوة مبئات 
الدواعــش االخريــن، وتوجهوا الى 
تلعفر )56 كلم غــرب املوصل( ثم 
الصحراوية  اجلزيرة  ملنطقة  انتقلوا 
جنوبــي تلعفــر وجنوب شــرقها، 
الســتقبال  مضافات  فتحوا  حيث 
والســعي  محتملــن  ارهابيــن 
لنقلهم فيما بعد الى مناطق اخرى 
وتزويدهم مبسدسات كامتة  بنينوى 
وعبوات ناسفة لتنفيذ مخططات 

ارهابية".

"خلية  فان  ذاته  املصدر  وبحســب 
الصقــور االســتخبارية والفريــق 
التكتيكــي كانوا باملرصــاد لهذه 
اخلليــة الداعشــية اخلطيــرة، ومت 
اعتقالهم بعمليــة امنية معقدة 
كان مسرح بعض احداثها منطقة 
الهرمات في اجلانب االمين من مدينة 

املوصل".
منوهــا الــى ان "اعترافــات هؤالء 
اجملرمن بجرائمهم ضد اهالي نينوى 
وضد القوات االمنية تكشف حجم 
حقدهــم على العراقيــن جميعا، 
حيث انه ال ميكن احصاء تلك اجلرائم 
البشعة، علما ان الكثير من اهالي 
املوصل وخاصة في اجلانب االمين هم 
شهود ضد هذه اخللية اجملرمة التي 

تخطى اجرامها كل احلدود".
وفي اول رد فعــل من اعالم تنظيم 
داعش االرهابي، عبرت بعض منابره 
التــي رصدهــا مراســل "الصباح 
اجلديد" عــن اســتيائها من وقوع 
هذه الشرذمة االرهابية بيد القوات 
االمنيــة، مقللــة من شــأن هذه 
اعترافاتهم  ان  زاعمــة  العناصــر، 
ليست حقيقية وانهم اجبروا على 

االعترافات".
كما حذرت تلك املنابر الداعشــية 
واحلذر  احليطة  الى  بقايا عناصرهم 
عند تنقالتهم مــن مكان الى اخر، 
اماكن وجودهم  تغييــر  مع ضرورة 
والتدقيق  اخــرى،  وفتــرة  فترة  بن 
بنوايا القريبــن منهم من املدنين 

وخاصة اولئك الذين اقدم التنظيم 
على اعدام اقربــاء لهم او مصادرة 
اثناء سيطرته على  ممتلكاتهم في 

املوصل.
 

 القبض على عصابتي
سرقة وتسليب

متكن مكتب مكافحة اجرام احلدباء 
التابــع ملديريــة مكافحــة اجرام 
شــرطة نينوى من القــاء القبض 
علــى عصابــة مكونة مــن ثالثة 
املسلح  بالسطو  قاموا  أشــخاص 
على احــد محال صياغــة الذهب 
في حــي البكر في اجلانب االيســر 
ملدينــة املوصل وقيامهم بســرقة 
ذهب يقدر وزنه بـ 1 كغم، و مت تدوين 

اقوالهم باإلعتراف ابتدائياً وقضائياً 
ع،  443 ق  املــادة  وتوقيفهم وفــق 
ومت القبــض على اثنــن منهم في 
منطقــة الهرمات في اجلانب االمين 
والثالث في منطقة حي البكر في 

اجلانب االيسر ملدينة املوصل.
و بجهــود اســتخبارية مــن قبل 
مديرية مكافحــة اجلرمية املنظمة 
التابعــة لــوزارة الداخليــة فــي 
القبض  القاء  نينــوى، مت  محافظة 
على افراد عصابــة ينتحلون صفة 
ضبــاط ومراتب امنيــة في مدينة 
املوصــل، اضافة الــى تزوير هويات 
تابعة للحشــد الشعبي وتشكيل 
مجاميــع مســلحة خارجــة عن 

القانون من دون اي صفة رسمية.

مصدر أمني: خلية 
الصقور االستخبارية 
والفريق التكتيكي، 
وبعد جهود كبيرة 
ومعقدة تمكنت من 
القبض على واحدة 
من اخطر خاليا تنظيم 
داعش االرهابي في 
الموصل، والتي مارست 
مختلف صنوف االعمال 
االرهابية ضد اهالي 
نينوى قبل وبعد سقوط 
مدينة الموصل بقبضة 
التنظيم االجرامي

أخطر خلية لداعش تسقط بقبضة األجهزة األمنية بالموصل

إعالم داعش مستاء ويزعم أن عناصره
أجبروا على االعتراف بجرائم لم يرتكبوها

بغداد – انفجار عبوة 
الشــرطة  في  امنــي  ذكر مصــدر 
العراقيــة اصابــة اربعة اشــخاص 
بانفجار عبوة قرب سوق جنوب غربي 

العاصمة بغداد.
وقــال املصــدر إن "عبــوة ناســفة 
انفجرت، مســاء يوم امــس بالقرب 
من ســوق جتاري مبنطقة حي اجلهاد 
ما اســفر عن اصابة اربعة اشخاص 

بينهم امرأة بجروح مختلفة".

ديالى – هجوم مسلح 
افاد رئيس اللجنة االمنية في اجمللس 
احمللي لناحية ابي صيدا عواد الربيعي 
امس الثالثاء باصابة شخص بهجوم 
مسلح اســتهدف سيارة مدنية في 

الناحية.
"مســلحن  ان  الربيعــي   وقــال 

مجهولــن اطلقوا النــار صباح يوم 
امس باجتاه ســيارة مدنية يستقلها 
احد االشــخاص، ما ادى الى اصابته 
على الفــور" ، مضيفا ان "قوة امنية 
طوقــت املكان، ونقلــت املصاب الى 
العالج،  لتلقــي  مستشــفى قريب 
فيما فتحت حتقيقا ملعرفة مالبساته 

واجلهة التي تقف وراءه".

كركوك – انفجار ناسفة 
اكد مصدر أمني في شرطة محافظة 
كركوك امس الثالثاء إصابة اثنن من 
عناصر اإلطفاء بانفجار عبوة ناسفة 

شمال شرقي احملافظة.
وقــال املصــدر  إن "عبوة ناســفة 
انفجرت مستهدفة خطاً بن قريتي 
دره ومامه شمال شــرقي كركوك"، 
مضيفا أنه "أثناء توجه فرق اإلطفاء 
ملوقع احلادث انفجرت عبوة ناســفة 

أخرى، ما أســفر عن إصابة اثنن من 
عناصر اإلطفاء".

صالح الدين – ضربة جوية 
كشــف الناطق باسم مركز االعالم 
ثمانية  مقتل  الثالثــاء  امس  االمني 
"ارهابين" بينهــم انتحاريان وتدمير 
ســت مضافات في قضاء الشرقاط 
بضربــة جويــة شــمالي محافظة 

صالح الدين.
رســول  يحيى  العميد  الناطق  وقال 
إن "قوة أمنيــة ضمن قيادة عمليات 
صالح الدين باالشــتراك مع قوة من 
طيران  وبإســناد  الشــعبي  احلشد 
اجليش شــرعت بعملية تفتيش في 
مناطق )جزيــرة حليوة وجزيرة عويبد 
وزور كنعوص في قضاء الشــرقاط(" 
، مضيفا أن "العملية اســفرت عن 
معاجلة 3 مضافات مــن قبل طيران 

اجليش، تضــم عددا مــن االرهابين 
يحملون أســلحة متوسطة، فضال 
عن تدمير 3 انفــاق وقتل 6 ارهابين 
بداخلها، كما أســفرت العملية عن 
قتل ارهابين انتحارين اثنن من قبل 
الفــوج التكتيكي ملديرية شــرطة 

احملافظة .

االنبار – تفجير انتحاري 
اعلــن مصــدر امنــي في شــرطة 
مقتل  الثالثاء  امس  االنبار  محافظة 
شخص واصابة ثالثة اخرين بتفجير 

انتحاري في قضاء حديثة .
وقال املصدر ان "انتحاريا يرتدي حزاما 
ناســفا قام مســاء يوم امس االول 
بتفجير نفسه في بوابة مستشفى 
حديثة العام )160 كم غرب الرمادي(، 
مــا ادى الى مقتل شــخص واصابة 
ثالثة اخرين بجروح متفاوتة"، مضيفا 

ان "قوة امنية طوقت احلادث، ونقلت 
اجلرحى الى املستشفى وجثة القتيل 

الى الطب العدلي".

النجف – مؤمتر امني 
اعلــن مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظــة النجف امــس الثالثاء ان 
مؤمترا موســعا عقد ملناقشة اخلطة 
االمنيــة اخلاصة بزيارة العاشــر من 

محرم احلرام .
وذكــر بيان لقيادة شــرطة احملافظة  
انه وبحضــور عدد كبير مــن مدراء 
وضباط  القواطع واحملاور االمنية  من 
والشــرطة  متّ شرح مفصل  اجليش 
للخطــة االمنية وتوزيــع املهاّم من 
قبل القيادات االمنية  لتأمن حماية 
الزائرين فضال عن انسيابية دخولهم 
وخروجهم من والى املدينة املقدسة.

الديوانية – اعتقال مطلوبن 
افاد مصدر امني في مركز شــرطة 
والســنية  والشــنافية  الشــامية 
واالصالح امــس الثالثاء ان قوة امنية 
نفذت حملة واســعة ملتابعة تنفيذ 
اوامــر القــاء القبض الصــادرة من 
القضاء شــملت العديد من املناطق 
الســكنية القت من خاللها القبض 
علــى 9 متهمن بقضايــا مختلفة 
كان مــن ضمنهــا جنائيــة تخص 
القتل والشروع بالقتل حيث مت اتخاذ 

االجراءات القانونية بحق املطلوبن.
الــى ذلــك متكنــت دوريات قســم 
مكافحة اإلجرام مــن إلقاء القبض 
مطلوب  بالســرقة  متهــم  علــى 
446 وذلك  املــادة  للقضاء على وفق 
بعــد جمع املعلومــات عنه من قبل 
املصــادر الســرية اخلاصــة فيما مت 
التحقيق معه مــن اجل احالته الى 

القضاء وتقرير مصيره .

نينوى – عملية استباقية  
اعلــن مصــدر امنــي في شــرطة 
ان  الثالثاء  امــس  نينــوى  محافظة 
قوة امنية القت بعملية اســتباقية 
القبــض على شــبكة ارهابية متتد 

أذرعها بعدة مناطق في املوصل.
ان" مفــارز مديرية  وذكــر املصــدر 
الفرقة  العسكرية في  االستخبارات 
20 وبعملية استباقية نوعية نفذت 
وفــق معلومات اســتخبارية دقيقة 
تتمكن من تفكيك خلية إرهابية متتد 
أذرعها في عــدة مناطق من املوصل 
كالقيــارة وناحية الشــورى وحمام 
العليــل" ، كما القــت القبض على 
جميع أفرادها الذين كانوا يخططون 
األمنية  والقوات  املدنين  الستهداف 

في احملافظة.

انفجار عبوة قرب سوق تجاري غربي بغداد * مقتل 8 "إرهابيين" بينهم انتحاريان شمالي صالح الدين 
مقتل وإصابة 4 مدنيين بتفجير انتحاري في حديثة * ضبط شبكة إرهابية بعملية استباقية بمناطق الموصل
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القوات األمنية في املوصل

األربعاء 12 أيلول 2018 العدد )4015(

Wed. 12 Sep. 2018 issue )4015(

بغداد ـ الصباح الجديد:
بينت ســفيرة الطفولة في العراق 
الدكتورة زينة القــره غولي ان اولى 
ملساعدة  التطوعي  عملها  خطوات 
النازحن كان فــي مخيمات النزوح 
عــام 2014 من خــالل قيادتها فريق 
)نحن نســاعد( الذي استطاع تقدمي 

املســاعدة برغــم الوضــع االمني 
املتردي وخطــورة الطريق املؤدي الى 

مخيمات النازحن . 
الطفولة مبناسبة  واكدت ســفيرة 
اليوم العاملــي لالعمال اخليرية الذي 
يوافق في العشــرة ايــام االولى من 
ايلول مــن كل عــام ان فريق )نحن 

نســاعد( كان اول فريــق تطوعــي 
ويقدم  النازحن  الى مخيمات  يصل 
الفريق  ان  الى  املساعدات مشــيرة 
تعرض الى اطــالق نيران من اجملاميع 
املســاعدات  نقل  خــالل  االرهابية 
التي تركزت علــى توفير احتياجات 
االطفال وكبار الســن واملعوقن في 

اخمليمات . 
واوضحت بانها اول امرأة تقود فريقاً 
تطوعياً كبيراً بالتعاون مع املنظمات 
املســاعدات  لتقــدمي  االنســانية 
للمحتاجــن والتركيــز على ملف 
منصب  توليها  وبعد  قبل  الطفولة 
سفيرة الطفولة في العراق ، مؤكدة 

ان لقــب ســفيرة الطفولــة ليس 
ملكي بل لفريقي الذي ازداد بشكل 
ايجابي ومتميز كون عدد املتطوعات 
يفوق عدد املتطوعــن برغم اخملاطر 

التي واجهت عمله . 
يشار الى ان ســفيرة الطفولة في 
غولي  القره  زينــة  الدكتورة  العراق 

املاجســتير  شــهادة  على  حاصلة 
)ادوية وســموم( ومــدرس في كلية 
الصيدلة وتتقن اللغــات )العربية ، 
واالجنليزية ، والفرنسية( وهي رئيسة 
فريق )نحن نساعد( للتنمية واالغاثة 
االنسانية ورئيسة القطاع الصحي 
الحتاد املرأة العربية املتخصصة / فرع 

العــراق وعضو في عدد من االحتادات 
واملنظمات الدولية ولها اســهامات 
عدة مع هيئــة رعاية الطفولة  في 
دعم االطفال الفقراء واالسهام في 
عــالج االمراض الســرطانية فضال 
عــن كونها متثل العــراق في احملافل 

الدولية.

سفيرة الطفولة تقود فريقُا تطوعيًا كبيرًا لمساعدة المحتاجين ومتابعة الطفولة



محليات 4

البصرة - سعدي السند:

العــراق في  أكملــت جامعــة 
لفتح  اســتعداداتها  البصــرة 
هما قســم  قســمني جديدين 
التمريض وقســم الطاقة خالل 
 2018 اجلديــد  الدراســي  العام 
– 2019  ليبلــغ عدد األقســام 
الدراسية في اجلامعة 7 أقسام .

أبلــغ ذلــك »للصبــاح اجلديد« 
عبدالهادي  الدكتــور  رئيســها 
احلســاني ، مضيفا ان جامعتنا 
التي تأسســت عام 2005 تضم 
املنصرم  الدراســي  العام  لغاية 
5 اقســام علمية وهي اقســام 
هندســة   / املدنية  الهندســة 
االتصاالت /  هندسة احلاسبات / 
هندسة تقنية احلاسوب / وقسم 
وسينضم  السياســية  العلوم 
لها هذا العام قســما التمريض 
والطاقة للحاجة املاســة لهما 
اعــداد طلبــة يتخصصون  في 
بهما اذ تســعى جامعتنا خالل 
تكون  أن  الدراســية  ســنواتها 
وتبقــى  صرحا معرفيــا ورافدا 
مهما لرفد الوطن العزيز باخلبرات 
واملســاندة  الداعمة  والكفاءات 

في بناء اجملتمع.

اجلامعة ترتبط بعالقات 
ثقافية وعلمية مع جامعات 

عراقية وعاملية مرموقة
وأضــاف احلســاني إن جامعتنا 
13 عاما على تأسيســها  وبعد 
حضورها  تؤكد  ان  اســتطاعت 
العلمي في ميدان البناء املتجدد 
وضع  طريــق  علــى  لطلبتهــا 
امامهم  العلمية  املســتجدات 
مناهجها  عبــر  وبتخصصاتها 
على  انفتاحها  وعبر  الدراســية 
العلــم واملعرفــة فــي العالم 
وترتبط اجلامعة بعالقات ثقافية 
وعلميــة مع جامعــات عراقية 
وعاملية مرموقــة وأثبت طلبتها 
مستوياتهم  عبر  متميزة  جدارة 
والتي  وخبراتهــم  وقابلياتهــم 
تعززت من خالل احلالة التدريسية 
في جامعتهم وهم يقدمون اآلن 
عطاءاتهم في الشركات والدوائر 
التي عملوا بها في مؤسســات 
الدولــة او القطاع اخلاص ونفخر 

بهم ألنهم جسدوا كل مادرسوه 
خلدمة العراق العزيز.

مميزات جامعة العراق
وأكد رئيــس جامعة العراق منذ 
في  عملها  بدأ  اجلامعة  تأسيس 
وتهيئتهم  الطلبــة  احتضــان 
للدراســة والبحث العلمي على 
وفق احدث األساليب في مجاالت 
التطور التكنلوجي لبناء االجيال 
بالوطن  النهــوض  على  القادرة 
العزيز وعبر هذه السنوات كانت 
لها ســمات ومميــزات متيزت بها 
العلمية  املؤسســات  بقية  عن 
فــي البلد وهــي  االنضمام الى 
مؤسســة Narak العاملية وهي 
الرســمية  احلكومية  الوكالــة 
املســؤولة عن تقييم الشهادات 
وانظمة التعليم في دول العالم 
التعليمي  بالنظــام  ومقارنتها 
التوصيات  وتقــدمي  البريطانــي 
بتلــك  والتقييــم  باالعتــراف 

انها مسؤولة  الشــهادات، كما 
اللغة  عن اعداد قائمــة معاهد 
االجنليزية املعتــرف بها من قبل 
 .)UKBA( وكالة احلدود البريطانية
واالشــتراك بنظــام التوأمة مع 
مثل  الرصينه  العاملية  اجلامعات 
جامعه بورت سموث البريطانيه 
جامعــه  و  برونيــل  وجامعــه 
برمنكهــام وجامعه SWU غرب 
كاربودي  وجامعــه  اســكتلندا 
جامعــه  و  طهــران  وجامعــه 
للعلوم  عبــادان  وجامعه  بيانور 
الطبيه  وحصلت جامعتنا على 
شــهاده ISO في مجاالت اجلودة 
والصحة  املهنيــة  والســالمة 
املنظمة  واالمن من قبل  والبيئة 
اجلامعة  AG5.واتبعت  الدوليــة 
اإلدارة   E-university نظــام 
التعامالت  االلكترونية في شتى 
العلميــة واالداريــة والفنيــة و 
 cisco Iinux - V متنــح شــهادة
sat - للتدريب الصيفي للطلبة 

)شــهادة خبرة وشهادة اكادميية  
)Project management(

لنظام  خاضعــة  انهــا  كمــا   
 ASIC التصنيف اجلامعي العاملي
متتلــك  و   .  ACCREDITATION
مختبــر الفحــص الهندســي 
الهندسة  في قســم  االنشائي 
املدنية   وقــد باركت جلنة وزارية 
من وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمــي زارت جامعتنا مايتوفر 
مختبرية  أجهــزة  مــن  لدينــا 
جامعتنــا  متيــزت  و  متطــورة 
حلملة  طلبتهــا  بتخــرج  ايضا 
واملاجستير  البكلوريوس  شهادة 
مع  متواصل  بشكل  والدكتوراه 
والتوأمة  األجنبيــة  اجلامعــات 
)1+3( مع جامعة بورت ســموث 
و تســعى لفتح اقسام  جديدة 
القادمة  الدراســية  االعوام  في 
ومنها في مجال القانون والطب 
وبالتنسيق  املرضية  والتحليالت 
اوربية وأســيوية  مع جامعــات 

وحصلــت جامعتنا  على افضل 
على  للطلبــة  علمــي  بحــث 
مســتوى العراق للعام الدراسي 
2016 - 2017ضمــن مســابقة 
للبحــوث  االميركــي  املعهــد 
وتقييم مشــاريع بحوث التخرج 
لطلبة املراحــل الرابعة من قبل 
وترقى  رصينة  عامليــة  جامعات 
الى مستوى بحوث املاجستير او 
أساتذة  باعتراف  العالي  الدبلوم 
جامعتنا  وتســعى  مختصــني 
ألنشاء قاعة امتحانات منفصلة 
ON Iine testing room ألجــراء 
بطريقــة  فيهــا  االمتحانــات 
وجلميــع   )MCQS( الكترونيــة 

االقسام والطلبة.

خطوات مهمة على طريق 
البناء العلمي

عبدالهــادي  الدكتــور  وقــال 
احلساني ايضا :  تسعى اجلامعة 
الى فتح مركز بحوث دولي عاملي 

باختصاصات هندسة االتصاالت 
لتطوير  احلاســبات  وهندســة 
واســتقطاب  البحثي  اجلانــب 
العلمية  الكفــاءات  اصحــاب 
املميــزة من حملة الشــهادات 
باملســتوى  للنهــوض  العليــا 
العلمــي للبلد و جتــري اجلامعة 
العلمية  اجلامعات  مع  مباحثات 
فتــح  فــي مجــال  الرصينــة 
باالختصاصات  العليا  الدراسات 
امام  الفــرص  لتوفير  اخملتلفــة 
اجملال  فــي هذا  للدخول  الطلبة 
احليــوي وبالتنســيق مــع وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي 
ان اجلامعة جــادة مبتابعة كل  و 
التطــورات العلميــة في مجال 
الدراسات واعتماد ما تراه مناسبا 
ومجتمعنا  بلدنا  حاجة  سد  في 
التدريســيني  ارســال  من خالل 
واصحــاب االختصاص الى دورات 
ومهنية  علميــة  ومشــاركات 

تخصصية.

نسعى للمزيد من التطور بالتنسيق
 مع جامعات عالمية مرموقة ومعروفة 

رئيس جامعة العراق في البصرة لـ) الصباح الجديد ( :

تسعى جامعة العراق 
في البصرة خالل 

سنواتها الدراسية أن 
تكون وتبقى  صرحا 
معرفيا ورافدا مهما 

لرفد الوطن العزيز 
بالخبرات والكفاءات 

الداعمة والمساندة 
في بناء المجتمع

رئيس جامعة العراق يتحدث ملراسل )الصباح اجلديد( في البصرة

األربعاء 12 أيلول 2018 العدد )4015(

إلغاء 163 وكالة غذائية 
وطحين لمخالفتها 

الضوابط والتعليمات

تمديد التقديم على 
استمارة القبول 

المركزي الى 17 أيلول

وزير الزراعة يبحث 
الخطة الشتوية وتقديم 

الخدمات للفالحين 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت دائرة التخطيط واملتابعه في وزارة التجارة 
عن الغاء 163 وكالة غذائية وطحني خالل شــهر 
للضوابط  املاضي بســبب مخالفتهــم  حزيران 
والتعليمــات . واوضح مدير عــام الدائرة ابتهال 
هاشم صابط ان الدائرة  قامت وخالل الشهر ذاته 
مبنح وكالة واحدة  وتدوير )47( وكالة ودمج وكالة 
واحدة واستحداث )27( وكالة فضال عن تسجيل 
)8428( طفــال حديــث الوالدة وتســجيل جديد 
)51790( فــردا و) 4( اطفال ونقل )35222( فردا من 
القادمني الى فروع التمويــن و)40149( فردا و)60( 

طفال من املنقولني من فروع التموين .   
واكد املدير العام شطب )47497( فردا وطفال  خالل 
الشهر ذاته من البطاقة التموينية بسبب السفر 
او الوفاة او اســباب اخرى ، وبهذا الصدد شــددت 
املدير العام على الدوائر احلكومية وغير احلكومية 
ذات العالقة واملواطنــني كافة بضرورة االبالغ عن 
املتوفني واملسافرين ليتسنى للدائرة شطبهم من 
البطاقة التموينية حسب الضوابط والتعليمات 
املعمــول بها في الوزارة وذلــك حفاظا على املال 
العام وللحد من حــاالت التالعب التي قد حتصل 

بهذا اخلصوص . 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة التعليم العالــي والبحث العلمي 
الزمني للتقدمي على اســتمارة  متديد الســقف 
القبــول املركــزي لقناتــي القبول العــام وذوي 
الشهداء للسنة الدراسية 2018/2019 الى غاية 
انتهــاء الدوام الرســمي من يــوم االثنني املوافق 

السابع عشر من أيلول احلالي.
ودعت الوزارة الطلبة مــن خريجي اإلعدادية في 
الدور األول وممــن خاضوا امتحانــات الدور الثاني 
التقدمي األلكتروني  الى تدقيق اختياراتهم عنــد 
www.( عبر بوابة الدراسات والتخطيط واملتابعة

dirasat-gate.org( مبــا يحقــق رغبــة الطالب 
املدعومة باملعدل الذي يؤهله للتنافس على حجز 

املقاعد الدراسية في اجلامعة.
ويأتــي قرار التمديد اســتجابة للطلبات في هذا 
الســياق وحتقيقا ألكبر مساحة ممكنة من تقدمي 
الطلبة الذين جتازوت أعداد املتقدمني منهم أكثر 

من 100 ألف طالب. 

بغداد  - الصباح الجديد:
ترأس وزيــر الزراعة املهندس فالح حســن زيدان 
اللهيبي اجتماعا لهيئة الرأي ملناقشــة املواضيع 
املدرجة في جدول االعمال ومنها اخلطة الزراعية 

الشتوية وتقدمي اخلدمات الزراعية للفالحني. 
وحصلت املوافقة على اعفــاء بدالت االيجار عن 
االراضي التي التدخل اخلطة الزراعية بسبب شحة 
املياه للموسم الزراعي الشتوي 2018 اضافة الى 
اعادة العمل بالقانون رقم 117 لســنة 1970 من 
خالل التعاقد مع الفالحني الســاكنني في القرى 
واالرياف من دون مزايدة ومتليك البساتني املغروسة 
لغارســيها ، واملوافقة على متويل برنامج اكباش 
املزارعني  العواســية ضمن مبالغ دعــم  األغنام 
واملصادقة على اقــرار البرنامــج الوطني الكثار 
بذور النباتات العلفية الطبيعية الصحراوية في 
العراق واملوافقة على جتهيــز املزارعني والفالحني 
باملستلزمات الزراعية كافة بضمنها تقنات الري 

بنظام الدفع باالجل.
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متابعة الصباح الجديد:

اعلنــت وزارة الصناعــة واملعــادن 
عن مســاعيها وجهودها املكثفة 
واملتواصلــة حلــل ازمــة املياه في 
وتســخير  البصــرة  محافظــة 
االمكانيــات التي تتمتع بها جميع 
تشكيالتها العامة لتقدمي اخلدمات 

للمواطنني في احملافظة.
وقال مديــر مركز االعالم والعالقات 
العامــة فــي الــوزارة عبدالواحد 
الــوزارة  ان  الشــمري  علــوان 
مســتمرة بحملتها التي اطلقتها 
االســبوع املاضي ومبشاركة جميع 
تشــكيالتها العامــة لتوزيع املياه 
الصاحلة للشــرب علــى املواطنني 
ونواحي  واقضية  ومناطق  مدن  في 
محافظة البصرة مجانا ، مشــيرا 
الــى ايصــال مامجموعــه )141( 
الفا و)700( طن مــن املياه العذبة 
)حوضيات + مياه معبأة( لغاية هذا 
اليوم وتزويد خلية االزمة في االمانة 
العامة جمللس الــوزراء بهذه االرقام 

بشكل يومي .
ولفت الشــمري الى ان شــركتي 
الــزوراء والفارس قدمت خدماتهما 
لدعم محافظة البصرة وحل ازمة 
املياه فيها خــالل زيارة وفد من كال 

الشــركتني الى احملافظة ولقائهما 
بالســيد احملافــظ وتوقيع محضر 
مشــترك بهذا اخلصوص من خالل 
القيام بصيانة محطة العباســي 
للمضخات  وكهربائيا(  )ميكانيكيا 
البالغ عددها )23( مضخة متعددة 
الســعات اذ باالمــكان اجناز تأهيل 
هذه املضخات وجعل احملطة جاهزة 
للضخ بواقع )260( الف متر مكعب 
/ساعة خالل فترة شهر واحد فقط 
وقيام شركة الفارس العامة بنصب 
)12( محطــة تصفيــة متعــددة 
بطاقة  لديهــا  متوفرة  الســعات 
اجمالية )3600( متر مكعب/ساعة 
على املياه الواصلة من قناة البدعة 
لتصفية املياه وضخها للشــبكة 
الرئيســية املغذية للميــاه وعلى 
امدها شــهرين  مراحل خالل مدة 

بالكامل. 
واكد الشــمري ان الوزارة ســخرت 
التي  جميع االمكانيــات والقدرات 
تتمتع بها شــركاتها واالنشــطة 
التــي باالمــكان تقدميهــا لدعم 
البصرة  محافظــة  فــي  اخلدمات 
والتخفيــف مــن املعانــاة التــي 
الراهن  الوقت  في  ابناؤها  يعيشها 
، مســتعرضا بعض هذه االنشطة 
واخلدمــات والتــي منهــا جتهيــز 
االنابيــب البالســتيكية ونصــب 

املرشحات املستعملة في مشاريع 
امليــاه والبنــى التحتيــة وصيانة 
وتصنيــع وحــدات تصفيــة املياه 
ووحدات الصرف الصحي الصناعي 
ومحطات الــ)RO( لشتى السعات 
وصيانــة وتنفيذ وحــدات معاجلة 
املياه وجتهيز مــادة متعدد كلوريد 
االملنيــوم كبديل ملادة الشــب في 

التصفية اضافة الى امكانية حفر 
وتصنيع  وجتهيــز  االرتوازية  االبــار 
وتأهيــل وتشــغيل معــدات حفر 
االبار املائية وتصنيع فالتر محطات 
تصميم  عن  املياه فضــال  تصفية 
الهيدروليكية  املنظومات  وتصنيع 
وتأمني  املائيــة  بالبوابات  اخلاصــة 
املياه لالستعمال البشري من خالل 

اســتعمال محطــات ضــخ املياه 
العائمة ذات الطاقات الكبيرة جدا 
وتنظيفها  االروائية  القنوات  وفتح 
والفرات  دجلــة  بنهــري  املرتبطة 
وشــط العرب وتشــييد النواظم 
والسدود وكذلك انتاج وجتهيز مادة 
الشــب املكيس والفل الداخل في 

مشاريع تصفية املياه .

