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اوبك تعتزم عدم زيادة إنتاج الخام

اإلصالح :إعادة انتخاب رئيس البرلمان أمر وارد

أسعار النفط تتجاوز  80دوالرا للبرميل والعراق
يقترب من تصدير  3.6مليون برميل يوميا

الصباح الجديد  -متابعة:
ارتفعــت أســعار النفط ،امس
االثنني ،وفيما ســجل خام برنت
أكثــر مــن  80دوالرا ً للبرميــل
الواحــد مــع تقييد صــادرات
اخلــام اإليرانية جــراء العقوبات
األميركيــة ،قال علي نــزار نائب
مدير شــركة تســويق النفط
العراقيــة (ســومو) في تصريح
لرويترز إن العــراق بات ثاني أكبر
منتج في أوبــك ،يصدر ما يقرب
من  3.6مليــون برميل يوميا من
اخلام مــن حقولــه اجلنوبية مع
قيام أوبــك وآخرين بزيادة اإلنتاج
من أجل تعويض نقص اإلمدادات
من إيران وفنزويال.
وتســببت العقوبات االميركية
في شــح في اإلمدادات العاملية،
االمر الذي دعا الرئيس األميركي
دونالد ترامــب أوبك الــى زيادة
االمدادات ،ولكن اوبك استبعدت
وروسيا في وقت متأخر من امس
االول األحــد أية زيــادة إضافية
فورية في إنتاج اخلام.
وســجلت العقــود اآلجلة خلام
برنت حتميل كانــون األول أعلى
مستوى لتســجل  80.12دوالرا ً
مرتفعــة  1.87دوالر أو ،2.39%
وارتفعت عقــود اخلام األميركي
غرب تكســاس الوســيط 1.49
دوالر أو ما يعادل  2.08%لتسجل
 72.25دوالرا ً للبرميل.
واســتبعدت الســعودية أكبر

والحلبوسي يصف المعترضين عليه بـ"المتضررين "
بغداد  -الصباح الجديد:
أكد النائــب عن حتالــف اإلصالح
واالعمار علي البديري ,امس االثنني,
أن عمليــة اعــادة انتخــاب رئيس
مجلس النواب أمر وارد اذا ما اثبتنا
عدم قانونيته ,مبينــا ً أن التحالف
ســيقوم بالتدقيــق فــي أليــات
االنتخاب التي جرت في جو خال من
االنضباط .
وقــال البديري فــي تصريح تابعته
الصبــاح اجلديــد إن “بيــان حتالف
االصالح واالعمار اشار بكل وضوح
الى ان عميلة انتخاب رئيس مجلس
النواب قد شــابتها بعض اخلروقات
القانونيــة” ,مشــيرا الــى “وجود
امكانية العمل الى اعادتها”.
واضاف ان “حتالف االصالح سيقوم
بتدقيــق ماجــرى خــال عملية
االنتخاب من خالل فقدان اجللســة
لالليــة القانونية وعــدم انضباط
بعض النــواب وتدخلهم في فرض
اختياراتهــم للتصويــت لصالح
شخصية معينة” ,موضحا انه “في
حال اثبات وجــود خروقات قانونية
فاننا ســنطالب باعــادة انتخاب
رئيس مجلس النواب وهذا امر وارد”.
وكان حتالف االصالح واالعمار عقد
اجتماعا مســاء امس األول واصدر

احللبوسي في مؤمتر صحفي
بيانا تضمنت احدى فقراته إشارة
الى ضرورة اعادة تعديل املسار الذي
شاب عملية انتخاب رئيس البرملان
وفق السياقات القانونية.
وجاء فــي البيان ما مفــاده وجوب
معاجلة ظاهرة انتقــال النواب من
قوائمهم الى قوائم وتكتالت اخرى
وايجاد تعديل في قانون االنتخابات
بهذا الصدد للحفــاظ على كيان
الكتلة التي يفوز من خاللها النائب
بعضوية مجلس النواب.
ومــن جانبــه دعا رئيــس مجلس
النــواب محمد احللبوســي ،امس

االثنــن ،من وصفهــم باملتضررين
من عملية انتخاب رئاســة مجلس
النواب إلى اللجوء للقضاء.
وقال احللبوسي في مؤمتر صحافي
عقده مبحافظة النجف األشــرف
امس بعد ساعات من بث بيان حتالف
اإلصالح واالعمــار تابعته الصباح
اجلديــد إن “بإمــكان املتضررين من
عمليــة انتخاب رئاســة مجلس
النواب اللجوء الى القضاء” ،مؤكدا
أن “القضاء ســيكون هو الفيصل
في ذلك”.
تتمة ص3

عبد اللطيف رشيد :وقفت ضد االستفتاء

العراق بات ثاني أكبر منتج في أوبك
منتج فــي أوبك وروســيا أكبر
املنتجــن احللفــاء لهــا خارج
املنظمــة أمس األحــد أي زيادة
إضافيــة فورية فــي إنتاج اخلام

في رفض عملي لدعوات الرئيس
األميركــي دونالــد ترامــب إلى
التحرك لتهدئة السوق.
وذكــر وزيــر الطاقة الروســي

ألكســندر نوفاك أنــه ال توجد
ضرورة لزيــادة اإلنتاج على الفور،
مبينا ان "الطلــب على النفط
سينخفض في الربع األخير من

العام احلالي وفي الربع األول من
العــام القادم وحتــى اآلن ،قررنا
االلتزام باتفاقاتنا في حزيران".
تفصيالت ص8

توقعات بتغيير كبير في منح المناصب القيادية لألحزاب

العبادي متمسك بتحالف االصالح ..واستمرار جهود تشكيل الحكومة

بغداد  -وعد الشمري:
أكد حتالف االصــاح واالعمار،
أمس االثنــن ،أن رئيس مجلس
الــوزراء حيدر العبــادي ما زال
احد اركانه االساسية ،مشيرا ً
إلى أن الواقع السياسي احلالي
سوف يشهد تغييرا ً كبيرا ً على
مستوى منح املناصب القيادية
إلــى االحــزاب ،مشــددا ً على

اســتمرار ســعيه في احلوارات
من أجل االســراع في تشكيل
احلكومة املقبلة.
وقال القيادي في التحالف عبد
اهلل الزيــدي فــي تصريح إلى
"الصباح اجلديــد" ،إن "احلراك
السياســي قد وصــل مراحله
االخيــرة ،وأن تكليف مرشــح
الكتلــة النيابيــة االكثر عددا ً

بتشــكيل احلكومة اصبح قاب
قوسني أو ادنى".
ويتوقــع الزيــدي أن "تشــهد
احلكومــة املقبلــة انعطافــة
كبيــرة على املســتوى االداري
مبا يلبــي طموحات الشــعب
العراقــي الذي يعاني من نقص
اخلدمات".
وأشــار إلى أن "حضــور رئيس

االتحاد الوطني :رئاسة العراق استحقاقنا وهناك
اتفاق مسبق بتقاسم المناصب مع الديمقراطي
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ائتالف النصر حيدر العبادي في
اجتماع قــوى االصالح واالعمار
يــوم أمس االول دليل متســكه
بالتحالــف وأنه احــد اركانه
االساسية".
اما بخصوص تواجــد العبادي
فــي اجتماعات حــزب الدعوة
االســامية ،يــراه الزيــدي بأن
"ليــس باجلديــد ،كــون هناك

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد األمــن العام جمللــس الوزراء
مهــدي العــاق  ،اليــوم االثنني،
عــزم احلكومــة علــى معاجلــة
التجاوزات على األراضي اخملصصة
لالستثمارات وبحلول عملية.
واورد بيــان لالمانة تلقت الصباح
اجلديد نســخة منــه ان العالق
قال خالل ندوة نقاشــية ُعقدت
برعايــة األمانــة العامــة جمللس
aتقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
ابدت شــركة ســيمنس االملانية
الدوليــة لصناعــة الهندســة
الكهربائية اســتعدادها الضافة
 11جيجاواط لشــبكة الكهرباء
الوطنية العراقية .
ووقال رئيس مجلس ادارة الشركة
جو كايســر في تصريــح تابعته
الصباح اجلديد انــه التقى رئيس
الوزراء حيدر العبادي وناقش معه
خارطــة الطريق االســتراتيجية
التــي عرضتها الشــركة العادة
تزويد العراق بالطاقة الكهربائية
من خالل عــدد من خطط العمل
القصيــرة واملتوســطة وطويلة
االجل واملصممــة لتلبية اهداف
اعادة اعمار العراق ودعم متطلبات
التنمية االقتصادية بالدولة .

بغداد  -الصباح الجديد:
ضيفت اجملموعة البغدادية للتنمية
اجملتمعيــة بالتعاون مع نادي الصيد
العراقي الدكتور عبد اللطيف رشيد
املرشــح ملنصب رئيــس جمهورية
العراق فــي لقاء مفتوح وحوار حول
مشــروعه االنتخابــي وتوجهاتــه
السياسية للدورة الرئاسية املقبلة
وقــال الدكتــور رشــيد" :ال بد من
العمل علــى اصدار القوانني املهمة
التي لم تصدر حلــد االن مثل قانون
(النفــط والغــاز ) وان املوزائيــك
العراقي قوة وثــراء ال ضعف ويجب
العمل على اإلفــادة من هذا التنوع
الثقافي والعرقي"
وأضاف ":انا لســت ضد االستفتاء
ولكن االســتفتاء وســيلة وليس
غاية وكذلــك فان اختيــار الوقت
الستفتاء كردستان لم يكن مالئما ً
ولم يتم التنســيق مع املركز ولهذا
وقفت ضده وأشار الى ان الطائفية
علي لذا رشــحت
كلمــة جديــدة َ
نفســي خارج األحــزاب بالرغم من
كوني قيادي داخــل االحتاد الوطني
الكردستاني ألنني أؤمن بان الرئيس

العراقــي ال يجــب ان يخضــع الى
ضغط حزبي أيــا كان مصدره ألنه
سيكون رئيس العراق بكل طوائفه
علما بــان االحتــاد الوطنــي رحب
بترشيحي من خارجه"
واكد رشــيد اميانــه بالدميقراطية
وسلطة مجلس النواب وقال ان "من
سيختار الرئيس هم النواب وانا اؤمن
بهم وبدورهم واقبل باختيارهم ".
وأشــار الى ان "املثقفني العراقيني
مظلومــون بشــكل عــام والفن

التشــكيلي العراقــي معترف به
باخلارج ولكنــه ال يحظى باالعتراف
نفســه من الداخل وقد خصصت
منزلنــا العائلــي كمتحــف للفن
التشكيلي"
وقال أيضا ":ادعوكــم بعدم النظر
الــى املاضــي والعمــل مــن اجل
املســتقبل ،فالعراقيون يستحقون
احلياة واالستقرار وسأعمل من اجل
كل العراق ".
تتمة ص3

ومؤبد آخر بحق سارق ومهرب للنفط الخام

العام مهدي العالق".
واشــار الــى ان " التوصيــات
نصت علــى تفعيل او تشــكيل
فــوج من قبل قيــادات العمليات
في بغــداد واحملافظــات من اجل
إزالة التجــاوزات علــى األراضي
االســتثمارية ،وتوجيــه الدوائر
اخلدمية بعدم جتهيــز املتجاوزين
باخلدمات.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
قضت محكمة جنايــات ذي قار،
امــس االثنــن ،باإلعدام شــنقا
حتــى املوت بحــق إرهابيني اثنني
مع احلكم بالســجن املؤبد على
إرهابي آخر بعد إدانتهم بارتكاب
جرائم مختلفة فــي محافظتي
األنبار وديالى.
وقــال املتحدث الرســمي جمللس
القضــاء األعلــى القاضي عبد

الســتار بيرقدار في بيــان تلقت
الصباح اجلديد نســخة منه ،إن
“محكمة جنايــات ذي قار نظرت
قضايــا مدانني اثنــن وحكمت
عليهم باإلعدام شنقا حتى املوت
بعد قتلهم اثني عشــر مواطنا
بدوافع إرهابية في منطقتي عنة
واجلزيرة التابعتني حملافظة األنبار”.
وأضاف بيرقدار أن “احملكمة نظرت
قضية احد املدانني وحكمت عليه

لمصنع البطاقات والجوازات
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حمالت صيانة شبكة نقل الطاقة

بالســجن املؤبد بعد اشــتراكه
بتفجيــر منــازل فــي مدينــة
الوجيهية التابعة حملافظة ديالى”.
واشــار املتحدث الرسمي الى ان
“االحكام صــدرت وفقــا للمادة
الرابعــة 1/من قانــون مكافحة
االرهاب رقم  13لسنة .”2005
وعلى صعيــد اجلرمية االقتصادية،
اصدرت احملكمة اجلنائية املركزية
فــي رئاســة اســتئناف بغداد

الرصافة االحتادية حكما بالسجن
املؤبد بحــق مدان قــام بتهريب
النفــط اخلام فــي منطقة جرف
النداف.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار
املتحدث الرسمي جمللس القضاء
األعلــى إن "احملكمــة اجلنائيــة
نظرت دعوى احد املدانني بتهريب
النفط".
تتمة ص3

إفتتاح المرحلة األولى

"سيمنس" أبدت استعدادها للحكومة باضافة

واضــاف انــه اعلن خــال اللقاء
تبرع الشركة باقامة عيادة ذكية
لتقدمي الرعايــة الصحية ومتويل
اول مدرسة مدرسة للمستقبل
فضال عــن منحــة عينيــة من
البرامجيات بقيمة  60مليون دوالر
للجامعات العراقيــة الى جانب
تدريب اكثــر مــن  1000مواطن
عراقي في مجال التعليم التقني
املهني  ،مشــيرا الى ان الشركة
مســتعدة لدعم قــدرات العراق
على توليد الطاقــة الكهربائية
باضافــة  11جيجاوات لشــبكة
الكهربــاء الوطنيــة علــى مدار
االربعة اعوام املقبلة .
يشــار الــى ان صحيفــة
هاندلسبالت االقتصادية اليومية
نقلــت عــن مصــادر حكومية

عبد اللطيف رشيد

اإلعدام والمؤبد لثالثة إرهابيين

االستثمارية والقبض على المتجاوزين
الــوزراء إن "إزالة التجــاوزات عن
األراضي مســؤولية احلكومة ،وال
بد للقانون واألجهــزة األمنية ان
يؤدوا دورا واضحا في ذلك" ،مشيرا
الى ان "اللجنة التي ُ
شــكلت في
هذا االطار هدفها حل التجاوزات
وتوفير االرتباط املباشر مع اجلهات
املعنية ملســاعدة املستثمر على
اجناز مشروعه دون معرقالت".
وأكدت امانة بغداد بحسب البيان
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نينوى تتس ّلم  140آلية من الوكالة
األلمانية للتعاون اإلنمائي GIZ

الحكومة تعتزم معالجة التجاوزات على األراضي
ان "التجــاوزات متثل العائق األهم
واالبرز للمشــاريع االســتثمارية
التي تعول عليها الدولة ،لتسهم
فــي توفير اخلدمــات وحل االزمة
السكنية وغيرها".
وتابــع البيــان ان "رئيــس غرفة
التجارة العراقية استعرض جملة
توصيــات متــت مناقشــتها مع
احلاضرين ،لتنضيجها ورفعها الى
مجلس الوزراء بواســطة األمني

لقــاءات ســابقة حصلت ولم
تسفر عن شيء يذكر".
ويتهــم "قســما ً مــن القوى
السياســية بتثبيت عرف وهو
أن ينال حزب الدعوة االسالمية
في كل انتخابات منصب رئيس
مجلس الوزراء بغض النظر عن
احلجوم داخل مجلس النواب".
تتمة ص3

ورئيس الجمهورية لكل العراقيين وليس لحزبه

وأخرى في قطاع الكهرباء قولها
إن مجموعــة ســيمنس األملانية
الهندســية تعمــل علــى إبرام
اتفاق بقيمة تصل إلى  9مليارات
يــورو { 10.6مليــار دوالر} لتوريد
تكنولوجيا توليــد الكهرباء إلى
العراق..
وذكرت الصحيفة أن جو كايســر
الرئيــس التنفيــذي لشــركة
ســيمنس ابرم مذكرة تفاهم مع
املســؤولني في بغداد مضيفة أن
الصفقة تشمل أيضا تكنولوجيا
نقــل الكهربــاء  ،مضيفــة إن
احلكومــة العراقيــة لــم تتخذ
قرارا بقبول عرض سيمنس الذي
دعمته املستشارة األملانية أجنيال
ميركل في األيام األخيرة.
تتمة ص3

االلكترونية

بغداد  -الصباح الجديد:
أفتتحــت وزارة الداخليــة،
امس األثنني ،املرحلة األولى
ملصنع البطاقات واجلوازات
االلكترونيــة وبالتعاون مع
شركة { }VERIOSاألملانية.
وذكــر بيــان ملكتــب وزير
الداخليــة تلقت " الصباح
اجلديــد " نســخة منه ان
االفتتاح مت "برعاية وحضور
وزيــر الداخليــة قاســم
االعرجــي وحضــور االمني
العام جمللــس الوزراء مهدي
العالق ووكالء الوزارة وكبار
قادتها وضباطها والسفير
االملاني في بغداد".

وألقــى األعرجــي كلمــة
هنأ خاللهــا القائمني على
املشــروع" مؤكدا ً "حرص
احلكومة العراقيــة ووزارة
الداخلية على تقدمي أفضل
اخلدمــات للمواطنــن من
خالل تطوير مشاريع تعمل
على اختصار اجلهد والوقت
اماهــم للحصــول علــى
اخلدمات واجنــاز املعامالت
بشــكل ســهل ما يعمل
على كســر الروتني الورقي
باالضافة الى اخلدمات التي
ســيضيفها هذا املشروع
في اطــار تعزيز الوضـــع
االمني".
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شؤون عراقية

ّ
مرشح واحد
سليماني يصل أربيل ويحث الكرد على تقديم

د .علي شمخي

االتحاد الوطني :رئاسة العراق استحقاقنا وهناك
تصحيح المسارات!
منذ ســقوط النظام الســابق اقدمت
احزاب سياســية على نحــو منظم في
بلورة الشكل السياسي للدولة ودفعت
هذه االحــزاب مدعومة باجتهادات فردية
لقادتها باجتاه صنع واقع سياســي اريد
له ان يكون النواة لواقع فرضته االحداث
والتطــورات التي صاحبــت التغيير في
العراق واســتغالل الفرصة من قبل دول
اقليميــة للتدخل في الشــأن العراقي
وطوال خمســة عشــر عاما لــم يكن
باالمكان االقتراب من هــذه االجتهادات
وهذه الرؤى التي رســمت معالم العراق
اجلديد وتعكز املدافعــون عن هذه الرؤى
بالنصــوص الدســتورية التــي انتجت
دســتورا عراقيا جــرى التوافق عليه من
دون حســبان للمســتقبل وقد تعرضت
مفاصل النظام السياســي واالساليب
التي مت اعتمادها في االدارة السياســية
الــى اعتراضات منظمة اخذت اشــكاال
متعددة حيــث ابدى العديد من اخملتصني
واملتمرسني بالقوانني وجهات نظر مغايرة
ملا مت تســطيره في الدستور وعبر اخرون
عــن رفضهم للكثير مــن البنود التي مت
صياغتها مبا يتســق واالرادة السياسية
لبعض االحزاب واصدر عدد من الناشطني
في منظمات اجملتمــع املدني واعالميون
بيانات داعمة لدعوات املطالبني باالصالح
وتصحيح املسارات في النظام السياسي
للدولة واذا سلمنا بان عملية التعديل او
التصحيح البد ان متر بسياقاتها القانونية
والدســتورية فان االعتــراض ومواصلة
الضغوط السياســية من اجل استعادة
القرار الوطني العراقي البد ان تســتمر
داخل قبة البرملان والبــد ان يتقدم نخبة
من الوطنيــن العراقيني مببــادرات تعزز
من ارادة العراقيني املطالبني باستقاللية
القــرار العراقي وابعاده عــن التجاذبات
االقليميــة فليس مــن املعقول بعد كل
هذه الســنوات ان يخرج علينــا ممثلون
الحزاب تشــترك بالعملية السياسية
بتصريحــات وبيانات يشــترطون فيها
احلصول على ضمانات وموافقات من دول
اجلوار او من الواليــات املتحدة االميركية
من اجل مترير صفقات اختيار املرشــحني
للمناصب الســيادية في العــراق ومن
الغريب ان يتحدث اخرون عن ســرورهم
الن مرشــحهم يحظى مبقبولية ايران او
الواليات املتحدة االميركيــة او اململكة
العربية الســعودية والميكن وصف هذا
النهــج وهذه التصريحــات اال بوصفها
شــرخا في عمــق الوطنيــة وانتهاكا
البسط معاني السيادة واالستقالل وقد
حــان الوقت البعاد مثل هــؤالء املطبلني
واملروجــن الرادات الــدول االقليمية عن
املشــهد العراقي من خــال فضحهم
داخل املؤسسة التشريعية ومنعهم من
تســويق خطابات تنال من سيادة العراق
حتــى ولو كانت اراء سياســية تعبر عن
وجهة نظر اصحابهــا النها في النهاية
متثل دعاية سيئة الصيت يراد من خاللها
اضعاف املوقف والصــوت الوطني داخل
قبة البرملان .

اتفاق مسبق بتقاسم المناصب مع الديمقراطي

الســليمانية  -الصبــاح
الجديد  -عباس كاريزي:
فيمــا اعلنت مصــادر مطلعة
للصبــاح اجلديــد عــن وصول
قائد فيلــق القــدس االيراني،
قاســم ســليماني الى اربيل
للقاء القادة الكرد ،اكد مرشح
مســتقل لرئاســة اجلمهورية
ان عدم توصــل الكرد الى اتفاق
ميهد ملرشــح واحد بــن القوى
الكردستانية سينعكس سلبا
على الوضع في االقليم والعراق
على حد سواء.
واضاف عضو مجلــس النواب
السابق سردار عبد اهلل املرشح
املستقل لرئاسة اجلمهورية في
مؤمتر صحفي عقده مبحافظة
الســليمانية حضرته الصباح
اجلديد ،ان عدم اســراع االحزاب
الكردســتانية لالتفــاق على
مرشــح واحــد قوي لرئاســة
اجلمهورية سوف يضر باالقليم
وقد يؤدي الى تقسيم كردستان
فيمــا لو اســتمر اخلــاف بني
احلزبني الرئيســن في االقليم
على تســمية مرشــح لتولي
املنصب.
واضــاف عبــد اهلل ،ان تفاهم
االطراف السياســية بشــأن
االتفــاق على مرشــح ســوف
يؤدي الى االســراع في تسمية
رئيس الــوزراء املقبل وحلحلة
االشكاالت التي تواجه العملية
السياسية في البالد.
بــدوره أكــد االحتــاد الوطني
الكردستاني « أن منصب رئاسة
اجلمهورية هو إســتحقاقه وان
له مرشحني لنيل املنصب وهما
الدكتور برهم صالح املرشــح
الرسمي ،والثاني الدكتور عبد
اللطيف جمال رشــيد القيادي
املتقدم في احلزب والذي ترشح
للمنصــب إعتمادا علــى دوره
السياســي وحقه الدستوري،
ورغبة منه في إثــراء العملية
الدميقراطيــة بالعراق من خالل
إيجــاد فرصــة أمــام البرملان
العراقي إلختيار األفضل لشغل
هذا املنصب الكبير بالدولة».
واضاف عضو اجمللــس القيادي
في االحتاد الوطني فريد اسسرد
فــي تصريح للصبــاح اجلديد،
«أنــه كان هناك ثالثة أســماء

عدم إسراع األحزاب
الكردستانية لالتفاق
على مرشح واحد قوي
لرئاسة الجمهورية
سوف يضر باإلقليم
وقد يؤدي الى تقسيم
كردستان فيما لو
استمر الخالف بين
الحزبين الرئيسين في
اإلقليم على تسمية
مرشح لتولي المنصب

سليماني يصل أربيل

تقدمت بترشــحها للمنصب
الــى اجمللــس القيــادي لالحتاد
الوطني ،وجرى التصويت عليها
جميعا ،وفــاز الدكتــور برهم
باألغلبيــة املطلوبــة ليصبح
مرشحا رسميا ً من قبل االحتاد
الوطني للمنصب ،أما الدكتور
عبداللطيــف رشــيد يضيف
اسســرد «فقــد أصــر علــى
اإلســتمرار بالترشــح وخوض
املنافســة مــع اآلخريــن إميانا
منه بالدميقراطيــة التي تتيح
للجميع أن يترشحوا للمنصب،
وهو في احملصلة أحــد الكوادر
املتقدمة في االحتــاد الوطني،
فإذا فاز باملنصب ســيكون ذلك
أيضا إنتصارا لالحتــاد الوطني
الذي ينتمي إليه».
وتابــع اسســرد« ،أن مســألة
منصب رئاســة العراق طرحت
علــى طاولــة البحــث منــذ
أكثــر مــن ثالثة أشــهر خالل
اجتماعاتنا املشتركة مع قيادة
احلزب الدميقراطي الكردستاني،
وأكدنــا لهم بــأن املنصب من
إســتحقاقات االحتاد الوطني،

ولم تكن هنــاك اية اعتراضات
من قبلهم ،ولكن فجأة أصبحنا
نســمع في األيــام األخيرة عن
مطالبة هذا احلــزب باملنصب،
وهذا طلب غير مبرر ،حيث هناك
إتفاقات وتفاهمات مســبقة،
فإذا أصر احلزب الدميقراطي على
منافسة مرشحينا سيكون هو
مسؤوال ً عن خرق تلك اإلتفاقات
والتفاهمات والتي ستكون لها
تداعيات خطيــرة على العالقة
بيننا وبينهم».
وكشــف أسســرد» أن هناك
محاولة من قبل قيــادة احلزب
الدميقراطــي لتأجيل التصويت
على مرشحي الرئاسة كما هو
مقرر في بنود الدســتور ،ولهذا
إستدعت رئيس البرملان محمد
احللبوســي الى أربيل القناعه
بتأجيل التصويت على الرئاسة،
الى ما بعد اإلنتخابات البرملانية
التي ســتجري في كردســتان
نهاية الشهر اجلاري.
مــن جهتــه اشــترط احلزب
الدميقراطــي الكردســتاني
بزعامــة مســعود بارزانــي

استبعاد مرشح االحتاد الوطني
الكردســتاني برهــم صالــح،
مقابــل التوافق على مرشــح
آخــر لتولــي منصب رئاســة
اجلمهورية.
وقال عضو اللجنة القيادية في
احلزب الدميقراطي خسرو كوران،
فــي تصريح للقســم الكردي
لصــوت أميــركا ،إن «حزبه لن
يسحب مرشــحه فؤاد حسني
ملنصــب رئاســة اجلمهورية»،
مشــيرا إلى أن «االحتاد الوطني
كان بوسعه تســمية مرشح
آخــر للمنصب بــدال عن برهم
صالح.
واضــاف كــوران أن منصــب
رئاســة اجلمهوريــة هــو من
حصــة الكرد وال يحق ألي جهة
اخرى أن تطالب به ،موضحا أن
االحتاد الوطنــي وبعيدا عن أية
مشــاورات ثنائية ،رشح برهم
صالــح للمنصب ،االمــر الذي
أجبر احلزب الدميقراطي أن يقوم
بتسمية فؤاد حسني كمرشح
رســمي عنه لشــغل منصب
رئاسة اجلمهورية.

وعــن االنباء التــي تتحدث عن
مساندة أميركية إيرانية لتولي
برهم صالح رئاسة اجلمهورية،
قال كوران إن «تلك االنباء عارية
عــن الصحــة وأن صالــح لن
يكون أنســب من مرشح احلزب
الدميقراطي لشغل املنصب».
واوضح أنه «برغم تأكيدنا على
عدم املساومة على استحقاق
احلزب الدميقراطي الكردستاني
لكننا مســتعدون للتشاور مع
االحتــاد الوطني بشــأن اختيار
شــخصية مســتقلة لتولي
املنصب بدال عن برهم صالح».
وكانــت مصادر سياســية قد
اكدت للصبــاح اجلديد وصول
قائد فيلــق القــدس االيراني،
قاســم ســليماني الى اربيل
للقاء القادة الكرد ،مشيرة الى
انه مع ان يكون للكرد مرشــح
واحد ملنصــب رئيس اجلمهورية
حتى يتم التصويت عليه داخل
مجلس النواب.
بدورها دعت املرشــحة لرئاسة
اجلمهوريــة العراقيــة ،عضو
مجلس النواب الســابق سروة

عبــد الواحــد ،امــس االثنني،
نظراءهــا املرشــحني ملنصب
رئاسة اجلمهورية الى «مناظرة
تلفزيونية».
وقالــت عبد الواحــد ،في بيان
تلقت الصباح اجلديد نســخة
منه ،ان املناظرة بني املرشــحني
تعطي فرصة للتعرف أكثر على
البرنامج وتوجه كل مرشح في
الرئاسة.
وأضافــت ،انه « اميانــا بضرورة
إطــاع الشــعب علــى كل
التفاصيل وإمكانية كل مرشح
وكيفية تعامله مع الدولة ادعو
جميع املرشحني إلجراء مناظرة
تلفزيونية مفتوحة «.
جدير بالذكــر أن االحتاد الوطني
الكردســتاني ،أعلــن في وقت
ســابق ،رسميا ترشــيح برهم
صالح ،ملنصب رئيس اجلمهورية،
كما قدم كل من سردار عبد اهلل
وســليم شوشــكيي ولطيف
رشــيد طلبــات ترشــيحهم
للمنصــب ،فيما رشــح احلزب
الدميقراطي الكردســتاني فؤاد
حسني للمنصب.

افتتاح خط () 44من ساحة الميدان الى منطقة حي السالم
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنـــت الشركـــة العامـة
لنقــــل املسافريـــن والوفـود
امـــس االثنــن افتتــاح خط
النقـــل رقـــم ( )٤٤عبـــر

تقـرير

باصـات الـنقـل ذات الطابقـني
خلدمـة اهالـي منـطقـة حـي
الـسـالم.
واكــد مدير عــام الشركـــة
يعقـــوب حســن ســالم انه

ضمن خطط الشــركة الرامية
الى تطوير واقع النقل الداخلي
للعاصمــة بغــداد واحملافظات
العراقيــة افتتــح خــط نقل
جتريبي ينطلق من ساحة امليدان

ثم ساحة املتحف الى منطقة
حي السالم .
واضاف املدير العام ان الشركـة
تســعى لربــط كل مناطــق
وشــوارع العاصمــة بغــداد

بشبكة نقل متطورة وحضارية
عبر باصات النقل ذات الطابقني
املميزة واملكيفة.
يذكــر ان الشــركة العامــة
لنقل املســافرين والوفود احدى

تشــكيالت وزارة النقل اعلنت
مســبقا عن افتتــاح العديد
مــن خطوط النقـــل داخـــل
العاصمـة بغـداد واحملافظـات
العراقيـة.

