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عبد المهدي يشيد بقيادة

الكتل لم تتفق على المرشحين والبرلمان سيتناولها قبل تشكيل اللجنة المختصة

اليوم ..لن تستكمل الكابينة الوزارية
ومجلس النواب سيناقش موازنة  2019و"نفوق األسماك"
بغداد ـ الصباح الجديد:
يستأنف مجلس النواب اليوم،
جلساته االعتيادية ،وسيناقش
في جلســته العاشرة مشروع
قانــون املوازنة املاليــة العامة
االحتاديــة جلمهوريــة العــراق
للسنة املالية  ،2019وتشكيل
اللجان النيابية الدائمة له.
وتداولت وكاالت انبــاء ومواقع
إخبارية عدة ،ان مجلس النواب
العراقي ،قــرر تأجيل التصويت
على اختيار الوزراء في احلكومة
اجلديدة الى االحد املقبل ،مشيرة
الى ان اعمال اجللسة ستتضمن
"تأديــة اليمــن الدســتورية
لبعــض النــواب ،والنظــر في
الطعون املقدمة بشــأن صحة
عضوية بعض النواب ،ومشروع
قانــون املوازنة املاليــة العامة
االحتاديــة جلمهوريــة العــراق
للسنة املالية  ،2019وتشكيل
اللجــان النيابية الدائمة جمللس
النواب" ،وان النواب شيناقشون
أيضا قضية " نفوق األسماك" ،
فيما خال جدول اعمال اجللسة
حســب الوكاالت من التصويت
على مرشحي الوزارات الثمانية
املؤجلة.
وفي الســياق حملــت النائبة

عن تيــار احلكمة زهــرة حمزة
علي حسن ،امس االثنني ،رئيس
مجلس الوزراء عادل عبداملهدي
مسؤولية تأخر التصويت على
الكابينة الوزارية ،مشددة على
رفض التيار التوزير بالوكالة.
وقالت حسن في تصريح ملوقع
"الغد برس" ،إن "جلســة اليوم
خاليــة مــن اكمــال الكابينة
الوزاريــة لعــادل عبداملهــدي
بســبب عــدم اتفــاق الكتل
السياســية على املرشــحني
كذلك االشــكاالت على بعض
املرشــحني مــن قبــل الكتل
السياســية باإلضافــة الــى
االشــكاالت التي سجلت على
املرشــحني الذين صوت عليهم
وعــدم وجــود صحــة صــدور
لشهادات بعض الوزراء".
واضافــت "نرفــض التوزيــر
بالوكالة وهــذا ما عهدنا خالل
السنيني الســابقة وهذا اجراء
غير صحيــح" ،مطالبة رئيس
مجلس الوزراء عادل عبداملهدي
بـ"تقدمي الكابينــة كاملة دون
تأخيــر وال يعتبر كســبه ثقة
البرملان امانا لــه بعدم تقدميه
كابينة وزارية".
تتمة ص3

جلسة سابقة جمللس النواب

اهلل اخلربيط ،إن "مجلس الوزراء
هــو من وضــع مشــروع قانون
املوازنة لعام  ،2019برؤية تختلف
متاما ً عن منهــاج حكومة عادل
عبد املهدي".
وأضاف اخلربيط ،في حديث إلى

"الصبــاح اجلديــد" ،أن "الكتل
السياســية اتفقت على عودة
املســودة إلى مجلــس الوزراء
العادة النظر ،وأن مجلس النواب
سوف يستغل الفرصة من أجل
ارســال املالحظات واالعتراضات

إطالق مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية
دوالر في 2
العراق برأسمال أولي يبلغ  300مليون

بأمل تضمينها في املشروع".
وأشــار إلــى ،أن "املناطق احملررة
التي تدمرت بفعل تنظيم داعش
االرهابي لم تخصص لها اموال
تتفق مع طبيعة ما حتتاجه".
ولفت اخلربيط إلى ،أن "مطالبنا

امانة بغداد تعزز محطاتها بالغواطس والمضخات
وتشغلها بطاقاتها القصوى لتصريف االمطار

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت امانة بغداد عن تشــغيل
جميــع محطــات وخطــوط
الطــواريء واحملطــات احلاكمــة
والرئيســة بطاقتها القصوى مع
بداية هطــول االمطار منذ صباح
يوم امس االول .
وذكرت مديريــة العالقات واالعالم
ان امانة بغداد عــززت العديد من
aتقريـر

االمطــار على مدار الســاعة في
احملطــات الرئيســة فــي جانبي
الكرخ والرصافة ملتابعة ومعاجلة
املشكالت التي قد حتدث في اثناء
هطول االمطار .
وبينــت ان الدوائــر البلدية ودائرة
مجاري بغــداد وبإســناد الدوائر
واالقســام اســتنفرت جميــع
مالكاتهــا اآللية والبشــرية مع

معروفة وليست وليدة اللحظة،
ولكــن احلكومة الســابقة لم
تضمنها في القانون؛ الســباب
جنهلهــا ،ونتطلــع اليــوم إلى
تثبيت حقوقنا".
تتمة ص3

دعوات إلعادة النظر بحصة نينوى من
موازنة 2019

بداية ســقوط االمطــار لضمان
عمليــة تصريــف امليــاه ومنــع
جتمعها في الشوارع و األزقة .
واشــارت الى ان الدوائــر البلدية
هيأت ســائقا رديفا مع كل سائق
لآلليــات التخصصية التي تعمل
على مدار الساعة مجانا ً لسحب
املياه.
تتمة ص3
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السليمانية ـ عباس كاريزي:
رجحــت مصادر كرديــة مطلعة
تأخر تشــكيل حكومــة اإلقليم
املقبلــة ،جــراء اســتمرار التوتر
واخلالفات بني احلزبني الدميقراطي
الكردســتاني واالحتــاد الوطني
احلائزيــن علــى اكبــر عــدد من
االصــوات في انتخابــات اإلقليم
التي جرت في أيلول املاضي.
وذكــر مصــدر سياســي رفض
االفصاح عــن اســمه للصباح
اجلديــد ،ان احلــزب الدميقراطــي

الكردســتاني بزعامة مســعود
بارزاني ما زال ساخطا على االحتاد
الوطني على خلفية حرمانه من
منصــب رئيس اجلمهوريــة ،وانه
يســعى بــكل الســبل ملعاقبة
واقصاء االحتاد الوطني او تقليص
دوره في حكومة االقليم املقبلة.
واضــاف املصــدر ان احلــزب
الدميقراطي قدم تطمينات كبيرة
حلركــة التغييــر احلاصلــة على
 12مقعدا في برملان كردســتان،
واحلصــول على عدد ال بأس به من

ايران تدخل مرحلة العقوبات األميركية الجديدة وأسواق النفط تترقب تداعياتها
الصباح الجديد ـ وكاالت:
دخلت العقوبــات األميركية
بحق ايران حيــز التنفيذ أمس
االثنني ،وتأتي نتيجة انسحاب
الرئيس األميركي دونالد ترمب
في أيار مــن االتفــاق النووي
املبرم بني إيران والقوى الكبرى.
وكانت واشــنطن أعادت فرض
الدفعة األولــى من العقوبات
في آب املاضي.
والقرار األميركــي يعني منع
كل الــدول أو الكيانــات أو
الشركات األجنبية من دخول
األســواق األميركية في حال
قــ ّررت املضــي قد ًما بشــراء
النفــط اإليرانــي أو مواصلة
التعامل مع املصارف اإليرانية.
وميكــن أن يؤثــر ذلــك على
أســواق النفط العاملية ،برغم
أن الواليــات املتحــدة منحت

إعفاءات موقتــة لثماني دول،
بينها تركيــا ،ويحتمل الصني
والهنــد ،ملواصلــة اســتيراد
النفــط اإليراني .وســيجري
إعالن هذه الالئحة االثنني.
ونظــام اإلعفاءات هــذا مماثل
لذلك الــذي اعتمدته الواليات
املتحــدة بــن عامــي 2012
و 2015قبــل التوصــل إلــى
االتفاق النووي مع إيران ،والذي
جرى التفاوض عليه في عهد
الرئيـس السابـق بـاراك أوباما.
وقال وزيــر اخلارجية األميركي
مايك بومبيو لشــبكة "سي
بي إس" األحــد إن "العقوبات
االميركية سيعاد فرضها في
منتصف الليــل" ،مضي ًفا إن
النظــام اإليراني يجب أن يغ ّير
ســلوكه .وعد هذه العقوبات
"هي األقوى التي تفرض حتى

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف تقريــر صدر عــن ديوان
الرقابة املالية االحتادي عن ـتقومي
اداء سياسة وزارة الصحة والبيئة
في توفير املســتلزمات الضرورية
للكشــف املبكر عــن االمراض
الســرطانية ،تزايــد معــدالت
االصابــة مبرض الســرطان لعدم
توفر املتطلبات الكافية للكشف
املبكر عنه واحلد منه.
واورد التقرير ان من اهم املشكالت
في هذا االمر ،قلة اعداد املالكات
الطبية واالجهــزة املتخصصة،

اضافــة الى عدم امتــاك الوزارة
رؤية واضحــة لتحديد املتطلبات
التي تســتوجبها اخلدمة العامة
في هذا اجملال .
و أشــارالتقرير الــى ان نســبة
الوفيــات ملرضى الســرطان في
العراق بلغــت ( )10%من مجموع
الوفيات التي تســببها االمراض
غير الســارية  ،كمــا ان االعداد
املســجلة لدى مجلس السرطان
العراقي تشــير الــى تزايد عدد
احلاالت املسجلة لديه سنويا.
تتمة ص3

تعيق تشكيل حكومة اإلقليم المقبلة

تستهدف قطاع المال والمورد الرئيس لها

اآلن" على إيران.
وأكد الرئيس اإليراني حســن
روحاني ،أمــس ،أن اجلمهورية
اإلسالمية "ســتلتف بفخر"
علــى العقوبــات األميركية
اجلديــدة التــي دخلــت حيز
التنفيذ االثنــن .وقال روحاني
في خطاب متلفــز "أعلن أننا
ّ
سنلتف بفخر على عقوباتكم
غير املشروعة والظاملة ،ألنها
تخالف القوانني الدولية".
وأضــاف "نحــن فــي وضــع
حرب اقتصاديــة ،ونواجه قوة
متغطرســة .ال أعتقد أنه في
تاريخ أميركا دخل شخص إلى
البيت األبيض ،وهو يخالف إلى
هذا احلــد القانون واالتفاقيات
الدولية".
تتمة ص3
تقرير آخر ص6

بغداد  -الصباح الجديد:
رد مكتب رئيس الوزراء الســابق
حيــدر العبــادي ،االثنــن ،على
تصريحات النائب أحمد األســدي
ومديرية املالية في هيئة احلشــد
الشعبي بشــأن الغاء احلكومة
الســابقة لقــرار زيــادة رواتــب
احلشد الشعبي ،عادا اياها “كذبا
صريحا”.
وقــال املكتب في بيــان تلقت "
الصباح اجلديد " نسخة منه ،إن
“مجلس الوزراء اتخــذ قرارا قبل

شهرين بزيادة رواتب احلشد مببلغ
 25مليــار دينار بالشــهر ويكون
املبلــغ الكلــي  300مليــار دينار
بالســنة اي مبعدل زيــادة قدرها
 24%ليكون راتب املقاتل احلشدي
يســاوي راتب اجلندي ومتت الزيادة
ابتداءا من الشهر املاضي ولم يتم
اطالقا الغاء هذا القرار في جلسة
الحقة جمللس الوزراء وادعاء االلغاء
كذب صريــح فقــرارات مجلس
الوزراء مثبتة وتنشر”.
تتمة ص3

الخالفات بين االتحاد والديمقراطي

استنفرت مالكاتها االلية والبشرية

احملطات بغواطس ومضخات لزيادة
الطاقة التصريفية لها عالوة على
انشــاء محطات جديدة وادخالها
للخدمة هذا العام لإلســراع في
عملية تصريف مياه االمطار .
واضافــت ان خلية االزمــة التي
ترؤســها امينة بغــداد الدكتورة
ذكرى علوش تتابع بشكل مباشر
اعمال ســير خطة تصريف مياه

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن رئيس الــوزراء القائد العام
للقــوات املســلحة عــادل عبد
املهــدي امس االثنــن ،انخفاض
العمليات اإلرهابية في العاصمة
بشكل كبير .
وقالت قيادة عمليــات بغداد في
بيان صحفــي تلقــت "الصباح
اجلديد" نســخة منــه إن "قائد
عمليات بغداد وهيئة ركن القيادة
اســتقبلوا رئيس مجلس الوزراء
القائــد العام للقوات املســلحة
عادل عبد املهدي في مقر القيادة،
حيث قدم قائــد العمليات إيجازا ً

عــن عمل القيــادة فــي اجملالني
االمني واالنساني واالجنازات التي
حتققت خالل السنوات املاضية".
ونقــل البيــان عن عبــد املهدي
قوله ،إنه "قبل تشــكيل القيادة
متكنــت العناصــر اإلرهابية من
حتقيــق أهــداف إجرامية مهمة
وكنا نقدم التضحيات الكبيرة"،
مبينا" ،لعله فقط قيادة عمليات
بغداد استطاعت أن تصل باألمن
في بغداد إلى هذا املســتوى من
االســتقرار واالنخفــاض الكبير
في العمليات االرهابية واشــعر
بالفخر الكبير مبا حققته القيادة.

تزايد معدالت االصابة
بمرض السرطان في العراق

ّ
تحالف المحور :عبد المهدي يشكل لجانًا لتدقيق موازنة 2019
بغداد  -وعد الشمري:
كشف حتالف احملور ،أمس االثنني،
عــن تشــكيل رئيــس مجلس
الــوزراء عادل عبــد املهدي جلانا
تتولى مراجعة املوازنة االحتادية
وعــد بنودها بأنها
لعام ،2019
ّ

العمليات اإلرهابية في العاصمة

العبادي يرد على احمد االسدي:
اإلدعاء بالغاء زيادة رواتب
الحشد الشعبي " كذب صريح "

كشف عن "توجه نيابي عام" برفض المشروع واعادته إلى الحكومة

متثــل رؤية احلكومة الســابقة،
مشــيرا ً إلى توجه عام برفضها
واعادتهــا الى مجلــس الوزراء
وتضمينها اعتراضــات الكتل
السياسية.
وقال النائب عــن التحالف عبد

عمليات بغداد ويفخر بانخفاض

مسيرات احتجاجية في ايران ضد العقوبات األميركية

الوزارات الــى جانب منصب نائب
رئيس حكومة االقليم اذا ما قررت
املشاركة في حكومة االقليم ،في
مســعى منه لتحجيم دور االحتاد
الوطني الذي رفض االنســحاب
من حكومــة االقليــم بعد طرد
وزراء حركــة التغييــر من احلزب
الدميقراطــي علــى خلفية ازمة
رئاسة االقليم عام .2015
واضــاف املصــدر ان احلــزب
الدميقراطي وعــد حركة التغيير
بتســهيل تطبيــق برنامجهــا

االنتخابــي في حكومــة االقليم
املقبلة ،في حال قبلت باملشاركة
والتمســك بشــروط احلــزب
الدميقراطي.
واشار الى ان للحزب الدميقراطي
شــرطني امــام حركــة التغيير
للمشاركة وتشــكيل حكومة،
ويتضمــن االول تقــدمي ضمانات
باســتمرار احلــزب وبقائــه في
حكومة االقليم وعدم االنسحاب
منها في منتصف الطريق.
تفصيالت ص2

وزير التجارة يوجه بالتعامل
مع تقديرات االنواء الجوية
للحفاظ على خزين الحبوب
بغداد  -رنا منعم:
تزامنــا مــع موجــة االمطار
التي تشــهدها مناطق البالد
كافــة وجه الدكتــور محمد
هاشــم العاني جميع املواقع
في شــركات الغذاء بالتعامل
مــع تقديــرات االنــواء اجلوية
ومواجهة موجة االمطار التي
ســقطت على مناطق عديدة
مــن خــال تصعيــدة وتيرة
احليطة واحلــذر وتهيئة جميع
مســتلزمات الوقاية للحفاظ
على ما متوفر من خزين ملادتي
احلنطة والرز .
وقــال الوزير فــي توجيه صدر
من مكتبه بــان جميع مواقع
العمل مطالبة باتخاذ اجراءات
فعالة ملواجهة موجة االمطار
والتعامل معها بجدية حفاظا
على رصيــد املــواد الغذائية

املوجــود فــي مخــازن بغداد
واحملافظات فضــا عن تهيئة
االليات وطمر ســاحات جتمع
املياه وتطهير املبازل وتنظيف
سواقي تصريف املياه وتشكيل
فرق للدفــاع املدنــي هدفها
مواجهة تدفق ميــاه االمطار
والتعامل معها بسرعة .
وجاء في توجيــه وزير التجارة
باتخــاذ كافــة االجــراءات
واســتخدام كل الوســائل
حلماية اخملازن من تأثيرات موجة
هطول االمطار بكثافة كذلك
تهيئة مضخات ســحب املياه
وتصريف ميــاه االمطار واعداد
فرق الدفاع املدني للعمل على
مدى ســاعات اليــوم لتفادي
االضرار التي تنجم عن تساقط
االمطار الكثيفة.
تتمة ص3
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سالم مكي

شؤون عراقية

برلمان كردستان يعقد جلسته األولى في دورته الخامسة اليوم

خالفات بين االتحاد والديمقراطي

تعوق تشكيل حكومة اإلقليم المقبلة
ماذا بعد انتخاب
محافظ جديد لبابل؟
انشغلت األوساط السياسية والشعبية في محافظة
بابــل ،بحدث انتخاب محافظ جديــد خلفا للمحافظ
السابق الذي فاز بعضوية مجلس النواب .كما شهدت
شوارع احللة ،تظاهرات منددة بآلية االنتخاب التي جرت
داخل أروقة مجلس احملافظــة .مجلس محافظة بابل،
فتح باب الترشــيح ملنصب احملافظ ،وقد قدمت العديد
من األســماء طلبات الترشــيح ،وقد مت استبعاد عدد
من تلك الطلبات ،ومن بينها املرشــح الفائز باملنصب،
حسب املســتندات والكتب التي ســربت الى وسائل
االعــام .اعتــراض جماهير بابل والنخب السياســية
والثقافية ،جاء بســبب ان شخص احملافظ اجلديد ،وهو
شــاب يقال انه ليس من ســكنة بابل ،خالفا للقانون
رقم 21لســنة  2008الذي اشترط في مرشح احملافظة
ان يكون من سكنة احملافظة ملدة ال تقل عن  10سنوات
قبل ان يقدم أوراق ترشــيحه .إضافة الى األحاديث التي
انتشرت حتى قبل عقد جلسة االنتخاب والتي اشارت
الى ان املنصب مت شــراؤه ،وان احملافــظ اجلديد قام بدفع
مبالغ مالية كبيرة الى أعضاء اجمللس ليصوتوا له .وهذا
الكالم لم يتم اثباته حلد اآلن بالطرق املعتبرة قانونا.
رد فعــل اجلماهير ،كان متباينا بني متظاهر وبني من جلأ
الى األساليب القانونية واإلدارية في التعبير عن رفضه
واحتجاجــه .وهذا يدل على ان للشــارع رأي وهو رأي ال
ميكن جتاوزه بأي حــال من األحوال ،وهو يتطلب أن يؤخذ
بنظــر االعتبار من قبل صناع الــرأي في احملافظة .فمن
بني تلك الردود ،هو قيام بعض النشــطاء بتقدمي اخبار
الى محكمة حتقيــق احللة اخملتصة بقضايــا النزاهة،
لغرض اتخاذ اإلجراءات القانونيــة بحق أعضاء اجمللس
الذيــن صوتوا للمحافظ اجلديد ،بعد ان دفع لهم مبالغ
نقديــة لقاء التصويت له .وهناك مــن قدم الئحة الى
املرجع السيستاني طلب منه التدخل في قضية إدارية
وقانونيــة بحتة ،ال عالقة لرجل دين محترم وله مكانته
الدينية واالجتماعية! فريق آخر وجه رســالة الى رئيس
اجلمهورية السيد برهم صالح ،طالبا منه حل مشكلة
محافظ بابل ،في حني ان رئيس اجلمهورية له صالحيات
واختصاصــات محددة في الدســتور وال ميكنه جتاوزها
وليس من بينها التدخل في مثل هكذا قضايا.
اما بالنســبة حملافظــة بابل ،فقد وجهــت كتابا الى
مجلس احملافظة عقب انتهاء جلســة التصويت على
اختيار احملافظ اجلديد ،تضمــن الكتاب الذي عنوانه (رد
قرار) ان احملافظ السابق لم ينفك من الوظيفة حلد اآلن،
برغم مرور وقت طويل على ترديد القســم في مجلس
وعده عضوا في اجمللس ،وبرغم ان الدســتور لم
النواب ّ
يجــز اجلمع بني العمل التشــريعي واي عمل آخر ،اال ان
ديوان احملافظة يرى ان منصب احملافظ ما يزال غير شاغر
حلد االن! وهي مخالفة دســتورية واضحة! والديوان في
كتابه الذي نشــر على وســائل التواصل االجتماعي،
امنا يطلب مــن اجمللس الغاء قــراره! كل تلك الردود امنا
تدل علــى موقف واضح ألصحابها ،لكنها ولألســف،
غيــر منتجة وال قيمــة قانونية معتبرة لهــا ،بل هي
مجرد تعبير عن الرأي عبر وســائل سلمية نص عليها
الدســتور ،لكنها ال تؤدي الى حتقيق اية نتيجة .ذلك ان
أي قــرار يصدر عن مجلس احملافظة ،وهناك من يراه غير
صحيح ومخالف للقانون ،ومصاحله تتأثر به ،من حقه
ان يقيم دعوى امام محكمة القضاء اإلداري كونها هي
اجلهة اخملتصة بالنظر في تلك القرارات .وهذا ما ننتظره
من قبل أي شــخص ،ان يسلك الطريق الذي نص عليه
قانون مجلس الدولة في الطعن بقرار مجلس احملافظة،
وكذلك تقدمي ما يؤيد تسلم أعضاء اجمللس مبالغ مالية
لقاء التصويت على املرشح ليتســنى للقضاء اصدار
قراره العادل في القضية.

تقـرير

السليمانية ـ عباس كاريزي:

بينمــا يعقــد برملــان إقليــم
كردستان اولى جلساته في دورته
اخلامســة اليوم الثالثاء ،أكدت
مصادر مطلعة للصباح اجلديد،
أن استمرار التوتر واخلالفات بني
الدميقراطي الكردستاني واالحتاد
الوطني احلائزين على أكبر عدد
من األصــوات في االنتخابات قد
يؤخر تشكيل حكومة اإلقليم
املقبلة.
وذكــر مصدر سياســي مطلع
رفــض االفصــاح عن اســمه
للصبــاح اجلديــد ،ان احلــزب
الدميقراطــي الكردســتاني
بزعامة مســعود بارزاني ما زال
ســاخطا على االحتــاد الوطني
على خلفية حرمانه من منصب
رئيس اجلمهورية ،وانه يســعى
بكل الســبل ملعاقبــة واقصاء
االحتاد الوطنــي او تقليص دوره
في حكومة االقليم املقبلة.
واضــاف املصــدر ان احلــزب
الدميقراطــي قــدم تطمينات
كبيرة حلركــة التغيير احلاصلة
علــى  12مقعــدا فــي برملان
كردســتان ،واحلصول على عدد
البأس به من الوزارات الى جانب
منصــب نائب رئيــس حكومة
االقليم اذا ما قررت املشــاركة
فــي حكومــة االقليــم ،فــي
مسعى منه لتحجيم دور االحتاد
الوطني الذي رفض االنســحاب
من حكومة االقليــم بعد طرد
وزراء حركــة التغيير من احلزب
الدميقراطي علــى خلفية ازمة
رئاسة االقليم عام .2015
واضــاف املصــدر ان احلــزب
الدميقراطي وعد حركة التغيير
بتســهيل تطبيــق برنامجها
االنتخابي فــي حكومة االقليم
املقبلــة ،فــي حــال قبلــت
باملشــاركة والتمسك بشروط
احلزب الدميقراطي.
واشار الى ان للحزب الدميقراطي
شــرطني امام حركــة التغيير
للمشــاركة وتشكيل حكومة
االول تقدمي ضمانات باســتمرار

مصدر سياسي :ان
الحزب الديمقراطي
الكردستاني بزعامة
مسعود بارزاني ما زال
ساخطا على االتحاد
الوطني على خلفية
حرمانه من منصب رئيس
الجمهورية ،وانه يسعى
بكل السبل لمعاقبة
واقصاء االتحاد الوطني
او تقليص دوره في
حكومة االقليم المقبلة

اجتماع سابق للحزب الدميقراطي

احلــزب وبقائــه فــي حكومة
االقليم وعدم االنسحاب منها
في منتصــف الطريق ،حتى اذا
لم يتمكــن من تنفيــذ كامل
وعــوده االنتخابيــة ،والثانــي
التقيد ببرنامج تصوغه االطراف
التي ستشكل احلكومة املقبلة
وعــدم الكيل مبكيالــن اي ان
تكون مشــارك فــي احلكومة
فعليــا ً وتنتقدهــا وتوجه لها
التهم بالفســاد والفشل كما
تفعل احزاب املعارضة.
وقال املصدر ان احلزب الدميقراطي
الكردســتاني وضــع شــروطا
لالطراف الراغبة باملشاركة في
حكومة االقليم املقبلة ،وهو ال
يريد ان تشارك كل االحزاب في
حكومة االقليم املقبلة.
وتابع ان الدميقراطــي اليريد ان
يكــرر االخطاء نفســها التي

رافقت تشكيل حكومة االقليم
الســابقة التي كانت حكومة
ذات قاعــدة عريضة شــاركت
فيها اغلــب االحــزاب الفائزة
باالنتخابات ،وهو يريد ان يشكل
احلكومــة اجلديدة عبــر حتالف
ثنائي او ثالثــي بينه وبني االحتاد
وحركــة التغييــر او احدهمــا
فقط.
واضــاف ان االحتــاد الوطنــي
الكردســتاني رفــض مقترحا
قدمــه احلــزب الدميقراطــي
لتسمية نائبني لرئيس حكومة
االقليم بدال عن واحد ،مبينا ً ان
الدميقراطي عقد العزم وهو يريد
ان يكون لرئيس حكومة االقليم
نائبــن يتســلم احــد هذين
املنصبني مرشــح عــن حركة
التغيير ،واخر عن االحتاد الوطني.
واضــاف ان احلــزب الدميقراطي

اقترح على االحتاد الوطني تسلم
منصب رئيس البرملان والتخلي
عن منصب نائب رئيس حكومة
االقليم ،االمر الذي رفضه االحتاد
الوطني ،واكد متســكه مبنصب
نائب رئيس حكومة االقليم الى
جانب منصــب الرئيس او نائبه
في برملان االقليم.
ويأتي ســعي االحتــاد الوطني
للحصــول علــى منصــب
نائــب رئيس حكومــة االقليم
في احلكومــة اجلديــدة ،نظرا
التنفيذيــة
للصالحيــات
الواســعة ،التي يتمتع بها من
يشــغل هــذا املنصــب ،وفقا
للدســتور املؤقت الــذي يتبعه
برملان كردستان.
وكان مجلس القضاء في اقليم
كردستان قد حدد اليوم الثالثاء
موعدا لعقد أول جلسة لبرملان

كردســتان اجلديد ،بعــد إعالن
النتائج النهائية لالنتخابات.
وأضاف بيان عن مجلس القضاء
االعلــى» انه بحســب املادة 3
من النظــام الداخلــي لبرملان
كردســتان  ،فان أول جلســات
البرملان اجلديد تكــون خالل 10
أيام من تصديق النتائج النهائية
النتخابات برملان كردستان».
وأوضح البيان انه بناء على ذلك
يكون موعد أول جلسة للبرملان
هو اليــوم الثالثــاء ،مبينا أنه
وبحســب املادة  11يقوم النائب
األكبــر ســنا بترأس جلســة
البرملــان بعدهــا يــؤدي النواب
اليمني الدستورية.
الى ذلك نظم املئات من املعوقني
وذوي االحتياجات اخلاصة وقفة
احتجــاج امــس االثنــن امام
مبنى برملــان االقليم مبحافظة

اربيل ،على خلفيــة اعالن وزارة
املالية منح اعضاء البرملان راتبا
تقاعديــا ومكافئة قدرت ب 49
مليون دينار دفعة واحدة.
وقال سكرتير احتاد املعوقني في
االقليم ســامان حســن ،بعد
ان قــام بحرق كرســي متحرك
وعدد من العصــي التي يعتكز
عليهــا املعوقــن ،ان الراتــب
التقاعــدي الكبير الــذي مينح
لعضو برملان كردستان ،بامكانه
ان يحســن االوضاع املعيشية
العصبــة لعشــرات املعوقني
وذوي االحتاجــات اخلاصة الذين
قال انهــم يعانون مــن اوضاع
معيشية صعبة ،في ظل جتاهل
مطالبهــم من قبــل حكومة
االقليم منذ سنوات.