وتابــع الشــمري بالقــول ان لدى 
شــركات الــوزارة امكانيات كبيرة 
تأهيل وتشغيل احملطات  في مجال 
وتأهيــل  وصيانــة  الكهربائيــة 
احملطات التوربينية ومولدات القدرة 
ونصب  وجتميع  وجتهيز  الكهربائية 
الثانوية  التحويل  محطات  وتأهيل 
وتوفير  املتنقلة  واحملطــات  الثابتة 
محــوالت التوزيع وانتــاج احملطات 
توليد  منظومات  وبناء  الصندوقية 
باســتعمال  الكهربائية  الطاقــة 
وبقــدرات  الشمســية  االلــواح 

مختلفة وامكانيات اخرى كثيرة.
تطورا  العامة حتقق  الفرات  شركة 
في انتاج وبيــع حامض الكبريتيك 

املركز خالل شهر اب املاضي
العامة  الفــرات  شــركة  حققت 
واملبيدات  الكيمياوية  للصناعــات 
احــدى شــركات وزارة الصناعــة 
واملعادن تطورا ملحوظا في كميات 
االنتــاج واملبيعــات ملــادة حامض 
الكبريتيــك املركز خالل شــهر اب 

املاضي.
وافاد مدير عام الشــركة املهندس 
علي قاسم الشــمري في تصريح 
ان  الــوزارة  في  االعالمي  للمركــز 
الشركة متكنت من حتقيق تطور في 
انتاج وبيع مادة حامض الكبريتيك 
املركز خالل شهر اب املاضي مقارنة 

بالشهر الذي سبقه ، مشيرا الى ان 
كمية االنتاج للحامض بلغت خالل 
شهر اب من العام احلالي )900( طن 
)%102( عن  بلغت  تطور  وبنســبة 
شهر متوز املاضي فيما بلغت كمية 
املبيعات خالل الشهر نفسه )858( 
طن وبنسبة تطور )%69( عن شهر 
متوز املاضي مــن هذا العام ، مؤكدا 
ان حتقيق هذا التطور هو نتاج وثمرة 
العمال الصيانــة والتأهيل الدورية 
الكبريتيك  حامض  مصنع  ملعدات 
املعتمدة في  والسياســة  املركــز 
التســويقية  املســاحة  توســيع 
لتشمل جميع مناطق البالد فضال 
عن قيام الشــركة بنقــل وايصال 
املواد الكيمياوية الى مواقع اجلهات 
عجالتها  بواســطة  املســتفيدة 
التخصصية للحفــاظ على جودة 
ونوعية املواصفات القياســية ملادة 

احلامض.
وبــني الشــمري ان نســبة )95%( 
الى  من منتجات الشــركة تسوق 
شركات ومصافي النفط ومحطات 
توليد الطاقة الكهربائية وشركات 
وزارة الصناعــة واملعــادن ، مؤكدا 
حرص الشركة واستعدادها لتلبية 
احتياجــات اجلهــات املســتفيدة 
واملواعيــد  املطلوبــة  بالكميــات 

احملددة.    

تقرير

وزارة الصناعة تسّخر شركاتها لدعم الخدمات في البصرة 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنــت الشــركة العامة لنقل 
املســافرين والوفــود االثنني ،عن 
بنقل  واجبا اســتثنائيا  تنفيذها 
اكثــر من 520 نازحــا من مخيم 
الهول الســوري الى ارض الوطن  
ضمــن جهــود وزارة النقــل في 
اللجنــة العليــا الغاثــة وايواء 

النازحني .
واكد مدير عام الشركة املهندس 
عبد اهلل لعيبي باهض اخراج عدد 
مــن احلافالت بواجب اســتثنائي 

لنقل واعادة اكثر من ) 520 ( نازحا 
عراقيا من مخيــم ) الهول ( في 
االراضــي الســورية  الى مناطق 
التدقيــق ثــم الــى مناطقهم 
عراقنا  فــي  االصلية  ومدنهــم 

احلبيب.
النقل  وزير  ان  العام  املدير  واضاف 
الكابنت كاظــم فنجان احلمامي 
اولى اهتماما كبيــرا لهذا امللف 
خالل  مــن  والوطني  االنســاني 
املتابعة والتوجيهات املســتمرة ، 
مشيرا الى ان عملية النقل جرت 

على وفق تنســيق عالي املستوى 
مــع وزارة الهجــرة واملهجريــن 

واجلهات املعنية بهذا امللف.
واوضــح لعيبــي ان منتســبي 
الشــركة قد حققوا جناحاً كبيراً 
في عملية نقــل النازحيني خالل 
اثبتوا  واليــوم  متتاليني  عامــني 
للجميع ان الشــركة قادرة وبكل 
فخــر واعتــزاز علــى تنفيذ كل 
الواجبــات الوطنية واالنســانية 
وبنجاح كبير برغم اعتمادها على 

امكانياتها احملدودة .

ديالى - الصباح الجديد:
بحثــت أطروحة دكتــوراه في كلية 
التربية للعلوم اإلنســانية بجامعة 
ديالى، اخلصائص الطبيعية جملرى نهر 

ديالى وتقوميه جيومورفولوجيا.
وتهــدف األطروحــة التــي قدمها 
الطالــب محمد عبــود محمد إلى 
التعرف علــى اخلصائص الطبيعية 
في مجــرى نهــر ديالــى وعالقتها 
بتطــور املظاهــر اجليومورفولوجية 
التي كّونها النهــر في أثناء جريانه، 
والكشــف عن طبيعــة العمليات 

املنطقة  املوجــودة في  اجليومورفية 
واآلثار  نشــاطها  ومعرفــة  وقياس 

الناجتة عنها اآلنية واملستقبلية.
وأشارت األطروحة إلى وجود مخاطر 
جيومورفولوجية فــي املنطقة بعد 
تصميم االمنــوذج املكاني للمخاطر 
اجليومورفولوجيــة اذ بلغت نســبة 
وقليلة  العاليــة  املالئمة  األراضــي 
)%15( من إجمالي مساحة  اخلطورة 
املالئمة  األراضــي  أمــام  املنطقــة 
شكلت  فقد  اخلطورة  واملتوســطة 
النسبة األعلى والتي بلغت )76,56% 

( في حني شــكلت األراضي القليلة 
املالئمة واخلطرة اقل نســبة وكانت 
)8,44 % ( مــن مجمــوع مســاحة 

املنطقة.
وأوصــت األطروحة بضــرورة العمل 
على تبطني اجلهات اخلارجية )اجلوانب 
املقعــرة( من املنعطفــات التي لها 
تأثير ســلبي مباشــر في األنشطة 
البشرية في املنطقة والكري الدائم 
جملرى النهر لتقليل تراكم الترسبات 
التي تــؤدي إلى منو النباتــات املائية 

التي تعوق انسيابية جريان املاء.

إعادة )520 ( نازحا من مخّيم 
الهول السوري الى أرض الوطن

اطروحة دكتوراه تبحث التقويم 
الجيومورفولوجي لنهر ديالى



5 اقتصاد

طوكيو ـ رويترز:
ارتفع املؤشــر نيكي القياســي في بورصة 
طوكيو لألوراق املالية أمس الثالثاء وصعدت 
شــركات التصدير بفضل ضعــف الني في 
مقابــل الــدوالر في حــني اقتدت أســهم 
شركات التكنولوجيا مبكاسب نظيراتها في 

وول ستريت.
وأغلق نيكي مرتفعا 1.3 باملئة إلى 22664.69 
نقطة مســجال أكبر زيادة يومية من حيث 
النســبة املئوية منذ 14 آب ومستوى إقفال 

هو األعلى منذ الرابع من أيلول.
ونزل الني أمــام الدوالر لليــوم الثالث على 

التوالي لترتفع أسهم الشركات املصدرة.
وارتفــع ســهم تويوتــا موتــور 1.6 باملئة 
إلكترون  باملئة وطوكيو   0.79 وباناســونيك 

1.15 باملئة وبريدجستون 0.43 باملئة.
وزادت أسهم شــركات التكنولوجيا بعد أن 
قفزت فــي الواليات املتحدة عقب خســائر 
كبيــرة األســبوع املاضي ليصعد املؤشــر 

ناسداك 0.3 باملئة.
وصعد املؤشــر توبكس األوسع نطاقا 0.67 

باملئة إلى 1698.91 نقطة.

لندن ـ رويترز:
استقرت أسعار الذهب في املعامالت اآلسيوية 
أمس الثالثاء مع اســتمرار عزوف املستثمرين 
وسط توقعات لرفع ســعر الفائدة األميركي 
هذا الشــهر ومخاوف مــن تصعيد جديد في 

احلرب التجارية الصينية األميركية.
وظل السعر الفوري للذهب من دون تغير يذكر 
عند 1195.79 دوالر لألوقيــة )األونصة(. وزادت 
عقــود الذهــب األميركية اآلجلــة 0.1 باملئة 

لتسجل 1201.60 دوالر.
وكانت بيانــات الوظائــف األميركية القوية 
الصادرة األسبوع املاضي قد رسخت التوقعات 
بأن يرفع مجلس االحتياطــي االحتادي )البنك 
املركــزي األميركي( أســعار الفائدة في أيلول 
وذلك للمــرة الثالثة هذا العــام مع تكهنات 

بزيادة أخرى في كانون األول.
يزيد رفع الفائدة عوائد السندات مما يقلل من 

جاذبية الذهب غير املدر للعائد ويعزز الدوالر.
وقال بنجامني لو محلل أسواق السلع األولية 
لدى فيليب للعقود اآلجلــة ”املعدن النفيس 
يبــدي ضعفــا بالغــا بينما يبلــي االقتصاد 
األميركــي بالء مبهــرا في الربــع الثاني من 

“.2018
وزادت الفضة 0.3 باملئة في املعامالت الفورية 
لتســجل 14.19 دوالر لألوقية وارتفع البالتني 

واحدا باملئة إلى 790.20 دوالر لألوقية.
وصعد البالديوم 0.6 باملئــة إلى 981.10 دوالر 
لألوقية بعد أن بلغ أعلى مســتوياته في نحو 

12 أسبوعا عند 991.15 دوالر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفع اليورو أمس الثالثاء إذ دعم انحسار اخملاوف 
بشأن ديون إيطاليا العملة املوحدة لليوم الثاني 
بينمــا كانت التحــركات في ســوق العمالت 
للتطورات  املســتثمرين  حتســب  مع  محدودة 
املقبلة في اخلالف التجاري بني الصني والواليات 

املتحدة.
وارتفع اجلنيه االســترليني ألعلى مستوى في 
خمسة أســابيع متجاوزا 1.30 دوالر ولقي دعما 
من تصريحات كبيــر مفاوضي االحتادي األوروبي 
يــوم االثنني بإمكانية التوصــل إلى اتفاق فيما 

يتعلق بخروج بريطانيا من االحتاد األوروبي.
وزاد اليــورو 0.4 باملئة إلــى 1.1644 دوالر بينما 
انخفض مؤشر العملة األمريكية 0.3 باملئة إلى 

94.895 مقتربا من أقل مستوى منذ أواخر آب.
وأفادت تقارير نشــرت يوم االثنني أن ميشــيل 
بارنييــه كبير مفاوضــي االحتــاد األوروبي في 
محادثات االنفصــال البريطاني قال ملنتدى في 
ســلوفينيا إن توقع التوصل التفاق بشأن خروج 
بريطانيا خالل فترة بني ســتة وثمانية أسابيع 
”واقعي“ ما أسهم في صعود االسترليني بقوة.

وارتفع االســترليني ألعلى مستوى منذ الثاني 
من آب مســجال 1.3052 دوالر يــوم االثنني وعزز 

مكاسبه أمس الثالثاء إلى 1.3087 دوالر.

استقرار الذهب عند 
1196 دوالرًا لألوقية

ارتفاع األسهم 
اليابانية وتراجع اليّن

اليورو يرتفع 
واالسترليني يعزز 

مكاسبه

بغداد ـ الصباح الجديد:

أظهرت بيانات من قطاع النفط 
ومصادر مالحيــة، أن العراق حل 
محل السعودية، في آب، كأكبر 

مصدر للنفط إلى الهند.
ووفقــا لوكالــة “رويتــرز”، فقد 
“أظهرت بيانات من قطاع النفط 
ومصادر مالحيــة أن العراق حل 
محل الســعودية في شهر آب، 
كأكبر مصدر نفــط إلى الهند 
مــع حتول شــركات التكرير إلى 
اإلمــدادات العراقيــة لتعويض 
انخفاض مشــترياتها من اخلام 
فــرض عقوبات  قبيل  اإليرانــي 

أميركية في تشرين الثاني”.
“بيانــات  إن  الوكالــة،  وقالــت 
قطاع النفــط ومصادر مالحية، 
واردات  أن  لم تســمها، أظهرت 
الهنــد تراجعت كأكبر مشــتر 
لنفط طهران بعــد الصني، إلى 
نحو الثلث وبلغت نحو 523 ألف 
برميــل يوميا، الشــهر املاضي، 
مقارنة مع شــهر متوز، مع قيام 
اململوكــة  التكريــر  شــركات 
للدولة بإبطاء املشتريات بسبب 
تأخر نيل املوافقة احلكومية على 
استعمال الســفن اإليرانية في 

نقل اإلمدادات”.
في الســياق، أعلنت دانة غاز أن 
»شــركة بيرل بتروليوم احملدودة« 
دوالر  21.6 مليون  تسلمت مبلغ 
)79.2 مليون درهم( من حكومة 
املكثفات في  بيع  كردستان، من 
إقليم كردســتان ومبا أن دانة غاز 
متلــك %35 من بيــرل بيتروليوم 
فإن حصة الشــركة من املبالغ 
املســتلمة تبلغ 7.6 ماليني دوالر 

)27.9 مليون درهم(.
التي  املبلغ  يبلغ مجموع  وبذلك 
تسلمتها بيرل بيتروليوم احملدودة 
منذ بداية العام 211 مليون دوالر 

)773 مليــون درهم( تبلغ حصة 
دانــة غاز منهــا 74 مليون دوالر 
)271 مليــون درهــم( علماً بأنه 
ال يوجد أي مســتحقات متأخرة 

لشركة بيرل في كردستان.
وقــال باتريك أملــان وارد، الرئيس 
التنفيذي لدانة غاز»متنحنا هذه 
وشــركاؤنا،  املنتظمة  الدفعات 
قدما  للمضي  املطلقــة  الثقة 
لزيادة  التوســعية  في خططنا 

اإلنتاج في إقليم كردستان«.
عامليــاً، ارتفعت أســعار النفط 
مقتربــة مــن 80 دوالراً لبرميل 

الثالثاء،  أمــس  القيــاس،  برنت 
األميركية  العقوبات  اقتراب  مع 
علــى قطــاع النفــط اإليراني، 
الرامية  واشــنطن  برغم جهود 
حلث كبــار املوردين اآلخرين على 

تعويض النقص املتوقع.
العقود اآلجلة خلام غرب  وبلغت 
تكســاس الوســيط األميركي 
67.70 دوالر للبرميــل، بزيادة 65 
ســنتا أو 0.2 باملئة عن التسوية 

السابقة.
وارتفعــت العقــود اآلجلة خلام 
القياس العاملــي مزيج برنت 38 

ســنتا أو 0.5 باملئــة إلى 77.75 
دوالر للبرميل.

وتضغط واشــنطن على الدول 
من  النفط  واردات  لوقف  األخرى 
إيران، ويبدي حلفاء مقربون مثل 
كوريا اجلنوبية واليابان بل والهند 
أيضا عالمات على االســتجابة 

لتلك الضغوط.
ارتفاع  عــدم  على  حرصا  ولكن 
وزير  التقــى  النفــط،  أســعار 
الطاقــة األميركي ريك بيري مع 
نظيره الســعودي خالد الفالح 
يــوم االثنني في واشــنطن، في 

الوقــت الذي تشــجع فيه إدارة 
الرئيــس األميركي دونالد ترامب 
كبرى الدول املنتجة للنفط على 
احلفــاظ على إنتاجهــا مرتفعا 
قبــل فرض العقوبــات اجلديدة. 
الطاقة  وزير  بيري مع  وسيلتقي 
يوم  نوفاك  ألكســندر  الروسي 

اخلميس في موسكو.
وقــال نوفــاك أمــس الثالثــاء 
إن أوبــك وروســيا وغيرهــا من 
املنتجني املســتقلني املتحالفني 
مع املنظمة قــد يوقعون اتفاق 
تعــاون جديدا طويــل األمد في 

بداية كانون األول، حسبما ذكرت 
وكالة تاس لألنبــاء. ولم يخض 

الوزير الروسي في تفاصيل.
الــى ذلك، بلــغ إنتــاج النفط 
الروســي 11.21 مليــون برميل 
يوميــا فــي آب مــن دون تغير 
يذكر عــن متوز ومســتقرا قرب 
أعلى مســتوى ملا بعــد احلقبة 
الســوفيتية. وروسيا شريك في 
استقرار  أجل  من  التعاون  اتفاق 
أوبك  بني  العاملية  النفط  أسعار 
واملنتجــني غيــر األعضــاء في 

املنظمة.

العراق أكبر مصدر نفطي إلى الهند
80 دوالرًا لبرميل برنت العالمي

بيانات قطاع النفط 
ومصادر مالحية، لم 
تسمها، أظهرت أن 
واردات الهند تراجعت 
كأكبر مشتر لنفط 
طهران بعد الصين، إلى 
نحو الثلث وبلغت نحو 
523 ألف برميل يوميا، 
الشهر الماضي، مقارنة 
مع شهر تموز، مع 
قيام شركات التكرير 
المملوكة للدولة بإبطاء 
المشتريات بسبب تأخر نيل 
الموافقة الحكومية على 
استعمال السفن اإليرانية 
في نقل اإلمدادات

منشأة نفطية حنوبي البالد »ارشيف«
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متابعة الصباح الجديد:
أظهر جــدول أعمال اجتماع أمس 
الثالثــاء أن الصني ســتطلب من 
منظمة التجارة العاملية السماح 
الواليات  على  عقوبات  بفرض  لها 
املتحــدة بســبب عــدم التــزام 
واشنطن باحلكم الصادر في خالف 
على رســوم إغــراق أميركية بعد 

شكوى قدمتها الصني في 2013.
ومن املتوقع أن يقــود الطلب إلى 
ســجال قانوني لســنوات بشأن 
مبــرر العقوبــات وحجمها. وفي 
العــام املاضــي حصلــت الصني 
منظمة  من  لصاحلها  حكم  على 
يتعلق  نزاع  فــي  العاملية  التجارة 
بعــدة صناعات مــن بينها اآلالت 
والصناعــات  واإللكترونيــات 
اخلفيفة واملعادن بصادرات سنوية 

تصل إلى 8.4 مليار دوالر.
وفــي الهامــش، توقفــت موجة 
األوروبيــة  األســهم  تعافــي 
أمــس الثالثاء مع اســتمرار قلق 
املســتثمرين في ظــل الضبابية 
التي تكتنف النــزاع التجاري بني 

واشنطن وبكني.

 600 ســتوكس  املؤشــر  ومــال 
االستقرار،  إلى  األوروبية  لألسهم 
 0.05 نسبته  تراجعا  لكنه سجل 
شركات  مكاسب  وســط  باملئة، 
النفط الكبــرى املدعومة بارتفاع 
أســعار اخلام والتي عوضت تراجع 

أسهم قطاع املواد األساسية.
لكن املؤشر األوروبي ال يزال مرتفعا 
بنســبة واحد باملئــة مقارنة مع 
أدنى مستوياته في خمسة أشهر 

الذي سجله األسبوع املاضي.
وتراجــع املؤشــر داكــس األملاني 
الزاخر بأســهم شركات التصدير 
باملئة بعد حتقيقه مكاسب   0.05
فــي بداية التعامــالت، بينما نزل 
 100 تاميــز  فايننشــال  املؤشــر 
قوة  بفعل  باملئــة   0.3 البريطاني 
اجلنيه االسترليني وسط مراهنات 
علــى التوصل التفــاق بخصوص 
خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي.

دونالد  األميركــي  الرئيــس  وقال 
ترامــب األســبوع املاضــي إنــه 
مستعد لفرض رسوم على جميع 
واردات الواليات املتحدة من الصني 
ينذر بفرض رسوم على  تقريبا، مما 

ســلع أخــرى بقيمــة 267 مليار 
دوالر إضافة إلــى الواردات البالغة 
قيمتها 200 مليار دوالر املقرر فرض 

رسوم عليها في األيام املقبلة.
وال تقف موســكو فــي الهامش 
هذا مكتوفة األيدي، فهي تسعى 

العمالت  استعمال  لتعزيز  وبكني 
البلدين،  بني  التجارة  في  الوطنية 
التي بلغت العام املاضي قرابة 90 
مليار دوالر، في خطوة تهدف للحد 

من هيمنة الدوالر على العالم.
وقــال الرئيس الروســي، فالدميير 
عقده  صحافي  مؤمتــر  في  بوتني، 
أمس الثالثاء مــع نظيره الصيني 
شــي جني بينغ عقــب محادثات 
فالديفوســتوك  مدينة  في  جرت 
الروسية، قال إن "اجلانبني الروسي 
والصيني أكدا اهتمامهما بتعزيز 
اســتخدام العمالت الوطنية في 
سيؤمن  ما  التجارية،  احلســابات 
املصرفيــة  اخلدمــات  اســتقرار 
التصدير  لعمليــات  تقــدم  التي 
اخملاطر  تنامي  ظل  في  واالستيراد، 

باألسواق العاملية".
وأشــاد الرئيــس بوتني مبســتوى 
التجــارة بــني البلديــن، وقال إن 
النصف  في  منــا  التجاري  التبادل 
األول من العام اجلاري بنحو الثلث 
العام  بالفترة نفسها من  مقارنة 

املاضي، وبلغ 50 مليار دوالر.
وتوقع بوتني أن يصل حجم التبادل 

التجاري بني روسيا والصني بحلول 
اجلاري، مســتوى  العــام  نهايــة 
قياســي عند 100 مليار دوالر، في 
دليل علــى متانــة العالقات بني 

موسكو وبكني.
من جانبه أشــاد الرئيس الصيني 
بالعالقــات بني موســكو وبكني، 
وفي مؤشــر علــى متانــة هذه 
العالقات لفت إلــى أن لقائه هذا 
مع الرئيس بوتني الذي يعد الثالث 

خالل األشهر األربعة املاضية.
وجرت القمة الروســية الصينية 
علــى هامــش فعاليــات منتدى 
الروســي،  االقتصــادي  الشــرق 
في  الثالثاء  أمــس  انطلــق  الذي 
حتى  ويســتمر  فالديفوســتوك 
دولية  مشــاركة  وسط  اخلميس، 

واسعة.
 "ITC Trade" ووفقا لبيانات موقع
فقد بلغ حجم التجارة بني روسيا 
والصني العــام املاضي 87.4 مليار 
39 مليــار دوالر هي  دوالر، منهــا 
صادرات روســيا إلــى الصني، في 
مقابل واردات بقيمــة 48.4 مليار 

دوالر.

بغداد - وكاالت:
أمس  السعودية  البورصة  هبطت 
النزاعات  اســتمرار  مــع  الثالثاء، 
التجاريــة فــي الضغــط علــى 

األسواق الناشئة.
وانخفض مؤشــر إم.إس.ســي.آي 
لألســواق الناشــئة 0.6 في املئة، 
 15 في  أدنى مســتوياته  مسجال 
شهرا، وسط قلق املستثمرين من 

التداعيات احملتملة ألي تصعيد في 
النزاع التجاري بني الواليات املتحدة 

والصني.
وتأرجح املؤشــر الرئيس للســوق 
واخلسائر  املكاسب  بني  السعودية 
فــي جلســة التــداول ليغلــق 
منخفضــا 0.2 في املئــة. وكانت 
أســهم البنوك األضعف أداء في 
البنك  هبوط سهم  مع  البورصة، 

العربــي الوطنــي 2.4 فــي املئة، 
املالية  وسهم مجموعة ســامبا 
0.9 في املئة، وسهم البنك األهلي 

التجاري 1.2 في املئة.
لكن سهم مصرف الراجحي حقق 

أداء أفضل بصعوده 0.8 في املئة.
وزاد ســهم الشــركة السعودية 
للصناعات األساســية )ســابك( 
0.7 فــي املئــة، بعدمــا وقعــت 

العمالقة  البتروكيماويات  شركة 
إقليم  تفاهم مع حكومة  مذكرة 
فوجيان في الصــني لبناء مجمع 

للبتروكيماويات.
وتراجع مؤشــر ســوق دبــي 0.6 
في املئــة، مع هبوط الســهمني 
القياديــني بنــك اإلمــارات دبــي 
الوطنــي وإعمــار العقارية واحد 

و0.9 في املئة بالترتيب.

فيه  نفت  بيانــا  إعمــار  وأصدرت 
مــا ذكرته تقاريــر إعالمية عن أن 
للمستثمرين  ســتقدم  الشركة 
تأشــيرات إقامــة مدتها عشــر 
ســنوات، وقالت إن السلطات هي 

املسؤولة عن إصدار التأشيرات.
وأغلق املؤشر العام لسوق أبوظبي 
مرتفعا 0.1 في املئة. وزاد ســهم 
املئة،  0.3 في  أبوظبــي األول  بنك 

 1.7 التجاري  أبوظبي  بنك  وسهم 
في املئة.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.4 في 
املئة، مواصال صعودا دفع مكاسبه 
إلى 16.4 في املئة منذ بداية العام.
وزاد ســهم مصرف الريان 1.7 في 
بينما أغلق ســهم مصرف  املئة، 
في  واحدا  مرتفعا  اإلسالمي  قطر 

املئة.

روسيا والصين تتبادالن التجارة بعملتيهما الوطنية

بكين تطالب منظمة التجارة فرض عقوبات على واشنطن

البورصة السعودية تتراجع وسط موجة بيع في األسواق الناشئة

بغداد ـ وكاالت:
قــال مســؤول حكومي لرويتــرز إن 
العراق، أحد كبار مشــتري احلبوب في 
الشرق األوسط، ســيقلص املساحة 
املروية املزروعــة بالقمح إلى النصف 
في موســم الزراعة 2018-2019، في 
ظل شح املياه الذي تعاني منه البالد.

وأفاد نائب وزير الزراعة مهدي القيسي 
املزروعة  املروية  األراضي  مســاحة  إن 
القمح  الشــتوية، وحتديــدا  باحلبوب 

والشعير، ستنخفض إلى النصف.
وقال فــي مقابلة إن نقص موارد املياه 
والتغير املناخي واجلفاف هي األسباب 

الرئيسة لهذا القرار.
واضطر العراق ملنع املزارعني من زراعة 
األرز وغيــره من احملاصيــل الصيفية 
للمياه بسبب  االســتهالك  الكثيفة 

اجلفاف وتناقص تدفقات األنهار.

ومن املرجح أن تــؤدي اخلطوة اجلديدة 
إلى زيادة واردات القمح كثيرا.

وتضمنت خطة العــراق الزراعية 1.6 
مليون هكتار من القمح في املوســم 
ورُوي نحو مليون   .2018-2017 املاضي 
هكتار من تلك املساحة بينما اعتمد 

الباقي على مياه األمطار.
الــى ذلــك، قــررت وزارة الزراعة منع 
والبطيخ  الرقي  محصولي  اســتيراد 

بدءاً من منتصف الشهر اجلاري.
للوزارة حميد  الرسمي  املتحدث  وقال 
النايف املســعودي في بيان صحافي: 
لوزير  اخملولــة  للصالحيات  "اســتناد 
الزراعة مبنع وفتح االستيراد في ضوء 
وفرة وشح املنتج الزراعي احمللي، ووفقا 
ملا جاء في كتاب مجلس الوزراء/ جلنة 
الشــؤون االقتصادية والذي نص على 
منع دخول الســلع املشــمولة باملنع 

على وفــق الروزنامة الزراعية، حصلت 
املوافقة على منع استيراد محصولي 
الرقــي والبطيخ ومن جميــع املنافذ 

احلدودية واعتبارا من ٢٠١٨/٩/١٥".
وأضــاف أن "عمليــة املنــع جــاءت 
نتيجة لوفــرة املنتج احمللي"، موضحا 
أن "عمليــة املنع جتــري بغض النظر 
عن تأريــخ نفاد اجازة االســتيراد من 

عدمها".
ملزمة  "الــوزارة  أن  املســعودي  وبني 
باالعالن عن عملية املنع قبل اســبوع 
من تنفيذه"، مشيرا الى أن "سياسة 
الــوزارة هي حماية املنتــج احمللي من 
جانب وحماية املســتهلك من جانب 
اخر ومــن خــالل تطبيــق الروزنامة 
الزراعية، فضال عن البيانات الواردة من 
مديريات الزراعة والتي تبني مدى وفرة 

او شح املنتج الزراعي احمللي".