وزير التخطيط في مؤتمر سيئول :

العراق يتبنى العديد من االستراتيجيات منها رؤية العراق لعام 2030
بغداد  -الصباح الجديد:
تناولــت وزارة التخطيــط فــي بيان
أصدرته ،مشــاركتها في أعمال املؤمتر
الدولي الســادس للتعاون في مجال
البنــى التحتية الذي اختتمت اعماله
امــس االثنني في العاصمــة الكورية
اجلنوبية سيئول .
وذكــر بيان الــوزارة الذي تســلمت «
الصباح اجلديد» نســخة منه إن وزير
التخطيط ســلمان اجلميلــي ترأس
الوفد العراقي في املؤمتر والقى كلمة
العراق خالل جلسة االفتتاح اكد فيها
على ان احلكومة العراقية اليوم تتبنى
العديد من االســتراتيجيات واخلطط
الوطنية ،منهــا رؤية العــراق ،2030
وخطة التنمية الوطنية ،2022-2018
واالســتراتيجية الوطنيــة املتكاملة
للطاقة  ،2035فيما تعكف احلكومة
على اســتكمال اخلطوات واالجراءات
والتشــريعات املطلوبــة لتعزيــز
ومتكني بيئة مالئمــة جذابة لالعمال
واالستثمار «.
وقد حظيت الكلمــة باهتمام كبير
ما دعا املشــاركني الــى اعتبارها متثل
مجموعة الوفــود العربية واالجنبية
املشاركة .
واشار اجلميلي الى قيام حكومة العراق
بتنفيذ برامج التطوير والتحديث ،التي
تشــمل مســارات اإلصالح الشامل
للحفــاظ علــى اســتقرار االقتصاد
الكلي واملالي والنقدي وبالتنسيق مع

صندوق النقد الدولــي ،ووضع وتنفيذ
برنامج حتفيز النمو االقتصادي العراقي
واملســتند إلى خطة التنمية الوطنية
 ،والــذي يتضمــن أهــم اإلصالحات
الهيكليــة وحتســن بيئــة األعمال
واالســتثمار ،ومتابعة أهم مخرجات
مشــاريع تنميــة املــوارد البشــرية
والتشــغيل والبنية التحتيــة (املياه
والطاقة والنقــل وغيرها) ،ومكافحة
الفقر واحلمايــة االجتماعية والتحول
الرقمي واحلكومة اإللكترونية واالصالح
القضائــي وتعزيــز ســيادة القانون
والنزاهة وبرنامج اإلنفاق الرأســمالي،
والذي سيتم تعظيم تنفيذه من خالل
أطر الشــراكة بني القطاعــن العام
واخلاص  ..داعيا احلكومات والشــركات
الــى املضي قدمــا ً وبــدون تأخير في
اتخــاذ االجــراءات الالزمــة لتحقيق
اهداف التنمية املستدامة  ،2030وبناء
الشــراكات لالســتفادة من الدروس
واخلبرات التي متتاز بها كل دولة ،واهمية
مواصلة دعم اجملموعة الدولية لقضايا
احلــد مــن البطالة ،ومتكني الشــباب
وحتقيق مقاربة تنمويــة تكاملية من
أجل حتقيق التنوع االقتصادي .مشيرا
حتســن آفاق االقتصــاد الكلي في
الى َّ
حتسن األوضاع األمنية،
العراق بفضل ُّ
وزيــادة أســعار النفــط ،واالنتعاش
التدريجــي لالســتثمارات
املوجهــة
َّ
إلعــادة اإلعمار .وبعد حت ُّرر كامل التراب
العراقي من براثــن تنظيم داعش في
ديسمبر/كانون األول  ،2017حيث بدأت
حكومة العراق في إعداد وتنفيذ حزمة

وزير التخطيط في مؤمتر سيئول
شاملة من أنشطة إعادة اإلعمار تربط
حتقيق االســتقرار على وجه السرعة
برؤيــة طويلــة األجل .كما أســهم
ارتفاع أســعار النفط
وحتسن األوضاع
ُّ
األمنية عام  2017في حتقيق االستقرار
االقتصادي ومعاودة النمو في القطاع
غير النفطــي .وتســببت احلرب ضد
التنظيمات االرهابية للسنوات -2014

 2017وغياب األمن على نطاق واســع
في تدميــر البنية التحتيــة واألصول
في املناطق التي كانت حتت ســيطرة
التنظيمات ،وحتويل املــوارد بعيدا ً عن
االســتثمارات املنتجة ،وتأثُّر استهالك
القطــاع اخلــاص وثقة املســتثمرين
بشــدة ،وزيادة معدالت الفقر واملعاناة
والبطالة .. .كاشــفا هن ارتفاع معدل
الفقــر مــن  19.8%فــي  2012إلى ما

يُق َّدر بنحو  22.5%فــي  .2014ويرتفع
معــدل الفقر بواقع الضعــف تقريبا ً
في احملافظات األشد تضررا ً من تنظيم
داعش مقارنــ ًة ببقية البــاد (21.6%
مقابــل  . .)11.2%الفتا الــى ان قطاع
الســكن يعد اكثر القطاعات تضررا
حيث تعرض اكثر من  150الف وحدة
ســكنية الى اضــرار كليــة او جزئية

تقدر قيمة ومتطلبــات اعمارها اكثر
مــن  15مليــار دوالر امريكي،وفي هذا
الســياق تقدر احتياجات العراق العادة
اعمار احملافظــات املتضررة اكثر من 88
مليار دوالر امريكــي وع ّبر اجلميلي عن
رغبــة احلكومة العراقية في ان يكون
للشــركات الكورية دورا فعاال وواضحا
فــي عمليات اعــادة االعمــار وحتقيق
التنمية في العــراق  ..مبينا ان العراق
حقق تق ُّدما ً بخفض العدد الكبير من
الضمانات وحتسني مســتوى إدارتها.
وتعطي احلكومة العراقية األولوية في
إنفاقها االســتثماري ألنشطة إعادة
اإلعمار في املناطق التي مت حتريرها من
تنظيم داعش ،ولزيادة إنتاج الكهرباء.
مؤكــدا على ان العــراق وطبقا ً خلطة
التنمية الوطنية  2022-2018يخطط
الطالق مشــاريع ذات أولوية في مجال
البنية التحتيــة بحوالي  5مليار دوالر
على شــكل فرص اســتثمارية هامة
بشــراكة مع القطاع اخلــاص احمللي
واالجنبي .والتخطيــط لتطوير منوذج
ناجح للشراكات بني القطاعني العام
واخلاص في املنطقة باستثمارات تبلغ
قيمتها حوالي  10مليارات دوالر أمريكي
للسنوات اخلمس املقبلة ستتركز في
مشاريع قطاعات توليد الطاقة واملياه
والصرف الصحــي والطاقة املتجددة
والنقــل والبنية التحتيــة والتطوير
احلضري والنفايــات الصلبة والتنمية
احلضرية واالقتصاد األخضر.
وزاد اجلميلــي « بلغــت تقديــرات
االســتثمارات العامــة املزمع إنفاقها

طيلــة الســنوات اخلمــس القادمة
أكثر مــن  186مليــار دوالر من املؤمل
أن يســاهم القطاع اخلاص بأكثر من
 %40حيث احتل قطــاع النفط والغاز
املرتبــة األولــى مــن حيــث األهمية
النســبية بواقع  ، %38ثم قطاع البنى
التحتية ( املاء ،الصرف الصحي ،النقل
واإلتصاالت والطرق واجلســور ) بنسبة
أكثــر من  ..». %20مضيفــا ،أن العراق
يقــدم في مجــال تســهيل االعمال
واالســتثمار احلوافز للمستثمرين في
املناطــق التنمويــة والصناعيــة في
مناطق العراق كافة للدخول الى اكبر
أســواق العالم واإلقليــم وخاصة من
خالل حوافز قانون تشجيع االستثمار
واتفاقيات التجــارة احلرة مع عديد من
التكتالت ود ّول العالم .ومنها حتســن
ترتيب العراق فــي التقارير الدولية في
مجال ممارســة االعمال والتنافســية
والشفافية وان العراق
ماض في اتخاذ
ٍ
املزيد من اإلجراءات لتحســن مرتبته
في هــذه التقاريــر ،اذ مت االنتقال من
األسلوب التقليدي في حتديد املشاريع
إلى تبني أسلوب الشراكات ،من خالل
التأكيــد علــى دور القطــاع اخلاص
باعتباره شريكا ً أساسيا ً في العملية
التنموية ومحــركا ً للنمو االقتصادي.
الى ذلــك وعلى هامش اعمــال املؤمتر
التقى وزير التخطيــط  /وزير التجارة
وكالة الدكتور ســلمان اجلميلي  ،وزير
النقل التونسي رضوان ايار وجرى خالل
اللقاء بحث افاق التعاون املشترك بني
العراق وتونس في مختلف اجملاالت.
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ّ
نينوى تتسلم  140آلية ومحولة ومولدة كهربائية
من الوكالة األلمانية للتعاون اإلنمائي GIZ

نينوى ـ خدر خالت:
تســ ّلمت مديرية بلديات نينوى
الوجبــة الثالثــة مــن اآلليات
واملعدات اخلدميــة الكهربائية
املقدمــة من الوكالــة األملانية
للتعــاون اإلمنائــي ( )GIZوالتي
ضمت  140آلية ومحولة ومولدة
كهربائية ســيتم توزيعها بني
األقضيــة والنواحــي فضال عن
املوصل القدمية ،والتي ستسهم
بتقدمي املزيد من األعمال اخلدمية
لسكان محافظة نينوى وإعادة
االستقرار للنازحني منهم.
وقال عبد القــادر الدخيل مدير
بلديــات املوصــل فــي تصريح
صحفي ،تابعه مراسل "الصباح
اجلديد" انه "تغمرنا فرحة كبيرة
ونحــن نقوم بالتعــاون مع مقر
وزارة االسكان واالعمار والبلديات
واالشــغال العامــة ومحافظة
نينوى باحلصول على الكثير من
االليات التخصصية مع املعدات
املتمثلة باحملــوالت الكهربائية
وكذلك املولدات ،وسيكون لهذه
االليات واملعــدات دور كبير في
عمليــة تقدمي اخلدمــات واعادة
االستقرار".
واضاف "هــذه االليات واملعدات
مقدمة مــن الوكالــة االملانية
للتعاون االمنائــي ( )GIZكهدية
الى محافظة نينوى وان شاء اهلل
سنقوم اليوم بنقلها (من بغداد)
الى محافظة نينوى وستسهم
هذه االليات واملعدات بتخفيف
العــبء عــن املناطــق املدمرة
خاصــة اجلانب االميــن وحتديدا
املدينة القدمية وسيكون لها دور
كبير في اعادة اخلدمات ،وكذلك
بالنســبة للمحوالت واملولدات
ستســتخدم باملناطــق التي ال
توجد فيها تغذية من الكهرباء
الرئيسي (الوطنية) وستخفف
من العــبء وستســاعد على
عودة النازحني الى املناطق احملررة
وبالتالي تقدمي الدعم واالستقرار
لكل تلك املناطق".

مدير بلديات الموصل:
تغمرنا فرحة كبيرة ونحن
نقوم بالتعاون مع مقر
وزارة االسكان واالعمار
والبلديات واالشغال العامة
ومحافظة نينوى بالحصول
على الكثير من االليات
التخصصية مع المعدات
المتمثلة بالمحوالت
الكهربائية وكذلك
المولدات ،وسيكون لهذه
االليات والمعدات دور كبير
في عملية تقديم الخدمات
واعادة االستقرار

جانب من اآلليات املقدمة الى نينوى

وكانــت االليــات واملعــدات
التخصصيــة قــد وصلت عن
طريق ميناء ام قصــر بالبصرة،
الى مخــازن الوكالــة االملانية
للتعاون الدولي  GIZفي منطقة
عويريــج قــرب علوة الرشــيد
بالعاصمة بغــداد  ،وتضم هذه
الوجبــة ( )140آليــة وكالتالي:
شــاحنة خــزان ماء عــدد (،)9
شــاحنة قالب خلفي عدد (،)11
حفــارة متعددة االغــراض عدد
( ،)10كابســة نفايات عدد (،)11
بكــج جــكات هيروليكية عدد
( ،)11مولدات مختلفة الكيفية
عدد ( )25مع كيبــل ،محوالت
كهربائية عدد ( )63مع ()2بكج
ادوات إحتياطية.
وعن اجلهات التي مت توقيع العقود
معهــا لتســلم هــذه االليات

واملعدات ،افاد الدخيل بالقول" مت
ذلك بالتعاون مع االمانة العامة
جمللس الــوزراء وكذلك الدكتورة
نافعة اوسي فضال عن ممثل عن
اجلانب االملانــي للوكالة االملانية
للتعاون االمنائي واملتواجد حاليا
وسيكون هنالك تسلم رسمي
لهذه املعــدات واالليات ونقلها
الى محافظة نينوى".
وتابــع "ســيكون هنالــك دور
ونصيــب لكل منطقة ســواء
داخل مدينة املوصل او االقضية
والنواحــي وخاصــة املناطــق
الغربية التــي مت حتريرها حديثا
وخاصة تلعفر وســنجار وبعض
املناطق االخرى النائية كالبعاج
واحلضر اضافة الى اجلانب االمين
واملدينة القدمية في املوصل".
مبينا ان "نينــوى بحاجة كبيرة

الــى هــذه االليــات واملعدات،
علما ان العــدد الكلي لآلليات
التابعــة لبلديات نينــوى قبل
دخول عصابات داعش االرهابية
بحدود  1800آلية ومعدة ،ولكن
هــذه االليات البالــغ عددها 42
الية و  63محولــة كهربائية و
 25مولدة كهربائية ستســاعد
في التخفيــف من عبء معاناة
املناطــق ولكننــا نحتــاج الى
الكثير ونقول ان مشــوار االلف
ميل يبدأ باخلطوة االولى".
وزاد الدخيل بالقول ان "هذه هي
الوجبة الثالثة التي يتم تسلمها
من اجلانــب االملاني وســيكون
هنالك وجبات اخرى كذلك لدينا
اليات ســتصل عن طريق البنك
الدولي ممثلة بجمهورية الصني
الشعبية وســتزودنا بحدود 75

الية ،وبالتدريج ســتعود احلياة
وتعود اخلدمات الــى محافظة
نينوى عمومــا ومدينة املوصل
خصوصا".
وكانت الوكالة االملانية للتعاون
االمنائي قد قدمت لبلديات نينوى
فــي اذار من العام اجلاري الوجبة
الثانية من االليات التخصصية
والتــي ضمت حينهــا املعدات
و االليات للمســاهمة في رفع
االنقاض ,فتــح الطرقات ,توفير
املياه و إعــادة البنــى التحتية
ملدينة املوصل متمثل بـ  32آلية
ثقيلة (شاحنات إطفاء ،صهاريج
ميــاه ،جرافــات ،شــاحنات),
مولدات كهربــاء ,خزانات مياه
وعيادتني متنقلتني.
وحينها أكد القائــم باألعمال
بالســفارة األملانية شــتيفان

إيفرس فــي احتفاليــة خاصة
حضرهــا مســؤولون محليون
و قيــادات أمنيــة بــأن الغرض
من هذه املســاعدات هو تقدمي
الدعم حملافظــة نينوى لتتمكن
من تقــدمي اخلدمــات الضرورية
للمواطنني فــي  18مدينة ،كما
أكد التــزام أملانيا مبواصلة دعم
العراق فــي حتقيق االســتقرار
في املناطق احملــررة و في حتقيق
االصــاح االقتصــادي و االداري
املطلوب .و قد مت جتهيز املركبات
واألجهــزة بجهاز إرســال GPS
الذي يقوم بالكشــف عن وقت
ومكان اســتخدام هذه اآلليات
بالفعل .مما سيسمح للحكومة
احمللية ومركز العمليات الوطني
بضمــان االســتخدام األمثــل
للمعدات.

إلغاء االستثناءات

الممنوحة للمتقدمين على
القبول في كلية الشرطة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد مصدر مطلع في وزارة الداخلية أمس
االثنني أن الوزير قاســم األعرجي أصدر أمرا
بإلغاء وإيقاف جميع االستثناءات املمنوحه
للمتقدمني بكلية الشرطة.
وقال املصدر في تصريحات صحفية اطلعت
عليها "الصباح اجلديد" ان "وزير الداخلية
قاســم االعرجي أصدر أمرآ بإلغاء وأيقاف
جميع االســتثناءات املمنوحة للمتقدمني
لكلية الشــرطة واملعهــد العالي إلعداد
الضباط ودورة املفوضني" .
واضاف املصدر ان قــرار وزير الداخلية بهذا
الشــأن يأتي لضمان حتقيــق العدالة بني
جميع املتقدمني للقبول في كلية الشرطة
واملعهد العالي العداد الضباط ".
وكان وزير الداخلية وجه بأن يكون الدوام في
دوائر اجلوازات كافة صباحا ً ومســا ًء بسبب
الزخم احلاصل فيها لتلبية حاجة املواطنني
 ،كمــا اعلــن الوزير عن افتتــاح منظومة
اجلوازات اجلديدة في مقر مديرية اجلنســية
العامــة ببغداد ،فيما وعد بــأن تكون آلية
احلجز بطرق "سهلة جدا".

مذكرة تقضي بالقبض
على مدير حسابات صحة
األنبار السابق

بغداد  -الصباح الجديد:
أعلنت هيئة النزاهــة ،أمس االثنني ،صدور
مذكــرة إلقاء قبض بحق مدير حســابات
دائرة صحة األنبار السابق ،مجيد مظهور
عبد اهلل محمود السويداوي.
وذكــر بيان للهيئة تلقــت الصباح اجلديد
"نسخة منه  ،انه “بنا ًء على مذكرة القبض
والتحرِّي الصادرة عــن محكمة التحقيق
اخملتصة بقضايــا النزاهة في الرمادي بحقِّ
َّ
صحة األنبار السابق
مدير حســابات دائرة َّ
املُتَّهــم مجيد مظهور عبــد اهلل محمود
السويداوي”.
واضــاف البيان ان ” احملكمــة تأذن ألعضاء
القضائي وأفراد الشــرطة كافة
الضبط
ِّ
ِّ
َّ
مذكرة القبض
وكل من تقع بــن أيديهم
والتحــرِّي املرافقة بالقبض علــى املُتَّهم،
وإحضاره أمــام احملكمة؛ لكونه ُمتَّهما ً في
الشــكوى املقامة ض َّده في هيأة النزاهة –
مكتب حتقيق األنبار ،أو املساعدة في ذلك”.

تتمات ص1
العبادي متمسك بتحالف االصالح..
واستمرار جهود تشكيل احلكومة
لكــن الزيــدي ذهــب إلــى أن "الواقع
السياســي احلالي مختلف عن املرحلة
الســابقة ،وبدا ذلك واضحــا ً بخروج
منصب رئيس مجلس النواب من عباءة
احلزب االسالمي العراقي إلى حزب احلل،
والتنافس احلاصــل على منصب رئيس
اجلمهورية بــن االحزاب فــي االقليم
وعدم تثبيته حصرا ً لدى االحتاد الوطني
الكردستاني".
وشــدد علــى أن "االســتحقاقات
االنتخابية وعــدد املقاعد في مجلس
النواب تلعب دورا ً رئيســا ً في موضوع
مرشــح رئيس مجلس الوزراء وائتالف
دولــة القانون ســيما حــزب الدعوة
االســامية كان يعتمد على ما حتصل
عليه في االنتخابات في املطالبة بهذا
املنصب".
ومضى الزيــدي إلــى أن "املعادلة االن
اختلفــت ،فهنــاك كتل سياســية
حصلت على مقاعد تفــوق التي لدى
حزب الدعوة االســامية ومن ثم نحن
مقبلــون علــى حالة جديــدة وتداول
سلمي للسلطة".
من جانبــه ،ذكــر القيــادي االخر في
التحالــف علي اجلورانــي أن "العبادي

متمســك بتحالف مع قــوى االصالح
واالعمار والدليل على ذلك حضوره في
اجتماع يوم أمس االول".
واضاف اجلوراني في حديث إلى "الصباح
اجلديد" ،أن "قــوى االصالح بالضد من
التخندقات الطائفيــة واالصطفافات
التي تعيد البالد إلى املربع االول".
وأشــار إلى أن "احلالة السياســية في
الظرف الراهن تختلف عما كانت عليه
في الســابق ،حيــث أن حتالف االصالح
واالعمار يذهب إلى تشــكيل حكومة
اغلبية وطنية تلبي طموحات الشــارع
العراقي".
وبني اجلورانــي أن "تثبت قــوى حتالف
االصالح ال يعني أننا غير منفتحني على
القوى االخرى ،فهناك حوارات مستمرة
سيما مع قائمة الفتح".
وشــدد اجلوراني على "ضرورة التعامل
بنحو قانوني مــع حاالت انتقال النواب
مــن كتل إلى اخرى ،مبــا يضمن حفظ
صــوت الناخــب العراقي الــذي ادلى
بصوته إلى القائمة االنتخابية".
يشــار إلى أن حتالف االصالح واالعمار
يضم عددا ً مــن القوائــم الفائزة في
االنتخابــات اهمها ســائرون واحلكمة
والنصر والوطنية.
اإلصالح :إعادة انتخاب رئيس البرملان

أمر وارد واحللبوسي يصف املعترضني
عليه بـ"املتضررين "
وأضاف احللبوســي ،أن “رئاسة مجلس
النواب ســتلتزم بدورها بابــراز كل ما
يثبت نزاهــة انتخاب رئاســة البرملان
والتزام اعضاء مجلس النواب بالقسم
الذي ادوه”.
جتدر اإلشــارة الى ان النائبة عن كتلة
ســائرون املؤتلفة ضمن حتالف اإلصالح
واالعمار ماجدة التميمي ،والنائب خالد
العبيدي ضمن الكتلة نفســها اتهما
نوابا آخريــن ببيعهم ذممهــم لصالح
رئيــس مجلس النــواب احلالي محمد
احللبوسي.
عبد اللطيف رشيد :وقفت ضد
االستفتاء ورئيس اجلمهورية لكل
العراقيني وليس حلزبه
وادار اللقاء األستاذ شوقي عبد األمير،
واسهم احلاضرون مبشاركتهم الفعالة
وأثنوا على طريقة وشــفافية اإلجابة
وحسن اإلدارة
احلكومة تعتزم معاجلة التجاوزات
على األراضي االستثمارية والقبض
على املتجاوزين
 ،والتعاون مــع مجلس القضاء األعلى
إلقــرار عائديــة األرض املتعاقد عليها،

وإصدار أوامــر بإزالة التجاوزات ،وااليعاز
الى قيادة عمليات بغداد بالقبض على
املسيئني من املتجاوزين بأمر قضائي".
هــذه الندوة انعقــدت بحضور ممثلني
عن امانة بغــداد وقيادة عمليات بغداد
ودائرة العقــارات واجلهــات احلكومية
املعنية األخرى ،فضال عن املســتثمرين
الذين يعانون من التجاوز على األراضي
املتعاقد عليها.
اإلعدام واملؤبد لثالثة إرهابيني
ومؤبد آخر بحق سارق ومهرب للنفط
اخلام
 ،الفتا إلــى أن "املدان اعترف بســرقة
النفــط اخلام بعد قيامــه بعمل ثقب
في احد أنابيب النفط املارة بالقرب من
منزله في منطقة جرف النداف ونصب
مضخة فوقه".
وأضــاف أن "احملكمة أصــدرت حكمها
بالسجن املؤبد بحق املدان وفقا ألحكام
املادة السادســة 1/من قانون مكافحة
تهريــب النفــط ومشــتقاته رقم 41
لسنة ."2008
"سيمنس" أبدت استعدادها
للحكومة الضافة  11جيجاواط
لشبكة الكهرباء الوطنية في
العراق

من جانبه قال متحدث باســم شركة
ســيمنس في رســالة إلكترونية قال
فيهــا لقد ”قدمنــا وثيقتنــا اخلاصة
بخارطــة طريــق إنتــاج الكهرباء في
العراق إلــى رئيس الــوزراء حيدر جواد
العبادي في شباط املاضي “ مضيفا أن
اجملموعة منذ ذلك احلني عقدت سلسلة
من االجتماعات وتلقت رد فعل إيجابي
من احلكومة.
وتابــع ”من خالل اقتراحنــا ،نهدف إلي
إضافة طاقة توليــد كهرباء قدرها 11
جيجــاواط خالل أربع ســنوات ،وتوفير
آالف الوظائف في البلد ،ودعم مكافحة
الفساد ،وتنمية املهارات والتعليم بني
العراقيني“.ولم يذكــر اية تفاصيل عن
حجم العقد احملتمل.
وفي الســياق نفسه وذكر بيان لألمانة
العامة جمللــس الوزراء تلقــت الصباح
اجلديد نســخة منــه ان "األمني العام
جمللس الوزراء مهــدي العالق ناقش مع
الســفير األملاني {ســيريل نان} ،ومدير
تطويــر التعاون في الســفارة األملانية
خارطة طريق عمل شــركة {ســيمنز}
األملانيــة للتكنولوجيــا والطاقة في
املرحلة القادمة بالعراق".
وأكد الســفير األملاني بحسب البيان
"سعي بالده لدعم جهود إعادة اإلعمار
والتنميــة في العراق مبجــاالت التربية

والتعليــم والتدريــب "،مشــيرا الى
"أهمية مصادقــة مجلس الوزراء على
املشــروع ملعاجلة اإلخفاقات في قطاع
الكهرباء وتوفير طاقة مستدامة".
كما بحــث اجلانبان "أهــم احتياجات
واولويــات احلكومة العراقية في قائمة
تنفيذ املشــاريع وإعادة بنــاء املناطق
احملررة فــي املرحلة القادمة ،وشــمول
القطاعــات املتضــررة في املشــاريع
االســتثمارية ،والتنســيق حــول هذا
اإلطار فــي االجتماعــات القادمة مع
االحتاد األوروبي والبنك الدولي وصندوق
النقد الدولي وصندوق متويل االستقرار
الفوري".
وفي هذا الســياق أكد العالق "حاجة
املناطق احملــررة والعراق بصــورة عامة
الى مشاريع فعلية على األرض لغرض
إعــادة تأهيل البنــى التحتيــة التي
تخدم املواطن العراقي وتســهل عودة
النازحني".
وأشــار البيان الى ان "شركة {سيمنز}
األملانية ستعمل من اجل ان تبلغ طاقـة
توليـد الكهربـاء في العـراق حوالي 16
ميغـاواط بحلـول عـام  2025مـن خالل
شبكة حديثة ميكنها تغذية جميـــع
املــدن العراقية وما حولهــا "،مبينا ان
"اخلطـــة سيتم تنفيذها على مراحل
قصيرة ومتوسطة وطويلة األمد".

الملف األمني

انفجار عبوة ناسفة بمنطقة القاهرة شرقي بغداد * مقتل  6إرهابيين بضربة جوية في محيط قضاء خانقين
ضبط خلية إرهابية في عدد من مناطق األنبار * مقتل  8بينهم "مقاتلون بديوان الجند والحسبة" بالموصل

بغداد – انفجار ناسفة
ذكر مصــدر أمنــي في الشــرطة
العراقية أمس االثنــن إصابة ثالثة
أشــخاص بانفجــار عبوة ناســفة
شرقي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن "عبوة ناسفة كانت
موضوعة داخل سيارة مدنية نوع كيا
باص انفجرت ،مســاء يوم األحد لدى
مرورها مبنطقة حي القاهرة ،شرقي
بغــداد ،أســفرت عن إصابــة ثالثة
أشخاص بجروح متفاوتة" ،مضيفا
ان "قــوة أمنية قامت بنقل املصابني
الى مستشفى قريب لتلقي العالج،
في حــن فتحــت حتقيقــا باحلادث
لكشف اجلهة التي تقف وراءه".
ديالى – ضربة جوية
اعلن قائــد عمليات دجلــة الفريق

الركــن مزهر العــزاوي امس االثنني،
عن قتل ســتة عناصر مــن تنظيم
"داعش" بضربة جويــة في محيط
قضاء خانقني.
وقال العزاوي إنه "مت قتل ســتة من
الدواعش فــي محيط قضاء خانقني
بضربة جوية موفقة من قبل طيران
اجليــش"  ،مضيفــا ان الضربة متت
"وفقا ً ملعلومات استخبارية دقيقة" .

القتل والشــروع بالقتل وقد اتخذت
االجراءات القانونية بحق املطلوبني.
فيما متكنت دوريات شعبة مكافحة
اخملدرات من إلقاء القبض على متهم
مطلوب للقضــاء على وفق املادة ٢٨
وذلك بعد جمــع املعلومات عنه من
قبل املصادر الســرية اخلاصة وجرى
التحقيق معه مــن اجل احالته الى
القضاء لتقرير مصيره .

الديوانية – حمالت دهم
نفذت دوريات ومفارز مركز الســنية
واإلصالح وقسم األسرة في الديوانية
امس االثنني حملة واســعة ملتابعة
تنفيذ اوامر القاء القبض الصادرة من
القضاء شــملت العديد من املناطق
السكنية القت من خاللها القبض
علــى  ٧متهمني بقضايــا مختلفة
كان مــن ضمنهــا جنائيــة تخص

صالح الدين – تفكيك عبوات
اكــد مصــدر امنــي في شــرطة
محافظة صــاح الدين امس االثنني،
مقتــل ارهابيــن اثنــن ومعاجلة 9
عبوات ناسفة في صالح الدين.
وذكر ان " القوات األمنية متكنت من
قتل إرهابيني اثنني ومعاجلة  9عبوات
ناســفة ونفقني يحتويان على خزان
ماء وعبوات ناسفة محلية الصنع و

بدالت وجتهيزات عسكرية متنوعة"،
مشــيرا الى العثور على غرفة حتت
األرض دمرت مــن قبل طيران اجليش،
كما عثرت على صاروخ  SPG9ودراجة
نارية ،ومعســكرين لإلرهابيني دمرت
موقعيا.
االنبار – ضبط خلية ارهابية
كشــف مركز االعــام االمني امس
االثنني اعتقال "نــواة خلية ارهابية"
في عدد من مناطق محافظة االنبار.
وقــال املركــز إن "مفــارز مديريــة
االستخبارات العسكرية في الفرقة
 10وعلى ضوء معلومات استخبارية
دقيقــة قامت مبالحقــة مجموعة
إجرامية تشــكل نواة خللية ارهابية
نائمــة فــي مناطــق البــو طيبان
والزنكورة ومنطقة  5كيلو في االنبار
وألقت القبض على جميع عناصرها"

 ،مضيفا ان "املعتقلني من املطلوبني
للقضاء مبوجب مذكرات قبض على
وفق احكام املادة  4إرهاب".
النجف – اعتقال مطلوبني
افاد مصدر امني في مديرية شرطة
محافظة النجف االشرف واملنشآت
امــس االثنني عــن قيــام مكافحة
اجرام احملافظــة ،بالقاء القبض على
مطلوبني علــى وفق مــواد قانونية
واســتنادا ً ملذكرات قبض صادرة عن
اجلهات القضائية .
وقال املصدر ان مفارز قسم مكافحة
اجرام احملافظة ألقــت القبض على
اربعــة مطلوبــن على وفــق مواد
قانونية مختلفة في أماكن متفرقة
من احملافظة ،مشــيرا الــى قيامها
باحالهم الى اجلهات اخملتصة.

ميسان – هجوم مسلح
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة
محافظة ميســان امس االثنني ،بأن
رجــا وزوجته قتال بهجوم مســلح
وسط املدينة.
وقال املصدر إن "مسلحني مجهولني
اقتحموا منزال ســكنيا في منطقة
الدبيســات وسط ميســان  ،وقاموا
بقتــل صاحــب املنــزل وزوجته" ،
مضيفا أن "قوة امنية طوقت مكان
احلــادث ،ونقلت اجلثتــن الى الطب
العدلي ،فيما فتحت حتقيقا ملعرفة
مالبساته".
نينوى – اعتقال ارهابيني
اعلن الناطق باســم وزارة الداخلية
امــس االثنني القبض علــى ثمانية
عناصــر مــن تنظيــم "داعش" في
ايســر املوصل ،من بينهم "مقاتلون

بديوان اجلند واحلسبة" ابان سيطرة
التنظيم على املدينة.
وقــال الناطــق إن "فــوج طــوارئ
الشــرطة الثاني عشر التابع لقيادة
شــرطة نينوى وبنا ًء على معلومات
اســتخبارية وتعاون املواطنني القى
القبــض علــى ثمانيــة عناصر من
عصابات داعش اإلرهابية"  ،موضحا
ان املعتقلــن "مطلوبــن للقضاء
وصادرة بحقهم أوامر قبض بقضايا
إرهابيــة ،بينهــم مقاتلــون في ما
يســمى ديوان اجلند وكذلك بينهم
من كان يعمل في ما يسمى األمنية
واحلســبة خالل ســيطرة عصابات
داعش اإلرهابية على مدينة املوصل".
واضــاف أنه "قــد مت القبض عليهم
في مناطق حــي الزهراء ووســومر
والقادســية في اجلانب األيســر من
مدينة املوصل".
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إكساء  56ألف م2

ّ
تجهز الكهرباء والنفط بمنتجاتها
«أور»

من الشوارع ضمن

قاطع بلدية الرشيد
بغداد  -الصباح الجديد:
تواصل امانة بغداد اعمال اكساء اكثر من ()56
الف م 2من شــوارع منطقة الســيدية ضمن
قاطع دائرة بلدية الرشيد .
وذكرت مديريــة العالقات واالعــام ان « دائرة
املشاريع احدى تشكيالت امانة بغداد وبالتعاون
مع دائرة بلدية الرشــيد تواصل اعمال اكساء
احمللتــن (823و )825ومبســاحة ()56500م2
باإلعتماد على اجلهد الذاتي «.
وبينت ان «العمل تضمن فتح البوكس الترابي
وفرش احلصى اخلابط وانشــاء القالب اجلانبي
وانشــاء مشــبكات لتصريف ميــاه االمطار
واكســاء الشــوارع بثالث طبقات مــن مادة
االسفلت «  ،واشارت الى ان « امانة بغداد اعدت
خطة إلكســاء وترقيع اكبر عدد من الشوارع
الرئيسة والفرعية هذا العام فضال عن اعمال
صيانة عدد من االســيجة الواقيــة لعدد من
الطرق الداخلية وطرق املرور السريع في عدد من
مناطــق العاصمة باإلعتماد على اجلهد الذاتي
واخلبرات احمللية «.