صيانة الشبكة الكهربائية في جانب الكرخ ورفع التجاوزات في الرصافة
بغداد ـ الصباح الجديد:
متكنت املــاكات الهندســية
والفنيــة في دائـــرة توزيـــع
كهرباء الكرخ التابعة للشركة
العامـــة لتوزيع كهرباء بغداد
أعمـــال صيانـــة الشبكـــة
الكهربائيـة.
وتضمنــت األعمــال إعــادة

مغــذي (33ك.ف) ذات الصواري/
تاجي إلى العمل بعد ســقوط
األســاك في منطقة الغازية،
الى جانب إضافة ســلك حجم
( )٢٢٠ملــم بطول ()٥٥م وإعادة
املغذي إلــى العمل ,اضافة الى
تأهيل محولــة ونصب قواطع
ســعة () ٤٠٠امبير عدد(  ) ٢في

محلــة(  ) ٤١٣على مغذي( ١٠
مجد) جهة ١١ك.ف في منطقة
الكاظمية.
كما تواصل املالكات الهندسية
والفنيــة فــي دائــرة توزيــع
كهرباء الرصافــة بالتعاون مع
شــركتي النور الثاقب ،ونخيل
الشــرق األوســط حمالتهــا

برفع التجــاوزات احلاصلة على
الشبكة الكهربائية في جانب
الرصافــة لتقليــل الضياعات
وبالتالـــي وصــول التيــار
الكهربائي الــى املواطنني دون
انقطاع.
وشملت احلملة رفع التجاوزات
علــى الشــبكة الكهربائيــة

(الربط املباشــر وتبادل التغذية
والديون) حيث تــــم رفع ()45
حالـــة جتــاوز وتبادل تغذيـــة
ضمـــن محــات الكـــرادة ،
ورفـع ( )34حالـة جتـاوز ضمـن
محـالت زيونة والغدير ،نتج عن
احلملة توفير طاقــة مقدارها
( )175كيلــو واط <كمــا مت

صيانة الشــبكة من خالل رفع
التجــاوزات واإلنارة املباشــرة
 ،ونصــب احملــوالت واألعمــدة
واســتبدال األســاك وإصالح
عطوبــات القابلوات شــملت
مناطق املدائن واملزارع وسلمان
باك وجــرف النــداف والتويثة
والوردية.

إطالق مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية

في العراق برأسمال أولي يبلغ  300مليون دوالر
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة التخطيــط ،إطــاق
العمل مبشروع الصندوق االجتماعي
للتنمية في العراق والذي يهدف إلى
حتســن الظروف املعيشية والفرص
أمام الفقراء واحملرومني عبر حتســن
قدراتهم في احلصول على اخلدمات
وتوفير الوظائف لهم ،برأسمال أولي
مقــداره  300مليون دوالر وهو عبارة
ميســر مقدم من البنك
عن قرض
ّ
الدولي ،ويشــمل ثــاث محافظات
في املرحلة األولــى وهي محافظات
(املثنــى– صالح الديــن– دهوك) ،في
حني سيشمل ثالث محافظات اخرى
في مرحلته الثانية وهي محافظات
(نينوى -القادســية – ذي قار)  ،على
ان يتم شــمول جميــع احملافظات
املتبقية في املرحلة الثالثة.
وقال تقرير اعده املكتب االعالمي في
وزارة التخطيط ان الورشــة تناولت
اطالق مشروع الصندوق االجتماعي
للتنمية في العــراق والتي نظمتها
وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك
الدولــي  ،فيما ترأس فريــق البنك
الدولي رمزي نعمان مسؤول البرامج
ورئيــس فريــق املهام وضــم حليم
كشــكول ولينا العباســي وهوازن
حميد ومصطفى كاظم واخرين.
واســتهلت اعمال الورشة بكلمة
مدير عام اســتراتيجية التخفيف

مــن الفقر فــي العراق جنــاء علي
مــراد اكــدت فيهــا  ،ان الصندوق
االجتماعي للتنمية ميثل مشــروعا
بقيمة  300مليــون دوالر ينفذ على
مدى  5ســنوات ويهدف إلى حتسني
الظروف املعيشــية وايجاد الفرص
للفقــراء واحملرومني فــي العراق من
خالل حتســن قدرتهم على الوصول
إلى اخلدمات االساســية في نهاية
املطــاف واســتحداث وظائــف
في اجملتمعــات احملليــة  ..موضحة
ان املشــروع يعمــل علــى حتقيق
اهدافه مــن خالل متويل مشــاريع
فرعيــة علــى املســتوى اجملتمعي
فــي مجــاالت التعليــم والصحة
واملياه والبنية التحتية االقتصادية
الصغيرة والقدرة على الوصول إلى
االســواق  ،فضال عــن تعزيز قدرات
مؤسسات التمويل متوسط الصغر
لدعم تطويــر املشــاريع الصغيرة
واملتوسطة وتقدمي املساعدة الفنية
وبناء القدرات .
واوضحــت مــراد  ،ان املرحلــة
التأسيســية للمشــروع والتــي
ســتكون على مدى عامني ستكون
حتــت ادارة وزارة التخطيط االحتادية
مــن خــال فروعهــا فــي بغــداد
واحملافظات ،ولكــن بعد صدور قانون
الصندوق ســيصبح هيأة مستقلة
اسوة بباقي التشكيالت املستقلة ،
مشيدة باجلهود الكبيرة التي بذلها
الفريــق الوطني والتــي اثمرت عن

اكمال جميع املستلزمات املطلوبة
النطالق الصندوق فــي عمله الذي
سيشــمل في املرحلــة االولى ثالث
محافظــات هــي املثنــى بوصفها
احملافظــة االكثــر فقرا فــي العراق
ومحافظــة صالح الديــن بوصفها
احملافظة التي تعرضــت للكثير من

من السنة الثالثة عندما يكون قادرا
على متويل جميع املشاريع من خالل
زيادة رأسماله ،مبينة ان دعم البنك
الدولي للمشــروع كان له االثر في
الوصول إلى االهداف التي وضعناها
للصندوق.
واضافت مراد ان مشــاريع الصندوق
ســتحقق نواجت اقتصادية ايجابية
في القطاعات املشمولة  ،متوقعة
ان يســهم الصندوق في حتســن
املســتوى املعيشي وحتســن نفاذ
املنتجــات الزراعيــة إلى االســواق
وحتسن محصالت التربية والصحة
 ..كاشــفة عن ان مشروع الصندوق
االجتماعي سيخدم اكثر من مليون
و 500الف اســرة منتشرة في اكثر
مــن  600مجتمــع محلــي وقروي
ستشــهد تنفيذ اكثر مــن 1700
مشروع مجتمعي في انحاء العراق
وسيكون هناك  10ماليني يوم عمل
مســتحدث  ،مؤكــدة ان الصندوق
ســينطلق في تنفيــذ مهامه في
اطار خطــة عمــل تفصيلية على
التخطيط تطلق مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية وفق توقيتات زمنية دقيقة تشتمل
على تنفيذ عدد من املشاريع الرامية
االضــرار نتيجة تعرضهــا الحتالل الكثير من االضرار في بناها التحتية إلى خدمــة اجملتمعــات احمللية في
تنظيم داعش وكانت اول محافظة وبالتالي فهي بحاجــة إلى الدعم  ،احملافظات املشمولة.
تتحــرر من االرهاب  ،ثــم محافظة  ..مضيفة ان املرحلــة الثانية التي من جانبه اكد رئيس فريق املهام في
دهوك في اقليم كردستان بوصفها ســتبدأ في عام  2019ستشمل  3البنك الدولي رمزي نعمان  ،ان البنك
احملافظة االكثر فقرا فــي االقليم  ،محافظات هي نينوى والقادســية الدولي ماض في دعم جهود احلكومة
كمــا انها اســتقبلت اكبر موجات وذي قار  ،فيما سيتم شمول جميع العراقية في اقامة مشروع الصندوق
النازحــن ما ادى إلــى تعرضها إلى احملافظات بخدمات الصندوق ابتداء االجتماعــي للتنمية اذ ســيكون

للمشــاريع اجملتمعية اثرا اجتماعيا
ايجابيــا من خــال زيادة مســتوى
التمكني والترابــط االجتماعي عبر
حشــد مختلف مكونــات اجملتمع
للتفكير معا فــي حتديد االولويات
واالحتياجــات املشــتركة في تلك
اجملتمعات  ..مشــيرا إلى ان الهدف
العــام للصندوق يتمثــل في تعزيز
جهود اعادة االســتقرار واستعادة
الثقة بــن املواطــن والدولة فضال
عن مأسســة تدابير تعزيز الترابط
االجتماعي  ..الفتا إلــى ان االولوية
ســتكون للمشــاريع التي تخدم
الشــرائح الفقيــرة والفئــات ذات
االحتياجات اخلاصــة باالضافة إلى
املشــاريع التي تســتحدث وظائف
دائمـة .
وشهدت الورشة عروضا ومناقشات
مهمة على مدى ايام انعقادها وقد
استعرض املشــاركون في الورشة
وصفــا عامــا ملشــروع الصندوق
االجتماعي للتنميــة  ،وقدمت ادارة
املشــروع عرضــا تضمــن اجلاهزية
للتنفيــذ والتقدم احملــرز جتاه اطالق
انشــطة الصنــدوق مــن خــال
اســتعراض الترتيبات املؤسســية
وفتح احلســاب اخملصــص واختيار
منظمــات اجملتمع فــي محافظتي
املثنى وصالح الدين  ..كما قدم فريق
اقليم كردســتان تصورا عن تنفيذ
انشــطة الصندوق فــي محافظة
دهوك .
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سكان المحافظة  % 11من العراق وحصتها  % 1.2فقط

دعوات إلعادة النظر بحصة نينوى من موازنة 2019
نينوى ـ خدر خالت:
ذكر نائب عن محافظة نينوى أن
عدد ســكان احملافظة ميثل 11%
من سكان العراق بينما حصتها
تبلغ  1.2%من املوازنة ،مشيرا الى
أن هنالك  16ألــف منزل مهدم
بأميــن املوصــل ،وأكثــر من 750
ألف نــازح ينتظرون الدعم فضال
عن  450ألــف عائد ملنزله ينتظر
منحة املليــون ونصــف مليون
وكل هذا لــم يتم أخذه باالعتبار
في موازنــة  ،2019مع إهمال قرار
ســابق باعتبار احملافظة منكوبة،
وبالتالــي تســتحق الكثير من
االمتيازات والتخصيصات.
وخــال مؤمتر صحفي عقد مببنى
مجلس محافظة نينوى ،حضره
مراســل "الصبــاح اجلديد" قال
السيد ســيدو جتو شــنكالي،
رئيس مجلس احملافظة ،بعد لقائه
بعدد مــن نواب نينــوى مبجلس
النواب العراقي انه "مت مناقشــة
موازنة  2019وحصة نينوى خالل
لقائنا اليوم ،ونستطيع ان نقول
انه هنالك تهميش حملافظة نينوى
التــي تعد ثاني اكبــر محافظة
على مســتوى العــراق ،وطالبنا
بانصاف محافظة نينوى بشكل
حتريري ايضــا واوصلنــا الطلب
للســادة النواب اليصال مطالب
نينوى وخاصة مــا يتعلق مبوازنة
 2019الى مجلس النواب العراقي
ملناقشتها هناك مع بقية الكتل
واالطراف العراقية والسعي لرفع
حصة نينوى خاصــة وانه لدينا
ملفات مهمة مثل عودة النازحني،
واعادة املفصولني من الشــرطة
واجليــش وكذلــك كان مجلس
النواب قد اصدر قرارا اقر فيها بان
محافظة نينوى منكوبة".
واضــاف "نحــن اليــوم نطالب
باســتحقاقات اهالــي نينــوى
وباالخص مسألة نقل صالحيات
ثمانيــة وزارات للحكومة احمللية،
وذلك حســب القانــون رقم 21
لســنة  2008والدستور العراقي

نقل أكثر من مليوني
نازح منذ بداية
العمليات العسكرية
ولغاية الشهر الماضي
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير النقل املهندس عبد اهلل لعيبي أمس
االثنــن عــن إحصائيات عملية نقــل النازحني
ضمن جهــود الوزارة في اللجنــة العليا إلغاثة
وإيواء النازحني منذ بداية العمليات العسكرية
في  16/10/2016ولغاية . 29/9/2018
واكد الوزير ان الشركة نقلت اكثر من( )2284240
نازحا منذ بداية العمليات العســكرية ولغاية
الشــهر اجلاري،موضحا ان ملــف اعادة توطني
العوائل النازحة
الذي عملت عليه الشــركة بعــد اعالن النصر
وحترير جميع االراضــي العراقية يتضمن اعادة
كل العائــات النازحة فــي مختلف احملافظات
العراقيــة والنازحني العراقيــن املتواجدين في
االراضي التركية والســورية واعادتهم الى ارض
الوطــن ومناطقهم االصلية وحســب اخلطط
والتوقيتات املتفق عليها مع اجلهات املعنية .
وبــن الوزير ان مالكات الــوزارة على الرغم من
تواصــل جهودهم في عملية نقل واعادة االخوة
النازحني الى اننا نســتنفر اجلهود واالمكانيات
لالستعداد الدائم لتنفيذ كل الواجبات وامللفات
التي توكل الى وزارة النقل بجميع تشكيالتها.

شنكالي :تم مناقشة
موازنة  2019وحصة
نينوى خالل لقائنا اليوم،
ونستطيع ان نقول انه
هنالك تهميش لمحافظة
نينوى التي تعد ثاني اكبر
محافظة على مستوى
العراق ،وطالبنا بانصاف
محافظة نينوى بشكل
تحريري ايضا واوصلنا
الطلب للسادة النواب
اليصال مطالب نينوى
وخاصة ما يتعلق بموازنة
 2019الى مجلس النواب
العراقي

العراق يبحث مع الكويت
رئيس مجلس احملافظة سيدو جتو شنكالي
لعــام  2015حيــث ينبغي نقل
الصالحيــات لهــذه الــوزارات
للحكومة احملليــة لنينوى ،لكن
لالســف احلكومــة االحتاديــة
لــم تنفذ هــذا القانــون ،ونحن
كحكومــة محليــة نطالــب
احلكومة االحتاديــة بزيادة حصة
محافظــة نينوى ضمــن موازنة
 2019وحــل هــذه املشــكالت
واملعوقات".
وفــي رده علــى ســؤال حــول
االجراءات املزمع اتخاذها في حال
مترير املوازنة ،رد بالقول "سنتخذ
االجراءات القانونية وســنطالب
باســتحقاقات نينــوى بوصفها
ثاني اكبر محافظة على مستوى
العراق".
مــن جانبه قال النائب شــيروان
دوبردانــي في اجابة عن ســؤال
الحد الزمالء "ان موازنة  2019هي

مسودة وليست املوازنة النهائية،
وكنواب عــن محافظــة نينوى
ومعظم نــواب احملافظات االخرى
مت االتفاق على اعادة املوازنة جمللس
الــوزراء ،وكما تعلمــون ان هذه
املوازنــة مت اقرارها مــن احلكومة
الســابقة في الكابينــة الثالثة
حلكومة الدكتــور حيدر العبادي
ونحن اليــوم نتطلــع ان تتوافق
املوازنة احلالية للعــام  2019مع
احلكومة احلاليــة للدكتور عادل
عبد املهدي".
وتابع "بكل تأكيد سيكون هنالك
مشــكالت إن مت مترير هذه املوازنة
من قبل البرملــان العراقي اضافة
الى احلكومة اجلديــدة ،و االتفاق
مبدئيا هو بإعادة هذه املســودة
الــى احلكومة لغــرض تعديلها،
ونحن كنواب عن محافظة نينوى
في جلسة اليوم الثالثاء ،سيكون

لنا وقفــة جادة ازاء هــذا الغنب
الذي وقع علــى محافظة نينوى
وهذه ليست هي املرة االولى التي
يحدث ذلــك ،وهناك نقاط كثيرة
في هذه املوازنة ،ايضا (في) اقليم
كردستان ،فان اســم محافظة
حلبجــة لم يذكــر نهائيا ،وكما
تعلمــون مت التصويــت ســابقا
من مجلس النــواب على اعتبار
حلبجة احملافظة التاسعة عشر
في العراق لكن اسم حلبجة لم
يذكر نهائيا ضمــن هذه املوازنة،
هناك مشكالت كثيرة داخل هذه
املوازنة ،ولكن نحــن كنواب عن
نينوى ســيكون لنــا وقفة جادة
مع االخوة مــن بقية نواب نينوى
والســادة في مجلــس احملافظة،
من اجل تعديل واخذ اســتحقاق
اهالي نينــوى ،واليوم تســلمنا
من رئاســة مجلس احملافظة كل

املتطلبات واالحتياجات الضرورية
من التعيينات ومشــاريع االعمار
والبناء وغيرها".
وحول حصة نينوى واستحقاقها
قــال دوبرداني ان "عدد ســكان
نينــوى ال يقــل عــن  11%مــن
ســكان العراق ،لكــن اخملصص
االن ال يتجــاوز  114مليون دوالر،
اي ان حصتها على وفق مســودة
املوازنة هــي  1.2%فقــط ،وهي
احملافظة ما قبل االخير (في جدول
املوازنة) ومــن خالل اتصاالتنا مع
بغــداد وأحد الســادة النواب مع
احلكومة الســابقة بــرروا ذلك
بانــه هنالك مســألة عدم نقل
صالحيــات  8وزارات ضمن القرار
 21فــي نينوى ،فبقيــت الرواتب
واخملصصــات فــي الــوزارات في
بغداد ،وهــذا امر غير مقبول ولن
نقبل به وســوف نطالب بحقوق

نينوى بالكامــل التي ال تقل عن
 11%علما ان نينوى منكوبة وهذا
يعني ان يكون لها امتيازات اكثر
وتخصيصات اكثر".
وكشــف دوبرداني على انه "حلد
االن لدينا  16الــف دار مهدم في
اجلانب االمين ،ولدينا في محافظة
دهــوك  14مخيما وفــي اربيل 4
مخيمــات عــدا بقيــة اخمليمات
جنوبــي املوصــل ،ولدينــا اكثر
مــن  750الــف من ابنــاء نينوى
(يعيشــون كنازحــن) باخمليمات،
اضافة الى مســألة عــدم وجود
تخصيص مالي لــوزارة الهجرة
واملهجريــن البالغ مليون ونصف
املليون دينار حيث لدينا تسجيل
عودة اكثر مــن  450الف مواطن
وهؤالء ينتظرون هذه املبالغ لكن
لألسف هذه املبالغ غير موجودة
ضمن مسودة املوازنة ."2019

حتالف احملور :عبد املهدي
ّ
يشكل جلاناً لتدقيق موازنة
2019
وبــن ،أن "عبد املهــدي أكد في
برنامجــه علــى حتســن امللف

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحثت وزارة التربية ممثلة بوفد برئاسة املهندس
االستشاري حســنني فاضل معلة املدير العام
للتعليــم املهني مع رئيس فريق إدارة مشــروع
القرض الكويتي وليد البحر مدير إدارة العمليات
في الصندوق الكويتي لبناء وجتهيز  73مدرسة
موزعة في بغــداد واحملافظات العراقية مببلغ 80
مليون دينار .
ونقل املكتب االعالمي للــوزارة عن رئيس الوفد
انه قال إن هنــاك تعاونا ً مشــتركا ً بني العراق
والكويت وان املشــروع يهدف إلى دعم التنمية
االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي العــراق عبر
رفع املســتوى التعليمي واملهنــي للطالب في
املرحلتني االبتدائية والثانوية ،واملســاهمة في
احلد من ظاهــرة النظام املزدوج والذي يؤدي الى
التسرب املدرسي.

الفوالذية تصنع

الكرينات الجسرية

تتمات ص1
اليوم ..لن تستكمل الكابينة
الوزارية ومجلس النواب
سيناقش موازنة  2019و"نفوق
األسماك"
واشارت الى ان "ضغوطات كثيرة
على عبداملهــدي ،باالضافة الى
عدم االتفــاق وراء تأخر الكابينة
الوزارية" ،محملــة "عبد املهدي
مســؤولية ذلك علــى اعتبار ان
البرملان ســلمه الثقة بتشكيل
احلكومة وعليه ان يجد احللول في
اكمال الكابينة".
ولقد تســنى للصبــاح اجلديد
التأكد مــن خلو جلســة اليوم
من اســتكمال الكابينة الوزارية
بعد االطــاع على جدول االعمال
جللســة اليوم في موقع مجلس
النواب الرســمي والذي خال من
استكمال الكابينة الوزارية
والالفــت فــي االمــر ان اجمللس
ســيناقش قانون موازنة السنة
املقبلة  2019على الرغم من عدم
تشــكيل جلانه الدائمية ومنها
اللجنــة املاليــة وهــي اخملتصة
اكثر من غيرها مبناقشــة قانون
املوازنات السنوية.

بناء  73مدرسة

االقتصــادي واخلدمــات ،وذلــك
لن يتحقق إال من خــال موازنة
يضعهــا قــادرة علــى تلبيــة
متطلبات املرحلة وتنفيذ الوعود
التــي قطعهــا امــام مجلس
النواب".
وكشف اخلربيط ،عن "قيام عبد
املهدي بتشكيل جلان تتولى اعداد
مفصل
دراسة على املوازنة بنحو
ّ
على وفق رؤية احلكومة اجلديدة".
ويأمل النائب عــن احملور الوطني،
بــأن "ال تتأخر اللجــان في اجناز
مهمتهــا؛ كون الوضع ال يتحمل
املزيــد من االعبــاء ،فنحن اليوم
امام حكومة حالة خاصة".
ويشــدد على" ،وجود العديد من
املشــكالت التــي تعانــي منها
احملافظات جتعلنا امام حالة خاصة
مثل االزمة مع اقليم كردســتان،
والدمار في املناطق احملررة ،ونقص
اخلدمات في احملافظات اجلنوبية".
ويواصــل اخلربيــط ،أن "مجلس
النــواب ينتظــر اليــوم أن تعود
املوازنة مرة اخــرى من احلكومة،
وأن يتــم تضمــن املالحظــات،
وحينها ســوف يكون لنا موقف
اما معهــا ،او بالضد منها ،وفقا ً
للسياقات الدستورية".
من جانبه ،ذكــر النائب االخر عن
حتالــف احملور يحيــى احملمدي ،أن
"مجلس النواب لم يناقش حتى
اآلن املوازنة؛ وذلك بســبب عدم

تشكيل اللجان".
وأضــاف احملمــدي ،أن "نوعني من
املالحظات علــى املوازنة ،االولى
عامة كونهــا بنيت علــى رؤية
احلكومــة الســابقة ،وهــي ال
تنســجم مع الدورة االنتخابية
احلاليــة بشــقيها التشــريعي
والتنفيذي".
"التوجه لدى اغلب
ولفت إلى ،ان
ّ
االوســاط النيابية ميضي بإرجاع
املشــروع إلى احلكومة من أجل
اعادة النظر في بنودها".
وأكــد احملمدي ان "عبــد املهدي
ضمــن برنامجــه احلكومي آماد
ّ
زمنية ،وأن االلتــزام بها يتطلب
تخصيصــات ماليــة لتنفيــذ
مشاريع وملفات عالقة".
وافاد بأن "مالحظات اخرى خاصة
باملناطق احمل ّررة تركز على اعمارها،
واعــادة النازحــن ،وتعويــض
املتضررين ،وتنفيــذ مبدأ عدالة
التوزيع في التخصيصات املالية
بني احملافظات".
ومضى احملمدي ،إلــى أن "الرؤية
العامــة تكمن برفض املشــروع
احلالي ،وأن اجللسة مجلس النواب
املقررة اليوم الثالثاء من املؤمل أن
تشهد مناقشة هذا امللف".
يشــار إلى أن احلكومة السابقة
كانت قــد اق ّرت مشــروع قانون
املوازنة ،فيما قررت ارســاله إلى
مجلس النواب من أجل اقراره.

العبادي يرد على احمد
االسدي :اإلدعاء بالغاء زيادة
رواتب
احلشد الشعبي " كذب صريح
"
وأضاف البيــان أن “العبادي وعد
في شهر آذار املاضي بزيادة رواتب
احلشد ولكن لالسف فان مجلس
النواب في قانون املوازنة لم يخول
احلكومة الصرف خالل السنة بل
حصر الصرف في االشهر الثالثة
االخيرة ولهــذ اطلقت حكومة
العبــادي الصــرف ابتــداءا من
الشهر الفائت”.
وكان النائــب عن حتالــف البناء
أحمد األســدي قال ان احلكومة
الســابقة قامــت بالغــاء زيادة
رواتب احلشــد الشعبي قبل يوم
واحــد مــن تشــكيل احلكومة
اجلديدة ،فيما اعتبر أن زيادة رواتب
منتسبي احلشــد هو اول اختبار
للحكومة احلالية.
تزايد معدالت االصابة
مبرض السرطان في العراق
اذ يأتي سرطان الثدي في مقدمة
احلاالت املسجلة  ،ويليه سرطان
الرئة .
واســتند هذا التقريرملعايير عدة
للتدقيق  ،فــي مقدمتها خطة
مجلــس الســرطان العراقــي

لالعــوام  ، 2014 – 2010كأعلى
جهــة مســؤولة عــن عملية
التخطيــط للســيطرة علــى
االمــراض الســرطانية  ،والتــي
من خاللهــا كشــفت الفجوة
احلاصلة بني املستهدف وما جرى
حتقيقه على ارض الواقع  ،فضال
عن احصائيــات وتقارير منظمة
الصحة العاملية .

اإلسالمية".
وتترقب أســواق النفط تداعيات
هــذا القــرار األميركــي .وقال
ريكاردو فابياني احمللل لدى "إنرجي
إسبكيتس"" :كل األنظار تتجه
إلــى الصادرات اإليرانيــة ،وما إذا
ســيكون هناك أي التفاف على
العقوبــات األميركيــة ،ومــدى
الســرعة التي ســيتراجع فيها
اإلنتاج".
ويشكل النفط أبرز عائدات إيران،
لكنه ســاح ذو حدين ،ألن إيران
أيضا ثالث أكبــر منتج في
هــي ً
منظمة الــدول املصدرة للنفط
(أوبــك) .والدفعــة األولــى من
أساسا تداعيات
العقوبات خلفت
ً
اقتصاديــة علــى اإليرانيني مع
تراجع العملة الوطنية وخسارة
أكثر من ثلثي قيمتها منذ أيار.

ايران تدخل مرحلة العقوبات
األميركية اجلديدة وأسواق
النفط تترقب تداعياتها
عــد املرشــد األعلــى
وقــد
ّ
للجمهورية اإلســامية اإليرانية
آية اهلل علي خامنئي السبت ان
الرئيس األميركــي دونالد ترمب
"أحلق العار" بالواليــات املتحدة،
التحدي
قائــ ًا "في إطــار هــذا
ّ
املســتمر منــذ  40عا ًما ،الطرف
اخلاســر هــو الواليــات املتحدة،
والطــرف الرابح هــو اجلمهورية

وزير التجارة يوجه بالتعامل مع
تقديرات االنواء اجلوية للحفاظ
على خزين احلبوب
وكانت خلية االزمة املشكلة في
ديــوان وزارة التجــارة قد اصدرت
تعليمات الى جميع مواقع الوزارة
حذرت فيها من موجة تســاقط
امطار تشــهدها جميع مناطق
البالد االمر الــذي يتطلب اتخاذ
اجراءات مضاعفة لتهيئة احلماية
الكافية للمخازن وسالمة خزين
املواد الغذائية.

امانة بغداد تعزز محطاتها
بالغواطس واملضخات
وتشغلها بطاقاتها القصوى
لتصريف االمطار
وتهيــب امانة بغــداد باملواطنني
الكــرام االبالغ عــن اي مخالفة
بتســجيل رقم اآلليــة واالبالغ
عنها من خــال الهواتف املثبتة
على آلياتها.

بمواصفات عالمية

بغداد ـ الصباح الجديد:
جنحت الشــركة العامة للصناعــات الفوالذية
إحــدى شــركات وزارة الصناعة واملعــادن ،في
تصنيع الكرينات اجلسرية مبواصفات عاملية.
وأفصــح مدير عام الشــركة املهنــدس جالل
عباس حســن عن ان منتسبي مصنع الهياكل
احلديديــة التابع للشــركة يواصلــون اعمال
تصنيع كريــن جســري (دبل كيرديــر) لغرض
جتهيزه الى شــركة اجملموعــة الدولية العاملة
في حقــول نفط اجلنــوب في مدينــة العمارة
 ،مشــيرا الــى ان عملية التصنيــع جتري بدقة
ومتانة عاليتني وعلــى وفق املواصفات النهائية
وفي املراحل النهائية  ،مؤكدا ان لدى الشــركة
امكانيات وقدرات كبيرة كونها تختص بصناعة
االبراج واالعمدة الكهربائية املدورة واملشــبكة
املغلونــة والكرفانات واملســقفات واســيجة
الطرق السريعة والكرات الفوالذية والسالسل
احلديديــة وكذلــك تصنيع العالمــات املرورية
وقوالب التشغيل واملطروقات واختام التسييل
وانتاج الوكسجني الطبي والصناعي.
من جهة اخرى اشار املدير العام الى ان الشركة
تواصل اســتعداداتها للمشــاركة في الدورة
 45ملعــرض بغداد الدولي والتي ســتنطلق في
العاشــر من شهر تشرين الثاني اجلاري وتستمر
ملدة عشــرة ايام حيــث مت تشــكيل جلنة عليا
لالشــراف على اجناز جميع التجهيزات الالزمة
للجناح اخلاص بالشركة الذي سيتضمن عرض
مناذج للمنتوجات وكذلك بوسترات ومطبوعات
تعريفيــة متثل اهــم االجنــازات املتحققة كما
وســيتم عرض فيلم توضيحي ملصانع الشركة
وخطوطها االنتاجية ومنتجاتها.