الزراعة: خفض مساحة األراضي المزروعة
بالقمح والشعير إلى النصف

الرئيس الصيني ونظيره الروسي
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعتبــر األردن أن قراره بعدم اعتقــال الرئيس 
السوداني عمر البشــير خالل حضوره القمة 
العربية التي عقدت العام املاضي في اململكة 
كان صائبــا، وأن األردن غير ملزم بتســليمه 

للجنائية الدولية.
وقــال ممثل األردن محمود ضيــف اهلل احلمود: 
»اجللســة مــا قبــل احملاكمة أخطــأت في 
استنتاجاتها. يعتبر عمر البشير رئيسا لدولة 
وبالتالــي لديه حصانة مــن االعتقال«، وفقا 

للمبدأ القانوني الدولي للمجاملة بني الدول.
وأضــاف »األردن يقر متامــا بأهمية مكافحة 
معاقبة  وضــرورة  العقــاب  مــن  احلصانــة 
املســؤولني عن اجلرائم في نطــاق صالحيات 
احملكمة، إال أن ذلك ال ميكن أن يتم على حساب 
القوانني واملبادئ األساسية للمجتمع الدولي 
التــي تهدف إلى ضمان عالقات ســلمية بني 

الدول«.
ومن املقرر أن تستمع احملكمة ملرافعات قانونية 
معقدة ســتتطرق إلى اجلوانب احلساسة من 
عمل احملكمة خصوصا ما إذا كان ميكن اعتقال 
رئيس دولة وتســليمه إلى احملكمــة اجلنائية 
الدولية التي تأسست عام 2002 حملاكمة أسوأ 

اجلرائم في العالم.
واســتند األردن في موقفه برفــض اعتقال او 
تسليم البشير إلى اتفاقية تأسيس اجلامعة 
العربية للعام 1953 التي منحت رؤساء الدول 
األردن  القانونية ووقع عليها  العربية احلصانة 
والســودان وتعد الوثيقة أساســا كافيا ملنع 
تســليم اململكــة البشــير للمحكمة رغم 

عضوية األردن في اتفاق روما.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وصل رئيس احلكومة اللبنانية، املكلف ســعد 
احلريري، أمس االول االثنني، إلى الهاي في هولندا، 
للمشاركة في اجللســات اخملصصة لالستماع 
إلى املرافعــة اخلتامية للمدعــي العام نورمان 

فاريل، حول قضية اغتيال والده عام 2005.
ومع بدء اجللســات اخلتاميــة، تدخل محاكمة 
املشــتبه بهم، وجميعهم مــن عناصر »حزب 
اهلل«، فــي مرحلتها األخيرة بعــد 13 عاما من 
االغتيال، الذي وقع وســط بيروت، وأودى بأرواح 

رئيس الوزراء األسبق، و21 شخصا آخرين. 
وقتل احلريري الــذي كان رئيس وزراء لبنان حتى 
اســتقالته، في أكتوبر 2004، في فبراير 2005، 
عندما فجــر انتحاري شــاحنة صغيرة مليئة 
باملتفجــرات لدى مرور موكبــه في جادة بيروت 
البحريــة، وأصيب 226 شــخصا بجــروح في 

عملية االغتيال.
ويفتــرض أن تنظر احملكمة فــي دور أربعة رجال 

يشتبه بأنهم يقفون وراء مقتل احلريري.
واملتهم الرئيســي مصطفى بــدر الدين، الذي 
يصفه احملققون بأنه »العقــل املدبر« لالغتيال 

قتل، وبالتالي لن تتم محاكمته.
ويبقى ســليم عياش 50 عامــا، املتهم بقيادة 
الفريق الذي تولى قيادة العملية، ورجالن آخران 
هما حسني العنيســي 44 عاما، وأسعد صبرا 
41 عامــا املالحقان خصوصا بتهمة تســجيل 
شــريط فيديو مزيــف يتبنى الهجوم باســم 

جماعة وهمية.
كما يواجه حســن حبيب مرعي 52 عاما، عدة 
تهم مبــا في ذلــك التواطؤ في ارتــكاب عمل 

إرهابي، والتآمر الرتكاب اجلرمية.

األردن للمحكمة الدولية: 
قرارنا بعدم اعتقال 

البشير كان صائبا

انطالق المرحلة الثالثة من 
محاكمة المتهمين باغتيال 

الحريري في الهاي

متابعة ـ الصباح الجديد:

أبلغت اإلدارة األميركية الســلطة 
الفلســطينية أمس االول االثنني، 
رســمياً، قرارها إغالق مكتب بعثة 
منظمــة التحرير في واشــنطن، 
الضغط  تشــدد  أخرى  في خطوة 
القيادة  واملالي علــى  السياســي 
علــى  إلجبارهــا  الفلســطينية 
العودة إلى العملية السياسية مع 

إسرائيل.
وأكدت إدارة ترامــب، إغالق البعثة 
واشــنطن  فــي  الفلســطينية 
الفلســطينيني  القــادة  متهمة 
مباشــرة  »مفاوضات  إجراء  بعدم 
ومهمــة مــع إســرائيل«. ونقلت 
الناطقة  عن  برس«  »فرانس  وكالة 
باســم اخلارجيــة األميركية هيذر 
نويــرت قولهــا فــي بيــان »قادة 
منظمــة التحرير الفلســطينية 
انتقدوا اخلطة األميركية للســالم 
حتى قبل االطــالع عليها ورفضوا 
األميركية  احلكومــة  مع  التحدث 
في شأن جهودها من أجل السالم«. 
وأضافت: »قــررت اإلدارة أن مكتب 
واشــنطن  في  التحرير  منظمــة 

سُيغلق اآلن«.
وقال أمني ســر اللجنة التنفيذية 
للمنظمة صائب عريقات، إن اجلانب 
األميركي أبلغ اجلانب الفلسطيني 
بأن قرار اإلغالق جــاء »عقاباً« بعد 
تقدمي شــكاوى ضد إســرائيل إلى 
محكمــة اجلنائيــة الدولية. لكن 
أميركية نقلت عن  وســائل إعالم 
األميركي  القومي  األمن  مستشار 
جون بولتــون قولــه إن القرار جاء 
العودة  على  الفلسطينيني  إلجبار 
إلى عملية سالم »ذات معنى« مع 

الدولة العبرية.
على  الفلسطينية  السلطة  ورّدت 
قرار واشــنطن إغالق مكتب بعثة 
منظمــة التحرير بتقدمي شــكوى 
أخرى إلى احملكمة ضد قرار إسرائيل 
هدم قرية اخلان األحمر في الضفة 
أحمد  الدكتــور  وقــال  الغربيــة. 
مجدالني، عضو اللجنة التنفيذية 
ملنظمة التحرير املقّرب من الرئيس 
محمود عباس، إن فريقاً فلسطينياً 
بــدأ اإلعداد لتقدمي الشــكوى إلى 
إلى أن السلطة  احملكمة، مشــيراً 
ســترد على القــرار أيضــاً بإلغاء 
كل التفاهمات الســابقة مع كل 

اإلدارات األميركية مثل تعهد عدم 
وقف التعاون األمني مع إســرائيل 
وعــدم إلغــاء االتفاقــات املوقعة 

معها.
عالقتهم  الفلســطينيون  وجمد 
بإدارة الرئيــس دونالد ترامب عقب 
»عاصمــة  بالقــدس  اعترافهــا 
إلســرائيل«، وقرارها نقل السفارة 
األميركية من تل أبيب إلى القدس 

في كانون األول املاضي.
اإلدارة األميركية سلسلة  واتخذت 
مــن اإلجــراءات العقابيــة ضــد 
السلطة الفلسطينية في الشهور 
األخيرة، أبرزهــا وقف متويل »وكالة 
غــوث الالجئــني الفلســطينيني 
وتشــغيلهم« )أونروا(، ووقف دعم 
ووقــف منحة  الســلطة،  موازنة 
مقدمة إلى مستشــفيات مدينة 
إغــالق مكتب  وأخيــراً  القــدس، 

منظمة التحرير.
إن  فلســطينيون  مسؤولون  وذكر 
التي جمدت  املساعدات األميركية 

بلغت نحو 700 مليون دوالر سنوياً، 
كانت تقــدم إلى الســلطة وإلى 
الالجئني ومشــاريع  وكالة غــوث 

البنية التحتية.
ويتوقع أن تســّبب هذه العقوبات 
أزمــة ماليــة للســلطة، لكــن 
عبــاس  إن  يقولــون  املســؤولني 
الرافض  يتراجــع عن موقفــه  لن 
املســمى  األميركــي  للمشــروع 
»صفقة القرن«، بعد إخراج القدس 

وحق العودة لالجئني منه.
وقــال عريقــات: »بإمــكان اإلدارة 
األميركيــة اتخاذ قــرارات متفردة 
خدمًة لليمني اإلسرائيلي املتطرف، 
وبإمكانهــا إغــالق ســفارتنا في 
عن  األمــوال  وقطــع  واشــنطن، 
الشــعب الفلســطيني، ووقــف 
املســاعدات مبــا فيهــا للتعليم 
تبتز  أن  والصحة، لكنهــا ال ميكن 
مســارنا  ومواصلة  شــعبنا  إرادة 
القانوني والسياسي، خصوصاً في 

احملكمة اجلنائية الدولية«.

وأضاف: »سنتابع هذا املسار حتقيقاً 
للعدالة واإلنصاف لضحايا شعبنا، 
وحض املدعيــة العامة للمحكمة 
علــى اإلســراع في فتــح حتقيق 
جنائــي فوري في جرائــم االحتالل 
اإلســرائيلي«. وزاد: »لن نستسلم 
للتهديدات والبلطجة األميركية«.

ملنظمة  العامة  املفوضيــة  رئيس 
التحريــر لــدى الواليــات املتحدة 
الدكتــور حســام زملــط، قال إن 
ليســت  الفلســطينية  »احلقوق 
ولــن  للبيــع،  وال  للمســاومة، 
اإلدارة  وتهديــدات  لالبتزاز  نخضع 
األميركيــة«، الفتاً أن قــرارات إدارة 
ترامــب مبثابــة »تنفيــذ لطلبات 

احلكومة اإلسرائيلية«. 
واســتدرك أن قــرار إغــالق بعثة 
منظمــة التحرير يأتي في ســياق 
»تعهــد اإلدارة حماية جرائم احلرب 
التي  اإلنســانية  ضــد  واجلرائــم 
في  اإلسرائيلية  احلكومة  متارسها 

األرض الفلسطينية احملتلة«.

ورأى أن »هدف هــذه اخلطوة يؤكد 
من  إسرائيل  قلق  األولى  مسألتني، 
التحول في الــرأي العام األميركي 
الفلســطينية،  القضيــة  جتــاه 
ومحاولة احلكومة اإلسرائيلية من 
خالل حلفائها في اإلدارة اســتباق 
هذا التغير من خــالل جترمي الوجود 
املتحدة،  الواليات  الفلسطيني في 
والثانية خوف إســرائيل وحلفائها 
من طائلة القانون الدولي خصوصاً 

احملكمة اجلنائية الدولية«.
وكانــت وكالــة »رويترز« نشــرت 
مســودة خلطاب بولتــون املرتقب 
أمــام اجلمعية االحتاديــة )جماعة 
محافظة في واشــنطن(، تتضمن 
إشــارة إلى أن بالده ستتخذ موقفاً 
صارماً من احملكمة اجلنائية الدولية 
في الهاي، وستفرض عقوبات على 
قضاتها إذا شــرعوا في التحقيق 
أميركيني  ارتــكاب  عن  مزاعم  في 
أفغانســتان.  فــي  حرب  جرائــم 
وأضافــت املســودة أن »الواليــات 

املتحدة ستســتخدم أي وســيلة 
ضرورية حلماية مواطنينا ومواطني 
حلفائنا من املقاضــاة اجلائرة أمام 
هذه احملكمة غير الشــرعية«، وأن 
وزارة اخلارجية األميركية ســتعلن 
إغالق مكتــب منظمة التحرير في 
واشنطن بدافع القلق من احملاوالت 
إلى  احملكمة  لدفع  الفلســطينية 
فتح حتقيق في ســلوك إسرائيل. 
»الواليــات  أن  املســودة  فــي  ورد 
املتحدة ستقف دائماً مع صديقتنا 

وحليفتنا إسرائيل«.
ويقول بولتون في مســودة خطابه 
قضاة  مبعاقبــة  التهديــد  بعــد 
احملكمة: »سنتركها تلقائياً«. ووفقاً 
ملســودة اخلطــاب، يتابــع بولتون: 
فــي مجلس  »ســندرس خطوات 
احملكمة  صالحيــات  لتقييد  األمن 
الشاملة، وضمان عدم ممارستها أي 
اختصاص قضائي على األميركيني 
ورعايا حلفائنــا الذين لم يصدقوا 

على معاهدة روما«.

في خطوة أخرى تشدد الضغط السياسي والمالي على القيادة

ترامب يعاقب السلطة الفلسطينية
بإغالق مكتب منظمة التحرير

وقال أمين سر اللجنة 
التنفيذية للمنظمة 
صائب عريقات، إن 

الجانب األميركي أبلغ 
الجانب الفلسطيني 

بأن قرار اإلغالق جاء 
»عقابًا« بعد تقديم 

شكاوى ضد إسرائيل 
إلى المحكمة الجنائية 

الدولية
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
بال حدود«  »أطّبــاء  أعلنت منظمة 
غير احلكومية امس االول اإلثنني نقالً 
عن ناجني أّن أكثــر من مئة مهاجر، 
بينهم ما ال يقّل عن 20 طفالً، لقوا 
حتفهم إثر غــرق زورقني كانوا على 
ليبيا مطلع  متنهما قبالة سواحل 

أيلول اجلاري.
في  اإلنســانية  املنظمة  وأوضحت 

بيان أن الناجني رووا لطواقمها أنهم 
الليبي صبيحة  أبحروا من الساحل 
األول مــن أيلــول على مــن زورقني 
مّطاطّيني كان كل منهما يقّل 160 

مهاجراً.
وأضافــت أّن الزورقــني كانــا يقاّلن 
وليبيــني  ســودانيني  مهاجريــن 
وماليــني  وجزائريــني  ومصريــني 

ونيجيريني وكاميرونيني وغانيني.

وبحســب رواية أحــد الناجني فقد 
تعّطل محّرك أحــد الزورقني فبارح 
مكانه فــي حني أكمل الزورق الثاني 
ســيره و«قرابة الساعة الواحدة من 
بعد الظهر بدأ الهواء يتســّرب منه 
وكان علــى متنــه 165 بالغــاً و20 
طفالً«. وأضاف الناجي بحســب ما 
اإلنســانية  املنظمة  بيان  نقل عنه 
أّنه »حني بدأ الزورق بالغرق كانت قّلة 

قليلة من رّكابه مزّودة بسترات جناة 
أو جتيــد الســباحة. وحدهم أولئك 
متّكنوا  الزورق  ببدن  متّســكوا  الذين 

من النجاة«.
 55 فإن  املصدر نفســه  وبحســب 
شــخصاً فقط كتبت لهم النجاة، 
في حــني لقي البقيــة مصرعهم 

وبينهم أكثر من 20 طفالً.
وأضافــت أّنهــا قّدمــت الرعايــة 

الصحية لهؤالء الناجني الذين عانى 
بعضهم من حروق ســببها الوقود 
الذي تســّرب من محّرك الزورق، في 
حــني أن آخرين عانوا مــن التهابات 
رئوية بسبب بقائهم في املياه لفترة 

طويلة.
ونقلــت املنظمــة اإلنســانية عن 
ممرضــة تعمــل لديها فــي مدينة 
مصراتــة الليبية قولهــا إن بعض 

الناجني مصابون بحروق تغطي 75% 
من انحاء جسدهم.

أعاد  الليبية  الســواحل  وكان خفر 
إلى ميناء اخلُمس )120 كلم شــرق 
طرابلس( 276 مهاجراً بينهم ناجون 

من هذه الكارثة.
وبحسب »أطّباء بال حدود« فإن هؤالء 
املهاجرين نقلوا إلــى مركز احتجاز 

تشرف عليه السلطات الليبية.

مصرع أكثر من مئة مهاجر كانوا على متن زورقين غرقا قبالة ليبيا 

متابعة ـ الصباح الجديد:

شرع امس الثالثاء قوات اجليش الروسي 
في إجراء أكبر مناورات عســكرية في 
الصيني  اجليشني  تاريخها مبشــاركة 
واملنغولي مبنطقة سيبيريا ومبشاركة 
وبينما  ألف عســكري.   300 حوالــي 
إلــى هذه  األطلســي  احللف  ينظــر 
التدريبات العسكرية بنوع من »احلذر« 
أنها  الكرملني  يرى  االطمئنان«  و«عدم 

»ضرورية وال غنى عنها«.
تبــدأ روســيا الثالثاء إجــراء أضخم 
منــاورات عســكرية فــي تاريخهــا 
مبشاركة اجليشني الصيني واملنغولي، 
وأكبــر من تلك التي أجريت منذ أربعة 
عقود. ويطلــق على هــذه التدريبات 
 »2018 »فوســتوك  اسم  العسكرية 
وجترى على مســاحات شاســعة من 
سيبيريا ومناطق أخرى تقع في أقصى 

شرق البالد .
وعلى هامش املنتــدى االقتصادي في 
فالديفوســتوك في الشــرق األقصى، 
يفتــرض أن يحضر الرئيس الروســي 
فالدميير بوتني مناورات فوستوك2018- 
التي جترى في أجواء من التوتر املستمر 
مع الغرب بســبب األزمــة األوكرانية 
والنزاع في سوريا واالتهامات بالتدخل 

في سياسات دول غربية.
كما تأتي هذه املناورات في ظل سياق 
يغلب عليه توتر العالقات بني موسكو 
االتهامات  خلفيــة  على  وواشــنطن 
األمريكية بتدخل روسيا في االنتخابات 
الرئاســية التي أدت إلى وصول دونالد 

ترامب إلى ســدة احلكم وبعد كشف 
موســكو عن أســلحة جديدة وقوية 
تنــذر بعودة احلرب البــاردة بينها وبني 
واشــنطن، فضال عــن اخلالفات حول 

امللف السوري واإليراني.
اليوم«  »روســيا  لقناة  وفي تصريــح 
قــال وزير الدفاع الروســي ســيرغي 
شــويغو«إنها )أي املناورات( تشبه إلى 
حد ما مناورات »الغرب1981-« لكنها 
ستكون أوسع نطاقا في بعض اجملاالت. 
وسيشــارك فيها أكثر من ألف طائرة 
و300 ألف عســكري وأسطول احمليط 
وقوات  الشــمالي  واألسطول  الهادئ 
اإلنزال بالكامل«، مضيفا »روســيا لم 
تنظــم مثل هذه املنــاورات منذ عهد 

االحتاد السوفيتي في 1981«.

»مناورات ضرورية وال غنى عنها« 
حسب الكرملني

وواصل الوزير نفســه: »تصوروا أن 36 
ألف وحــدة من املعدات العســكرية 
ومركبات  واملدرعات  الدبابــات  وبينها 
املشاة تتحرك في آن واحد، ويتم تدريب 
كل هــذه املعدات في ظــروف حتاكي 

الواقع احلي«.
بـ3200  وبخصوص مشــاركة الصني 
عسكري و900 قطعة عسكرية بينها 
املتحدث  أكــد  ومروحيات،  مقاتــالت 
باسم الكرملني دميتري يوسكوف »بأن 
املشاركة الصينية تدل على أن البلدين 

احلليفني يتعاونان في كل اجملاالت«.
ولم تكشف بعد روســيا عن تكلفة 
هذه املناورات الضخمة، لكن املتحدث 
بأنها »ضرورية  الكرملني أكد  باســم 

ومبررة وال غنى عنها بســبب الوضع 
الذي يتســم عادة  الراهــن  الدولــي 

بالعداء جتاه بلدنا«.
وستشــارك كل املكونــات احلديثــة 
للجيش الروســي فــي التدريبات من 
صواريخ »إسكندر« القادرة على حمل 
رؤوس نوويــة ودبابات تــي80- وتي90- 
الى الطائرات املقاتلة احلديثة من طراز 
سوخوي 34 و35. وفي البحر، سينشر 

األســطول الروســي عددا كبيرا من 
الفرقاطات املــزودة بصواريخ »كاليبر« 

التي اخُتبرت في سوريا.
وقد شارك 155 ألف جندي في املناورات 
العســكرية الروسية الســابقة في 
في  لكن  »فوستوك2014-«.  املنطقة، 
التي  )غرب2017-(  زاباد2017-  مناورات 
اجريت العام املاضي على أبواب االحتاد 
األوروبي، لم يشــارك ســوى 12 ألفا 

و700 حسب موســكو. إال أن أوكرانيا 
ودول البلطيــق حتدثت عن مشــاركة 

أوسع من ذلك.

تخوفات األطلسي
وإلــى ذلــك، يتابع احللف األطلســي 
مناورات  تنظيــم  روســيا  إعالن  خبر 
عســكرية كبيرة بنوع من احلذر وعدم 
االطمئنان. وقال ممثل احللف ديالن وايت 

»إن املناورات الروســية املقبلة تهدف 
الروس لنزاعات  إلى إعداد العسكريني 

واسعة النطاق«.
مــن جهة أخــرى، دعا نــواب البلدان 
املنخرطة في »األطلســي« في شهر 
أيار/مايــو املاضي، إلى اتخــاذ إجراءات 
رادعة ضد روســيا »لكــي تكف من 
أوكرانيا  فــي  العســكرية  تدخالتها 
وســوريا في مناطق عدة من العالم، 
تدخالتها في سياســات  فضال عــن 
الــدول، مثل التأثير علــى االنتخابات 
األخبار  ونشــر  األمريكية  الرئاســية 

واملعلومات الكاذبة«، حسبهم.
وتتزامن املناورات العســكرية الثنائية 
الروســية الصينيــة مع فــرض زمرة 
جديــدة مــن العقوبــات االقتصادية 
واملاليــة من قبــل الواليــات املتحدة 
على بعض الشــركات الروسية وكبار 
املســؤولني الروس. األمــر الذي يأجج 
احلرب اخلفية الدائرة بني البلدين في ما 

يتعلق بالسباق نحو التسلح.
هــذا، ودعــا الرئيــس الروســي إلى 
»التفكيــر فــي الرد املناســب لهذه 
العقوبــات عبر تعليق االتفاق بشــأن 
ونشر  واشنطن  النووية مع  الصواريخ 
أســلحة نووية في بلــدان عدة بينها 

سوري«.

السماح للنساء بالتدريبات 
عسكرية

فيمــا رأى فالدميير غوتينيــف، النائب 
األول لرئيــس جلنــة مجلــس الدوما 
أن  والتنمية،  االقتصادية  للسياســة 
»الضغط على روسيا سيزداد في اجملال 

العسكري، مبا في ذلك محاولة عرقلة 
بلدان  إلى  الروسية  األسلحة  مبيعات 

أخرى«.
وقال في هــذا اخلصوص: »نحن نرى أن 
األمريكيــني اآلن يتحدثــون عن فرض 
ستشــتري  التي  الدول  على  عقوبات 
أســلحة روســية. وينبغي االستماع 
إلى رأي بعض اخلبراء الذين يقولون إنه 
يتوجب على روسيا تعليق تنفيذ اتفاق 
الصاروخية  التكنولوجيا  نشــر  عدم 
وكذلــك أن حتذو حذو الواليات املتحدة 
وتنشــر فــي خــارج البالد أســلحة 
تكتيكيــة نووية. وأنا ال أســتبعد أن 
تكون إحدى الدول التي ستنشر فيها 
األسلحة هي سوريا، حيث يوجد عندنا 

قاعدة جوية محمية«.
وتعافت روســيا من األزمة السياسية 
واالقتصادية التي عرفتها مباشرة بعد 
ســقوط جدار برلني وفي ظل الرئيس 
مرور  مــع  وعززت  ألتســني.  بوريــس 
السنوات موقعها في العالم في ظل 
تلعب  بوتــن وأصبحت  الرئيس  حكم 
دورا رئيسيا في حل بعض امللفات مثل 
فيما طورت  واإليراني  الســوري  امللف 
قدراتها العســكرية لتفرض نفسها 
الواليات  بجانب  أساســيا  دوليا  العبا 

املتحدة.
روســيا  قررت  وفي ســياق متصــل، 
الســماح للنســاء بالقيام بتدريبات 
عســكرية واالنضمــام إلــى اجليش، 
حســب وزير الدفــاع الــذي أكد »أن 
املؤسســة العســكرية تدرس حاليا 
املهــن التــي ميكــن أن تعمــل فيها 

النساء«.

بمشاركة الجيشين الصيني والمنغولي

روسيا تجري أضخم مناورات عسكرية في تاريخها 

تقـرير



7 االربعاء 12 ايلول 2018 العدد )4015(شؤون عربية ودولية

Wed. 12 Sep. 2018 issue )4015)

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قــال الرئيس الروســي فالدمييــر بوتني امس 
الثالثــاء إن تطبيــع العالقات بــني الواليات 
املتحدة وكوريا الشــمالية أمر مهم للسالم 

في شبه اجلزيرة الكورية.
وكان بوتــني يتحدث في مؤمتــر صحفي في 
مدينة فالديفوســتوك الساحلية بعد إجراء 
محادثات مع الرئيس الصيني شي جني بينغ.

وقــال البيــت األبيض امــس االول االثنني إن 
الرئيس األميركي دونالد ترامب تلقى رســالة 
من الزعيم الكوري الشمالية كيم جوجن أون 

يطلب لقاء ثانيا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال مسؤولون في إقليم ننكرهار بأفغانستان 
امس الثالثاء إن انتحاريا قتل 22 شخصا على 
األقل في هجوم علــى جتمع احتجاجي على 
الطريق السريع بني مدينة جالل اباد في شرق 

البالد ومعبر إلى باكستان اجملاورة.
وقال عطــاء اهلل خوجاني املتحدث باســم 
حاكم اإلقليم إن 23 شــخصا آخرين أصيبوا 

في الهجوم.
وقال ســهراب قادري، عضو اجمللس احمللي، إن 
45 شخصا على األقل بني قتيل وجريح نقلوا 
ملستشــفيات محلية مضيفــا أن العدد قد 

يرتفع.
وقال مسؤولون محليون إن الهجوم استهدف 
حشــدا من املتظاهرين ضد قائد ميليشــيا 
موجودين  األشــخاص  مئات  وكان  محليــة 

عندما وقع االنفجار.
احلــدود مع  الواقع على  ننكرهــار  وإقليــم 
باكســتان كان من أكثر املناطق اضطرابا في 
أفغانســتان هذا العام فشــهدت عاصمته 
جالل اباد سلسلة من التفجيرات االنتحارية 

والهجمات.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير 
بعــد. وكان اإلقليم من املعاقل الرئيســية 
ملقاتلي تنظيم الدولة اإلســالمية منذ أوائل 

.2015

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت احملكمة اجلنائيــة الدولية امس الثالثاء 
إنهــا »ســتواصل عملهــا دون أن يردعهــا 
شيء« وذلك بعد يوم من تهديد جون بولتون 
مستشــار األمن القومــي األميركي بفرض 
عقوبــات إذا حققت احملكمة في األنشــطة 

األميركية بأفغانستان.
وقالت احملكمة ومقرها الهــاي في بيان إنها 
مؤسســة مســتقلة وحيادية تدعمها 123 

دولة.
وتابعت »احملكمــة اجلنائية الدولية، بصفتها 
ساحة قضاء، ستواصل عملها دون أن يردعها 
شيء، متاشيا مع تلك املبادئ ومع فكرة سيادة 

القانون الشاملة«.
وكانــت فاتــو بنســودا املدعيــة العامــة 
للمحكمــة قالــت العام املاضــي إن هناك 
بأن جرائم حرب  »أسسا منطقية لالعتقاد« 
وجرائم ضد اإلنسانية ارتكبت في أفغانستان 
وإن حتقيقاتها ستشمل جميع أطراف الصراع 
مبا في ذلك أفراد القوات املسلحة األميركية 

ووكالة اخملابرات املركزية األميركية

بوتين: تطبيع العالقات 
بين أميركا وكوريا 

الشمالية مهم للسالم

مقتل 22 في انفجار 
انتحاري بأفغانستان 

قرب معبر حدودي

المحكمة الجنائية 
الدولية: تهديدات 

بولتون لن تردعنا

متابعة ـ الصباح الجديد:

عقد مجلس األمــن الدولي امس 
الثالثــاء اجتماعــا ليناقــش من 
جديد الوضع فــي محافظة ادلب 
السورية حيث تخشى األمم املتحدة 
في  إنسانية«  كارثة  »أسوأ  حدوث 
الســوري  النظام  إذا هاجم  القرن 

آخر معقل لفصائل املعارضة.
وعقد هذه املرة بطلب من روســيا 
التي تريد إطالع اجمللس على نتائج 
القمة الثالثية التي عقدت اجلمعة 
وأخفقت في  املاضي في طهــران 
التفاهم على حل سلمي في ادلب.
وقالــت البعثة الروســية في األمم 
املتحدة في رسالة خطية أرسلتها 
إلى الرئاسة األميركية جمللس األمن 
واّطلعت عليها وكالة فرانس برس 
»بناء على طلب عــدد من أعضاء 
مجلس األمن فإن البعثة الروسية 
تطلب من رئاســة )مجلس األمن( 
عقد اجتمــاع الطالعه على نتائج 
القمة الثالثيــة الثالثة« بني ايران 

وتركيا وروسيا.
وأكــدت الواليــات املتحــدة التي 
تتوّلى الرئاسة الدورية جمللس األمن 
في أيلول اجلاري إّن اجللسة ستكون 

علنية.
وعقد مجلس األمن جلسته حول 
إدلــب فــي الوقت الذي تســتعد 
فيــه القوات الســورية، مدعومة 
من روســيا وإيران، لشــّن عملية 
أجل استعادة  عسكرية كبرى من 
الســيطرة على احملافظة الواقعة 
في شمال غرب البالد والتي تعتبر 
للجهاديني  رئيســي  آخر معقــل 

ومقاتلي املعارضة في سوريا.
االثنني  املتحدة  األمم  أعلنت  وكانت 
أن أكثر من ثالثني ألف شخص فروا 
خالل عشــرة أيام بسبب عمليات 

القصف الروسية والسورية.
حلقوق  الســوري  املرصــد  وذكــر 
اإلنســان أن هذه الضربات أدت إلى 

سقوط ضحايا مدنيني.
املتحدث  سوانســون  ديفيد  وقال 
االقليمي باســم مكتب تنســيق 
لألمم  التابع  االنســانية  الشــؤون 
املتحــدة ومقــره عمــان لوكالة 
فرانس برس عبر الهاتف »نشــعر 
بقلق عميــق إزاء التصعيد األخير 
في وتيرة العنف التي أدت الى نزوح 

أكثر من ثالثني ألف شــخص في 
املنطقة. هذا أمر نراقبه عن كثب«.