دعم الخدمات

الطبية والصحية
في مدينة الصدر

بغداد  -الصباح الجديد:
اكد الدكتور عبد الغني ســعدون الســاعدي
مدير عــام دائرة صحة بغــداد  /الرصافة على
دعم اخلدمــات الطبية والصحيــة في مدينة
الصدر وبكل االمكانيات املتاحة لغرض االرتقاء
باخلدمــات في هذه املدينة التي تســتحق كل
انواع الدعم واإلسناد ومنها اخلدمات الطبية .
واشــار املدير العــام خالل اجتمــاع عقده مع
مدير قطــاع الرعايــة الصحيــة االولية في
مدينة الصدر الدكتور كاظــم جوحي ومدراء
املراكــز واملــاك االداري والفنــي للقطاع الى
اهمية التحصني في املراكز الصحية ومتابعة
املتسربني وان الدائرة تقدم كل انواع الدعم من
خالل العيادات املتنقلة او الدعم اللوجســتي
لغرض متابعة املتسربني من اللقاحات .
ولفت الدكتور الســاعدي الى اهمية ان تكون
لدى االدارة جميع البيانات عن القطاع من خالل
معرفة اعداد الســكان وأعداد املتسربني فضال
عن اهــم االمراض االنتقالية وغيــر االنتقالية
والواقع البيئي وغيرها من اجل متابعتها وللحد
من االنتشار االمراض  .موضحا اهمية التنسيق
مع شــعب الصحة العامة في الدائرة من اجل
تطوير االداء والعمل في الواقع الصحي .
بعدها اســتمع املدير العام خالل االجتماع الى
اهم املشــكالت واملعوقات التــي تعوق العمل
مؤكــدا على وضــع احللول اجلذريــة لتجاوزها
وتذليلها .

دورة تدريبية عن
المستجدات في

برنامج أطفال األنابيب
بغداد  -الصباح الجديد:
نظم مركــز ام البنــن لعالج العقــم واطفال
االنابيب وبأشراف وحدة التعليم الطبي املستمر
دورة تدريبية حول املستجدات في برنامج اطفال
االنابيب ملدة اربعة ايام  ،شملت املالكات السريرية
واخملتبريــة والتمريضيــة ملركــز ام البنني وضمن
اخلطة التدريبية السنوية لوحدة التعليم الطبي
املستمر في مدينة االمامني الكاظمني الطبية .
والقت الدكتورة ميســون عبــد اجلليل الكعبي
محاضرة تناولــت العوامل املســاعدة في اجناح
عمليــات اطفال األنابيب  ،فيمــا القت الدكتورة
آالءعبد الرضا االســدي محاضــرة تناولت نوعية
البيوض املســحوبة في عمليات اطفال األنابيب
وتأثيرها علــى نوعية األجنة الناجتــة منها  ،اما
احملاضــرة الثالثة فقــد القاها الدكتــور نصرت
عبد احملســن الركابي تناولت الالنطفية في عقم
الرجال كيفية تشخيصها عالجها .

من األسالك الهوائية والقابلوات

متابعة الصباح الجديد:

اعلنت شركة اور العامة احدى
تشــكيالت وزارة الصناعــة
واملعــادن عــن جتهيــز وزارتي
الكهربــاء والنفــط مبنتجاتها
املتنوعة .
وقال معاون مدير عام الشركة
املهنــدس شــاكر قــدوري ان
الشــركة ابرمــت عقــودا مع
شــركة البتروناس لالســاك
الهوائية حلقل الغــراف التابع
الــى وزارة النفــط وعقدا مع
املنطقة الوســطى وجتهيزها
( )150كيلــو مترا من الوســتد
كيبل اضافة الى عقود اخرى مع
كهرباء النجف وكربالء واملناطق
احملررة في ( االنبار واملوصل ) فقد
جهزت محافظة االنبار ب()900
كــم مــن االســاك الهوائية
املعلقة والقابلوات .
واضــاف معاون املديــر العام ان
مصنع القابلو الكهربائي ينتج
القابلوات الكهربائية واالسالك
الهوائيــة املعلقــة ومعمــل
القابلــوات الكهربائيــة ينتج
القابلو الريفي ومعمل اســاك
اللف الذي ينتج اســاك اللف
لصالح شــركة ديالى العامة
كونها تقــوم بانتــاج احملوالت
الكهربائية ومعمل االســاك
املنزليــة الــذي ينتــج انواعا
من االســاك منها الســيمنز
والظاهــري واالســاك املفردة
املســتعملة في التأسيســات
الكهربائية والتي جتهز للقطاع
اخلاص ،مفصحا» عــن افتتاح
مكتــب للبيع املباشــر ملصنع
القابلــو حيث وصلت نســبة
مبيعاته الى ( )100مليون دينار
مؤكدا» على استمرارية العمل
في حتديث اخلطــوط االنتاجية
مبــا يتناســب مــع املواصفات
املطلوبــة مــن قبل الــوزارات
واجلهات املستفيدة .
على صعيــد متصــل اعلنت
شــركة الفــرات العامــة
للصناعات الكيمياوية واملبيدات

أبرمت شركة أور
عقودا مع شركة
البتروناس لألسالك
الهوائية لحقل الغراف
التابع الى وزارة النفط
وعقدا مع المنطقة
الوسطى وتجهيزها
( )150كيلو مترا من
الوستد كيبل

االسالك الهوائية والقابلوات

احدى تشكيالت وزارة الصناعة
واملعادن عن ابرز نشاطاتها خالل
شهر آب املاضي .
وقــال مديــر عــام الشــركة
املهنــدس علي قاســم كاظم
ان الشــركة تعاقــدت مــع
املديرية العامــة النتاج الطاقة
الكهربائيــة لتجهيــز محطة
كهرباء واسط احلرارية ب()2000
طن من مادة حامض الكبريتيك
املركــز مضيفــا» ان املــاكات
الفنية والهندسية في الشركة
متكنــت مــن تصنيــع خــزان
الكبريت السائل ملصنع حامض
الكبريتيــك املركــز باالعتماد
على كفــاءة وجهــود وخبرات
مالكاتها الفنية والهندســية
ومبدة قياســية بلغت ( )30يوما
 ،مشيرا» الى ان اعمال تصنيع

اخلزان جرت في الورشة املركزية
التابعة للشــركة بالتعاون مع
ورشة املعدات احلرارية في قسم
احلامــض وبكلفــة ( )20مليون
دينــار  ،الفتا» الــى ان املالكات
الفنيــة فــي الشــركة نفذت
العديد مــن اعمــال التصنيع
خالل هذا العــام منها تصنيع
مصهرة الكبريت ومبردة ()SO3
ومبردة ( )SO2املزدوجة واملرجل
البخاري ملصنــع احلامض وفلتر
الغــازات ومجموعــة انابيــب
نوع (ستل – ســتيل ) مختلفة
االحجــام  ،مؤكــدا» ان العمل
مســتمر في تصنيــع العديد
من املعــدات االحتياطية لهذا
املصنع كقطع غيار بديلة على
اعتبار معــدات املصنع تتعرض
الى االستهالك املستمر بحكم

اختتام أعمال الدورة األولى
الخاصة بهندسة إدامة الطائرات
بغداد  -الصباح الجديد:
اقامت الشــركة العامة للخطوط
اجلويــة العراقيــة حفال فــي مقر
الشــركة مبناســبة تخــرج ()42
مهندســا الذيــن اجتــازوا بنجاح
الدورة االولى اخلاصة مبجال هندسة
الطائرات ( )B1بالتعاون مع أكادميية
العراق للطيران.
واوضح مدير عام الشركة املهندس
ميــران فريد ان هذه الــدورة تعد من
اخلطوات املهمــة التي تندرج ضمن
اهتمامات وزير النقل الكابنت كاظم
فنجــان احلمامــي بأتاحــة الفرص
للجيل الشــبابي في مجــال إدامة
وصيانة الطائــرات التي اثبت الناقل
الوطني متيزه فيها خاصة بعد اعادة
تأهيله ملركــز الصيانة العاملي الذي
يشــهد تنفيذ ادامة وصيانة جميع
انواع الطائرات وبأيادٍ عراقية.
في موازاة ذلك بينــت مديرة معهد
التدريــب والتطويــر في الشــركة
ميسون عبد الفتاح ان املعهد اعتمد

تقرير

خالل مدة الــدورة املناهج املقررة من
منظمــة (  ) EACAالدوليــة حيث
خضع املتدربون الى ســاعات تدريب
مكثفة وبواقع ( )2400ساعة توزعت
على الــدروس النظريــة والعملية
واخــرى تنفذ فــي الــورش الفنية
اخلاصة مبركز الصيانة العاملي خالل
املدة املقررة والتي بلغت ثالثني شهرا.

وعلــى هامــش اإلحتفــال مت منح
الطلبة املتخرجني شــهادة دراسية
تتيح لــه الفرصة لدخــول اختبار
الســامة اجلوية العراقية وفي حال
اجتياز االختبارات احملددة تقوم سلطة
الطيــران املدني قســم الســامة
اجلوية مبنحه اجــازة مهندس ادامة
الطائرات.

طبيعــة تعاملهــا مــع املواد
شديدة التأكسد.
من جهة اخــرى افصح كاظم
عــن حصــول الشــركة على
تقييم جيد جــدا» بعد اختتام
فريق التدقيق اخلارجي في وزارة
التخطيــط  -اجلهــاز املركزي
للتقييس والســيطرة النوعية
 /قسم منح الشــهادات نظام
ادارة اجلــودة اعماله التدقيقية
والتــي تضمنــت االجــراءات
والتعليمات والوثائق والسجالت
فــي جميع االقســام واملصانع
حيث كانــت نتائــج التدقيق
بحسب شهادة الفريق مطابقة
جلميع االجراءات مع ما معمول
به من قبل قسم ادارة اجلودة في
الشركة
من جانبهــا واصلــت املديرية

العامــة للتنميــة الصناعية
احدى تشكيالت وزارة الصناعة
واملعــادن تقــدمي خدماتهــا
التخصصيــة للصناعيــن
وتخصيص قطــع أراض إلقامة
مشــاريع صناعية عليها خالل
شهر آب املاضي
وقال مدير عام الشركة املهندس
ســام ســعيد احمد ان املديرية
تســعى لالرتقاء بواقــع القطاع
الصناعــي اخلاص من خالل تقدمي
اخلدمــات امليســرة للصناعيني
 ،مضيفــا» ان املديريــة منحت
( )105اجــازات و( )90قطعة ارض
إلقامة مشــاريع صناعية جديدة
ومنح ( )14شهادة اكمال تأسيس
للمشاريع الصناعية  ،مبينا» ان
املديريــة حريصة علــى مجريات
ســير العمــل داخل املشــاريع

الصناعيــة مــن خــال عمــل
الكشــوفات الدورية التي تقوم
بها اللجــان الفنية املتخصصة
وبشكل مكثف وجلميع املشاريع
الصناعية في محافظات العراق
كافة حيث مت كشف على ()158
مشروعا صناعيا ومنح ( )77هوية
جديدة للمشاريع الصناعية .
من جهة اخــرى لفت املدير العام
الــى دور الكشــوفات فــي دعم
املنتج الوطني حيث ان الكشف
عــن مشــروع صناعي لشــتى
الصناعات يعد مبثابة حلقة وصل
بــن الصناعي صاحب املشــروع
وبني التنمية الصناعية من جهة
وبني اجلهة ذات العالقة التي تقوم
املديريــة مبخاطبتها لتوفير املواد
االولية التي يحتاجها املشــروع
الصناعي.

وزارة النفط تسهم ب  150مركبة لنقل الزائرين
جاسم الكالبي
شــاركت وزارة النفط بعملية تفويج
الزائريــن فــي كربالء ومــن خالل 150
مركبة من شتى االنواع .
وقــال املهنــدس حســن مجيــد
اخلرســان في حديث خــاص «للصباح
اجلديد» تقــوم وزارة النفط ومن خالل
تشــكيالتها اخملتلفــة فــي كل زيارة
بعمليــة تفويج الزائريــن وخالل زيارة
العاشر من محرم احلرام شاركت 150
مركبــة مختلفة وبواقــع  85مركبة
مختلفــة االنواع اضافــة الى  65آلية
مختلفة مع مالك بشري حيث باشرت

تلك املركبات بنقل الزائرين على محور
كربــاء بابل وعــن العــدد االجمالي
لالليات املشــاركة خــال الزيارة فقد
بلغ عدد االليات املساهمة بنقل وتوزيع
املنتــج  524آلية مختلفــة من اليات
فرع كربالء لتوزيــع املنتجات النفطية
واجلهد الساند والوكالء اجلوالني اضافة
الــى الصهاريج التابعــة للمحطات
االهلية واالليات التخصصية واحملطات
املتنقلة والتــي بلغ عددها  6محطات
نصبت في ســاحات خاصــة لتجهيز
املركبات الناقلة للزائرين بالوقود .
وعن جتهيز الهيات واملواكب احلسينية

واملركبات الناقلة للزائرين بالوقود فقد
ناهزت الكميات اجملهزة من املشــتقات
النفطيــة البيضاء في عموم احملافظة
وخالل زيارة االعاشــر من محرم احلرام
 17مليون لتر بحســب مديــر الفرع ،
مشــيرا الى ان تلــك الكميات كانت
بواقع اكثر من  9ماليني لتر من البنزين
و 7ماليــن لتر من وقود زيت الغاز فيما
كانت الكميــات اجملهزة مــن النفط
االبيض  665الف لتر والذي يســتعمل
كوقود للمخابز واالفران اما بالنســبة
للغاز الســائل فقد بلغــت الكميات
اجملهزة اكثر من  194الف اسطوانة .

«الشعبية» تزود عياداتها في بغداد بأجهزة طبية
بغداد  -الصباح الجديد:
بناء علــى توجيهــات املديــر العام
الدكتــور شــاكر احمد احلــاج زودت
دائرة العيــادات الطبية الشــعبية
عددا من عياداتهــا في بغداد بأجهزة
طبية حديثــة لتقدمي أفضل اخلدمات
ملراجعيها .

وقال املدير العــام ان أربع عيادات في
بغــداد زودت بأجهزة طبيــة حديثة
عيادتان منها استشــارية وهي عيادة
الكرادة وحي العدل واثنتان شــعبية
عيــادة بغــداد اجلديــدة وســليمان
فيضي وذلك من اجــل تقدمي أفضل
اخلدمــات ملراجعيهــا وزيــادة ثقــة

املواطن بعياداتنــا .وأوضح أن الدائرة
أعدت خطة جديــدة لتطوير العمل
فــي العيــادات الطبية الشــعبية
واالستشارية ومنها تزويدها باألجهزة
الطبية والتشــخيصية إضافة إلى
توفير األدوية وحســب مــا تقتضيه
املصلحة العامة .

بالتعاون مع الجمعية الطبية العراقية

العمل تسعى الى تطبيق اشتراطات الصحة والسالمة المهنية
بغداد  -الصباح الجديد:

بحث وكيل وزارة العمل والشــؤون
االجتماعية لشؤون العمل الدكتور
عبــد الكرمي عبداهلل مــع اجلمعية
الطبية العراقية للصحة والسالمة
املهنيــة التعــاون املشــترك في
متابعة تنفيذ اشــتراطات الصحة
والسالمة املهنية في مواقع العمل.
وقــال الوكيــل خالل اســتقباله
وفدا مــن اجلمعية انه بعد قرار فك
االرتباط ونقــل الصالحيات للدوائر
واالقســام الى احملافظات بضمنها
الســامة املهنية ،عملــت الوزارة
على وضع آلية مســتندة الى امور
قانونية لتقدمي خدمات استشارية
عبر رسم السياســة والتخطيط
لالقســام التــي مت فــك ارتباطها
باملركز.
واكد وكيل الــوزارة اهمية ان يكون

هناك تعاون بني الــوزارة واجلمعية
وتالقح االفكار فيما بينهما للخروج
بعمل موحد يضمن تطبيق اجراءات
ومعايير الصحة والسالمة املهنية
فــي مواقــع العمل ،داعيــا لعقد
صيغة مذكــرة تفاهم بني اجلانبني
لوضع اخلطــوط العريضة لتوحيد
االدوار بني املركز واجلمعية.
واوضح ان املركــز الوطني للصحة
والسالمة املهنية يرسل فرق عمل
ميدانية الى احملافظات ملتابعة مواقع
العمل اخملتلفة ،واالن اصبحت هذه
املهمــة من مســؤولية احلكومات
احمللية فــي احملافظــات ،مؤكدا ان
الــوزارة يقتصر دورها على رســم
السياسات وتسعى جاهدة لتدريب
وتطوير قدرات املالكات العاملة في
احملافظات للقيام مبهامها.
من جهتها ،دعــت مدير عام املركز
الوطني للصحة والسالمة املهنية
املهندســة ازهار فاضــل اجلمعية

جانب من االجتماع

العراقية الى تزويد املركز بالفحوص
التي جتريها ملواقع العمل والشركات
لتكون لــدى املركز قاعــدة بيانات
رصينة ،وان يتــم االتفاق على آلية
للعمل من خالل مذكرة تفاهم.
على صعيد اخر شاركت مدير عام
دائــرة احلمايــة االجتماعية للمرأة
فــي وزارة العمل الدكتــورة عطور
حســن املوســوي فــي االجتماع
التحضيري الــذي نظمته اللجنة
العليا للنهوض بواقع املرأة برئاسة
امينة بغداد رئيسة اللجنة د.ذكرى
علوش.
وذكر املتحدث باسم هيئة احلماية
االجتماعية عمار منعم ان االجتماع
كان حتضيريا جللسات ستعقد مع
منظمة االسكوا ويتعلق باحتساب
الكلف االقتصادية للعنف ضد املرأة
وســتكون مخرجــات االجتماعات
التخصصية مع الــوزارات لتحديد
احتياجات العراق منها .

واضاف منعم ان املشروع سيستمر
ملدة عامــن يقدم خالله الدعم من
املؤسسات الدولية للحد من العنف
املوجه ضد املرأة نظرا ً للتكلفة التي
تصدرها ممارســة العنف ضد املرأة ،
مشيرا الى ان مشاركة دائرة حماية
املرأة ذات اهميــة الن الدائرة تعنى
بالنســاء اللواتي تعرضن اكثر من
غيرهن للعنف ومعظمهن فاقدات
للمعيل.
يذكــر ان وزارة العمــل والشــؤون
االجتماعيــة قامــت وبالتعاون مع
صنــدوق األمم املتحــدة للســكان
بافتتاح مشــروع مقــر املالذ اآلمن
للناجيات من العنــف االجتماعي
ضد املرأة الــذي يعد االول من نوعه
في تقدمي حزمة خدمــات متعددة
ومعاجلــة أســباب املعانــاة التي
جتســدت من اثر النزاعات املسلحة
والنــزوح والتي أثرت علــى أوضاع
النساء في العراق.
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القبض على شبكة

مع استمرار تقدم قواتها وتنفيذ الواليات المتحدة ست غارات جوية

«كبيرة» من المشتبه

 % 30من سوريا باتت في عهدة التحالف الدولي

بهم في هجوم األهواز

الصباح الجديد ـ وكاالت:
صرح وزير االستخبارات اإليراني محمود علوي
بأنه مت القبض على شــبكة «كبيرة» مرتبطة
بالهجوم الذي اســتهدف عرضا عسكريا في
مدينة األهواز الســبت املاضي أوقع  25قتيال.
وكانت إيــران مبنأى عن مثل هــذه الهجمات
في الســنوات األخيرة .وتبنى تنظيم «الدولة
اإلســامية» االعتداء ،إال أن طهــران اتهمت
«اجلبهة الشــعبية الدميقراطيــة األحوازية»
بالوقوف وراء الهجوم.
قال وزير االســتخبارات اإليراني محمود علوي
امــس االثنــن إنــه مت القبض على شــبكة
«كبيرة» من املشتبه بهم لصلتهم بالهجوم
على عرض عســكري في مدينة األهواز امس
السبت أسقط  25قتيال.
قولــه أثناء مشــاركته في جنــازة لضحايا
الهجوم «سنصل إلى جميع اإلرهابيني الذين
لهم صلة بهــذا الهجوم ...مت القبض بالفعل
على عدد كبير من هذه الشبكة».

واشنطن ّ
تلوح بعقوبات
ّ
لمزودي بيونغيانغ وقودًا
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت اخلارجية األميركية أن واشنطن لن تتردد
في فــرض عقوبات على أي طرف يســاعد في
تزويد كوريا الشــمالية وقوداً ،في حتذير واضح
لروسيا ،بعدما اتهمتها املندوبة األميركية لدى
األمم املتحدة نيكي هايلي ،قبــل أيام ،بالتحايل
على هذه العقوبات.
وقالــت ناطقة باســم الــوزارة ،إن بيونغيانغ
تواصل استخدام أساليب التم ّلص من عقوبات
مجلس األمــن ،مضيفة أن على الدول األعضاء
في األمم املتحدة حظر نقل وقود من سفينة الى
أخرى ،ملصلحة كوريا الشمالية.
وتابعــت أن «الواليات املتحدة لن تتردد في فرض
عقوبات على أي فرد أو كيان أو ســفينة ،تدعم
نشاطات كورية شمالية غير مشروعة ،بصرف
النظر عن اجلنسية».
وعــزّز مجلس األمن باإلجمــاع ،العقوبات على
الدولة الستالينية منذ العام  ،2006في محاولة
برنامجيها النووي والصاروخي.
لوقف متويل
َ
وفي السياق ذاته ،تراجعت قيمة جتارة الصني مع
كوريا الشمالية بني كانون الثاني وآب املاضيني،
بنســبة  57.8في املئة عن مستواها قبل سنة،
لتبلغ  1.51بليون دوالر.
وأظهرت بيانــات اجلمــارك الصينية انخفاض
واردات بكني من بيونغيانغ في تلك الفترة 89.3
في املئــة ،إلى  143.6مليون دوالر ،فيما تراجعت
الصادرات  38.9في املئة إلى  1.36بليون.

شرطة البوسنة تعتقل
اثنين من المهاجرين
وتعثر على أسلحة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالــت شــرطة البوســنة امس االثنــن إنها
اعتقلت مهاجرين أحدهما من سوريا واآلخر من
اجلزائر وعثرت على أسلحة مخبأة أثناء مداهمة
في العاصمة سراييفو.
وقالت سوفادا كولديا املتحدثة باسم الشرطة
لرويتــرز «أثنــاء مداهمــة عدة مواقــع عثرت
الشــرطة على بندقية وأربعة مسدسات وكامت
صوت وذخيــرة» .وأضافــت أن املداهمة وقعت
امــس االول األحــد .ورفضــت اإلدالء مبزيد من
التفاصيل.
ومر نحــو  15ألف الجــئ ومهاجر من آســيا
وشــمال أفريقيا عبــر البوســنة الواقعة في
منطقــة البلقان هذا العام فــي طريقهم إلى
دول أغنى في أوروبا .وعلق بضعة آالف منهم في
البوسنة بعد أن شددت كرواتيا اجملاورة اإلجراءات
على حدودها.

تقـرير

شؤون عربية ودولية

بعد استالم ترامب البيت األبيض

متابعة ـ الصباح الجديد:
في وقــت تواصلــت أمــس االول
االحد املواجهات بني «قوات سورية
الدميوقراطية» (قسد) املدعومة من
التحالف الدولي ،وتنظيم «داعش»
اإلرهابــي على محــاور عدة ضمن
اجليب األخيــر الــذي يتمركز فيه
التنظيم بشــرق الفرات ،لوحظ أن
التحالف ،عزز حضوره في ســورية
بعد وصول الرئيس األميركي دونالد
ترامب إلى السلطة على الرغم من
أن األخير كان تعهد في بداية واليته
«انسحاب سريع من سورية» ،وأفيد
بأن حلفاء التحالف باتوا يسيطرون
علــى  30فــي املئة من مســاحة
سورية.
وأوضحت «قســد» في بيــان لها
أمس االول االحد أن حصيلة املعارك
التي جــرت علــى محــاور بلدات
الباغوز وهجني والسوسة في شرق
الفرات شملت قتل  11من عناصر
«داعش» ،مع استمرار تقدم قواتها
وتنفيذ التحالف بقيــادة الواليات
املتحدة  6غارات جويــة ،وتدمير 3
ســيارات عســكرية إحداها حتمل
سالح رشاش ،باإلضافة إلى تفكيك
 34لغم أرضي.
وأشــار البيــان إلــى أن «قســد»،
«تقدمــت فــي محيــط الباغوز،
وأنشأت نقاط حتصني دفاعي حلماية
البلــدة» ،وأضاف أنــه على محور
محاذي ،مقابل ملدينة هجني ،جرت
اشــتباكات مع «داعش» ،فيما نفذ
طيران التحالف غارة اســتهدفت
سيارة عسكرية للتنظيم ودمرتها.
وأقر البيان بأن «األلغام التي زرعها
داعش بغــزارة حتديــا ً حقيقا ً أمام
قسد».
إلى ذلــك ،وفي الذكرى الســنوية
الرابعة لتدخل التحالف في سورية،

الحظ «المرصد السوري
لحقوق اإلنسان» توسيع
وجود التحالف الدولي،
مشيراً إلى أن تحركات
هذا التحالف شملت
عمليات عسكرية
وميدانية ،وأخرى
لوجستية تمثلت ببناء
قواعد عسكرية ،الفت ًا
إلى أن حلفاء التحالف
باتوا يسيطرون على
حوالى  30في المئة من
مساحة سوريا

الحــظ «املرصــد الســوري حلقوق
اإلنسان» توســعا ً لوجوده ،مشيرا ً
إلى أن حتــركات التحالــف لدعم
حلفائه شملت عمليات عسكرية
وميدانية ،وأخرى لوجســتية متثلت
ببنــاء قواعد عســكرية ،الفتا ً إلى
أن حلفاء التحالف باتوا يسيطرون
علــى حوالــى  30فــي املئــة من
مساحة سورية إذ تسيطر «قسد»
التي تشكل وحدات حماية الشعب
الكردي عمادها ،على مساحة تبلغ
 28.2فــي املئة من ســورية ،والتي

تشــمل كل منطقة منبج وريفها
في غرب نهر الفرات ،وكل منطقة
شرق الفرات باستثناء اجليب األخير
لـ «داعش» ،فيما تســيطر فصائل
مســلحة مدعومة من التحالف
علــى مســاحة  1.9فــي املئة من
األراضي السورية.
ورصد «املرصــد» تصاعد عمليات
تعزيز وجود التحالف بعد النصف
الثاني من العــام احلالي ،إذ اقام 18
قاعــدة في مناطق بشــرق الفرات
ومنبــج ،بينهــا  6قواعــد كبرى

تضــم مطارات .وكشــف املرصد
أن «املدنيني كانــوا أوائل الضحايا
من عمليات التحالف العســكرية
إذ ُقتل آالف منهــم ،وال يزال اآلالف
يعانــون مــن جراحهــم ويواصل
الغمــوض مصير العشــرات من
املفقوديــن .وأفاد بأنــه وثق مقتل
 11846شخصا ً إثر غارات التحالف
منــذ  23أيلول عام  ،2014مشــيرا ً
إلــى أن مــن بــن القتلــى 3177
مدنيــاً ،بينهم  758طفــاً ،فيما
وثق مقتل  154شــخصا ً من عوائل

«داعش» بينهم  68طفالً .كما وثق
«املرصد» مقتــل  8024على األقل
من عناصر «داعش» غالبيتهم من
جنسيات غير سورية من ضمنهم
عشــرات القياديني ،أبرزهم أبو عمر
الشيشــاني القيادي العســكري
البــارز وأبــو الهيجاء التونســي
وأبو أســامة العراقــي «والي والية
البركــة» ،وعامر الرفــدان «الوالي
الســابق لوالية اخليــر» ،والقيادي
أبــو ســياف وأبو جنــدل الكويتي
وأبو ســفيان العمراني وأبو حذيفة

األردني.
وأضاف أنه وثق مقتل  141مسلحا ً
من جبهــة النصــرة (جبهة فتح
الشــام حالياً) بضربات التحالف،
أبرزهم القيادي في تنظيم القاعدة
محسن الفضلي وأبو همام ،القائد
العســكري فــي جبهــة النصرة،
والقيادي أبو عمر الكردي والقياديان
أبــو حمزة الفرنســي وأبــو قتادة
التونســي وأبو األفغــان املصري.
كما قتــل التحالــف الدولي 169
على األقل من عناصر قوات النظام

مقتل  115وإصابة  383في اشتباكات طرابلس بليبيا
الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت وزارة الصحــة الليبية امس
االول األحــد إن االشــتباكات بني
جماعات مســلحة متنافسة في
طرابلس على مدى شــهر أسفرت
عن مقتل  115شخصا على األقل
وإصابة  383آخرين.
ويدور القتال بني اللواء السابع من
بلدة ترهونة الواقعة على بعد 65
كيلومترا جنوب شــرقي طرابلس
من جانــب وكتيبة ثــوار طرابلس
وكتيبــة النواصــي وهمــا أكبر

جماعتني مسلحتني في العاصمة
من جانب آخر.
وتدير حكومــة ،مدعومة من األمم
املتحــدة وجماعــات مســلحة،
طرابلس وغرب ليبيا أما شرق ليبيا
فتسيطر عليه حكومة منافسة.
ويشــهد البلد حالة من االنقسام
منذ اإلطاحــة مبعمر القذافي عام
.2011
وشــن اللواء الســابع وجماعات
أخرى من خــارج طرابلس هجوما
على العاصمة في أواخر أغسطس

آب وسط حالة من الغضب بشأن
تقارير عن الثروة والســلطة ومنط
احلياة املترف لبعض قادة اجلماعات
املسلحة في طرابلس.
وعند خط اجلبهة فــي منطقتي
وادي الربيــع وفاطمــة الزهــراء
السكنيتني ال تزال املنازل املهدمة
واملركبــات احملترقة واملتاجر املدمرة
والشــوارع املهجورة شاهدة على
شدة القتال.
وقالت مدير قسم اإلعالم في وزارة
الصحــة وداد أبو النيــران لرويترز

«حصيلة القتلى ميكــن أن ترتفع
لوجود حــاالت حرجة واســتمرار
القتال».
وجتوب املنطقة جماعات مسلحة
محســوبة على حكومــة الوفاق
الوطني املدعومة من األمم املتحدة
داخل مركبــات مدرعة وعلى ظهر
شــاحنات صغيرة محملة مبدافع
مضادة للطائرات.
وأثــر القتال على معظم محطات
توليد الكهرباء في طرابلس وأصاب
املطار الرئيســي فــي العاصمة

بالشلل.
ورغــم اســتمرار قصــف أهداف
مدنية فــإن حكيم الشــيخ آمر
كتيبة  42املوالية حلكومة الوفاق
قال ”األمور كلها طيبة“.
وال يزال ســكان جنــوب طرابلس
يتحملــون وطأة القتــال الداخلي
واضطر كثيرون منهم إلى مغادرة
منازلهم.
وقــال عبدالقادر الريانــي وهو أب
لثالثة أطفال ترك كل شــيء وراءه
«نحن اآلن مع أقــارب لنا وخائفون

من أعمال النهب».
ولم تســتجب كل األطراف حتى
اآلن لدعوة حكومة الوفاق بااللتزام
باتفــاق وقف إطالق النــار الذي مت
التوصل إليه في الرابع من أيلول.
وزاد التوتــر بعد إعــان حتالف من
عدة جماعات مســلحة من بينها
مجلــس مصراتــة العســكري
الســبت املاضي وقوفه إلى جانب
اللواء الســابع في القتال مؤكدا
رفضه حلكم اجلماعات املســلحة
داخل طرابلس.

هونغ كونغ تحظر حزبا يدعو الستقاللها عن الصين
الصباح الجديد ـ وكاالت:
حظرت هونغ كونــغ ،امس االثنني،
احلــزب الوطني الناشــط من أجل
استقالل املســتعمرة البريطانية
السابقة ،في أول خطوة من نوعها
منذ عودتها إلى الصني عام .1997
وواجــه طلــب حظر هــذا احلزب
انتقادات شــديدة مــن املنظمات
احلقوقيــة ومــن وزارة اخلارجيــة

البريطانية التــي طالبت باحترام
حريــة التعبير ،غير أن ســلطات
هونغ كونغ أعلنــت ،امس االثنني،
أنها وافقت على طلب الشــرطة
حظر احلزب عمال بقانون يجيز حظر
بعــض اجلمعيات لدواعــي األمن
القومي أو النظام العام.
وكتب وزير األمن في بيان نشر على
موقع احلكومة اإللكتروني« :أصدر

أوامر بحظر عمليــات حزب هونغ
كونغ الوطني في هونغ كونغ».
وطالبت شــرطة هونــغ كونغ في
يوليــو املاضي بحظر حــزب هونغ
كونغ الوطني ،وهو تشكيل صغير
ال يضم سوى  10أعضاء ناشطني،
لكنه جنح في إســماع صوته ،وال
سيما بسبب خطابه الراديكالي.
وإجراء احلظر هذا هو األول من نوعه

منذ إعادة هونــغ كونغ إلى الوطن
األم الصني.
وأعادت بريطانيا هونــغ كونغ إلى
الصني فــي  1997في إطــار مبدأ
«بلد واحد ونظامني» الذي يفترض
ضمان احلريات الفردية ملدة  50عاما.
ومبوجب اإلعالن الصيني البريطاني
لدى إعــادة لندن هونــغ كونغ إلى
بكني ،فإن هذه املنطقة ذات احلكم

الذاتي فــي جنوب الصــن تنعم
بحريــات غيــر مطبقة فــي باقي
البالد ،لكن العديديــن يؤكدون أن
بكني تعمل على تشديد سيطرتها
على هونغ كونغ.
ويتهم كثيرون بكني بتعزيز تأثيرها
في عدد من القطاعات مثل اإلعالم
والتعليــم .ولم تنجــح تظاهرات
أطلــق عليهــا اســم «حركــة

املظــات» في عــام  2014في دفع
بكني إلى التراجع بشــأن مطالبها
السياسية.
وشــهدت هونغ كونغ نشــوء تيار
من الناشــطني الذيــن يطالبون
باالســتقالل بعــد خيبــات األمل
السياسية وفشــل الدميقراطيني
في انتزاع أي إصالحات سياســية
من بكني.