الملف األمني

انفجار عبوة ناسفة في مدينة الصدر شرقي بغداد * مقتل وإصابة  3حراس بهجوم مسلح شرقي بعقوبة

تدمير مستودع كبير لعصابات داعش قرب الرمادي * اعتقال تسعة إرهابيين مطلوبين للقضاء في نينوى
بغداد – انفجار عبوة
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية
امس االثنني ان ثالثة اشــخاص قتلوا
واصيب خمســة آخرين بانفجار عبوة
في مدينة الصدر شــرقي العاصمة
بغداد.
وقال املصدر االمني إن "عبوة ناســفة
انفجرت في مدينــة الصدر على احد
عربات الباعة املتجولني ما اســفر عن
مقتل ثالثة اشــخاص وجرح خمسة
اخرين بجــروح مختلفة" ،مضيفا أن
بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي ،إذ
شهدت خالل االشهر القليلة املاضية
انخفاضا ً ملموســا ً فــي التفجيرات
والهجمات املسلحة.
ديالى – هجوم مسلح
افاد رئيس مجلــس ناحية العبارة في

محافظة ديالى امــس االثنني مقتل
واصابة ثالثة حراس بهجوم مســلح
شمال شرقي قضاء بعقوبة.
وقال رئيــس اجمللس عدنــان غضبان
التميمــي إن "هجومــا ً مســلحا ً
اســتهدف نقطة حلــراس ليليني في
قرية احلــد االخضر بأطــراف العبارة
شــمال شــرق بعقوبة"  ،مضيفا ان
الهجوم "اسفر عن مقتل احد احلراس
واصابة اثنني آخرين بجروح".
كركوك – ضبط خلية ارهابية
كشف قائد العمليات اخلاصة الثانية
قائد خطة فرض القانون في كركوك
اللواء الركــن معن الســعدي امس
االثنني ،اعتقال خلية "إرهابية" داخل
مركــز كركوك مســؤولة عن جميع
العمليــات "اإلرهابيــة" التي وقعت
داخل املدينة مؤخراً.

وقال اللواء الركن إنه مت "اعتقال خلية
إرهابية متكونة من 26عنصرا ً بينهم
نســاء داخــل مركز مدينــة كركوك
وبحوزتهــم أحزمة ناســفة وعبوات
ناســفة وعبوات الصقة وأســلحه
كامتــة للصوت وعجلتــن ملغمتني
ومواد قابلة للتفجير سي فور" .
صالح الدين – عملية امنية
كشــف مصــدر امني في شــرطة
محافظة صالح الديــن امس االثنني
ان قوة من احلشــد الشعبي والقوات
االمنية ،نفذت عملية أمنية في قضاء
بيجي شــمال احملافظة  ،فيما قامت
الهندســة برفــع عدد مــن العبوات
الناسفة.
وقال املصدر االمني ان "قوة من اللواءين
 31و 51باحلشــد الشــعبي والقوات
االمنية نفذا عملية دهم وتفتيش بنا ًء

على معلومات استخبارية في مدينة
العاب بيجي الســياحية وغربها على
وادي الشوك شمال تكريت" ،مضيفا
ان "فرق الهندســة قامــت بعمليات
مســح وتطهير لعدد مــن العبوات
الناسفة .
االنبار – تدمير مستودع
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة
االنبار امس االثنني ان قوة امنية ،دمرت
مســتودعا ً كبيرا ً لعصابــات داعش
االرهابية فــي أحد األودية قرب مدينة
الرمادي مركز احملافظة.
وذكــر املصــدر ان "مفــارز مديريــة
االستخبارات العســكرية في اللواء
 41الفرقة العاشرة وضمن فعالياتها
بقطــع امــدادات عصابــات داعش
االرهابيــة متكنت من الوصــول الى
مســتودع كبير الرزاق متوين الدواعش

في وادي حبينية مبنطقة العويســات
بالرمادي – االنبار"  ،مبينا ان املستودع
"يضــم جتهيــزات غذائيــة متنوعة
تستعمل الدامة تواجد االرهابيني في
مضافاتهم وأوكارهــم ،وقد مت تدمير
املستودع وإتالف التجهيزات املوجودة
فيه"
كربالء – اطالق نار
اكد مصدر امني في شرطة محافظة
كربالء امس االثنني مقتل جندي على
يد مســلحني فــي احلي العســكري
وسط احملافظة .
وقال املصــدر إن "جنديــا ً قتل ،عصر
يوم امس االول على يد مسلحني أمام
منزله في احلي العســكري مبحافظة
كربــاء  ،مضيــا ان كربــاء تعد من
احملافظات املســتقرة امنيــا ً اال انها
تشهد بني فترة واخرى تسجيل حاالت

قتل تستهدف مدنيني ومنتسبني في
القوات االمنية واجليش.
ميسان – اعتقال مطلوبني
أعلن مصدر امني في قيادة شــرطة
محافظة ميسان امس االثنني ،اعتقال
 42متهما بجرائــم جنائية وقانونية
بحوزتهــم اعتدة ومــواد مخدرة في
احملافظة.
وقــال املصــدر إن "مفــارز أقســام
الشــرطة وأفواج الطوارئ و الصنوف
األخرى العاملة فــي احملافظة تواصل
عملياتها ملالحقة املطلوبني امنيا ً في
عموم احملافظة أســفرت عن اعتقال
متهمني بجرائــم اســتنادا ً إلحكام
قضائية مختلفة" .
نينوى – اعتقال ارهابيني
اعلن املتحدث باســم وزارة الداخلية

امس االثنني ،عن اعتقال تســعة من
"داعش" في نينوى ،مبينة ان احدهم
يعمل بـ"احلسبة".
وقــال املتحدث اللواء ســعد معن ان
"فوج طوارئ الشــرطة الثاني عشــر
التابــع لقيادة شــرطة نينــوى وبنا ًء
علــى معلومات إســتخبارية دقيقة
وتعاون املواطنــن القى القبض على
تســعة عناصر من عصابــات داعش
اإلرهابيــة املطلوبني للقضاء والصادر
بحقهم أوامر قبض بقضايا إرهابية"
 ،مضيفا ان "اثنني منهم كانا يعمالن
فيما يسمى بالشرعية وأحدهم كان
يعمل فيما يسمى باحلسبة والبقية
كانوا يعملون مقاتلني فيما يســمى
بديوان اجلند" ،مشــيرا الــى انه "بنا ًء
على شهادة الشهود استمروا مبقاتلة
قواتنا األمنيــة الى أواخــر أيام حترير
املوصل".
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برعاية شركة نفط البصرة

صحة الرصافه تدعو الى

جمعية مهندسي النفط العالمية أقامت ورشة

معالجة الحاالت اإلنسانية
في مستشفياتها مجانا

بغداد  -الصباح الجديد:
دعا الدكتور عبد الغني ســعدون الساعدي
مدير عــام دائرة صحــة بغــداد  /الرصافة
العائالت املتعففة واحلاالت االنسانية للعالج
مجانا في مستشــفياتها خالل استقباله
لعدد من احلاالت الصحية .
وقال املدير العام ان الدائرة مســتعدة الجراء
العمليات اجلراحية في احدى مستشفياتها
للحاالت االنسانية والعائالت املتعففة
وكانــت الدائــرة قــد اســتقبلت احلــاالت
االنســانية التي عاجلتها مجانا خالل الفترة
الســابقة ضمن خطتها لالهتمام بشرائح
اجملتمع املتعففة .
ومن جانبه قال مدير اعــام صحة الرصافة
قاســم عبــد الهادي فــي تصريــح جلريدة
«الصبــاح اجلديد» ان الدائــرة وجهة جميع
املستشــفيات بضــرورة اتخــاذ اإلجراءات
املطلوبــة لعالج احلــاالت االنســانية وذوي
االحتياجــات اخلاصة معتمديــن بذلك على
بطاقة الرعايــة االجتماعية علمــا ان هذا
االجراء متبع جلميع مستشفيات العراق .

اختتام دورة المراسالت
التجارية في الخطوط

الجوية باللغة اإلنجليزية
بغداد  -الصباح الجديد:
اختتمت الشركة العامة للخطوط اجلوية
العراقية امس االثنــن الدورة التخصصية
للمراسالت التجارية باللغة االجنليزية التي
اقامها معهد التدريــب والتطوير في مقر
الشركة داخل مطار بغداد الدولي.
وقال محاضر الدورة ماجد ياس ان هذه الدورة
تندرج ضمن توجيهات وزير النقل املهندس
عبد اهلل لعيبي القامــة دورات تخصصية
بشكل دوري  ،موضحا ان احملاضرات شملت
كيفية تبادل املعلومات واخملاطبات الرسمية
عن طريــق االنظمة االلكترونيــة احلديثة
وباللغة االجنليزية.
واشــار املدير العام الى ان الهدف من الدورة
متكني قدرات العاملني في شــركة اخلطوط
اجلوية العراقية من جميع النواحي العملية
والعملية لتواكب بذلك مســتجدات عالم
الطيران وافاقه الواسعة.
يذكر ان وزارة النقل مستمرة باقامت الدورات
واحملاضــرات للمنتســبيها تنفيذا للمحور
الرابع عشر من اقامات الدورات التخصيصة
واالرتقاء بالواقع العمل الوظيفي .

البري ينقل  2000طن
من بذور الحنطة من
الكوت الى المثنى

بغداد  -الصباح الجديد:
اجنزت الشــركة العامة للنقــل البري نقل
 2000طن من بذور احلنطة من موقع األحرار
في الكوت الى محافظة املثنى لصالح وزارة
الزراعة .
وقال مدير عام الشــركة عمــاد عبد الرزاق
األســدي ان اســطول الشــركة متكن من
مناقلــة ( )2000طن من بــذور احلنطة من
موقــع األحرار فــي الكوت الــى محافظة
املثنــى ،مضيفــا ان نقل احلمولــة مت قبل
الوقت احملدد للنقل من اجل االسهام بإجناح
موســم االستزراع الشــتوي  ،وان الشركة
نقلت احلمولة حسب العقد املبرم مع وزارة
الزراعة .
يذكر ان الشركة العامة للنقل البري متتلك
اسطوال كبيرا واعلنت مسبقا استعدادها
للنقل مواد املؤسســات احلكومية وكذلك
مواد القطاع اخلاص خدمة للصالح العام.

عمل عن حقن الغاز لتحسين استخالص النفط

البصرة  -الصباح الجديد:

برعاية شــركة نفــط البصرة
وبحضور عدد من املهندســن
واملتخصصــن فــي الصناعة
النفطيــة ،أقامــت جمعيــة
مهندســي النفــط العامليــة
ورشة عمل بعنوان (حقن الغاز
لتحســن اســتخالص النفط
في احلقول اجلنوبية) على قاعة
املركز الثقافي النفطي.
وقال رئيس جمعية مهندســي
النفــط العاملية فــي البصرة
الدكتور املهندس في شــركة
نفــط البصــرة واثق جاســم
محمد :إن طريقــة حقن الغاز
هــي طريقة مهمة جــدا ً ومن
املمكــن تطبيقهــا واعتمادها
في احلقول القدمية التي مضى
على انتاجها أكثر من  50أو 60
عاما ً كحقــل الرميلة أو الزبير،
فهذه احلقول تنتــج حاليا في
مرحلة اإلنتاج الثانوية بطريقة
حقن املاء مما يتسبب مبشكالت
في نوعية النفط املنتج وتغيير
في خواص املكمــن ،لذلك من
الضروري اعتمــاد طريقة حقن
الغاز لتحســن تلــك اخلواص
وبالتالي نحصــل على النفط
األمثل وزيادة في األنتاج.
وأضــاف لقد طرحنــا طريقة
جديدة لعمليــة حقن الغاز ومت
تطبيقهــا على املكمن الرئيس
حلقل الرميلة اجلنوبية وأدت إلى
زيادة كبيرة في معدالت اإلنتاج،
وتوجد أيضا طريقة أخرى حلقن
الغاز مت تقدميها برعاية شــركة

إن طريقة حقن
الغاز مهمة جداً ومن
الممكن تطبيقها
واعتمادها في
الحقول القديمة التي
مضى على إنتاجها
أكثر من  50أو 60
عام ًا كحقل الرميلة أو
الزبير

جانب من ورشة العمل التي أقامتها جمعية مهندسي النفط العاملية

نفط البصرة في مؤمتر جمعية
مهندســي النفط العاملية في
أميــركا ،والتي مــن املمكن أن
نتجــاوز فيها مشــكالت املاء
املصاحــب للنفط ،وهــي إلى
اآلن لم تطبق على أرض الواقع
ولكــن قد متت دراســتها وبيان
كفاءتها وهــي معروضة أمام
إدارة الشــركة لغرض اعتمادها

وتطبيقها.
بي
وعــن الورشــة املنعقــدة ّ
الدكتــور محمــد :طرحنا في
ورشة اليوم محاضرتني كالهما
مســتقاة من بحثني قدمتهما
برعاية شــركتنا فــي جمعية
مهندســي النفط العاملية في
أمريــكا ،أهم محاور الورشــة
تركزت على اخلطوات الرئيســة

إعادة البرج المتضرر لخط الرميلة الغازية  -الرميلة الجديد

توزيع الوسط تواصل أعمال صيانة
الشبكة الكهربائية في واسط
بغداد  -الصباح الجديد:
تواصل املالكات الهندسية والفنية
في دائرة توزيع كهرباء واسط التابعة
للشــركة العامــة لتوزيــع كهرباء
الوســط اعمال صيانة الشبكة في
محافظة واسط.
وتضمنــت االعمــال اصــاح عطل
محولة مغــذي اجلديدة واعادة اطالق
التيار الكهربائي للمشــتركني على
مغذي الشــظيف  ،الى جانب نصب
محولة ســعة(  400ك.ف) في قرية
اليرموك علــى مغذي ريف احلي بعد
تعرضها للســقوط نتيجة االحوال
اجلوية ونصــب(  ) 7اعمــدة ضغط
عالي في منطقــة ريف املعامل بدال ً
من االعمدة املتظــررة واضافة ( ) 5
اعمدة في احلي العســكري  ،اضافة
الى معاجلــة اكثر من  20عارضا فنيا
على الشــبكة مع استبدال اسالك

في مناطق الشــهداء وحي ســعيد
ونصب( ) 7اعمدة ضغط عالي وواطئ
في منطقة احلــي الصناعي ,فضالً
عن نصب عمود علــى مغذی طريق
بغداد بعد ان تضــرر نتيجة االحوال
اجلوية مــع تعديل عمود آخر و نصب
ركيزة محولة في حي األنصار ضمن
خطة فــك االختناق عن الشــبكة،
كذلــك مت نصــب(  ) 6أعمدة ضغط
عالي ،وعمود مشــبك و(  ) 4اعمدة
مدور ضغط واطئ في منطقة البتار
لغرض فك االختناق .
كما مت نصــب ( )7أعمــدة على كل
من مغذي اإلمام العــكار و و مغذي
الغــراف ،ونصب محــوالت عدد ()2
ســعة( 250ك.ف) لقريــة املقداد و
قرية النهوض ,وكذلك جباية الديون
ورفع التجــاوزات ,اصــاح العارض
الفنــي الذي تعرضت لــه القابلوات

الناقلة ملغــذي احملطة الكورية رقم (
 ) 2من خالل فحــص القابلو بااللية
التخصصية وحتديــد موقع العطب
وبعدها مت اخراج القابلو وعمل جوين
مستقيم  33ك.ف واعادة احملطة الى
العمل.
من جانــب اخــر متكنت املــاكات
الهندســية والفنيــة فــي املديرية
العامة املذكــورة من اعــادة نصب
اخلط املتضــرر خلط (الرميلة الغازية
 الرميلة اجلديد  132ك.ف).وتضمنــت االعمال إعــادة و نصب
البــرج( ) 2R 2التابع خلــط (الرميلة
الغازية  -الرميلــة اجلديد  132ك.ف)
والذي تضرر جراء العواصف الشديدة
التي ضربت املناطق اجلنوبية مؤخراً,
حيث مت اعادة نصب البرج املذكور بعد
ازالــة اخمللفات وتهيئة مســتلزمات
العمل واعادة اخلط للخدمة .

لعملية تقييــم حقن الغاز في وهذه العملية ليســت جديدة
املكامن احلقيقية والتي تبدأ من ومســتحدثة فــي الصناعات
النفطيــة العاملية ،وإمنا هي لم
املوديل اجليلوجي واملكمني.
ومن جانبه أوضــح وكيل مدير تطبق في العراق ألسباب كثيرة
عــام شــركة نفــط البصرة منهــا :كلفتهــا االقتصادية
لشــؤون احلقول أحمــد فاضل والتقنية التــي تعتمد عليها،
دهيــم :نحــن اآلن في ورشــة ولكن البرامج التي ُقدمت خالل
عمــل لبرنامــج مهــم جــدا ً الســنتني األخيرتــن باالتفاق
ألنتاج النفط بطريقة أســلم ،مع جمعية مهندســي النفط

العاملية استطاعت أن تتخطى
الكثيــر مــن الصعوبــات وأن
تقــدم برامج عمليــة واضحة،
وإن شــاء اهلل بعد هذه الورشة
سيتم تشــكيل فريق لتدارس
إمكانيــة تطبيق هذه الطريقة
في إنتاجنا النفطي ،وستُتخذ
قرارات بهــذا اخلصوص من قبل
إدارة الشركة.

مجلس الوزراء يلزم الوزارات
بتصفية مالحظات الرقابة المالية
بغداد  -الصباح الجديد:
قــام ديــوان الرقابة املاليــة االحتادي
وضمــن خطتــه املتمثلــة بالرقابة
على املال العــام اينما وجد وتدقيقه
 ،وفقا لإلغراض اخملصصــة  ،وطبقا
ملســؤوليات واختصاصــات الديوان
املشــار اليها بقانونــه النافذ رقم (
 )31لســنة (2011املعــدل ) بأعداد
تقريــره املتضمــن نتائــج اعمال
الرقابة والتدقيق على تنفيذ املشاريع
االستثمارية للسنوات (2014 ، 2013
 )2015 ،من قبل الوزارات واجلهات غير
املرتبطة بــوزارة  ،الذي رفع الى رئيس
مجلس الوزراء بتاريخ . 2016/8/8
وبنــاء عليــه وجــه رئيس الــوزراء
بتشــكيل جلنــة لدراســة التقرير
برئاســة رئيس هيئة املستشــارين
وعضوية ممثلني عن الوزارات املعنية (
املالية  ،الزراعة  ،النفط  ،التخطيط
 ،الكهربــاء  ،الصحــة ) اضافة الى
هيئة املستشــارين واألمانة العامة

جمللس الــوزراء  ،وقد أعــدت اللجنة
اعاله تقريرها املقترن مبصادقة رئيس
مجلس الوزراء على التوصيات الواردة
فيــه  ،والتــي ابلغت الى الــوزارات
واجلهــات املعنيــة كما جــرى إبالغ
وزارتي ( املاليــة والتخطيط) بضرورة
التنسيق وعدم إطالق التخصيصات
املالية الســنوية للمحافظات قبل
املصادقــة على خططها مــن وزارة
التخطيــط والتــزام وزارة املاليــة
بتمويل املشــاريع وفقا لتقارير وزارة
التخطيط .
وقــد اعلن ديــوان الرقابــة املالية
بعض املالحظات الواردة في تقريره
والتــي تناولت ان اغلب املشــاريع
املنفذة تفتقر الى دراســات جدوى
فنيــة واقتصاديــة وبالتالي عدم
اسهام تلك املشــاريع في حتسني
واقــع اخلدمــات العامــة والبنى
التحتية وادراج عدد من املشــاريع
االســتثمارية وتنفيذهــا خــال

الســنوات ()2015 ، 2014 ، 2013
بتوجيه مــن اجلهــات العليا غير
املعنية  ،برغم ان وزارة التخطيط (
وهي اجلهة املعنية مبشاريع املوازنة
االستثمارية ) ترى عدم وجود ضرورة
لهذه املشاريع .
كما تضمن التقريــر اعتماد وزارة
النفط بشــكل شــبه تــام على
الشــركاتاالجنبية فــي مجــال
اســتخراج النفــط حيث خصص
ما يقارب ( )77%مــن تخصيصات
الــوزارة لتســديد مســتحقات
الشــركات االجنبية  ،مما يقلل دور
اجلهد الوطني وانحســاره في هذا
اجملال وعــدم وجود آلية ممنهجة في
اقتراح مشاريع تنمية االقاليم في
احملافظات وتدني مستوى اخلدمات
املقدمة فيها وقلــة انتاج الطاقة
قياســا باالحتيــاج الفعلي برغم
انفاق مبالغ طائلة على عدد كبير
من مشاريع الطاقة الكهربائية.

التربية تواصل إجراء امتحان أنصاف المتعلمين في المثنى
بغداد  -الصباح الجديد:
اكــدت وزارة التربيــة علــى
اســتمرار اقســامها في محو
األميــة فــي جميــع املديريات

تقرير

العامة للمحافظات مبشــاركة
 50متقدمــا خلــوض العملية
االمتحانية في محافظة املثنى
 ،وذلك في اطــار حملتها التي

تبنتهــا في وقت ســابق "نحن
نقرأ" .
واوضح املكتب اإلعالمي للوزارة
ان قسم محو األمية في تربية

املثنــى اجرى امتحــان انصاف
املتعلمني لعدد مــن املواطنني
واملوظفــن ومــن منتســبي
االجهزة االمنية للحصول على

الشهادة االولية.
فيما اشــار الى ان االمتحـــان
اقيـــم فــي بنايــة مدرســة
الفراهيـــدي االبتدائيـــة فـي

مركـز احملافظـــة حتت اشراف
منتســبي القســم  ،من اجل
القضــاء علــى االمية فـــي
احملافظة.

تأهيل جسور المحطات في محافظة ديالى

تنفيذ أعمال صيانة وإكساء عدد من الشوارع الرئيسة أيمن الموصل
بغداد  -الصباح الجديد:
باشــرت وزارة االعمار واالســكان
والبلديات واالشغال العامة بتنفيذ
اعمال صيانــة وأكســاء عدد من
الشوارع الرئيسية بأمين املوصل في
محافظة نينوى .
وذكــر املركــز االعالمي للــوزارة ان
مديرية بلدية املوصــل التابعة إلى
مديريــة البلديات العامــة أحدى
تشــكيالت الوزارة باشــرت تنفيذ
أعمال صيانة وأكســاء الشــوارع
الرئيســية املتضررة  ,حيث شملت
االعمال قشــط اإلســفلت القدمي
ومعاجلــة والتخســفات والروطان
واعمــال االكســاء الواقعــة في
الشارع الرئيسي في حي األهرامات
األولــى ومنطقتــي االقتصاديــن
واليرموك .
واوضــح املركــز االعالمــي انه مت
تشــغيل خطــوط إنتاجية جديدة
بعد تأهيل معمل أســفلت بلدية
املوصــل حيث مت تشــغيل خطوط

إنتاجيــة جديــدة وأصبــح بقدرة
إنتاجية بلغت ( )600طن يوميا ً وهذه
الكمية املنتجة ســوف تســاهم
بإعادة تأهيل وأكســاء الشــوارع
املتضررة باحملافظة  ,مبينآ ان حمالت
التنظيف مســتمرة فــي احياء (
ســومر – واالنتصــار – شــارع 60-
وشارع  – 30وحي الوحدة – وسومر-
ودوميــز – وفلســطني – ومقتربات
عدد من املــدارس ) باالضافة ايضا
إلى رفع النفايات واألنقاض مبا يقارب
( )103طن مــن النفايات وتنظيف
الســاحات وتقليم االشجار وزراعة
اجلزرات الوسطية .
كما واصلت الــوزارة االعمار تنفيذ
اعمالهــا بأعــادة تأهيل جســور
احملطــات (10كــم )+200و ()304+0
الواقعة في محافظة ديالى واملمول
من قــرض البنك الدولــي الطارئ
ألعادة اعمــار املناطق احملررة بكلفة
( )714,9الف دوالر.
وذكــر املركــز االعالمي للــوزارة ان
املالكات الهندسية والفنية في دائرة

الطرق واجلســور احدى تشكيالت أيجابيا من ناحيــة تقدمي اخلدمات
الوزارة تواصل تنفيذ اعمال التأهيل للمواطنني وأســتحداث مشــاريع
والصيانة للمشــروع في احملافظة خدميــة فضال ً عن أعمــال صيانة
حيث بلغت نسبة االجناز احلالية له الطــرق من جهــة وإعــادة احلياة
 ، 50%مبينا ً ان املشــروع يتكون من واالســتقرار جلميــع االقضيــة
جسرين ،يبلغ طول كل جسر ( )20م والنواحي التابعة حملافظة نينوى من
وبعــرض ( )13م  )9( ،م منها لطريق جهة أخرى .
النقل و ( )4م للمماشي كما يضم وبني املركــز االعالمــي أن االمالك
كل جســر فضاء واحدا ً ،مشــيرا ً املعلنـــــة واملؤجرة بواقـــع ( )60
الى ان املشــروع لــه اهمية كبيرة عقار في بلديــة ربيعة وفي القيارة
لكونه يقــع على الطريــق الرابط (  )129وزمار ( )53وفي حمام العليل
بني كنعان فمحافظة ديالى وبغداد ( )1وتلكيف (  ) 109( , )79في ناحية
عبر منطقــة النهروان .كما اعلنت القوش و (  )20في الشيخان وبرطلة
الــوزارة أعادة تأهيــل وايجار  )67( 2895واحلمدانية ( )67وبعشــيقة (
عقار عائدا ملديريــة بلديات نينوى  )26التل  )28( ،زمــار (، )137البعاج
( )62والنمــرود(  )65و محلبية ()13
في عموم احملافظة .
وذكــر املركــز االعالمي للــوزارة ان وتلعفــر ( ) 148وزيليــكان ( )8وفي
مديريــة بلديــات نينــوى التابعة وانة (. )9
ملديريــة البلديــات العامــة أحدى يذكــر إن هذه اإلعمــال تأتي ضمن
تشــكيالت الوزارة قامــت بتأهيل مشاريع دعم االستقرارفي احملافظة
جميع العقــارات واألمالك التابعة وذلك مــن أجل النهــوض بالواقع
للمؤسســات اخلدميــة لتعظيم العمرانــي واخلدمــي فــي عموم
مواردها والذي بدوره ســينعكس احملافظات.

اعالن
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قافلة مهاجرين متجهة

قال روحاني إن بالده ستتابع بيع النفط

ّ
يتحدون ترامب
القادة اإليرانيون
ّ
متخوف من تنفيذ العقوبات
والشعب

إلى أميركا تصل إلى
عاصمة المكسيك

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وصلــت أول دفعــة من قافلــة مهاجرين من
أميركا الوســطى ،في طريقهــا إلى الواليات
املتحــدة عبــر املكســيك ،إلــى العاصمة
املكســيكية مكسيكو ســيتي امس االول
األحــد واتخذ أفرادها مــأوى مؤقتا في ملعب
لكرة القدم.
وقضى أكثر من ألــف مهاجر من دول أميركا
الوسطى يسعون للحصول على حق اللجوء
في الواليــات املتحدة فر كثيــرون منهم من
عنــف العصابات أو من مصاعــب مالية في
بالدهم امس االول األحد في امللعب حيث وفرت
سلطات العاصمة املكســيكية مساعدات
طبية ومطابخ إلعداد الطعام.
وقبــل انتخابات الكوجنــرس األميركي املقررة
اليــوم الثالثاء ،حذر الرئيس دونالد ترامب مرارا
من تقــدم القافلة وأمر بإرســال آالف اجلنود
إلى احلدود املكســيكية حيث قامت الوحدات
بوضع األسالك الشائكة مطلع هذا األسبوع.
ووصل املهاجرون إلى مكســيكو سيتي ،التي
تقع على بعــد نحو  805كيلومترات من أقرب
معبر حدودي في تكســاس ،وذلك بعد أربعة
أســابيع من انطالقهم من مدينة سان بيدرو
سوال في هندوراس.
وقال موريســيو مانســيال املســافر مع ابنه
البالغ من العمر ســت سنوات من سان بيدرو
سوال ”نحن عازمون على الوصول إلى الواليات
املتحدة لتحقيق احللم األمريكي“.

روسيا والصين تدعوان

العالم إلى االنفتاح ومواجهة
الحمائية التجارية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دعا الرئيس الصيني ،شــي جني بينغ ،جميع
دول العالــم إلى معارضــة احلمائية التجارية
واإلجــراءات األحاديــة ،وتشــجع االنفتــاح
والتنمية املشــتركة ،والســعي إلى التعاون
وجتنب املواجهة.
وقــال الزعيم الصيني خالل مراســم افتتاح
معرض االســتيراد الدولي األول بشــنغهاي،
امس االثنني« :في الوقت احلالي هناك تغييرات
كبيــرة في العالــم ،والترابط بــن الرفاهية
االقتصادية واالجتماعيــة للبلدان في جميع
أنحاء العالم يتزايد باستمرار ،كما أن مطالب
إصالح نظام احلوكمة الدولي والنظام الدولي
تتزايد بسرعة».
وأشار إلى أنه «من ناحية أخرى ،حتدث تغيرات
عميقة أيضــا في االقتصاد العاملي ،واحلمائية
وسياســة اإلجــراءات األحادية ترفع رأســها
مجددا ،كمــا أن العوملــة االقتصادية تواجه
العديــد من الصعوبات ،فيمــا صارت تعددية
األطــراف والنظام التجاري املتعــدد األطراف
عرضة للخطــر ،وتتزايد اخملاطــر والتحديات
باستمرار».
ووفقا له ،من الضــروري العمل معا من أجل
مواجهة التحديات والتهديدات باستمرار».
وأضاف« :من الهام أن تصبــح جميع البلدان
وتوسع املساحة أمام التعاون متبادل
منفتحة
ّ
املنفعة ،فاالنفتــاح يؤدي إلى التقدم ،والعزلة
إلى التخلــف ..يجب على البلــدان مقاومة
احلمائية والسياسات األحادية ،والسعي لزيادة
االنفتاح على املســتويات املتعــددة األطراف
والثنائية».