نزوح 
ضاعف مجلــس األمن الدولي في 
نهاية األسبوع املاضي االجتماعات 
في هذا الشأن، مببادرة من الواليات 
املتحــدة واالحتاد األوروبــي اللذين 
يأمالن في جتنب هجوم عســكري 
واســع للنظام الســوري من أجل 
اســتعادة الســيطرة علــى هذه 

لم  املناقشات  هذه  لكن  احملافظة. 
تسفر عن نتيجة ملموسة.

وأخفق املشاركون في قمة طهران 
الثالثيــة اجلمعــة فــي التفاهم 
على حل ســلمي مشــترك. فقد 
أكــد الرئيــس الروســي فالدميير 
استعادة  في  دمشق  »«حق«  بوتني 
الســيطرة علــى كل األاراضــي 
الســورية ورفض وقفا إلطالق النار 

في احملافظة تطلبه أمقرة.
وقال وزيــر الدفاع التركي خلوصي 

أكار في تصريح نقلته وكالة أنباء 
»أولويتنا  إن  احلكوميــة  األناضول 
هــي وضع حــّد في أقــرب اآلجال 
لكّل الهجمات التي جتري من اجلّو 
أو البــّر وضمان وقــف إطالق النار 

واالستقرار« في إدلب.
نســاء  وبينهم  الســكان  ونــزح 
املتحدة  األمم  وفــق  ورجال  وأطفال 
واجلنوبي  اجلنوبي  ادلــب  ريفي  من 
الغربــي، باإلضافة الى ريفي حماة 

الشمالي والشمالي الغربي.

الى مناطق  وقد وصلت غالبيتهم 
في شــمال ادلب قريبة من احلدود 
مــع تركيــا. ويقيم 47 فــي املئة 
منهم حالياً في مخيمات بحسب 

سوانسون.
وشاهد مراسل فرانس برس يومياً 
عشــرات  األخير  األســبوع  خالل 
الســيارات واحلافــالت الصغيــرة 
باملدنيني مــع حاجياتهم  محملة 
أثناء نزوحها مــن القطاع اجلنوبي 

في ادلب.

تخشى األمم المتحدة حدوث »أسوأ كارثة إنسانية

مجلس األمن يّطلع على نتائج قمة طهران حول إدلب

لشنّ عملية 
عسكرية كبرى 
من أجل استعادة 

السيطرة على 
المحافظة 

الواقعة في 
شمال غرب البالد

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
عمر  الســوداني  الرئيس  أعلــن 
البشــير، أمــس االول االثنني أن 
إعالنها  سيتم  اجلديدة  احلكومة 
بعد يومني، وذلك بعد ساعات من 
الوطني  الوفاق  إقالته حكومــة 
وتعيــني معتز موســى رئيســاً 
للوزراء خلفاً لبكري حسن صالح 
الذي احتفظ مبنصبــه، نائباً أول 

للرئيس.
وشــغل موســى الــذي جتمعه 
قرابة،  البشــير صلــة  بالرئيس 
منصب وزيــر الكهربــاء واملوارد 
املائية في حكومة بكري حســن 

صالــح، وقاد وفد الســودان إلى 
مع  النهضة  ســد  مفاوضــات 
جيل  من  ويُصنف  ومصر،  إثيوبيا 
الشباب داخل احلزب احلاكم الذي 
تبّوأ فيــه أخيــراً منصب رئيس 
القطاع االقتصادي، وقبله رئيساً 
لقطاع اإلعالم، كما شغل مواقع 
قيادية في وحدة تنفيذ الســدود 
الذي أشرفت على بناء سد مروي 
الذي مت الفراغ منه في عام 2008.
البشير، في كلمة متلفزة:  وقال 
»ســنعلن خالل اليومني املقبلني 
الوفاق  احلكومة  إعادة تشــكيل 
رئيس  يستكمل  أن  بعد  الوطني 

الوزراء املشاورات حولها«.
إلى  الســوداني  الرئيس  وأشــار 
التحديات  مواجهــة  مواصلــة 
برنامــج  عبــر  االقتصاديــة 
املشروعات الزراعية الكبرى لسد 

االحتياجات الغذائية.
وأضــاف »اجتاهنــا الثاني يتعلق 
بتنفيذ مشــروع متكامل بإعادة 
هيكلــة اجلهــاز التنفيذي على 
مستوى رئاسة اجلمهورية وإعادة 

هيكلة التمثيل اخلارجي«.
ووافــق املكتب القيــادي للحزب 
محمد  تســمية  علــى  احلاكم 
يوســف كبر، فــي منصب نائب 

رئيس اجلمهورية، خلفاً حلســبو 
محمد عبدالرحمن.

وقــال نائــب رئيس حــزب املؤمتر 
حســن  فيصل  احلاكم  الوطني 
أعقبت  تصريحات  فــي  إبراهيم 
اجتمــاع املكتــب القيــادي إنه 
»سيتم تقليص عدد الوزارات في 
احلكومة اجلديــدة إلى 21 عوضاً 
عن 31 وزارة، كما سيتم تقليص 
عدد وزراء الدولة بنســبة 50 في 
الوزارات  تقليص  عن  فضالً  املئة، 
ثماني  الواليات من  في حكومات 
وزارات إلى خمس فقط، مع إلغاء 
ومعتمدي  املستشارين  مناصب 

إضافة  الواليــات،  في  الرئاســة 
العمل علــى تخفيض عدد  إلى 
احملليات التي يشغلها محافظون 
إلى أدنى عــدد بعد أن كانت 189 

محلية«.
وأوضح إبراهيم، أن »الشــراكات 
األحزاب  مختلف  مع  السياسية 
سوف تســتمر«، وأن حزب املؤمتر 
الوطنــي وافق علــى التنازل عن 
خمــس وزارات مــن حصته في 
احلكومة، مقابل موافقة األحزاب 
العدد  التنازل عن  املشاركة على 

ذاته من الوزارات.
وأكد أن كل تلــك اخلطوات تأتي 

شــامل  إصالح  عملية  إطار  في 
للدولــة تصحبها خطوات أخرى 
إلصالح اخلدمة املدنية والقوانني، 
مبينــا أن الغــرض كذلــك من 
التعديــالت هو خفــض اإلنفاق 
وتفعيل األداء فــي جهاز الدولة، 
للخروج من الضائقة االقتصادية 

األخيرة التي متر بها البالد.
القرارات  أن  إلى  إبراهيم  وأشــار 
الرئاســية ســُتبقي على ثالثة 
التكليف حتى  وزراء مــن قبــل 
إعالن التشــكيل اجلديــد، وهم 
وزراء الدفــاع واخلارجية وشــؤون 

الرئاسة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
امس  األوروبــي  البرملــان  شــهد 
النواب  الثالثاء مناقشات حادة بني 
األوروبيــني ورئيــس الــوزراء اجملري 
فيكتور أوربان للبت في ما إذا كان 
االحتاد األوروبي يجب أن يتحرك ملنع 
»خطر انتهــاكات خطيرة لقيمه« 

في اجملر.
وجــرى تصويــت بعــد جلســة 
لكن  األربعــاء،  اليوم  النقاشــات 

يكون  لن  املعســكرين  بني  الفارق 
كبيرا في نتائجها.

وهــي املرة األولى التي يســتخدم 
فيهــا البرملان األوروبــي حقه في 
اتخاذ املبــادرة في هذا اجملال. فإقرار 
التي تسمى  اإلجراءات  هذه  إطالق 
»املادة 7« يجري وفق قواعد ملزمة: 
من  بســيطة  أغلبية  جانب  فإلى 
376 صوتــا، يجب أن يحصل القرار 
على ثلثي أصــوات املقترعني على 

األقل.
ويفترض أن يبت النواب في مسألة 
اتخــاذ قــرار يطلب مــن مجلس 
االحتــاد »مالحظــة وجــود خطر 
واضح النتهاك خطيــر من جانب 
االحتاد  بني عليها  التي  اجملر للقيم 
الســابعة  املادة  مبوجب  األوروبي«، 

من معاهدة االحتاد.
السابعة.  املادة  ونادرا ما تستخدم 
األولى  إليها للمرة  اللجوء  وكان مت 

 2017 االول  نهايــة كانــون  فــي 
املفوضية  من  مببــادرة  بولندا  ضد 

األوروبية.
وللتعبيــر عن اســتيائها من اجملر، 
جلــأت املفوضية إلى إجراءات أخرى 
قبل ذلــك حول عدم احتــرام اجملر 
اللجوء،  تشــريعا لالحتــاد حــول 
قانــون يعاقب  وبســبب إصــدار 
أخرى  وقوانني  املهاجرين،  مساعدة 
في شــأن متويــل املنظمــات غير 

احلكوميــة والقانون حول التعليم 
العالي.

ويعدد تقرير أعدته النائبة األوروبية 
جوديــت ســارجنتيني مــن حزب 
النقاط  )اخلضــر(  البيئة  حمايــة 
حاليا  البرملــان  قلــق  تثيــر  التي 
الدستوري  النظام  »بسير  وتتعلق 
واالنتخابي« و«اســتقالل القضاء« 
و«الفســاد وتضــارب املصالــح« 

واحلريات الفردية وحقوق الالجئني.

املعادي  أوربــان  فيكتور  ويجســد 
بشــدة للهجرة والــذي مييل إلى 
ويعبر  االستبدادي  احلكم  أساليب 
عــن مواقف ضد االحتــاد األوروبي، 
موجة الشعبوية التي جتتاح أوروبا.
وتعليقا على املسألة، أكد الناطق 
باســم احلكومــة اجملريــة زولتان 
كوفاتش في لقــاء مع صحافيني 
فــي بروكســل »قلنا دائمــا إنها 

حملة اضطهاد«.

معتز موسى رئيسًا لوزراء السودان

رئيس الوزراء المجري امام البرلمان االوروبي القلق من »خطر انتهاكات لقيم« االتحاد

متابعة ـ الصباح الجديد:

االنفصاليون  الكاتالونيــون  حشــد 
قواهــم امــس الثالثاء في شــوارع 
برشــلونة فــي مناســبة »العيــد 
الوطني« الكاتالونــي أو »ديادا«، بعد 
عام على محاولة االنفصال الفاشلة 

عن إسبانيا في تشرين األول.
الوطنيــة  »اجلمعيــة  وبحســب 
االنفصالية، مت تسجيل  الكاتالونية« 
ألــف شــخص علــى األقــل   460
للمشــاركة في هذه التظاهرة التي 
حتيــي ذكرى ســيطرة قــوات امللك 
في  برشــلونة  على  اخلامس  فيليبي 
11 أيلول 1714 قبل أن يلغي في وقت 

الحق اإلدارة الذاتية للمنطقة.
العام منخفض  وعدد املسجلني هذا 
الذين  شــخص  باملليــون  مقارنــة 
شــاركوا في مســيرة العام املاضي 
التي وعد القادة االنفصاليون خاللها 
إعالن  األخيــرة قبل  بأنها ســتكون 

»اجلمهورية الكاتالونية«.
إثبات  الثالثاء  وسيحاول قادة اإلقليم 
أن حركتهــم ال تزال قويــة بعد عام 
على اســتفتاء حتديــد املصير الذي 
أجري في األول من تشرين األول وتاله 
إعالن االســتقالل. لكنه لم يؤد الى 

نتيجة بســبب اعتبار مدريد أنه غير 
قانونــي وقيامها مبالحقــات في حق 

منظميه.
ويعتبر احمللل السياســي في جامعة 
بارتوموس  أوريول  املستقلة  برشلونة 
أن »االنفصاليني سينزلون إلى الشارع 
إلظهــار أنهــم القوة السياســية 
املنظمة األهّم« فــي كاتالونيا لكن 
»ليســت هناك رسالة واضحة« مثل 

العام املاضي.
وأعلن الرئيس االنفصالي الكاتالوني 
كيم تــورا أن »ديادا« ســتكون بداية 
»تعبئة حاشدة« من أجل االستقالل. 
ومن املتوقع خروج تظاهرات أخرى في 
ذكرى إجراء االســتفتاء في األول من 
تشــرين األول/ الــذي تخللته أعمال 

عنف ارتكبتها الشرطة.

مدريد تقترح استقاللية أكبر
املركزية  احلكومة  مــن  تورا  ويطالب 
املصير،  لتقريــر  اســتفتاء  بتنظيم 
ويؤكد أنه في حال اســتمرت مدريد 
بالرفض، لن يتخلــى عن »أي طريق« 

لقيادة كاتالونيا إلى االستقالل.
وصّرح تورا امس االول االثنني عشــية 
عيــد »ديــادا« أن »حكومتنا تعهدت 
الشــعب   ، فعالة  اجلمهورية  بجعل 
)الكاتالوني( هو شعب يشعر أنه حّر 

ويريد أن يكون حراً. وهو اختار أن يكون 
سّيد مصيره«.

لكــن أي خطوة تُتخذ من طرف واحد 
ســتؤدي مجددا إلى وضــع املنطقة 

حتــت وصاية مدريد كمــا حصل في 
تشرين األول املاضي.

فقد دعا احملافــظ ماريانو راخوي الذي 
كان رئيسا للحكومة املركزية آنذاك، 
إلى إجــراء انتخابات إقليمية جديدة، 
فــاز فيهــا االنفصاليون مــن جديد 
لكن من دون احلصــول على األكثرية 

املطلقة )47,5%(.
وتســلم خلفــه االشــتراكي بيدرو 
سانشــيز الســلطة فــي األول من 
حزيــران ال ســيما بفضــل أصوات 
واستأنف  الكاتالونيني.  االنفصاليني 
سانشــيز احلــوار مــع االنفصاليني 
واقترح إجراء اســتفتاء ملنح املنطقة 

استقاللية أكبر.
ورفــض تورا هذا العــرض، إذ إنه يريد 
احترام نتيجة االســتفتاء الذي أجري 

في األول من تشرين األول 2017.

تظاهرة وحدة
ســيحاول  »ديــادا«،  عيــد  أثنــاء 
االنفصاليون أيضا إظهار أنهم جبهة 
موحــدة علــى خلفية انقســامات 
املنفتحني  اعتداالً  األكثر  بني  متزايدة 

على التفاوض واألكثر تشدداً.
وقــال النائــب في حزب »ايســكيرا 
)اليســار  كتاالنــا«  ريبوبليكانــا 
»إذا  تاردا  الكاتالوني( جوان  اجلمهوري 
كان االنفصالي ساذجا وغبيا إلى حّد 
تصديــق أنه ميكن فرض االســتقالل 

الذين  الكاتالونيــني  %50 مــن  على 
أنه  الواضح  من  )انفصاليني(،  ليسوا 

مخطئ«.
ريبوبليكانــا«  »ايســكيرا  وحــزب 
براغماتــي أكثــر مــن حــزب تــورا 
والرئيس الكاتالوني السابق كارليس 
احلكومة  فــي  حليفه  بوتشــيمون، 

االقليمية.
القــادة  وفــي هــذا اإلطــار، دعــا 
االنفصاليــون املســجونون أو الذين 
بوتشــيمون في  املنفى مثل  اختاروا 
رسالة مشتركة، إلى التظاهر بكثافة 
»متحدين بالتعدديــة« امس الثالثاء 
و«مــن دون الوقوع في االســتفزازات 
العقيمة الذي يقوم بها بعض الذين 

يريدون رؤيتنا منقسمني«.
ووجهت تهمــة التمرد إلــى 13 من 
الذين قد تصل  القادة االنفصاليــني 
عقوبتهم إلى الســجن 25 عاما في 

حال إدانتهم.
وقال أليكس بــودوي )59 عاما(، وهو 
ممــرض، لوكالــة فرانس بــرس أثناء 
»مســيرة من أجل احلرية« ســبقت 
عيــد »ديــادا« امــس االول االثنــني، 
إن »الرســالة األهــّم التــي يجــب 
أن نرســلها هــي املطالبــة بتحرير 
السجناء السياسيني«، في إشارة الى 

االنفصاليني.

االنفصاليون في كاتالونيا يحشدون قواهم بعد عام من محاولة فاشلة

تقـرير



اعالن االربعاء 12 أيلول 2018 العدد )4015(

Wed 12 Sep 2018 issue )4015( 8



لــم تتحــد االمبراطوريــات العظيمة 
احلديثــة معاً بالســلطة العســكرية 
فقــط، بل مبا ينشــط تلك الســلطة، 
ويضعها قيد االستعمال، ويفرضها في 
ممارســات يومية من السيطرة واالقناع 

والنفوذ.
 حكمــت بريطانيــة اراضــي الهنــد 
الشاســعة بأالف قليلــة من املوظفني 
املستعمرين واالكثر منهم اجلنود الذين 
كان الكثير منهم مــن الهنود، وفعلت 
فرنسا االمر نفســه في شمال افريقيا، 
والبرتغال  اندونيســيا،  فــي  وهولنــدا 
وبلجيكيا في افريقيــا، العامل الرئيس 
هو املنظــور االمبريالــي والطريقة في 
النظــر الى واقــع أجنبــي، بإخضاعه 
لنظر املرء، وبناء تاريــخ من وجهة نظر 
هذا املرء الى شــعبه كتابعني ال يقررون 
قدرهم بأنفسهم، وامنا ما يراه القائمون 

باألعمال بأنه االفضل لذلك الشعب. 
من مثل هذه النظرات املتعمدة، تتطور 
االفــكار الفعليــة، وتشــمل النظرية 
التي تــرى بأن االمبريالية شــيء حميد 
وضروري. في واحد مــن اهم التعليقات 
املميزة التي كتبت عن االطار االساسي 
الذي يربط االمبراطوريــات معاً للروائي 
االنلكوبولونــي جوزيــف كونــراد الذي 
كتب )فتــح االرض والذي يعني انتزاعها 
من هؤالء الذين يختلفــون عنا في لون 
بشرتهم، ومالمح وجوههم، او انوفهم، 
اعرض قليال من انوفنا، ليس شيئاً جيداً، 
حــني تتفحصــه كثيراً ال يبرره ســوى 
الفكرة فقط، الفكرة التي خلفه، وليس 
تظاهر عاطفي، بل فكرة واعتقاد ايثاري 
بالفكرة شيء تستطيع نصبه وطاعته 

وتقدمي قربان له(.
لقد جنــح ذلك لفترة طاملا ظل كثير من 
القــادة الكلونياليني يعتقدون خطأ بأن 
كان  االمبريالية  الســلطة  مع  التعاون 
الطريق الوحيد، لكن مبا ان الدياليكتيك 
بني املنظور االمبريالــي، واملنظور احمللي 
عدائــي وغيــر دائــم، يصبــح الصراع 
لالحتواء وينفجــر الى حرب كولونيالية 

شاملة، كما حدث في اجلزائر والهند.
نحن ما نــزال بعيدين عن تلك اللحظة 
للعرب  االميركي  باحلكــم  يتعلق  فيما 
والعالــم اإلســالمي، لقــد كان هناك 

احلرب  منذ  استراتيجي  اميركي  اهتمام 
العاملية الثانيــة في االقل بحماية طرق 
امــدادات مفتوحــة وســهلة للنفط 
)والســيطرة على تلــك املــوارد ايضاً( 
أوال، وضمــان قوة الســيطرة االقليمية 
االســرائيلية علــى كل جيرانها فرادى 

ومجتمعني مهما كلف االمر ثانياً.
كل امبراطوريــة مبا فيهــا اميركا تخبر 
نفسها والعالم بنحو متكرر انها ليست 
وان لها مهمة  كبقية االمبراطوريــات، 
غير النهب والســيطرة، وامنــا  تثقيف 
وحترير شعوب، االماكن التي حتتلها بنحو 
مباشر، او غير مباشر، لكن هذه االفكار 
ال تشاركهم فيها الشعوب التي تعيش 
هناك، كمــا ان افكارها هــي النقيض 
املباشــر في كثر من احلــاالت، لكن هذا 
لم مينع جهاز االســتخبارات االميركية 
والسياسة وصناعة القرار بشأن العالم 
العربي- االسالمي من فرض آرائهم ليس 
على العرب واملســلمني فحســب، وامنا 
علــى االميركيني ايضاً الذين يعانون من 
نقص في مصادر معلوماتهم عن العرب 

واالسالم بنحو مأساوي يرثى له.
االميركية  الدبلوماســية  تضررت  لقد 
بنحو دائم من هجمات منظمة شــنها 
اللوبي االســرائيلي على ما ســماهم 
باملستعربني، ليس هناك أكثر من حفنة 
من الذيــن يعرفون اللغــة العربية من 
بني 150000 جنــدي اميركي في العرق. 
اليوم لقد عبــر ديفيــد اغناتيوس عن 
هذه النقطة في قطعــة ممتازة في 14 
متوز بعنوان )واشــنطن تدفع ثمن عوزها 
التي اقتبس فيها قول  للمســتعربني(، 
فوكاوياما ان املشــكلة )ان املستعربني 
ال يتبنــون قضية العرب فقط وامنا امليل 

العربي خلداع الذات(
االميركيني  مــن  كثيرة  اجيال  اصبحت 
تنظر الى العالــم العربي كمكان خطر 
يفــرخ فيه االرهــاب والتعصب الديني، 
اجملانية  االمركــة  معــاداة  فيه  وتغرس 
بنحو مــؤذ في الصغار مــن قبل رجال 
للدميقراطية  معاديــن  متعمديــن  دين 
يترجم  والسامية بصورة خبيثة، اجلهل 
الــى معرفة في مثل هــذه القضايا ما 
هو غير  ملحوظ دائمــاً ،هو حني يظهر 
زعيــم )نحن نحبــه( مثل شــاه ايران، 

بأنه  االميركيون  يفترض  السادات،  وانور 
مبشر شــجاعة يعمل اشياء )لصاحلنا( 
او )بطريقتنــا( ليــس ألنــه فهم لعبة 
الســلطة االمبريالية فــي البقاء حية 
وامنا ألنه  الغالبة،  الســلطة  مبســايرة 
اندفاع باملبادئ التي نتشــارك فيها بعد 
ربع قرن تقريباً من اغتياله )انور السادات( 
ليس مــن املبالغة القــول اصبح رجال 
منســياً ومكروهــاً، الن اغلب املصريني 
يعّدونــه خدم اميــركا اوال وليس مصر، 
بخصوص  صحيح  نفســه  الشــيء  و 
الشاه تشويه النظرات االمبريالية انتج 
الشــرق  مجتمع  في  اكثر  تشــويهات 
وحرضت  العــذاب،  اطالــت  االوســط 
وتأكيد  املقاومة  من  متطرفة  اشــكاال 

الذات السياسي.
للفلسطينيني  بالنسبة  الصحيح  هذا 
بنحو خــاص والذين يعــدون االن انهم 
اصلحــوا انفســهم بقبولهم محمد 
عبــاس )ابو مــازن( كقائد لهــم اكثر 
من عرفات، لكن هذه املســألة تفسير 
امبريالي وليس حقيقة فعلية اسرائيل 
عرفــات  تعــدان  املتحــدة  والواليــات 
عقبة فــي طريــق تســوية مفروضة 
علــى الفلســطينيني التي ســتلغي 
كل مطالبهــم الســابقة وســيمثل 
ذلــك نصر اســرائيل النهائــي على ما 
سماه بعض االســرائيليون )خطيئتهم 
االصليــة( بأنهم لــم يدمــروا اجملتمع 
الفلســطيني عام 1948 وتخلصوا من 
دولة  بال  الذين ظلوا  الفلسطينيني  امة 
او حتت االحتالل حتــى اليوم، ال ضير بأن 
عرفات الذي نقدته في وســائل االعالم 
العربية والغربية لسنوات كثيرة ما يزال 
يعــّد زعيماً عاملًيا ألنــه انتخب في عام 
1996 وألنه نال شــرعية لم يدانيه فيها 
أي فلســطيني اخر، وباألخص ابو مازن، 
ذلك البيروقراطــي والتابع قدمي لعرفات 

الذي ليس له أي تأييد شعبي اطالقا.
فضــال عن ذلــك هنــاك االن معارضة 
)املبادرة  فلسطينية مستقلة ملتحمة 
وضد  عرفات  ضد  املســتقلة(  الوطنية 
االســالميني ايضاً، لكنهــا لم حتظ بأي 
اهتمام لالن، االميركيني واالســرائيليني 
يرغبون فــي محاور مطاوع ال يســبب 
لهم اي مشكالت، لكن السؤال، ان جنح 

هذا التدبير فسيؤجل ذلك الى يوم اخر، 
هذه بصيــرة قاصرة، وفي احلقيقة عمى 

وغطرسة في النظرة االمبريالي.
 تكرر االمر ذاته في العراق والســعودية 
ومصر وكل البلدان األخرى. املشكلة في 
وايديولوجية،  عاجزة  انها  النظرات  هذه 
انها ال توفر لألميركيني االفكار عن العرب 
يحبون  التي  الطريقة  وامنا  واملســلمني 
ان يكون عليها العرب واملســلمون. من 
املضحك ان دولة عظيمة وبثراء فاحش 
كالواليات املتحدة حتدث مثل هذا النوع 
من سوء االدارة واالعداد السيئ، والعجر 
الذي ال يصدق في احتاللها للعراق الذي 
يحــدث االن على اســس فكرية، كيف 
ميكــن لبيروقراطي متواضع الذكاء مثل 
ولفويتز ان يدير سياســات بهذا العجز 
نفســه  وبالوقت  العقل،  الهائل، جتفل 

يقنع الناس بأنه يعرف ما يفعل.
يكمن خلف هــذا املنظــور االمبريالي 
الغريب رأي استشراقي موغل في القدم، 
ال يســمح للعرب ان ميارسوا حقهم في 
تقرير املصير كأمة، وينظر اليهم كأناس 
مختلفني، غير قادرين على فهم املنطق 
وقول احلقيقة، وفي جوهرهم فوضويون 
ومجرمون. ومنذ غــزو نابليون ملصر عام 
1798 كان هنــاك حضــور امبريالي لم 
ينقطع مبني على هذه االسس الفكرية 
في كل العالم العربي، وســببت بؤسا 
ال يوصــف- وبعض الفوائــد- للغالبية 
الساحقة من الشعب لقد اعتدنا كثيراً 
علــى مداهنــات مستشــاري الواليات 
املتحدة مــن امثال برنــارد لويس، وفؤاد 
عجمــي اللذان صبا حقدهما االســود 
علــى العرب فــي كل وســيلة ممكنة، 
لدرجة اننا نعتقــد احيانا بأن ما نفعله 
عني الصواب، ألنه هــذا هو حال العرب، 
كما صدف ايضــاً ان تكون هذه عقيدة 
اسرائيلية يشترك فيها احملافظون اجلدد 
الذين في قلــب ادارة بوش، مما يصب زيتا 
امامنا ســنوات كثيرة  النار، لهذا  على 
جدا من الفوضــى والبؤس في منطقة 
من العالم مشــكلتها الرئيســة نفوذ 
الواليات املتحــدة لكن باي تكلفة؟ وألي 

غاية؟

من كتاب خيانة املثقفني إلدوارد سعيد

طواي نجو

 إن فكرة البيانــات املفتوحة أصبحت 
ســائدة. لكن على الرغم من الفوائد 
البعيدة لتقاســم البيانــات، ما يزال 
هنــاك طريــق طويل قبــل أن يصبح 

ممارسة شائعة.
في السنوات اخلمس األخيرة، قام كبار 
ممولي األبحاث اخلاصة والعامة - مبا في 
بيل وميليندا غيتس،  ذلك مؤسســة 
وويلكوم تراســت، واملعاهــد الوطنية 
للصحة )NIH( ، ووكالة ناســا - بوضع 
سياسات مشاركة وتقاسم البيانات. 