توقعات ان ترد الصين بإجراء مماثل يستهدف بضائع أميركية

الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تتصاعد
متابعة ـ الصباح الجديد:
تصاعدت احلرب التجارية بني الواليات
املتحــدة والصــن مع دخول رســوم
جمركيــة أميركيــة جديــدة حيــز
التنفيذ امــس االثنني علــى بضائع
صينية مستوردة ،يتوقع أن ترد عليها
الصني بإجراء مماثل يســتهدف بضائع
أميركية ،ما يزيــد اخملاطر على النمو
العاملي.
وخالفا لتحذيــرات العديد من اخلبراء
االقتصاديني والشــركات ،فرضت إدارة
الرئيــس األميركي دونالد ترامب امس
االثنــن رســوما جمركية مشــددة
بنسبة  10%على ما قيمته  200مليار
دوالر من املنتجات الصينية.
ور ّدت الصني متهمة الواليات املتحدة
بأنها «وجهت سلسلة من االتهامات
الكاذبة واســتخدمت زيادة الرســوم
اجلمركية وغيرها من تدابير الترهيب
االقتصادي لفــرض مصاحلها اخلاصة
على الصني من خالل ممارسة ضغوط
قصوى».
ونددت احلكومــة الصينية في وثيقة
بسياسة «أميركا أوال» التي يعتمدها
ترامب مؤكدة أنها تقوم على «األحادية

واحلمائية والهيمنة االقتصادية».
من املتوقــع أن ترد بكــن على الفور
بتطبيق رســوم جمركية بنسبة  5أو
 10%على واردات سنوية من املنتجات
األميركية بقيمــة  60مليار دوالر ،في
تصعيد للحرب التجارية بني القوتني
االقتصاديتني األوليني في العالم.
ويطالــب ترامب منذ أشــهر الصني
بوضع حد ملمارســات جتارية يصفها
بأنها غير نزيهة ،وينتقد بصورة خاصة
إرغام الشركات األميركية الراغبة في
الدخــول إلى الســوق الصينية على
تقاسم مهاراتها التقنية مع شركاء
محليــن ،متهما الصني بـ»ســرقة»
امللكية الفكرية.
وقــال وزير اخلارجيــة األميركي مايك
بومبيو امــس االول األحد لشــبكة
«فوكس نيوز» إن «احلرب التجارية التي
تخوضها الصني ضد الواليات املتحدة
مستمرة منذ سنوات».
وتابع «ســنحقق نتيجة ترغم الصني
على التصرف بالشــكل الذي نتوقعه
مــن قــوة ،قــوة عاملية» مبــا يضمن
«الشــفافية ودولة القانــون .ال ميكن
سرقة امللكية الفكرية».
وتفرض واشــنطن منذ آذار رســوما
جمركية مشددة على واردات الصلب

ســابقة جرت في أواخر آب لم تسفر
عن نتيجة.
ورأت «فيتش» اجلمعة أن «سياســات
الواليــات املتحــدة التجارية احلمائية
بلغــت نقطة باتت فيهــا تؤثر فعليا
على آفاق منو عاملي ال تزال قوية» ،وقد
خفضت الوكالة توقعاتها للنمو في
الصني إلى  6,1%هذه الســنة ،بتراجع
 0,2نقطــة مئوية عن توقعات حزيران
 ،فيما باتت تتوقع منوا عامليا بنســبة
 3,1%عــام  2019بتراجــع  0,1نقطة
مئوية.

واالملنيــوم بنســبة  25%و 10%على
التوالــي ،مبررة هذا اإلجــراء بدواعي
«األمن القومي».
وعلق رئيس قسم االقتصاد في وكالة

«فيتــش» للتصنيــف االئتمانــي أن
«احلرب التجارية باتت واقعا».
وما يزيد من تعقيدات الوضع أن احلوار
يبدو مقطوعا بــن الطرفني .وأوردت

صحيفــة «وول ســتريت جورنال» أن
بكــن ألغت زيــارة مقــررة لوفد من
املفاوضني الصينيني في  27و 28ايلول
إلــى واشــنطن ،كمــا أن مفاوضات

هل تكون اليابان الهدف املقبل
ولفتت فيتش إلى أن النمو االقتصادي
في العالم «أقل توازنا وأقل تناغما».
ومــا يزيد مــن اخملاطر على التوســع
االقتصادي دخول ترامب في نزاع جتاري
مع كل الشــركاء الرئيسيني للواليات
املتحدة.
وتوصل في الوقــت احلاضر إلى هدنة
هشــة مع االحتاد األوروبي واملكسيك،
لكن إدارته جتري مفاوضات صعبة مع
كندا.
ويبــدو اآلن أن اليابــان التي تســجل
الواليات املتحدة جتاههــا عجزا جتاريا
بقيمــة  56,6مليــار دوالر ،باتت هدفا

لترامب.
وبعث عمالق التوزيع «ووملارت» رسالة
مؤخرا إلــى إدارة اترامب حــذر فيها
بأنــه في حال فرض رســوم جمركية
جديدة علــى البضائع الصينية ،فقد
يعمد إلى زيادة أسعاره على مجموعة
واســعة من املنتجات التي تتراوح بني
املواد الغذائية من أســماك وصلصة
الصويا والطحني وغيرهــا ،إلى لوازم
العنايــة الشــخصية والصحة مثل
الشامبو والصابون وأدوية التنظيف.
وأشــارت ســاره ثــورن التــي كتبت
الرسالة وهي تعمل للترويج لووملارت
إلى أن هذه الرسوم اجلمركية ستزيد
من نفقات األســر على هذه املنتجات
ذات االستخدام اليومي.
واضافت من جهة أخرى أن «أيا من هذه
املــواد غير مرتبــط بامللكية الفكرية
وال بأي أســرار جتارية ،ومــن الصعب
بالتالي أن نفهم كيف ســيؤدي فرض
رسوم على هذه املنتجات إلى حل هذه
اإلشكاليات املعقدة».
وتتزايد مخاوف أوســاط األعمال مع
تهديــد ترامب باســتهداف منتجات
صينية إضافية بقيمة  267مليار دوالر
إن ردت بكني على الرســوم املفروضة
على  200مليار دوالر من بضائعها.
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المؤبد لبديع و 87آخرين

االتفاق الروسي التركي بشأن إدلب

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قضت محكمة جنايات املنيا أمس بالسجن
املؤبــد ( 25ســنة) في حق مرشــد جماعة
«اإلخوان املسلمني» ،املصنفة إرهابية ،محمد
بديع و 87آخرين ،في إعادة محاكمتهم في 3
قضايا متعلقة بأحداث العنف التي شهدتها
محافظة املنيا (جنوب مصر) في غضون عزل
الرئيس الســابق محمد مرسي العام ،2013
واملعروفة بـ «قضية أحداث العدوة».
وسبق وقضت محكمة اجلنايات باإلعدام في
حق بديع و 182واملؤبد لـ 4آخرين في القضية
في منتصف العام  ،2014وذلك قبل أن تقبل
محكمة النقض طعون املتهمني وتقرر إعادة
محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى.
وأيــدت احملكمة أمــس االول االحــد حكم
اإلعدام علــى  4متهمني (فاريــن) ،ويقضي
القانون بإعادة إجراءات محاكمة املتهم الفار
حال توقيفه ،كما قضت بالســجن املشدد
 15عاما ً في حق  32متهماً ،والسجن املشدد
 10ســنوات لـ 17متهما ً وسجن  49متهما ً
 7ســنوات ،و 21آخرين مدة  5سنوات ،إضافة
إلى معاقبة  23متهما ً بالســجن  3سنوات،
وبالسجن عامني لـ 22متهماً.

مهدد بعدم التزام الجهاديين به

متابعة ـ الصباح الجديد:
جنــب االتفاق الروســي التركي
في مرحلة أولــى محافظة إدلب
هجوما ً عسكريا ً لقوات النظام،
لكــن محللــن يشــككون في
قدرة أنقــرة ،الداعمة للفصائل
املعارضة ،على فرضه كأمر واقع
على اجلهاديني على األرض.
بعــد أســابيع مــن التعزيزات
العســكرية إلى محيــط إدلب
(شــمال غرب) ،آخر أبــرز معاقل
هيئة حترير الشام (جبهة النصرة
ســابقاً) والفصائل املقاتلة ،وإثر
مفاوضــات مكثفــة ،توصلــت
روســيا وتركيا قبل أســبوع إلى
اتفــاق يقضي بإنشــاء منطقة
منزوعة الســاح علــى خطوط
التماس في إدلب.
وكونهــا صاحبة النفــوذ األكبر
كقــوة دولية في إدلــب ،يحمل
االتفاق تركيا املســؤولية األكبر
لتنفيــذه ،من تســليم املقاتلني
املعارضــن لســاحهم الثقيل
وصــوال ً إلــى ضمان انســحاب
اجلهاديــن متامــا ً مــن املنطقة
العازلة بحلول  15تشــرين األول/
اكتوبر.
لكــن املهمة تبــدو صعبة على
تركيا ،التي ســعت مــرارا ً خالل
املرحلة املاضية إليجاد حل لهيئة
حترير الشــام املصنفة «إرهابية»
من قبــل اجملتمع الدولــي ،والتي
تتخذ منها موســكو ودمشــق
احلجة األكبر للهجوم على إدلب.
ويقول اخلبير في الشــأن السوري
فابريس باالنــش لوكالة فرانس
برس «ال أرى كيف ستتمكن تركيا
من فرض إرادتها على اجلهاديني ،
سيكون تنفيذ االتفاق أمرا فائق
الصعوبة».
ويذهب باالنــش أبعد من ذلك ،إذ
يُرجح أن ينتهي األمر بـ»فشــل
وقف إطالق النار وبهجوم للجيش
السوري خالل األشهر املقبلة».
وتســيطر هيئــة حترير الشــام
ومجموعات جهاديــة أخرى أقل
نفوذا ً منها على نحو  70في املئة
مــن املنطقة املشــمولة باتفاق
نزع السالح ،وفق املرصد السوري
حلقوق اإلنسان.

سعت مراراً
خالل المرحلة
الماضية إليجاد
حل لهيئة تحرير

تركيا تأمر باعتقال 61

الشام المصنفة

عسكريا لالشتباه في

«إرهابية» من قبل

صلتهم بغولن

المجتمع الدولي

لم يصــدر حتــى اآلن أي موقف
رسمي من الهيئة ،لكنها تعمل،
وفق املرصــد ،على حتصني بعض
مواقعها في املنطقة العازلة.
كمــا أن وكالة «إبــاء» اإلخبارية
التابعة له وفي معرض تغطيتها
لالتفاق انتقــدت تركيا ،واعتبرت
أنها «تسعى لتحقيق مصاحلها
 ،وإظهار نفســها اخمللص الوحيد
لألهالي».
وفي تصريحات الشــهر املاضي،
قــال القائــد العــام للهيئة أبو
محمــد اجلوالنــي إن ســاح
الفصائــل «خط أحمــر ال يقبل
املساومة أبدا ً ولن يوضع يوما ً ما
على طاولة املفاوضات».
«موقف ضعيف»
ويقول باالنــش «إذا تخلت هيئة
حتريــر الشــام عــن خطوطها
الدفاعية ،ســتجد نفســها في

موقف ضعيف جــدا ً إذ أن ال أحد
ســيحميها فــي مواجهــة أي
هجوم لقوات النظام».
وتسيطر هيئة حترير الشام على
اجلزء األكبر مــن محافظة إدلب،
بينما تتواجد فصائل إســامية
ينضــوي معظمهــا فــي إطار
«اجلبهة الوطنية للتحرير» وبينها
حركة أحــرار الشــام ،في بقية
املناطق .وتنتشر قوات النظام في
الريف اجلنوبي الشرقي.
وال يقتصر األمر على هيئة حترير
الشــام برأي باالنش ،إذ أن تركيا
قد تواجه أيضا ً صعوبة في إقناع
الفصائــل املعارضة بتســليم
ســاحها الثقيل فــي املنطقة
العازلــة بحلــول العاشــر من
تشرين األول.
ويقــول إن املقاتلــن احملليني في
منطقة ســيطرة الفصائل في
شــمال حماة «غير مســتعدين

حاليــا ً لتســليم ســاحهم
الثقيل».
ورحبت اجلبهة الوطنية للتحرير،
حتالف فصائل معارضة مدعومة
من تركيا ،بحذر باالتفاق ،إذ أشادت
بـ»انتصار» اجلهود التركية لكنها
أعربت في الوقــت ذاته عن عدم
ثقتها باجلانب الروســي ،مؤكدة
عدم نيتها التخلي عن السالح.
لكن املهمــة األصعب تبقى في
فــرض االتفاق علــى هيئة حترير
الشام واجلهاديني اآلخرين.
وينشــط في إدلــب أيضــاً ،مبا
يشمل املنطقة املنزوعة السالح،
تنظيم حــراس الديــن املرتبط
بتنظيم القاعدة فضال ً عن احلزب
اإلسالمي التركستاني ،مجموعة
جهاديني أويغور مقربني من هيئة
حترير الشام.
ويقــول اخلبيــر في مؤسســة
فاونديشــن»
«سنتشــري

األميركية آرون لوند لفرانس برس
إن تركيا تواجه مهمة صعبة في
محاوالتها «تفكيــك او تدمير أو
إزاحة بعض الفصائل األكثر قوة
وتشــددا ً في إدلب في األسابيع
املقبلة».
ويضيف «أتوقع أن تستخدم أنقرة
كافة الوســائل املمكنة إلقناع
هيئة حترير الشام بحل نفسها أو
االنقسام أو تغيير اسمها  ،أو أي
شيء آخر ممكن أن ينجح».
وفي ســبيل ذلك ،قــد جتد تركيا
نفســها بحاجــة إلــى التوجه
إلــى مســؤولني فــي الهيئة أو
مجموعات قريبة منها.
تركيا في «ورطة»
ويوضح لوند «لــدى األتراك نفوذ
على البعض في هيئة حترير الشام
كما على بعــض احللفاء املهمني
لها مثل األويغور» ،مشيرا ً إلى من
احملتمل أن تعمل أنقرة على إبعاد

اجملموعات املتعاطفة مع الهيئة
عنها في سبيل إضعافها.
وقد يصل األمر بأنقرة ،وفق قوله،
إلــى «محاولة تقــدمي بدائل عبر
إبعاد من هم ال ميكن التوصل الى
تسويات معهم عن سوريا» ،لكن
هذا األمر يبدو أيضا ً معقدا ً كون
«ال أحد يريد هؤالء في بالده».
وإلى جانب نقاط املراقبة التابعة
لهــا ،أبــدت أنقرة اســتعدادها
إلرســال «املزيد مــن التعزيزات
العســكرية» الى إدلــب تنفيذا ً
لالتفاق.
ويرى الباحث في املعهد األميركي
لألمن نيكوالس هيراس أنه برغم
جنــاح تركيــا في تفــادي هجوم
قد يتســبب مبوجات جديدة من
الالجئــن إليها إال أنهــا «ال تزال
في ورطة ،فروسيا حملتها عبء
اســتئصال القاعدة ومجموعات
متشددة أخرى».

نصف مليون طفل في طرابلس في «خطر مباشر»
الصباح الجديد ـ وكاالت:
حــذرت منظمــة األمم املتحــدة
للطفولــة (يونيســف) امــس
اإلثنني مــن أن نصف مليون طفل
فــي العاصمة الليبيــة طرابلس
معرضون خلطر مباشــر بينما بات
أكثر مــن  2,6مليون طفل بحاجة
للمساعدة في ليبيا.
 ،وأســفرت املعارك منذ  27آب بني
اجملموعات املســلحة املتناحرة عن
ســقوط  115قتيال علــى األمل
حوالــى  400جريح ،حســب آخر

حصيلــة نشــرتها وزارة الصحة
الليبية مساء السبت.
وقالــت املنظمة في بيــان تلقت
وكالة فرانس برس نسخة عنه ،إن
«نصف مليون طفل في طرابلس
في خطر مباشــر» مــع تصاعد
القتال «وأكثر من  2,6مليون طفل
بحاجة للمساعدة في ليبيا».
وقال ِخيرْت كاباالري املدير اإلقليمي
ليونيســف في الشــرق األوسط
وشــمال أفريقيا «أُصبنا بصدمة
وحزن اثــر تقارير حول مقتل عائلة

بأكملها اليوم ،مبن فيهم طفالن،
نتيجة تعــرض منزلهم للقصف
في طرابلس» .وأوضــح أنه بذلك
«يرتفع العــدد اإلجمالي لألطفال
الذين قتلوا إلــى ثمانية» منذ 27
آب املاضي» .وأكــد أن «عددا أكبر
بكثيــر مــن األطفــال يواجهون
انتهاكات متعددة حلقوق الطفل»،
مشيرا إلى تقارير حول «مزيد من
األطفال يجــري جتنيدهم للقتال،
مــا يعرضهم خلطر محــدق .وقد
قتل طفل واحد على األقل نتيجة

لذلك».
وأوضــح كابــاالري «مــع تصاعد
االشــتباكات في جنوب طرابلس،
تعرضــت أكثر مــن  1200عائلة
خالل الـ 48ساعة املاضية وحدها
للتهجير».
وأضاف أنه «بذلــك يصبح العدد
اإلجمالــي للنازحــن أكثر من 25
الف شخص واليونيسف وتقدر أن
نصف هذا العدد هو من األطفال».
وحذر من نقص امليــاه والكهرباء
وتفشي احلصبة واستخدام املزيد

مــن املدارس إليــواء عائالت نازحة
«مــا قد يــؤدي الى تأخيــر موعد
بدء السنة الدراســية (احملدد) في
الثالث من تشرين األول «.
واشار الى أنه «بالنسبة لألطفال
الذين يتنقلون عبر البالد في ليبيا،
هــذا العنف يزيد مــن معاناتهم
الشديدة» .وقال إن «مئات الالجئني
واملهاجرين احملتجزيــن ،مبن فيهم
األطفــال ،اضطروا إلــى التنقّ ل
بسبب العنف».
ومنــذ إطاحــة نظــام الرئيــس

معمر القذافــي ومقتله
الراحــل
ّ
خــال انتفاضــة دعمهــا حلف
شــمال األطلســي فــي 2011
كانــت العاصمة الليبية طرابلس
مسرحا للمعارك واملواجهات بني
فصائل مسلحة.
وعلــى الرغــم من اتفــاق لوقف
إطالق النــار مت التوصل إليه في 4
أيلول احلالي ،جتــددت املعارك هذا
األســبوع وبخاصة في حي صالح
الديــن وعلى الطريق املــؤدي إلى
مطار طرابلس الذي دُ ّمر في .2014

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت وسائل إعالم رســمية امس االثنني إن
السلطات التركية أمرت باعتقال  61من أفراد
اجليش مــن البحرية والقــوات البرية منهم
ضباط كبار لالشتباه في صلتهم برجل دين
مقيم في الواليات املتحــدة تقول أنقرة إنه
كان وراء تدبير محاولة انقالب فاشلة في عام
.2016
وقالت وكالــة األناضول التركيــة لألنباء إن
 18من املطلــوب القبض عليهم ما زالوا في
اخلدمة وأضافت أن من بينهم  13برتبه ميجر
و 12برتبة كابنت من القوات البرية و 24برتبة
لفتنانت أول من البحرية.
ونفــذت الســلطات حمــات منتظمــة
اســتهدفت من تشــتبه أنهــم أعضاء في
شــبكة رجل الديــن فتــح اهلل كولن منذ
محاولة االنقالب التي قتل فيها  250شخصا
في يوليو متــوز  .2016وينفي كولن أي دور له
في االنقالب الفاشل.

الكويت :هناك انسجام

تام مع اإلدارة األميركية
بشأن قضايا المنطقة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
نقلت وســائل إعالم كويتية عــن نائب وزير
اخلارجية ،خالد اجلار اهلل ،تأكيده ،تعليقا على
تصريح ترامب النفطي ،وجود انســجام تام
مع اإلدارة األميركية بشــأن قضايا املنطقة
وأسعار النفط والطاقة.
وذكرت صحيفة «اجلريدة» الكويتية من جهة
أخرى أن املسؤول الكويتي الرفيع أعرب خالل
مشــاركته في حفل الســفارة السعودية
مبناسبة عيد اململكة الـ  ،88عن ارتياح بالده
من نتائج «اللقاء الذي جمع روســيا وتركيا
ملعاجلــة الوضع فــي إدلب ووضــع منطقة
منزوعة السالح الذي نزع فتيل الصدام».
وبشــأن زيارة الرئيس الروســي إلى املنطقة،
قال نائب وزير اخلارجية الكويتي« :إن روســيا
االحتادية تلعــب دورا مهما في املنطقة ،الفتا
إلى أن الزيارة ستســهم في بلورة الكثير من
آليات العمل مع أصدقائنا في روسيا من أجل
تكريس األمن».
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شاحنات في إيران بسبب
العقوبات األميركية

متابعة الصباح الجديد:
قال متحدث باسم شــركة إيه.بي فولفو
السويدية للشاحنات يوم أمس االثنني إن
الشركة أوقفت جتميع شاحنات في إيران
ألن العقوبات األميركية حتول دون حصولها
على مستحقاتها.
وأعاد الرئيس األميركــي دونالد ترامب في
الســادس من أغسطس آب فرض عقوبات
على إيران بعد قراره االنسحاب مع االتفاق
النووي املبــرم معها .وأجبــرت العقوبات
شركات في أملانيا ودول أوروبية أخرى على
إعادة النظر في االستثمار بإيران.
وقال فريدريك إيفارســون املتحدث باسم
فولفــو إن اجملموعــة رمبا لــن تتمكن من
احلصــول علــى مســتحقاتها مقابل أي
أجزاء تقــوم بشــحنها وبالتالــي قررت
وقف نشــاطها في إيران في لطمة أخرى
لصناعات السيارات اإليرانية التي متكنت
على عكــس قطاعي الطاقــة واملصارف
من توقيــع اتفاقات مع كبرى الشــركات
األوروبية.
وأبلغ إيفارســون رويترز عبــر الهاتف ”مع
كل هذه العقوبات واإلجراءات األمريكية...
ال يعمــل النظــام املصرفي فــي إيران .ال
نستطيع احلصول على مستحقاتنا“.
وقبل إعادة فــرض العقوبات عبرت فولفو
عن طموحهــا في أن تصبح إيــران مركز
صادراتها الرئيســي فــي منطقة اخلليج
وأسواق شمال أفريقيا.

مصر تلغي عطاءي

سندات للمرة الرابعة
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهرت بيانــات البنك املركزي املصري يوم
االثنني أنه مت إلغاء عطاءين لبيع ســندات
ألجل خمس وعشــر سنوات بعدما طلبت
البنوك واملستثمرون أسعار فائدة مرتفعة.
وتلك هي املرة الرابعــة على التوالي التي
تلغي فيها مصر عطاء للســندات بسبب
طلــب عوائد تراهــا مصر ”خــارج احلدود
املنطقية“ حسبما ذكرت وزارة املالية عند
إلغاء عطاءي ســندات ألجل ثالث وســبع
سنوات في وقت سابق هذا الشهر.
وقال مصرفيان لرويترز شارك أحدهما في
عطاء هذا األسبوع إن البنوك واملستثمرين
طلبت عوائد تتراوح بني  18.50و 19باملئة.
ولــم يتضح على الفور مــا إذا كانت وزارة
املالية والبنك املركزي سيطرحان السندات
من جديد في عطاء خاص كما حدث قبل
ثالثة أســابيع ،وفقا ملتعاملني في السوق،
عندما اشــترى بنك االســتثمار القومي
السندات في عطاء خاص.
تســتهدف مصر الوصول مبتوسط سعر
الفائــدة على أدوات الديــن احلكومية في
موازنــة  2019-2018احلالية إلى نحو 14.7
باملئة مقارنة مع  18.5باملئة في الســنة
املاليــة  2018-2017التــي انتهت في 30
يونيو حزيران.
وقــال متعامل فــي ســوق أدوات الدين
لرويترز طالبا عدم نشر اسمه ”يبدوا أنهم
استقروا على زيادة املطلوب من أذون اخلزانة
مقابــل رفض بيع ســندات خزانة بعوائد
مرتفعة ...قد ينتظرون حتى نزول العوائد
ملا يقارب  18باملئة“.

تقـرير

اقتصاد

أوبك تستبعد أية زيادة إضافية فورية في إنتاج الخام

ارتفاع صادرات النفط عالميا وخام برنت يتجاوز  80دوالرًا
متابعة الصباح الجديد:
ارتفعت أســعار النفــط ،امس
االثنــن ،فيما ســجل خام برنت
أكثر من  80دوالرا ً للبرميل الواحد
مع تقييــد صادرات اخلام اإليرانية
جــراء العقوبــات األميركية ،ما
يتسبب في شــح في اإلمدادات
العاملية ،فيما اســتبعدت أوبك
وروسيا يوم امس االول األحد أية
زيــادة إضافية فورية فــي إنتاج
اخلام.
وســجلت العقــود اآلجلة خلام
برنــت حتميل كانــون األول أعلى
مســتوى لتســجل  80.12دوالرا ً
مرتفعــة  1.87دوالر أو ،2.39%
وارتفعت عقود اخلــام األميركي
غرب تكســاس الوســيط 1.49
دوالر أو ما يعادل  2.08%لتسجل
 72.25دوالرا ً للبرميل.
واستبعدت السعودية أكبر منتج
في أوبك وروســيا أكبر املنتجني
احللفاء لهــا خارج املنظمة أمس
األحد أي زيــادة إضافيــة فورية
في إنتاج اخلام فــي رفض عملي
لدعوات الرئيس األميركي دونالد
ترامــب إلــى التحــرك لتهدئة
السوق.
وذكــر وزيــر الطاقــة الروســي
ألكســندر نوفاك أنــه ال توجد
ضرورة لزيــادة اإلنتاج على الفور،
مبينــا ان «الطلــب على النفط
ســينخفض في الربع األخير من
العام احلالــي وفي الربع األول من
العام القــادم وحتــى اآلن ،قررنا
االلتزام باتفاقاتنــا في حزيران» ،
واغلقت أسعار النفط ،السبت،
على ارتفــاع بلــغ  75بدعم من
عالمات على أن عقوبات إيران قد
تكبح انتاجها مــن اخلام وارتفاع
الطلب من الصني.
وارتفعــت العقــود اآلجلة خلام

سجلت العقود اآلجلة
لخام برنت أعلى
مستوى لتسجل
 80.12دوالراً مرتفعة
 1.87دوالر أو
 ،2.39%وارتفع الخام
األميركي الوسيط
أو ما يعادل 2.08%
لتسجل  72.25دوالراً
للبرميل

أنابيب تصدير اخلام العراقي

القياس العاملي برنت مبقدار 0.90
سنتا مبا يعادل  1.20باملئة لتصل
الــى  75.63دوالر للبرميل  ،وزادت
العقود اآلجلة خلام غرب تكساس
الوســيط األميركــي خمســة
سنتات إلى  68.72دوالر للبرميل
مرتفعا  98سنتا او ما يعادل 1.31
.%
وانهى اخلام األميركي األســبوع
على مكاسب تزيد عن  4.2باملئة
بعد ســبعة أســابيع متتالية
مــن التراجــع ،في حــن بلغت
مكاسب برنت على مدار األسبوع
 5.5باملئــة بعــد ثالثة أســابيع
من االنخفاضات في األســعار ،

وانحسرت بشكل طفيف اخملاوف
من أن حربــا جتاريــة متصاعدة
بني الصــن والواليات املتحدة قد
تبطئ
بزيادة بلغت  20ألف برميل يوميا
عن مســتوى آب املاضــي ،تتّجه
صادرات النفط من جنوب العراق
صوب مســتوى قياســي مرتفع
هذا الشــهر مما يعزّز مؤشــرات
التزام ثاني أكبــر منتج في أوبك
باتفاق زيــادة املعروض من دون اي
تأثير للتظاهــرات واالحتجاجات
التي تشــهدها مدن اجلنوب على
زيادة االنتاج.
وتفيد بيانات تتبع الســفن التي

جمعها مصدر بالقطاع النفطي
بأن هــذه الزيادة تأتي عقب اتفاق
حزيــران ،بــن أوبــك واملنتجني
املتحالفــن معها علــى تعزيز
املعروض بعــد أن كبحوا اإلنتاج
منذ عام الفني وســبعة عشــر
لتصريف تخمــة املعروض ،وفي
آب نفذ العراق ثاني أكبر زيادة في
إنتاج دول أوبك مع تراجع شحنات
إيــران التــي تواجــه عقوبــات
أميركية مجددة  ،وتؤكد البيانات
أيضــا ان الزيادة في االنتاج جاءت
بفضــل سالســة العمليات في
مرافــئ التصدير وفــي ظل عدم
تأثر التدفقات باالضطرابات التي

تشهدها البصرة.
وقبــل اتفــاق أوبك املبــرم في
حزيران ،رفع العــراق صادراته من
موانــئ اجلنــوب لتعويض توقف
الشــحنات من منطقة كركوك
شــمال البالد في تشــرين األول
املاضي بعدما اســتر ّدت القوات
العراقية الســيطرة على حقول
النفط هناك من األكراد.
وأعلن العراق إنه مســتعد لزيادة
ّ
وضخ تسعني ألف برميل
اإلنتاج
اضافيــة يوميــا في ثانــي أكبر
زيادة داخل أوبــك بعد ليبيا وفقا
لتقديرات احمل ّللني ووســائل إعالم
القطاع التــي جتمعهــا أوبك ،

واصطدمــت طموحــات العراق
والدول املنتجــة بالواقع بعد ان
أعرب الرئيس األميركــي دونالد
ترامب مجــددا عن امتعاضه من
مستوى أســعار النفط ،مطالبا
أوبــك بالعمــل علــى خفــض
األسعار ،مقابل احلماية األميركية
التي حتصل عليهــا بعض الدول
في املنظمة  ،وجاء تصريح ترامب
قبل اجتمــاع مرتقــب ملنظمة
أوبك ومنتجني من خارج املنظمة
فــي اجلزائر األســبوع املقبل ،ما
يؤشــر جدية واشنطن بالتالعب
باسعار سوق النفط مبا يتالءم مع
منافعها الشخصية.