شؤون عربية ودولية

متابعة ـ الصباح الجديد:
يســتع ُّد اإليرانيــون ملواجهــة
العقوبات األميركية املقررة اليوم
 ،والتــي مــن خاللها تعيــد إدارة
الرئيس دونالد ترامب ،فرض حظر
على النفط ،وهي أكثر العقوبات
صرامة منذ انســحاب واشنطن
من األتفــاق النووي لعــام 2015
الذي مت َّ توقيعــه في عهد الرئيس
الســابق باراك أوباما ،والذي ُعرف
باســم «خطة العمل املشتركة
الشاملة».
وكشــفت صحيفة الـ»غارديان»
األميركيــة عــن أن «العقوبــات
اجلديــدة تســتهدف القطــاع
املصرفي اإليراني وعزله عن السوق
العاملية» ،وهذه العقوبات بالتزامن
مع قيام الثورة اإليرانية ،والهجوم
اإليراني على الســفارة األميركية
في طهران عام  ،1979حني احتجز
طالب غاضبــون  52دبلوماســيا ً
أميركيا ً ملدة  444يوما.
وتتحدى إيــران واشــنطن ،قائلة
إنها «قادرة عل مواجهة العواقب
الناجمة عن العقوبات ،وأن الواليات
املتحدة ستفشــل فــي خفض
واردات النفــط اإليرانــي لتصــل
إلىى الصفــر» .ولكن في احلقيقة
الشــعب اإليراني قلق من أرتفاع
أسعار الســلع وتقلب العملة».
ونظمت الســلطة االيرانية أمس
االول األحــد مظاهــرة أمام مبنى
السفارة األميركية وسط طهران،
فــي الذكرى الســنوية حلصارها.
وحمل احلشــود الفتــات مكتوب
عليها «تسقط الواليات املتحدة»،
و»تسقط إســرائيل» ،بينما أضرم
متظاهرون آخرون النار في األعالم
األميركية واإلسرائيلية.
وقال محمد علــي جعفري ،قائد

تتحدى إيران واشنطن،
قائلة إنها «قادرة عل
مواجهة العواقب
الناجمة عن العقوبات،
وأن الواليات المتحدة
ستفشل في خفض
واردات النفط اإليراني
لتصل إلىى الصفر».
ولكن في الحقيقة
الشعب اإليراني قلق
من أرتفاع أسعار
السلع وتقلب العملة

احلرس الثوري اإليراني ،لألشخاص
الذين جتمعوا أمام السفارة  ،التي
يشار إليها رســميا باسم «بيت
اجلواســيس»« :ال تهددوا الشعب
اإليراني أبدا» ،وأضاف« :ال تهديدات
عســكرية ضدنــا ،وال تخيفنــا
التهديدات العسكرية».
وأعلــن الرئيس ترامب ،إعادة فرض
العقوبــات بتغريده يــوم اجلمعة
وصورة فوتوغرافية له على طريقة
اإلعــان عن مسلســل تلفزيوني
خيالــي يســمى «Game of

 ،»Thronesوكتب قائالً« :العقوبات
آتية في  5نوفمبر /تشرين الثاني».
ورد مكتب قائــد «فيلق القدس»
اإليراني ،قاســم ســليماني ،من
خالل نشر صورة لنفسه بأسلوب
مماثــل لترامــب فقال« :ســأقف
ضدك».
وكانــت األوضــاع االقتصاديــة
املتردية في إيران ،مبثابة دافع ملوجة
مــن االحتجاجات على مســتوى
البالد في األشــهر األخيرة بسبب
ندرة الدوالر األميركي ،واألجور غير

املدفوعة وارتفاع األسعار.
وقال علي فايز ،مدير مشروع إيران
فــي مجموعة األزمــات الدولية:
«إن اخلامس من نوفمبر ليس أكثر
اللحظات أهمية في هذه القصة،
فمن عجيــب املفارقــات ،أنه إذا
أثبتت العقوبــات أنها فعالة كما
يأمل البيت األبيض ،فإنها ستدفع
إيــران إما إلــى إحيــاء برنامجها
النووي ،أو أن تصبح أكثر عدوانية
في املنطقــة ،وكالهما ســيزيد
بشكل كبير من مخاطر املواجهة

العسكرية».
وتعتمد إيران على الدعم األوروبي،
إذ أنشــأ االحتاد آلية تعرف باسم
«ســلة األغراض اخلاصة» ()SPV؛
لتفــادي العقوبــات األميركيــة،
وإقنــاع إيــران املتــرددة على نحو
متزايــد بالبقاء داخــل الصفقة
النووية على أمل إنقاذ اقتصادها.
إذاً ،القلق بشأن تأثيرات العقوبات
اجلديدة الشــاملة يرتفع بشكل
خاص بني قطاع الصحة في إيران،
ممــا دفع أحمــد غافيديــه ،رئيس

«جمعيــة الهيموفيليا الطبية»
غير احلكومية في إيران ،الى القول:
إن «حيــاة ما ال يقل عــن 12000
مريض يعانــون مــن اضطرابات
صحية في إيران ســتواجه خطرا
فوريا عندما ينفد مخزون البالد من
األدوية» .كما وقعت مجموعة من
املتخصصني في الصحة العقلية
اإليرانية رسالة تفيد بأن «حصول
الشــعب اإليرانــي علــى األدوية
املنقذة للحياة واإلمدادات الطبية
يتعرض خلطر شديد».

التحالف ّ
يؤيد عقد محادثات سالم وخفض وتيرة العنف في اليمن
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعرب التحالف العســكري الذي
تقــوده الســعودية فــي اليمن
امــس االثنــن عن تأييــده عقد
محادثات ســام خالل األسابيع
املقبلةّ ،
مؤكدا علــى رغبته في
خفض وتيرة أعمال العنف ،رغم
جتدد املعارك فــي محيط مدينة
ّ
احلديدة.
وقال مصدر في التحالف اشترط
عدم الكشف عن اسمه لوكالة
فرانس بــرس «التحالــف ملتزم
بخفض وتيــرة أعمال العنف في
اليمن  ،ويدعم بشــدة العملية

السياسية التي يقودها مبعوث
األمم املتحدة».
ويشــهد اليمن منذ  2014حربًا
بني املتمردين احلوثيــن والقوات
املواليــة للحكومــة ،تصاعدت
مع تدخل الســعودية على رأس
التحالــف العســكري فــي آذار
 2015دعمــا للحكومة املعترف
بها دوليا ً بعد ســيطرة املتمردين
على مناطق واسعة بينها صنعاء
ومدينة احلديدة.
واندلعت اخلميس املاضي معارك
عنيفة في محيط مدينة احلديدة
املطلــة على البحــر االحمر بني

املتمرديــن احلوثيــن والقــوات
املوالية للحكومة.
وقتل فــي هــذه املعــارك التي
تواصلــت خــال األيــام الثالثة
املاضيــة عشــرات املتمرديــن
والعناصــر في القــوات املوالية
للحكومة ،بحسب مصادر طبية
في مستشــفيات في املنطقة،
وســط غارات مك ّثفة من طيران
التحالف.
وكانت القوات احلكومية أطلقت
في حزيــران املاضــي بدعم من
التحالف حملة عسكرية ضخمة
على ساحل البحر االحمر بهدف

الســيطرة على مينــاء احلديدة،
قبل أن تع ّلق العملية إفساحا في
اجملال أمــام احملادثات ،ثم تعلن في
منتصف أيلول املاضي استئنافها
بعد فشل املساعي السياسية.
وشــهدت جبهات القتــال قرب
مدينــة احلديــدة هــدوءا حتى
اخلميس املاضي .وتزامنت املعارك
اجلديــدة مــع إعــان احلكومة
اليمنية اســتعدادها الستئناف
مفاوضات الســام مع املتمردين
احلوثيني.
وجــاء التأكيد احلكومــي غداة
إعالن مبعــوث األمم املتّحدة إلى

اليمن مارتن غريفيث أنّه سيعمل
على عقــد مفاوضات جديدة بني
أطراف النزاع في غضون شــهر،
بعيد مطالبة واشــنطن بوقف
الطالق النار وإعادة اطالق املســار
السياسي خالل  30يوما.
وتدخل عبر ميناء احلديدة غالبية
الســلع التجارية واملســاعدات
املوجهة الى ماليني السكان.
ّ
وأصــ ّر املصــدر فــي التحالف
على أن االشــتباكات التي جتري
منذ اخلميس ليســت «عمليات
هجومية» ،مؤكــدا ان التحالف
«ملتــزم بإبقــاء مينــاء احلديدة

مفتوحا».
وأضاف «في حال فشــل احلوثيون
في احلضور إلى احملادثات مرة أخرى،
فإن هذا سيدفع إلى إعادة إطالق
العملية الهجومية في احلديدة».
وكانــت منظمــة االمم املتحدة
للطفولــة (يونيســف) حــذرت
األحد املاضي من أن «اليمن اليوم
جحيم حــي» مطالبــة أطراف
النزاع بوقف احلرب في هذا البلد.
ومنذ بدء علميات التحالف خلف
نزاع اليمن أكثر من عشــرة آالف
قتيل و»أســوأ أزمة إنســانية»
بحسب االمم املتحدة.

رؤساء الكنائس الكاثوليكية في القدس يطالبون إسرائيل بإلغاء قانون «يهودية الدولة»
الصباح الجديد ـ وكاالت:
طالب رؤساء الكنائس الكاثوليكية في
القدس امس االول األحد إسرائيل بإلغاء
قانــون «يهودية الدولــة» املثير للجدل
ينــص خصوصا ً على أ ّن حقّ تقرير
والذي
ّ
املصيــر في الدولــة العبريــة هو «حقّ
حصري للشعب اليهودي فقط».
وقال األساقفة رؤساء الكنائس الالتينية
والســريانية واألرمنيــة ،الكاثوليكية،
وكنيســة الروم امللكيني الكاثوليك في

بيان مشــترك «من واجبنا أن نلفت نظر
الســلطات إلــى واقع بســيط ،وهو أ ّن
مؤمنينا املسيح ّيني ،وكذلك املسلمون
والدروز والبهائيون ،كلُّهم عرب ،وليسوا
أقــ َّل مواطنة في هذا البلد من إخوتهم
وأخواتهم اليهود».
وكان البرملان اإلســرائيلي أقــ ّر في متّوز
ينص على أن إسرائيل هي
املاضي قانونا ً ّ
«الدولة القومية للشعب اليهودي» ،وأ ّن
«حق تقرير املصير فيها حصري للشعب

تقـرير

اليهودي فقط» ،ما أثــار غضب األقل ّية
العرب ّية التي تعيش في اســرائيل والتي
اعتبرته قانونا ً عنصرياً.
كما ينزع القانون عن اللغة العربية صفة
إحدى اللغتني الرســميتني في إسرائيل
التي ستصبح لغتها الرسمية العبرية
حصراً،
وينص أيضا ً على أ ّن الدولة تعتبر
ّ
«تطويــر االســتيطان اليهــودي قيمة
قوميــة وتعمل ألجل تشــجيعه ودعم
إقامته وتثبيته».

وال تشير أي مادة في القانون الى املساواة
بني املواطنني أو إلى الطابع الدميوقراطي
للدولة ،ما يثير مخاوف كبرى وخصوصا
لدى االقليات.
والقانون اجلديد أصبح جزءا ً مما يســمى
بالقوانني األساســية إلســرائيل ،والتي
تعتبر مبثابة دســتور فــي دولة ال يوجد
فيها دستور ،وقد مت تقدمي خمسة طعون
ضده أمام احملكمة العليا.
ويثير القانون اجلديد مخاوف لدى العرب

اإلســرائيليني الذين يشــكلون حوالي
 17,5في املائة من سكان إسرائيل البالغ
عددهم أكثر من ثمانية ماليني نســمة،
ضدهــم علنا ً
ذلــك أنّه يجيــز التمييز ّ
في كل شــيء ،من السكن إلى املدارس
والعمل وميزانيات البلديات وتخصيص
األراضي.
وفــي بيانهم الذي و ّقعــه أيضا ً مطران
قبرص للموارنة ومطران الروم الكاثوليك
شــدد األســاقفة الكاثوليك
في األردن
ّ

على «أنّنا نحن املسيحيني ،مع املسلمني
والدروز والبهائيــن واليهود ،نطالب بأن
نعا َمل كمواطنني على أســاس املساواة
الكاملة».
وأضافــوا إ ّن «هــذه املســاواة يجب أن
تشــمل االعتــراف واالحتــرام لهويتنا
املدن ّيــة (مواطنــون إســرائيليون)
والتاريخية (فلسطينيون عرب) والدينية
(مسيحيون) ،كأفراد وكجماعات».
وتابع البيان «نحن ،الرؤساء الدينيني في

الكنيسة الكاثوليكية ،ندعو السلطات
ــي هذا القانون
اإلســرائيلية إلى أن تُل ِغ َ
األســاس ،وتعلن وتضمن بصورة دائمة
أ ّن دولة إســرائيل تســعى ً
فعل لدعم
وحماية خير وسالمة كل مواطنيها».
ويبلغ عدد عــرب اســرائيل  1,2مليون
شــخص اي ما يناهز خمس الســكان.
واقرت تقارير رسمية اسرائيلية وهيئات
مثــل احملكمــة العليــا بتعــ ّرض عرب
إسرائيل لتمييز اقتصادي واجتماعي.

جراء تدريس الدين االسالمي في بعض المدارس

ّ
تقسم الحكومة األلمانية وتثير بلبلة وسط السياسيين
قضية المهاجرين
متابعة ـ الصباح الجديد:
طــرح منصــور صديقي مــد ّرس مادة
الدين االسالمي في مدرسة «نيكيس»
بأملانيا ،جملة علــى طالبه ،مفادها أن
«اإلســام ال ينتمي إلى أملانيا» .وسأل
طالبه اجلالســن فــي غرفــة مليئة
بشباب مسلمني جاءوا يتعلمون الفقه
االسالمي« :من هو قائل هذه العبارة؟».
ورفع الطالب أصابعهم لإلجابة ،فقالت
إحــدى الفتيات وكانت ترتــدي حجابا
أزرق أفريقيــا :إنها « »AFDفي إشــارة
إلى «حزب البديــل اليميني»املناهض
لالجئني فــي أملانيا .فــر ّد املعلم قائال:
«ال» .وأجاب آخر قائال« :زيهوفر» ،فقال
صديقي «نعم هو  ،ولكــن ماذا تعرف
عنه؟»  ،ردَّ طالب ثالث قائال :إنه «وزير».
ومعلوم أن هورســت زيهوفــر  ،رئيس
«االحتاد االجتماعي املســيحي احملافظ»

في بافاريا  ،ووزير الداخلية في حكومة
املستشارة آجنيال ميركل وشريكها في
االئتالف  ،كان ه َّدد في عدة مناســبات
بنســف حكومتهــا بشــأن قضيــة
الهجرة.
وذكــرت صحيفــة الـ»إندبندنــت»
البريطانيــة ،قائلة أنه «فــي بلد كان
قســم
فيه النقاش حول من ينتمي؟» َّ
حكومة ميركل إلى قســمني بشــأن
قضيــة املهاجريــن ،وأدى إلــى قيــام
مظاهرات ضخمة ودفعت صعود النزعة
الشعبية املعادية للمهاجرين .ويواجه
هؤالء املراهقون الذين تتراوح أعمارهم
بني  16و  17عا ًما عددا ً من هكذا سؤال
كل يوم في حياتهم الشخصية ،مثالً:
إلى أي فصيل تنتمي؟ هل يســتطيع
أي منهم أن يكون أملان ًيا ومســل ًما في
آن واحد؟ وتســاعد املدارس العامة في
بعــض املدن األكثر ازدحا ًما بالســكان
في أملانيا ،هؤالء الطــاب في احلصول
علــى إجابات لتلك األســئلة في إطار

غير مفهوم« :فئة اإلســام» .مت إطالق
الصفوف التي يدرســها املســلمون
واخملصصة للطالب املسلمني ألول مرة
في أوائل العقد األول من القرن احلالي ،
ويتم تقدميها اآلن كدورات اختيارية في
 16والية في أملانيــا  ،في أكثر من 800
مدرســة ابتدائية وثانوية عامة ،وفقًا
لشــبكة األبحاث MEDIENDIENST
.INTEGRATION
وتشــمل دروســا ً في القــرآن وتاريخ
اإلســام والدين واألخالق .في كثير من
األحيان  ،تتحول املناقشات إلى نضاالت
هويــة الطــاب أو مشــاعر االغتراب.
وقالت غولندام فيليبازوغلو  17 ،سنة
 ،التــي تتلقى دروس اإلســام من قبل
املعلــم صديقي في الصف العاشــر
هذا العام« :عندما يســألني أملاني عن
أي بلــد انتمي؟ أقول له أنــا من تركيا،
على الرغم من انني ولدت وترعرعت في
هذه املدينة األملانية الغربية .ومع ذلك
 ،تقــول « ،إذا قلت اننــي أملانية « ،فلن

يقبل اإلجابة .سوف يرونني كأجنبية ،
رغم أنني مواطنة أملانية « .حتتل أملانيا
املرتبة الثانية من حيث عدد الســكان
في االحتاد األوروبي بعد فرنســا  ،وفقا ً
لتقديرات «مؤسسة بيو لألبحاث» .في
عام  ، 2016كان  4.95مليون شــخص
 ،أو  6.1في املائة من الســكان األملان ،
مســلمني .لكن أقل مــن نصف هؤالء
يصلــون بانتظام  ،وعــدد أقل من ذلك
بانتظام يؤمون املســاجد ،وفقا ألحدث
الدراســات احلكومية .لقــد ع ّبر قادة
البــاد عن نظرة متناقضة لإلســام ،
و جاء تصريح زيهوفر بأن «اإلســام ال
ينتمي إلى أملانيا» بعد أشهر فقط من
دخول حزب البديل ،البرملان.
وأدانــت ميــركل البيان واســتبعدت
تقاسم السلطة مع حزب «العمل من
أجل الدميقراطية» .على الرغم من ذلك
 ،حصل حزب «التنمية األفريقي» على
دعم ثابت خــال العامني املاضيني :في
 14نشرين األول املاضي.
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إيطاليا تواصل حشد الدعم لمؤتمر «باليرمو» االسبوع المقبل

نجال خاشقجي يطالبان

قوات الغرفة األمنية تسيطر على الوضع

بتسليمهما جثة والدهما

والمدارس تفتح في صبراته الليبية
متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلــن اجمللــس البلــدي ملدينة
صبراتة الليبية ،سيطرة الغرفة
األمنية التابعــة حلكومة الوفاق
الليبيــة على املدينــة بالكامل،
بعــد أن تعاملت مــع «اخلارجني
عن القانــون الذين حاولوا زعزعة
األمــن فيها» .وقــال اجمللس ،في
بيان نشــره علــى صفحته في
موقــع «فيســبوك» ،إن «الوضع
طبيعي جدا داخل املدينة وسوف
تستأنف الدراســة باملؤسسات
التعليمية اليوم الثالثاء ،من دون
التطرق إلى حصيلة املواجهات».
وشــهدت مدينة صبراتة ،غربي
ليبيا األحد ،اشتباكات مسلحة
بني قــوات األمن التابعة حلكومة
الوفاق الوطني وكتائب مسلحة
طــردت قبل عــام مــن املدينة،
يقودها مهرب البشــر املطلوب
دوليا ،أحمد الدباشــي الشهير
بـ»العمــو» .وعــن ذلــك ،قالت
مصادر محلية متطابقة لوكالة
«األناضول» :إن «مليشيات اجمللس
العســكري صبراتــة (كتائــب
مسلحة مكونة من ثوار املدينة)
يقودها أحمد الدباشي حتاول منذ
الصباح دخول املدينة من جنوبها
حتديدا من منطقة اجلفارة».
وإثر معارك مســلحة استمرت
ألكثر من أســبوعني ،وأوقعت 39
قتيال و 300جريــح ،أعلنت غرفة
عمليات محاربة تنظيم «داعش»
في 6
تشرين األول عام  2017سيطرتها
على صبراتة .كما طردت كتائب
اجمللس العســكري ،مــن بينها
كتيبة أنس الدباشي التي يقودها
أحمد الدباشــي «العمو» حيث
كانت هي األخــرى تتبع حلكومة
الوفاق آنذاك.
ومنــذ ســقوط نظــام معمر
القذافيُ ،عرفــت مدينة صبراتة
الســاحلية ( 80كيلومترا ً غرب
طرابلــس و 100كيلومتر شــرق
احلــدود التونســية) ،باعتبارها
منفذا ً لتهريب البشــر والنفط

الوضع طبيعي
جدا داخل
المدينة وسوف
تستأنف الدراسة
بالمؤسسات
التعليمية اليوم
الثالثاء ،من
دون التطرق
إلى حصيلة
المواجهات

نحو أوروبا .كما ســيطر تنظيم
«داعش» على
أجــزاء منها حتى
ٍ
عــام  ،2016حني تلقــى اجتماع
لقياداته ،ضربــة جوية أميركية
قتلت حوالــى  50منهم .وحتى
العام املاضي ،كانت أجزاء واسعة
مــن املدينة تقع حتت ســيطرة
«اجمللس العسكري في صبراتة»،
إلى أن ُطردت تشكيالته على يد
حتالف من امليليشيات املناوئة.
كان مــن أبرز املطروديــن ،أحمد
الدباشــي وهو آمر «كتيبة أنس
الدباشــي» ،ومصنف في قائمة
العقوبات التابعــة جمللس األمن
الدولي ،بصفته أحد أبرز املهربني
في املدينة .لكن إلى جانبه ،كان
يوجد أيضا ً «جهاديون» ،ليســوا
بالضرورة من أتبــاع «داعش» ،ما
أدى إلى قيام حتالف بينهم.
وخرج «العمو» عن املشهد قليالً

الصباح الجديد ـ وكاالت:
طالب جنــا الصحافــي الســعودي جمال
خاشقجي الذي قتل داخل قنصلية بالده في
اسطنبول مطلع الشهر املاضي ،السلطات
السعودية بإعادة جثة والدهما لكي تتمكن
العائلة من إمتام مراســم الدفن واحلداد ،كما
قــاال لشــبكة «ســي ان ان» االميركية في
مقابلة بثت امس االول االحد.
وقتــل جمــال خاشــقجي بعيــد دخوله
القنصلية الســعودية في اسطنبول إلمتام
معامــات إدارية فــي  2تشــرين االول على
أيدي فريــق أوفد من الرياض فــي جرمية قال
الرئيس التركي رجب طيــب إردوغان إن االمر
بها صدر من «أعلى املســتويات في احلكومة
السعودية».
وقال عبداهلل خاشــقجي لشبكة «سي ان
ان» خــال املقابلة في واشــنطن «آمل فعال
بأن ما حصل لم يتسبب له بألم كبير أو كان
سريعا .أو أن يكون مات بسالم».

ُرئت
زوج باكستانية ب ِ

من التجديف يأمل بمنح

عائلته اللجوء في أميركا

واســتقر ،وفق ما أكدت مصادر
لـ»األخبــار» ،في مدينــة الزاوية
القريبــة ،لكنــه لــم يقبل بأن
تُسحب منه امتيازاته ،ومن بينها
رشاوى تلقاها من إيطاليا لوقف
سيل املهاجرين ،واعترافا ً رسميا ً
به مــن قبــل حكومــة الوفاق
الوطني املتركزة في طرابلس (في
مســعى الحتواء نشاطه) .لكن
«العمو» عاد إلى املشــهد ،أمس
االحد ،محــاوال ً دخول املدينة من
جنوبها ،بهدف استعادته موطئ
قدم فيها ،متهيدا ً ملعركة أكبر.
ونتيجــة لذلكُ ،
شــنت حملة
أمنية واسعة ،شملت اقتحامات
وتوقيف أشخاص ،بهدف تطهير
املدينة .ولم يصل مستشــفى
املدينة الذي أعلن حالة الطوارئ،
غير ثالثة جرحى ،من دون أن ُتدد
انتمائهم ،كما أشــارت البلدية،

ومن املفترض أن تعود املدارس إلى
النشاط اليوم الثالثاء .وبحسب
الغرفة األمنية ،بات الوضع حتت
سحق الهجوم
السيطرة ،بعدما ُ
ســريعاً ،كمــا عبــر اخملتص في
الشؤون الليبية ،جالل حرشاوي،
الذي اســتبعد أيضــا ً أن يتطور
األمر إلــى هجوم أكبــر ،ذلك أن
الدباشي في وضع ضعيف ،وزمن
العملية لم يكن في مصلحته.
ضمــن هــذه األجــواء املتوترة،
يستمر العمل دوليا ً على الوصول
إلى صفقة تضع أسس مصاحلة
في ليبيا .حيــث تواصل إيطاليا
من جهتها ،حشــد الدعم ملؤمتر
«باليرمو» ،الذي ســيعقد يومي
 12و 13من الشهر اجلاري .وكانت
آخر األنشطة في هذا االجتاه ،زيارة
أداها وزيــر الداخلية ،نائب رئيس
احلكومة ،ماتيو ســالفيني إلى

خمسة مليارات دوالر انفقت عليها وترامب تهيأ لها

اليوم تحسم نتيجة انتخابات
منتصف الوالية األميركية
متابعة ـ الصباح الجديد :
واصــل الرئيس األميركي دونالــد ترامب في
اليومني املاضيني جولته فــي أنحاء الواليات
املتّحدة ملنع فوز الدميقراط ّيني في االنتخابات
التشــريع ّية اليوم الثالثاء ،فيما دعا سلفه
باراك أوباما إلى مواجهة أكاذيب اجلمهور ّيني
«الوقحة».
ّ
واملرشــحني
وجــاب جيش من الناشــطني
الدميقراط ّيــن واجلمهور ّيني الواليات املتّحدة
امس االول األحد للحشــد لالنتخابات التي
تأمل املعارضــة الدميقراط ّية في حتويلها إلى
رفض وطني لترامب بعد عامني من انتخابه.
جتمع لدعم
وقال أوباما امس االول األحد خالل ّ
ّ
املرشح الدميقراطي جمللس الشيوخ في إنديانا
«هؤالء اجلمهور ّيون يكذبون بشــكل فاضح
أي شيء».
ومتك ّرر ووقح .يخترعون ّ
أي
وأضاف «بخالف بعض الناس ،أنا ال أخترع ّ
شــيء عندما أتك ّلم .أنا أتك ّلم على أساس
احلقائق» ،من دون أن يذكر اسم ترامب.
وأردف الرئيس السابق «يجب أن تكون هناك
عواقــب عندمــا ال يقول النــاس احلقيقة»،
معددًا «األكاذيــب» اجلمهور ّية في ما يتع ّلق
ّ
الصحــي أو بقوافل املهاجرين التي
بالنظام
ّ
حتدث عنها ترامب.
ّ
توجه ترامب إلى والية جورجيا
في هذا الوقتّ ،
ّ
للمرشــح اجلمهــوري ملنصب احلاكم،
دع ًما
بينمــا كان أوبامــا موجودًا هنــاك اجلمعة
ّ
املرشح الدميقراطي.
املاضية لدعم
أهم االنتخابات
وقال ترامب «هذه واحدة من ّ
في حياتنا» ،مك ّررًا القول إ ّن البطالة باتت في
أدنى مستوياتها منذ نحو نصف قرن.
وشــدد ترامب على «أننا لن نســمح لهؤالء
ّ
الناس بغــزو بالدنا» ،في إشــارة إلى قوافل
املهاجرين الذين يعبرون املكســيك للوصول
إلــى الواليات املتّحدة ،معتبــرًا أ ّن التصويت
لصالــح الدميقراط ّيني ليس ســوى تصويت
لصالح «اجلرمية».
وأرســل ترامب آالف اجلنود إلى احلدود ،وب ّثت
قناة «فوكس نيوز» األحد صور اجلنود يُ ّ
ركبون
ً
أسالكا شائكة.
ولم يسبق أن أُنفقت هذه الكم ّية من األموال
فــي انتخابات منتصف الواليــة ،ما أ ّدى إلى
سيل من الدعايات على القنوات التلفزيونية
واإلذاعية وعلى اإلنترنت.
وأُنفق أكثر من خمســة مليــارات دوالر من
املعسكرين للتأثير على تصويت األميركيني،
بحســب موقع «أوبن ســيكرتس دوت أورغ»

السلطات السعودية

املتخصص.
ّ
وتُدرك املعارضة الدميقراطية أ ّن االستحقاق
االنتخابــي الوطنــي األ ّول عاد ًة مــا يكون
معاكســا ً للحزب احلاكم ،وهــي تع ّول على
ضد ترامب الذي وصفه كثير
تصويت عقابي ّ
ّ
واملرشــحني بأنّه رجل كاذب
من املســؤولني
والرئيس الذي َق َبرَ نظام الضمان االجتماعي
ّ
وحفز اليمني املتط ّرف.
وســبق أن خســر ّ
كل من أوبامــا في 2010
وجورج بوش فــي  2006وبيــل كلينتون في
 1994ورونالــد ريغن في  ،1986أغلبيتهم في
مجلس النواب في انتخابات منتصف الوالية.
وســيتم جتديــد كامل مقاعد هــذا اجمللس
الـ 435ملدة عامني.
وأق ّر نائب الرئيس مايك بينس نفسه ،بخطر
حدوث «موجــة زرقــاء» أي دميقراطية .ودعا
أنصــاره إلى عــدم االمتناع عــن التصويت،
ستتكســر على
متكهّ نا ً بأ ّن «املوجة الزرقاء
ّ
جدار أحمر» ،في إشــارة إلى اللون الذي يرمز
إلى احلزب اجلمهوري.
والســباق يختلف كثيرا ً بني غرفتي البرملان.
يتعي على الدميقراطيني
ففي مجلس النواب
ّ
كسب  23مقعدا ً إضاف ًيا ،ومتنح استطالعات
الــرأي أفضل ّيــة علــى املســتوى الوطني
للدميقراطيــن فــي هذا اجمللس .وبحســب
استطالع نشــرته األحد صحيفة واشنطن
بوســت ســيحصل الدميقراطيــون علــى
 50باملئــة من األصــوات مقابــل  43باملئة
للجمهوريني .لكن يستحيل التكهّ ن مبصير
ّ
تشكل املدار األساسي
التصويت في  60دائرة

للتنافس.
وفي مجلس الشــيوخ ،حيث يجري التنافس
ســت
علــى  35من مئــة مقعد لوالية من
ّ
سنوات ،يعرف اجلمهوريون أ ّن األفضل ّية هي
لهم أل ّن االقتراع سيجري خصوصا ً في واليات
محافظة.
ويُقــ ّر الدميقراطيــون مــن جهتهــم بــأ ّن
احتمال ســيطرتهم على مجلس الشيوخ
ضعيف .وقالت كلير ماكاســيل السناتورة
الدميقراطية املنتهية واليتها في ميســوري،
الوالية التي كانت ص ّوتت لترامب في ،2016
إ ّن «األمر صعب».
فــي املقابل قال الســناتور اجلمهــوري توم
تيليس بثقة امــس االول األحد «لن نحافظ
علــى األغلبيــة فحســب بل ســنعزّزها»
و»ستكون سهرة كبيرة».
ويكن أن جتد الواليات املتّحدة نفســها في 3
ُ
كانون الثاني  2019مع كونغرس منقسم بني
احلزبني .ومن شأن ذلك أن يعرقل ترامب الذي
سيجد نفسه في وضع مربك مع الكونغرس
خالل الـ  22شــهرا ً التي تســبق االنتخابات
الرئاسية املقبلة في تشرين الثاني .2020
أوباما يتح ّرك
ّ
يشــكل
وألنه يعــي أ ّن اقتراع اليوم الثالثاء
تصدر ترامب املعركة،
استفتاء على رئاسته،
ّ
ليحض
وحت ّرك بني ميسوري ومونتانا وفلوريدا
ّ
من ص ّوتوا له قبل عامني على إعادة الك ّرة.
وكانت رســالته في نهاية احلملة «بسيطة
جداً» كما قال السبت املاضي :االزدهار واألمن.
وهو يك ّرر أ ّن برنامجه في طريقه للتحقّ ق.