وتشــجع البلديات والواليات وحكومة 
الواليات املتحــدة على بوابات البيانات 
الناشــرون  تبنــى  لقــد  املفتوحــة. 
املفتوحة،  البيانــات  أيًضا  األكادمييون 
الفردية  العلميــة  اجملــالت  وأقامــت 
سياســات تشــجع، أو تتوقع، أو حتى 

تتطلب تقاسم البيانات.
لكن تعرف املمارســة الفعلية لتبادل 
البيانات ركودا كبيرا. في تقرير البيانات 
لـ »فيكشــير«،   2017 لعام  املفتوحة 
أعلن ٪60 من الباحثني الذين شملهم 
2300 مشارك  البالغ عددهم  املســح 
أنهم يتقاسمون البيانات اخلاصة بهم 
أو في بعــض األحيان«،  »بنحو متكرر 
ولكــن ٪20 إلى ٪30 فقط تقاســموا 
وكشفت  متكرر«.  »بشــكل  البيانات 
دراسة حديثة أجريت على 1200 باحث 

أن »أقل من ٪15 يشتركون البحوث في 
مستودع البيانات«. إن انفتاح البيانات 
ليــس بالتأكيد التقصيــر في مجال 

عملي، أي العلوم االجتماعية.
مــن الواضــح أن النهج الســائد في 
البيانات  لتعزيــز  العامة  السياســة 
املفتوحــة غيــر مفيــد، اذ يجب على 
الباحثني أنفسهم تبني تبادل البيانات 
لتحقيق التغيير. وللقيام بذلك، نحتاج 
إلــى املعلومات واحلوافــز الصحيحة. 
باختصار، نحن بحاجــة إلى املزيد من 

اجلَزَر، بدالً من الِعِصي.
لكــن شــرط مشــاركة البيانات في 
األســاس، عصا. وأيضا النســخ، وهي 
احلجة األخرى األكثر شيوعا في صالح 
تبادل البيانات. بطبيعة احلال، فإن إجراء 
دراســات متكررة أمر بالغ األهمية، اذ 
أصبح العلم اآلن يعاني من أزمة إعادة 
إنتاج. ولكن في اســتطالع أجري عام 
2016 لـ 4600 باحــث، قال ٪31 فقط 
من الباحثني الذين تقاســموا البيانات 
بـ »الشــفافية  إنهم كانوا مدفوعني 

وإعادة االستخدام«.
األسباب الرئيسة التي جتعل الباحثني 
يترددون في مشــاركة بياناتهم، وفًقا 
للدراســة االســتقصائية نفســها، 
تشــمل قضايــا امللكيــة الفكرية أو 
السرية، واخملاوف من سوء التفسير، أو 
سوء اســتخدام أعمالهم، أو مخاوف 
من أن يتــم حتريف بحثهــم. بالنظر 

إلــى امنوذج »النشــر أو املــوت« الذي 
يحدد املهــن األكادميية، وبيئة التمويل 
العلماء، يستفيد  التنافســية جلميع 
التي  البيانــات  »امتالك«  مــن  األفراد 
تســتند إليها منشــوراتهم أكثر من 

مشاركة أعمالهم.
احملادثة  لتحويــل  الوقــت  حــان  لقد 
الثقافية حول تبادل البيانات من ما قد 
»يخسره« الباحثون ملا ميكنهم كسبه 
- بداية من االئتمان. واخلبر الســار هو 
أن دفاتر البيانات اذ يستطيع الباحثون 
اخلاصة بهم  البيانات  نشر مجموعات 
قد اكتسبت بالفعل قوة دفع. قفز عدد 
االستشهادات في ثالثة من أكبر اجملالت 
)بيانــات موجزة،  النفــاذ املفتوح  ذات 
ومجلــة بيانــات التنــوع البيولوجي، 
والبيانات العلميــة( من ثالثة في عام 

2012 إلى 1028 في 2016.
وهناك »جزرة« أخرى وهي أن تقاســم 
البيانات يزيد من العائد على االستثمار 
لكل من الباحث واجلهــة املانحة. في 
الدراسة  سجالت  جتعل  احلالي،  الوقت 
املتباينــة وبوابات البيانات من الصعب 
على الباحث الفــردي، وجمع البيانات 
بهدف نشرها في مجلة عالية التأثير، 
للعثور على مشاريع مماثلة. ويزيد ذلك 
من خطر إهدار كل مــن وقت البحث 
والــدوالرات املانحة فــي العمل الذي 
يتداخل مباشرة مع شخص آخر. تبادل 

البيانات من شأنه حل هذه املشكلة.

وباملثل، بالنســبة للتقييم العشوائي 
فــي زامبيا التي عملــت بها، جمعت 
2500 من  أنا وزمالئــي بيانات بشــأن 
لتلبية  البالغني.  والشــباب  املراهقني 

بنشر  نقوم  املانحة،  اجلهات  متطلبات 
نتائــج بشــأن حوالــي 10 ٪ من هذه 
البيانــات في اجملالت احمُلكمــة، ولكننا 
نفتقر إلى التمويــل املطلوب لتحليل 
مجموعة البيانات بنحو أكبر )مشكلة 
شائعة لدى الباحثني(. إذا كانت بياناتنا 
غير املســتعملة متاحة بنحو مفتوح، 
ميكننا اجتــذاب متعاونني جدد للعودة 
إليها - ومن احملتمل أن تؤدي إلى حتليالت 

أقوى.
بنحو  املشتركة  البيانات  استعمال  إن 
الوصول  الباحثني  مفتوح يسهل على 
إلى كثير مــن التخصصات، وصياغة 
البحثية  واألجوبــة  األســئلة  أنــواع 
املبتكرة، التي مــن املرجح أن تؤدي إلى 
إلى تسريع  رائدة. إضافة  اكتشــافات 
التقــدم، فإن التعاون املدعــوم بتبادل 
البيانــات يعــزز قــدرة الباحثني على 
تأمني التمويل الذي يحتاجون إليه، ألن 
املانحني ينجذبون إلى العمل املتداخل 

اخلالق واملتعدد التخصصات.
ومــع ذلك، لتحقيق أقصى اســتفادة 
من تبادل البيانات، ينبغي على اجلهات 
املانحة أيًضــا تغيير طريقة تفكيرهم 
فــي جمع  أكبر  بنحــو  واالســتثمار 
البيانــات وإدارتها على نحو جيد خالل 
التمويل  تنفيذ املشروع، واحلفاظ على 
من أجل التنظيم والتحليل املســتمر 
جملموعات البيانات. يحتاج الباحثون إلى 
لتحقيق  الكافية  واملوارد  الوقت  توفير 

التي  البيانــات  من  اســتفادة  أقصى 
يجمعونها، ومتييز املعنى الذي تكشفه 

األدلة.
من اآلثــار اإليجابية األخرى ملشــاركة 
البيانــات أنهــا تدعــم الباحثني في 
استخدام  ميكنهم  الذين  املســتقبل، 
للبحث في  التي جمعناهــا،  البيانات 
بداية  فــي  الدكتوراه.  أطروحــة  إطار 
املعاهد  املهنيــة كزميل فــي  حياتي 
الوطنيــة للصحة، كنــت محظوظاً 
بوصولــي إلــى مجموعــات بيانــات 
داخلية متعددة من باحثني في املعاهد 
وجامعــة جونز  للصحــة  الوطنيــة 
هوبكنز، حيث قضيت عامني في إجراء 
حتاليل ثانوية في شــتى البيئات. بناء 
على العمل الســابق، متكنت من نشر 
عدد من املقاالت التي قدمت مسيرتي 
البحثيــة. بعيداً عــن احلوافز األفضل 
للباحثني واملانحــني، هناك حاجة إلى 
حتول أساســي في الثقافــة العلمية 
لتسريع التقدم العلمي، وهناك العديد 

من املبادرات الواعدة حاليا.
مركز  يشــجع  املثــال،  على ســبيل 
البحث  انفتــاح  املفتوحــة  العلــوم 
العلمي ونزاهته واستنســاخه. تقدم 
مبادرة بيركلي للشــفافية في العلوم 
االجتماعية بيانــات وتدريب مفتوحني 
في مجــال الشــفافية البحثية، من 
أجــل تعزيز نزاهــة البحــوث واألدلة 
املســتخدمة في صنع السياســات. 

زيادة  على  كوكرين-ريوارد  جائزة  تعمل 
استخدام متويل البحوث، حيث يهدر ما 

يقدر بـ 170 مليار دوالر سنوياً.
في حــني أن هذه املبادرات تعالج بعض 
العقبات أمــام فتح البيانــات، هناك 
حاجة إلى املزيد لضمان أن الباحثني هم 
البيانات.  مشاركة  وراء  الدافعة  القوة 
يقوم مركــز االبتكار والتعليم للبنات، 
وهو مركــز عاملي ألبحاث املراهقني في 
بتوجيهه،  أقوم  الذي  السكان  مجلس 
املراهقني  لبيانــات  مركز  أكبــر  ببناء 
بوابــة عاملية فريدة  ويعد  العالم،  في 
ميكــن للباحثني واملنظمــات وغيرهم 
من خاللها ولــوج بيانات كمية نوعية 

تخص أكثر من مليون شخص.
ميكن  املفتوحة  البيانــات  أن  نعتقــد 
البحث واحللول  تزيد من شــفافية  أن 
املبتكرة التي لهــا تأثير حقيقي على 
حياة أكبــر جيل مــن املراهقني - 1.2 
مليار شــخص. نحن نعتقد أنه كلما 
املفتوحة  البيانات  ممارســات  أصبحت 
أكثــر انتشــارًا، كلما امتــدت فوائد 
املشــاركة والتعاون إلى أبعد من ذلك 

بكثير.

طــواي جنو مدير برنامج الفقر والنوع 
فــي مجلس  والشــباب  االجتماعي 
الســكان، مركــز االبتــكار والبحث 

العلمي التابع للمجلس.
بروجيكت 

رغــم نفــي دبلوماســي إيراني صحة 
قيام إسرائيل بســرقة أرشيف برنامج 
إيران النــووي، أكد املدعي العام اإليراني 
ضمنيا صحة هذه العملية، حيث أعلن 
أيدي »موظفني مزدوجي  أنها متت على 
اجلنسية يشــغلون مناصب عليا« في 

احلكومة اإليرانية.
وذكرت وكالة »فــارس« اإليرانية لألنباء 
قبل أيــام، أن محمد جعفــر منتظري، 
املدعي العام في إيران، أشار في كلمته 
أمام نخب »الباسيج«، إلى األخبار التي 
تفيد بوصول إســرائيل إلى املعلومات 
النووية للبالد، قائــاًل: »نحن حذرنا من 
العناصر املتغلغلة وقســم منهم من 
مزدوجي اجلنسية، لكن احلكومة تقول: 
ليس لدينا مسؤولون من ذوي اجلنسية 
املزدوجة.. رغم أننــا قدمنا لهم قوائم 
وقلنــا لهــم: خــذوا احتياطاتكم وال 
توظفوا من يحمل اجلنســية املزدوجة 

في املراكز احلساسة«.
»العــدو يخطط  أن  واعتبر منتظــري 
ويســتثمر كل هذه األسباب والعوامل، 
وبات العــدو اليوم متنفــذا في املراكز 
احلساســة لصنع القــرار، وهذا خطر 

كبير يهدد النظام«.
وكان املتحدث باســم البعثة اإليرانية 
في األمم املتحدة، علي رضا مير يوسفي، 
نفى املعلومات التــي أوردتها صحيفة 

»نيويــورك تاميز« األميركيــة في وقت 
ســابق عن قيام جهاز االســتخبارات 
اإلسرائيلي »املوســاد« بسرقة أرشيف 

إيران النووي.
وقال مير يوسفي إن التقارير عن سرقة 
باألســلحة  تتعلق  معلومات وأســرار 
النووية اإليرانيــة »مزاعم صهيونية ال 

معنى لها ومضحكة«، حسب وصفه.
وأضــاف أن »مزاعــم« إســرائيل حول 
املعلومــات  بهــذه  إيــران  احتفــاظ 
احلساسة في مواقع ومناطق نائية في 

طهران »أمر سخيف«.
وكانت صحيفة »نيويورك تاميز« نشرت 
تقريــرا حول »وقائع ســطو املوســاد 
اإلســرائيلي على أســرار إيران النووية، 
من مســتودع في العاصمــة طهران، 
في عمليــة مثيرة للشــبهات وتدعو 

للجدل«.
زودتها  إســرائيل  إن  الصحيفة  وقالت 
وصحــف أخــرى بتفاصيل مــا قام به 
عمالء خملابراتها، الذين تســللوا في 31 
يناير/كانون األول املاضي إلى مســتودع 
في حي جتــاري بطهــران، ومتكنوا من 
ســرقة نصف طن من الوثائــق واملواد 

السرية اخلاصة ببرنامج إيران النووي.
مشيرة الى ان فريقا من عمالء اخملابرات 
اإلســرائيلية اشــتغل 6.29 ســاعات 

بسرقة وثائق وزنها نصف طن

اإلسرائيلي  املوساد  تفاصيل سطو  وان 
على أسرار إيران النووية، بدأت بالظهور 
عبر ثــالث صحــف أميركيــة زودتها 
إســرائيل بتفاصيل ما قــام به عمالء 
يناير/كانون   31 في  تســللوا  خملابراتها، 
األول املاضي إلى مستودع في حي جتاري 
بطهران، وبعد 6 ســاعات و29 دقيقة، 
متكنوا خاللها من تعطيل أجهزة اإلنذار 
وجتاوز بابــني وفتح 32 خزنــة عمالقة، 
خرجوا غامنني كنزا ثمينا: نصف طن من 

الوثائق واملواد الســرية اخلاصة ببرنامج 
إيران النووي.

صحيفــة »نيويــورك تاميــز« نشــرت 
املعلومــات نفســها الــواردة أيضــا 
فــي مواطنتها »واشــنطن بوســت« 
األميركيــة، كمــا في »وول ســتريت 
جورنال« التي اطلعــت فيها »العربية.
نت« على تفاصيل وصول املوســاد إلى 
أرشيف ســري نووي إيراني، واستخراج 
وثائق وبيانات »تثبــت أن طهران قامت 

بتجميع كل ما حتتاجه إلنتاج أســلحة 
نووية بشــكل منهجي« وهو ما ذكره 
بنيامني  الــوزراء اإلســرائيلي،  رئيــس 
نتنياهــو، فــي كلمة متلفــزة بأبريل/
نيســان املاضي، وصف فيها ما حصل 
عليه املوساد بأنه أدلة على برنامج إيران 
السري لألسلحة النووية، وهو ما نفته 
إيران من بعدها، قائلًة إن الوثائق مزورة.

ويتضــح من تفاصيــل العمليــة، أن 
املوساد »راقب املســتودع عاما كامال« 

وتأكد أن فريق احلراسة الصباحي اعتاد 
على الوصول إلى املكان في الســابعة 
تقريبا »لذلك كان لدى عمالء املوســاد 
أوامر مبغادرة املســتودع قبل اخلامسة، 
ليكــون لديهم وقــت كاف للفرار« ألن 
احلرس ســيدرك مبجرد وصول أفراده، أن 
أحدهــم اقتحم املكان وســرق الكثير 
من امللفات املوثقة لسنوات من العمل 
على تطوير أسلحة نووية، وتصميمات 

لرؤوس حربية وخططا لإلنتاج السري.
وقام عمالء جهاز اخملابرات اإلســرائيلي 
الساعة 10:30  املستودع  إلى  بالتسلل 
مســاًء، مصطحبني معهم شــعالت 
تصل درجــة حرارتها إلــى 3600 درجة 
وتكفــي لقطع وفتح 32 خزنة حديدية 
عمالقة كانت في املستودع، إال أنهم لم 
يتمكنوا من فتحها كلها لضيق الوقت 
»فاســتهدفوا أوال احملتوية على أغلفة 
ســوداء، والتي تضم أكثر التصميمات 
حساســية« وفقــا للــوارد بالصحف 
»العربية.نت« ملخصا  وقرأتــه  الثالث، 
فــي عدد اليــوم االثنني مــن صحيفة 
»التاميــز« البريطانية، وفيه نقلت أن ما 
مت االستيالء عليه »صور، قالت إسرائيل 
إنهــا لتجارب على صواعــق تفجيرية 
ميكن اســتخدامها فــي تفجير نووي« 

وفق تعبيرها.
وحــني انتهى الوقــت اخملصص لعمالء 

املوســاد في الســطو على املستودع، 
فروا نحو احلدود، حاملني معهم 50 ألف 
صفحة و163 قــرص ذاكرة مضغوطة، 
أو CD اختصــارا، إضافًة إلى فيديوهات 
ورســومات غرافيك وبيانات، كانت في 
الذي »مت اســتخدامه، فقط  املستودع 
بعد توقيع االتفاق النووي في 2015 مع 
أعطى  بأنه  واملعروف  املتحدة«  الواليات 
الدولية  للوكالــة  واســعة  صالحيات 
للطاقــة الذرية بزيــارة املواقع النووية 
املشتبه بها في إيران، مبا فيها قواعدها 

العسكرية.
ســبق للقناة السابعة اإلســرائيلية، 
األميركية  الصحــف  قبل  نشــرت  أن 
الثالث الشــهر املاضي، تقريرا في مايو/
أيار املاضــي، تضمن معلومات حصرية 
حصلت عليها من مســؤولني سابقني 
في املوســاد عن حصول نتنياهو على 
الوثائــق التي اســتولى عليهــا جهاز 
إسرائيل اخملابراتي، واستخدمها نتنياهو 
التقرير  وفــي  لطهران،  اتهاماتــه  في 
ذكرت أن إســرائيل تأكــدت من صحة 
الوثائق بعد شهر من االستيالء عليها.

 الوثائق املســروقة رمبا ستكون من بني 
األوراق التــي ســيعرضها ترامــب في 

مجلس االمن التي سيديرها قريبا

ساوثهامبتون للدراسات املتوسطية
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اعتراف إيراني ضمني بسرقة إسرائيل لوثائق من األرشيف النووي

غالف الكتاب

نتنياهو يتحدث عن امللف النووي االيراني )أرشيف(

استعمال البيانات 
المشتركة بنحو 
مفتوح يسهل 
على الباحثين 

الوصول إلى كثير 
من التخصصات، 

وصياغة أنواع 
األسئلة واألجوبة 
البحثية المبتكرة، 

التي من المرجح أن 
تؤدي إلى اكتشافات 

رائدة. إضافة إلى 
تسريع التقدم



ثقافة10
دراسة

شعرمقال

على امتــداده صرائف واكواخ الفالحني, 
وحظائــر املاشــية , ومــن خلفها متتد 

حقول احلنطة والشعير حتى األفق ...( 

صناعة الرواية
وهكذا يتضح لنا أن الروائي ,إستحضر 
االدوات األساســية لفن صناعة الرواية 
بشــكل واضــح , وإســتخدمها وفق 
ســياقها الفني املطلــوب , ومن خالل 
الــذي كان مضمراً  العليــم  الســارد 
خلف األحــداث وطغيانها عليه , حتى 
غدت )قلعة طاهــر( للعيان صورة نقية 
واضحــة خالية مــن أي تدخل خارجي 
, وهــذا متأتــي من أن الروائي يســكن 
مدينة العمــارة , وهومن عائلة ريفية , 
االمر الذي سهل مهمته بجعل واقعية 
االحداث صادقة وغيــر متخيلة , ولكن 
املتخيــل يكمن فــي جماليــة الرؤية 
الفنية التي إتخذها كسياق فني لسير 
احملافظة  ومحاولته   , السردية  العملية 
على نقل حيــاة الريف كما هي , وبكل 
عنفــوان جمالها وطبيعتهــا الباهرة , 
وأسلوب معيشتهم فيها , كذلك عمد 
الروائي الى تقطيع االحداث الى مقاطع 

قصيرة لنقل االحــداث , دون أن يجعل 
النص فصول كبيرة مرقمة , أو معنونة 
, كما أعتدنــا عليه في بقية النصوص 
السردية , وهو في هذه االنتقاالت يقوم 
بدوره في حتريك االحداث نحو مســارها 

املتصاعد . 
) غمرت أضــواء الفجر أرجــاء القلعة 
احملاطة بطوفة * دائرية من الطني, ودبت 
فشيئاً..قريباً  شيئاً  صرائفها  في  احلياة 
مــن باب القلعة , تقــع صريفة عميدة 
 , أم طاهر  الكبيرة  الشــيخانية  البيت 
وتتوزع بقية الصرائف قريباً من الطوفة 
بشكل متقابل.. صريفة الشيخ الكبير 
صباح..  وابنتــه  قبيلة  وزوجتــه  طاهر 
صريفة أخيه الشــيخ طوفــان وزوجته 
زينــب .. صريفــة االخ االصغر شــيخ 
عباس ..صريفة االخوات ســعيدة وزهرة 
ووســيلة .. صريفة الوصيفتني نوشــة 
ودينار , وصريفة املؤونة املمتلئة باكياس 
رزالعنبر , واحلنطة والشــعير , والسكر 
, وحالنات* التمــر وعكك * الدهن احلر * 
وفي طرفي قصي حظيرة االبقار , واقنان 
الدجــاج, وفي منتصــف القلعة ,ثمة 
ثالثة مطابك* خلزن احلنطة والشــعير * 
وطينيات * للعلف ,وعند أطراف الطوفة 

هرمان من املطال*( ص 14 

 جمالية للسرد
يضع الروائي إشــارة أمام كل كلمة من 
تلك التي نحتاج الــى معرفتها , لكي 
نعــود إليها فــي بداية النــص لنعرف 
معناهــا , وبهذا يكــون الروائي قد هيأ 
املتلقــي متاماً خلوض غمــار هذا النص 
, ومــا يدور فيه من أحــداث تخص هذه 
العائلية اإلقطاعيــة, ولكنها لم تكن 
مباشــرة , أو تاريخيــة , أو توثيقية ,إمنا 
صافية  نقيــة  صادقة  احــداث  نعيش 
منتزعة من واقع احلياة في ريف اجلنوب 
, تتوفر فيهــا القيمة اجلمالية والفنية 
للســرد ,ومتيل الى هذا اجلانب , أكثر من 
ميلهــا الى اجلانب االول .وبعد أن وفر لنا 
ادوات الســرد , واتضــح امامنا , املكان 
,الزمان , الشــخوص ,نحتاج بعدها الى 
خوض غمــار االحداث ملعرفــة الثيمة 
, فيتحرك هــذا العالم داخــل النص , 
لنكتشف مدى ســيطرة وجبروت وقوة 
القاسية مع  , ومعاملته  الشيخ طاهر 
الفالحني , وكذلك الشيخ طوفان الذي 
ميتاز بالطول الفاره , وله سطوة ومهابة 
ويخافه من يقطن حتت سطوته , ثم جند 
, الذي  شخصية الســركال عبد اجمليد 
إمرة الشيخ طاهر والشيخ  يعمل حتت 

طوفــان , وهو مبثابة الوســيط بينهما 
وبني بقية ســكان هذه القلعة , وينفذ 
وإن كان ذلك  ,حتــى  االوامر لصاحلهما 

على حساب ظلم الفالح .
) يعرف كيف يجعل من حصة الفالحني 
صفراً, وهــي باألصل حصة ال تتوازى ما 
يقومــون به من فالحة , وعمل شــاق , 
وكد مضن, طيلة موســم الزراعة, بل 
ويجعلهــم مديونني للشــيخ , عندما 
النقود حتت ضغط  بتســليفهم  يقوم 
االطباء,  لها, كعيــادة  امللحــة  احلاجة 
وشراء الوقود, ويستقطع من حصصهم 

بعض الرسوم الوهمية (ص 24 
وتبــدأ االحداث تتداخل وتكبر وتتســع 
في هــذه القرية الريفيــة , حيث نتابع 
عالقة الســركال بالوصيفة دينار التي 
تصل حد ممارســة اجلنس , والوعد الذي 
يقطعها له بأنه سيتزوجها بعد نهاية 
موســم احلصاد , ولكن املواســم تأتي 
وتروح ولم يف بوعده , وعالقة الشــيخ  
الطوفــان بحورية الغجريــة التي حتبل 
منه , اال أن الشــيخ طاهر يكتشــف 
هذه العالقة من خالل مراقبة السركال 
لشــيخ طوفان , فيطردها من القلعة 

ويحرق صريفتهــا , وعالقة زهرة مباهود 
الناطور التي تنســل فــي ظلمة الليل 
, وتنضوي حتت عباءته  احلالك الســواد 
الصوفية ليحكي لها احلكايات , اال أنه 
يفعل فعلته املشــينة معهــا , ويولي 
هارباً فينكشف أمرها , بعد ان تكتشف 
, وتعلم  جليلة الكشافة بحملها منه 
الشــيخانية الكبيرة بأمر ابنتها , ومن 
أجل ان ال يفتضح امرهــم وهم عائلة 
إقطاعيــة  امــام ابناء القلعــة , تلجأ 
بأدخال حية ســامة  الى حيلة لقتلها 
الى احلمام الذي تغتســل فيه فتلدغها 
وتنتهي حياتها , وفاطمة ابنة ابو ناظم 
التي عشقت عباس وهربت معه فجراً, 
اال أن عشيرتها تستطيع العثور عليها 
 , طاهر  الشــيخ  أبنة  وقتلها,وصبــاح 
التي كان الشــيخ ميازحها بقوله سوف 
يكون عــدد اوالدك بعدد اجلواميس التي 
منلكهــا , اال انها عندما تتــزوج تبقى 
ســنتني دون حمل , وال حتمل اال بعد أن 
جتلــب جليلة دم عبد بعمــر ثالثني عام  
لم يتــزوج , فتنجب ابنــني لكن القدر 
يأخذهما منها , فتعود الى اهلها حزينة 
بائسة , ثم حمل زينب واجنابها بولد يقر 

فيه عيني والده الشــيخ طوفان . وتدور 
احداث كبيرة واسعة , ال تسع الدراسة 
لذكرها , ويحدث االنقالب االول ويوشك 
االقطاعيني ان يفقدوا مناصبهم , اال أن 
العائلة املالكة تعود للحكم , فيعودون 
الى ســابق عهدهم ثم يحدث اإلنقالب 
الذي قــاده الزعيم عبد الكرمي قاســم 
, فتســقط الدولة املالكة , ويســقط 
معها حكم اإلقطــاع , في ثورة عارمة 
طردوا فيها شــيخ طوفــان رغم وفاة 
اخيه الشيخ طاهر تواً , وطردوا العائلة 
اإلقطاعيــة , وحدث الســلب والنهب 
في صرائــف للعائلة االقطاعية , والتي 
والنهب  الســلب  تشــبه في أحداثها 
الذي حدث عند سقوط حكم الطاغية 
)دخلــوا الصرائــف ونهبوا الدواشــك, 
, واللحــف,واالرز والصناديــق  واللــول 
 .. الذهبية  باملســامير  املرصعة  السود 
خرجت إحــدى الفالحات مــن صريفة 
الشــيخانية الكبيرة وهي حتمل سرواالً 
نســائياً فضفاضاً , ابيــض اللون وهي 
تلوح به ضاحكة , منادية النسوة ( وجلن 
شوفن شني لكيت..هذا لباس أم طاهر 
.. شوفن شكبرة (..تناهبته النسوة وهّن 
يطلقن الضحكات الهستيرية وكلمات 
التهكم والسخرية من لباس ام طاهر . 

اقطاع بزي حديث
وبالرغم من إنتهاء زمن االقطاع , وأفول 
حياتهم وطغيانهم , اال أنه ظل متصل 
بحياتنــا , كونــه جزء من تاريــخ بلد , 
وتناسل أجيال , وهكذا فأن الروائي يؤكد 
حقيقة هــذا االتصال من خالل املقطع 
االخيــر من االحــداث , إذ نتفاجأ بنقلة 
كبيرة حيث جند ابن الشــيخ طوفان قد 
كبر واصبح شاباً يافعاً , يقود أبيه لرؤية 
االطالل املتبقيــة من قلعة طاهر , وهو 
يحدثه عن اماكــن العائلة االقطاعية , 
وعالم تلك القرية , التي اندثرت ومحيت 

مالمحها . 
تكمن معالم اجلمال , والصنعة الفنية 
املبهــرة لرواية ) قلعة طاهــر( للروائي 
حســن الســلمان ,بأنه أســتطاع أن 
ينقل لنا واقع احليــاة الريفية الصادقة 
مبالمحها اجلمالية دون احلاجة الى رتوش 
او اضافات , ألن الواقــع الريفي اذا نقل 
الينا بحس التجربة املعاشــة والقريبة 
, يكــون اكثــر تأثيراً مــن النقل املؤطر 

باملعاجلات الفنية التي تطمرمالمحه.
 