إلى جانب ّ
تدني كبير في قاعدة المستهلكين وفقدان اليد الماهرة

مشاريع اليمن الصغيرة والمتوسطة تتكبد خسائر اقتصادية كبيرة

الصباح الجديد  -وكاالت:
تعرضــت املشــاريع الصغيــرة
واملتوسطة في اليمن منذ آذار عام
 2015ألضرار وخســائر كبيرة  ،من
بينهــا أضرار ماديــة حلقت بأصول
اإلنتــاج والبنيــة التحتية وفقدان
في األرواح واإلصابــات  ،إلى جانب
تدنّي كبير في قاعدة املستهلكني
وفقدان اليد العاملة املاهرة وقيود
احلصــول على التمويــل وانقطاع
التيــار الكهربائــي وغيرهــا من
اخلدمات األساس.
ّ
وأظهرت دراسة أصدرتها
«منظمة
العمل الدولية» خالل الشهر اجلاري
أن بيئة األعمال أصبحت محفوفة
باملصاعــب والتحديــات ملعظــم
نشــاطات األعمال التجارية  ،إال أن
أشد هذه املشاريع معاناة هي تلك
ّ
التي حلقت بها أضرار مباشرة بفعل
احلرب التي أشــعلتها امليليشيات
احلوثية االنقالبية.
وأفادت الدراسة ،التي حملت عنوان
«تقومي أضرار املؤسسات املتوسطة
والصغيرة -اليمــن (مدينة صنعاء

وضواحيها)» ،بأن «نسبة املشاريع
تدمرت
املتوسطة والصغيرة التي ّ
كليــا ً بلغت  5في املئــة ،في حني
تك ّبدت  22في املئــة منها أضرارا ً
كبيرة في األصول البشرية واملادية
واالقتصادية ،وتع ّرضت  58في املئة
منها ألضرار محدودة ،كما تك ّبدت
 40في املئة منها خســائر بشرية
مباشرة ،وأصيب  35في املئة بأضرار
مادية مباشــرة في املباني والبنية
واملعدات واألثاث
التحتية واألجهزة
ّ
وعدد من املواد اخلام واملنتج النهائي
وغيرها .
وأضافت« :بحســب غرفــة جتارة
وصناعــة صنعــاء ،تع ّرضــت
مؤسسات خاصة صناعية وجتارية
إلى أضرار بالغة تك ّبدت بســببها
خســائر فادحة في املوارد البشرية
تقــدر بـ 39بليــون دوالر».
واملادية
ّ
أعده املكتب
وأظهرت نتائج مسح ّ
ّ
اإلقليمي للدول العربية
لـ»منظمة
العمل الدولية و»مؤسســة أفكار
للخدمــات االستشــارية» أن «97
في املئة من املشــاريع املتوسطة

والصغيــرة تك ّبــدت خســائر
اقتصادية ناجمة عن تو ّقف العمل
العمال ،إلى جانب
وعن دفــع رواتب
ّ
خســائر في إيرادات كانت متو ّقعة
وانخفاض في عدد الزبائن».
وشــمل املســح  460مشــروعاً،
 338منها مشــاريع صغيرة و122
متوســطة ،ولــم تتجاوز نســبة
املشاريع اململوكة من قبل النساء
 5فــي املئة .وبلــغ إجمالي األضرار
االقتصاديــة التــي حلقــت بهذه
املشــاريع  37ألف دوالر للمشاريع
الصغيرة وأكثر مــن  99ألف دوالر
للمشــاريع املتوســطة .وبنــت
الدراسة تقدير الكلفة على أساس
«ضياع فترة لم تتجاوز  6شــهور»،
وتقفــز هذه األرقــام إلى الضعف
تقريبا ً للمنشــآت التــي تك ّبدت
أضرارا ً كبيــرة في املمتلكات والتي
بلغت نسبتها نحو  10في املئة.
ويطغى علــى هيكليــة القطاع
اخلاص اليمني وفي صورة واســعة
املشــاريع األصغــر والصغيــرة
واملتوســطة مبا يزيــد على  97في

املئة من الشــركات ومبا يقارب 290
ألف مشــروع ،ويصل إجمالي عدد
العمال فيها إلى أكثر من  600ألف
عامل ،من بينهــم حوالى  30ألف
امرأة.
ولفتت الدراســة إلى «انحســار
فرص العمــل في هذه املشــاريع،
إذ جرى تســريح  60فــي املئة من
ّ
العاملني
واملوظفني فيها بســبب
األضرار ،التي شــملت أضــرارا ً في
البنية التحتية في  30في املئة من
تلك املشاريع ،وتك ّبدت نصف تلك
وامتدت
النســبة أضرارا ً كبيــرة».
ّ
األضرار لتصيــب األجهزة
واملعدات
ّ
واملواد اخلام وس ّيارات النقل الالزمة
لعمليات املنشــأة ،إذ خسر  30في
املئة على األقل من هذه املشــاريع
نحــو  50فــي املئة مــن أصولها
الثابتة.
وأضافــت الدراســة« :تضــ ّررت
سلســلة اإلمــداد والتموين إلى
جانــب إمكان الوصــول إلى مكان
عمل املشروع واخلســارة الناجمة
عن فقــدان قاعدة املســتهلكني

ورأس املال ،وبســبب هــذا الوضع
اضطر أصحــاب األعمال إلى اتخاذ
ّ
قــرارات مهمة لضمان اســتمرار
أعمالهم» .ولكن غياب التخطيط
الســليم وإجــراءات للتعامل مع
األخطار ،ســاهم في زيادة األثر في
مشاريع عملهم.
ولم يتجاوز عدد املشاريع املشتركة
في التأمني  6مشــاريع من كامل
الع ّينة املشــمولة باملسح ،غير أن
التأمني لم يشمل األضرار الناجمة
عن احلــرب لـ 4من هذه املشــاريع.
ولفتــت الدراســة إلى أن نســبة
املشــاريع التي بقيــت مغلقة لم
تتجــاوز  10في املئــة 8 ،في املئة
منها مشاريع صغيرة و 14في املئة
متوســطة ،في حني بلغت نسبة
املنشآت التي اســتأنفت أعمالها
في صورة جزئية  41في املئة ،على
رغم املســتوى الكبير من األضرار
والتحديات املصاحبة.
وقدرت الدراسة متوسط التعويض
ّ
املالــي الذي يحتاج إليه املشــروع
الواحد الســتعادة نشــاط عمله

بنحــو  41ألــف دوالر ،فــي حــن
يحتاج أصحاب املشاريع الصغيرة
في املتوســط نحــو  18ألف دوالر،
ّ
ويغطي اجلزء األكبر من التمويالت
املطلوبة املواد واملوجودات.
ودعت الدراســة إلى تقــدمي منح
صغيرة الســتبدال وحتديث أصول
اإلنتــاج املفقــودة ،مثــل األجهزة
واملعــدات واألدوات ،وتنفيذ برنامج
ّ
لدعــم األجور من شــأنه أن يتيح
للمشــاريع املتضــ ّررة اإلبقاء على
العمال.
ّ
وحضت على تضمني مجموعة من
ّ
املعايير الرئيسة التي ميكن اتّباعها
لتحديــد املشــاريع املتوســطة
والصغيــرة التي ميكنهــا العودة
قدمت لها
إلى العمــل في حــال ّ
األشد
املســاعدة ،ومنها األعمال
ّ
تض ّرراً ،أو املغلقــة أو املفتوحة في
صورة جزئيــة ،أو التي يعمل فيها
عدد كبير من
العمال ،أو التي حتتاج
ّ
إلى دعم أقل للعــودة إلى العمل،
أو تتط ّلــب اســتبدال في األجهزة
واملعدات ،أو فيها مواد خام متض ّررة.
ّ

االقتصاد العالمي يواصل نموه بوتيرة مرتفعة نسبيًا خالل  2018و2019

صندوق النقد العربي يتوقع نمو االقتصادات العربية  3من المئة عام 2019
الصباح الجديد ـ وكاالت:
تو ّقــع صنــدوق النقــد العربي منو
اقتصادات الــدول العربية نحو 2.3
في املئة عــام  2018و 3في املئة عام
 ،2019مــع تغييــرات فــي معدالت
التضخم خــال الفتــرة املذكورة.
ورجح الصنــدوق في تقريــر «آفاق
االقتصاد العربي» الذي أصدره أمس
االول  ،أن يواصل االقتصاد العاملي منوه
بوتيرة مرتفعة نســبيا ً خالل عامي
 2018و ،2019مســتفيدا ً من الزيادة
امللموسة في نشــاطات االستثمار
التــي كان لها األثــر األكبر في دعم
مستويات الطلب الكلي ،ومنو حركة
التجارة الدولية أخيــراً .وتوقع أيضا ً
ارتفاع معدل النمو العاملي إلى نحو
 3.9في املئة عامي  2018و ،2019وفق
تقديرات بعض املؤسســات الدولية،
مبا يشــكل أعلى وتيرة منو ُمسجلة
في أعقاب األزمة املالية العاملية.
ولفت الصندوق الى أن إصدار التقرير
يأتي فــي إطار اجلهــود التي يبذلها
لدعــم أصحــاب القرار فــي الدول
العربية ،ويتضمــن حتديثا ً لتوقعات
النمو االقتصادي واجتاهات التضخم
في الدول العربية خالل عامي 2018
و .2019وتوقــع التقرير ارتفاع معدل
النمو في البلدان املتقدمة بفعل عدد

من العوامل ،على رأســها استمرار
السياسات النقدية التيسيرية في
بعض هذه الدول ،وتبنّي سياســات
مالية توسعية في بعضها اآلخر ،ما
سيدعم الطلب الكلي على مستوى
دول اجملموعة .وتوقع أن تواصل الدول
النامية واقتصادات السوق الناشئة
حتســن مستويات
اســتفادتها من ّ
الطلــب اخلارجي ،وارتفاع األســعار
العاملية للنفط .وأشار الى أنه حتيط
بالتعافي االقتصادي العاملي أخطار
ترتبــط بالتأثيــر احملتمــل لتصاعد
حــدة التوتــرات التجاريــة ،وتزايد
معدالت املديونيات العامة واخلاصة،
واحتمــاالت فقدان بعــض البلدان
النامية واقتصادات السوق الناشئة
زخــم النمو احملقق خالل الســنوات
السابقة ،إضافة إلى األخطار الناجتة
من تراكم مواطن الهشاشة املالية
في هذه األسواق.
حتســن التطــورات
وأكــد أن
ّ
االقتصاديــة الكليــة يوفــر فرص ًة
لصانعي السياســات للتركيز على
جتــاوز التحديــات االقتصادية التي
تعيــق التقدم باجتــاه حتقيق أهداف
التنميــة املُســتدامة ،ال ســيما
في الــدول النامية .وتشــمل هذه
التحديات احلاجة إلى تنويع الهياكل
االقتصاديــة ،وخفــض مســتويات
التفاوت في توزيع الدخل ،ودعم رأس

املال البشري ،وتعزيز وبناء املؤسسات
وحوكمتها بهدف ضمان ديناميكية
األســواق ،مبا يســاعد علــى زيادة
اإلنتاجية والتنافسية.

وأوضح أن أســواق النفــط العاملية
بــدأت تتّجه نحو اســتعادة التوازن
منذ العام  ،2017منهي ًة  3ســنوات
من التراجــع في األســعار .وفي ما

من االرتفاع في مســتويات الطلب
اخلارجــي ،وزيــادة أســعار النفــط
العاملية ،وبــدء ظهور اآلثار اإليجابية
لبرامــج اإلصالح االقتصــادي التي
ّ
تنفذ في عدد من هذه الدول.
وتو ّقع أن يتأثــر معدل التضخم في
الدول العربية بالزيادة في مستويات
الطلــب الكلــي مع حتســن األداء
االقتصادي في عــدد من هذه الدول،
والتوجه نحو زيــادة األجور والرواتب
في دول أخرى ،كما سيتأثر املستوى
العام لألســعار بتواصــل اإلجراءات
املتخذة فــي بعض الــدول إلصالح
ن ُظــم الدعم ،وباإلجــراءات اخلاصة
بفرض الضرائب ،ورفع بعض الرسوم
احلكومية.
أمــا العوامــل اخلارجيــة املؤثــرة
فــي املســتوى العام لألســعار في
الــدول العربية ،فتتمثــل في االجتاه
التصاعدي الذي تشــهده األسعار
العامليــة للنفط منــذ بداية العام
احلالي ،وتأثيرها في أســعار السلع
واخلدمــات ،إضافة إلى رفع أســعار
الفائدة العاملية ،ما ســيدعم قيمة
اجتماع سابق لصندوق النقد العربي الدوالر مقابل العمالت األخرى ،ويؤدي
إلى ارتفاع أســعار السلع املُستوردة
يتعلــق باجتاهات النمــو االقتصادي في بعــض الدول العربيــة .كذلك،
في الــدول العربيــة ،ذكــر التقرير توقع أن يبلغ معــدل التضخم نحو
أن أداء االقتصــادات العربية شــهد  11.40في املئة خــال العام احلالي،
حتسنا ً خالل العام احلالي ،مستفيدا ً ونحو  8.3فــي املئة العــام املقبل.

ورجح أن يرتفع معدل التضخم في
الدول العربية املُصدرة للنفط خالل
العام احلالي ،إلى  7.6في املئة مقارنة
بنحو  5.7في املئــة عام  ،2017فيما
يتوقع أن يبلغ  6في املئة عام .2019
وتتباين اجتاهات معدل التضخم ما
بني اجملموعات الفرعية املُتضمنة في
هذه اجملموعة ،حيــث يُتوقع أن يبلغ
معــدل التضخم فــي دول مجلس
التعــاون اخلليجي نحــو  3في املئة
خالل العام احلالــي ،و 1في املئة عام
 .2019في املقابل ،يُتوقع أن يســجل
معــدل التضخم مســتويات أعلى
في مجموعــة الدول العربية األخرى
املُصدرة للنفط ،ليبلغ نحو  8.1و6.2
في املئة على التوالي.
وفي ما خص الدول العربية املُستوردة
للنفــط ،توقــع التقريــر أن يتأثــر
املستوى العام لألســعار بالتغيرات
في األسعار العاملية للنفط والغذاء،
والضغوط التي تتعرض لها أســعار
صرف العمالت احمللية في بعض دول
اجملموعة ،في ضــوء نقص املعروض
مــن العملــة األجنبية .وســيتأثر
املستوى العام لألســعار باإلجراءات
املتخذة من بعــض احلكومات للحد
من الواردات السلعية .وتوقع أن يبلغ
معدل التضخم في هذه الدول نحو
 14.5فــي املئة خالل العــام احلالي،
ونحو  10.1في املئة عام .2019
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الصهيونية األميركية  -المشكلة الحقيقية
األهرام ويكلي  21أيلول 2000

هذه هي املقالة االولى من سلســة
مقاالت عن إساءة فهم الصهيونية
االميركيــة وإســاءة احلكــم على
دورها في القضية الفلســطينية،
في رأيــي ،دور اجلماعات الصهيونية
والنشاطات في الواليات املتحدة لم
يتم التحدث عنــه او التعاطي معه
خالل فترة (عملية الســام) اهمال
وجدته مثير للدهشة ،ألن السياسة
الفلســطينية كانت اساسا ً ترمي
مبصيرنا كشعب في حضن الواليات
املتحدة ،ويتحكمون بها تقريبا هؤالء
الذين آراؤهم السياسية أكثر تطرفا
من الليكود اإلسرائيلي بنحو ما.
دعوني أقدم مثاال صغيراً .منذ شهر
ارســلت صحيفة هارتس أحد كتاب
اعمدتهــا البارزين( ،اري شــافيط)
ليقضي عدة ايــام في احلديث معي،
وظهــر ملخص جيد لهــذه احملادثة
الطويلة على شــكل مقابلة سؤال
وجواب فــي ملحق اجلريــدة الصادر
فــي  18اب ،من دون قطــع او رقابة
اساســا لقد عبرت عــن ارائي بكل
صراحة بالتأكيد االساسي على حق
العودة واحداث عام  1948ومسؤولية
إســرائيل عن كل ذلك .وقد فوجئت
بأن ارائي نشــرت كما قلتها ،من دون
أي تعديــل من قبل احملرر (شــافيط)
التي كانت اسئلته دائما دمثة وغير
صدامية.
بعــد املقابلــة بأســبوع رد (ميرون
بنفينيســتي) نائب احملافظ السابق
للقــدس علــى املقابلــة .كان ردا
شــخصيا مليئا باإلهانــات املقززة
والقذف املوجــه ضدي وضد عائلتي.
لكنــه لم ينكــر ان هناك شــعب
فلســطيني ،او هناك مطرودين في
عــام  .1948وفــي الواقع قــال لقد
هزمناهم وملاذا نشــعر بالذنب؟ بعد
اســبوع رديت على (بنفيســتي في
هارتس) :ونشــر ما كتبته أيضا ً من
دون قطع .ذكرت القراء اإلسرائيليني
ان (بنفيســتي) كان مســؤوال عن
تدميــر (احلــارة املغاربيــة) في عام
 1967التــي فقــد فيهــا مئات من
الفلســطينيني بيوتهــم بســبب
البلدوزرات اإلســرائيلية (ورمبا يعرف
عن مقتل كثير من الفلسطينيني).
لكننني لم اذكر (بنفينستي) وقراء
هارتــس اننــا موجودون كشــعب،
ونســتطيع ان نناقش في حقنا في
العودة في االقل ألن هذا مسلم به.
اود التأكيد على نقطتني هنا .األولى
ان املقابلة لم تظهر في أي صحيفة
أميركيــة ،وبالتأكيــد وال أي جريدة
يهوديــة -أميركية .حتــى لو كانت
هناك مقابلة ،فســتكون األســئلة
املوجهــة لــي عدائيــة ومضايقة
ومهينة ،مثل ملاذا تورطتم باإلرهاب،

ملاذا لم تعترفوا بإسرائيل بعد ،وملاذا
كان احلاج امني نازيا ،وهكذا لم ينكر
اليمينــي اإلســرائيلي الصهيوني
(بنفينيســتي) بغــض النظــر عن
مدى احتقاره لــي وألرائي ،بأن هناك
شعب فلسطيني اجبر على الرحيل
عن ارضــه في عــام  .1948لكن اي
صهيوني أميركي ســينفي حدوث
أي غزو ،او كما زعــم (جان بيترز) في
كتابه عــام  1984الذي نســي اآلن
واختفى منــذ زمن ســحيق (الذي
فاز بكل اجلوائــز اليهودية حني ظهر
هنــا) ،لم يكن هناك فلســطينيني
أحياء في فلســطني قبل عام .1948
يعتــرف كل إســرائيلي بســهولة
وبنحو واضح متاما ان كل إســرائيل
كانت فلســطني ســابقا( ،كما قال
موشيه ديان صراحة في عام )1967
كل بلــدة ،او قرية إســرائيلية لها
اســم عربي .ويقول (بنفينســتي)
صراحة (نحن) غزونــا ،ماذا في ذلك؟
ملاذا نشــعر بالذنب من انتصارنا؟ ان
النقــاش الصهيوني األميركي ليس
بهذه الصراحة املباشــرة .ويجب ان
يلف ويــدور في احلديث عــن ازدهار
الصحراء والدميقراطية اإلسرائيلية
الخ ،متجنبا ً الوقائع الرئيســة متاما ً
بشأن عام  ،1948التي عاشها فعليا
كل إســرائيلي تقريبــا ،بالنســبة
لألميركيــن ،هــذه مجــرد اوهــام
وليست حقائق .لقد ابتعد مناصرو
إســرائيل من االميركيني عن الوقائع
كثيرا جدا ،ووقعوا في تناقضات ذنب
(الديسبورا) الشتات (لكن ما معنى
ان تكــون صهيونيــا وال تهاجر الى
إسرائيل؟) وروح االنتصار مثل األقلية
األقوى واالجنــح في الواليات املتحدة،
لذلك مــا يظهر على الغالب خليط
مخيف من العنف البديل ضد العرب
وخوف عميق منهم وكــره ،ناجت عن
عدم وجود أي اتصال مباشــر معهم
على عكس اليهود اإلسرائيليني.
بالنســبة للصهيونــي األميركي،
العرب ليســوا كائنات حقيقية ،بل
خيــاالت لــكل ما ميكن شــيطنته
واحتقاره ،وخصوصا االرهاب ومعاداة
الســامية .تلقيــت رســالة مؤخرا
مــن أحد طالبــي الســابقني الذي
متتع بأفضل فرصــة تعليم متوفرة
في الواليات املتحــدة :كان يأتي الي
ليســألني في كل صدق ودماثة ملاذا
مــا ازال كفلســطيني ،ادع النازي
حاج امني يحدد اجندتي السياسية.
كان يجــادل (قبــل احلــاج امني ،لم
تكن القدس مهمــة للعرب .لكونه
شــرير جدا ،جعلهــا قضية مهمة
للعرب ليحبط اآلمــال الصهيونية
التي تعد القــدس مهمة دائما) هذا
منطق شخص لم يعش او يعرف أي

شــيء حقيقي ملموس عن العرب.
انه شــخص يتكلم بحديث منظم
وتدفعه أيدولوجيــة تعد دور العرب
مجــرد أدوار ســلبية ،كتجســيد
لعواطف معاداة السامية العنيفة.
لذلــك يجــب ان تتــم محاربتهم
والتخلص منهم ان أمكن.
ليــس من فــراغ كان الدكتور (برواخ
غولدشتاين) اجملرم املرعب الذي قتل
 29فلســطينيا ً وهم يصلون بأمان
في مسجد اخلليل (أميركيا وحاخاما
مثل مايير كاهانــا) ينظر الكثيرون
اليوم الى كل من كاهانا وغولدشتاين
بتبجيل بغض النظر عن االضطرابات
العقلية التي شوشت اتباعهما .ان

أكثر اليمينيني املستوطنني اجلاثمني
علــى االرض الفلســطينية الذين
يتحدثون بال ندم عن (ارض إسرائيل)
بكونها أرضهم ،كارهني ومتجاهلني
أصحابها الفلســطينيني وسكانها
من حولهم ،هم من مواليد اميركا.
رؤيتهــم وهم ميشــون في شــوارع
اخلليل ،كما لو كانت املدينة العربية
بالنسبة اليهم منظرا مخيفا ،يزيده
التحــدي واالحتقار الــذي يظهرونه
ضد الغالبية السكانية العربية.
أورد كل هــذه األشــياء هنا ألوضح
نقطة جوهرية واحــدة .حني أخذت
منظمــة التحريــر الفلســطينية
القــرار االســتراتيجي بعــد حرب

اخلليج – الذي استقرت عليه دولتان
عربيتان رئيستان قبلها -في العمل
مع احلكومــة االميركية ومع اللوبي
املتنفــذ الذي يتحكم بالنقاشــات
الدائرة بشأن سياسة الشرق االوسط
ان امكن ،اخذت القــرار (كما فعلت
الدولتــان العربيتــان قبلهم) على
اساس كبير من اجلهل واالفتراضات
اخلاطئــة بنحو يفوق العــادة .كانت
الفكرة كما عبر لي عنها دبلوماسي
عربي كبير ،االستسالم فعليا ،وقال
نحن لن نقاتل بعد اآلن ،نحن راضون
اآلن بقبول إســرائيل وقبــول الدور
االميركي املقرر واحملدد ملســتقبلنا.
كانت هناك أســباب موضوعية ملثل

هــذا املوقف آنــذاك كمــا هنا اآلن
مثل :ملاذا نســتمر فــي القتال طاملا
ما فعلــه العرب تاريخيــا يؤدي الى
مزيد مــن الهزائم واملصائب .لكنني
اعتقد بقوة أنها سياســة خاطئة
إللقاء السياسة العربية في حضن
الواليــات املتحدة ببســاطة ،مبا ان
املنظمات الصهيونية الرئيسة هي
املؤثرة فــي كل مكان فــي الواليات
املتحدة ،وبالتالي في حضنها أيضاً،
والقــول بأننــا لن نقاتلكــم ،دعونا
نتحد معا ،لكن نرجوكم ان تعاملونا
بنحو حســن .كان االمل لــو تنازلنا
وقلنا ،نحن لسنا أعداءكم سنكون
أصدقاءكم.
لكن املشــكلة تكمن فــي تفاوت
القوة .مــن وجهة نظــر القوي ،ما
الفــرق احلاصل الســتراتيجيتك ان
استســلم خصمك الضعيف ،وقال
لــم يعد لدي شــيء اقاتل من اجله
بعــد ،خذني اريد ان اكــون حليفك،
حاول ان تفهمني بنحو افضل قليال،
ورمبا بعدها ســتكون اكثر عدال؟ ان
الطريقــة اجليدة لإلجابــة على هذا
الســؤال في لغة عملية ملموسة،
هي النظــر الى آخــر دورة لألحداث
في سباق ســيناتورات نيويورك ،حني
كانــت هيــاري كلينتــون تتنافس
مع اجلمهــوري اريك الزيــو من اجل
مقعد يشــغله االن دانيــال باتريك
مونيهــان الدميقراطــي املتقاعــد.
الســنة املاضية قالــت هيالري انها
تفضل تأســيس دولة فلسطينية،
وفي زيارة رسمية الى غزة مع زوجها
عانقت ســها عرفات .بعــد دخول
سباق مجلس الشيوخ في نيويورك،
تفوقــت حتى على غالبيــة اليمني
الصهيوني في تفضيلها إســرائيل،
ومعارضــة الفلســطينيني ،وأيدت
أيضا ً نقل ســفارة الواليات املتحدة
من تــل ابيب الى القــدس ،بل أكثر
من ذلك فقد أيدت التساهل والرفق
بجوناثان بوالرد اجلاسوس اإلسرائيلي
الذي أدين بتجسســه على الواليات
املتحدة ،ويقضي عقوبة احلكم املؤبد
االن .حاول خصومها من اجلمهوريني
ان يربكوهــا بتصويرهــا (صديقــة
للعرب) ونشــروا صورها وهي تعانق
ســها عرفات مبا ان نيويــورك قلعة
الصهيونية ،وان مهاجمة شــخص
بهذه الســمات (كمحــب للعرب)
(وصديقة لســها عرفــات) معادل
ألســوأ اإلهانات .وبرغــم ان عرفات
ومنظمــة التحرير الفلســطينية
اعلنــا علنا بأنهما حلفــاء ألميركا،
ويتلقيان مساعدة عسكرية ومالية
وفي اجملال األمنــي الذي تدعمه ال(c
 . )I Aفــي غضون ذلك نشــر البيت
األبيض صــورة لالزيو وهــو يصافح

عرفات منذ سنتني.
احلقيقــة الفعليــة ان النقــاش
الصهيوني هو نقاش قوة .والعرب في
هذا النقاش املفعــول به للقوة .وان
وضع مصيرهم بيد قوة اخلصم هي
استسالم ،وال ميكنهم ان يتوقعوا بأن
يكونوا على شروط متساوية معها.
من هنا استغل املنظر املشني واملهني
لعرفات (رمــز العداوة الدائم واألبدي
للصهيونية) بنحــو كامل من قبل
التنافس احمللــي في الواليات املتحدة
بني خصمني يحــاول كل منهما ان
يثبت انه األكثر مناصرة إلســرائيل
علما ان ال هيــاري كلينتون وال ايرك
الزيو يهوديان.
ما سأناقشه في مقالتي التالية ،هو
كيف ان االســتراتيجية السياسية
املمكنة والوحيدة لسياســة العرب
والفلســطينيني من اجــل الواليات
املتحــدة ،هــي ان ال تكــون ميثاقا
مــع الصهاينة هنــا ،وال واحدة مع
سياسة الواليات املتحدة ،بل حملة
جماهيرية معبئة وموجهة للسكان
األميركيــن بالنيابــة عــن احلقوق
السياســية واملدنيــة واإلنســانية
الفلسطينية.
كل التدابير األخرى ،ان كانت اوسلو
ام كامب ديفيد ،مصيرها الفشــل
ألن النقاش الرســمي تهيمن عليه
الصهيونيــة متاما ،وماعــدا بعض
االســتثناءات الفردية القليلة ،ليس
هنــاك بدائل معوضــة عنها .لذلك
كل تدابير الســام التي قامت على
اساس التحالف مع الواليات املتحدة
هــي حتالفــات تقــر وتؤكــد القوة
الصهيونيــة ،بدال مــن مواجهتها
لها ولهــذا لن يجلب االستســام
املنبطح لسياســة الشرق االوسط
التي تسيطر عليها الصهيونية كما
فعل قبــل جيل من االن ،اســتقرارا
فــي الوطــن او مســاواة وعدل في
الواليات املتحــدة .لكن التناقض هو
وجود كيان واســع مــن اآلراء داخل
الواليــات املتحدة جاهــز ألن يكون
ناقدا إلســرائيل ولسياسة الواليات
املتحدة.
املأســاة ان العــرب ضعفــاء جدا،
ومنقســمون جدا ،وغيــر منظمني
ويجهلــون اغتنامهــا .ســأناقش
االســباب لذلك أيضا ً فــي مقالتي
املقبلــة مبــا ان أملي هــو محاولة
الوصــول الى جيل جديــد قد يكون
محتارا ،او محبطا باملكانة البائسة
واملنحطة التي وضعت فيه ثقافتنا
وشعبنا اآلن ،واإلحساس الثابت من
الســخط الناجت عن خسارتنا اخملزية
التي قاسيناها كلنا.
من كتاب خيانة املثقفني إلدوارد
سعيد

نقاط الضعف األساسية في االقتصاد العالمي
ريتشارد كوزول رايت

عندمــا أعلــن بنــك ليمان بــراذرز
إفالســه منذ عشــرة أعوام ،أصبح
فجــأة الدائنون واملدينــون ومن لم
يســتطيعوا تســديد ديونهم ومن
سيســقط الحقــا ،عناصــرا غير
واضحــة املعالــم .وأدى هــذا إلى
جتميد أســواق القروض بني البنوك،
وهلــع بورصة وول ســتريت وانهيار
الشركات ،ليس في الواليات املتحدة
األمريكيــة فقــط ،بل فــي العالم
كله .وبينما يســعى السياســيون
جاهدين للتصدي لألزمة ،بقي النقاد
في مجــال االقتصاد يتســاءلون ما
إن كان «االعتــدال الكبير» للتقلب
االقتصادي املنخفض منذ ثمانينيات
القرن العشــرين كان يشق طريقه
نحو أزمة كساد كبير أخرى.
وتبني فــي وقت متأخــر أن االقتناع
مبســألة االقتراب مــن األزمة يفتقر
للوعي .ومع هذا ،بالكاد حدث تغيير
صغيــر بعد األزمــة .لقــد أخبرنا،
بالطبع ،أن النظام املالي أصبح أكثر
بســاطة وأمانا وعدال .لكن البنوك
التي اســتفادت من األموال العامة
أصبحــت أكبر مــن أي وقت مضى،
وأصبحت من جديــد ،األدوات املالية
املعتَّمة مــن الضروريــات ،في حني
امتأل مخزون عالوات موظفي البنوك.
وفي غضــون ذلك ،حقق نظام الظل
املصرفــي غير املنظــم أو الضعيف
على مســتوى التنظيــم مداخيال
بقيمــة  160ترليون دوالر ،أي ،ضعف
حجم االقتصاد العاملي.
وبفضل الســيولة التــي ضختها
البنوك الكبرى في االقتصاد العاملي
فــي العقــد األخير والتــي وصلت
قيمتها إلــى تريليونــات الدوالرات،
تراجعت أســواق املوجودات ،وأصبح
اندمــاج الشــركات أمــرا غاية في
الصعوبة ،وأصبحــت عملية إعادة
شــراء األســهم امنوذجا يحتذى به
في املمارســة التدبيريــة الذكية.