قطر ،وزيارة رئيس الوزراء جوزيبي
كونتــي إلى تونس .أما فرنســا،
التي تزاحــم إيطاليا في محاولة
للعــب دور مؤثر فــي ليبيا ،فقد
دعت ممثلني عــن مدينة مصراتة
القوية (غــرب البــاد) ،لزيارتها
اخلميــس املقبل ،فــي محاولة
الســتدراك إقصائهــا في مؤمتر
«باريــس  ،»2الذي ُعقد نهاية أيار
املاضي.
وقــام رئيــس الــوزراء اإليطالي،
جوزيبي كونتــي بعدة زيارات إلى
دول اجلــوار والــدول الفاعلة في
امللف الليبي ،حلثها على احلضور
واملساهمة في حتقيق االستقرار
في ليبيا .كما دعت روما كال من
رئيس حكومة الوفــاق الليبية،
ورئيــس مجلس الدولــة ورئيس
البرملــان الليبي ،واللــواء خليفة
حفتــر ،لزيارتها لبحــث كيفية

إجنــاح مؤمتــر «باليرمــو» املزمع
عقده في  12و  13تشرين الثاني
اجلاري.
ووجــه كونتــي ،دعــوة للرئيس
ّ
الفرنســي ،إميانويــل ماكــرون
للمشــاركة في املؤمتــر الدولي
حــول ليبيا ،مؤكدا أنــه «توجد
اختالفات فــي وجهات النظر مع
الرئيس الفرنســي ،لكن العالقة
على املستوى الشخصي جيدة،
كل واحــد منــا يريــد فعل ما
هــو أفضل لبــاده» ،وفق وكالة
«آكي» اإليطاليــة .ورأى مراقبون
أن هــذه التصريحــات وتوجيه
دعوة رســمية ملاكرون هو خطوة
إيطالية إلحراج الرئيس الفرنسي
حال رفض املشــاركة أو إرســال
من ينــوب عنه ،وســط توقعات
بحضوره كون املؤمتر يشهد زخما
دوليا وإقليميا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ناشد زوج آسيا بيبي ،املسيحية الباكستانية
التي برأتها محكمة بعدما أمضت  8سنوات
تنتظــر تنفيــذ حكــم بإعدامهــا بتهمة
التجديــف ،الرئيس األميركــي دونالد ترامب
اللجوء إلى الواليات املتحدة ،مشيرا ً إلى خطر
يواجه أسرته.
يأتي ذلــك بعد يومني على مغــادرة محامي
الدفاع عن بيبي بالده ،إثر تلقيه تهديدات من
متشددين.
وطلــب عاشــق مســيح ،زوج بيبــي ،في
أعدته «الرابطة املسيحية
تســجيل مص ّور ّ
الباكســتانية البريطانية» ،بريطانيا وكندا
مبساعدته.
وأغلقت حركة «لبيك باكستان» اإلسالمية
املتشددة شــوارع رئيسة في أبرز املدن لثالثة
أيام ،وطالبــت بقتل قضاة احملكمــة العليا
الذين برأوا بيبي ،ووصفت رئيس الوزراء عمران
خان وقائد اجليش بأنهما من أعداء اإلسالم.
وأوقفت احلركة احتجاجاتهــا ،بعد التوصل
الى اتفاق مع احلكومة ،قد تضع الســلطات
مبوجبــه بيبي علــى الئحــة املمنوعني من
السفر ،وتراجع احلكم بتبرئتها.
وكان ســيف امللــوك ،محامي بيبــي ،أعلن
مغادرته باكستان لـ «إنقاذ حياته من غوغاء
غاضبني» وخوفا ً على سالمة أسرته ،علما ً أنه
بقي بعيدا ً من األضواء خالل الســنوات التي
تولى فيها الدفاع عن موكلته.
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بمعدل تصدير يومي بلغ  3.3ماليين برميل

انخفاض مؤشر

«األوراق المالية»
بغداد ـ الصباح الجديد:
أنهى املؤشر العام لسوق العراق لألوراق املالية
تعامــات أمس االثنني ،متراجعــا ً  ،0.39%عند
مستوى  500.56نقطة ،خاســرا ً  1.95نقطة،
مقارنة مبستوياته يوم األحد.
وتأثر أداء الســوق بتراجع  10أسهم ،تقدمها
مصرف إيالف اإلسالمي بنسبة  ،8.33%وتراجع
مصرف الشرق األوسط  ،7.69%ومصرف اخلليج
التجاري .5.88%
فــي املقابــل ،ارتفع ســهما االســتثمارات
الســياحية بنســبة  ،1.5%وإنتاج وتســويق
اللحوم .0.69%
وتراجــع حجم التــداوالت أمس إلــى 498.79
مليون ســهم ،في مقابل  4.23مليار ســهم
باجللســة املاضية ،وانخفضت قيمة التداوالت
إلى  555.34مليون دينار ،في مقابل  3.73مليار
دينار باجللسة السابقة.
وتصدر ســهم اخلــامت لالتصــاالت التعامالت
حجمــا ً وقيم ًة ،بتــداول  150مليون ســهم،
بقيمة  429مليون دينار.

ارتفاع االحتياطي
المصري األجنبي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قــال البنك املركزي املصري أمــس االثنني إن
صافــي االحتياطيات األجنبيــة بلغ 44.501
مليار دوالر في نهاية تشرين األول ،ليزيد قليال
على الشهر السابق.
وكان االحتياطــي النقدي  44.459مليار دوالر
في أيلول .2018
ولم يتسن االتصال بالبنك املركزي للحصول
على تعقيب عن أسباب الزيادة الطفيفة في
االحتياطي
وتزيد احتياطيات مصر األجنبية بنحو مطرد
منذ تولي طارق عامر منصب محافظ البنك
املركزي في تشــرين األول  2015ولم تتراجع
إال مرتني فقط في متوز  2016وتشــرين األول
.2016
وبلغ الدين اخلارجي ملصر  92.64مليار دوالر في
نهاية حزيران املاضــي بزيادة  17.2باملئة على
أساس سنوي.

تراجع تداوالت

األسهم اليابانية
الصباح الجديد ـ وكاالت:
هبط املؤشــر نيكي القياســي فــي بورصة
طوكيو لــأوراق املالية أمــس االثنني مع تبدد
اآلمال الوليدة بتســوية اخلــاف التجاري بني
الواليــات املتحدة والصني بينما هوى ســهم
فاســت للتجزئة بعد بيانات مبيعات شهرية
مخيبة لآلمال.
وتراجع نيكــي  1.6باملئة إلى  21898.99نقطة
لينزل عن أعلى مســتوى في أســبوعني الذي
سجله يوم اجلمعة حني استبشر املستثمرون
بدالئل على أن بكني وواشــنطن تسعيان حلل
خالفهما التجاري.
وتبددت هــذه اآلمال بعد أن صرح املستشــار
االقتصــادي للبيــت األبيــض الري كودلو في
حديث مع سي.ان.بي.سي مبا يتناقض مع أنباء
ســابقة أشــارت إلى أن البيــت األبيض يأخذ
خطوات للتوصل إلى اتفاق.
وقــال احملللــون ان ضعف األســهم الصينية
يضعــف املعنويــات أيضــا بينمــا يتوخــى
املستثمرون احلذر بشــكل عام قبل انتخابات
التجديد النصفي للكوجنرس.

اقتصاد

 208ماليين برميل إنتاج العراق النفطي في 2017
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف اجلهاز املركزي لالحصاء
التابع لــوزارة التخطيط ،أمس
االثنني ،عــن أن انتاج العراق من
النفــط اخلام لعــام  2017بلغ
أكثر مــن  208مليــون برميل،
مبينا ً أن هذا الرقم يعد «أعلى»
انتاج نفطــي للعراق في العام
الواحد.
وقال اجلهــاز في تقريــر له ،إن
«مجمــوع انتــاج العــراق من
النفط اخلام خــال عام 2017
الــذي يعــد األعلى فــي انتاج
العراق النفطي بلغ  208مليون
و 534ألــف برميل ومبعدل انتاج
يومي بلغ  4ماليــن و 228ألف
برميــل ومبعدل تصديــر بلغ 3
ماليني و 309ألف برميل يوميا،
مقارنــة بعــام  2016الذي بلغ
االنتاج فيه  206مليون و 98الف
برميل».
وأضاف اجلهاز ،أن «انتاج العراق
من النفط اخلام خالل عام 1991
بلغ  25مليونا ً و 862ألف برميل
ســنويا ً ومبعــدل انتــاج يومي
بلــغ  524ألف برميــل وتصدير
 39ألف برميــل يومياً ،في حني
بلغ انتــاج العراق مــن النفط
اخلام خالل عام  2004نحو 100
مليون وأربعة االف برميل سنويا
لينخفض في عــام  2005إلى
نحو  93مليون برميل ســنويا،
ليرتفع بعد ذلك في عام 2007
إلى  102مليون و 70ألف برميل
سنويا».

إنتاج العراق من النفط
الخام خالل عام 1991
بلغ  25مليون ًا و862
ألف برميل سنوي ًا
وبمعدل إنتاج يومي
بلغ  524ألف برميل
وتصدير  39ألف
برميل يومي ًا

أحد احلقول النفطية

يذكر أن العــراق وقع في عامي
 2009و 2010عقودا ً مع شركات
عامليــة كبــرى لتطوير حقوله
النفطيــة علــى وفق عقـــد
سمـــي حينـــذاك بعقـــود
اخلدمـة.
وهبطت أسعار النفط العاملية،
أمس االثنــن ،في ظل تخفيف
العقوبــات املفروضــة علــي

صــادرات الوقــود اإليرانية مع
دخولها حيز التنفيذ مبا يسمح
لكبار املشترين مبواصلة واردات
النفــط اإليرانــي مؤقتا على
األقل بينمــا قالت إيــران إنها
ستتجاهل واشــنطن وتواصل
بيع اخلام.
وســجل عقد أقرب استحقاق
خلام برنت  72.47دوالر للبرميل

بانخفاض 36سنتا أو  0.5باملئة
عن آخر سعر إغالق.
ونــزل خــام غــرب تكســاس
الوســيط األميركي  35سنتا
أو  0.6باملئــة إلــى  62.79دوالر
للبرميــل .وفقد اخلامــان أكثر
من  15باملئة من قيمتهما منذ
أوائل  تشرين األول.
وأعــادت الواليات املتحدة فرض

تركيا ..أعلى معدل للتضخم في  15عامًا
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهرت بيانات رســمية ،أمس
االثنــن ،أن معــدل التضخم
الســنوي في تركيا سجل 25
باملئة في تشرين األول املاضي،
ليبلــغ أعلى مســتوى في 15
عاما ،مســلطا الضــوء على
التأثير املســتمر ألزمة العملة
على االقتصاد عموما.
وبحســب بيانــات معهــد
اإلحصــاءات التركــي ،قفزت
أسعار املستهلكني  2.67باملئة
عن الشهر الســابق متجاوزة
التوقعــات لزيادة تبلــغ اثنني
باملئة ،فــي اســتطالع أجرته
"رويترز".
وارتفاع التضخم في تشــرين
األول ناجــم عن زيادة أســعار
املالبس واألحذيــة  12.74باملئة
عن الشهر الســابق ،والسكن
 4.15باملئة.
ولم يكن هنــاك رد فعل يذكر
لليرة التي ضعفــت إلى 5.44
للــدوالر ،مــن  5.43ليــرة قبل
صدور األرقام.
وتعافــت العملة فــي اآلونة
األخيرة من خسائرها الناجمة

تقـرير

عن اخملاوف بشــأن استقاللية
البنك املركزي واخلالف بني تركيا
والواليات املتحدة.
في شــأن آخر ،حــذر الرئيس
التركــي ،رجب طيــب أردوغان،
شركات النفط والغاز األجنبية
مــن أي عمليات استكشــاف
وتنقيــب قبالــة الشــواطئ
القبرصية ،مشددا على أن بالده
لن تسمح للمحاوالت الرامية
"إلقصائها عن البحار".
وجاء حتذير أردوغان خالل خطاب
ألقــاه خــال مشــاركته في
مراسم تسليم سفينة حربية
"فرقاطة" تركيــة الصنع إلى
قيادة القوات البحرية.
وقال أردوغــان إن بالده لن تقبل
باحملاوالت الراميــة إلى "إقصاء
تركيــا وجمهوريــة شــمال
قبرص التركية وســلب املوارد
الطبيعيــة املتوفــرة شــرق
املتوسط".
وشــدد على القول" :كما لقنّا
اإلرهابيني في سوريا درسا ،فإننا
لن نترك اجملال للعصابات التي
تسرح في البحار".
وســبق لتركيا أن شنت حملة

عســكرية ضــد امليلشــيات
الكرديــة ومســلحي تنظيم
داعــش االرهابــي في شــمال
ســوريا ،انتهت إلى ســيطرة
قوات موالية لتركيا على أجزاء
من مناطق الشــريط احلدودي
شمالي سوريا.
ويعتقد أن مناطق شرقي البحر
األبيض املتوســط غنية بالغاز
الطبيعي ،وتشــكل محاوالت
استثماره مصدر توتر بني تركيا
واليونان ،التي تربطها معاهدة
دفاعية بحكومة اجلزء اليوناني
من قبرص املعترف بها دوليا.
وكانت القوات التركية احتلت
الثلث الشمالي من اجلزيرة عام
 1974ردا على انقالب في قبرص
ودعوة االنقالبيــن إلى الوحدة
مع اليونان .وقد أعلن هذا اجلزء
الذي يســكنه أناس ذوو أصول
تركية عن تأســيس جمهورية
شــمال قبرص التي لم يعترف
بها أحد سوى أنقرة.
ومنــذ ذلــك احلني لم تســفر
اجلهــود التــي تدعمهــا األمم
املتحدة لتوحيد شطري اجلزيرة
عن أي نتائج إيجابية.

وقالــت شــركات الطاقــة
العمالقة من أمثال إيكســون
موبيــل األميركيــة واينــي
اإليطالية وتوتال الفرنسية إنها
ملتزمــة بالتنقيب عن الطاقة
قبالة الشواطئ القبرصية في
حت ٍد واضح لتحذيرات ســابقة
من أردوغان.
بيد أن أردوغان شدد على القول
"مــن ظنّوا أنهم ســيقدمون
علــى خطــوات فــي شــرق
املتوسط وبحر إيجه مبعزل عن
تركيا بدأوا يدركــون خطأهم
الكبير".
وقد حذر محللون من أن الوضع
متفجر متاما في املنطقة وميكن
ألي حركة خاطئة أن تتســبب
مبواجهة كبرى.
وقبل نحو أســبوعني ،اشتكت
تركيا من أن فرقاطــة يونانية
حترشت بسفينة تنقيب تركية
كانت تقوم فــي التنقيب في
البحر غربي قبــرص ،وقد نفت
اليونــان قيامها بذلــك ،كما
اتهمــت احلكومــة القبرصية
تركيــا بإثــارة التوتــرات في
املنطقة.

عقوبات على إيــران اعتبارا من
يوم أمــس االثنني لتســتأنف
العقوبــات التي رُفعت من قبل
مبوجب االتفاق النووي املبرم في
 2015فــي عهــد إدارة الرئيس
باراك أوبامــا وتضيف  300بند
جديد يشــمل النفط اإليراني
وقطاعــات الشــحن والتأمني
والبنوك.

وبرغــم ذلك تعرضت أســعار
النفــط لضغوط مع ســماح
واشــنطن لعــدد مــن الدول
مبواصلة اســتيراد اخلام اإليراني
في ظل العقوبات.
ويــوم اجلمعة قالــت الواليات
املتحدة إنها ستسمح لثماني
دول باالستمرار مؤقتا في شراء
النفط من إيران.

دول الخليج تستثمر 109
مليارات دوالر في توليد الطاقة
الصباح الجديد ـ وكاالت:
يواصــل املســتثمرون الدوليــون
والقطــاع اخلاص فــي دول اخلليج
لعب دور متزايــد في تلبية الطلب
على الطاقــة الكهربائية ،في ظل
الزيــادة املطردة في عدد الســكان
والتمدن وارتفاع مستويات الدخل
والتصنيع.
أعدته مجموعة «فينشر
وذكر تقرير ّ
أون ســايت» ملصلحــة «معــرض
الشرق األوســط للكهرباء» ،حمل
عنــوان «توقعات قطاع الطاقة في
منطقة الشــرق األوسط وشمال
أفريقيا  ،»2019إلى أن االستثمارات
في البنيــة التحتية للطاقة خالل
السنوات الـ 5املقبلة ستصل إلى
 109مليارات دوالر».
وأضاف« :ســتحتاج دور اخلليج 55
مليــار دوالر لتأمــن  43غيغاواط
إضافية من الطاقــة الكهربائية،
و 34مليارا ً لنقلها ،وسيأتي القسم
األكبر من هــذه األموال اخملصصة
للتطوير من محافــظ القطاعني
العام واخلاص.

وأشار التقرير إلى أن «االستثمارات
في قطاع الطاقة ســتبقى أولوية
في دول اخلليــج ،إذ يلعب القطاع
اخلــاص دورا ً متزايــداً ،كمــا يبدو
أن منطقــة اخلليــج فــي أفضل
حاالتها الغتنام فرص الشراكة بني
القطاعني العام واخلاص ،نظرا ً إلى
التراجع املســتمر في أسعار املواد
الهيدروكربونية».
وفي حني متتــاز بعض الــدول عن
غيرها مبســتوى أكثــر تقدما ً من
حيث العمليات القانونية املدعومة
مــن املؤسســات ذات الصالحية،
يبدو تركيز الدول األخــرى منص ّبا ً
على استكشاف منوذج تسليم هذا
النوع من املشاريع.
وكشف التقرير أن «جزءا ً كبيرا ً من
االستثمارات سيركز على خطوات
تنويع مصــادر الطاقة الكهربائية
واحلفاظ عليها مــع تركيز متجدد
على الطاقة الشمســية ،ومصادر
الطاقــة املتجــددة ،والشــبكات
الذكيــة ،والتي ال تزال حتظى بزخم
في املنطقة».

بكين تتعهد بزيادة الواردات وسط «األزمة»

علي بابا :حرب التجارة الصينية األميركية «أغبى شيء في العالم»
متابعة الصباح الجديد:
قال جاك مــا رئيس مجموعة علي
بابا أمس االثنني إن حــرب التجارة
األميركيــة الصينية هــي ”أغبى
شيء في هذا العالم“.
وكان مــا يتحــدث أثنــاء معرض
الواردات الصينــي العاملي املنعقد
في شنغهاي.
وتعهد الرئيس الصيني شــي جني
بينغ ،أمس االثنني ،بخفض الرسوم
اجلمركية وفتح األسواق أكثر وزيادة
الواردات في مستهل معرض جتاري
يهــدف إلظهار حســن نوايا بكني
وسط خالفات متزايدة مع الواليات
املتحدة ودول أخرى.
ووعــد الرئيس الصينــي بخفض
التعريفــات اجلمركيــة ومواصلة
توســيع إمكانيــة الوصــول إلى
األسواق.
وقال شي في افتتاح معرض جتاري
يستمر أسبوعا تعد الصني محاولة
للتصــدي لالنتقــادات املتزايــدة
ملمارســتها في مجالــي التجارة
وقطاع األعمال إن الصني ستعجل
فتح قطاعات التعليم واالتصاالت
والثقافة في الوقت الذي حتمي فيه
مصالح الشركات األجنبية.
وأضاف أن الصني ستعزز أيضا فرض
تطبيق عقوبات على انتهاك حقوق
امللكية الفكرية.

ويجمــع املعرض الصينــي الدولي
لالســتيراد الذي يقام من اخلامس
إلــى العاشــر من تشــرين الثاني
آالف الشركات األجنبية واملشترين
الصينيــن ويهــدف إلبــراز فرص
االستيراد في ثاني أكبر اقتصاد في
العالم.
وفــي كلمته جــدد شــي وعوده
السابقة بتســريع خطي االنفتاح
في قطاعــات التعليم واالتصاالت
والثقافــة مــع حمايــة مصالح
الشــركات األجنبيــة ومعاقبــة
منتهكي حقوق امللكية الفكرية.
ويتوقع أن تســتورد الصني ســلعا
بقيمة  30تريليــون دوالر وخدمات
بعشرة تريليونات دوالر في اخلمسة
عشر عاما املقبلة.
وفي العام املاضي قدر شــي واردات
الصني من الســلع عند  24تريليون
دوالر على مدى  15عاما مقبلة.
وقــال إن املعرض ”مبــادرة صينية
مهمة لفتح السوق على مصرعيه
أمام العالم“.
وتابع أن املعرض يظهر رغبة الصني
في دعم التجــارة احلرة في العالم،
مضيفا أن الدول ينبغي أن تعارض
احلمايــة التجاريــة دون أن يذكــر
الواليات املتحدة.
وقال ”التعددية ونظام التجارة احلرة
يتعرضــان لهجوم وثمــة عوامل
عديــدة تقود لعــدم االســتقرار
والضبابية واخملاطر ،والعقبات تزيد“.

جاك ما رئيس مجموعة علي بابا

وتابــع ”في ظــل تعمــق العوملة
االقتصادية فــي الوقت الراهن فإن
الســير على نهج ’القــوي يفترس
الضعيــف‘ و‘الفائــز يحصد كل

شيء‘ سيقود إلى طريق مسدود“.
ويشــارك في املعرض رؤســاء دول
وحكومات من  17دولة مثل روسيا
وباكســتان وجزر كوك لكن ليس

من أي دولة غربية كبرى .ويشــارك
وزراء من عدة دول لكن لن يحضر أي
مسؤول كبير من الواليات املتحدة.
وانتقــد بعــض الدبلوماســيني

والشركات من الغرب املعرض سرا
ووصفوه باحملاولة لتحســن صورة
ممارســات بكني التجاريــة املعيبة
التي دأبت عليها لسنوات طويلة.
ويضــم املعرض عارضــن من نحو
 140دولة ومنطقة من بينهم 404
عارضون مــن اليابان وهــم األكثر
عددا .وسيأتي نحو  136عارضا من
الواليات املتحدة من بينهم جوجل
ودل وفورد وجنرال إلكتريك.
وهناك عدد قليل من الدول املمثلة
بعارض واحد يبيع منتحا واحدا.
فالعراق يبيع النفط وإيران الزعفران
أمــا جامايكا فتســوق بــن اجلبل
األزرق الشــهير وتشاد البوكسيت
أما ســاوتومي فتعــرض الرحالت
السياحية لتمضية العطالت.
في السياق ،أعلنت رئيسة صندوق
النقد الدولي ،كريســتني الغارد ،أن
التغيرات االقتصاديــة في الصني
غيرت ليس احليــاة الداخلية لهذا
البلــد فحســب ،بــل واالقتصاد
العاملي كله.
وقالت الغارد في كلمة ألقتها في
مراسم افتتاح أول معرض إكسبو
دولي للتوريد ( )CIIEفي شنغهاي:
«بــدأت الصني منــذ  40عاما بناء
جسر نحو ســائر العالم عن طريق
فتــح اقتصادها وتشــجيع إجراء
اإلصالحات التي غيرت حياة وقدرات
مئات ماليــن الناس هنــا وخارج
الصني على حد سواء».