مــن اصــدارات دار نينوى للدراســات 
والنشــر والتوزيع – ســورية – دمشق 

لعام 2017 

يوسف عبود جويعد
 

ظاهرة االقطاع
متتد أحداث رواية )قلعــة طاهر( للروائي 
حسن السلمان , زمنياً ومكانياً وتاريخياً 
, من حكم العائلــة املالكة في العراق , 
وحتــى اإلنقالب الذي قــاده الزعيم عبد 
الكــرمي قاســم , وتلك احلقــب الزمنية 
تفشــت فيها ظاهرة اإلقطاع بشــكل 
ملفت للنظر,وهو حكم الشــيوخ على 
القرى الريفية في جنــوب البلد , الذين 
ويديرونها  عليها  ســيطرتهم  يفرضون 
باحلديد والنــار والعنف من أجل إخضاع 
وجبروتهم  ســطوتهم  الــى  الفالحني 
, لزيــادة ثرائهــم واموالهــم وحاللهم 
واراضيهم , على حســاب عرق وشــقاء 
وفقر وجوع الفــالح , الذي يزرع ويحصد 
وال ينالــه اال اجلزء اليســير جداً من هذا 
احملصول , وهكــذا فإننا جنــد أن الروائي 
قد إقتطــع )قلعة طاهر( تلــك القرية 
الريفية اجلنوبية التابعة حملافظة ميسان 
, وحملهــا بكامل تفاصيلهــا ودون أي 
شوائب او زوائد , أو تدخل , ليفرشها على 
البيض, حيث االهوار,  اوراقه  مســاحات 
ومزارع الشــلب واحلنطــة , والصرايف , 
والســلف , واملشاحيف, وحالنات التمر , 
واملطابك, والطينية , واملطال , واملضيف 
 , والســركال  والشــيخ,   , والبــواري   ,
والطابك,  والكارة,   , والسياح  واحلوشية, 
وغيرها الكثير من االســماء التي تداول 
كلهجة دارجة في جنوب العراق , فتكّون 
الهوية والبيئة التي تزجنا في تلك االرياف 
الزاهية من جنوب بلدنا احلبيب , وقد دون 
الروائي في مستهل الرواية هذه االسماء 
فــي اللهجــة الدارجة فــي محافظة 
ميسان , والتي أحس بها ستكون غريبة 
وصعبة الفهــم على القــارئ العربي , 
ليشــرح امامها املعاني باللغة العربية 
من أجل فهمها لكي يضمن إنســيابية 
وإيقاع االحداث املتناغــم دون أي تعثر او 
تلكــؤ , ولكي تعم الفائدة الشــاملة , 
أنه ســيضمنها  يعرف مســبقاً  كونه 
ضمن منت النص , وكذلــك جعل احلوار 

بهذه اللهجة اجلنوبية احملببة .
) في قرية أبو ســبع التي اخذت اسمها 
من اســم النهر الصغيــر ,العميق, أبو 
سبع, الذي يتفرع من نهر البتيرة , والذي 
يتفرع بدوره من نهر دجلة مخترقاً مدينة 
العمارة من املنتصف , تقع قلعة الشيخ 
طاهر , أو ) جلعة طاهر( كما يســميها 
األهالــي , على ضفة النهــر الذي تتناثر 

عبر توثيقه جلميــع مصادره مهما كانت 
طبيعتها وجعلها خاضعة الشــتراطات 
البحث االكادميــي الرصني. يلمح الناجي 
فــي الفصل األول مــن الكتاب وهو حتت 
عنوان) النشــأة والتكوين( الى ان البيئة 
األولى التي عــاش بها املعمــوري والتي 
كانت تقع فــي منطقة جتمع بني التاريخ 
القدمي وبني املاضي القريب، منطقة جتمع 
بني ثقافتني مختلفتني، هما بابل واحللة. 

هي منطقة تسمى عنانه. فكانت اطالق 
احلضارة التي تقع بالقرب من بيته القدمي، 
ونهر احللة الذي يجــاور بيته، من الروافد 
األولى التي ساهمت بتشكل النهر الذي 
سيمتلئ بالثقافة واألدب فيما بعد. وكما 
يقــول الناجي .. فقد حتــول جريان النهر 
علي يد ناجح، ليس على األرض، وامنا على 
الورق، ليتخذ شــكال اوليا وهو قصة، ثم 
بعدها يســتقر عند رواية.. وانتظر ناجح 

طويال حتى فــاض النهر من بــني الورق، 
ليكون على شكل رواية نشرت عام1978 
عن وزارة الثقافة. وينقل الناجي عن ناجح 
قوله: كنت قاصا حاول ان ينسج الكتابة 
القصصية تناظــرا او متاهيا مع احلكاية 
الشــعبية، واعتقد ان الســبب في ذلك 
يعود الى كوني نتــاج بيئة زراعية قروية. 
األولى  البدايات  تلمــس  الناجي،  ويحاول 
واالنتقال  ناجح  لتوظيف األسطورة عند 
من الكتابــة الروائيــة والقصصية الى 
الكتابة عن األسطورة، تلك الكتابة التي 
ســاهمت بتحول كبير في اشــتغاالت 
في  يرى  وجعلتــه  اإلبداعية،  املعمــوري 
النــص انه كائن حي، فيحــاول بناًء على 
ذلك، ان يسعى الى خلق كائن حي خاص 
به، مخلوق من نفــس الكائن األول. وقد 
تلمس الناجي، ذلــك التحول في قصة) 
شــجرة الشــاطئ( ومن خالل اسطورة 
أتانا التي قام بتأليف قصة بعنوان) لعنة 
اآللهة أتانا( حيث حاول املعموري من خالل 
هذه القصة اســتثمار اخلزين الذي ميلكه 
في التأســيس ملرحلــة معرفية جديدة 
فــي حياته األدبيــة والثقافية. وعن هذه 
القصة، ينقل الناجي رأي الكاتب جاسم 
عاصــي عن القصة بقولــه: أكدت قدرة 
القــاص على تخليق اســطورة، انطالقا 
من الواقــع، أي املزج بني ما هو واقعي وما 
هو موروث، ودخوال الى ثيمة األســطورة 
ودمجها في صيرورة واحدة، بحيث انتجت 
منطا من املوضوعة اخمللقة التي اقتبست 

وارتكزت على الواقع في آن واحد... 
ان ما مييز كتاب احمــد الناجي عن غيره 
من الكتــاب التي تناولت ناجح املعموري، 
هو اســتثماره ملا اهمل وهمش من قبل 
الذين ســبقوه، ليجعل من متنا والباقي 
هامشا، الناجي، قرر ان ينّقب في أرشيف 
مضت عليه اكثر من ثالثة عقود، إضافة 
الى تنقالته من مكان آلخر بغية احلصول 
على معلومة تخص بحثه. فكانت سيرة 
ناجح األولى والعوامل التي ساهمت ببروز 
ناجح كمثقف بارع، اســتطاع ان يؤسس 
لنفسه نسقا مختلفا عن غيره، وطريقة 
مغايرة للتعامــل مع النصوص التي تقع 

بني يديه. 

سالم مكي

رغــم انشــغاالته املعرفيــة والثقافيــة 
املتعــددة، لم يســتطع احمــد الناجي، 
الباحــث واملــؤرخ احللــي، ان يتخلص من 
ســطوة ناجح املعمــوري الثقافية عليه، 
مثله مثل باقــي املقربني مــن املعموري، 
الذيــن أجنزوا كتبا، ومقــاالت تتحدث عما 
جنوه في رحلتهم مــع املعموري. الناجي 
وفــي كتابه الصــادر حديثا عــن دار متوز) 
ناجح املعموري.. غواية األســطورة وسحر 
الكالم( يســعى ألن ميلئ فراغا في املكتبة 
األدبية والثقافيــة عن املعموري، من خالل 
الدخــول في عوالــم لم ميــر عليها احد 
ســابقا، رغم انه لم يكن اول من كتب عن 
املعموري. تلك العوالم تتمثل بالتشكالت 
والتي  لناجح،  األولــى  والثقافية  املعرفية 
ساهمت في وصوله الى طريق األسطورة 
وامليثولوجيا، وتخصصه فيها، من كتاباته 
األولــى املتمثلة بالقصــة والرواية وصوال 
الــى آخر كتــاب صدر له. ومــا مييز كتاب 
الناجــي هذا، هــو املصادر التي اســتقى 
منه معلوماته، حيث انها ليســت مجرد 
مصــادر حتتويها املكتبات، بــل هي عبارة 
عن صحف قدميــة تعود الى عقود مضت، 
وقد اعتمــد الناجي علــى تلك الصحف 
التي صدرت فــي مراحل مختلفة بداًء من 
العقد  أواخر  الى  الســبعينيات  منتصف 
التســعيني، وهذا يدل علــى ان احتفاظ 
بأرشيف صحفي ضخم، عكس  املعموري 
كثيــر من األدباء الذين ال ميلكون ارشــيفا 
ملنجزاتهم او ما يكتب عنهم من مقاالت 
واتصاالت في  او بحوث. وهــي مقابــالت 
الهاتف، اســتطاع الناجي وبعد صبر وتأن 
طويلني ان يجمع مــادة طويلة، عن ناجح 
املعمــوري، لينتج بها كتابــه هذا. ولعل 
الصعوبــة األبــرز التي واجهــت الناجي 
ليست تأمني شــواهد عن منجز املعموري 
اإلبداعي، بل ان الصعوبة تكمن في إيجاد 
عالقة متوازنة بني الصلة التي تربطه مع 
ناجح وبــني املوضوعية التــي ال ميكنه ان 
يتخلى عنها مهمــا كانت الظروف. لكن 
الناجي استطاع ان يتغلب على هذا املأزق، 

غالف الرواية

يضع الروائي إشارة أمام كل 
كلمة من تلك التي نحتاج الى 

معرفتها , لكي نعود إليها 
في بداية النص لنعرف معناها 

, وبهذا يكون الروائي قد 
هيأ المتلقي تمامًا لخوض 
غمار هذا النص , وما يدور 
فيه من أحداث تخص هذه 

العائلية اإلقطاعية, ولكنها 
لم تكن مباشرة , أو تاريخية , 
أو توثيقية ,إنما نعيش احداث 

صادقة نقية صافية منتزعة من 
واقع الحياة في ريف الجنوب , 
تتوفر فيها القيمة الجمالية 

والفنية للسرد

المكان والزمان والبيئة 
الصادقة في.. قلعة طاهر

عندما يغوي ناجح المعموري األسطورة ويسحر الكالم
نادية المحمداوي

والليُل :

غابٌة من سوادٍ ترامى

كسحٍب ال متطُر وال تزوْل.

ترنُّ ساعاتُه احلبلى بالغموِض

مثل تساقِط احلصى

في بئٍر عميْق.

تشدُّ خناقي

أصواٌت تعرُج لسمعي

من غيابِة

هذا اجلبُّ السحيِق

تشبُه العواَء الكسيح

حني تأتي به الريح

من آخرِ أصقاِع الوجودِ النائيِة

سأغلُق نافذتي وانزوي

في جوِف هذا املساِء وحيدًة

ينسلُّ اخلوُف

عبرَ زجاِجها املعتِم دفقاً إلي

كرسِل الوحشِة الغادرْة.

حني جتيُء

على كرٍه أوَل الغروب

األضواُء خافتٌة هنا

وصمتي يلتهُم ما تبقى

من هديِل األمنياِت

فتغدو متفحمٌة أصابعي

دون نبٍض يعلُن لألحياِء سرَ

بقائي

على قيِد هذا السقِم املريع.

األضواُء خافتٌة هنا
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شبلي مّلط:

)) املرآه علــى ســطح املريخ((  فكــرة 
تستهوي الذهن ، وانها متثل جناحا  علميا  
الذي يقترن باسمه  الرئيس  مميزا يجعل 
جناح مثل هذا املشروع متقدم على جون 
كندي ، وهوه الرئيس الذي يذكر التاريخ 

اقتران اسمه احلميم مبشروع ابولو .
 واجملال املثير الثاني لراسه أميركية رائده 
يتمثل باحلقــل البيولوجي ، وقد طغت 
الســنني  في  اجلينوم  االخبار مبشــروع 
األخيــرة  من القــرن العشــرين ،فيما، 
اجنزت خارطة الفرد الوراثية قبل اشــهر 
من انتهاء الوقــت املوضوع لها. اما من 
كان معنى هذا االكتشاف مغلقا عليه 
، فمن املمكن وضعه في صورة "انتصار 
للحياة" مبــا حتمله من وعــد بالقضاء 
على املرض عن طريق اعادة انتاج العلم 
للخاليا الســليمة. فمتــى جنح العلم 
في منــع اخلاليا من االختالل او حتى من 
الهرم ، او حتى من االندثار ســوف جتابه 
االنســانية وألول مرة في تاريخها افاق 
التغلــب على املوت وقد بدأت شــركة 
هندسة وراثية في اميركا تطرح "تقنية 
تهدف الى تخليد اخلاليا االصلية جلعلها 

دائمة الشباب".
صحيح ان املبالغة ســهلة في الفضاء 
 ، pascal االكبر على حد قول باســكال
الالمتناهــي ومن احلكمة  االصغر  وفي 
التروي قبــل ان يتحــول احلماس طيفا 
من خيــال. فمن الســابق ألوانه التنبؤ 
باحلياة اخلالدة وقد يكون ســابقا ألوانه 
االسترســال املطلق العنان في مشروع 
وضع االنســان على ســطح املريخ. اما 
مشكلة العلم في عالقته بالقيم فهي 
طبعا ليســت جديدة في التاريخ وكان 

الرواية الفيلســوف رابلي Rabelais قد 
نوه في القرن السادس عشر باملشكلة 
التي ما تــزال قائمة في القــرن احلادي 
والعشرين: "فالعلم بال ضمير ليس غير 

دمار للروح".
وجلميع هذه االسباب يتضح الدور الرائد 
للمستشــار العلمي للرئيس االميركي 
وليس مفيــدا في هذا اجملــال االكتفاء 
الى  املوضوع  دقــة  وحتتاج  بالعموميات 
لتقييم اخصب  دراسة متأنية منظمة 
مجاالت االكتشــافات العلمية الكبرى 
وإلعــادة تقييم االستشــارية العلمية 
ودورهــا احلكومــي مبا فيهــا اجملموعة 
االكادمييــة التــي تعمــل متعاونة في 
التابــع  االستشــاري  االدارة  مجلــس 
للرئيس على رســم سياســة الواليات 
املتحدة العلمية. فمهما كان االمر من 
حيث االولويــات والتنظيــم ، يبقى ان 
 ، للرئيس يضطلع  العلمي  املستشــار 
املسؤوليات  بأسمى  القضاة  قاضي  مع 
العامة في مســتقبل الواليات املتحدة 
، وهذا االقرار يشــكل بدوره اشارة مميزة 
للزعامــة املنتظرة في اجملــال العلمي. 
فالسؤال عن اســم املستشار العلمي 
ان  لرئيــس اجلمهورية ســؤال ال يجوز 
التداول واملألوف في اميركا  يبقى خارج 
وباقــي العالم. اما ولئن كان ألكســي 
دي توكفيل قد اخفق في تصوره لتالزم 
العلم والدميقراطيــة في اميركا ، اال ان 
تقــدم العلم جزء ال يتجزأ من توســيع 
احللقة الدميقراطية فيها. ومن اجلائز اال 
يرى رؤساء اميركا في بداية القرن احلادي 
والعشرين اكتماال لغزو الفضاء وانتصار 
احلياة على املوت ، اال ان اقتران اسم رئيس 
الواليات املتحدة بأي من هذين الفتحني 

كاف لتخليده في التاريخ املنظور.

-10 في االســلوب ، والقيــم احلضارية 
االخرى

في نهاية هذه املقاربــة العامة لآلفات 
املتاحة   والســبل  امللحة  االجتماعيــة 
الســاحة  االميركي على  الرئيــس  اما 
الداخليــة ، مــن املالئم التســاؤل عم 
مجمل احلالــة الدميقراطية  في اميركا 
بعد مئتي سنة من تقييم الكسب دي 

توكفل لها .
واذا كان ال بــد مــن الركون الــى مزايا 
املطلوبــة مــن الرئيس ،-  اإلنســانية 
والرأفة والتواصل واملســؤولية والعمل 
االجتماعــي النهــا من صميــم جناح 
الزعيــم  واجملتمع  الــذي انتخبه  غير 
ان هــذه ))القيم القياديــة (( ال تخضع  
حلســاب علمي ، ومن املستحيل حتديد 
نســبه  اي من هذه اخلصــال رياضيا . 
اال انــه من املمكــن معاجلتها بطريقه 
تقريبيــه عن طريــق الئحــة مقارنات 
تاريخيــه تشــمل  جميع املرشــحني 
االثنني  الرئاســية  الواليات  امتداد  على 
واالربعني منذ جورج واشنطن ، وتقييم 
كل من ))اخلصال  الرئاســية( فيها وفق 
سلم قياس من عشــرة درجات . وميكن  
عندئذ  التوصل الــى قائمه  متكاملة 
مع نتائــج وارقام  تشــمل معدالت ما 
مجموعه مائه مرشــح ورئيس منتخب 
في تاريخ اجلمهوريــة  األميركية   منذ 

االستقالل .
 لكن مثل هذه احملاولة محتمة الفشل 
، والنتفاء معناها اســباب عديده اولها 
املعيار اخملتار )) للقيم الرئاســية (( فما 
هي ))األفــه (( وما هــوه ))التصميم (( 
فــي )) زعامة (( قائمــه  على املبدأ ومن 
الصعب ايضا تقدير هــذه اخلصال في 

التاريخ فهي دائما قابله للتغير .

 واملقارنة بني االشخاص عسيره ... لكن 
السبب الرئيسي لعدم جدوى مثل هذه 
املقاربة هوه انعدام  هدفها : فمن يقيم  
من ، ومتى ، وكيف ، وألي ســبب ؟ فضال 
عن استحاله تقييم  اعداد  ال نهاية  لها  
من تركيبات  ودرجات  على جانب واسع  
مــن التعقيد  . مع هذا كله  ، فان صوره 
الزعامــة  ثابته  في تقييم الدميقراطية  
والرؤســاء  الذين  انتهزوا وجودهم على 
صخور جبل رشــمور  في والية  داكوتا 
يتمتعون  في التاريخ  بزعامة  ال شائبه 
فيهــا تتميــز  بالدميومة واالســتقرار 
باختصــار  فالقضية  قضية اســلوب  
واســلوب الرئيس ميثل  حقيقة  صعبة 
األدراك  ومســتعصية  التقييم  رياضيا  

لكن هذا ال مينع  انها حقيقة ثابتة . 
واملــرء ليس عاجزا بالتمــام  عن تقييم 
صورة الزعامة  والبحث في حتســينها ، 
ان  اجلهة شــخص املرشــح  نفسه  ام 
جلهة  رغبــه اجلمهور فــي زعامة ذات 
شــأن ومن املطالب امللحــة العودة الى 
خطاب رئيسي مميز يحل محل الشعرات 
واخملتصرات التي تفرضها ثقاه التلفزيون 
. فعلى الرئيــس ان يعمل خالل احلملة 
الرئاسية وعلى امتداد والية على خطاب 
خالق ومقنع  يصبــو اليه  اجلمهور بدل 
تكرار الشــعارات  املنمقــة والفراغة و 
التركيــز على نوعية اخلطاب يحث على 
التخفيــف مــن املناســبات اخلطابية 
العامــة التي ال حتصى والى تكريســه  
جــزءا وافــرا مــن الوقــت للتفكير مبا 
يســتحق التعليق عليه  وللتعبير عن 
كتابه فرديه تصل بأســلوب خاص بدال 
املأجورين  من تواريه وراء جيوش الكتاب 
واذا كان   . الرئاســية  لتدبيج اخلطابات 
مــن الصعــب ان يرقى املتحــدث كل 

يوم   الى خطــاب الرئيس لينكولن في 
غتسبورغ  اال ان هناك احلاحا في جميع 
االوساط على فكر ارفع في الشأن العام 
، واداء اعال في القمه . وليست الكتابة 
املأجورة في واشنطن وهي  دأب الرئاسة  
واكثر املناصب العامــة في العاصمة ، 
سوى افقار مستشر للروح  الدميقراطية 
النيرة ، وافتقار الى التمثيل الشــعبي 

في  شخص الرئيس.
 هــذا بالنســبة الــى االســلوب . اما 
في املضمــون فيمكن اللجــوء تقييم 
احصائي اكثر دقــه في عدد من اجملاالت 
. واالحصائيــات املتوفــرة كثيرا  وحتتاج 
الــى ترتيب منهجي مختلــف وال باس 
من العمل على معاييــر رياضية وافية 
لتقــدمي اجنازات الــوالة الرئاســية من 
اخملتــارة وحتى في  االحصائيــات  خالل 
مجاالت ال تبــدو ألول  وهلة قابلة للعد 
الرقمي ، تتوفــر االن معايير على جانب 
كبير مــن الدقة مثال في حقل احلريات ،  
وفي دراسة تفشــي الرشوة  وشفافية 
جهودا  البنك  خصــص  وقد  احلكومات 
مفيدا في احصاء الرشــوة وانعكاسها 
االقتصادي وفوائــد  مكافحتها  ، ومن 
املناســب توســيع احللقة  اإلحصائية 
للدفــاع عن  قيم حضارية اخرى ،  منها 
البيئــة النظيفــة  واملــدن اخلالية من 

اجلرائم .
وبالطبع  فمثل هذه  املقاربات  محفوف 
بصعوبــات  شــتى . وال يجــدي التنبؤ 
باملســتقبل  لدى االدمي وليس  القائد 
في موقع افضــل يؤهله  لقراءة الغيب 
ولن يقدر على فك رموز املستقبل مهما 
كان بصيــرا فاألحداث تتســارع  على 
والدولية وحتتاج   الداخلية  الســاحتني  
ردات  فعــل يوميــه ليــس متاحا الي 

والسيطرة  ترقبيها  او جماعة   شخص 
عليها مسبقا .

 وليست  استحاله استقراء  املستقبل 
هــي العائــق  الوحيــد امــام البرامج 
السياسية التي  حتاول التحسب لالمور 
علميــا  وحتــى  اذا اعتبرنــا  افتراضا 
ان الطاقــم الرئاســي يتحــرك  وكان 
واح  وشــخص الرئيــس  فــان التمايز  
مــالزم العملية  اتخاذ القرار  بحســب  
تشكيل  الكونغرس وميزان  القوى  مع 
البيــت االبيض  ، فاذا  كانت الســلطة  
االشــتراكية بقيــادة  املعارضــة  كما 
حصــل  في اغلبيه الواليات الرئاســية 
في نهاية  القرن العشرين  فان العوائق 
والسدود تكون  كثيرة  في وجه برنامج  

السلطة  التنفيذية .
 وهذا االمر محتم  بل هو مالزم  لفصل  
السلطات  الذي تعمل  به الدميقراطية  
الصحيحة   والسلطة  القضائية  لها 
ايضا  دورها  ومنطها  اخلاص  في املسائل  
األساسية  دستوريا  وقد  تشكل  عائقا  
او حتويــرا  مهمــا  الي برنامج  تنفيذي  
يضلــع  به الرئيــس  او يصــادق عليه 

الكونغرس .
وفــي النهايــة  فــان  افاقــا جديــدة 
للدميقراطية  في اميركا  تقضي يتوسع  
تبعه  السياسيني  وتعميقها  واجلمهور  
عرضه  دائما لبرامج  تعتمدها  املؤمترات  
الوطنية  واحلمالت  الرئاســية  تتسم  
بالعمومية   وتفتقر الى الدقة   فتبقى  
مطاطــه املفاهيم  قليلة  اجلدوى  فمن  
املفتــرض  بهذه البرامــج  ان تتخطى  
طابع  اخلــواء  والرتابــة املهيمن  على 
الســاحة العامة   وقد تطورت  العلوم 
االجتماعية الى درجة  تسمح  للمرشح  
ان يرســم  صورة  عن حالة البالد  كما 

تبــدو له وهذا  اجناز  بحــد ذاته  ملا ينم 
عن استيعاب  للمعلومات  املهمة  وملا 
يوفــر  من قاعدة  ميكن  للسياســي ان 

يبني عليها .
 وعند  ذاك  وفقــط  عند اكتمال  اولي  
لهذا التصور  يصبح  ممكنا تقدمي  اخلطط 
في  موضوع  االصالح  او التطور  ووضع  
التوقيت  والســبل  الكفيلة  بامتامها  
مــن اخلطأ  اعتبار الشــعب  غير ابه او 
غير معنــي  فاالبتعاد  عن السياســة  
لدى  قسم كبير  من اجلمهور  االمريكي  
خالل احلمــالت  االنتخابيــة  الوطنية  
ســببه  رتابــة  البرنامــج  وافتقارها  
الــى الدقة  والنزعة املستشــرية  لدى  
املرشــحني  للتطبيل  والتومي بالوعود 
غير  املســتندة  الى  احلجــج الدامغة  
واملواطن ال ينتظر اجلنة  من  مرشــحه  
ويعرف حدود  القائد النه  يشــترك  في 
حياته  اليومية  بحدود  مماثلة  واحلكمة  
املتعالية  في هذا  الوعي  املشترك  بني 
القائد  والناخب  هي من  صلب العملية  
الدميقراطية  والتقدم احلضاري  مرهون 
بتقارب  احلاكــم واحملكوم في اجملتمعات 

املعاصرة .
اخراج الناس  من  حيرتهم  واشمئزازهم 
مــن  الشــؤون  االنتخابيــة  عمل هام  
واعاده فتح الباب  السياســي  على املأل   
يشــكل  هدفا  مثيرا  بحــد  ذاته   في 
الواليــات املتحدة   لكنــه  بخالف 7،5  
مليارات  مواطن  في سائر  املعمورة  فان 
دور املواطنــني االميركيني  وحظوظهم  
تتخطــى  حــدود بالدهم  مبــا  يحملنا  
على  توجيه  البحــث  الى دور الواليات  
املتحــدة  في العالــم  ، وان تنتقل  من 
توســع  الدميقراطية  داخل اميركا  الى 

فضائها  العاملي. .

يتناول كتاب "الديمقراطية في أميركا" للباحث والخبير شبلي مّلط، ظاهرة مهمة للغاية على الصعيد العلمي وعلى الصعيد السياسي، 
أال وهي تشريح العملية الديمقراطية، وتشريح النظام الديمقراطي، ولعل أفضل طريقة إلنجاز هذا الهدف المهم في عالمنا وفي 
بلدنا الباحث بلهفة عن انموذجه الديمقراطي أنه يرتكز على دراسة حالة عيانية مهمة وهي حالة الديمقراطية في الواليات المتحدة.
ومن القضايا المهمة في هذا الكتاب ارتكازه الى واحدة من أهم المرجعيات في الدراسات الديمقراطية أليكسس  دي توتكيفل 

الذي يعدّ أهم المراجع المتاحة لدراسة هذه التجربة.
وكذلك تكمن أهمية الكتاب في أنه يشير الى التحوالت الجديدة في العالم الراهن وهي تحوالت البد من وضعها في إطارها التاريخي 
واإلنساني.وهو أيضا يرسم الطريق لمجتمع بل عنف، ومجتمع يرتكز على التعاون والتفاهم اإلقليمي المرتكز على نشر قيم المساواة، 

ومحاربة الفقر، ونبذ االستغلل االقتصادي للشعوب.
كما أنه يتيح للقارئ إدراك إمكانية خلق نظام عالمي واسع من دون أوهام التسلط اإلمبريالي أو الدكتاتوريات األيديلوجية، ويعلي 

بشكل كبير دور العدالة والقضاء في تنظيم التوازن االجتماعي وتعزيز القيم الحضارية واالنتصار للعدل والحياة.
تنشر "الصباح الجديد" حلقات من هذا الكتاب كإسهام في تعميق الجدل والمعرفة وتوسيع دائرة العلم بالمناهج والمراجع الضرورية 

للعملية الديمقراطية بنحو عام وفي العراق بنحو خاص.