وفي املقابــل ،تعثر االقتصاد بالفعل
بســبب نوبات التفــاؤل التي دامت
ملدة قصيرة ،واحلديــث املنقطع عن
اخملاطــر غيــر املرغوب فيهــا .وفي
حــن يظن صانعو القرار أن أســعار
األسهم املرتفعة والصادرات سترفع
من متوســط الدخل ،الواقع هو أن
معظــم األرباح ســقطت في حوزة
من هم في قمة الهرم .وتشــير هذه
التغيــرات إلى وجود خطــر أكبر ،أال
وهو :فقدان الثقة في النظام .حيث
أدرك آدم سميث منذ مدة طويلة أن
اإلحساس بوجود تالعبات سيؤدي في
آخر املطاف إلى ضعف شــرعية أي
نظام مبني على قواعد .كما أنه منذ
عام  ،2008أصبح مصدر ،هو الشعور
بأن من تســبب في األزمة لم يفلت
من احملاســبة فحســب ،بل استفاد

منها أيضا ،ممــا أدى إلى تراجع الثقة
في املؤسســات السياســية التي
تربط املواطنــن واجملتمعات والبلدان
ببعضهم البعض.
وخالل االنتعــاش العاملــي املتزامن
تســ ّرع الكثير من
العــام املاضــيَ ،
املهتمني باجملال االقتصــادي عندما
بــدأوا يتوقعون أن األجواء ســتكون
مشمشــة .فباســتثناء الواليــات
املتحدة األميركية ،لم تكن تقديرات
معــدالت النمو األخيــرة تتوافق مع
التوقعات الســابقة ،كما أن بعض
االقتصادات تراجعت .وبينما تواصل
الصني والهند تقدمهــا ،ارتفع عدد
االقتصــادات الناشــئة التي تواجه
ضغطا ماليا .ونظــرا لكون البنوك
املركزيــة الكبرى تتحدث عن تطبيع
السياسات النقدية بنحو حماسي،

فإن صناع القــرار فقدوا القدرة على
النوم خوفا من هــرب رؤوس األموال
وهبوط قيمة العملة.
إن املشكل الكبير ال يكمن فقط في
اعتدال النمو ،بل في دعم جزء كبير
منه بواسطة الديون .ففي أوائل عام
 ،2018ارتفع حجــم الديون العاملية
إلى ما يقــارب  250ترليون دوالرا -أي
مــا يعادل ثالث مــرات حجم االنتاج
العاملي السنوي من  142ترليون دوالر
منذ عشــر ســنوات .كما أن حصة
األسواق الناشئة من مخزون الديون
العامليــة ارتفع من  7%في عام 2007
إلى  26%في عام  ،2017وقفز معدل
القــروض املمنوحة للشــركات غير
املالية في هذه الــدول من  56%من
قيمة الناجت الوطنــي اإلجمالي في
عام  2008إلى  105%في عام .2017

رجــح أن تتزايد
وعالوة علــى ذلك ،ي ُ َّ
خطــورة االنعكاســات الســلبية
للظروف النقدية الصعبة في الدول
املتقدمة ،نظرا لعدم ترابط فقاعات
املوجودات مع االنتعاش في االقتصاد
احلقيقي .إذ بينما تشــهد أســواق
األوراق املالية ازدهــارا ،بقيت األجور
على حالها .وبرغم االعتماد الواسع
النطاق على الديون في املدة ما بعد
االزمــة ،تراجع معدل االســتثمارات
بالنسبة للناجت الوطني اإلجمالي في
الدول املتقدمة ،في حني بقيت ثابتة
في معظم الدول النامية.
هناك الكثير ممــا «نعرفه وال نعرفه»
فيمــا يتعلــق بهــذه الوضعيــة
االقتصادية الهشة .فاحلرب التجارية
لدونالد ترامب لــن تقلص من عجز
أميركا ،كما أنها لن تبرمج الساعة

التكنولوجية فــي الصني لتدق إلى
الــوراء .بل ســتزيد هــذه احلرب من
الشك العاملي في حال تزايدت الردود
االنتقامية .واألسوأ من ذلك أ ً َّن هذه
الظروف تزامنت مع بدء تراجع الثقة
في االقتصــاد العاملي .وبالنســبة
للــدول املهــددة بارتفاع مســتوى
االســتقرار املالــي ،فلن تســتطيع
تفادي الضــرر الكبير الناجت عن تعثر
النظام التجاري العاملي.
ومع ذلــك ،وعلى عكس مــا يقوله
اخلبــراء دائما ،فهــذه الظروف ليس
بدايــة لنهاية النظــام الليبرالي ملا
بعد األزمة .فعلــى أي حال ،بدأ هذا
النظام في االنهيار منذ وقت طويل،
مثله في ذلك مثل ارتفاع مســتوى
الرساميل الســائبة وترك العمالة
الكاملــة التــي يهدف لهــا صناع

السياسة وكسر العالقة بني األجور
واالنتــاج ،وتوطيدها بني الشــركات
والســلطة السياســية .وفي هذا
الســياق ،ما نفهمه أكثر من احلروب
التجاريــة هــو أنها عــارض مرضي
للعوملة املفرطة.
وليســت االقتصادات الناشئة هي
املشكل أيضا .لقد كانت العديد من
عواصم العالم الغربية قلقة ،إن ملن
نقل عدوانية اجتاه إصرار الصني على
فرض منوهــا االقتصادي .لكن الصني
اعتمدت على اخلطوات نفسها التي
اتخذتها الــدول املتقدمــة عندما
تسلقت السلم االقتصادي.
وفي الواقع ،ما تشــهده الصني من
جناح هو بالضبط ما كان متوقعا في
مؤمتر األمم املتحدة لعام  1947بشأن
التجارة والشغل املنعقد في هافانا،
حيث أســس اجملتمــع الدولي آنذاك
األرضية ملا ســيصبح الحقا النظام
التجــاري العاملي .ويدل االختالف بني
اخلطابات فــي ذلك الوقت وخطابات
الوقــت احلاضر على مــدى انحراف
النظام احلالي املتعــدد االطراف عن
أهدافه األصلية.
في البداية ،شــجعت أزمــة ليمان
رجوع روح تعدد األطراف التي ظهرت
في الفترة ما بعــد احلرب ،لكن تبني
أنها قصيرة األمد .إن مأساة العالم
الذي نعيشــه اليوم هــي أنه كلما
دَ َعت الضــرورة لتعــاون أكثر جرأة
من أجــل معاجلة الظلم والعلمانية
املفرطــة ،دقــت أجــراس « التجارة
احلرة» لتحجب أصوات من يدعو إلى
استرجاع الثقة واإلنصاف والعدالة
في النظــام .وبدون الثقــة ،ال ميكن
حتقيق التعاون.
ترجمة نعيمة أبروش
يشغل ريتشارد كوزول رايت منصب
مدير قسم اســتراتيجيات العوملة
والتنميــة فــي مؤمتــر األمم املتحد
بشأن التجارة والتنمية ،جنيف.
بروجكت
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دراسة

القارئ األخير ..القراءة كفعل ثوري
أحمد عبد اللطيف

بين جيلين
أعظم مــا يواجهه العرب اليوم أنهم غير قادرين
على إنتاج مناذج جديدة من األســماء التي كانت
حاضرة قبل أقل من قرن من الزمان ،وعاجزون عن
ســد الفراغ الذي أحدثه رحيل هــؤالء عن عاملنا
هذا .وهم اآلن أكثر عدداً ،وأمضى قوة ،وأوفر ماالً،
وأغزر علما ً من ذي قبل.
هذه املفارقة رمبا لن جتد لها تفسيرا ً غير الشعور
بالتضاؤل والهزمية أمام شــعوب العالم األخرى،
وفقدان األمــل بأي تغيير قريــب ميكن أن يحدث
علــى األرض ،رغم أن عوامــل النهضة تبدو اآلن
متحققة لديهم بشكل كبير.
لقــد كان الهدف الذي ســعى إليه جيل األجداد
أيامئــ ٍذ هو اخلــروج من حال اجلهــل التي انتهى
إليها اجملتمع بعد قرون من االســتبداد والتخلف
والضعــف .ومثل هــذا الهدف كفيل بشــحذ
الهمم ،وإثارة املشــاعر ،وحتفيز الطاقات .فال غرو
أن كانــت جهود أولئك الرجــال منظمة وفاعلة
ومؤثرة ،وجهود رجالنا خائرة وضائعة ومرتبكة.
في البالد العربيــة اآلن آالف اجلامعات والكليات
واملعاهد العليــا .أما خريجوها فأعدادهم ال تقل
عن عشــرات املاليني .لكــن مجتمعاتهم التي
يعيشــون فيها ماتزال تعاني من اخلرافة واجلهل
واحلرمان ،وتشــكو من التبعيــة والضياع وقلة
احليلة.
ومازال النــاس فيها يذهبون للعــاج في أوربا
وأميركا والهند كلما شــعروا بتوعك أو أذى ،مع
وجــود آالف األطبــاء الذين تخرجــوا من كليات
مرموقة ،وتدربوا في مستشفيات كبرى فيها.
وحتــى هــذه اللحظة فــإن مشــاريع اإلعمار
املتوسطة والكبيرة تضعها شركات استشارية
أجنبية ،وما يــزال اجلزء األكبر منهــا ينفذ بأي ٍد
أجنبية أيضاً .مع أن آالفا ً مؤلفة من املهندســن
ينتشرون في طول البالد العربية وعرضها!
أمــا إذا كان األمر يتعلــق بالدراســات اللغوية
واإلنســانية فحدث وال حرج .فهناك أعداد هائلة
من الدارســن واخلريجني .والكثير منهم يشغل
وظائــف جيدة في الدولة .ولكــن عدد العاطلني
منهم عن العمل يزداد يوما ً بعد يوم.
ومعنى هذا أن هناك فائضا ً في من درسوا التأريخ
والعربيــة واجلغرافيا وعلم النفــس واالجتماع
واآلثار واللغات الشــرقية والغربية .إلى احلد الذي
جعل دولهم تعجز عــن توفير فرص عمل كافية
لهم.
ومع ذلك لم نســمع عن مؤرخــن جدد بحجم
عبد الــرزاق احلســني أو جواد علــي ،فضال ً عن
توينبي أو شــبنغلر .ولم نقــرأ لروائي مثل جنيب
محفوظ أو توفيق احلكيم ،عدا أن يكون بشــهرة
دستويفســكي أو غوركي .وال عالم اجتماع مثل
علي الوردي أو عالم آثار مثل طه باقر  ..ألخ!
هؤالء احلكماء العرب الذين ظهروا في الثالثينات
أو األربعينات من القــرن املاضي ،كانوا يخاطبون
جمهورا ً ثالثة أرباعه ال يعــرف القراءة والكتابة.
في حــن كان خريجو اجلامعات أندر من الكبريت
األحمــر .وكان جميــع هــؤالء من أبناء األســر
امليسورة .وهي أسر قليلة في زمن اجلوع والفاقة
والتشرد.
ليست هناك مقارنة بني خريجي اليوم وخريجي
األمــس ،وال علمــاء وأدباء ومفكري هــذا اجليل،
واجليل الذي ســبقه .ثمة شــئ مفقود في هذه
املعادلــة يعطي ألولئك ســمة التفوق ،ولهؤالء
سمة الضعف.
رمبا كان التحدي الذي واجهته الثقافة العربية في
تلــك احلقبة هو الذي أطلق تلك القدرات الهائلة
من عقالها ،وبعث في أوصالها القوة .ولكن مثل
هــذا التحدي حتــول اآلن إلى تصالــح ،ومهادنة،
ووئام ،مع أنها في أضعف أحوالها ،وأوهن قواها،
وأعظم أزماتها ،على اإلطالق.

من القارئ؟ وماذا تفعل القراءة فينا؟
كيف تغير مصائرنا؟ هذه من أسئلة
الروائي والناقــد األرجنتيني ريكاردو
بيجليا في كتابه «القارئ األخير».
ينطلــق بيجليا ،ليصل إلــى القارئ
عبر الكاتب نفســه :الكاتب القارئ
الذي تــدور حياته باألســاس حول
فعل القــراءة ،وهنا يتناول ُكتّابًا مثل
بورخــس ،كافكا ،جويــس ،ليلتقط
صــورة ملصــور .إنه هنــا يقف على
الناصيــة األخرى ليعيــد تعريف فن
القراءة ،ليعيد تشــييد املدينة التي
اندثــرت في الواقــع أو حلت محلها
مدينــة جديــدة ،فتكون اســتعادة
النص مبثابة العثور على األثر القدمي.
لكــن ،إذا كان الكاتب كقــارئ أحد
محاور الكتاب ،فاحملور اآلخر هو القارئ
داخــل الرواية نفســها ،القارئ ،مثل
رأســا
إميّا بوفاري ،الذي تنقلب حياته ً
على عقــب حني يقــرأ كتابًا يضعه
أمام نفســه ،أمــام حياتــه اخلربة
وتط ّلعه حلياة أخرى .القارئ ،كما عند
بورخس في الكثير من قصصه ،الذي
يتقفى األثر داخــل العمل ،في رحلة
ميتافيزيقيــة عبر الزمــن ،غامضة
ومشــ ّوقة .والقــارئ فــي الروايات
البوليســية ،الذي يقــوم بدوره اخملبر
إما يقــرأ أورا ًقا تخص
الســري ،الذي ّ
القتيل أو القاتــل ،أو تتح ّول القراءة
عنده لقراءة الواقع ليصل لفك اللغز.
أو القــارئ مثــل دون كيخوتيه الذي
ً
مستل
يقرأ كتب الفروســية ويخرج
سيفه ليحقق املثالية ،وهو يتشابه
مع القارئ تشي غيفارا ،الذي الزمته
القــراءة مثــل ظله منــذ الطفولة
وحتى املمات ،فــكان يقول إن متعته
الوحيدة في احلياة :القراءة والتبغ.
يسرد ريكاردو بيجليا ،كقارئ عظيم،
تاريخ قراءته هو ذاته عبر األعمال التي
يســتعرض قراءتها وحتليلها ،فيقدم
منظورًا حادًا وفطنًــا لهذه األعمال،
ليعيــد إليهــا احلياة بعمــق نقدي
متوقع في كاتب هو باألســاس ناقد
وأكادميي يتتبع أصول البحث العلمي
من فرضيات تؤدي إلى نتائج شــديدة
املنطقية ،ســاعده في ذلك إجادته
للعديد من اللغات كما ساعده كونه
روائ ًيــا وذا نظرة نقديــة متفحصة.
بل ويقينــه كذلك أن األعمال األدبية
قابلــة للتأويل .من هنــا جاء حتليله
ليوميات كافــكا ،ليصل من خاللها
إلى املرأة في حياته ،ويربطها بأعماله
نفسها ليقدم صورة ناصعة للكاتب
التشــيكي .املرأة في حيــاة كافكا،
بحســب بيجليــا ،قارئــة .لقد زهد
كافكا في العالم ولم يكن في حاجة
إلى أحد إال هــذه املرأة التي تزوره في
قبوه ،لتكتب ما كتبه بيده على اآللة
الكاتبة ،ولكي تكــون قارئته األولى.
ليس كافكا وحــده هو الكاتب الذي
يحتاج إلــى قارئة ،تولســتوي كان
كذلك ،وكانت صفة القراءة والصبر
صفتني أساســيتني في املــرأة التي
تستحق أن تكون بجانب كل منهما.
لقد أيقن هذا النوع مــن ُ
الكتّاب أن
وجودهم فــي احلياة كان باألســاس
ليكونوا ُكتّابًا ،فلم يبحثوا في العالم
إال عمن يســاعدهم في حتقيق هذه
الغاية .إن ما أنقذ كافكا من االنتحار
كان كتابة اليوميات ،هذا ما يعتقده

بيجليا ،في حني رأى أن ذلك لم يحدث
في حاله تشــيزره بافيزه ،حيث كان
االنتحار مصيره بعدما فقد «قارئته».
يعتبر الفصل التأسيسي في كتاب
بيجليا مبثابــة العقد الذي بينه وبني
القــارئ :رحلة في القــراءة لكن من
منظــور املصــور الفوتوغرافي ،من
منظــور اجملاز .لذلــك يحكي بيجليا
في هذا املدخل عن مصور فوتوغرافي
يعيش فوق سطح بيت مرتفع مبدينة
بوينــوس آيــرس ،وقد صنــع ماكيتًا
للمدينــة ،واشــترط علــى زواره أن
يشــاهدوا منفردين هذا املاكيت .لم
يكن املاكيت يشــبه املدينــة كثيرًا،
إنها املدينة من وجهــة نظر املصور،
لذلك كان منطق ًيا أال يســمح للزوار
إال منفرديــن مبشــاهدة ماكيتــه:
أيضا يشــاهدون املدينة التي
ألنهم ً
يشــاهدونها هم ،ال املدينة الواقعية
بالضرورة .هذا هو النص األدبي ،هذه
هي القراءة .أما املؤلــف ،فهو صانع
املاكيت ،وبالتالي يصنع مدينة أخرى
غير املدينة الواقعية ،يصنع مدينته
املتخيلة.
أما صــورة القارئ التي يســتلهمها
بيجليا فهي صورة بورخس نفســه،
الــذي فقد بصره وال يــزال يصر على
القراءة ،صورته وهو في مركز املكتبة
الوطنيــة بكتاب قريب من نظره .من
يقسم الكاتب األرجنتيني القارئ
هنا ّ
إلى نوعــن :القارئ املدمــن :القارئ
الذي ال يتوقف عن القــراءة؛ والقارئ
دائما .إنهما،
األرق :القارئ املتيقــظ
ً
بحســب املؤلف ،متثيالن متطرفان ملا
تعنيه قراءة نص ،وجتسيدات سردية
حلضور القــارئ املعقد في األدب« .قد
أســميهم القراء األنقيــاء؛ والقراءة
بالنســبة لهم ليســت ممارسة ،بل
أسلوب حياة».
يســتدعي بيجليا ،لتطبيق نظريته،
عشــرات القصص والروايــات التي
ظهر فيهــا القارئ ،مبعنــى «الرواية
امليتافيكشن» ،حيث جند أنفسنا أمام
روايتني أو أكثر ،وجند البطل نفســه
قــارئ داخل إحداهمــا ،ومن بورخس
إلى مالكولــم الوري ،ومن كافكا إلى
جويس إلى ثيربانتــس «يخلق األدب
فردانية من يقرأ ويع ّرفه ،ويجعله مرئ ًيا
في ســياق محدد ،ويسميه .واالسم
ذاته هو حــدث ألن القارئ مييل إلى أن
ً
مجهل ومحجوبًا» .القارئ ،إذن،
يكون
مترجما ،قد يكــون ناق ًدا،
قد يكــون
ً
إذ بالترجمة أو النقــد يظهر القارئ،
يخرج من غرفته ليظهر أمام العالم،
رغم أن ذلــك ال يجعله القارئ األهم
مهما مقارن ًة بقارئ آخر
وال حتى قارئًا
ً
بقي في الظل.
وكنموذج ناصع للقــارئ في العمل
األدبــي ،يســتدعي بيجليــا قصة
«طولــون وأكبر وأوربيــس ترتيوس»،
القصة األهــم في عمــل بورخس.
تنطلق القصة مــن مقالة مفقودة
في املوســوعة ،وتــدور القصة حول
النص الغائب وليــس النص احلاضر،
وأثنــاء البحث يصل إلــى واقع آخر.
وعبر هــذه القصة يتوصــل بيجليا
إلى أن القارئ هنا ليس فحسب قارئ
الكتاب« ،إمنا القارئ التائه في شبكة
من العالمات» ،القارئ التائه مثله هو
نفســه في دهاليز املكتبة ،واملتاهة
ليســت فقط عند الكتابة ،بل عند
القراءة كذلك.
يتطــرق بيجليا إلى القــراءة كفعل

اصدار

أما صورة القارئ التي يستلهمها بيجليا
فهي صورة بورخس نفسه ،الذي فقد
بصره وال يزال يصر على القراءة ،صورته
وهو في مركز المكتبة الوطنية بكتاب
قريب من نظره .من هنا يقسّم الكاتب
األرجنتيني القارئ إلى نوعين :القارئ
المدمن :القارئ الذي ال يتوقف عن القراءة؛
والقارئ األرق :القارئ المتيقظ دائمًا.
إنهما ،بحسب المؤلف ،تمثيالن متطرفان
لما تعنيه قراءة نص ،وتجسيدات سردية
لحضور القارئ المعقد في األدب« .قد
أسميهم القراء األنقياء؛ والقراءة بالنسبة
لهم ليست ممارسة ،بل أسلوب حياة».

أيضــا ،كفعل قــد يحدد
سياســي ً
العالقة مع السلطة ،خاصة في األدب
األرجنتيني ،إذ يتناول رواية «رحلة إلى
الهنود الرانكليني» ويلتقط مشه ًدا
كان فيه الراوي يقــرأ كتاب «العقد
االجتماعــي» فتأتيه أوامــر بالنفي

أيضــا كفعل مترد
اإلجبــاري .القراءة ً
على األوضاع السياســية ،كمحاولة
مســتدمية للخروج من حيز اخلطاب
املهيمن .وبيجليا يستدعيه كصراع
بني احلضارة والهمجية.
وبالعودة إلــى بورخس مجددًا ،فثمة

ترجمات

صدور الترجمة العربية األولى
لـ «جوهرالرومي»
صدر حدي ًثا ضمن منشورات الدار األهلية في
عمان كتــاب «جوهر الرومي» ( 316صفحة)،
ّ
للباحث والناقــد األمريكي جــون بالدوك،
وقدمت
والكتــاب الذي نقلته إلــى العربية ّ
له الدكتورة ملى ســخنيني وقام بـ»حتريره»
يضم
شــعريًّا ولغويًّا الشــاعر عمر شبانة،
ّ
مجموعة دراســات تلقي أضواء جديدة على
حياة ونتاج موالنا جالل الدين الرومي ،إضافة
إلى مختارات من نصوص الرومي الشــعرية
والنثريــة .جدير بالذكر أن املُترجمة ســبق
وقدمــت ترجمــة لكتاب الرومــي «قصائد
أيضا،
مح ّرمة» ،وقد صدرت في الدار األهل ّية ً
.)2017
يقول املؤ ّلــف نقرأ في مقدمته للكتاب»في
الوقت الراهن ،هناك قفزة ذهن ّية للنظر في
ن َهجنا لرؤية كتابات الرومي .ليس فقط أل ّن
أيضا
إدراكه مختلف عــن إدراكنا ،بل هناك ً
اختالفــات ثقاف ّية واضحــة ،فالرومي كان
يكتب في قونية في القرن الثالث عشر (اآلن
في األناضول ،تركيــا) .وكان جمهوره املق ّرب

غالف الكتاب

القارئ اجملرم ،كما فــي قصة «املوت
والبوصلــة» التي حتولــت إلى فيلم
ســينمائي .يقول شــاالرش« :قرأت
تاريخ طائفة احلاســيدمي ...وعرفت أن
الرهبة املبجلة من نطق اســم اهلل
تضــرب بجذورها فــي االعتقاد بأنه
اســم القدير والباطن» .من دون هذا
االعتقاد ،من دون هذا الكتاب املتخيل
الذي يســتخدمه القارئ (القاتل) ما
كانت ثمة قصة .إنه نوع غير مطروق
من القراء ،ورمبا كان بورخس ســابقًا
لعصــره في االلتفات لهــذا القارئ،
فكل القتــل االســتعماري والقتل
على الهويــة كان منطلقًا من قراءة،
من كتاب ،ولعل مثــال ذلك الواضح
االحتالل اإلســباني للمغــرب ،الذي
سبقه بحث بيولوجي أكد أن اإلسبان
من نفس الفصيلة اجلينية للمغاربة،
فكانــت الذريعــة العســكرية هي
التمدد إلى جنوب املتوســط .القراءة
أيضا وجدت عند بورخس،
السياسية ً
رغــم نحوه صــوب البعــد اجلمالي
وامليتافيزيقي.
مــن بني فصــول الكتاب اخلمســة،
ً
فصل إلرنيســتو
خصــص بيجليــا
وجها آخر للمناضل
جيفارا ،ليقــدم
ً
اليساري .وجه الكاتب الذي سحبته
الثــورة إلــى أرضها ،رغــم ذلك لم
يتوقف عن تسجيل اليوميات كفعل
كتابة ال يســتطيع مقاومته ،واألهم
فعــل القراءة نفســه .فــي مواقف
حاســمة كان على غيفارا أن ينتقل
فضل حينها
بأشياء قليلة وخفيفةّ ،
أن ينتقل بكتب حتت مالبســه .لقد
أخلص غيفارا للقــراءة حد أن القدر
ربط نهايته بها .ففي الليلة األخيرة
التــي بات فيهــا في مدرســة بعد
إصابته ،رأى على السبورة عبارة تقول
«أنا أعرف القــراءة» أحد احلروف كان
مكتوبًــا خطأ ،فطلب من املدرســة
التي ساعدته أن تصحح اخلطأ ،وكان
ذلك ،بحســب بيجليا ،آخر ما نطقه
املناضل اليساري.
وكاســترجاع لـــ غيفــارا كقــارئ،
يستشهد بيجليا مبشهد هو األكثر
داللة على التشــي ،األكثــر تعبيرًا
عنه ،والوارد في كتابه «مشــاهد من
احلــرب الثورية»« :ســري ًعا ما ّ
رت
فك ُ
في أفضل طريقة أموت بها في تلك
اللحظــة وقد بدا أن كل شــيء قد
تذكرت قصة قدميــة لـ جاك
ضــاع.
ُ
لنــدن ،حيــث البطل املتكــئ على
جذع شــجرة يســتعد إلنهاء حياته
بكرامــة ،عندما عرف أنــه محكوم
مجمــ ًدا في املناطق
عليه باإلعدام
ّ
املثلجــة بـ أالســكا .هــذه الصورة
الوحيدة التي تذكرتها» .هذه الصورة
الوحيدة التي تذكرها غيفارا تعكس
ثوريتــه وكرامتــه التي هــي كرامة
الثورة نفسها ،كما تعكس مرجعيته
الثقافية .وبتحليل بيجليا ،لقد وجد
النموذج الذي يالئمه كثوري في قصة
«صنع حريــق» لـ لندن .ما الذي ميكن
أن يستدعيه غيفارا حني يوشك على
املوت؟ قراءاته .لنفس الســبب كان
يرى أنه غير صالح للعمل السياسي،
ألن السياسة جتبره على التواصل مع
الناس في حني أنه يفشــل في ذلك،
حتى رفاقه في الثورة كانوا يشتكون
من انعزالــه للقراءة .مبعنى ما ،يعتبر
غيفــارا هو القــارئ األخيــر .القارئ
املدمن ،القارئ األرق

غار ًقا في التقاليد اإلســامية ،وكان يفهم
محمد،
النبي
على الفور إشارات الرومي إلى
ّ
ّ
شــبه األسطور ّية
والقرآن ،والشــخص ّيات ِ
للثقافتني الفارســية والعربية .وعالوة على
ســا صوفيًّا (شــيخً ا)،
ذلك ،كان الرومي مد ّر ً
وكان العديد من أفــراد جمهوره ،تالميذه ،أو
كانوا على دراية جيدة باملصطلحات املرتبطة
الغربي
الصوفي .ومع ذلك ،فالقارئ
بالطريق
ّ
ّ
يقرأ أشعار الرومي مبعزِل وبتجاهل لعناصر
خلف ّية الرومــي الثقافية .وميكــن أن يقال
الشــي ُء ذات ُه عن اخللفية التاريخية األوسع
للقرن الثالث عشر .وهكذا تسعى الفصول
االفتتاحية لكتاب «جوهر الرومي» ،إلى وضع
الرومي في هذا السياق األوسع».
ومن مقدمــة املترجمة الدكتورة ملى « ...كي
تكتب عن الرومي ،أو تترجم له بعض أبياته
تصدق به ،وتؤمن
أو إحــدى مقاالته ،يجب أن
ّ
بدين العشق ،أو تصبح كلماتك ككأس ماء
دافئ من غير طعم أو روح .ومن غير معرفتك
الوثيقة ،وإميانك بدين اهلل اإلســام ،ستج ّرد
كلماته من معانيها األصلية».

ما يعرفه الماء
سام هاميل*
ترجمة سارة حبيب
ما يغن ّيه الفم ،على الروح أن تتعلم غفرانه.
أخالقي كما الراهب في عيون العالم احلقيقي.
اجلرذ
ٌّ
غير أ ّن القلب نه ٌر
ينسكب من ذاته ،نه ٌر ال ميكن عبوره.
نهر ينفتح على خليج
ويرتد على أعقابه عندما يأتي اجلزر،
يحمل معه صرخة طائر الغواص
إنساني يفوق الوصف.
وأمالح ما هو
ّ
نس ٌر بعيد يدخل فم النهر
يتوقف جري السلمون
وتنزلق أجنحة النسر الواسعة عكس التيار
إلى أن يتالشى
في العدم الذي جاء منه.
وحدها الفكرة تبقى.
أنا الذي ينقصني دهاء النسر
أو حكمة السنونو ،أين يجب أن أذهب،
أنا الغارق في احلزن؟
من سيعرف ما تعرفه الشجرة،

من أعمال الراحل أحمد الربيعي

الصبر العنكبوتي لشجرة القيقب الفتية
أو ما تعترف به الصفصافة؟
فينسكب القلب على شكل موجات.
دعني أكن املاء.
َ
أنصت ملا يقوله املاء.
ْ
أيتها الريح ،كوني صديقة.
ما من شيء لم أستطع غفرانه.
*ســام هاميــل :2018-1943 ،شــاعر ومترجم أميركي
له أربعة عشــر مجل ًدا من الشــعر .بفضل ترجماته
ُقــ ّدم محمود درويش إلى العالــم الغربيُ .عرف هاميل
مبواقفه املناهضة للحروب ،وأسس حركة شعراء ضد
احلرب عام .2003
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رجال ووقائع في الميزان
يرسم الراحل جرجيس فتح اهلل أفق ًا فكري ًا وسياسي ًا نادر المثال فهو بهذا العمل يتطرق إلى زوايا وأحداث وشخصيات كان لها
أدوارها المميزة سلب ًا وإيجاب ًا في التاريخ العراقي .ومما يلفت النظر في هذه النصوص التي وردت في كتاب رجال ووقائع في
الميزان أنها أضاءت بنحو دقيق لحظات وأحداث ًا ومسالك فكرية وشخصية وثقافية وتاريخية لم يتطرق إليها احد قط.
"الصباح الجديد" تقدم قسط ًا وافراً 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 أفكاراً 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 نص ًا لم يكتمل في الماضي .إننا من دواعي االحترام والتبجيل لهذه الشخصية النادرة نسطر
عدداً من هذه األفكار في الكتاب المذكور" رجال ووقائع في الميزان".
حوارات مع جرجيس فتح اهلل*
الكيالني ومذابح آب
عرفت الوزارة االولى التي شكلها بالوزارة
القومية وفيها اعطــى الكيالني الضوء
االخضر لتلك املذبحــة التي نفذها بكر
صدقي العسكري وراح ضحيتها ثالثمائة
وسبعة عشر آشوريا ً في قرية (سميل)من
اعمال مدينة (دهوك) وبضعة وعشــرين
اقتيــدوا مــن ســجن املدينــة ليقتلوا
بظاهرها فضــاً عن أكثر مــن ثالثمائة
آخرين استسلموا للجيش في عاب جبل
(بيخير) القريب من (فيشــخابور) فقتلوا
فورا ً
س:نوهتــم بهذا في حديثكم املاضي عن
نوري الســعيد أما يكون من املفيد االدالء
ببعض التفاصيل ؟
في الواقع هذا جزء هــام من حديثي عن
الكيالني لكن ما أظن املقام يتسع لرواية
شمولية وسأحول االختصار والتركيز
شــرد اآلشــوريون القانطون في حكاري
بســبب انتقاضهــم علــى احلكومــة
العثمانية وربــط حظوظهم مع احللفاء
بنتيجة احلرب ووصل املتبقي منهم بعد
اهوال وباليا العراق واســكنوا مؤقتا ً في
معسكر بقرب مدينة بعقوبة في العراق
واستخدمت ســلطات االحتالل رجالهم
في وحدات عسكرية بقيادة بريطانيني.
فيما عرف (بالليفــي) كان هؤالء عراقيني
بحكم عثمانيتهم مثل ســائر ســكان
العراق ومبوجب معاهدة لوزان 1923وقانون
اجلنســية العراقــي الصادر فــي 1924
وبــدأت محــاوالت بريطانيــة عراقيــة
الســكانهم بيجــاد اراض لهمــم لكن
منــذ صولهــم عوملوا معاملــة دخالء
وشــجعت احلكومات هذه النظرة وكانوا
أناسآ جبليني يعيشــون بعقلية القرون

الوســطى تفشــت فيهم االمية وركن
الزعمــاء منهــم وقلة متعلمــة فيهم
الى وعود غامضة مــن االنكليز باحلماية
واعتقــد زعمائهــم هــؤالء أن االحتالل
البريطاني للعراق امنــا وجد ليبقى لكن
تبــن لهم فــي عــام  1932ان االنتداب
ســيزول وان البريطانيني سينســحبون
ويسلمون احلكم لدولة عراقية مستقلة
ومشكلة استيطانهم لم حتل بعد فشاه
اخلوف على مستقبلهم وعدموا في ذلك
الوقــت العصيب الناصــح االمني وعلى
رأســهم اذ ذاك رئيس روحاني (بطريرك)
غيــر محبــوب وفــي مقتبل الشــباب
استســلم لذوي الرؤوس احلارة وقيصري
العقل فدفعوه الى املطالبة مبا ســموة
"بالسلطة الزمنية "
لنفســة على شعبة فضالً عن السلطة
الروحية وقد تبني من الرســائل املتبادلة
بينه وبني حكمت سليمان (وزير الداخلية)
والكيالنــي (رئيــس الــوزراء) عجزه عن
التعريــف وحتديد مايقصده بالســلطة
"الزمنية" وفهم االثنان –او رمبا شــاءا أن
يفسرا أقوالة انه يطلب املشاركة باحلكم
فاحتجزاه في بغــداد وارادا أرغامه على
توقيع تعهد مهني وانتهز قصيرو العقول
وذوو الرؤوس احلارة فرصتهم الفتعال املزيد
من الضجة فبدأوا بتظاهرات عســكرية
حمقاء في ربوع جبال كوردستان وانتهز
ذوو الــرؤوس احلارة من اعضــاء احلكومة
فرصة غياب امللك فيصل والوزراء (العقالء)
نوري الســعيد والهاشمي ورستم حيدر
في اخلارج فوضعوا لبخظة الدموية التي
عرفت في احلوليــات العراقية ب (عملية
تأديب اآلشوريني)
قررت سلطة االنتداب جتنيد اآلشوريني في
(الليفي)وهي وحدات شكلت محليا ً سدا ً
لنقص فــي القوات البريطانية بســبب
تسريحها بعد احلرب وبسبب ما

تكلــف مــن النفقــات وهــو ينفــي
بالطبــع زعمــا ً تضخم لديهــم بأنهم
حلفــاء للبريطانيــن كما كانــو يحلو
للمتحمســن لهــم أن يتغنــوا به وان
يرســخوه في اذهانهم للسبب البسيط
وهو انهــم لم يحاربوا كوحدة ضاربة الى
جانب الفحلفاء في أي عملية حربية ضد
العثمانيني
وفي حــدود عام  1927اعلنــت احلكومة
البريطانية عن سياســتها فــي العراق
باعتزامها انهاء االنتداب وادرك العراقيون
أن بالدهم ستتمتع باالستقالل في شهر
تشــرين الثاني العام  1932عرا اآلشوريني
بغتة حاله من االضطراب والقلق والهياج
أن االنكليــز ســيخلون عنهم مســاله
اســتقرارهم لم حتل بعد وهــي من بني
املسائل الكبرى التي اعترضت السياسة
العراقيــة وكان هنالك حوالي عشــرة
آالف مــن افــراد الليفي الذين ســرحوا
تباعا ً وكل فرد منهم كان يعطي بندقية
حديثة الطراز مع مائتي اطالقة تعويضا ً
عن الســاح الذي جلبة معــه مفهوم
حاجتهم للدفــاع عن انفســهم فكل
العشائر في كوردستان كان مسلحا ً
لم يكــن في العــراق منطقــة موحدة
مناسبة السكان اربعني الفآ اال بأخالئها
من سكانها االصليني ولم يكن بوسع أيه
حكومة عراقية ترحيل السكان االصليني
قسرا ً محباة للمسيحني
وذر قــرن املتاعب في عــز الصيف العام
 14933عندمــا قررت حكومة الرشــيد
عالي أن تفتــح عد االســتقالل بتلقني
اآلشوريني درسا ً في ماميكن أن ميتد الية
باع احلكومــة لتختم مبذبحة شــنعاء
الضرورة تدعــو اليها باســتغالل غياب
امللك مع ثالثــة من اقوى الوزراء وابعدهم
نظرا ً وفي بغداد احتجز حكمت سليمان
وزير الداخلية بطريركهك (مار شــمعون