وأضافت« :بفضل تغيير نفســها
عن طريق التجارة والعمل املضني
والتعلــم مــن اآلخريــن غيــرت
الصني ليس نفســها فحسب ،بل
واالقتصاد العاملي أيضا».
وأشــارت إلى أن الصني تبني جسرا
نحــو االزدهار عــن طريــق حتويل
اقتصادها مــن النمو املعتمد على
االســتثمارات والتصدير إلى النمو
الذي يضمنه االستهالك.
وتابعت« :تبني الصني جســرا نحو
املستقبل عن طريق تعزيز التعاون
الدولي ،وخاصة في مجال التجارة.
دعوت
وباسم صندوق النقد الدولي
ُ
األطراف كلها إلــى تخفيف حدة
التوتــر وحل املشــكالت التجارية
القائمة قبل تدمير النظام التجاري
احلالــي .ولتحقيق هــذه األهداف
نحتــاج إلى املزيــد مــن التعاون
الدولي ،وال أقل مما عليه حاليا».
وافتتح معــرض إكســبو الدولي
للتوريــد («China International
 )»Import Expoأعمالــه فــي
شنغهاي ،أمس االثنني ،ويشارك في
أعماله أكثر من  2,8ألف شركة من
 130دولة ومنطقة من جميع أنحاء
العالم .كما تشــارك فيه شركات
روســية متثل  5مجاالت اقتصادية،
هــي املــواد الغذائيــة ،واملنتجات
الزراعيــة ،والصناعــات عاليــة
التقنية ،واألجهزة والسلع الطبية،
واخلدمات والسلع االستهالكية.
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اقتصاديات األزمة المناخية
خوسي انطونيو أوكامبو
كان حلدثــن رئيســن في األســبوع
املاضي ،تأثيرا مباشــرا على املناقشات
العامليــة بشــأن تغير املنــاخ وكيفية
معاجلته .يتمثل احلدث األول في إصدار
تقريــر حكومــي دولي مــن هيئة األمم
املتحدة بشأن تغير املناخ ( ،)IPCCوالذي
يحدد بالضبط ما يجب فعله لتحقيق
أهداف اتفاقية باريس لعام  2015بشأن
املناخ .يكمن احلــدث الثاني في اإلعالن
عن فوز االقتصادي ويليام نوردهاوس من
جامعة ييل بجائــزة نوبل في االقتصاد
لهذا العــام عن دراســته «دمج تغير
املناخ في التحليــل االقتصادي الكلي
على املدى الطويل».
يجب أن يكــون احلدث األول مبنزلة دعوة
الســتيقاظ اجملتمع الدولي .يدعو تقرير
الهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنية
بتغيــر املنــاخ احلكومات إلــى اتخاذ
إجــراءات عاجلة للحد مــن انبعاثات
غازات االحتباس احلــراري بدرجة كبيرة
فــي غضون العقد املقبــل .ويحذر من
أنه فــي حال جتــاوز متوســط درجات
احلرارة العاملية  1.5درجة مئوية ـ أو في
أســوأ األحوال ـ  2درجــة مئوية ـ فوق
مســتويات ما قبل الثــورة الصناعية،
فقــد تكون العواقب كارثية ،وســيتم
الشعور بها بحلول عام .2040
ومما يزيد األمور ســوءا ،يبــن التقرير أن
املســاهمات املعتزمة واحملــددة وطنيا
من قبــل املوقعني على اتفــاق باريس

غير كافية إلى حد كبيــر .وحتى إذا مت
الوفاء بها ،فإن متوســط درجة احلرارة
العاملية سيرتفع بأكثر من ثالث درجات
مئوية بحلول عام  2100ثم يستمر في
االرتفاع .من الواضــح أنه عندما تقوم
احلكومات مبراجعة املســاهمات احملددة
وطنيا فــي بلدانهم ،فســوف يُطلب
منها زيادة مساهماتها بنحو كبير.
ولكن يجب اتخاذ إجراءات حاسمة قبل
عام  .2030وإال ،فســوف يعاني العالم
من ضــرر ال ميكن إصالحه في شــكل
ارتفاع منســوب مياه البحــار ،وفقدان
التنــوع البيولوجــي ،وتدميــر النظم
اإليكولوجية لألراضــي والبحار ،مبا في
ذلك احتمال انقراض الشعاب املرجانية
في العالم .ســيكون لهذه التطورات
آثار بعيــدة املدى على إمــدادات املياه
والصحة ومستويات املعيشة لسكان
العالم .وبالطبع ستكون هذه التأثيرات
أكثر خطورة كلما ارتفعت درجات حرارة
األرض.
يعد منح جائزة نوبل إلى نوردهاوس حدثا
أكثــر ايجابية ومع ذلك ،جتدر اإلشــارة
إلى أن أســلوبه في حل مشكلة تغير
املناخ محافظ نسبيا (تدريجي) .يعتمد
نوردهــاوس على التحليــل االقتصادي
التقليــدي الــذي «خفــض» القيمة
احلالية لالســتهالك في املستقبل من
خالل عائد رأس املال ،أو أسعار الفائدة.
وبعبارة أخرى ،فإن  100دوالر بعد نصف
قرن من اآلن ســتبلغ قيمتها  15أو 10
دوالرات أو حتى أقل اليوم ،اعتمادا على

الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ
أســعار الفائدة املتوقعة .ومبا أنه يجب
حتمل تكاليــف أي مبــادرات ملكافحة
املنــاخ في الوقت احلالــي ،فإن قيمتها
احلالية ستكون أعلى حت ًما .وذلك يعني
أنه يجب تكبدها ببطء.
تكمن مشكلة هذا النهج في أنه غير
عادل بالنســبة لألجيال القادمة ،التي

ليس لها بالطبــع ،أي دور في القرارات
التــي نتخذها اليــوم .بعبــارة أخرى،
يتم تخفيــض رفاهيتهــم .ومع ذلك،
فهــل كان علينا أن نأخــذ العدالة بني
األجيال على محمل اجلد ،مع العلم أن
العامل الرئيــس الذي يجب أخذه بعني
االعتبار ،أن األجيال القادمة ســتكون

لديهــا تكنولوجيات أفضــل مما لدينا
اليــوم .لذلك ،يجــب أن يتوافق معدل
اخلصم االجتماعي املناسب مع معدل
التغير التكنولوجي ،وهو أقل بكثير من
معدالت الفائدة في السوق.
ميكــن أيضــا القــول إن التحليــل
االقتصــادي التقليدي غيــر عادل ليس

بالنسبة لألجيال القادمة فحسب ،بل
أيضا بالنسبة لألفراد .ميكنك أن تسأل
شخصا كبير السن له معاش غير كاف
(أو غير موجود) ملعرفة ما إذا كان رفاهه
احلالي أقل من استهالكه السابق.
مت تطويــر نهج أفضــل بكثير من قبل
نيكوالس ســتيرن مــن كليــة لندن
لالقتصــاد .فــي كتابه الشــهير حتت
عنــوان «اســتعراض اقتصاديات تغير
املناخ» ،دعا ســتيرن إلى اتخاذ إجراءات
ســريعة ملكافحة تغير املناخ في وقت
مبكر مــن عام  .2006وحســب قوله،
فإن تكاليف معاجلة مشــكلة االحترار
العاملي اجلامح ستتجاوز بكثير تكلفة
التصدي له في وقت مبكر.
كما قام مارتن فايتســمان من جامعة
هارفــارد بتطويــر بديل آخــر .يعتمد
فايتســمان علــى أدوات حتليلية مماثلة
لتلك املســتخدمة من قبل نوردهاوس،
أيضــا اخملاطــر الكارثية
ويُبــن عمله ً
املرتبطة بتغير املناخ .وفي هذا الصدد،
يتشــابه نهجه مع النهج الذي اتبعه
الفريق احلكومــي الدولي املعني بتغير
املنــاخ وبرنامــج األمم املتحــدة للبيئة
( ،)UNEPاللــذان خلصا إلــى أن ارتفاع
درجــات احلــرارة فوق مســتوى معني
سيكون له آثار كارثية حقاً.
من جهتــي ،كان ينبغي على جلنة نوبل
أن متنــح اجلائزة ليس فقط لنوردهاوس،
بل أيضا لبعــض االقتصاديني اآلخرين
املعنيــن بتغيــر املناخ ،مثل ســتيرن.
واحلقيقة ،أن البشــرية ال تســتطيع

حتمل نهج تدريجي بشأن هذه املسألة.
وقد خلــص تقرير ســتيرن وآخر تقرير
للفريق احلكومــي الدولي املعني بتغير
املنــاخ وبرنامــج األمم املتحــدة للبيئة
إلى ضرورة تعزيــز اجلهود احلالية للحد
مــن االنبعاثــات بنحــو كبيــر .وهذا
يعنــي تســريع االنتقــال العاملي إلى
تكنولوجيات الطاقة النظيفة (مبا في
ذلك في مجال النقل) ،وحتســن كفاءة
إنتاج واســتهالك الطاقــة ،ومنع إزالة
الغابات ،وحتسني اســتعمال األراضي،
وتشــجيع االبتــكار التكنولوجــي
لتسهيل كل هذه العمليات.
إن الرسالة من تقرير الهيئة احلكومية
الدوليــة املعنية بتغيــر املناخ واضحة
للغاية .يتعني علــى جميع الدول زيادة
أهدافها بشأن خفض االنبعاثات وتعزيز
التزاماتها مبوجب اتفاقية باريس .ويجب
على الدولة املسؤولة تاريخ ًيا عن أكبر
حصــة من انبعاثات الغازات املســببة
لالحتباس احلــراري -خاصــة الواليات
املتحدة -أن تعــود إلى االتفاقية وتأخذ
مــكان القيادة في هــذه القضية مرة
أخرى.
خوســيه أنطونيــو أوكامبــو :عضو
مجلــس إدارة البنــك املركــزي
الكولومبــي ،وأســتاذ فــي جامعــة
كولومبيا ،ورئيس جلنة السياســات
اإلمنائية التابعة للمجلس االقتصادي
واالجتماعي التابع لألمم املتحدة.
بروجيكت

َ
وهن القوة العالمية الرائدة
خافيير سوالنا
ت ُ َعد املناقشة العامة السنوية التي
تديرها اجلمعية العامة لألمم املتحدة
واحدة من أبرز املناسبات على جدول
أعمال الدبلوماسية الدولية.
وكما جــرت العادة ،جمــع اجتماع
هــذا العام ،الذي جرى في األســبوع
األخير من شــهر سبتمبر/أيلول ،بني
قائمة طويلــة من زعماء العالَم ،وإن
كان مصطلح «زعيم عاملي» رمبا لم
يعد مــن املمكن اســتعماله بهذه
البســاطة .فقد أوضح رئيس القوة
العامليــة الرائدة أنه ليــس لديه أي
مصلحــة في املشــاركة في حل أي
من مشكالت العالَم املشتركة .ومن
املؤسف أنه ليس وحده في ذلك.
من منظورنا نحن الذين وضعنا ثقتنا
في التعــاون الدولي كعنصر مكمل
ضروري للعوملة االقتصادية ،كشفت
املناقشــة التــي أجرتهــا اجلمعية
العامة عن مشــهد شديد القتامة.
الواقع أن مصالــح بعض القادة في
األمــد القريــب ،والتي تقــدم غالبا
على أنها «مصالح وطنية» ،ت ُ َعد من
العوامل التي تكدر العالقات الدولية
أكثر من أي وقت مضــى منذ نهاية
احلرب البــاردة .لكن صعــود النزعة
الشــعبوية القومية ليس السبب،
بقدر ما كان نتيجــة للصدوع التي
ظلت تتشكل لبعض الوقت.
كمــا هــي احلــال مــع أي عملية

اقتصادية ،تنطوي العوملة على بُعد
توزيعي ،مما يعني أنهــا من احملتم أن
تعمــل على توليــد اإلحباط لبعض
اجملموعات مــن الناس .كان وســط
الطيف السياسي الغربي أكثر ميال
إلى التقليل من شأن التأثير الناجم
عن اتساع فجوة التفاوت بني الناس
داخــل البلدان ،مــع التركيز بدال من
ذلك علــى الفوائد املترتبة على فتح
األســواق والتكامل ،مثل االنخفاض
الســريع إلى حد غير مســبوق في
مســتوى الفقر العاملــي .ولكن من
املفهــوم أال يجد اجلميــع تعزية في
مثل هذه النتائج.
ال تــدور الســلع واخلدمــات ورؤوس
األموال فحسب عبر االقتصاد العاملي،
فاألفكار أيضــا تدور عبره .وعلى هذا
فإن العوملة ،مثلهــا في ذلك كمثل
الدميقراطيةُ ،عرضة لــأذى الناجم
عن تصرفاتها ،ألنها تضع حتت تصرف
خصومها مجموعة من األدوات التي
ميكنهــم اســتعمالها لتخريبها.
وإدراكا منها لهــذه احلقيقة ،قامت
احلركــة «القومية الدوليــة» بقيادة
الرئيــس األميركــي دونالــد ترامب
ورفاقــه من الرحالــة اإليديولوجيني
بتعبئة القلق واالغتراب بغية إطالق
حملة شعواء (على نحو ال يخلو من
مفارقة وتناقــض) لعوملة خطابهم
املناهض للعوملة بنحو خاص.
في كلمتــه أمام اجلمعيــة العامة
لألمم املتحدة ،أعلــن ترامب صراحة:

«نحــن نرفض إيديولوجيــة العوملة،
ونعتنق عقيدة حب الوطن» .ثم كال
املديح لــدول أخرى ،مثل بولندا ،حتذو
حذوه .وإذا انتخب البرازيليون املرشح
الرئاســي اليميني املتطــرف يانير
بولسونارو ،فإنهم بهذا ينضمون إلى
موجة من الشــعبوية الوطنية التي
تهــدد بتدمير املؤسســات العاملية
متعددة األطراف.

هنــاك العديد من األمثلــة األخرى.
ففــي األمم املتحــدة ،ســعى ترامب
إلــى إضفاء مظهر التماســك على
سياسته اخلارجية من خالل منحها
لقب «الواقعية القائمة على املبادئ».
في العالقات الدولية ،متثل الواقعية
نظرية تعد الدول قوى مركزية فاعلة
ووحدات حتليل ،األمر الذي يعني حتويل
املؤسســات والقوانــن الدولية إلى

ترامب للزعيم كيم جوجن أون بحجب
رؤيته ملا يحدث في كوريا الشــمالية
حقا.
قال ترامــب مخاطبــا األمم املتحدة:
«سوف تختار أميركا دائما االستقالل
والتعــاون ،وليــس احلكــم العاملي،
والســيطرة العامليــة ،والهيمنــة
العامليــة» .مــن الناحيــة النظرية،
ال تعــارض بــن التعــاون واالمنوذج

إدارة ترامب أثارت التساؤالت بشأن المظلة األمنية التي
توفرها لهذه الدول ،خاصة وأنها لم تعفها حتى من تدابير
الحماية التجارية (برغم أن التحديث األخير لالتفاقية الثنائية
مع كوريا الجنوبية ربما أدى إلى تهدئة المخاوف)
مع ذلك ،ال يوجد تناقض بني العوملة
واحلس الوطني .والواقع أن استحضار
ترامــب حلــب الوطــن ال هــدف له
غير متويه ميولــه القومية املعادية
للمهاجرين .وقــد تباغتنا مثل هذه
املصائد البالغيــة عندما نتخلى عن
احلذر ،وخاصة عندما يكون الشخص
الذي ينصبها قائدا من املعروف عنه
أن يقــدم أفكاره فــي هيئتها اخلام.
لكــن مــن الواضــح أن إدارة ترامب
أيضا يســاورها القلق بشأن مواكبة
املظاهر.

َحى
وضع التابــع امللحق .وغالبا ما تُن َّ
املبادئ مثل حقوق اإلنسان جانبا ،وإن
كان من احملتمل أن تستغلها بشكل
انتقائي لتعزيز مصاحلها.
هــذا ما يفعلــه ترامــب على وجه
التحديد عندمــا ينتقد القمع الذي
ميارســه النظام اإليرانــي ،في حني
ميتنع عن إدانة ممارسات مماثلة في دول
أخرى .لكن أي شخص واقعي يحترم
نفســه ،لن يبالغ في تقدير التهديد
الذي تشــكله إيران ،أو يسمح لفورة
من اإلطــراء واملديح الذيــن يكيله

الواقعي .على سبيل املثال ،رمبا يدرك
الواقعيــون أن الواليات املتحدة حتاول
موازنة صعــود الصني على الصعيد
اجليوسياســي مــن خــال تعزيــز
حتالفاتها في منطقة آســيا واحمليط
الهــادئ ،وخاصة مــع اليابان وكوريا
اجلنوبية.
لكــن إدارة ترامب أثارت التســاؤالت
بشــأن املظلة األمنيــة التي توفرها
لهذه الدول ،خاصة وأنها لم تعفها
حتى مــن تدابير احلمايــة التجارية
(برغم أن التحديث األخير لالتفاقية

الثنائية مع كوريــا اجلنوبية رمبا أدى
إلــى تهدئة اخملاوف) .وقــد امتد هذا
السلوك املزعج إلى حلفاء تقليديني
آخرين للواليــات املتحدة ،مثل االحتاد
األوروبي ،على النحو الذي يكشــف
عن عزوف ترامب غيــر االعتيادي عن
التعــاون .وعندما يفعــل ،فإنه نادرا
ما يدعم التحالفات األكثر مناسبة
ملصالح بلده االستراتيجية.
عندما يتعلق األمر بالصني ،تستعمل
الدبلوماســية األميركيــة صراحة
مصطلح «املنافســة» ،على الرغم
من العالقات الودية التي يدعي ترامب
أنه يحــرص على إقامتها مع شــي
جني بينج .ويبــدو أن احلرب التجارية
(والتكنولوجية) اجلارية بني البلدين،
إلى جانب نوبــات االحتكاك في بحر
الصــن اجلنوبــي ،ت ُنــ ِذر بدوامة من
املواجهة ال ميكن السيطرة عليها.
ومع ذلك ،ميكن جتنب هذا السيناريو
(الذي رمبا تتنبأ به املدرسة الواقعية)،
وخاصــة إذا قمنا بتعزيــز الهياكل
القائمة للحوكمة املتعددة األطراف،
والتي ميكنها أن تســاعدنا في إدارة
التحوالت فــي موازين القــوى .من
الواضــح أن الصــن ال تلتــزم دائما
باملعايير الدولية ،لكن االســتجابة
الصحيحة تتلخص في صيانة هذه
املعاييــر وليس جتريفهــا .ولكن من
املؤســف أن الواليات املتحدة اختارت
املسار األخير في العديد من اجملاالت،
مثل العالقات التجارية.

في خطابه أمام اجلمعية العامة ،لم
يؤكد وزيــر اخلارجية الصيني واجن يي
على السياســة الواقعية التي تروج
لهــا بالده عادة ،وبدال مــن ذلك ،ذ ََكر
مفهوم «الفــوز للجميع» ما ال يقل
عن خمس مرات .وإذا اســتمر ترامب
ــ ومعه بقية القوميــة الدولية ــ
في رفــض فكرة املنفعــة املتبادلة،
فمن املرجــح أن يتمكن مــن إبطاء
ليس فقط منــو الصني ،بل وأيضا منو
الواليات املتحدة.
األمر األكثر إثــارة لالنزعاج ،أن رفض
التعاون املتعدد األطراف يعني احلكم
على العالَم باالستسالم في مواجهة
قضايــا وجوديــة مثل تغيــر املناخ،
وهو موقــف ينم عن إهمال وتقصير
شديدين ذلك الذي تبنته بكل سرور
إدارة ترامــب .الواقع أن تخلي أميركا
عــن الزعامــة في ظل ترامــب يثير
تساؤال واضحا :أي خير قد يتأتى من
اضطالع أميركا بدور القوة املهيمنة
العامليــة إذا اختــارت حكومتها في
مواجهة أعظم التحديات العاملية أن
حتكم على نفسها بالعجز؟
ترجمة :إبراهيم محمد علي
خافييــر ســوالنا :زميــل متميــز
فــي مؤسســة بروكنجــز .رئيس
 ،ESADEgeoومركــز ESADE
لالقتصــاد العاملــي والدراســات
اجليوسياسية.
بروجيكت

خطر :الكذب من أجل المصلحة الوطنية
ملاذا يكــذب القادة-حقيقــة الكذب
في السياســات الدولية ،عنوان كتاب
صغيــر يقع في مئــة صفحة ،اضافة
الى ملحــق من ثالثني صفحة يتضمن
مالحظات وحتليالت.
من املرجح ان يعود ســبب صغر حجم
الكتاب-بالرغم من الدراسة املعمقة-
الــى ان الكاتــب البروفســور جــون
ميرزهامير ،لم يتوصــل الى الكثير من
االمثلة التي تبني كذب احلكومات فيما
بينها .االمر الذي ال يعــد مفاجئا ،الن
التواصل الدبلوماســي بني احلكومات
يعتمد الســرية واالمانــة وليس مبدأ
احلــوار الدميقراطي املفتــوح .وبالرغم
من ذلــك ،فأننا نعلم جميعا بأن بعض
احلكومات او باألحرى قادتها ،قد كذبوا
بشــكل علني على حكومــات اخرى
سواء كانت معادية ام صديقة.
وقد عمل الصحفيــون واملؤرخون على
كشف اكاذيبهم في االفالم ،واملؤلفات
واالعمال الوثائقية التي ولدت القناعة
لدى نصف ســكان العالم ،بأن الكذب
في العالقات الدولية قد حتول الى عادة
عصرية ،كمــا اظن .وقبل مــا يقارب
اربعة قرون اشــار دبلوماسي بريطاني
الى ان الســفير» هو رجــل امني ،يوفد
الى اخلارج كي يكذب من اجل مصلحة
بلده».
ميرزهاميــر ال يتفق مع مثل هذا القول.
وهو يعــرف العشــرات مــن االمثلة
بشــأن الكذب بني احلكومــات ،لكنه
يذهب الى االســتنتاج بــأن االمر غير
مألــوف ،الن التكاليــف املترتبة على
الكذب ،في الغالب اكبر من املكاسب
املتحققة منه .وعندما طلب من زمالء
اخرين تزويده بأمثلــة يعرفونها ،وعده
الكثيرون على الفور باإلجابة ،لكنهم
سرعان ما وجدوا أنفسهم مضطرين
لالعتذار لقلة توفر االمثلة على الكذب
بني احلكومات .وهو بذلك يستنتج بأن
القادة السياســيني غالبا ما يكذبون
على شــعوبهم أكثر مما يكذبون على
حكومــات أخــرى ،وكذلك بــأن قادة
البلدان الدميقراطية يكذبون اكثر على

شعوبهم من قادة الدول الدكتاتورية!
ميرزهاميــر رجل اميركــي ،ويتضح لي
من خــال مالحظاته بأنه ال يجيد غير
االجنليزية ،اي انه ال يجيد الفرنســية،
االســبانية او الروســية ،ناهيــك عن
العربيــة او الصينية .ما حجم املعرفة
اذن الــذي مــن املمكــن ان تتحصل
عليه بوجود العائق اللغوي؟ أخشــى
ان ال يكــون كبيرا ،فهنالــك ما يقارب
املائتي دولة ،وكثيرا ما يقوم الســفراء
ووزراء اخلارجية الســابقون بالكشف
عن احلقائــق في مذكــرات ومقابالت
تلفزيونيــة تتــم باللغــات احمللية .ال
اظــن بأننا نذهب بعيــدا عندما نقول
بأن الــدول التي تختلــف كثيرا فيما
بينها بتاريخهــا واعرافها االجتماعية
وبثقافاتها السياسية والقوانني التي
تتحكم بســلوك قادتها ،البد ان تكون
لها اســبابها املتباينــة واملتنوعة في
الكذب على الدول واحلكومات االخرى.
االهتمام بالوضع العراقي
يبــدو ان ميرزهامير يعتقــد ،المحالة،
بأنه يســتطيع ان يســتنتج حقائق
شــاملة من خــال االمثلــة املتوفرة
عن الكــذب بني احلكومــات من خالل
االمثلة االوروبيــة واالميركية املتوفرة
عن الكذب بــن احلكومات خالل القرن
ونصف املاضية .وقد نشــك بإمكانية
ان تنســحب هذه احلقائق على العالم
كله ،لكن ما يســتنتجه ميرزهامير من
هذه االمثلة مثيــر لالهتمام .الكتاب
يحتوي بالنسبة للقارئ العراقي على
معلومــات قيمة ،فالكاتب مهتم جدا
باالحتالل االميركي للعراق.
قبل احتــال العراق فــي  2003عمد
الرئيس االميركي الســابق جورج بوش
وموظفــوه الــى الترويــج للكثير من
االكاذيب ،كما نعــرف االن ،االمر الذي
جعل من تســويق «احلــرب الوقائية»
بتلك الطريقة مثاال كالسيكيا يشجع
باألخــص على عــدم الكــذب بذلك
الشكل.
يذكر املؤلف فــي  15صفحة االكاذيب

التي مت ترويجها قبل االطاحة بالنظام
الســابق .وهو يقول بأن الشــعوب ال
تعاقب قادتها على الكذب ،اال في حال
كانت العواقب ســيئة ،مستشــهدا
بالصحفــي ريتشــارد كوهــن مــن
الواشــنطن بوســت الــذي كتب في
 :2005لقــد كان الشــعب االميركي
سيسامح الرئيس بوش رمبا على شنه
احلرب حتــت ذرائع كاذبــة او واهية ،لو
ان النتيجة كانت ســتقود الى شــرق
اوسط اكثر دميقراطية».
انواع الكذب
هنالــك اشــكال ومســتويات عــدة
مــن الكذب بــن احلكومــات والدول.
هذه االشــكال تتعلــق بالكذب كما
نعرفه في حياتنــا اليومية و»بالقليل
من الكــذب» كما يحــدث في حاالت
التحايــل ،التبجح واملــواراة والتلفيق
(الروايات التي تعتمد التشــديد على
معطيات معينة وربطها بشكل يصب
مبصلحته مع التغاضي بالوقت نفسه
او التقليــل من شــأن معطيات اخرى
سلبية).
الفاصل بني هذه االشكال قد ال يكون
جليا ،كما يعترف ميرزهامير .لكنه مع
ذلك يشــير الى التفريق بــن الكذب
الصريــح ،وزرع اخلوف ،واســتراتيجية
التستر (التســتر على فشل عسكري
او قادة غير كفوئني) وخلق االســطورة
القومية (مثــل االكاذيــب التي تروج
النتصارات عظيمة في املاضي ال وجود
لها) واالكاذيب الليبرالية (مثل االدعاء
باحتــرام احلكومات الدائــم ملعاهدات
جنيف) واكاذيب مــن نوع «طبقية» ال
تصب في الصالح العــام ،وامنا تخدم
طبقة بعينها في اجملتمع .واخرا وليس
اخيرا يتطرق الكاتــب الى نوع اخر من
الكذب هو التســتر علــى الفضائح
الغايــة منــه قد تكــون مثــا الفوز
باالنتخابات املقبلة.
من أجل املصلحة العامة
يبحث ميرزهامير في االنواع اخلمســة

هنالك اشكال
ومستويات عدة من
الكذب بين الحكومات
والدول .هذه االشكال
تتعلق بالكذب كما
نعرفه في حياتنا
اليومية و»بالقليل من
الكذب» كما يحدث
في حاالت التحايل،
التبجح والمواراة
والتلفيق (الروايات
التي تعتمد التشديد
على معطيات معينة
وربطها بشكل
يصب بمصلحته مع
التغاضي بالوقت نفسه
او التقليل من شأن
معطيات اخرى سلبية).
االولــى مــن الكــذب «التــي تكون
غايتهــا املصلحــة العامــة للبلد»
وهذه االنواع من الكــذب ميكن الدفاع
عنها اســتراتيجيا بغــض النظر عن
النتائج .وهو يكــرر املعتقد القدمي بأن
الدول في حالــة عداء تعيش في عالم
فوضوي ،عالــم من دون اصدقاء دائمني
او ضمانات .وهو يتفق مع الرأي القائل

بأن احيانا «من واجــب القائد الكذب»
حماية ملصالح بلــده .فيما يحذر في
الوقت نفســه مــن انعــدام فاعلية
الكذب غالبا في العالقات الدولية ،مع
ما حتمله من مخاطر كبيرة «االكاذيب
تقوض الوضع االستراتيجي للبلد أكثر
مما تعززه وقد تنشر الفساد السياسي
واالجتماعي مما يكون له أثر كبير على
احلياة اليومية في البلد».
انواع احلقائق
في االربعينيات من القرن املاضي ،كتب
الروائــي الشــهير جــورج ارويل يقول
«ليس الشــعب دائما على حق» ،وهي
حقيقة محزنة ،تريد دائما ان تصل الى
احلقيقة حتى لــو كان ذلك عن طريق
رجل اعتيــادي مثل جارك .ال يعني ذلك
ان ارويــل يريد ان يدافــع مبقولته هذه
عن ســبل التأثير في افكار الشعوب
عن طريق الكذب وأنصاف احلقائق ،بل
على العكس .فروايته «  »1984بشــأن
االســاليب الدكتاتورية في السيطرة
على عقول الشــعوب والتحكم بها،
وان فشلت تلك األساليب ،فعن طريق
القتل والقمع واالرهاب ،تعكس وجهة
نظره املغايرة.
لكن كيف يجب على القائد السياسي
ان يتصرف اذا كان مواطنوه مخطئون
حقا؟ من املؤكد بالنسبة مليرزهامير بأن
املواطن االعتيادي متعطش لســماع
االساطير القومية التي تتغنى مباضي
البلد ،وتصــور مواطنيــه على انهم
شــعب خير ،وان اعداءهم هم االشرار.
الشــعب والســلطة كالهما يدفعان
مبثــل هــذه االســاطير الــى الوجود،
كما يعتقد ميرزهامير .اما انا فأشــك
بإمكانية إعمام ذلك ،حتى في الواليات
املتحــدة االميركية نفســها :فمنذ
الســتينيات من القــرن املاضي ،كان
املاليني من اليســاريني األميركيني من
«عامــة الناس» يعارضون السياســة
األميركيــة ،ويتهجمــون على بلدهم
بعبــارات ســيئة مثــل االمبرياليــة
والعنصريــة والدميقراطيــة الزائفة،

ويحملونها املسؤولية عن العديد من
اإلبادات اجلماعية ،وبأنها تشــكل جنة
للرأســماليني عدميي الرحمة ،وما هو
اسوأ من ذلك.
ومهما كانت افكار الناس من العامة،
فــأن ميرزهاميــر يعتقــد بــأن القادة
السياســيني يتبنون ببساطة الفكرة
القائلة بــأن احلقيقة تختلف باختالف
الناس.
جوزيف كوبلز -رئيس احلملة االنتخابية
لهتلر -كان اول مــن برع بتطبيق هذه
الفكرة فــي اثناء احلملــة االنتخابية
للنازيني ،بترويجهم من دون حياء ألخبار
متناقضــة للمســتهلكني واصحاب
البنوك ،وللنساء الكاثوليكيات والرجال
الشيوعيني ،وللبيروقراطيني والفنانني
املتحرريــن ،كل حســب ما يناســبه.
ايضا في الواليــات املتحدة االميركية
يتم بانتظام تطبيــق الفكرة القائلة
باختالف احلقيقة من قبل اليســاريني
واليمينيــن واللبراليــن .مثلما يقول
ارفنك كريســتول من احملافظني اجلدد
«هنالك انــواع متعددة مــن احلقيقة
ألنــواع مختلفة من النــاس .احلقيقة
التي تناســب االطفال ،واحلقيقة التي
تناسب الطلبة ،واحلقيقة التي تناسب
املتعلمــن ،واحلقيقــة التي تناســب
النخبة ،وان االعتقاد بأن هناك حقيقة
واحدة تشــمل اجلميع ،طريقة خاطئة
في التفكيــر صنعتهــا الدميقراطية
احلديثة».
ال يتفق ميرزهامير مع هذه الطريقة غير
احملترمة في التعامل مع الشعوب «اذا
كان القادة السياسيون ال يستطيعون
تســويق سياســة معينــة بطريقة
عقالنية وشرعية بني جماهيرهم ،فمن
املرجح ان يكون العيب بالسياســة ال
باجلمهور».
اسباب مكشوفة
ان االجابــة عن الســؤال ملــاذا يكذب
القــادة على احلكومات االخــرى ،تبدو
مكشــوفة وواضحــة ،كمــا يتضح.
انهم يكذبــون الن بالدهــم في حالة
حرب ،والبد ان يخادعوا اعداءهم بشأن