الديمقراطية في أميركا
الحلقة 12

حوارات مع جرجيس فتح اهلل*

س:قرأنــا كثيراً بأن احلركــة الوطنية 
وانها كانت ضد  النفوذ االنكليزي في 

البالد وان القائمني بها هم وطنيون. 
يتحــدد احلكم على واقعــة تاريخية 
واملكانية  الزمانية  بالظــروف  معينة 
واغراض القائمني بها ودوافعهم اليها 
لتعطي الصفة احلرية بها والســؤال 
الــذي يرد هنا قبل اي ســؤال "الى أي 
جانــب كان يجب أن  يقف الشــعب 
العراقــي  في احلــرب العاملية الثانية 
أمع ابشع األنظمة التوتاليتارية التي 
عرفهــا اجلنس البشــري ؟ أم مع قوى 
العالــم احلر الذي متثلــه دميقراطيات 

الغرب واالحتاد السوفياتي ؟
تبد شرورهما  لم  والفاشــية  النازية 
في اثنــاء احلــرب ولم يكــن العالم 
للكشــف عن  االنتظار  الــى  يحتاج 
فقبلها  احلرب  نهايــة  بعد  فظائعها 
بأربع أو خمس ســنوات وقف العالم 
احلر ذاهــاًل مصدوماً عندمــا ابتلعت 
احلبشــة وقضي على استقاللها ثم 
علم بالفظائع التي ارتكبتها اجليوش 
اليابانيــة التــي غزت منشــوريا. ثم 
جيكو  ومتزيق  النازية  النمســا  ابتالع 
والقضاء على جمهورية  ســلوفاكيا 
اســبانيا وفي اوائل احلــرب تلك وقبل 
حركه مايس هذه بأكثر من عام واحد 
شــهد العالم دوالً عصرية دميقراطية 
فــي أوروبا تدوســها اجلزمــة احلربية 
النازيــة لهولندا وبلجيــكا والنرويج 
وبولندا وهنغاريا اكان أولئك القائمون 
بحركة مايس يفكرون في مســتقبل 

للعــراق افضل مــن احلال الــذي آل 
اليها هذا العدد من البالد وشــعوبها 

املسترقة ؟وبانحيازهم الى احملور ؟
املوضــوع ليس االخالص مــن النفوذ 
البريطاني كما احب بعضه  أن يصور 
وامنــا هو موضوع ربــط مصير العراق 
مبستقبل مجهول  وارتهانه على جناح 
الدكتاتورية في حرب  هذه االنظمــة 
)الســعيد( مصيباً كل  عامليــة كان 
االصابة في وقفتــه احلازمة ضد هذه 
احلركــة والعراق يدين له وللساســة 
االخريــن وللوصي عبدااللــه باعتماد 
القوه للقضاء عليها باقل من اخلسائر 
واحليلولــة  دون جعل البالد واحدة من 
ســاحات احلرب العاملية في نظري أن 
)السعيد( يهذه الظروف بدأ سياسياً 
بعيد النظر محباً بالده وشــعبه وقد 
التي  الدول الصغيرة  رأينا مصير تلك 
تعاونــت مــع دول احملور حتــى األخير 

ولنعد اآلن الى اصل احلديث
مشروعه حلل القضية الكردية 1944

س:ميزمت لــه مواقف ثالثــة في هذه 
املرحلة ماذا عن املوقف الثالث؟

في نظــري وبحكم ظروفه ســتجد 
موقفــه وبوصفك كرديــاً ادعاها الى 
التســجيل  والى  واالعجــاب  الفخر 
الكردســتانية  بالقضية  يتعلق  ألنه 
اجملهودات  بتلك  وبالضبــط  العراقية 
الرائعــة التــي بذلهــا للقضاء على 
عوامل الثورة وقــد ذر قرنها في العام 
1943باالنتفاضــة التــي قادهــا مال 
رئيســاً  البارزاني وكان هو  مصطفى 
للــوزراء ذلك املوقف الــذي لم يحظ 
تنويه  بأكثر من  واملؤرخني  الكتاب  من 
عابر ال يكشــف قط عن الدور الرئيس 

السياســي  لهذا  الرائــع  واملوقــف 
بتفهمــه الواضح لعدالــة املطالب 
الكردية  ووجاهتها وبشــكل فاق به 
من ســبقه أو عقبه  من رجال احلكم 
11آذار  والسياسة العراقيني حتى يوم 
1970 حــني اضطر احلكم حتت ضغط 
قوه الثورة الى العودة رأساً للحل الذي 
اقترح الســعيد خطوطه الرئيســة 
قبلها بأكثر من ربــع قرن واالمر ليس 
مبثل هذه البســاطة عليك أن تتصور 
كم كانت مقترحات )نوري( السياسة 
حلــل املعضلة الكردية ســتوفر على 
الشــعب  العراقي من دماء سفكت 
واموال هــدرت وجهــود انفقت هباء 
وحــزازات اولــدت في حــروب أهلية  
متواصلة لــو أخذ بتلــك املقترحات 
في حينه وبســببه ومن اجله ضحى 
بــه وزراؤه القوميون العربيــون ألبوا 
النــواب حتى اضطروه  عليه مجلس 
الى االســتقالة ومنذ ذلك احلني بدأت  
االشاعات تنال من سمعته واسخفها 
وأعظمها اإلشاعة بأنه من أصل كردي 

وأنه تزوج من كردية. 
كانت مؤامرة قومية عروبية اطيحت 
به اال انه كان اذكــى من أن يتركه متر 
مــروراً عابــراً فحفظها لنــا بوثيقة 
اســتقالة  كتاب  في  مهمة  تاريخيه 
وأريد أن افصــل قليالً فــي هذا بعد 
عودته من كركوك في 1943 واخلطاب 
الذي القــاه في نــادي الضباط حول 
تصوره حلــل القضيــة الكردية قدم 
الســعيد مقترحاته في حزيران 1943 
جمللس الوزراء فوقف والعرب منه وهم 
األغلبيــة ضده وهــددوا وباالتفاق مع 
عبد االله )لم تبــد من معارضة على 

فأرغم  جماعيــة  (باســتقالة  االقل 
نوري على تقدمي اســتقالة ســتبقى 
فريــدة مــن تاريخ كتب االســتقالة 
املعتــادة زاد عدد كلماتهــا عن لفني 
وخمســمائة ولوالها لم عرفنا شيئا 
عن دوره هذا قدمها في 19من نيسان 
1944واســتغرق أكثــر مــن نصفها 
اســتعراض تاريخي للقضية الكردية 
مبيناً في اخلتام الضرورة ووجهه نظره 
في حله بالشكل الذي يضمن حقوق 
هذا الشعب السياسية واالجتماعية 
واليخل بوحــده وختمها بهذه الفقرة 

قال: 
"في عالــم ملبد ما الــذي نحن فيه 
والــى ان تســتقر األوضــاع وتنجلي 
على  يجب  البواطن  وتظهــر  احلقائق 
العــراق أن يتروى فــي اداره االكراد في 
املناطق الشــمالية وخاصه اذا علمنا 
داخل  اطنابها  الفوضــى ضاربــه  ان 
احلــدود االيرانية ورؤســاء العشــائر 
هم املســيطرون فــي مناطقهم وان 
االيرانية جتاريهم وتسايرهم  احلكومة 
وقد بلغني أن تأسســت في املناطق 
الكردية فــي ايران املتاخمــه لتركيا 
والتي حتت النفوذ الروسي مجلس من 
االكراد لتنظيم وادارة شــؤونهم واما 
في داخل تركيا فقد حشد جيش تركي 
أكثر من املعتاد للسهر على استتباب 
األمــن والنظام في املناطــق الكردية 
ان  املتاخمه للعراق واليــران وقد قيل 
االتصــاالت بني االكــراد على اختالف 
طبقاتهم جــار في األيام األخيرة اكثر 
النظر وان  من السابق وبشكل يلفت 
هذه االتصاالت تسيره وتنظمها الدول 
الشــأن للوقوف علــى مجريات  ذات 

األحوال في املناطق الكردية بأجمعها.
 يتضح مما ســبق بيانه اننا منر بظروف 
غير اعتيادية حتتم على املســؤولني أن 
يبالغوا في احليطة واحلذر وان يجتنبوا 
احلــوادث التــي من شــأنها أن تنفح 
اجملال امام الطامعني ليســتغلوا هذا 
الوضع غير الطبيعي طوال مده احلرب 
وخاصــة اذا ماتبينــا أن ليس لالكراد 
العراقيــني في العراق هــدف يخالف 
ما يصبــو الية باقي أبناء العراق فهم 
االدارة  باصالح  يطالبون  كغيرهم هم 
والعنايــة باملعارف والصحة والعمران 
وغير ذلك في كافة انحاء العراق عاجالً 
او اجالً وذلك لرفع مســتوى الشعب 
وزيــادة كفاياته وتنمية مــواردة فما 
زالت هذه اهداف املســؤولني فال يجب 
أن جنعل من تأخير االصالحات وسيلة 
لالستغالل تعود علينا باملتاعب وتكدر 
صفــو العالقات القائمــة بني االكراد 
والعب اخوانهم واني حني اطلب عناية 
واملبادرة  الشــمالية  باملناطق  خاصه 
واالصالح مــا ميكن إصالحه قبل غيرة 
ال اقصد من وراء ذلك اصالح املنطقة 
الشمالية على حساب املناطق األخرى 
الظروف  تفتضيــه  ترجيج  وامنا هــو 
االســتثنائية احلاضرة على اننا يجب 
أن ننظر الى العراق كوحده شــاملة 

ونقوم باصالح شامل ايضاً.
اجللســة  تلــك  محاضــرة  وتثبــت 
العاصفــة التــي قــدم )الســعيد(
الذاتية  اإلدارة  بخصــوص  مقترحاته 
للمناطــق الكردية على ضوء التعهد 
العــراق في1932  قدمه  الذي  الدولي 
دســتوري  كشــرط  االمم  لعصبــة 
الســتقالله والغاء االنتــداب وقبوله 

عضوا في العصبة. اتيــت الى اثبات 
والتعليق  االســتقالة  لهــذه  النص 
عليها في في فصل خاص من كتابي 
العراق في عهد قاســم )ج2 مطبوع 
في السويد 1989( اال ان اخملطط االداري 
الذي تصوره )السعيد( الضامن لتمتع 
كردستان العراقية بلون واضح املعالم 
مــن االدارة الذاتية .... جتــده في اجلزء 
البارزاني"  االول من كتاب "مســعود 
التحررية"  واحلركة  "البرزاني  املوسوم 

)ط1997(.
ما اظن )الســعيد( كان سعيدا عندما 
نشــبت ثــورة العــام 1945 الكردية 
وهو خــارج احلكم ثــم عندما تصدت 
لسحقها بالقوة وزارة حمدي الباججي 
وقد ســميت ايضا بالــوزارة القومية 
بســبب من هذا. مثلما ســميت وزارة 
الكيالنــي قبلهــا فــي 1933 بالوزارة 
االشورية  الشكوى  ملعاجلتها  القومية 

باملذابح اجلماعية.
وال يداخلني شــك في ان هذا الوحدة 
العربي  للشعبني  السعيد  ارادها  التي 
والكردي ظــل اثرها ميور فــي ضميره 
عندما قام بهندسة )االحتاد الهاشمي( 
ذلك االحتاد الكونفدرالذي مت بني العراق 
واالردن فــي اذار 1958. فقــد اصر على 
وضع دســتور االحتاد على ان تستبقي 
كل دولة علمها اخلاص بها مثبتا ذلك 
في مــادة خاصة منه. وعندما ســئل 
عن السبب اجاب: "في العلم العراقي 
جنمتان جنمة ترمز الى القومية العربية 

وجنمة ترمز الى القومية الكردية".
س: ما ذكرمت قد يبدو من قبيل املفاجأة 
للقراء حول نوري سعيد. ان لم يكن قد 
سبقكم اليه من كتب عنه ، ال سيما 

الكتاب الذي نوهتم به.
كال . انــك ال جتــد في كتــاب صاحبة 
املاجســتير –رغم جودة فيه وحســن 
تأليف- شيئا مما ذكرته. ويحزنني هنا ان 
ال يجد االستاذ املشرف واملراجع ضرورة 
للتنبيــه على ضــرورة تغطية موقف 
1943-1945 في  الســعيد من احداث 
استقالته.  اســباب  عن  وال  كردستان 
وهو موقف فيه غرابة فاملؤلفة كردية 
واالستاذ املراجع كردي. وما ورد في هذا 
الصدد مجرد تنويه بقليل من الفقرات 
والصفحــات عن التدابيــر واالجراءات 
االداريــة املتخذة منقولــة عن مراجع 
معتمــدة رائجة. انك ال جتد شــيئا مما 
ذكرتــه هنا ليس بوســعي املضي في 
، فالكلمات  التعليق اكثــر من هــذا 
تعصينــي وتبقى عالقــة في حلقي . 
هكذا عــود كتاب العراق فــي التاريخ 
او السياســة علــى الســباحة فــي 
احلدود التي ترســمها احلكومات حيث 
يعيشــون ويؤمنون رزقهم. وانا ال اريد 
االنتقاص من سمعة كاتب او استاذ وال 
يعرف ما يكابــده القلم في ظل نظام 

دكتاتوري اال  من جرب.
واضيــف الى هــذا ان كتابــي )اللورد 
بيــردوود(  و )والدمــار كلمــان( عــن 
)الســعيد( ال يتطرقــان الــى هــذه 
اذ  النقطة بالشــكل الــذي عرضته. 
الكردية من ضمن  القضيــة  لم تكن 

منهاجيهما في الكتابة.

*اجرى احلوارات الســيدان مؤيد طيب 
وسعيد يحيى والكتاب من منشورات 
دار أراس للطباعة والنشر، منشورات 

اجلمل، الطبعة األولى 2012

يرسم الراحل جرجيس فتح اهلل أفقًا فكريًا وسياسيًا نادر المثال فهو بهذا العمل يتطرق إلى زوايا وأحداث وشخصيات كان لها 
أدوارها المميزة سلبًا وإيجابًا في التاريخ العراقي. ومما يلفت النظر في هذه النصوص التي وردت في كتاب رجال ووقائع في 

الميزان أنها أضاءت بنحو دقيق لحظات وأحداثًا ومسالك فكرية وشخصية وثقافية وتاريخية لم يتطرق إليها احد قط.
"الصباح الجديد" تقدم قسطًا وافرًا من هذه اإلضاءات كما وردت على لسانه لجمهور لم يطلع عليها في السابق بمعزل عن عمق 
ثقافة هذا الجمهور او صلته بالسياسة العامة. إنها ليست أفكارًا فحسب وإنما هي شهادات تنطوي على نبوءات مثيرة للدهشة 

عن اثر المناهج واأليديولوجيات والشهادات التاريخية السابقة لألشخاص الذي يجري الحديث عنهم ويسهم الراحل جرجيس 
فتح اهلل في تصحيح الكثير من المواقف والتصورات والوثائق السياسية المرافقة لمواضيع الحديث. كما ان أفكار السيد فتح اهلل 
تستكمل في أحيان كثيرة ما كان نصًا لم يكتمل في الماضي.  إننا من دواعي االحترام والتبجيل لهذه الشخصية النادرة نسطر 

عددًا من هذه األفكار في الكتاب المذكور" رجال ووقائع في الميزان".

رجال ووقائع في الميزان
الحلقة 45
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بغداد ـ الصباح الجديد:
الفتــح  نــادي  وضيافــة  برعايــة 
االحتاد  وبالتعــاون مــع  الرياضــي، 
اقيمــت  للتايكوانــدو،  املركــزي 
بطولــة كأس العراق الثانية لفئتي 
الناشــئني والشــباب بالتايكواندو 
في  قاعة النشاط الرياضي ملديرية 
تربيــة الرصافة الثانيــة في زيونة 
وأمانة  الكهرباء   ( أندية  مبشــاركة 
بغداد والفتح واالســكان واخلطوط 
ومنتدى حي النصر والعدالة وكربالء 

والشهيد اركان والعزيزية(.
لفئة  الفرقية  النتائــج  واســفرت 
الناشــئني، عن فوز نــادي الكهرباء 
باملركز األول تاله نادي كربالء ثم نادي 
الفتح، وفي فئة الشــباب حل نادي 
أمانة بغــداد أوالً، ثم نــادي الفتح، 

وكربالء باملركز الثالث.
البطولة شــهدت اجراء منافسات 
لفئة الناشــئن لالوزان )22 و24 و26 
و29 و35 و40 و45 و50 و50+ كغــم(، 
وفي فئة الشباب ألوزان )45 و48 و51 

و55 و59 و63 و68 و78 و78+ كغم(.
وقال املشــرف العام على البطولة، 
ميثاق طالب، ان املنافســات اقيمت 
بإدارة طواقــم حتكيمية معتمدين 
املركــزي، حيث  اللعبة  احتــاد  لدى 

5 حكام في إدارة النزاالت  اشــترك 
هم ) الدوليان قاسم الزبيدي ورياض 
رافد  الدرجــة االولى  نعيم، وحكام 
قاســم وحســني النعماني وسعد 
نعمة(. هذا وشهدت البطولة التي 
اســتمرت يومني، متابعــة وجهود 
لنادي  اإلدارية  الهيئة  بذلتها  كبيرة 
الفتــح الرياضي التــي تتألف من 
حيدر عبد احلي األسدي رئيسا وأكرم 
جلوب نائبا، وحســام محمد امينا 
للســر وعضوية، مهدي ســعيدة 

ومحمد كاظم وصباح عبد الزهرة.

النجاح  تأمــني متطلبــات  فقد مت 
لتنظيم البطولة بالتنسيق مع احتاد 
لأللعاب  زيونة  قاعــة  وإدارة  اللعبة 
املغلقة، كما ان املســتويات الفنية 
التي قدمها العبي الفريق املشاركة 
في البطولة، كانت متميزة جدا، مما 
يؤكد اننا منلك جيال بارزا من العبي 
الفن القتالي، وشــهدت املنافسات 
حضور ومتابعة مالكات تدريبية في 
املنتخبات الوطنية واألندية واعضاء 
احتــاد اللعبة املركــزي وجمهور من 

محبي رياضة التايكواندو.

إعالم الشباب والرياضة
عبد  والرياضة  الشــباب  وزيــر  وجه 
احلســني عبطان، باكمــال عدد من 
والشــبابية  الرياضيــة  املشــاريع 

املتوقفة خالل املرحلة املقبلة.
واضاف سيكون افتتاح ملعب الزوراء 
في السادس عشر من تشرين الثاني، 
وملعب كركوك والقاعة املغلقة في 

والعشــرين من  الثالث  احملافظة في 
الشــهر ذاته، فيما سيفتتح ملعب 
العزيزيــة في العاشــر من تشــرين 

الثاني.

تحديد موعد افتتاح ثالثة مالعب دولية 

سمير خليل 

بغداد ـ الصباح الجديد:

اجلزائرية،  األوملبية  اللجنة  أعربت 
بعض  لتصرفــات  أســفها  عن 
مشــجعي نــادي احتــاد اجلزائر، 
خالل املباراة التي جمعت الفريق 
العراقي،  اجلويــة  القوة  بضيفه 
الـ32 من  الــدور  إياب  األحد، في 
مســابقة كأس العــرب لألندية 

األبطال.
وانســحب نــادي القــوة اجلوية 
العراقي مــن املباراة في الدقيقة 
72، على خلفية شعارات وصفت 
بـــ« الطائفية« مــن قبل بعض 
مشــجعي احتاد اجلزائر الذي كان 
النتيجة  فــي  متقدما  حينهــا 

بهدفني من دون رد.
وقــال مصطفــى بــراف، رئيس 
اللجنة األوملبية اجلزائرية في بيان 
له، إنه اتصل هاتفيا باملســؤول 
األول في السفارة العراقية، وعبر 
بعض  لتصرفات  أســفه  عن  له 
مباراة  في  اجلزائــر  احتاد  جماهير 

أمس.
كما أكد له على تضامن احلركة 
مع  اجلزائرية  األوملبيــة  الرياضية 
األشــقاء العراقيني واستعدادها 
للعمل علــى ترقية العالقات بني 
اجلزائر والعراق في اجملال الرياضي.

اخلالق  تلقــى عبــد  ذلــك،  إلى 
العراقي  االحتاد  رئيس  مســعود، 
لكرة القدم، اتصــاال هاتفيا من 
األول لالحتاد  النائب  روراوة  محمد 
ورئيس  القــدم  لكــرة  العربــي 
االحتاد اجلزائري الســابق، للتعبير 

عن أســفه واعتذاره ملــا بدر من 
العاصمة  احتــاد  نــادي  جماهير 
مــن هتافــات مســيئة أجبرت 
نادي القــوة اجلوية العراقي على 

االنسحاب من املباراة.
وطلب مسعود من روراوة أن يتم 
تقدمي اعتذار رسمي من قبل إدارة 
اجلزائري،  االحتــاد  وكذلك  النادي، 

مع مطالبة االحتاد العربي بتوقيع 
جماهير  ضــد  العقوبات  أقصى 

احتاد العاصمة. 
وتواصــل رئيس االحتــاد مع وليد 
القوة  نــادي  وفد  رئيــس  الزيدي 
اجلوية، وهيثم كاظم أمني ســر 
النادي، لالطمئنان على ســالمة 

الالعبني.

من جانب اخــر، خطف منتخب 
بهدفني  صعبــا،  تعادال  الكويت 
ملثلهما مــن ضيفه العراقي، في 
مباراة دولية ودية جمعت بينهما 
مســاء األحد، على اســتاد علي 

صباح السالم.
العراقــي  املنتخــب  وافتتــح 
التسجيل بهدف ملهند علي في 

الدقيقــة الرابعــة، ليعادل رضا 
هاني النتيجــة في الدقيقة 46، 
ويعود علي فايز ليضع العراق في 
 ،77 الدقيقة  املقدمة »65«، وفي 

عادل فهد الهاجري النتيجة.
وكاد األزرق أن يدفــع ثمنا باهظا، 
روميو  الكرواتــي،  املــدرب  جلرأة 
جوزاك، الذي اعتمد على أسلوب 

هجومي أمام العراق، بتواجد بدر 
املطوع، إلى جانب فيصل عجب، 

وفهد العنزي.
وقد مهد ذلك الطريق للمنتخب 
العراقــي، األفضل فنًيــا وبدنًيا، 
لالستحواذ على وسط امللعب، ال 
ســيما أن فهد األنصاري، وأحمد 
الظفيري، وطالل الفاضل، ليسوا 

في أفضل حاالتهم.
الضيــوف فــي  ولــوال تســرع 
استغالل الفرص، إلى جانب تألق 
حارس الكويت، خالد الرشــيدي، 
النتهــى الشــوط األول بنتيجة 
فــي مواجهات  غير مســبوقة، 

املنتخبني.
الكويتي،  للمنتخب  لكن حتسب 
قدرته علــى العودة فــي املباراة 
قوي، كما  أمام منتخــب  مرتني، 
لــألزرق عن  الفني  اجلهــاز  عدل 
الفكــر الهجومي، الــذي بدأ به 

اللقاء.
وجاء تألق احلارس خالد الرشيدي، 
ليعيده إلــى الواجهة من جديد، 
مــع منتخب الكويــت، في ظل 
ابتعاده لفتــرات طويلة.ومن أبرز 
إيجابيات مباراة العراق، بالنسبة 
ألصحــاب األرض، هــي إثباتهــا 
قوية،  بــدالء  لدكة  امتالكهــم 
جنحت عبر رضــا هاني، وعبداهلل 
ويعقوب  زايــد،  وفيصــل  ماوي، 
الطراروة، وعيد الرشيدي، ومحمد 

خالد، أن تدرك التعادل.
كمــا تألق فهد الهاجــري، على 
مدار الشوطني، حيث كان من أبرز 
الالعبني، على املستويني الدفاعي 

والهجومي.

»أولمبية الجزائر« تدين.. وروراوة يعتذر بسبب اتحاد العاصمة
تعادل إيجابي ألسود الرافدين والكويت 
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روما - وكاالت:

كشف التشيكي بافل نيدفيد املدير 
اإليطالي  يوفنتــوس  بنادي  الرياضي 
ان التعاقــد مع املهاجــم البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو خالل االنتقاالت 
الصيفية املاضية يأتي في إطار خطة 
النادي لتعزيز فرصة الفريق لتحقيق 

لقب دوري أبطال أوروبا. 
وأجرى نيدفيــد مقابلة مع صحيفة 
» اي دنيــس » التشــيكية ، حتــدث 
خاللها عن تفاصيل تعاقد يوفنتوس 
كريســتيانو  البرتغالي  املهاجم  مع 
رونالدو بعدما اثــارت الصفقة جدالً 

واسعاً في إيطاليا و خارجها.
و بــرر نيدفيــد التعاقد مــع رونالدو 
برغبة إدارة النــادي في تعزيز صفوف 
الفريق بالعب قادر على تقدمي اإلضافة 
الفنية في مسابقة دوري أبطال أوروبا 
بعدمــا كان عنصراً فعــاالً في إحراز 
ريــال مدريد اإلســباني لثالثة ألقاب 
قارية، حيث قال : » حلم يوفنتوس هو 
الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ، وهو ما 

دفعنا للتعاقد مع رونالدو«.
وتابع :« البعض قــد يصفنا باجلنون 
بســبب التعاقد مع العــب يبلغ 33 
عاماً من عمــره مقابل أكثر من 100 
مليون يــورو، ولكن احلقيقة أننا قمنا 
بخطوة نحــو األمام من شــأنها ان 
ترفع من فرصتنا فــي حتقيق حلمنا 
بالتتويج بلقــب دوري األبطال و الذي 
اصبــح هدفنا الرئيســي على املدى 

القريب«.
الفترة  إلــى  باحلديث  نيدفيــد  وعاد 
التي ســبقت التعاقد مــع املهاجم 
البرتغالــي واخلطوات التي قامت بها 
إدارة النــادي إلقناعه ، حيث قال :« ان 
تخفيض قيمة شراء رونالدو إلى 100 
مليون يــورو ، قد حفزنا على االتصال 
بإدارة ريال مدريد و رئيســه فلورنتينو 
بيريز الذي نظــر للصفقة من كافة 
اجلوانــب ، فأبــدى موافقتــه علــى 

إمتامها«.
امــا عــن كيفيــة إقنــاع رونالــدو 
باالنضمام الــى يوفنتوس ، فقد أكد 
النجــم التشــيكي األســبق قائالً 
:«  االمــر لم يكن صعبــاً الن رونالدو 

كان بالفعــل يريد تغييــر األجواء و 
ترك إســبانيا ، وقد كانت رغبته هي 
االنضمام ليوفنتوس ونحن ســعداء 
باختياره لنــا ، و نأمل ان ينجح معنا 
في إيطاليا، مثلما جنح في إنكلترا مع 
مانشســتر يونايتد وفي إسبانيا مع 
ريال مدريد ، وسنكون في النادي حتت 

تصرفه لتحقيق كافة النجاحات«.
و اعترف نيدفيد بأنــه كان وراء اقتراح 
التعاقــد مــع رونالدو ، حيــث قال :«  
بادرت بطرح الفكرة على مجلس إدارة 
النادي ممثالً بالرئيس أندريا أنييلي ، وقد 
جنحت في اقناعه بالصفقة وقابليتها 
للنجــاح  في حال إمتامهــا ، بتحقيق 
مكاســب هامــة للنــادي، خاصة ان 
الفريق بدأ يفقد حماســه وتعطشه 
التي  املطلقة  الهيمنة  بفعل  لأللقاب 
 ، فرضها على بطولة الدوري اإليطالي 
واحلاجة إلى تركيز اجلهود على بطولة 

دوري ابطال أوروبا«.
و اشــاد صاحب الكــرة الذهبية لعام 
برونالدو ومهاراته وشــخصيته   2003
داخل  الالعبني  بزمالئه  كقائد وعالقته 
و خــارج امللعب ، مضيفــاً :« الالعبون 

الشــباب في النادي سوف يستفيدون 
من تواجد رونالدو معهم في التدريبات 
واملباريــات ، والتعلــم منه الشــغف 
والرغبة الدائمة في حتقيق اإلنتصارات 

و تطوير املستوى«.
وحتدث املدير الرياضــي ليوفنتوس عن 
صيــام رونالدو عن تســجيل األهداف 
خالل مباريات الفريق الثالث األولى في 
الدوري احمللــي ، حيث قال :«لقد حتدثت 
مع رونالدو في هذه املســألة ، وقد اكد 
لي صعوبــة املهمــة و اختالفها في 
، وبالنسبة  الدوريات  إيطاليا عن بقية 
لي، فإن إحــراز رونالــدو لألهداف هي 
مســألة وقت فقط ، وسوف يستعيد 
توهجــه كمهاجــم هداف فــي قادم 

اجلوالت«.
و ختــم نيدفيــد حديثه عــن رونالدو 
بالقــول :« برغم فــوزه بخمس كرات 
ذهبية إال ان مشــاهدته عن كثب وهو 
يتــدرب ال تظهر ذلك ، حيث تراه وكأنه 
العب بــدأ للتو مســيرته الكروية ، و 
لم يفز حتــى اآلن بأي لقب او جائزة مما 
يجعله قدوة جيــدة لبقية زمالئه في 

املثابرة والطموح املستمر«.

بصفقة فاقت الـ 100 مليون يورو

نيدفيد يكشف: حلم الفوز بدوري أبطال أوروبا دفعنا للتعاقد مع رونالدو

تقرير

رونالدو

جمهور.. وهتافات 
يســمونه الالعب الثاني عشر، روح املباريات 
وملحها، بدونه التكتمل املتعة وتتوارى االثارة 
، حلن من احلان الســيمفونية الكروية ان لم 
يكــن اجملها، على ايقــاع اغانيه واهازيجه 
تتراقص الكرة بني اقدام الالعبني، انه جمهور 
كرة القدم وعاشــق ســحرها، تتغنى الفرق 
واملنتخبات وتتفاخــر بجمهورها الى حد ان 
هناك متايز واختياركل موســم كروي الفضل 
جمهور وخاصة في مالعــب أوروبا باالضافة 
الــى دول اخرى كاليابان مثال ، ومع األســف 
فان صوت نشــاز يتردد في املدرجات قد يقلب 

صورة اجلمهور اجلميلة ويعتم مضمونها.
ماحدث قبل ايام في ملعــب »عمر حمادي« 
بالعاصمة اجلزائرية خالل إياب الدور 32 لكأس 
العرب لالندية االبطال بــني فريق نادي القوة 
اجلوية ومســتضيفه احتاد العاصمة اجلزائري 
يدعو للخجل واالسف، فلطاملا كان اجلمهور 
الكروي قيمــة صافية ال تشــوهها االعيب 
السياســة، وال املفاهيم الباليــة املتخلفة 
الرياضة كرســالة  التي تخرج عــن منطق 
محبــة والفة وســالم بني شــعوب االرض ، 
النشاز كاسطوانة  االصوات  تنطلق  وعندما 
مشروخة فانها تعكر املزاج وتستفز نفسية 
الالعب وتنعكس بالسلب حتى على الفريق 
الذي تشجعه هذه االصوات املقيتة ،عبارات 
وصرخات بعيدة عن الــروح الرياضية، بعيدة 
عن روح التآخي التي يفتــرض حضورها في 
هكذا مباريات كونها تهدف للتعاون والتالقي 
بني الفــرق العربية، مــا الفائــدة من هذه 
الهتافات البالية ســوى االســتفزاز والقرف 
واالحباط فملعب الكرة ياسادة ليس ساحة 
سجال سياسية او عرقية او طائفية بل هو 
روض للمحبة والســالم وتأكيــدا لدور كرة 
القدم والرياضة عمومــا في مللمة ماتبعثره 
السياســة وحتصده احلروب، كرة القدم اليوم 
هي بيضة القبان الآلم ومآســي االنسانية ، 
ويبدو ان جمهــور احتاد العاصمة اجلزائري اراد 
ان يؤكد قيم التخلــف واجلاهلية في مقابل 
الرقــي الذي يســود مالعب العالــم ويؤكد 
ثقافته ،وهنا من حقنا ان نتفاخر ونحن نذكر 
هذا اجلمهور كيف اســتقبل جمهورنا فريق 
احتاد العاصمة في ملعب كربالء الدولي يوم 
الثامن من آب املنصرم في لقاء الذهاب امام 
القوة اجلوية، لم يكتــف جمهورنا بهتافات 
الترحيــب للفريق الضيف فقــط، بل هتف 
بالتحيــة لدولــة اجلزائر وشــعبها وهذا ما 
انعكس علــى وجوه بعض العبي احتاد اجلزائر 
خجال عندما قرر فريق القوة اجلوية االنسحاب 
في مباراة االحــد املاضي، ومن حقنا ايضا ان 
نذكــر هذا اجلمهور بوقوفنــا مع منتخبهم 
حني خــاض غمار مباريات مونديــال البرازيل 
2014، وكأن منتخبنــا هو من كان يلعب في 
ذلك املونديال، تلك اخالق جمهورنا الذي ضرب 
اروع االمثلة باستقبال الفرق واملنتخبات التي 

تلعب على مالعبنا.
ومــع ردود االفعال العراقية املشــروعة ضد 
هذه التصرفــات الالمســؤولة فاننا ننصح 
االشقاء في اجلزائر ان يشاهدو االفالم اخلاصة 
باجلمهور الياباني وهو يشــجع منتخب بالده 
خالل مونديال روســيا الكــروي، ثم وبغض 
النظر عــن نتيجة تلك املباريــات فانه يقوم 
بتنظيف امللعب بعد انتهاء مباريات منتخبه 
وعندما ســئل اجلمهــور اليابانــي عن ذلك 
التصرف علق :أنها ثقافة شعب، او ان يتابعو 
مباريات النادي االملاني بروسيا دورمتوند وكيف 
يتحول ملعب النادي )ســيغنال ايدونا بارك ( 
بجمهوره العريض للوحــة جميلة عنوانها 
الرقي وهو يشجع فريقـــه طـــوال وقـــت 

املبـاراة.