ايشــاي) محوال ً ارغامة على توقيع تعهد
يتنازل فيه عن دعواه بالســلطة الزمنية
ومتا كان أحد انصاره في احد انحاء دهوك
(مالك ياقو بن مالك اسماعيل) من قبيلة
التياري ومن ســكنة قريه ســميل وهو
جنــدي كفوء لكنة احمــق اهوج قصير
النظر سياســيا ً يقوم مبظاهرة سلمية
مســلحة مع بعض اتباعــه االمر الذي
برر للحكومة ان تعلــن االعتزام بالقيام
مبناورات عسكرية في املنطقة وهو وإجراء
فيــه حمق وقصر نظر ايضــا ً ان لم يكن
مبيتا ً وينطوي على نيه سوء
وكــذب اآلشــوري (ياقو) عندمــا بث بني
بني قومــه القلقني على مســتقبلهم
والناقمني على سياســة االســكان نبأ
مختلفــا ً مفــاده بأنه كان علــى اتصال
بالســلطات الفرنســية في سورية وقد
بدأت اســتعداداتها الســكانهم سورية
بشــروط كرمية جدا ً وجنحت اكذوبته في
حمل عــدد من الذكور اآلشــوريني الذين
الميلكون مســتقرا ً بعــد أن يتبعوه الى
ســوريا "لرؤية األراضــي التي خصصت
لهم " فتركوا عائالتهم وراءهم واكتملوا
الفا ً وخمســمائة مسلح عند وصولهم
االراضي السورية وهناك تبني لهم خدعه
(ياقو) اذا بادر الفرنســيون بنزع سالحهم
ووضعهــم في معســكر ثــم امروهم
بالعــودة من حيــث اتوا وســلموا لهم
ســاحهم وفي محاولــة عبورهم النهر
اصطدموا بقطعــات مخندقة أمامهم
من اجليش العراقي في نقطة (الديره بون)
القريبة من جرى فيشخابور فنشب قتال
صــرع فيه ضابط عراقي وبضعة عشــر
جديا ً وســقط عدد مماثل من اآلشــوريني
الــذي انكفــأوا على اعقابهــم ليجدوا
ألنفســهم نقطة عبور اخــرى فنجحوا
وانتشــروا دون نظــام في شــعاب جبل
(بيخير) كل يريد الوصول الى بيته وعياله

كان امللك فيصل ونوري السعيد يعلمان
الطبع احلاد في الكيالني ومبا يدبرة فراحا
يبعثان بالبرقيات النذرة احملذرة واملناشدة
بضبط النفس ومعاجلــة االمر باحلكمة
وبضرورة اخالء ســبيل البطريرك واعادته
الى املوصل من دون احلصول على نتيجة اذ
كان الكيالني يكذب في برقيته اجلوابية
متظاهــرا ً بأنــه يعمل بالشــكل الذي
رســمه امللك في معاجله األمر في حني
كان يهيــئ لعملية "التأديب" وشــحن
الرأي العــام ونددت الصحافــة بأعمال
هؤالء الدخالء االجرامية
ونشرت اكاذيب عن الفظائع التي ارتكبها
اآلشوريون في معركة (الديره بون)
وتبــارى نــواب اجمللس في القــاء اخلطب
الناريــة مطالبني باســتئصال الدخالء
اجملرمني وشــعرت الســفارة البريطانية
باخلطــر فطلبت من الكيالني باحلاح نقل
(العقيــد بكر صدقــي ) قائد القطعات
وآمر املنطقة العسكرية الشمالية فلم
يفعل هذا العسكري كان جزءا من اخلطة
املدبرة
ووقــع العائدون من اآلشــوريني في جبل
بيخير بأيدي املفارز العســكرية فكانت
تفتك بهم فور استســامهم وقد قتل
منهم ماناهز الثالثمائة واخلمسني وجنح
الباقون في العودة الى بيوتهم
واألغلبيــة املواليه للحكومــة ارادت أن
تشعر الســلطة بأنها بعيدة عن (ياقو)
وجماعتــه ورأى بعضهــم االســلم أن
ينحدروا الى سميل ودهك الحتماء باالدارة
هنــاك وحتت ظــل العلــم العراقي وفي
ســميل اجتمع نحو اربعمائة وخمسون
معظمهم من الرجال وفي صباح يوم 10
مــن آب 1933اقبل عليهــم (عبد احلميد
الدبوني)قائمقام زاخو ونصحهم بتسليم
اســلحتهم له تفاديــا ً الي اصطدام مع
دوريات اجليش املسلحة التي كانت جتوب

الطريق بني املوصــل ودهوك فنزلوا عنها
طواعية ثم عاد فــي اليوم التالي يجمع
اســلحه القادمني اجلدد للمأساة باتقان
قد كمل قد يتبادر الى الذهن أن املذبحة
لم تكن مخططة من بغداد ســلفا ً وان
وجود هؤالء اآلشــوريني العزل حتت رحمه
املنتقمــن كانــت فرصة التعــوض بعد
القتال في (الديرة بون)
بدأت املذبحة بفصل النساء واالطفال عن
الرجال ثم قامت فصيلة من اجليش بقيادة
املالزم اسماعيل عباوي (توحله) باملذبحة
الكبرى في صباح يوم 12آب وصرع قسم
برصاص البندقيات واملسدســات ونيران
الرشاش وقضى على فريق صربا ً بأخمص
البندقيات وطعنا ً باحلراب وحصد الباقون
بصليات الرشــاش وهم داخــل املنازل أو
عنــد محاولتهم اخلروج وحــاول عدد من
خالل ذلك النجاة بارتداء ثياب النســاء اال
أن عريف شــرطة اخملفر اهتم بالتنقيب
عنهم مــن كوخ الى كوخ وأرغمهم على
اخلروج ليقتلوا بأيدي اجلنود واعتدي على
اعراض بعض النسوة وارغمن على اخلروج
لغسل االرضية من الدماء ولم يقم دليل
على وقوع مذبحة بني النســاء لكن عددا ً
منهن ال يتجــاوز الســبع ذهنب ضحية
لرفضهن تــرك ازواجهــن واحصى عدد
القتلى بثالثمائة وسبعه عشر ثم وجريا ً
علــى التقاليد العثمانيــة االصلية حت
الســلطة افراد العشائر من شر وغيرهم
على عمليــات النهــب والتدمير فقاموا
مبهماتهــم خيــر قيام وكتــب (حكمت
ســليمان) وزير الداخلية للكيالني يقول
بعد ان لــم يعد باالمكان التســتر على
اجلرمية أن صداما ً وقع بني اآلشوريني وافراد
العشائر فسقط قتلى من الطرفني!!
وحفر اجلنود قبرا ً جماعيا ً أشــبه باخلندق
وقذفت اليه اجلثث اال انها لم توار التراب
متاما ً وفي  19منه وجــد ضابط بريطاني

عددا ً من القتلى داخل اكواخ القرية فات
امرها اجلنود وسحب أكثر من عشرين من
ســجن دهوك ليقتلوا في ظاهر املدينة
وكان بينهم كهنة
ولفظ فيصــل االول آخر انفاســة وهو
يجهل ما ارتكبه جيشه من فظائع في
سميل وما قدمت عليه احلكومة رشيد
عالي فقد حــرص هذا على أن ال يخبره
مبا حصل
عندما ذاع امر املذبحــة وتصدرت انباؤه
بتفاصيلهــا صحف العالــم اضطرت
احلكومــة العراقيــة الى االعتــراف مبا
حصل عــن لســان رئيس وفدهــا الى
العصبــة االمم حني بحثت القضية امام
مجلس العصبة :قال ياسني الهاشمي
رئيــس الوفد وأنــا انقلها مــن دفاتري
باحلرف الواحد
"ان احلكومــة العراقية التريد التســتر
على األعمال االجرامية التي ارتكبت
وهي تســتنكرها باخالص وحرارة التقل
عــن اســتنكار احلكومــات املمثلة في
اجمللس وانن نعد وعدا ً قاطعا بالتحقيق
وانزال العقاب بالفاعلني
ولم يقع التحقيــق أو ينزل عقاب باحد
بل كوفــئ بكر صدقي يترقيه ووســام
وجاء الكيالني من بغــداد ومعه االمير
غازي نائب ابية الســتعراض اجليش ثم
اختراق شــوارع العاصمة بسيارة وبكر
صدقي عن ميينة يلتقــي حتايا اجلماهير
والتــي احتشــدت للمشــاركة بأفراح
النصر على اآلشــوريني الوف على الوف
من رجال ونساء في الشــوارع وامليادين
ناءت بثقلهم سطوح املنازل .
*اجرى احلوارات الســيدان مؤيد طيب
وسعيد يحيى والكتاب من منشورات
دار أراس للطباعة والنشــر ،منشورات
اجلمل ،الطبعة األولى 2012
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الديمقراطية في أميركا
يتناول كتاب "الديمقراطية في أميركا" للباحث والخبير شبلي ّ
ملط ،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 بال عنف ،ومجتمع يرتكز على التعاون والتفاهم اإلقليمي المرتكز على نشر قيم المساواة،
ومحاربة الفقر ،ونبذ االستغالل 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.
شبلي ّ
ملط:
يبقى ان احــدى املصاعب فــي اجملتمع
االميركي املعاصــر تتجلى في الضعف
اللغوي لــدى معظم الناس في لغتهم
االم نفسها  .ويكفي مثال على االندحار
اللغوي مقارنة احلديث السياسي الدائر
اليوم باملقاالت املنشــورة بــان النقاش
حول الدستور في القرن الثامن عشر في
الصحــف اليومية انذاك  ،والتي توجت
بــاألوراق الفيدرالية  .فمن باب االولى ان
يرتفع الزعماء االميركيون في حديثهم
السياســي الى مســتوى امثال هنري
كابوت لودج  ،ووودرو ويلســون  ،وابراهام
لينكون واليكســندر هاميلتون  ،وهم
الزعماء الذين اعتادوا التفكير بنفسهم
وكتابه افكارهم من دون االتكال  ،كما
درجــت عليهــم الثقافة السياســية
احلاليــة  ،على الكتــاب املأجورين لهذا
الغرض وبهذا تعود الزعامة األساسية
فــي البالد الى ضرورة اختيــار عبارتهم
بدقــه وابداع – الدقة فــي االتصال مع
املوظفني بكلمــه ســواء واالبداع في
اعاده اكتشاف منطق اللغة اخلالق في
احليــاة اليومية  .واحلقيقيــة انه كافه
لالنسان التفوق في لغة واحده وقد ذكر
بن جونســون ،معاصر شكسبير كيف
ان اعظــم صاقل للكلمة فــي التراث
االنكلوساكسوني لم يكن ليتقن غير
اإلنكليزيــة (لضعف املامه بالالتينية )
وعجزه االكبر باليونانية .
وبالفعل فان الصدمة كبيره في اجملتمع

االمريكي املعاصر تتجلى في يشــويه
مــن ضعف االداء اللغــوي عند املواطن
العادي  ،ســواء اكانت عبارته انكليزيه
اما اســبانيه  .اما الظاهرة االخرى التي
تدعــوا الــى القلق فهــي النقص في
التعاطي الثقافــي مع باقي العالم في
اجملتمع صهــر ثقافه املهاجرين في حله
الســبك  .واالسباب التاريخية وراء هذا
اخليــار كثيره ومعقده  ,وليســت كلها
ســلبيه امنا يحتاج عصر العوملة  ،في
مقابل تصــدر اللغــة اإلنكليزية دوليا
 .الى اشــراك مثــل متعــددة اللغات
والثقافات  ،في الوقت عينه الذي يحث
املواطن فيه على تنقيه خطابه اليومي
واثرائه ثقافيا .
وميكن ايضا متابعة ارضية مشــتركة
بتعــدد الثقافــات فــي السياســة
األميركيــة عــن طريق اليــات تعتمد
تكنلوجيا املرتبطة بأســبقية اميركا
فــي االنترنيــت  ،فيما يحلــو وصفه
بعنوان (املكتبة العاملية )  .وقد تقدمت
بعض املؤسســات على هــذا الطريق ،
ومنهــا مثال كلية احلقــوق في جامعه
يا ل  ،وقد اقامت مركزا على الشــبكة
يضم جميع االعالنات والقرارات الهامه
في تاريخ الدبلوماســية الغربية منذ
القرن السادس عشــر او معهد ماسا
شوســيتس للتكنلوجيــة  ،الذي يوفر
مركــزا يحتوي على اكثر من اربعه مائه
مؤلف كالســيكي في التراث الروماني
واالغريقــي  ،او املواقع التــي تقدم اثار
شكســبير الكاملة مفهرسه ومبوبه

 ،غير ان مشــروع املكتبة العاملية قائم
على طموح واســع  ،ميكــن تخليصه
في انه يســعي الى ان يضع في متناول
اجلميع  ،ليس فقط قوائم اغنى املكتبات
كما هيه احلال اليــوم  ،بل محتوياتها
كامله .
فمنع الثورة الهائلة في عالم االتصاالت
الــذي يوفرهــا االنترنيــت  ،ومع تفوق
الواليات املتحدة في هــذه التكنلوجيا
،وحدها احلكومــة األميركية قادره على
توفيــر الكتب _جميــع الكتب للقارئ
اينما وجد في العالم .فبدال من انشــاء
مكتبه رئاســيه اخرى في مبنى كبير و
مكلف كما جرت العادة عليه في نهاية
والية الرؤســاء  ،من االجــدى للمكتبة
الرئاســية املقبلة ان تشــترك ســائر
العالم كما املواطــن االمريكي العادي
بتشــييد هذه املكتبة على الشــبكة
األثيرية  ،واضعه التراث املكتوب املتوفر
في العالم منذ نشاه احلضارة املكتوبة
في متناول اجلميع .
ومــع املكتبــة العاملية يرتســم حلم
اميركي اخر  ،هو املســاواة في الفرض .
طبعا ،لن تكتمل في املستقبل املنظور
اية مســاواة ثقافيه فــي الفرص  ،من
ناحيه االنســان الذي يعيــش في جبل
عامل مثال وغيره مــن الناطق احملرومة ،
كم ان التمكن مــن التعليم و الثقافة
ال يأتي بالضرورة في سلم االوليات قبل
القضاء على التعذيــب  ،او التحرير من
االحتــال او احلد من الــذل االقتصادي
املعيشي  .لكن ترتيب االولويات.

ال مينــع حكومــة أميركية منــوره من
جعل الراعي في جبــل عامل  ،او املزارع
في مقاطعه سني كيانغ في الصني  ،او
املياون في معامل ريو دي جانيرو اناســا
يجابهون عيشــه اقل واطــاه وقهر في
حياتهم اليوميــة فيمكن الدميقراطية
األميركيــة ان تؤازر هؤالء فــي دفاهم
عن حقوقهم األساســية وان تســاعد
فــي التعبيــر عن هــذه احلقــوق لدى
الشــعوب واحلضارات اخملتلفة بحيث
تضم اخلصوصيات الثقافية من دون ان
تتعدى على االسس املعترفة بها عامليا
كما ميكنها تســهيل انتشار التعليم
والتكنلوجيــا عــن طريق املشــاركة
الفعالة في االنترنيت  ،واقامه مكتبيه
اثيريه عامليــه توفر للمواطــن ايا كان
واينما وجد الوقوف مباشــره على كنوز
االف السنني من احلضارة املكتوبة ويجدر
برئيس مقدام ثقافيا حث مواطنيه على
اكتشاف لغات الشعوب االخرى وضرب
املثل في اســتعمال كلماته بدقه وروح
خالقة واملســار عسير يحتاج الى نفس
طويل لكن الشــروع في الســير على
الدرب ممكــن مما يجعل اقل اســتحاله
في يوم من االيام ســماع احفاد محمد
جواد مغنيــه في جنوبي لبنان يطالبون
نواب املنطقة (ان يجعلوا من جبل عامل
اميركا الثانية )
 14نظــرة مختلفة لــدور اجليش فياجملتمع
مــن املواضيع التي تكرر ذكرها في هذه
الدراســة التالزم املتنامــي بني قضايا

الداخليــة واخلارجيــة والعاملية  .ومنذ
جتارب جنوب شــرق اسيا صار الفاصل
بني ( اســتعمال القوه ) ( حفظ السالم
عنوان ضياع الفاصل بني احلرب والسلب
) فيما حتولت عمليات تعد منفرده الى
اهوال تتخطى احيانا تلك التي حتدثها
حرب جراره على منط تقليدي  .فقد ادت
احلرب ضد الواليــات املتحدة في بيروت
عام  1998الى عمليات تفجير حصدت
حرب ضروس في كوسوفو دامت حوالي
ثالثة اشــهر وقد ترســخ منط السلب
واحلــرب منذ انهيار جدار احلــرب الباردة
 .فقد قضى مــن املواطنني االمريكيني
في انفجار اوكالهوما ســتي في سنه
 1995عــدد اكبر من مجمــوع االرواح
األميركيــة التي حصدهــا القتال ضد
اجليش العراقي خالل حرب اخلليج من اب
1990الى نيسان 1991ومن اوكالهوما
ســتي ضد مركز التجــارة العاملية في
مدينه نيويورك في شــباط  1993فقد
انعزال الواليات املتحدة القاري شــيء
من مناعتــه التاريخية  ،وضاق هامش
التحــرك الفريد الــذي تتحلى به اكثر
الدول جبروتا بالنظــام العاملي بفضل
وضعه اجلغرافي والقاري اخلاص  ،فتغيرت
طبيعة احلرب وحتولت طيفا مستحدث
التعقيدات اليزال مجهول املعالم.
يحتاج مثل هــذا التغيير العميق الى
مفكره حديــث من الطــراز كلوز فيز
لإلملام بأبعاده.
وحتــى بروز فكــر بهذا املســتوى البد
للغمــوض في حتديد الفاصل بني االمن

الداخلي والدولي ان يستمر مهيمنا على
النقاش حول سياسه الدفاع األميركية
وهوه نقاش ميكن مقارنته بشكل اولي
عن طريــق ركيزتيه االساســيتني في
العقد املنصرم  :كواليــم باول ومادلني
اوبرايــت وتختصــر عقيده بــأول من
جملــه وجيزة وهيه عدم الســماح باي
تدخل عســكري خارج الواليات املتحدة
اذا هدد هذا التدخل بهذا البقاء مفتوحا
فأما اليكون تدخــل اويكون التدخل او
ان يكون التدخل ضخما مركزا وقاضيا
بحيــث يبــدو االنتصار فــي خوضه
وشــيكا اكيدا وســاطعا ومتثل حرب
اخلليج الثانية التجسيد املثالي لهذه
املدرسة .
املشــكلة ان هــذه العقيدة ال ترتفع
الى مستوى املناسب لدرجه التعقيد
التي بلغتها معادلته احلرب والســلم
فــي نهاية القرن العشــرين  .فايا يكن
احلكــم في مســببات حــرف اخلليج ،
اذا اخذناهــا على ســبيل املثــال فان
القصف اجلوي كان مستمرا ضد العراق
بالطائــرات األميركيــة والبريطانيــة
بعد عشــر ســنوات من العــان رئيس
مجلس االمن النهاية الرسمية للحرب
في نيســان  ، 1991بعدمــا عمت في
حينها احتفاالت االنتصار مجمل املدن
األميركية مقابل التقصير في عقيده
بــاول ظهرت نظرية تعــزا في بعضها
الى مارلني اوبرايــت  ،وان لم تكن وزيره
اخلارجية األميركية قد طورتها بشكل
مقنع  .فاهم مــا جاء في هذه العقيدة

اقتصــر علــى بعض املالحظــات التي
انتقدت فيها كولن عندما كانت البرايت
التزال تعمل في بالدها لألمم املتحدة.
وعقيده اولبرايت  ،ليســت متكامل
وقد يكون مناســبا ترتيب مقوماتها
من خالل اقتراحــات تتيح للحكومة
األميركيــة ان تبلور مفاهيمها ومنابع
هنــا بعضهــا في شــق عســكري
تنظيفــي  ،كالســيكي فيمــا نترك
موضــوع اســلحه الدمار الشــامل
بســبب منطقه االستراتيجي اخلاص
ملعاجلــه الحقــه  .النها تبقــى خارج
معادله التدخل العســكري وعمليات
حفض الســام على العموم والنظام
العســكري الكالســيكي يقتــدي
بتقدمي عــدد من االفــكار التي ترتبط
بهــا العقيدة اجلدية قبــل النظر في
مقومات التدخل العسكري االمريكي
خارج حدود الواليات املتحدة :
الفكرة االولى تتطرق الى دور األجهزة
األمنيــة وضرورة اخضاعهــا لوزارتي
الدفاع واخلارجيــة ليس املكان كافيا
هنا ملناقشه دور اخملابرات  ،وهي املعروفة
بعنوان الذكاء في ترجمه حرفيه لعباره
اإلنكليزيــة  .فتوطني الــذكاء بهذه
األجهزة مهمة تفتقر الى موضوع من
اوليات ما بعد احلرب الباردة انت تبتعد
هذه األجهزة على اختالفها وانواعها
من وكاله االستخبارات األميركية الى
وكاله االمــن القومي وهي غير اجمللس
القوي الــى جهاز التنصت الســري
املرقب بالسلم .
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أشادوا بمواقف أبناء الرافدين في ملعب «جذع النخلة»

صحفيو السعودية يرحبون بمشاركة العراق في «الرباعية»
بغداد ـ سيف المالكي*
(الســعودية بلدكــم الثانــي
ووجودكم بيننا يشــرفنا ) بهذه
الكلمــات اختصــر الصحفيني
الرياضيــن الســعوديني دعــوة
رئيس الهيئة العامة للرياضة في
الســعودية رئيس االحتاد العربي
لكــرة القــدم تركي آل الشــيخ
منتخبنا الوطني ملشــاركته في
البطولة الرباعيــة الدولية التي
ســتضيفها السعودية مبشاركة
منتخبي البرازيــل واالرجنتني في
خطوة القت صــدى ايجابي لدى
مســؤولي الرياضــة وجماهيــر
الرياضة العراقية ووصفوها بأنها
خطوة مهمة في طريق
طريــق التحضيــر لبطولة كاس
اســيا املقبلة فــي االمــارات ..
(الصبــاح اجلديد) التقت عددا من
الصحفيني الرياضيني السعوديني
لتتعرف على ارائهم حول مسيرة
منتخبنا الوطني ومشاركته في
البطولة الرباعيــة الدولية التي
ســتضيفها السعودية مبشاركة
منتخبي البرازيل واالرجنتني فكان
التقرير التالي:
وقال االعالمي السعودي املعروف
فواز الشريف النائب االول لرئيس
االحتاد العربــي للثقافة الرياضية:
ان دعم رئيــس الهيئــة العامة
للرياضــة في الســعودية رئيس
االحتاد العربي لكــرة القدم تركي
آل الشيخ للكرة العراقية وتأييده
مشــاركة اســود الرافديــن في
البطولة الرباعيــة الدولية التي
تســتضيفها اململكة مبشاركة
البرازيــل واألرجنتــن ليس باالمر
اجلديد كون معالي املستشار ميثل
أيقونة الوسط الرياضي والشبابي
من اخلليج الــى احمليط بل اصبح
عراب عهدها اجلديد بكل ماتعنيه
الكلمة لذلك حينما اقر مشاركة
منتخب العراق الشقيق كان لهذا
القــرار عدة أســباب ومن أهمها
الدعم الكامل للشــعب العراقي
مــن لــدن حكومة مــوالي خادم

فواز الشريف

عبد الرحمن املشبب
احلرمني الشــريفني وســمو ولي
عهده االمني وثانيــا أهمية وجود
منتخب بقيمة اســود الرافدين
صاحــب اجلمهــور العربي الوفي
واملطرز بتاريخه الناصع .
واستطرد قائال ان مشاركة اسود
الرافديــن في البطولــة في ظل
وجود ثالث منتخبــات مونديالية
مهمة كون الكــرة العراقية كرة
عريقــة ولها قيمتهــا ومنتخب
اســود الرافدين في كل الظروف
يعد منتخبــا قويــا وصلبا النه
يســتمد األداء الفني من صالبته
وســيظهر مبظهر مشرف ،ارى ان
البطولة الرباعية ســتنفع الكرة
العراقيــة في طريــق التحضير
لبطولة كاس اســيا املقبلة في
االمارات وســيمتد اثرهــا الفني
واملعنوي ملاهو ابعد من كاس اسيا
فهي جتربة ثرية وتاريخية

جمهورنا في البصرة احتفى باألشقاء السعوديني
وان عــودة العالقــات الرياضيــة
ومتيزهــا بني العراق والســعودية
خــال الفتــرة احلاليــة خطوة
ايجابيــة يجب ان نشــد عليها
وهي عالقة مميــزة فالكثير يقول
الشعر والعناوين الرنانة في شأن
العراق وهي مجرد أقوال تتناقلها
وسائل االعالم السعودية وحدها
التي تتعامل مــع العراق احلبيب
باالفعال.
واجد ان مســاهمة املستشــار
تركــي ال الشــيخ برفــع احلظر
عن املرة العراقيــة ودفعه لوجود
املنتخب الســعودي للتواجد في
البصرة هي جهود جبارة تستحق
االشــادة والثنــاء وتشــرفت بأن
أشــارك في زيارة البصرة وكسر
احلظــر واطلعــت علــى اجلهود
الكبيرة التي يبذلها آل الشــيخ
في اجتماع فيفا الشهير وادركت

اليوم ..الناشئة تواجه أستراليا
بطموح االنتقال إلى ربع نهائي آسيا
كوااللمبور ـ محمد حمدي*
يخوض منتخبنا الوطني للناشــئني
حتت  16عامــا مباراة فاصلة في غاية
االهمية امــام املنتخب االســترالي
اليوم الثالثاء الســاعة احلادية عشرة
والنصــف صباحــا بتوقيــت بغداد
الرابعــة والنصــف عصــرا بتوقيت
ماليزيا على ملعب يــو ام ارينا التابع
للجامعــة املاليزيــة املركزية ضمن
اجملموعــة الرابعة في بطولة اســيا
املقامة هناك حتى السابع من تشرين
اول املقبل وفي حال فوز منتخبنا على
استراليا فسيكون تاهله الى الدور ربع
النهائي مضمونا برصيد ســت نقاط
بعد تغلبه في املباراة االفتتاحية على
منتخب افغانســتان بهدفني لهدف
مقابل خســارة الكنغارو االسترالي

بثالثية نظيفــة من نظيــره القوي
منتخــب كوريا اجلنوبيــة الذي قدم
عرضا قويا بشــهادة جميع املراقبني
لسير احداث البطولة .
واوضح مدرب منتخبنا الكابنت فيصل
عزيز ملوفــد االحتــاد العراقي لالعالم
الرياضي ان املنتخــب العراقي اليوم
وبعد الفوز على افغانستان انتقل الى
حيز اخر اكثر شــروعا وامال بتحقيق
نتائج طيبة متجاوزا كل ماقيل عنه
من ظروف اعداد وحتضير صعبة وغير
ذلك من كالم ليــس بذي فائدة اليوم
واملهــم هــو ان العــراق متواجد في
البطولة ومســتعد لتقــدمي عروض
طيبة تليق بســمعة الكرة العراقية
 ،مضيفا اننا تناســينا متامــا املباراة
االولى وجل تفكيرنا يتركز على مباراة

اليوم مع االســتراليني وحقيقة االمر
بان ظهور اســتراليا كان ضعيفا هو
حديث سابق ايضا النهم سيسعون
بقوة لتعويــض اخفاقهم االول امام
كوريــا والعودة بقوة الى املنافســات
عبر بوبة العراق.
واحتفت اجلالية العراقية في ماليزيا
ببعثــة منتخبنا الوطني بكرة القدم
باحتفالية بســيطة نظمتها سيدة
االعمــال الدكتورة جنــوان البغدادي
املقيمة في ماليزيا وكان لالحتفالية
بالغ االثر في نفوس اجلميع شــاكرين
لطلبة العراق فــي ماليزيا وهم نواة
اجلمهور املساند وقفتهم مع املنتخب
في هذه البطولة املهمة
* موفد االحتاد العراقي لإلعالم الرياضي

«الوسط» يضم مصطفى كريم
بغداد ـ الصباح الجديد:
تعاقــدت الهيئــة اإلدارية لنادي
نفط الوسط ،مع الالعب الدولي
الســابق ،مصطفى كرمي لتمثيل
الفريق في املوســم احلالي ،كما
جددت تعاقدهــا مع قائد الفريق
نبيل عباس ملوسم آخر.
وقال نائب رئيــس الهيئة اإلدارية
للنادي هيثم بعيوي في تصريحات

صحفية «مصطفى كرمي إضافة
نوعيــة للخط األمامــي ،حيث
طغت الصبغة الشــبابية على
الفريــق ووجــود العــب بحجم
مصطفــى ســيضيف الكثير
للهجوم في املباريات املقبلة».
وأضاف:
«أيضــا نبيل عباس يعد
ً
واحد مــن اخلبرات التــي يراهن
عليها نفط الوسط هذا املوسم،

كمــا أنه من أبناء النــادي ،وم ّثل
الفريق منذ التأهل للدوري املمتاز،
واإلدارة تقدر القيمة الفنية له».
وواصل« :نفط الوســط يسعى
لتدعيــم الفريــق وتوفيــر أوراق
رابحــة للمــدرب ،خصوصا بعد
إضافة العبني خبرة بحجم نبيل
عباس وصالح سدير ومصطفى
كرمي».

تقرير

انه رجل افعــال واعتقد اجلمهور
العراقي سيحفظ ذلك في ذاكرته
الن الذاكــرة العراقيــة األصيلة
ذاكرة وفية.
مــن جهتــه اوضــح االعالمــي
الســعودي عبد الرحمن املشبب
احملــرر فــي صحيفــة الرياضية
السعودية :ان دعم رئيس الهيئة
العامة للرياضة في الســعودية
تركي آل الشــيخ للكرة العراقية
وتأييده مشــاركة اسود الرافدين
في البطولة الرباعية الدولية التي
تســتضيفها اململكة مبشاركة
البرازيــل واألرجنتني هــو امتداد
ملا تقدمــه حكومة الســعودية
الخواننــا في العراق من دعم على
كافة األصعدة ،والرياضة هي اجلزء
الذي دائما ما يقــرب القلوب بني
الشعوب ،وما ملســته وشاهدته
بعينــي مــن فرحــة العراقيني

باملباراة الوديــة التي أقيمت امام
املنتخب الســعودي على ملعب
جذع النخلة مبدينة البصرة  ،أكبر
دليل على تقدير ومحبة الشعوب
العراقي لنظيره السعودي
ان مشــاركة اســود الرافدين في
البطولــة فــي ظل وجــود ثالث
منتخبات موندياليــة هو اختيار
موفــق فاملنتخــب العراقي ميلك
إمكانيات العبني على مســتوى
عالي ،وكانت أبرز جنوم الدوري في
فترات ماضية مــن العراق ،ودائما
ما يظهر اســود الرافديــن امام
املنتخبات القوية بشــكل مغاير،
ولــوال مكانة املنتخــب العراقي
ومعرفة املســؤولني عن الرياضة
الســعودية ملا ســيقدمه اسود
الرافديــن ملا وقــع االختيار عليه،
وفــي اجلانــب االخر أيضــا إلغاء
االحتــاد العراقي ملباراتــن وديتني

للمشاركة في البطولة الرباعية
الودية يدل على الثقة الكبيرة في
إمكانيات العبو املنتخب العراقي.
وان البطولــة الرباعية ســتكون
بوابــة اســود الرافديــن قبيــل
املشــاركة في بطولة كاس اسيا
املقبلة فــي االمــارات وبالتأكيد
انت تلعب أمــام منتخبات قوية
خاصة املنتخــب االرجنتيني الذي
سيخوض البطولة بكامل جنومه
فــي مقدمتهم النجم ميســي،
الى جانــب املنتخب الســعودي
الــذي يســتعد أيضــا لنهائيات
كأس اســيا ،إضافة الى املنتخب
البرازيلــي الغتي عــن التعريف،
وحينما تكون املباريات الدوية امام
منتخبات قوية تكون الفائدة أكبر
لالســتفادة من األخطــاء وتعزيز
الثقة لدى الالعبني
وان عــودة العالقــات الرياضيــة
ومتيزهــا بني العراق والســعودية
خــال الفتــرة احلاليــة تعتبــر
عــودة صحيحة للكــرة العربية
واالسيوية ،فهما على قمة الكرة
االســيوية ونتذكر نهائيات كأس
اسيا  2007حينما ابهر املنتخبات
اجلماهيــر باملســتويات الفنيــة
العاليــة ووصل املنتخبــات الى
املباراة النهائية التي حقق لقبها
املنتخــب العراقي ،ومن املتوقع ان
تتطــور العالقات الــى أعمق من
إقامة مباريات ودية.
وان مــا قــام ويقوم بــه تركي ال
الشيخ ومســاهمته برفع احلظر
عن الكرة العراقية ودفعه لوجود
املنتخب الســعودي للتواجد في
البصــرة يُع ّبر عــن كل مواطن
سعودي يكن للعراق كل التقدير
واالحتــرام واحملبــة ،واالشــقاء
تكشــفهم املواقف ،فالشــعب
الســعودي يتألم ألي أوضاع تؤلم
العراقيــن ويفرح ملا يســعدهم
ويلم شــملهم واستقرار بالدهم،
ومهمــا قدمــت الســعودية
للعراقيني فهو واجب مثلما يقدم
األخ لشقيقه.