اهدافهم احلقيقية ،واالســتراتيجيات
العسكرية ،واعداد الدبابات والطائرات
املقاتلة ،والبد ان يتســروا على ضعف
جنراالتهم وســوء تدريب جيوشهم.
ومن اجــل جتنب احلــرب او الوقوع بها
مبكرا ،فأنهم يستعرضون احترامهم
للقوانــن واالعراف الدوليــة وحبهم
للســام ،بينما يجهزون فــي الوقت
نفســه مباكنتهم احلربية ،ويتبجحون
بقدراتهــم العســكرية فــي اثنــاء
املفاوضات ،ويكذبون بشــأن الشروط
التــي ال ميكــن لبلدهم القبــول بها،
ويزرعون اخلوف بشأن ردود افعالهم في
حال عدم اظهار الطرف املعادي للمرونة،
ويحوكون االســاطير ألصدقائهم كي
يحصلوا على دعمهم ،او كي يوصلوها
الى االعداء اذا لم يكونوا امناء معهم.
يتحدثــون عن اســلحة تثيــر الرعب
ال ميلكونهــا او ال ينوون اســتعمالها.
باختصار :االســباب التي تدفع القادة
الى الكذب ليســت غامضة ،وال حتتاج
الــى الكثير مــن اخليال ،وهــذا يعني
ان عليهم ان يكذبــوا اقل ما ميكن اذا
كانوا يرغبون فعال بعدم انهاء احلوار مع
العدو ،واالصدقــاء ،ومع مواطنيهم ،او
مع االعالم.
لقد تطــرق ميرزهامير فــي كتابه الى
الكثير من االمثلة التي تعرض املساوئ
واخملاطــر الكبيرة والنتائج الســلبية
للكــذب على الشــعوب فيما يخص
العالقات اخلارجية .وقد خصص فصال
من كتابــه إليضاح االثار العكســية
للكذب في العالقــات الدولية ،وكيف
تعود بالنتائج السلبية على صاحبها،
لكنه لم يكــن مفصال وغنيا باألمثلة
التاريخية والواقعية ،مثلما تطرق الى
اشــكال الكذب واملراوغــة والتلفيق
والتستر.
رمبــا بعد ان متر اربعــة اعوام من حكم
ترامب ،سيعمد املؤلف الى اعادة كتابة
ذلك الفصل من جديــد ،ليوضح فيه
كيف ميكــن للكــذب ان يطيح حتى
بدولة عظمى مثــل الواليات املتحدة
االميركية.
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دراسة

ّ
آفاق الرمز والرؤية الجمالية في مسلة األحزان السومرية
عبد الهادي والي

الليالي العربية
كان كتاب ألــف ليلة وليلة أول مقتنياتنــا من الكتب في
ســني الصبا األولى .ولم نكن نبخل به ،بعد ما نفرغ منه،
على أصدقائنا في املدرســة ،بطريقة اإلعــارة غير القابلة
لالسترجاع .بخالف الكتب األخرى التي حتتاج إلى صبر وروية،
فهي تعود أدراجها في الغالب دون أن متس.
وألن ألف ليلة وليلة كان مقــرو ًء ،ومفضالً ،فقد طبع ما ال
يحصى عــدده من املرات ،طبعات شــعبية رخيصة ،وأخرى
مترفة غالية ،فلكل شــريحة من القراء ما يناســبها من
الطبعات.
وكان ســر انتشــار هذا الكتــاب الضخم ،أن لغته شــبه
العامية ســهلة القــراءة ،وحكاياته الشــعبية خالية من
التعقيد .ولم يكن امللل يعرف طريقه إلى القارئ ،فيتشاغل
عنه بأمر ما ،كما في غيره من الكتب اجلادة .لذا أحبه اجلميع
دون استثناء.
ولــم يعثر أحد حتى هــذه اللحظة على مؤلــف أو جامع
لقصص الكتاب .ورمبا لم يكن هناك شخص ما بعينه .فقد
يكون جهدا ً جماعيا َ لــرواة أو قصاصني تداولوه في املقاهي
الشعبية ،أو حفالت الســمر .وأضاف كل واحد منهم إليه
شيئا ً من عنده ،ليكتسب طابع اإلثارة واحلماس .فاملهم لديه
أن يستمع إليه الناس ،وال يضيقون به ذرعاً .وأغلب الظن أن
حكاياته دونت فــي العصر اململوكي بعد أجيال طويلة ،من
الرواية الشــفاهية .أما محور احلــوادث فكان اخلليفة هرون
الرشيد ،وأما مكانها املفضل فهو مدينة السالم بغداد!
في وقــت ما حاول كتاب مصريون إعــادة طبع الكتاب بعد
حذف املشاهد اجلنسية ،واأللفاظ اخلليعة ،التي لم يكن رواة
ذلك العصر يجدون فيها ضيراً .إال أن احملاكم املصرية لم تقر
مثل هــذه الفعل ،ومنعت التالعب بالكتاب ،ليبقى على ما
هو عليه ،مثلما صدر أول مرة.
قــد ال نحفل اآلن بهذا الكتاب وال نعير لــه التفاتاً ،ألنه لم
يعد يالئم أمزجتنا .ولكــن الواقع أن جميع األفالم ،وحلقات
الدراما ،واملســرحيات ،التي أخذت عنــه كانت ناجحة جداً.
ولم يقل عدد متابعيها عن عشــرات املاليني .وهو جناح كبير
لم يحظ به إال القليل من الكتب.
واألغــرب من ذلك كلــه أن الغربيني افتتنوا بــه أميا افتتان.
فحينما ترجم على يد الفرنسي انطوان جاالن في بداية القرن
الثامن عشــر ،انتشرت حكايات شــهرزاد في مختلف مدن
أوربا .وغدت مصدرا ً مهما ً للقصص والروايات واملســرحيات
واألوبرا واملقطوعات املوســيقية .وباتــت حديث الناس في
كل مــكان ،حتى أنها نقلت إلى لغات العالم كافة .وحينما
دخل اجلنود البريطانيون بغداد عام  1917كانوا تواقني لرؤية
مدينــة الليالي العربية التي ألهبت خيالهم زمناً .ولكنهم
أصيبوا بخيبة أمل مريرة حينما وجدوها في أسوأ حال.
رمبا لــم ينجح كتاب عربي آخر في احلصــول على مثل هذا
االنتشــار ،رغم ما قد يحويه من اإلبداع .فمقياس االنتشار
ليس اللغة اجلميلة ،وال النقد الالذع ،وال اخلروج على السائد،
بل في الفكرة الهادفة ،والرؤية الواضحة ،واملوروث الشعبي.
وهــي أمور حظيت بهــا حكايات ألف ليلة وليلة بشــكل
واضح ال لبس فيه.

عشــر قصص قصيرة  ،هــي بالتوالي
ميوت وحده  /رحلة
 ( :شــارلي شــابلن ُ
الشاطر كلكامش إلى دار السالم  /إعالن
وفــاة ليلى  /حقيبة اإلرهابي ذي البدلة
األنيقة  /كلكامش يغني لسليمة مراد
 /وحدها ي ُد شهرزاد باسقة  /كاكا عبد
احلليم حافظ  /بتهوفن يبي ُع أسطوانات
الغاز  /سيجارة الضابط العراقي  /حوار
في مــرآة الذات )  .تضمنتها مجموعة
القاص العراقي املبدع ( علي السباعي
) اجلديدة  ،املوســومة  ( :مسلة األحزان
السومرية ) .
( شارلي شــابلن ميوت وحده ) القصة
تعكــس وعيا ً
األولــى في اجملموعــة ،
ُ
ُ
متقدمــا ً  ،إذ
يحتــل فيهــا النبــل
والتعاطــف اإلنســاني مرتبــة عليا ،
وهي ترســم
مالمح صبــي منغولي ،
َ
ُ
بيده
يحمــل ســتاليت  ،وجهاز حتكم
من بعيد  .يذهب بهمــا باجتاه مصلح
لألجهزة الكهربائية  .فيتعاطف مع ُه
املصلح  ،ويقو ُم بإصالح جهازه وشــراء
جهاز حتكم جديــد له  ،فيطير الصبي
« املنغولــي « مــن الفرح  ،وإذ يســي ُر
بجهازه  ،حتــدثُ املفارقــة القوية في
القصة  ،التي تهز فينا طاقة العاطفة
والتعاطف مع البــراءة  ،حني يغتالها
التســرع والغضب األعمــى  ،والغليان
الذي
يطيح بالعقل  .وفي ذروة االنفجار
ُ
 ،وتشــظي األجساد واألشــاء  ،الذي
حدث بســبب فعل إرهابي  ،يســتم ُر
البحثُ عن املسبب لهذا الفعل البشع
 ،وحــن يلمحــون الصبــي املنغولي ،
وبيده جهاز حتكم الستاليت  ،يظنونه
هــو الفاعل  ،فتنها ُل عليــه الضربات
والرفســات التي تودي بحياته  ،ليروح
ضحية بريئــة  ،وهنا يســد ُل القاص
املبدع ( علي الســباعي ) الستار على
لوحته  ،بهذه الضربة الفنية الباهرة ،
وهو يثير لواعجنا وتعاطفنا مع البراءة
 ،حني تغتا ُل ســهوا ً وغيلة ! وقد حاك
بأســلوب مقتدر ُ ،
القاص قصته
مييل
ٍ
إلى االختصار في العبــارة  ،والتلميح
واالبتعاد عن احلشو في األسلوب  ،الذي
هو آفة القصة القصيرة .
( رحلــة الشــاطر كلكامــش إلى دار
الســام ) القصة التالية في اجملموعة
تعج باملشاهدات
 ،هي سياحة فكرية ُ
 ،حول ن ُصب تذكارية  ،في دار الســام
 ،لفنانــن منهم جواد ســليم  ،وخالد
ملقوالت ،
مزج مدهــش
ٍ
الرحال  /مــع ٍ
تؤكد حكمة األهل ومــا يختزنون ُه من

خبرات وجتارب حياتية  ،وتصوي ٌر لتقلبات
اجلو  ،املطر املنهمر  ،وصحو الشــمس
 ،وحركــة املارة وتزاحمهم في ســاحة
الطيران  ،وهاجسهم الدائم من أنفالت
عبوة ناسفة  ،أو تفجير أرهابي جلسده
العفن  .يقول ( مارســيل بروست ) (( :
أننا لن نأمل عــزاءا ً  ،عما يعتور العالم
من فوضى  ،وشــذوذ وعقم  ،وقهر  ،إال
فــي اخللق الفنــي ))  .وإذ ينقل القاص
( علــي الســباعي ) تلــك التفاصيل
الدقيقة  ،وبلغة فنيــة  ،بالغة العمق
والنفــاذ والتأثيــر  ،وهو يتابــع البطل
الذي يركب ســيارة الكيا  ،لتقله إلى
يدس كيســه
ســاحة النهضة  ،وهو ُ
املعبأ بالكتب  ،قرب مقعد الســائق ،
عال
وحني حتدث اجللبــة  ،ويرتفع
ٌ
صوت ٍ
بأن هناك عبوة ناســفة  ،مخبوءة قرب
مقعد الســائق في سيارة الكيا  ،وفي
تعم املكان
ذروة الهلــع والفوضى التي ُ
 ،واعتراف شخصية القصة الرئيسية
 ،بان تلك العبوة الناسفة  ،لم تكن إال
كيس كتب الذي وضعــه قرب املقعد
 ،تنهــا ُل عليــه الصفعــات والركالت
من َّ
كل جانب وال تــزال أصواتهم تقر ُع
أذنيــه بهتاف  :إرهابــي  . .إرهابي !! إن
زج عنصر املفارقة في القصة  ،وبقدرة
فنية عالية  ،تؤكد سيطرة القاص على
أدواتــه وتقنياته  ،وهو يوظفها بأحكام
 ،ليثير فينا املدهش واملشــوق  .ويظل
املوت ُ والتوجس منه  ،يظلل كل األجواء
احمليطة بالناس  ،فاإلرهــاب يتمدد في
املدن وينمــو  ،تغذيه أي ٍد شــيطانية ،
ينعــم باألمن
ال تريد لهــذا البلد  ،أن
َ
واالســتقرار  .لقد أولى الناقد الكبير (
تيســن ) رائد املذهب البيئي في ميدان
النقد األدبي  ،أهمية بالغة لدور البيئة
االجتماعيــة  ،في تشــكيل املضامني
واألفكار الكامنة  ،في مجال الفن  ،وقد
آمن بأن العمــل األدبي والفني  ،يتجدد
مبجموعة من املالبســات االجتماعية
 ،التــي متثلها احلالــة العامة للتفكير
والعــادات احمليطة  ،وقد أيــد ُه في هذا
املنحــى ( بونالد ) في كيفية تفســير
األعمال الفنيــة  ،فيرى  (( :إن األدب هو
تعبي ٌر عن حياة اجملتمع )) .
في قصة ( إعالن وفاة ليلى )  :هي أمتدا ٌد
آخر لتصويــر حالة الفوضــى والدمار
والفقــدان  ،التي حلــت بالناس  ،جراء
معاناتهم الدائمة  ،يبرز ذلك من خالل
أحداث القصة  ،التي حتكي سيرة إمرأة
 ،فقدت ولدها بإنفجار عبوة ناســفة ،
عبر تسلســل أحــداث متتابعة  ،يزج
بهــا القاص ليكتمل مشــهد احلدث ،
ويتوهج في نهايته املعبرة  ،التي تفضح
بأسلوب ينأى عن
البشاعة والتخلف ،
ٍ

غالف اجملموعة القصصية

املباشــرة  ،ويحلق في أجواء
تقترب من
ُ
عوالم الشعر املبهر  ،املعبر عن املعنى
العميق للحدث  (( :سما ُء الزوراء ممتدة
أمامي  ،صافية  ،صار احل ُر يطبقُ براثنه
امللتهبة علينا  ،لم يتبق لليلى ســوى
ذكريــات املاضي  .دمدمت مبا قال ُه جواد
سليم ذات حلظة تأمل  .رمقتني بنظرة
متفحصة  ،وأجهشت بالبكاء  .تألألت
دموعها في عينيها املغمستني بضوء
تابعت حديثها
النيونات .
بصوت واثق ،
ْ
ٍ
علي
وهي توزع نظراتها املليئة بالدموع ّ
:
هرعت إلى محله  ،ومعي ثالث نســوة
ُ
من جيرانــي  ،وحفيدي الــذي أحمله
على ذراعي  ،ذي الثالث ســنوات  .كان
الوقت بني العصر والغروب  .وصلنا وما
ُ
أن أقتربنا من عتبة الدكان  ،دوى
صوت
ُ
أنفجار هائــل !! ))  .لقد قصدت دكان
ولدها  ،في محله  ،بعد ورود أتصال بها

قراءة

يقسم المؤلف كتابه إلى خمسة فصول ،ويتناول
في األول منها :العناصر الجديدة إلشكالية
الثقافة ،ويدرس المكونات والعوامل الخاصة
بالتصور الجديد إلشكالية الثقافة ،مع رصد لمجمل
التحوالت الداللية التي طرأت على الخطاب العام
عن الثقافة ،ابتداء من النصف الثاني من القرن
العشرين.

مــن أبنها  ،يطالبها بالقدوم إلى احملل ،
لكن املتحدث كان شخصا ً غريبا ً  .قال
لها بعصبية  :تعالي إلى الدكان !!
في قصــة ( حقيبة األرهابي ذي البدلة
األنيقــة ) حتتشــد مبفارقة شــديدة ،
يقودنا فيها القاص  ،بدربة فنان مقتدر
 ،ليصور من خاللهــا رجالً ببدل ٍة أنيقة
 ،وبقربــه حقيبة  ،وبيــده هاتف نقال
 .يتوهــم اآلخرون بــأن احلقيبــة الب َّد
مبال وفيــر  .يتظاهر الرجل
إنها تكتنز ٍ
بأنشغاله باملهاتفه  ،مع الطرف اآلخر
 ،فاســحا ً اجملال للمغفــل الذي يباغت
الرجل  ،ويسرقها  ،ظانا ً إنها حتوي ماال ً
وفيــرا ً  ،إنها مصيدة معــدة من قبل
األرهابي  ،صاحــب احلقيبة  ،وحني يلوذ
السارق راكضا ً بكنزه بني حشد الناس
في الباب الشــرقي ببغــداد  ،تنفجر
احلقيبة  ،لتتطاير األشالء والرؤوس  ،في

كل أجتاه  .إن عنصــر املفارقة املدهش
يشــدنا إلى القصــة  ،لننغمر بجوها
وحبكتها املتقنة .
في قصة ( كلكامش يغني لســليمة
مراد ) ســياح ٌة هي األخرى في شوارع
ُ
ينعطف فيهــا بطل القصة ،
بغداد ،
بأجتاه شــارع أبي نؤاس  ،متوجها ً
صوب
َ
الكــرادة  ،مترمنــا ً
مبقطع مــن أغاني
ٍ
سليمة مراد  ،ليقترب من قمامة  ،حتوم
حولها مجموعة مــن الكالب  ،يحاو ُل
أن يلتقط حجرا ً ليبعدها  ،وملا لم يجد
حجــرا ً  ،أخــذ يعوي مع الــكالب  ،في
محاولة مستحيلة للخالص !
في قصة ( كاكا عبــد احلليم حافظ )
مــن أمتع قصص اجملموعة  ،يشــوبها
األلم واحلســرة  ،وهي ســيرة طويلة ،
حافلة باملعاناة والتذكر  ،والتوثيق حلياة
املطرب عبــد احلليم حافظ  ،من خالل
وواف  ،مير عبر تتابع صور
ســردٍ مدهش ٍ
ولقطات  ،وأجواء طبيعية متقلبة  ،في
مدينة السليمانية الكردية  ،مسجلة
كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة  ،عن
حياة عبد احلليم  ،تأريخ مرضه  ،وأسماء
أغانية  ،واملستشــفيات الكثيرة  ،التي
رقد فيهــا  ،لتنتهي القصــة  ،بوفاته
املفجعة في عام  1977م  ،وهتاف الرجل
الكــردي  ،الذي يقلد أغنيات ِه وحركاته ،
وهو يردد  ( :كاكا عبد احلليم ) .
تعــزف حلنا ً
ُ
بقيــة قصــص اجملموعة
مشتركا ً  ،تستجيب فيه ألدوات القاص
البارعة  ،وهو يوظفها مبهــار ٍة عالي ٍة ،
مالمح شخوصه  ،املستلبة
رســم
في
ِ
ِ
دومــا ً  ،واملضطهــدة  ،كاشــفا ً بذلك
ظروفــا ً قاهرة  ،أشــتركت في صنعها
أيــادٍ  ،أرادت اخلراب والدمار  ،أن تســودا
حياة الناس  .عبــر كل هذه القصص ،
أســتطاع القاص العراقي املبدع ( علي
السباعي )  ،أن يقدم لنا صورة متميزة ،
عن إبداعاته في هذا الفن اجلميل – فن
كتابة القصة القصيرة – بأسلوب أمتاز
باحلبكة  ،وبجمال العبارة وســهولتها
التي متتازُ بدقتهــا وعمقها الذي ينفذ
ُ إلــى ذائقــة املتلقــي  ،دون تعقيــد ،
ليحقق بذلك مكانــة مرموقة له بني
كتــاب القصــة القصيــرة  ،ليس في
العراق وحده  ،وإمنا على أمتداد الساحة
العربية  ،مســتخلصا ً موضوعاته من
أتون الواقع  ،امللتهب بالصراع  ،واحملتدم
بالتناقضات  ،ليشــكل حضورا ً فاعالً ،
في دعم قضية اإلنســان  ،وأحالمه في
حياة حرة  ،خالية من اجلور واالضطهاد
والتعسف .

شعر

«في الثقافة والخطاب عن حرب الثقافات»..
مقاربة تحليلية ونقدية
العربي لألبحاث ودراســة
صدر عــن املركز
ّ
املغربي عبد
للباحــث
كتاب
السياســات
ٌ
ّ
الرزاق الدواي* عنوانه« :في الثقافة واخلطاب
عن حرب الثقافات» ( 215صفحة من القطع
الكبير).
ويركز هــذا الكتاب على مقاربــة حتليلية
ونقديــة إلشــكالية الثقافة فــي الفكر
املعاصر ،وللمفاهيم املتفرعة عنها ،احلديثة
النشــأة .مثل :الهويــة الثقافية ،املثاقفة،
الهيمنة الثقافية ،العوملة الثقافية ،الصراع
واحلوار بني الثقافات ،الدميقراطية الثقافية.
يتصــدى بالنقــاش آلراء عددٍ من
ثم
ّ
ومــن ّ
ّ
املفكرين واملؤ ّرخني والباحثني ،أمثال :السيد
ياسني ،رضوان السيد ،وجيه كوثراني ،محمد
عابــد اجلابــري ،نادية مصطفــى .ويخلص
إلى اســتنتاج أ ّن مقاومة العوملة ال تعني،
ويجب أن ّل تعني ،رفض احلداثة ومك ّوناتها
كالعقالن ّيــة والتنوير والعلم والدميقراط ّية
وحقوق اإلنســان .بل علــى املقاومة اجملدية
للعوملــة أن تعتمد على القيم اإلنســان ّية
للحداثة نفسها.
يقســم املؤلف كتابه إلى خمسة فصول،
ويتنــاول في األول منهــا :العناصر اجلديدة
إلشــكالية الثقافــة ،ويــدرس املكونــات
والعوامل اخلاصة بالتصور اجلديد إلشكالية
الثقافة ،مع رصــد جململ التحوالت الداللية
التي طرأت على اخلطاب العام عن الثقافة،
ابتــداء مــن النصــف الثاني مــن القرن
العشرين.
وصعــودا ً إلى الطالئــع األولى مــن القرن
العشــرين .ويبــن املؤلــف أن أهــم تلك
ً
أساســا في كون مفهوم
التحوالت تتعني
الثقافــة قد أصبح فــي املــرة األولى ،في
مسار تطوره الداللي ،مرتبطا ً بقيم ومبادئ
الدميقراطية وحقوق اإلنســان .وكذا قضايا
التحرر والتنمية بصفة عامة.
ويشــ ّرح الفصل الثاني في الكتاب ،ماهية
اخلطاب بشــأن «حرب الثقافات» في الفكر
الغربي املعاصر ،إذ يتناول فيه الدواي ،واحدا ً
من األطروحات املهمة املرتبطة بإشــكالية
الثقافة واملســتأثرة فيها منذ تسعينيات
القرن املاضي .ويجــري إطاللة جديدة على
مضامــن خطابات غربيــة معاصرة ،حول
املوضوعة املذكــورة ،وهي خطابات صاغها

ثقافة

آخر المطبات
جالل حسن

مفكرون أميركيــون مرموقون ،ينتمون إلى
جامعات مشهورة.
ويهتم الفصــل الثالث ،بإشــكالية احلوار
بني الثقافات وســياقات تطورها في الفكر
املعاصــر ،منطلقــا ً من تســاؤل :في هذه
املطالــع األولى لأللفيــة الثالثة ،هل ميكن
القــول إن احلوافــر واإلمكانات والشــروط،
الكفيلــة بإجناح مبــادرات إقامــة حوارات
مثمرة ومســتمرة بني الثقافات البشــرية،
تتوافــر فعــاً؟ وفــي ســبيل اإلجابة عن
التســاؤل يبــرز املؤلف ما اعتبــره عراقيل
تنتصب أمام محاوالت إيحاد أرضية ومبادئ
عامة للحوار الثقافي على الصعيد العاملي،
يقبل بهــا اجلميع ،خاصة فــي عالم اليوم
الذي انكشــفت فيه حقيقــة ان كل واحد
مــن الكيانات الثقافية املوجودة ،يتشــبث
مبنظومــة املرجعيــة والقيميــة اخلاصة،
بدرجات تتفاوت من حيث التطرف.
ويتوســع املؤلف في الفصل الرابع للكتاب،
في بحث مساقات النقاش العربي النقدي
إلشــكالية «صــدام احلضــارات» ،مقدما ً
«معها حملة عن موضــوع» ،توضح مضمون
حوار احلضــارات ومفاهيمه ،وتبني كيف انه
ولد من رحم اعتراض تلك احلضارات.
والتصــدي له .ويخصــص الفصل اخلامس
واألخيــر في الكتاب ،للنظر في اشــكالية
«الهوية والعوملة الثقافية» .ويالحظ املؤلف
هنا ،أن االهتمام بإشكالية الهوية الثقافية
يتعاظم يوما ً بعد آخر ،بسبب جتدد مشاعر
االرتباط العاطفي املثالي باألرض وبالذاكرة
اجلماعية ،وكذا بالتاريخ واحلنني الى املاضي
والى األوطــان عمومــاً .ذلــك اضافة الى
التأثيرات التي تخلقها أيديولوجيات التحرر
الوطنــي واالنتفاضات والثورات الشــعبية
اجلديدة التي تنجز بفضل عزمية الشعوب.
ويتســاءل املؤلف في نهايــة الكتاب ،عن
ما ميكن ان يحمله بــزوغ فجر ربيع الثورات
العربية ،من عناصر جديدة لتطوير الثقافة
والهوية العربيتني؟
* عبــد الرزاق الدواي .كاتب وباحث مغربي.
أســتاذ الفكــر الفلســفي واالجتماعي
املعاصــر فــي كليــة اآلداب والعلــوم
اإلنسانية ،جامعة محمد اخلامس الرباط.
لديه دراسات ومؤلفات عديدة.

في آخر املطبات عليك التريث قليال
أن تعن نفسك على رفع خطوتها
لكي تعبر بكل قواك ،وال تلتفت
ليس مهما ان تلتفت على استدارة منحني
بوجه بحار حزين
املهم ان تغمض عينيك على خيال يتسع
ويحلق ،كدخان كثيف
ال يطير ،وال يحط
يرسم في األفق كومة حطب
هكذا يشير دود السنادين الرخيصة
هكذا تقول الساعة على رقاص ال مييل
هكذا رغم اعوجاج عقارب األيام
****
آخر املطبات
جلوسك في نهاية القطار
سمه « فاركون» العمر

سنوات االنكسار
سمه ما شئت.
أنت حر في التسمية
لكنك هذه املرة ،مجبوال على الرحيل
فخير لك ان متسك مقبض التوازن
في منتصف سقف العربة األخيرة
حتت عمود احلديد
كما ميسك الالجئون قلوبهم.
عند عبور البحار الهائجة
****
هذه املرة ،ال مفر
أنت أمام آخر املطبات
وما عليك إال أن تقف
او جتلس القرفصاء
لكي تقيس املسافة بني تشنج أصابعك
وبني عض أهوال الزمن
هل تعبر؟ هل تنط؟ هل تقفز؟
املشكلة ليست في القطار
بل ،في انحراف السكة اخلائنة.

من أعمال الراحل أحمد الربيعي
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( لقاء العمر)

مذكرات الرئيس جالل طالباني
رحلة ستين عام ًا من التكية الى قصر السالم

تضع "الصباح اجلديد" بــن يدي القارئ الكرمي
ما ميكــن أن يوصف مبذكــرات للرئيس الراحل
جــال طالبانــي ،وتتميز املذكــرات وهي عبارة
بوح متصل لألســتاذ صالح رشــيد ،بأنها
عن ٍ
صــورة مفصلة بل تشــريح سياســي ملرحلة
حاسمة في تاريخ العراق تشمل السبعينيات
والثمانينيات والتسعينيات وحتى يومنا هذا.
ــرف عــن مام جــال من
وعلــى عكــس ما ُع ِ
دبلوماســية ونزوع نحو التســويات التي عرف
بها خــال ثماني ســنوات من جلوســه على
مقعد رئاســة اجلمهورية العراقية ،فأنه على
العكس من كل ذلك يدلي بــآراء في غالبيتها
إشكالية ،ونحن ال نتحدث عن املعلومات وسرد
املعطيات التاريخية لعالقته بصدام حســن
وفرقــه اخملتلفــة للتفاوض مع االكــراد ،بل أنه

يتجاوز الى العالقة مع إيران وســوريا والواليات
املتحــدة وبقيــة األطراف التــي كان لها متاس
مع امللف العراقــي في مراحله اخملتلفة ،لكننا
نتحــدث عــن اآلراء املتعلقة بالشــخصيات
التي رافقته خالل مرحلــة بناء االحتاد الوطني
الكردستاني وتشكيله للبؤرة السياسية في
اعقاب عام (1975م) وهزميــة الثورة الكردية أثر
اتفاق اجلزائر بني الشاه وصدام.
وتشــكل املذكرات إنارة معمقة للطريقة التي
اتبعها مــام جالل فــي معاجلتــه للتحديات
واحللول التــي خرج بها لتجاوزهــا ،ولكنها ال
تخلو ً
أيضــا من اضاءة البعد الشــخصي ملام
جالل مما يســاعد في نهاية املطــاف الباحثني
السياســيني واملواطنني على حد سواء العرب
يجر
واالكــراد علــى االطالع على أســرار لــم ِ

التطرق اليها في املاضي.
وغني عــن القول أننا في "الصباح اجلديد" نع ّد
هذه املذكرات شــهادة تاريخية من شــأنها أن
تستكمل املشهد السياسي العراقي الراهن،
وهي تنطــوي على مفاجــآت وطرائف ال ميكن
ألحد من خــارج الدائرة الضيقــة ملام جالل أن
يطلع عليها.
"الصبــاح اجلديــد" ســوف تنشــر القســط
األساســي من هذه املذكــرات ،وهي ال تتحمل
مســؤولية أي آراء قــد تنطــوي علــى بعــض
القسوة هنا وهناك ،وستحاول تخفيفها بقدر
اإلمكان ،ونأمل أن يتجاوب الساسة الكرام في
كردســتان وفي الفضاء العراقي من خالل هذه
العملية ويســهموا بدورهم فــي إضاءة بقية
املشهد.