إعالم اللجنة البارالمبية 
حصل البطــل الذهبــي الباراملبي 
الذهبي  الوسام  على  رسول كاظم 
بفعاليــة رفع االثقــال وزن 72  في 
اجلارية  املفتوحة  اوشــينيا  بطولة 
حاليــا فــي مدينة كيتا كيوشــو 

باراملبياد   إلــى  واملؤهلة  اليابانيــة  
طوكيو 2020 بعد ان استطاع  رفع 
٢١٩ كغم. يذكــر ان بطولة اليابان 
املفتوحة برفع االثقال انطلقت يوم 
أمس االول  في طوكيو وتستمر ملدة 
سبعة اّيام والتي تؤهل الى نهائيات 

اليابان  في  املقبلة  الباراملبية  الدورة 
صيف عام 2020 يشار الى ان رسول 
كاظم يستعد للمشاركة في دورة 
االلعاب االســيوية التي تنطلق في 
في  جاكارتا  االندنيوسية  العاصمة 

السادس من الشهر املقبل.

بغداد ـ فالح الناصر:
الشــعب  ملعــب  إدارة  اعلنــت 
الدولي، جاهزية امللعب الســتقبال 
اجلديد  الكروي  املوسم  في  املباريات 
متواصلة  بعــد حملة   2019/2018
لتأهيله وايصاله إلى درجة اجلاهزية 

التامة.
وقال مدير ملعب الشــعب الدولي، 
بشــير جابــر، ان حملــة اإلدارة لم 
السابق،  املوسم  نهاية  بعد  تتوقف 
ووفقــا لتوجيهــات وزير الشــباب 
والرياضة عبد احلسني عبطان، فقد 
مت التنسيق مع أمانة بغداد، الكساء 
اجلماهير،  لدخول  اخلارجية  الساحة 
الشــارع  اكســاء  مبرحلة  والبــدء 
إلى  التقاطع وصوالً  الرئيســي من 
االتفاق  ومت  الرئيســة،  امللعب  بوابة 
على اطالء جانبي الشارع الرئيسية، 
اي جوار ســياج امللعب وجوار قاعة 
البواءة  إلى  وصوالً  املغلقة  الشعب 
الرئيســة بـ )الكرانيت( مع شتالت 
الورد الضافة جمالية للشارع املؤدي 
إلــى ملعب الشــعب الدولي، كما 
مت تأهيل األنارة الرئيســية للشارع 
بذلتها  كبيــرة  بعــد جهود  العام 

مــالكات وزارة الكهربــاء بتنســق 
العمل مع املالكات واللجان العاملة 

كالكهرباء والصيانة.
وقدم مدير امللعب الشكر إلى الوزير 
لتفقده امللعب 3 مرات وتقدمي كتاب 
الشكر إلى اإلدارة وجلميع املنتسبني 
في امللعــب لعملهم الــدؤوب في 
املطلــوب، كما  بالشــكل  اظهاره 
اشاد جابر بدور وزارة الكهرباء وأمانة 
بغداد على اجلهود احلريصة والتعاون 

املثالــي في إجناز األعمــال من اجل 
تطوير وتأهيل مرافق امللعب الدولي.

وتابع جابــر: مت تاهيل ارضية امللعب 
الهندي  الثيــل  بنــوع جديد مــن 
املعروف بـ )البرمودا( وهو نوع خفيف 
لكن قوي جدا مشابها لثيل ارضية 
ملعب ميســان الدولــي، فيما متت 
معاجلة األنواع السابقة التي زرعت 

في ارضية امللعب بشكل ناجح.
وقــال ان امللعب الثانوي ســيدخل 
اخلدمة بعد شهر حيث مت استغالل 
املساحة التي تقدر بـ 12 ألف و555 
متر، شــيد فيها ملعبني للتدريبات 
رئسي وثانوي بثيل طبيعي مت شراءه 
يســهم  وهذا  ديالى  من محافظة 
املنتخبات  تدريبــات  تضييــف  في 
املناخات  ويوفــر  ايضــا  الوطنيــة 
مساعداً  ليكون  للتدريبات  املالئمة 

للملعب األول.
وبني ان إدارة امللعــب واللجان قاموا 
بتجريب مرافــق امللعب كاملة من 
إنارة وكهربــاء وجميع النقاط التي 
مت تأهيلها وبالتالي اصبحت جاهزة 
لتضييف املباريات في الدوري املمتاز 

للموسم اجلديد.

الكهرباء وأمانة بغداد يتوجان بكأس ناشئة 
وشباب بطولة كأس العراق الثانية للتايكواندو

رسول كاظم يحصل على ذهبية اليابان

إدارة ملعب الشعب الدولي تؤكد 
الجاهزية الستقبال الموسم الجديد

حملة ثالثية تؤهل األرضية واإلنارة ومحيطه الخارجي

أقيمت برعاية نادي الفتح الرياضي 

بشير جابر
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األميركي  املغنــى  حصل 
علــى  ليجينــد،  جــون 
العــرض  عــن  جائــزة 
 Jesus Christ" الغنائــي 
Superstar"، فــي حفــل 
املقامة  اإلميي  جوائز  توزيع 
على مسرح مايكروسوفت 

في لوس أجنليس.
"ليجينــد"  وحصــل 
 ،"EGOT" بجائــزة لقــب
حصولــه  يعنــي  الــذي 
األربعــة  اجلوائــز  علــى 
الكبرى فــي أميركا، وهم 

 Emmys"،"Grammys""
 ،"،"Oscars" ،"Tonys
الشــخص  بذلك  ليكون 
13 الذي يحصد ذلك  رقم 

اللقب.

كاظم  الفنــان  كشــف 
الســاهر، أن والدتــه هي 
للمرأة،  انحيــازه  ســبب 
اختيار  فــي  ذلك  وتأثيــر 
كلمــات أغانيــه، مؤكًدا 
الكثيــر  حتملــت  أنهــا 
من أجــل تربيــة أبنائها، 
وعاشــت املعاناة في أثناء 
املدن، مشيرًا  بني  تنقلهم 
إلى مولده فــي أحد أفقر 
األحياء املوجودة في مدينة 

املوصل بالعراق.
"الســاهر"  وأضــاف 
برنامج  فــي  حواره  خالل 

"ضيــف ومســيرة" عبر 
قناة "فرانس"، أن شــوط 
كفــاح والدته مــن أجل 
من  تكونت  أســرة  رعاية 
ثمانيــة شــباب وأختني، 
تأثيــر كبير على  له  كان 

العاملية  النجمة  نشــرت 
جوليــا روبرتــس، صــورًا 
جديدة لهــا في كواليس 
اجلديد  مسلسلها  افتتاح 
مبهرجــان   Homecoming
)صور(  السينمائي  تورنتو 
حســابها  عبــر  وذلــك 
الشــخصي علــى موقع 
والصــور  الفيديوهــات 

"إنستجرام".
على  "جوليــا"  وعلقــت 
الصور قائلة: أود أن أشكر 
وعائلتي،  أصدقائــي  كل 
وممتنة أن أكــون جزًءا من 

هذه العصابة". 
HomeComing من بطولة 
والتي  روبرتــس،  "جوليــا 
تلعب دور هايدي بيرجمان"، 
كأخصائيــة  وتعمــل 
مؤسســة  في  نفســية 

وهــي   ،HOMECOMING
منشأة تساعد اجلنود على 
العــودة للحيــاة املدنية، 
بعد ســنوات تبــدأ حياة 
جديــدة وتترك املنشــأة، 
أخرى،  وظيفة  في  وتعمل 
وزارة  تتساءل  لكن عندما 
الدفاع عن ســبب تركها 
للمؤسســة تدرك هي أن 
كاملة  أخرى  قصة  هناك 
كانت  التي  القصة  خلف 

حتاول إقناع نفسها بها.

جون ليجيند

جوليا روبرتس

كاظم الساهر

أخبــارهــــــــــم

 سمير خليل 
يحتضن غاليري هوســبي كورد في 
العاصمة الســويدية ستوكهولم 
املعرض املشترك للفنانني العراقيني 
ويوهنا  املغتربني ســمية ماضــي، 
نشــمي، والذي حمل عنوان )غايات 

وتصورات(.
 ضم املعــرض 22 عمال من احلجم 
اللوحات  ألوان  واملتوســط.  الكبير 
ومضمونهــا كانــت تتحــدث عن 
االنســان والوطن واحلنــني. وبرغم 
الفنانني ماضي ونشــمي،  تباعــد 
الســويد،  االولى في  تقيــم  حيث 
ويقيــم الثاني في اســتراليا، اال ان 
هذا احلنني املتدفق والرؤى املشتركة 
جمعتهمــا، وحفزتهما إلقامة هذا 

املعرض.
الصباح اجلديد تابعت هذا النشاط، 
وحــاورت الفنانــة ســمية ماضي 
التي حتدثت عــن هذا املعرض وواقع 
التشــكيلي العراقي فــي الغربة: 
" املعرض يجســد غايــات وتصور 
كل منــا، وبرغــم اخلصوصية التي 
جعلــت من اعمــال كل منا بعيدة 
عن التشابه في األسلوب، او طريقة 
العمل، لكــن نتائجهــا واهدافها 
كانت متوحدة، انها األنسان والوطن 
واألصــل مؤطر بجماليــة اللوحة 
ومتيزها، فلوحاتي كانت متنوعة بني 
الرســم واحلفر والطبع )الغرافيك( 
اما  الفحــم،  بأقالم  والتخطيــط 
لوحات زميلي نشمي فكانت تتمثل 
برمزية االسلوب الرافديني، املندائي، 

كما في رمز املندلثا.
وأضافت: " حتتــدم في عقل ونفس 
الــرؤى واألفكار،  كل فنان صور من 
قد ينطوي حتت رداءهــا الكثير من 
املعالــم اجلميلــة، والصــور التي 
األزمنة.  من شتى  الفنان  تستهوي 
قد يتفق هذا الفنان في رؤاه مع فنان 
اخر حينا، وقد يتضارب معه احيانا 
أخرى، لكنه فــي احملصلة النهائية 
يظهر اجلمال واالحســاس باالرتياح 
في اعمال فنية ترسم اهدافها في 
غاية الرقي. امتنى ان نكون قد جنحنا 

في تصوراتنا وغاياتنا". 
معارضكــم  تنظمــون  *هــل 
ومهرجاناتكــم الفنيــة على وفق 

منهاج سنوي أم بنحو عفوي؟ 
أي عضو في جمعية فنية سويدية، 
او عراقية، يشــارك فــي برامجها، 
ومنها املعرض السنوي، اما املعارض 
الشخصية،  او  كاملشتركة،  االخرى 

أخرى،  نشــاطات  او  او جلمعيــات، 
واالمكانيات  الظروف  حسب  فهذه 

واالختيار الشخصي.
كيف تنفقون على أنشطتكم في 
الســويد، وهل هناك جهات داعمة 

لكم؟ 
يواجــه الفنان العراقــي صعوبات 
كثيرة، وليس من الســهل احلصول 
الســويدية،  اجلهات  من  دعم  على 
فأكثــر املعارض التي اشــارك بها، 
اقمــت  واذا  شــخصية،  بجهــود 
معرضا شــخصيا، او مشتركا مع 

اخرين،  فنانــني  او  فنان 
فنحــن مــن ندفع 

القاعــة  اجــور 
األمــور  وكل 

ملتعلقــة  ا
ض  لعــر با
وما شــابه، 
وال نتلقــى 
من  دعمــا 
لذلك  احد، 

يضطــر 
هنا  الفنان 
الى البحث 
ارخص  عن 

التكاليف إلقامة نشــاطه كأجور 
القاعــات وغيرها، وهــذه حقيقة 
املغترب  العراقــي  الفنــان  معاناة 
*املوضوعات  السويد"..  في  وخاصة 
التي ترســمونها، هل جتد تقبال في 
الذائقــة االجنبية اذا كانت عراقية 

خصوصا؟ 
السويد بلد صعب ومختلف بعض 
الشــيء عن دول اخرى كهولندا او 
بريطانيا، او فرنســا، وغيرها، لذلك 
جنــد صعوبة فــي تقبــل اعمالنا، 
وانا احتدث عن نفســي، وبشــكل 
العاصمة  شخصي كمقيمة في 
تكون  فقد  ســتوكهولم، 
مدن اخرى أفضل حظاً، 
لكن احيانا رمبا ننجح 
الذائقة  ارضاء  في 

السويدية".
 الفنانة سمية 
ماضــي مــن 
بغداد  مواليد 
يجــة  خر

معهــد 
ن  لفنــو ا
/ جلميلــة ا

قســم 

الغرافيــك تلميذة الفنــان الراحل 
الكبير رافع الناصري وسالم الدباغ. 
غــادرت العــراق نهاية عــام 2002 
وحصلت على االقامة في الســويد 
عام 2006 وبدأت نشاطها عام 2010، 
شــاركت في كل معارض جمعية 
الفنانــني التشــكيليني العراقيني 
ومعــارض جمعية هوســبي كورد 
واملهرجانات  للفنــون،  الســويدية 
الفنية السنوية للجمعية املندائية 
في ســتوكهولم للســنة الثامنة 

على التوالي لهذا العام أيضا.
لهــا معرضان شــخصيان واربعة 
متفرقــة  ومعــارض  مشــتركة، 
االخرى  اجلمعيــات  نشــاطات  مع 
كجمعيــة املــرأة لعدة ســنوات. 
صممــت ونفــذت ديكــور لوحات 
تاريخية لكونســرت جمعية طيور 
دجلة عــام 2012، كما قامت بعمل 
اللوغو اخلاص لعــدد من اجلمعيات 
كجمعيــة طيور دجلــة، وجمعية 
ابداع الشرق في الغرب، اما زميلها 
يوهنا نشمي فهو مقيم في سدني 
باستراليا، محترف في السيراميك، 
ولــه عمل نحتــي هنــاك إضافة 

لنشاطات فنية متعددة.

ألوان عراقية في فضاء ستوكهولم 
"غايات وتصورات"..

املعرض املشترك للفنانني العراقيني املغتربني

جمال جصاني

غرائبية املشهد السياسي لم تتقلص مع كل دورة انتخابية 
وحســب بل ازدادت واشــتدت اغترابا عن الواقــع وإمكاناته 
الفعلية في التغييــر واإلصالح، وما النتائــج واالحوال التي 
متخضت عنها الدورة الرابعة النتخاب مجلس النواب العراقي، 
إال مثاالً فاضحــًا على ذلك التدهور املتعاظم واملســتمر له 
وآلفاقه املعتمة. وكما أشــرنا مراراً الى ان هذا الواقع هو نتاج 
طبيعي حلطام اإلمكانات وســكراب الزعامات التي خلفتها 
املرحلة السابقة، وهذا العجز والفشل في النهوض واسترداد 
عافيتنــا كجماعات وأفراد، يعود باألســاس الــى ذلك الواقع 
املثقل بكل أنواع الهزائم املادية والبشــرية والقيمية، لذلك 
فإن احلديث عن نهضة سريعة وامتالك مشروع واضح وجدي 
يؤسس لها، يعد نوعاً من الهذيانات أو الطوباويات في أفضل 
األحوال، ال سيما وان الصناديق قد أعادت تدوير نفس الطبقة 
السياســية الفاشلة والفاســدة واملتخلفة، والتي لم تنزل 
على مضاربنا من كوكب آخر، فهــي متثل حالتنا املزرية التي 
نشــتكي منها ونلعنها وال نطيق فراقها. وكما هي الدورات 
السابقة، هرولت اجلماعات والفصائل والتيارات والقبائل الى 
من يحســم لهم أمر التجاذبات واالصطفافات السياسية؛ 
الى مرجعيــة النجف لتقدم لهم نصاً، يتشــاركون في فك 
طالسمه وإشــاراته النهائية، وهذا ما حصل متاماً في املوقف 
من املرشــح الذي تريده املرجعية كرئيس للحكومة العراقية 
املقبلة؛ والذي حددته بالشكل اآلتي: "إنها ال تؤيد رئيس الوزراء 
القادم إذا اختير من السياســيني في الســلطة... فإذا اختير 
وجه جديد يعرف بالكفاءة والنزاهة والشجاعة واحلزم، والتزم 
بالنقــاط التي طرحت في خطبة اجلمعــة )2018/7/27( كان 
باإلمكان التواصل معه وتقدمي النصح له فيما يتعلق مبصالح 
البالد...". وما أن صدر ذلك البيان حتى استقبلته وسائل إعالم 
القوى املتناهشــة على الغنيمة من دون اســتئناء )كما هو 
األمر دائماً( وعدته انتصارا ملشــروعها وتطلعاتها ومرشحها 
املفصل شخصياً على مقاس تلك الشــروط. لكن النتيجة 
النهائية ستحسم لصالح شروط وصفات اخرى تنسجم وما 
أشرنا اليه من أســلوب حياة وعالقات ومنافع وقيم مهيمنة 
على حياة ســكان هذا الوطن املنكوب بكل شــروط الهزائم 
واالنحطاط. ولكن لو افترضنا جدالً ان مرشحا ما تتوافر فيه 
مثل هذه الشــروط )الكفاءة والنزاهة والشجاعة واحلزم( قد 
نفذ ومبعجزة الى سنام املسؤولية التنفيذية االولى في البلد، 
وجرب حظه في التعاطي مع كل هذه البرك الراكدة واآلسنة 
احمليطــة به من كل اجلهات، ومن خــالل صفاته التي حددتها 
املرجعية؛ فما املصير الذي سينتهي اليه، وهل ستنفعه حقاً 

نصائح املرجعية فيما يتعلق مبصالح البالد والعباد؟!
مثل هذه الهروالت التي تستعرض عشقها والتزامها املطلق 
بوصايا املرجعيــة، وحرصها على ايكال القرارات املصيرية في 
الشأن السياسي واحلزبي لها، يجعلني أقارن ذلك مبا كان عليه 
احلال زمن جعفر ابو التمــن والرعيل االول للوطنية العراقية، 
عندما شرع العراقيون ببناء مشــروعهم الوطني واحلضاري؛ 
آنذاك طلبت املرجعية متمثلة بالشــيخ كاشف الغطاء من 
جعفر ابو التمن قيادة الشــيعة العراقيني ضمن حزب خاص 
بهم، فما كان من جعفر، إال أن رفض ذلك بكل احترام وتهذيب، 
بوصفه قائدا وطنياً لكل العراقيني من دون متييز على أســاس 
الرطانــة واخلرقة والهلوســات. كان قائدا سياســياً باملعنى 
الدقيق للكلمة، ال تابعا أو من "أشباه السياسيني" من الذين 
قذفتهم الصدفة الى سنام السلطات. ما يحصل أمامنا اآلن 
مــن مؤامرات وصفقات محلية وإقليمية ودولية، ودقالت على 
أعلى املستويات ومن شتى الكتل واجلماعات املتنفذة؛ يدعونا 
ألن نقتــرح على املرجعية بالتريث قليــال حفاظاً على مصير 

ذلك املرشح املكرود..! 

ومضــة

الشروط المستحيلة 
والمرشح المكرود

الصباح الجديد - وكاالت:
تواصــل النجمــة درة تصويــر فيلمها 
اجلديد "يوم مصري" الذي جتســد فيه 
شــخصية "ميرفــت" وهــي فتاة 
محجبة، وتعمل ممرضة في إحدى 
احلكوميــة  املستشــفيات 
وتعول أسرتها، وأوشكت 
التونســية  النجمة 
االنتهــاء  علــى 
تصوير  مــن 
في  دورها 

العمل.
وعبــرت درة عن ســعادتها بالعمل الذي يضم 
كوكبة من النجــوم ذوي االمكانيات التمثيلية 
العاليــة، مما يخلــق حالة من املتعــة الفنية 
واملبــاراة التمثيليــة التي ســتصب حتما في 
مصلحة الفيلم، وهو مــا تراعيه في اعمالها 

منذ بدايتها، ألنها "ال تقدم عمال والسالم".
فيلم "يوم مصري" يشارك في بطولته كل من 
الفنان خالد النبوي، وأحمد الفيشــاوي، وحنان 
مطاوع، ومحمد عادل، ومــن إخراج أمين مكرم، 
وتأليف يحيى فكرى، وينتمــى الفيلم لنوعية 
أعمال اليوم الواحد، حيث تدور األحداث، بشأن 
يوم االحتفال مبولد السيدة، وما يحدث فيه من 
دراويش الســيدة، والبلطجية الذين يعترضون 
ذلك في إطــار اجتماعي، كما يســلط الضوء 
على بعض القضايا الشــائكة بني املسلمني 

واملسيحني.
الفيلم يعد اللقــاء األول بني النجمني درة 
وخالد النبوي وعــودة للعمل مع النجمني 

أحمد الفيشاوي وحنان مطاوع. 

درة تصور "يوم مصري"

الصباح الجديد - وكاالت:
توجت "نيا فرانكلني" مرشــحة والية نيويورك، 
ملكة جمــال الواليات املتحــدة األميركية في 

نســختها الـ98 لتمثل "نيا" الواليات املتحدة 
خالل عام 2019 في مســابقة ملكات جمال 

العالم بعد التغلب على 51 مرشحة أخرى.
وأعربــت "نيا" عــن ســعادتها بأنها أول 
متسابقة تفوز بلقب ملكة جمال أميركا 
في أول نسخة للمســابقة من دون فقرة 

"العرض مبالبس السباحة".
وأبدت فرانكلني سعادتها ألنها لم تضطر 
الرتداء مالبس السباحة، مما جعلها تأكل 
أكثر، فألول مرة في تاريخ مسابقة ملكة 
جمال الواليــات املتحدة لم يتم اللجوء 
إلى فقــرة مالبــس الســباحة، والتي 
حل محلها مقابالت على املســرح مع 

املتسابقات ملدة عشرين ثانية.
فرانكلني التي مثلت نيويورك تبلغ من 
العمر 25 عامــا، خريجة كلية الفنون 
فــي جامعة نــورث كارولينــا، حيث 
مبوهبتها  وتتميز  املوســيقى،  درست 
في الغناء األوبرالي الذي احترفته في 

اجلامعة.

الصباح الجديد - وكاالت:
افتتح العرض السويســري )أنــت وأنا( لفرقة 
مومنشانز الدورة اخلامسة والعشرين ملهرجان 

املعاصر  للمســرح  الدولــي  القاهــرة 
والتجريبي على املسرح الكبير 

بدار األوبرا املصرية.
تأليف  مــن  العــرض 

فراســيتو،  فلوريانا 
ماركوس  وإخــراج 
وهــو  ســيمني، 
عرض صامت، من 
أو  موسيقى  دون 
ديكــور، يعتمــد 
باألســاس علــى 

احلركــي  األداء 
علــى  للممثلــني 

مظلــم،  مســرح 
األقنعــة  باســتعمال 

واألزياء غير التقليدية.
وعلى مدى 12 يوما يقدم املهرجان نحو 

27 عرضا من مصر وســوريا والعراق والكويت 
واألردن وفلســطني وتونس واملغــرب واإلمارات 
وسويســرا والبرازيل وجورجيا وبولندا وروسيا 

والصني واملكسيك وإيطاليا.
وتقام العروض على مســارح الغد والســالم 
والبالــون والهناجر وميامــي ومتروبول ومركز 

اإلبداع بدار األوبرا.

وبجانب العروض املســرحية يشمل 
املهرجــان ورش عمل في  برنامــج 
املســرحي  والرقــص  التمثيــل 
والكتابــة، إضافة إلى مؤمتر فكري 
بعنوان )فلســفات اجلسد( 
محاور،  ثالثــة  يتناول 
املمثل  بني  اجلسد 
 ، ج ملتفــر ا و
جلســد  ا و
حة  كســا
ع  ا صــر
يدولوجي،  أ
جلســد  ا و
املسرح  في 
املنظور  بني 
قــي  خال أل ا

واالجتماعي.
في  املهرجان  كــرم 

افتتــاح دورتــه الكاتــب 
املســرحي األميركــي مــن أصل 

صيني ديفيد هنري هواجن، ومصممة 
جيرمــني  الســنغالية  الرقصــات 

أكوجني، والناقد األملاني هانز ثيزليمان، 
براندســتتر،  األملانية جابرييل  واألكادميية 

واخملرجة اإليطالية فلوريانا فراسيتو، واملمثل 
املصري عــزت العاليلــي، إضافة إلى اســم 

مصمم الدمى املصري الراحل ناجي شاكر.

عرض سويسري يفتتح به 
مهرجان القاهرة للمسرح

اجمللس  برعايــة 
ملدينــة  البلــدي 
بلدية  ودائــرة  الصــدر، 
الصــدر االولــى والثانيــة، 
أقامــت الشــرطة اجملتمعيــة 
في مدينة الصــدر احتفالية خاصة 
واملبدعة  املتميــزة  الشــخصيات  لتكرمي 
واملؤثــرة في املدينــة، بحضور مســؤول اجمللس 
البلــدي لقاطع الصــدر كامل خنجــر، ومدير 
الشــرطة اجملتمعية العقيد خالد احملنا، وعدد 
من شيوخ العشــائر واعضاء اجملالس احمللية 
وعدد من االعالميــني والرياضيني والفنانني 
ومنظمات اجملتمع املدني و)رابطة مبدعي 

مدينة الثورة( ..
وخــالل االحتفاليــة مت تكــرمي عدد من 
املبدعني من رياضيني وشعراء واعالميني 
)رابطــة مبدعي  وعدد مــن  وفنانــني، 
مدينة الثــورة( وكان من ضمن املكرمني 
االستاذ هشــام الذهبي صاحب ومدير 
)البيت العراقي لرعاية اليتامى(، واملدرب 
والنجم الكروي الكابنت راضي شنيشل، 
وبطلة رفع االثقال العراقية هدى سالم، 
كذلك شــمل التكــرمي الزميلــة حذام 
يوسف مســؤولة الصفحة الثقافية في 
جريدة الصباح اجلديد، وهي إضافة لكونها 
اعالمية فهي شــاعرة وناشــطة مدنية، 

وشملها التكرمي لنشــاطاتها مع رابطة مبدعي 
مدينة الثورة في زيارة دور املسنني، وتقدمي املعونات 

للمتعففني .
االســتاذ جمعة عليوي القى كلمة باملناسبة عن 
رابطة مبدعي مدينة الثورة، حتدث عن نشاطاتها 
املتميزة قياسا بعمر تأسيسها، حيث استطاعت 
على مدار ســنتني ان تؤسس لها مكانة في بغداد 

واملشهد الثقافي العراقي عموما.
 اما مدير الشــرطة اجملتمعية العقيد خالد احملنا 
فذكر ان هذا التكرمي خصص ملبدعي املدينة بغض 
النظر عن نوع اإلبداع ســواء كان فنياً، أم رياضياً، 
أو ثقافياً، أوعلميــاً، او اجتماعياً، و أنَّ احتفاء هذا 
اليوم كان ببعض املبدعني وليس جميعهم. مذكرا 
بالشهداء الذين ضحوا في سبيل العراق العظيم، 
داعياً املبدعني إلى تواصل ابداعهم واالســهام في 

بناء اجملتمع.

 سمراء تنال تاج الجمال في اميركا

مدينة الصدر تكّرم المبدعين
متابعة: الصباح الجديد:
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