إعالن قائمة «الوطني»

األولية للبطولة الرباعية
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف املدير اإلداري للمنتخب العراقي ،باسل
كوركيس ،أن املدرب ستريشكو كاتانيتش ،اختار
 38العبا ضمن القائمة األولية التي مت إرســالها
إلــى االحتاد الســعودي ،من أجــل احلصول على
تأشيرات الدخول إلى اململكة ،قبل املشاركة في
البطولة الودية الرباعية.
وقــال كوركيس ،فــي تصريحــات صحفية إن
القائمة األولية التي أعلن اختارها اجلهاز الفني،
ســيتم اختزالها األســبوع املقبل إلى  23العبا
سيمثلون املنتخب في البطولة الرباعية.
وأشــار إلى أن القائمة األوليــة ضمت كل من:
محمد حميد ونور صبري وجالل حســن ومحمد
كاصــد وقيس العانــي وأحمــد إبراهيم وعلي
عدنان ووليد ســالم ومصطفى ناظم وحســام
كاظــم وعلي فائز وعالء مهاوي وريبني ســوالقا
ومصطفى محمد جبر ورعد فنر وفرانس بطرس
وهيردي ســيامند وأحمد ياســن وهمام طارق
ومهدي كامل.
بجانب أمجد عطوان وأسامة رشيد وبشار رسن
وحســن علي وبروة نوري وجسنت ميرام وصفاء
هــادي ومازن فياض ومحمــد داوود ومحمد جبار
شــوكان وأمين حســن ومهند علي وسعد عبد
األمير وســعد ناطق وأحمد عبــد الرضا وعلي
حصني ووسام سعدون.

فوز مهم للكرخ والديوانية
في ممتاز الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اســفرت مباريات الدور الثاني من املرحلة االولى
لدوري الكرة املمتاز للموســم  2019/2018التي
اقيمت امس عن فــوز الكرخ على امليناء بهدفني
مقابل هــدف واحد ،في حني فاز نفط الوســط
على أمانة بغداد بهدف من دون رد سجله الالعب
محمد صالح ،وفاز الديوانيــة عى نفط اجلنوب
بهــدف ..فيما انتهت مبــاراة فريقي الصناعات
الكهربائية ونادي احلسني بالتعادل السلبي.

* إعالم الشباب والرياضة

مالكمونا يشاركون في نزاالت ألمانيا
بغداد ـ الصباح الجديد:
تلقــى االحتاد املركــزي للمالكمة
دعوة من نظيره األملاني للمشاركة
في نــزاالت بطولة أملانيــا الدولية
لفئتي الشــباب والناشئني املقررة
ان تقام شهر تشرين الثاني املقبل،
اعلــن ذلــك ،االمني املالــي الحتاد
املالكمة املركزي ،علي عبد الزهرة.
وبني ان االحتاد قرر اشــراك الالعبني
اصاحــب املركــز االول حصرا في

بطولتــي الشــباب والناشــئني
االخيرتني في املعســكر التدريبي
الذي ســيبدأ يوم السبت املقبل،
وســيتم اختيــار  8ـ  10مالكمني
بحســب الكفــاءة واألهليــة
للمشاركة في البطولة الدولية.
واوضــح ان احتاده ســينظم يوم
 11تشــرين االول املقبــل بطولة
أنديــة العــراق لفئــة املتقدمني
وســتضيفها حلبــة محافظــة

النجف على االرجح.
وكشــف جــواد ،ان املــدرب
االذربيجانــي جافيــل ،ســيصل
فــي املدة املقبلة لالشــراف على
املنتخبــات الوطنية ،حيث ينتظر
االحتاد اكمال االجراءات القانونية
الرســمية من اجــل حضوره إلى
بغداد والبدء مبهمته دعما ً لرياضة
الفن النبيل وتطويرا ً ملقدرة العبي
منتخباتنا الوطنية.

مهدي عمار ..موهبة قادمة بالتايكواندو
بغداد ـ الصباح الجديد:
يعد ،الالعب ،مهــدي عمار ،احد
املوهوبني فــي املركــز الوطني
بالتايكوانــدو ،ميلــك مؤهــات
فنيــة جيــدة قابلــة للتطــور
بحسب مدربه ،لطفي خير اهلل،
الــذي وصفه مبشــروع بطل في
املستقبل بالفن القتالي.
مهــدي ،مواليــد  ،2007تلمذي
في الصف الســادس االبتدائي،
يعشــق اللعبة ،ويتمنى التفوق
فيهــا والوصــول إلــى متثيــل
املنتخبــات الوطنية ،ســبق له
االشــتراك في بطولة منافسة
بطعــم النصر وتوج بالوســام
الذهبي فيها.
يشير املوهوب ،مهدي عمار ،إلى
انه يلتــزم بالتدريبــات ويحرص
علــى املواظبــة فــي الوحدات

مهدي عمار
التدريبية والتعلــم لكل جديد
في رياضــة التايكواندو ،ويقدم
شــكره إلى مدير املركز د .خالد
محمود واملــدرب د .عبد الغفار
جبــار ،والكابنت لطفي خير اهلل،

جلهودهم فــي تطويــر وتأهيل
قدرات املوهوبني.
يوضــح ان وجود قاعــة مثالية
وجتهيزات حديثة وخطوط لنقل
الالعبــن ،واحملاضرات التثقيفية
واالهتمــام والتشــجيع مــن
املســؤولني ،تعــد ابــرز النقاط
التي تســهم في اســتقطاب
املركز الوطني لالعبني في شتى
الفعاليات الرياضية.
ويقــول ان امنيتــه التفوق في
اجلانــب الدراســي ودخول كلية
القانون ،النه يحب مهنة احملاماة،
وعن متابعاته ،فانه يهتم بنزاالت
البطــل الكــوري اجلنوبــي ،لي
دايهون ،وكذلــك هو من محبي
الالعــب البرتغالي كريســتانو
رونالــدو ،وفريــق ريــال مدريــد
اإلسباني.

ستواني :حققت المجد في الكامب نو

جيرونا يوقف سلسلة انتصارات برشلونة ..وفالفيردي :لينجليت ال يستحق الطرد
مدريد ـ وكاالت:
سقط برشــلونة في فخ التعادل (،)2-2
خالل ديربي كتالونيا أمام ضيفه ،جيرونا،
علــى ملعب كامب نو ،حلســاب اجلولة
اخلامســة من الليجا ،أول أمس ..وأحرز
هدفي برشلونة ،ليونيل ميسي وجيرارد
بيكيــه ،في الدقيقتني  19و ،63في حني
ســجل جليرونا ،كريستيان ستواني ،في
الدقيقتني  45و.51
ورفع البارسا رصيده بذلك للنقطة ،13
في صدارة ترتيب الليجا ،بفارق األهداف
فقط عن ريال مدريد ،في حني رفع جيرونا
رصيده للنقطة  ،8في املركز السادس.
وذكرت شبكة «أوبتا» ،أن البارسا يتفوق
علــى فرق الليجا منذ انطالق املوســم
في عدد الهدافني ،بعدما زاد بيكيه عدد
محزري األهداف فــي الفريق مع اجلولة

اخلامسة إلى  7العبني.
إلى ذلك ،أعرب إرنستو فالفيردي ،املدير
الفني لبرشلونة عن أسفه للطرد الذي
تعرض له مدافعه كليمونت لينجليت،
خالل مباراة جيرونا ،مشيرا إلى أن العبه
لم يتعدى على اخلصم.
ونقلت صحيفة «ســبورت» تصريحات
املدرب اإلســباني عقب انتهــاء اللقاء،
حيــث قــال« :لم أشــاهد ما قــام به
لينجليــت ،من احملتمــل أن يكون هناك
صدام ولكن ليس متعمدا ،هذه أول مرة
أرى اخلصم يعتذر لالعب املطرود».
وتابع« :في البداية اعتقدت أننا سنذهب
إلى «الفار» ملناقشة طرد العب جيرونا،
ولكــن الكرة ال يوجد فيهــا اعتداء من
لينجليت ،ليســت حالة طرد».وواصل:
«لقد سيطرنا على املباراة وكنا الطرف
األفضل ولكن بعد الطرد اختلفت األمور
بعض الشيء».

جانب من مباراة برشلونة وجيرونا

وأضــاف« :الفريــق متكن مــن العودة
بالنتيجــة علــى الرغم مــن النقص
العــددي ،كنــا قريبني من إحــراز هدف
الفوز في الدقائق األخيرة من الشــوط
الثاني ،ولكن في النهاية انتهت املباراة
بالتعادل».
وعن مشــاركة أومتيتي« :كنت مترددا
في الدفاع به بعد الطرد مباشرة ولكن
فضلت أن يقــوم باملزيد مــن عمليات
اإلحمــاء ،ولكن بعــد إحرازهم للهدف
األول قررت إشراكه».واختتم تصريحاته
عــن ظهور فيدال وآرثر في التشــكيلة
الرئيسية« :سيســاعدان الفريق كثيرا
بكل تأكيد ،لقد ســيطرنا على املباراة
لكن حدث ما حدث».
من جانبــه ،عبر الالعــب األوروجوياني
كريســتيان ســتواني ،مهاجم جيرونا
اإلســباني ،عــن ســعادته الغامــرة
بتســجيله هدفني في مرمى برشلونة

في الكامب نو.
وقال ســتواني في تصريحــات نقلتها
صحيفة «سبورت» اإلسبانية« :تسجيل
هدفني في الكامب نو هو اجملد بحد ذاته،
تعادلنا اليوم بجدارة أمام البارسا».
وسجل ســتواني  26هد ًفا مع جيرونا،
ما يقرب من نصف أهــداف الفريق في
مســيرته احملدودة في الدرجــة األولى،
وعلق على هــذا قائال« :هــذا يجعلني
ســعي ًدا للغاية ،خاصة تلــك األهداف
التي جعلتنــا نصعد إلى الدرجة األولى
واالستمتاع باللعب».
وعن طرد لينجليت ،تابــع« :كنت قري ًبا
مــن احلادثــة لكننــي لم أر مــا حدث
بشــكل جيد ،كل ما رأيته هو أن زميلي
تعرض لضربة في وجهه ،شاهد احلكم
اللقطة وطبــق القانون».وحول اعتماد
مدرب جيرونا ،خلطة  ،2-5-3ختم« :يجب
أن نفعل ما يطلبه منا أوزيبيو».

ومضــة

صحيفة يومية سياسية مستقلة

جمال جصاني

رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

أحالم يوسف
قــرأت على صفحته عن مشــروع
لعمــل مســرحي جتريبي اســمه
الرحلة  1400وشدني العنوان كونه
يوحــي بان األمــر يتعلــق بالتاريخ
اإلســامي ،فتحدثت الــى مؤلف
العمل القــاص والشــاعر كاظم
نعمة الالمي ليعرفنا بتفاصيل تلك
الرحلة ،فقال:
انه عمل جتريبــي يقترب قليال من
الطقــس املســرحي الديني ومن
خالله اقوم باســتدعاء شخصيات
لهــا ثقلهــا التاريخــي ،واملالزمة
لثورة احلسني كاخملتار ،وشخصيات
اخــرى آثــرت الصمت امــام نزيف
الدم ،فيقوم اخملتــار مبحاكمة تلك
الشــخصيات ،لكن حاشية اخملتار
يأتون بطريق اخلطأ بامرأة من الهور
لديها شــهيد في احلشــد ،فتقوم
هــي مبحاكمة اخملتــار وبقية رفاقه
بإســقاطات واقعية نعيشها كل
يوم.
الرحلــة 1400من تأليــف كاظم
الالمي واخراج خالــد علوان ومتثيل
مكي حــداد ومحمد عطيــة وزياد
طــارق .سيشــارك العمــل فــي
مهرجان الق احلسني في احللة الذي
يقيمه النشاط املدرسي في تربية
بابل ،برعاية غالــب العميدي مدير
املهرجان.
مهرجانات عــدة تقــام بأكثر من
محافظــة عراقية مثــل مهرجان
النخيلــة بكربــاء ،والق احلســن
في احللة وغيرها .عــن أهمية تلك
املهرجانات في احلركة املســرحية
العراقية حتدث الالمي قائال:
لهــا دور فاعل ومهــم في تطويراحلركــة املســرحية ،حيــث يجري
خاللها التنافس بثيمــة العروض،
وكذلــك تفاصيل العمــل تأليفا،
واخراجا ،وأدا ًء ،إضافة الى غيرها من
اجلزئيات التي تؤثر بالعمل املسرحي
بنحو مباشــر .وهي فرصة مهمة
للطاقات املسرحية لتفريغ طاقتها
االيجابيــة مــن خــال ابجديــات
العــرض ،حيث نكتشــف خاللها
ممثلني مهمــن ،ومخرجني مبدعني،
ومؤلفني كبــارا ،اذ يجتهد اجلميع
بكل ما اوتي من معرفة وجماليات
ليســطر شــيئا مهما في ســفر
املســرح العراقي .وتلك املهرجانات
متنفــس حيــوي إلبــراز الطاقات
الفنية في احملافظات،

ثالثون ألف دوالر من أجل قطط

الصباح الجديد  -وكاالت:
اســتثمر تيري لورمــان (75
عاما) حبه وولعه الشــديد
للقطط ،للعمــل كمتطوع
الحتضان القطط ،واحلصول
على فترات "قيلولة" معها،
داخل ملجــأ مخصص لها،
وفقا لشبكة "سي بي إس"
األميركية.
وبــدأت قصة تيــري لورمان،
عندمــا دخل في أحــد األيام
إلى ملجأ للحيوانات األليفة،
في منطقة غرين باي ،وجلس
على أريكة ،وضم إليه إحدى
القطط ،ودخل فــي قيلولة
معها.

وأصبح هــذا روتينــا ً يوميا ً
للورمــان ،الــذي كان يعمل
كمــدرس لغة إســبانية ،إذ
كان يجلس على األريكة كل
يوم ،ويقوم بتمشــيط شعر
القطط حتــى يغفو معها،
وحازت اللقطات على اهتمام
ّ
ملك امللجأ.
وظل لورمان ميــارس هوايته
املفضلة ،بالتنقل من أريكة
لألخرى داخل ملجأ احليوانات،
من أجل النــوم مع القطط،
وملدة ستة أشهر ،حتى قررت
إدارة املكان أن تعينه رســميا
كموظف لديها.
وقــام امللجأ مبشــاركة صور

تيري لورمان فــي أثناء نومه
مع القطط ،عبر حسابها
علــى "فيــس بــوك"،
والقت اللقطات رواجا
وإعجابا كبيرين.
وبفضــل هــذه
الصور ،بدأ امللجأ
بتلقي التبرعات
املالية للقطط،
بــدءا ً من دوالر
واحــد ،حتى
وصلــت إلى
 30ألــف
دوالر فــي
يو مــن
فقــط ،
و فقــا

لشبكة
" ســي
إن"
إن
األميركية.

المشويات أكثر
ضررًا من السجائر

الصباح الجديد  -وكاالت:
توصل األطباء إلى اســتنتاج
يفيد بأن طهي الطعام على
نار مفتوحــة ،أو على الفحم
يزيد مــن احتمــال اإلصابة
بالتهاب الرئة ،والربو ،وأمراض
الرئة األخرى بنسبة ،60%-40
وهذا يعني انها ليســت أقل
ضررا من السجائر.
وأكــد كا هونــغ شــان من
جامعــة أوكســفورد فــي
بريطانيا" :قــال زمالؤنا مرارا
أن الفحــم واحلطب ميكن أن
يسهمان بتطور داء االنسداد
الرئــوي املزمــن" ،وفقا ملوقع
"."atsjournals

أخبــارهــــــــــم

الرحلة  ..1400رحلة بين زمنين

عندما تفسد "النخب"
ال يتناطح كبشــان على مكانــة ودور النخب احلقيقية
في نهوض اجملتمعات والشعوب واألمم ،بوصفها الرافعة
األساس الســتقرارها وتطورها وازدهارها ،وهذا ما دونته
بجالء التجارب املتنوعة واملريرة لســاالت بني آدم قدميا ً
وحديثاً .هذه الشريحة االجتماعية وبالرغم من مكانتها
املميزة ،تخضع ملا يعيشــه مجتمعها من شروط حياة
وهموم واهتمامات وحتديات ،وبســبب من الدور اخلطير
الذي تضطلع به في صناعــة وصياغة الثقافة والوعي
والرأي العام ،فإنها تصبح على رأس أولويات واهتمامات
الطبقات واجلماعات املتنفذة سياســيا ً واقتصاديا ً في
الدولــة واجملتمع ،وهذا ما جرى وبقــوة زمن النظام املباد
عندمــا متكن من فرض هيمنتــه املطلقة على مقاليد
أمور الوطن والناس ،حيث تســللت شــبكاته األمنية
والسياســية والثقافية واإلعالمية الى تفصيالت حياة
العراقيــن ،ولم يكــن ذلك مبعزل عــن الفتوحات التي
حققتها أجهزته السرية على تضاريس "االنتلجينسيا"
أي مــا تبقى من حطام النخــب ،والتي خضعت طمعا ً
باملوائد واجلوائز أو خوفا ً من املصائر املأساوية التي تنتظر
من يبقى أمينا ً لعقله ووجدانه .وهكذا أصبح عســيرا
علــى املتابع للمشــهد العراقي الراهــن ،وبالرغم من
مــرور عقد ونصف على زوال النظــام املباد ،العثور على
شخصيات متثل امتدادا ً ملا عرفه العراق من نخب وطنية
وعلميــة وأدبية قبل ســقوطه مبســتنقع التوليتارية
( )2003-1963كالزعيــم الوطني جعفــر ابو التمن في
اجملال السياســي ،وعبد اجلبار عبداهلل في مجال العلوم
وعلي الوردي في علم االجتمــاع وطه باقر في التنقيب
واآلثار وجواد سليم في الفن والنحت وأول وزيرة في تاريخ
املنطقة احلديــث الدكتورة نزيهــة الدليمي واجلواهري
وفيصل السامر وسلســلة طويلة من املفكرين األحرار
والعلماء واألدباء ،من الذين وضعوا بصمتهم املميزة في
شــق الطريق صوب احلداثة وحتديات عصرنا الواقعية ال
اخلرافية املثقلة بثارات القرن السابع الهجري كما يجري
اليوم.
فــي فهم حالة مــا يعرف بـــ "النخب" حاليــا ً والدور
املغاير الذي يلعبه غالبية املنتســبني لناديها ،واملتنافر
واملســؤولية التي أشــرنا اليها؛ ميكن أن نــدرك جوانبا ً
مهمة من االنســداد احلالي لآلفاق ،وعجزنا عن انتشال
مشــحوفنا املشــترك مما انحــدر اليه من بــؤس احلال
واالحوال .ال يحتــاج املتابع احلصيف الى كثير من اجلهد
والتنقيــب كي يكتشــف حجم اغتراب هــذا احلطام
من "النخب" عــن الهموم التي شــغلت تلك القافلة
املتوهجــة من املفكريــن والعلماء االحــرار الذين برزوا
في األربعينيات واخلمســينيات من القرن املنصرم ،ونوع
القيم وهرم األولويات اخملتلف متاما ً عما هو ســائد اليوم
في هذا احلقل األشــد تأثيرا ً في حيــاة اجملتمعات واألمم.
مــا تعرضنا له من هزائــم في هذا احلقــل احليوي ،هو
من مهــد الطريق لكل هذه الســيول من النكرات كي
تتصدر واجهة وطن يفترض انــه في الطريق الى احلرية
والتعددية واحلداثة ،مثل هذه املفارقة الصارخة لم يكن
مبقدورها ان تتحقق على تضاريســنا املنكوبة ،لوال هذا
اخللل البنيوي في دور ومكانة من يفترض انها رأس رمح
املواجهات والتحوالت واملشــاريع التــي تنتصر لكرامة
اإلنســان وحقوقه وحرياته .لذلك يصبــح الرهان على
"الشارع" وحشوده مع مثل هذا االختالل وااللتباس في
املواقف واالصطفافات والتوازنات؛ خطرا ً ورهانا ً خاســرا ً
يلحق أفدح األضرار بحاضر ومســتقبل البلد .فمن دون
وجود البوصلة السليمة والتي يشكل عمادها األساس
النخب الشــجاعة واملســؤولة ال املعطوبــة والذيلية،
ستتحول كل فزعات اإلصالح والتغيير الى رصيد إضافي
في حسابات قوارض املشهد الراهن وحيتانه الشرهة..
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ويحتوي دخان اخلشب والفحم
واحلرائق املفتوحة واألفران على
عدد كبير من املواد املسرطنة
وأول أكســيد الكربون ،وعدد
من املــواد األخــرى التي لها
تأثير سلبي للغاية على حياة
اإلنســان ،كمــا لوحظ عند
رجال اإلطفاء فإن نسبة املواد
املســرطنة في الدم مرتفعة
من  2.5إلى خمــس مرات ،مما
يزيد من احتمال اإلصابة مبرض
السرطان.
وبحســب شــان ،فإن سكان
الــدول املتقدمــة يتعرضون
لدخان احلطب والفحم بنحو
نادر ،فقــط عند اخلروج للتنزه

والشــواء ،ولكن الوضع
فــي البلــدان الناميــة
مختلــف متامــا ،حيث
أنــه حتى وقتنــا احلالي
مــا زال الكثيــر منهم
يســتعملون احلطــب
والفحم للطهو وحتضير
الطعام.
ويعد احلطب ،األسوأ تأثيرا
على صحة اإلنسان ،اذ يزيد
من احتمال اإلصابة بأمراض
الرئة بنســبة  ،37%والفحم
بنســبة  ،22%وللمشاوي دور
كبير في اإلصابة مبرض السل،
والربو ،وأمراض الرئة املزمنـة
األخـرى.

بيونسيه

بعد قيام الفنانة العاملية
بيونســيه ،بقتــل قطة
عازفــة الدرامــز التــي
كانت تعمل ضمن فرقة
بيونســيه ،زوجة مغنى
الراب جاي زي ،وذلك حسب
موقع"."capitalfm
فقامت مبقاضاتها بسبب
هــذا الفعــل ،الــذي ال
يليق بنجمــة عاملية تعد
من أكبــر جنــوم العالم
واكثرهم شــهرة ،وتزعم
كيمبرلى تومبسون التي
كانت تعمل في الســابق

كعازفة على درامز بفرقة
بيونســيه ملــدة ســبع
سنوات أن مطربةSingle
 Ladiesمتارس "الســحر
األســود" وقامــت بقتل
حيوانها األليف.

جاستن ثيروكس

العمل املسرحي الرحلة 1400

كيف لك أن تقارن املسرح العراقي
ما بني االمس واليوم؟
املسرح العراقي سابقا كان مسرحا
احترافيا ،وانا دقيــق بهذا الوصف
والتســمية ،اما اليوم وامام شيوع
ظاهرة الدعم املــادي والذي يتبناه
عضو بارز بأحــد األحزاب ،او برملاني،
جعل املسرح في العديد من االعمال
يتعكز علــى بعض الطارئني تأليفا
واخراجــا .لكن وامام ثراء ما يقدمه
الشباب ببعض التجارب ،وكي أكون
منصفا ،ميكن لنا القول ان املسرح
ســيعود معافى .األمل يحدونا
بأن تأخذ املؤسسة الفنية
علــى عاتقهــا دعم
الطاقات الشبابية،
وفتــح اجملــال
للجميع لتوثيق
ا جتها د هــم
اجلمالــي من
خــال اقامة
ا ملهر جا نــا ت
كمــا في
ا لسا بق ،
ونعــول
علــى

تســنم الدكتور جبار جــودي أخذ
زمام املبادرة ،ودعم الفنان بشــتى
مسمياته وتوجهاته.
هل تعتقد ان أحد اسباب التراجع
النســبي للمســرح اليوم يتعلق
بأزمة نص؟
احلقيقة ال توجد ازمة نص ،بل ازمةمال ،فهناك كتــاب كبار ،انتاجهم
غزير
امثــال علي الزيدي ،وســعد هدابي،
وعمار نعمــة جابر ،وعمار ســيف،
وغيرهــم الكثير ،ممن لهــم أصداء
واســعة في املهرجانات
العربيــة ،لكــن
املشكلة انهم
ايضــا مــن
دون قصــد
مســؤ و لو ن
بنحــو مــا
عــن هــذا
التردي ،الن
نصو صهم
مهمــة
وقوية ،لكن
صعبــة

التنفيــذ ،لذلك يلجــأ البعض الى
البحث عن نصوص بسيطة واحيانا
ســطحية لتنفيذها ،مما يتســبب
بسيادة الغث والرديء والبذيء ،اضافة
الــى وزارة الثقافة ونقابــة الفنانني
اللذين اجد انهما املسؤوالن الرئيسان
لهذا التردي ،الن العمل اجليد يحتاج
الى دعم مادي حكومي ،وليس فرديا.
اما عــن أحالمــه ،فلم تغــادر فلك
املســرح ،اذ ان حلمه ،بناء مسرح في
مدينته "العمارة" على غرار مسارح
موســكو" ،فكم من عرض مسرحي
متميــز خذلتــه تقنيات اخلشــبة
االضــاءة او املوســيقى والتقنيــات
األخرى".
وختم حديثه بكلمات ملؤها األسف،
وهو يتحدث عن مسرح الرشيد ،أحد
أكبر مســارح بغداد ،والذي شــهد
اعمــاال خالدة ،وتألق على خشــبته
العديد من كبار الفنانني .قال "ترجلت
في احــدى املرات قبالته وســجدت
امامه" .وعــن دورهم كفنانني للفت
انظــار املســؤولني الى هــذا اخلراب
"املتعمد" ،ذكر ان القضية حتتاج الى
قرار حكومــي ،وان وقفات عديدة قام
بها الفنانون واملهتمون ،لكن لألسف
لم تلق اذانا صاغية.

حتــدث النجم الشــهير
جاســن ثيروكــس عــن
انفصالــه عــن زوجتــه
النجم الشهيرة جينيفر
أنيســتون للمــرة األولى
ً
ً
انفصال
قائل" :لقــد كان
لطي ًفــا ،لم يكــن هناك
عــداء ،لم ميــت أي واحد
منا ،ال أحد منا يتطلع إلى
الهجوم علــى اآلخر ،كان
انفصال وديــا وممال ،نحن
نحتــرم بعضنــا البعض
كثيرًا ،لكــن قلبي حتطم
ألن صداقتنــا لــن تكون
كما كانت من قبل أب ًدا".

ومن املعــروف أن "جينفر
وزوجها الســابق النجم
العاملي جاســن ثيروكس
يعمــان حال ًيــا علــى
اتفاقية حلضانة كالبهم
أيضا
األربعة ،وسيعمالن ً
على حتديــد أوقات الزيارة

سيمون
كشــفت الفنانة سيمون
عــن عالقتهــا وذكرياتها
مع الفنــان الراحل جميل
راتــب ،وقالــت" :جميــل
راتــب هــو "األب الروحــي
الي وأعده مبنزلة
بالنســبة ّ
أبي الثاني .اشــتركت معه
فــي مسلســل "عائلــة
شــمس" وكان هــذا أول
لقائي بــه ،وكان دورا غريبا،
اذ ادى دور عمــي الشــرير
اإلســكندراني ،وقدمت في
هذا العمــل دور أ ّول طبيبة
جراحة مخ وأعصاب ،وقتها
كنت صغيرة ســنا ،وكان
هــذا العمــل أول بطولة
فعلية لــي ،وخالل تعاملي
معــه فــي هــذا العمل
شــعرت بأنني أقــف أمام

أحد عمالقــة الفن ،وأعد
نفسي محظوظة بالعمل
معه وبالعمل مع معظم
عمالقة الفــن في مصر".
وتابعــت ســيمون ،خالل
تصريح
خاص لها إلى أحد
ّ
املواقع اإلخباريــة الفنية،
عندمــا أقف أمــام جميل
راتــب ألص ّور مشــهدا ،ال
أشعر ببدايته أو نهايته من
كثر متعة التمثيل أمامه.

كيت بالنشيت في حفل "البساط

األخضر" لتشجيع االستدامة البيئية
الصباح الجديد  -وكاالت:
جتمعت عارضات أزياء وشــخصيات
مشــهورة مثــل النجمتــن
الســينمائيتني كيــت بالنشــيت،
وجوليان مور ،والنجم كولني فيرث ،في
إحدى حفالت "البســاط األخضر" في
أســبوع املوضة مبدينة ميالنو اإليطالية
للحث على زيادة االســتدامة البيئية في
صناعة األزياء العاملية.
وقالت النجمة كيت بالنشيت" :ال ميكن
لصناعة واحــدة معاجلة التغير املناخي
وقضية االســتدامة البيئية مبفردها".
وأضافــت أن صناعة املوضــة مؤثرة مبا
يكفي لقيادة التغيير.
وكان هــذا التجمع ،احلفــل اخلتامي
ألســبوع املوضــة في ميالنــو ،وذلك
بعد أســبوع من إعالن أسبوع املوضة
في لندن بعدم اســتعماله الفراء في
تصميمات األزياء ألول مرة.
واالســتدامة مصطلــح بيئي ميثل
القــدرة على حفظ نوعيــة احلياة
التي يعيشــها البشــر على املدى

الطويل ،وهذا بدوره يعتمد على حفظ العالم
الطبيعــي واالســتخدام املســؤول للموارد
الطبيعية.
وبدأت بيوت األزياء الشهيرة في إعطاء اهتمام
أكبر لتأثير شــركاتها على البيئة ،وألساليب
إنتاجها ،بعد أن أصبح زبائنهم أكثر اهتماما
بالبيئة في اختياراتهم.
ُووزعت  13جائزة بنحو إجمالي في النســخة
الثانية مــن حفل "جوائز البســاط األخضر
للموضــة" ،والتي ترعاهــا اجلمعية الوطنية
اإليطالية لألزياء (ســي.إن.إم.آي) ،ومؤسسة
إيكو-إيدج االستشارية لشــؤون االستدامة
البيئية التي أسســتها ليفيــا فيرث زوجة
كولني فيرث.
وقال كارلو كاباســا رئيس اجلمعية الوطنية
اإليطاليــة لألزياء ،إن االســتدامة البيئية ال
تتعلق فقط بالفراء ،ولكــن بتطوير القواعد
اخلاصة باستعمال املواد الكيماوية ،والتدوير،
وأساليب اإلنتاج ،وظروف العمل.
وتقوم اجلمعية بإعداد مجموعة من اخلطوط
اإلرشادية التي مت نشــر بعضها بالفعل على
موقعها اإللكتروني.

علق في المحيط  49يومًا
قبل أن ينجو

الصباح الجديد  -وكاالت:
جنا شــاب إندونيســي مــن املوت
بأعجوبــة ،مؤخرا ،بعدما ظل عالقا
وســط احمليط ملدة  49يوما كاملة،
قبــل أن تتمكن ســفينة بنمية من
إنقاذه.
ويعمل الشــاب البالغ من العمر 19
عاما علــى منصة خشــبية صغيرة
لصيد الســمك ويقوم ببيعها مقابل
املاء والطعام والوقود.
وبحســب ما نقلت صحيفة "غارديان"
البريطانية ،فإن منصــة الصيد العائمة
كانت علــى بعد  125كيلومتــرا من البر،
وبســبب الريــاح اندفعت اكثــر الى عمق
البحر ،ما جعل سيناريو النجاة عبر السباحة
أمرا صعبا ،إن لم يكن مستحيال.
ولم يجد الشاب سوى مؤونة تكفي أليام قليلة،
ولذلــك اضطر إلــى صيد الســمك ،أما عملية
الطهي فكانت تتم مبا يحرق من خشــب ،وألجل
الشرب ،كان يصفي مياه البحر بثيابه حتى يقلل

ملوحتها قدر اإلمكان.
وحاول أن يثير انتباه عشر سفن مرت على مقربة
من املكان الــذي كان عالقا فيه ،لكنها لم تنتبه
إليه.
وحني ملح السفينة البنمية عمل على رفع قطعة
من ثيابه ،وملا فشل أيضا في هذه الطريقة أرسل
إشــارات راديو ،ما ســاعده أخيرا على اخلروج من
محنته.