إعداد :صالح رشيد
ترجمة :شيرزاد شيخاني

تأثيرات االحتاد السوفيتي
واجلبهة االشتراكية على البارتي
*في تلك الظــروف ماذا كان تأثير
اإلحتاد الســوفيتي و املعســكر
اإلشتراكي على احلزب؟
 لألسف املسؤولون الذين عينهمالســوفييت للملف الكردي كانوا
في غالبيتهم مــن اآلذربايجانيني،
وكان هؤالء ينظــرون الى القضية
القومية الكردية بنظرة شوفينية
وكانت لهــم آراء خاطئة حولها،
حتــى انهــم أثــروا فــي تفكير
همزة عبــداهلل ســكرتير احلزب ،
منهم بروفيســور روســي يدعى
(فيلجيفسكي) الذي عني كخبير
في الشــؤون الكرديــة وله كتاب
حول املسألة الكردية ،لكن معظم
آرائــه كانت خاطئــة ،منها قوله
"ان اجملتمــع الكردي هــو مجتمع
عشــائري ،وان اإلقطــاع هو القوة
األساسية فيه ،وعليه يجب كسب
العشــائر وعن طريقها سنتمكن
مــن إحــداث التغييــر باجملتمــع
واحلركة التحررية الكردســتانية"،
أما اآلذريون فــأن نظرتهم كانت
شوفينية عموما ،لذلك لم يكونوا
مبالني كثيــرا بالقضية الكردية،
كان جعفر بافروف أحد هؤالء الذين
حاولوا كثيرا معاداة (ز.ك).
أعتقد بأن خطأ الســوفييات بدأ
من هناك ،حني جاءوا للقضاء على
(ز.ك) وأسســوا احلزب الدميقراطي
الكردســتاني اإليراني بديال عنه..
لســت معترضــا على تشــكيل
هذا احلزب ،ولكــن كان بإمكانهم
اإلبقــاء علــى (ز.ك) وحتويله الى
حــزب دميقراطي وتغيير إســمه
وإعداد برنامج سياســي له وإجراء
إنتخابــات لقيــادة سياســية،
ولكنهم لم يفعلوا ذلك بل جاءوا
بالقاضي محمــد وقالوا له ذهب
وشــكل حزبا وضع لــه برنامجا.
صحيح أن القاضي كان مع ( ز.ك)
ولكن مع ذلــك لم يذهب أحد من
قياداتــه الثورية معــه الى احلزب
اجلديــد .كان القاضي إســتولى
على احلزب مبســاعدة السوفييات
وأتى باجلناح العشائري الى احلركة
الكردية في ايــران ،وفي أثناء وجود
(ز.ك) ظلوا بضعفهم.
وفي كردســتان العراق كان همزة
عبداهلل مــن الناحيــة الفكرية
شــيوعيا وواقعــا حتــت تأثيــر
الســوفييت ويعتقد بــأن كل ما
يقوله الســوفييات هو احلق ،حتى
حني وضعنا برنامــج البارتي كان
يظــن بأنه مــن األفضــل عرضه
على الســوفييت للتصديق عليه،
وهكذا أرســله برفقة مصطفى
خوشــناو وميرحــاج الــى تبريز
لعرضه علــى الروس ،وهم تالعبوا
به كيفما شاءوا .وكلما أردنا إجراء
تغيير فــي البرنامــج كان همزة
يعارضنــا ويغضب منــا ويرفض
املســاس به.وكنا في ذلك الوقت
نظــن فعال بــأن البرنامج بحاجة
الى تعديالت ،خاصــة أنه خال من
التطــرق الــى مســألة اإلصالح
الزراعي ،ونرى بأنه ليس شــرطا أن
يلم السوفييات بأمورنا وأوضاعنا،
ولكن همزة كان يصف السوفييات
دائمــا بآباء األكراد ،ويقــول بأن أبا
الكرد ال يوافق ،ولكننا إســتطعنا
التغلب على هــذه العقلية ،وقلنا
بأننا نحب الســوفييات ولكن هذا
اليعني بأن يكون كل ما يناسبهم
يناسبنا أيضا ،هذا تفكير خاطيء،
كنا نشك في مصداقية طروحات
همزة ونعتقــد بأنه غير صادق في
تنسيب كل األمور الى السوفييات.
وفعال حني ذهبت الى موسكو عام
 1955تبني لي بأن كل ماقاله همزة
لم يكن كالمه وكنــا نظن بأن ما
يقوله يعبر عن ميينيتــه ويريد أن
ينسبه للســوفييات لكي يفرضه

عــدة قصائد عــام  1954متحورت
حول الســام ،وكنت قــد كتبت
مقدمة لهــا وأصدرتهــا بكتاب،
وأثــارت تلــك املقدمة مشــكلة
بالنســبة لنا حيــث كتبته برؤية
يســارية وهاجمــت اإلمبريالية و
وصفتها مبصاصي الدماء ،ولذلك
أحلنا الى احملاكمــة ،و حكم على
الشاعر باإلبعاد لســنة واحدة ،و
اإلفراج عني ألني كنت الناشــر و
ليس الشاعر.
حلمي علي شريف

حمه احمد طه (الشاعر كامران)

الصورة من اليسار الشاعر هزار موكرياني  -الباحثة جميلة جليل – البروفيسور كمال مظهر أحمد.

في كردستان العراق كان همزة عبداهلل من الناحية الفكرية شيوعيا وواقعا تحت
تأثير السوفييت ويعتقد بأن كل ما يقوله السوفييات هو الحق ،حتى حين وضعنا
برنامج البارتي كان يظن بأنه من األفضل عرضه على السوفييت للتصديق عليه،
وهكذا أرسله برفقة مصطفى خوشناو وميرحاج الى تبريز لعرضه على الروس،
وهم تالعبوا به كيفما شاءوا
علينا.
خطأ آخر وقعنا فيــه وهو ذيليتنا
للســوفييات.كنا نظــن بأن كل
ما يأتي من موســكو هــو مبثابة
كالم نــازل من الســماء كالقرآن.
ولكننــا إســتدركنا ذلــك فيما
بعــد وإعتمدنا على أنفســنا.في
تلك الفتــرة كنت ضمــن اجلناح
اليســاري في احلــزب ،وكان أنصار
هذا اجلناح هــم األكثر وعيا داخل
احلزب منهم حلمي علي شــريف
الذي كان أكثرنا تثقيفا وخبر حياة
الســجن ،وفي كويســنجق كان
معنا محمدأمني معروف الذي كنا
نعتبره معلمنا ،وكذلك األســتاذ
ابراهيــم أحمد بعــد اإلفراج عنه
مــن الســجن وكان أكثرنا فهما
للمســائل ،وأصبح مرشدا وقائدا
لذلك اإلجتاه اليســاري ،وكان يريد
تبني املاركسية اللينينة والقبول
بالدميقراطية الشــعبية وجعلها
شعارا لنا ،الى جانب اإلهتمام بحل
قضية اإلصــاح الزراعي وتعميق
العالقة مع اإلحتاد السوفييتي.
كنا ضــد مفهوم عــدم اإلنحياز،
ألن احلكومة العراقية كانت تدعو
الى عــدم اإلنحياز.وكان األســتاذ
ابراهيم أحمد يقول “نحن لســنا
علــى احليــاد ،فهنــاك جبهتان،
األولى جبهة املعسكر اإلشتراكي
بقيادة السوفييت ،والثانية جبهة
اإلمبريالية بقيادة الواليات املتحدة،
ونحن ضد أميركا ولذلك فإن عدم
اإلنحياز ال معنــى له".لقد منا هذا
اإلجتــاه داخل احلــزب وأصبحت له
السلطة ،أي لم يكن أحد يستطيع
مواجهة هذا التيار اجلارف.
صدرت عدة كتب حول الدميقراطية
الشــعبية ،ولكن ألننــا لم نكن
نلم بلغات األجانب ،كان األســتاذ
ابراهيم أحمــد يترجمها لنا ،كما

قرأ عدة كتب حــول الدميقراطية
الشــعبية فــي الصــن وأفكار
ماوتســي تونــغ ،ولهذا الســبب
شــاعت مســألة الدميقراطيــة
الشعبية بيننا.
جمهورية كردستان الدميقراطية
الشعبية
* كيف كنتم تربطون بني املسألة
الكردية و العراقية؟
كنا نتطلع الــى نظام دميقراطيشــعبي بقيادة الطبقة العاملة،
وألول مرة رفعنا نحن شعار إسقاط
النظام امللكي ،كما رفعنا شــعار
حق تقرير املصيــر ،وكان مقصدنا
هو تأسيس جمهوريتني في العراق،
دميقراطية شــعبية كردستانية،
وأخرى دميقراطية شــعبية عربية
تندمجان معا لتأسيس جمهورية
عراقية دميقراطية شــعبية ،على
أن يكون جلمهورية كردستان احلق
في التمثيل بــاألمم املتحدة وعقد
الصالت اخلارجية.هذه األفكار متت
صياغتها عام  1953ولكن بداياتها
تعود الى عام .1951
وكما أشرت ســابقا كان التوجه
اليســاري غالبا على احلزب ويعبر
عنه في شــعارات احلــزب ،و عودة
الدكتور جعفر من بريطانيا والذي
درس في إيران خدمنا كثيرا وخاصة
في نقــل تلك املباديء اليســارية
التي كانت شائعة في ايران بذلك
الوقت.
كرد ايران ومساهمتهم في
صفوف احلزب
* كثرة حديثك عن الشخصيات
الكردية اإليرانية جترنا الى تساؤل
حول مســاهماتهم فــي احلزب،

وكيف أن الشــاعر هزار مثل كرد
العراق في مهرجانات اخلارج؟
 شــعب كردســتان لم يفرق فيذلك العصر بني بعضهم البعض،
فجميــع كرد إيــران الذين ضاقت
بهم بالدهم جلــؤوا الى حزبنا مثل
عبدالرحمن زبيحي وهزار وحســن
قزجلي ودلشاد رسول ،كانوا جميعا
أعضاء في احلزب وتولوا مسؤوليات
فيه.
كان األستاذ ابراهيم أحمد يرى بأن
يكون في جميع أجزاء كردســتان
حزب واحد له بفروع متعددة ،مبعنى
أن يكون في كل جزء من كردستان
حزب ،وأن تكون هناك قيادة قومية
واحدة جتمع تلك األحزاب .وفي تلك
السنة حاولنا قدر اإلمكان أن يكون
هناك حــزب مماثل في كردســتان
تركيا ،فشجعنا عددا من الطالب
الذيــن تخرجــوا مــن اإلعدادية
وكانوا يرغبون في إمتام دراساتهم
بجامعــات تركيــا لكــي يعقدوا
الصالت مــع كردهــا ،كان منهم
شــخص يدعى نزاد وهو شاب من
كركوك كان يزاملني في اإلعدادية،
وشخص آخر ترشح لذلك وهو أنور
شقيق املرحوم أحمد محمد أمني،
وكان له دور مشــهود فــي إذكاء
الروح القومية لدى الكرد هناك.
بناء العالقات مع الكرد في أجزاء
كردستان األخرى
* هل كان الهدف من إرسال هؤالء
الطلبة تأسيس حزب كردستاني
في تركيا؟
 كان الهــدف هــو للدراســةوكذلك بناء العالقات ،لقد أرسلنا
بعضهم لكي يســعوا لتأسيس
احلزب في املســتقبل وإحياء الروح
القوميــة لدى كــرد تركيا.كما أن

ســفر هزار الى اخلارج عبر سوريا
لتلقي العالج أردنا إستغالله لكي
يجتمــع بالكرد هنــاك ويقنعهم
بتأسيس احلزب ألنه لم يكن هناك
حزب كردي .أما على الصعيد احمللي
فقد كان لألستاذ مسعود محمد
دور بارز داخل البرملان العراقي ،فقد
كان يرجتل خطاباته بعربية ناصعة
ويتحدث عن الكثير من املســائل
املتعلقة بالكــرد والوطن الكردي
ويلقي الضوء على تخلف مناطق
كردستان.
في الســنة ذاتها شهدت عالقاتنا
مــع األحــزاب العراقيــة تطــورا
ملحوظا ،فقد حتسنت عالقتنا مع
احلزب الشيوعي و كذلك مع احلزب
الوطني الدميقراطي العراقي.كما
حاولنا أن نحسن عالقتنا مع اجلناح
اآلخر من احلزب الشيوعي املعروف
بجماعة القاعدة ،ويقودهم حميد
عثمــان ،لذا أســتطيع أن اُقول ان
تلك السنة عموما كانت سنة خير
عميم لعملنا ونشاطنا السياسي
واحلزبي.
في تلك السنة أيضا ألقي القبض
علــى بهاءالدين نــوري وأحيل الى
احملاكمة ،و دافع عن نفســه بكل
شــجاعة ،كما دافع ببســالة عن
موقفه من مسألة اإلعتراف بحق
تقريــر املصير ،و كان هــذا كافيا
إلصدار حكم اإلعدام بحقه ،ولكن
مت تغييره الى احلكم املؤبد.
كمــا إســتفدنا في ذلــك العام
أيضا من رجل عربي مثقف يدعى
داود الصائــغ ،وهو أحــد القياديني
الشيوعيني الســابقني إنشق عن
احلزب وأســس منظمــة العمال
الشيوعيني ثم طرد من احلزب وجلأ
الينا فآويناه ،وطلبنا منه أن يترجم
لنا بعض الكتب املاركســية ألنها
كانت نــادرة ،وبدأها بترجمة كتاب

اإلشتراكية العلمية واإلشتراكية
الطوباوية ومت طبعه من قبلنا.
*ثم ماذا حدث؟
أتذكــر أننا جنحنا أيضا مع إنتهاءالعطلة الصيفية من عقد عالقة
مــع القوميــن العــرب ،حيث أن
عالقتنــا كانت محــددة فقط مع
الشيوعيون ،وفي خريف عام 1953
إلتقيت بأحد الطالب ويدعى زكي
و آلول مرة ســمعت منه بإســم
حزب البعث ووجوده في العراق.
أول نشاط سياسي خارج
كردستان
* متى كان أول نشــاط سياسي
لك في اخلارج؟
 ألول مــرة حتدثــت فــي مؤمتــرالقومي العربــي ،وكنت أول كردي
يتحدث فــي ذلك املؤمتر عن األخوة
العربية الكردية والنضال املشترك
للشــعبني ،وكان الشــيوعيني
منزعجني جدا وأثاروا ضجة كبيرة
وإتهمونا باليمينية والرجعية ألننا
نتعاون مع القوميني العرب.
*وهــل العالقــات مــع األحــزاب
العراقيــة العربيــة تثيــر فعــا
مخاوف الشيوعيني؟
 الشيوعيون كانوا يريدون أن تكونعالقتنــا محصورة بهــم فقط،
وأتذكر فــي ذلك العام عــاد هزار
موكريانــي من املهرجــان العاملي
وكتب بعــض القصائد كما ترجم
عدة كتب عن حركة الســام في
العالم مت نشــرها بواســطة إحتاد
شباب كردســتان ،أما حمه احمد
طه (الشــاعر كامران) فقد كتب

احلب و الزنزانة
*دعنا نتحــول الى بعض احملطات
اخلاصة بحياتــك ،يقال بأنك في
تلك الفتــرة كنت تخوض عالقة
غرامية؟
 أحداث تلك الفترة تثير الشجونفعال ،أتذكر حينها كنت شابا في
مقتبل العمر ،ذهبــت الى محال
تدعى"محــال خياطــة شــيك"
وإبتعــت بدلة جديــدة ،وكنت قد
تعرفــت تــوا بفتاة فــي اجلامعة
ونتبادل مشاعر احلب والغرام .وكنت
أريد الــزواج بهــا ،وعليه هندمت
نفســي ورتبــت حالــي وإرتديت
البدلة اجلديــدة مع قميص وحذاء
جديدين ،حددت موعدا مع الفتاة.
خرجت من الكلية بحدود الساعة
 11.40لكي أذهب للقائها .وفجأة
وجدت أمامي إثنني من أفراد شرطة
التحقيقات اجلنائية ،كان أحدهم
معنا ويدعى أحمــد الراوي ،كنت
أعلم بأنه شرطي ولكني لم أعرف
إنتســابه للتحقيقــات اجلنائية،
أوقفوا ســيارة تاكسي وأمسكوا
بيدي وقالوا تفضــل إركب معنا،
وأخذونــي الى دائــرة التحقيقات
اجلنائيــة وبــدءوا بالتحقيق معي
لســبعة أيام متواصلة حول ذلك
الكتاب ففســدت البدلة وإنهدم
حيلي.واألنكى من ذلك أن محطة
قطار أربيل كانــت في تلك الفترة
خارج مركــز املدينة ،وأربيل مدينة
صغيرة ،ولذلك أنزلوني من القطار
وساقوني مشيا على األٌقدام نحو
ســجن التوقيفات ويداي مكبلتان
باحلديد وشرطيان يجرانني وراءهما
فلم يجدا ســيارة وال عربة لذلك
قطعنا الطريق مشيا على األٌقدام.
ودعني أروي لك قصة طريفة .كان
هنــاك طبيب يدعــى رؤوف وكان
رجــا ظريفــا وصديقا لــكل من
عوني يوسف وعلي عبداهلل وجاء
الى أربيل وحــل ضيفا على عوني،
وحدثهم عني قائــآ "اليوم رأيت
رجال موثقــا بحبل طويــل يجره
شرطيان في املدينة وكانت حليته
وشــارباه قد إختلطتا ،وملا أمعنت
النظر فيه عرفتــه بأنه مام جالل
كانــا يســوقانه نحو الســراي"،
وهكذا عرفوا بإلقاء القبض علي،
ثم متت إحالتي الــى احملكمة ،وملا
كان في القانون نص يقضي بالدفع
بعدم الصالحية ،قلــت للحاكم
بأنه اليجوز محاكمة شخص على
قضية جنائية واحدة مرتني ،ألنني
سبق أن حوكمت في بغداد بنفس
القضية وعليه ال جتوز محاكمتي
ثانية مع ذلك فقد سجنت لسبعة
أيــام ،ورحم اهلل األخ قاســم املال
افندي الذي حاول كثيرا التخفيف
عني عبر نقلي من السجن العادي
الى مستشفى السجن وهيأوا لي
غرفة هناك وأتى بالفراش واحلاجات
األخرى من منزله..
أود القــول بهــذه املناســبة ان
السجن في ذلك الزمن كان شرفا
كبيرا ويعد مبثابة زيارة احلج ،حيث
كانت تنهمــر عليك قدور الطعام
مــن كل حدب وصــوب ،املهم أنه
في السنة الدراسية 1954-1953
غبت عن املدرسة ملائة وعشرة أيام
مع ذلك فقــد كانت درجاتي جيدة
نسبيا.
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غدا ..مباراة واحد في افتتاح الجولة السابعة لدوري الكرة الممتاز

الجوية يتصدر ..ونفط ميسان يتراجع ..والنفط يقسو على الميناء
بغداد ـ الصباح الجديد:
أُســدل الســتار مســاء أول
أمس ،على اجلولة السادســة
للــدوري املمتاز بكــرة القدم،
التي شــهدت تألق العديد من
الالعبني ..ومن أبرز جنومها ،وهم
كالتالي:
حارس املرمــى ،دولفان مهدي:
لعب حارس مرمى نفط الوسط
دورا بارزا ،في فــوز فريقه على
البحري ( ،)1-2بتصديه لكرات
صعبة ..اما خلط الدفاع :عصام
ياسني :قلب دفاع النفط ،متكن
من إيقاف خطــورة امليناء ،في
ظــل إجادته الكبيــرة أللعاب
الهواء.
ســعد ناطــق :مدافــع القوة
اجلويــة ،كان لــه دورًا كبيــرًا
في القضــاء علــى محاوالت
الديوانيــة ..وميالد فالح :ظهير
أمين أمانــة بغداد ،لعــب دورًا
بارز ًا في إحبــاط الهجوم املرتد
لنفــط اجلنوب ..وحســن رائد:
العب الكرخ ،أدى بفدائية عالية
أمام حامل اللقب ،الزوراء ،وأجاد
التغطية في عمق الدفاع.
وفي الوسط :أكرم رحيم :ارتكاز
نفط ميسان ،كان سدا منيعا
تكسرت عنده محاوالت أربيل..
ومحمد عباس :العب وســط
الكرخ ،كان حلقة ربط مهمة
بني خطــي الهجــوم والدفاع،
كما كان مصدر قلق للزوراء.
علــي حصنــي :جنــاح القوة
اجلويــة الذي لعــب دور املنقذ،
في فوز فريقــه على الديوانية،
حيث كســر التعادل السلبي
من خالل صناعة الهدف األول،
وإحراز الهدف الثاني.
أمير حامد :جناح أيســر نفط

لقطة من دوري الكرة املمتاز

الوســط ،شــكل مصدر قلق
للبحــري ،وكان وراء فوز فريقه
في الوقت القاتل ،بعدما صنع
هد ًفا لزميله ،أمير صباح.
الهجــوم :محمد داود :مهاجم
النفط املميز ،صاحب الهاتريك
في مرمــى املينــاء ..ومحمود
خليل :مهاجم الكرخ الشاب،
الذي أثبت قدراته وشــجاعته
أمام الزوراء ،بتســجيل هدف
التعادل لفريقه (.)1-1
واعتلــى فريــق القــوة اجلوية
صدارة الــدوري املمتــاز بكرة
القــدم برصيــد ( )15نقطــة

بعد فوزه علــى مضيفه فريق
الديوانيــة بهدفــن مقابل ال
شيء في املباراة التي جمعتهما
امس األول في ملعب الشعب
الدولي في ختام الدور السادس
من املرحلة االولى لدوري الكرة
املمتاز .سجل هدف اجلوية االول
املهاجــم امجد راضي عبر كرة
رأســية اثر مناولة من البديل
علي حصني عند الدقيقة ()59
من املباراة ،واضاف علي حصني
الهــدف الثاني عنــد الدقيقة
(.)92
وتراجع فريق نفط ميسان الى

تشكيل لجنة لدراسة القضايا
بين»الشباب والرياضة» و»اتحاد الكرة»
إعالم الشباب والرياضة
اكد وكيل وزارة الشباب والرياضة
لشؤون الرياضة عصام الديوان ،ان
الوزارة ســتكون داعمة لالحتادات
الرياضية ومنها احتــاد الكرة من
اجل تطوير الرياضة العراقية.
وقال الديــوان خالل اســتقباله
عضو االحتاد العراقي لكرة القدم
كامل زغير بحضور مدير عام دائرة
العالقات والتعــاون الدولي احمد

املوســوي ،ان الوزارة ســتواصل
التعاون مع املؤسســات الرياضية
والبحث عــن احللول وفــق األطر
القانونيــة ،مبينا انــه بناءا على
توجيهات وزير الشــباب والرياضة
الدكتــور احمد ريــاض العبيدي،
فقد مت تشــكيل جلنة لدراســة
القضايا بــن الــوزارة واالحتاد ،اذ
نســعى للوصول الى حلول وفق
القانون والضوابط.

وأضاف ان اللجنة تشكلت برئاسة
وكيل الوزارة لشــؤون الرياضة مع
املفتش العام الى جانب الدائرتني
القانونيــة واملالية في الوزارة ،من
اجل حل املشاكل بطرق قانونية.
من جانبه اوضح عضو احتاد الكرة
كامل زغير ان االحتاد سيتعاون مع
اللجنة الوزارية املشكلة للوصل
الــى نتائج تســهم فــي تعزيز
التعاون بني املؤسسات الرياضية.

مبارزو البارالمبية في منافسات
العالم في جورجيا
إعالم اللجنة البارارولمبية
يغادرنا اليوم الثالثاء وفد منتخبنا
العراقي باملبارزة على الكراســي
إلى جورجيا للمشاركة ببطولة
كأس العالم للمدة من  6إلى 12
تشرين الثاني اجلاري.
وقال امني سر احتاد املبارزة كاظم
ســلطان :ان هــذه البطولة هي
أول بطولة تأهيلية إلى باراملبياد
طوكيو  2020في لعبــة املبارزة
وتضم مشاركة  30دولة ,لذا هي
من البطوالت املهمة الحتادنا من
حيث حجز املقاعد في اكبر حدث
رياضي مهم.

وبني سلطان :أن منتخبنا يشارك
بأربعــة العبني هم عمــار هادي
وعلي ســعدي بالفئــة  Bوزين
العابديــن غيــان وحيــدر ناصر
بالفئة  Aبرفقــة مدربهم رحيم
فالــح ,حيــث تكون مشــاركة
العبينــا مبنافســات الفــردي
بسالحي الشيش وسيف املبارزة,
اما بالفرقي فسيكتفي منتخبنا
بسالح سيف املبارزة.
وأوضــح امني ســر االحتــاد :ان
الالعبني خاضــوا وحدات تدريبية
مكثفــة مــن دون الدخــول في
معســكر تدريبي خــاص بهذه

البطولــة ,لكن رغــم ذلك نحن
نأمل منهم تقدمي مســتوى يليق
باســم بلدنــا ال ســيما بعد ان
انهوا مشــاركتهم فــي الدورة
االســيوية مطلع الشهر املاضي
وخرجوا بحصيلة  12وسام منوع
بفعاليتي الفردي والفرقي لسالح
الشيش وسيف املبارزة.
واضــاف :ان الوفد يترأســه وفاء
جذول نائب رئيس االحتاد يرافقها
علي لعيبــي اداريا ً مــع املترجم
عبد الســام صبيــح ,باإلضافة
الى احلكم الدولي ســعد محمد
هاشم.

تقرير

مركــز الوصافة بعــد تعادله
السلبي مع مضيفه فريق اربيل
في املباراة التــي جرت بينهما
في ملعب فرانسوا حريري.
وحقق فريق النفط فوزا ً عريضا ً
على ضيفه فريق امليناء باربعة
اهداف مقابل هدفني في املباراة
التي اقيمت بينهما في ملعب
الصناعة ،سجل اهداف الفريق
الفائز محمــد داود (هاترك) في
الدقائــق (30و57و )62وزميلــه
بســام شــاكر فــي الدقيقة
( ،)48واحــرز هدفــي الفريــق
الضيــف احملترف اديــر والبديل

سلطان جاسم في الدقيقتني
(55و ،)93واشــهر حكم اللقاء
هيثــم محمد علــي البطاقة
احلمراء بوجه الالعبني حســام
مالك (امليناء) وبشــار سعدون
(النفط).
وخطــف فريــق احلســن ثالث
نقاط مهمــة من مضيفه فريق
الســماوة بعــد ان تغلب عليه
بهــدف وحيد في املبــاراة التي
جرت بينهما على ملعب الفريق
اخلاســر ،ســجل هدف الفريق
الفائــز الالعب حمزة محمد في
الدقيقة ( )22من املباراة.

وكانــت مباريــات اجلولــة قد
اسفرت عن فوز الشرطة على
الصناعات الكهربائية بثالثية
نظيفة ،وحقق احلدود فوزا ً ثمينا ً
على الكهربــاء بهدفني مقابل
هــدف واحد .وعــاد فريق نفط
الوسط بثالث نقاط مهمة بعد
تغلبه على مضيفــه البحري
بهدفــن مقابل هــدف واحد،
وواصل فريــق الطلبة عروضه
اجليدة ونتائجه االيجابية بفوز
صعب على ضيفه فريق النجف
بهدف وحيد ،وحقق فريق امانة
بغداد فوزا ً غاليــا ً على ضيفه
نفط اجلنوب ،وحســم التعادل
االيجابــي بهدف وحيــد لقاء
الزوراء مع الكرخ.
وتنطلــق مباريــات اجلولــة
الســابعة من املرحلــة االولى
للمنافســة يوم غــ ٍد االربعاء
باقامة مباراة فريقي الكهرباء
والشــرطة في ملعب التاجي،
وتقام اخلميس مباراتان ،ملعب
الشــعب يضيف لقــاء الزوراء
والبحــري ،ويضيــف ملعــب
الفيحــاء مبــاراة فريقي نفط
اجلنوب والنجف.
وجترى اجلمعــة  7ماريات ،ملعب
الكــرخ يضيف لقــاء أهل الدار
وفريــق النفــط ،وفــي ملعب
الديوانية تقــام مباراة الديوانية
وضيفه فريق احلســن ،ومباراة
نفط ميســان واحلدود تقام في
ملعب ميسان الدولي ،اما مباراة
فريقي نفط الوسط والسماوة
فتقام في ملعب النجف الدولي،
ويضيف ملعــب التاجي مباراة
الصناعــات الكهربائية وأمانة
بغداد ،وفي ملعب الفيحاء تقام
مباراة املينــاء والطلبة ،ويلتقي
فــي ملعــب الشــعب الدولي
فريقي القوة اجلوية وأربيل.

الحسون رئيسًا التحاد الشراع واأللعاب المائية
بغداد ـ إعالم األولمبية:
اســفرت انتخابات االحتاد العراقي
للشــراع وااللعاب املائية عن فوز
كل مــن حتســن علي احلســون
ونضــال عبــد ســعيدان واحمد
مظلوم سندال وجمال علي عزيز
وثامر جعفر احمد ومحمد عباس
مكي وباســم احمــد محمد في

االنتخابات التي جرت صباح اليوم
االثنني في املركز الثقافي النفطي
بالعاصمــة بغــداد وبحضور 18
عضوا ميثلون الهيئة العامة الحتاد
اللعبة والبالغ عددها  18شخصا.
وحصــل كل مــن حتســن علي
احلسون على  18صوتا وجمال علي
عزيز على  16صوتا وباســم احمد

محمد علــى  15صوتــا وحصل
محمد عبــاس مكي وثامر جعفر
احمد واحمد مظلوم سندال على
 14صوتا لكل منهم ونضال عبد
ســعيدان على  11صوتا ،وسيتم
توزيــع املناصــب فــي االجتماع
الرســمي االول لالحتاد وخالل مدة
زمنية اقصاها  15يوما.

الدولي إبراهيم ضياء يوقع على
كشوفات طائرة نفط ميسان
بغداد ـ عباس هندي*
اعرب الالعب الدولي للكرة الطائرة،
ابراهيم ضياء ،عن سعادته الغامرة
بالتوقيــع على كشــوفات فريق
نفط ميســان ،معلنا دخوله حتديا
جديدا في املســابقة ،بعد ان مثل
العديد من االنديــة البغدادية في
املواسم السابقة ،واخرها مع فريق
الشرطة.
وقال ضيــاء :ان الدفــاع عن الوان
الفريق امليساني يعد حتديا ً جديدا ً
لي ،بعد ان اســهمت فــي الفترة
الســابقة بحصــول االندية التي
مثلتها علــى العديد من االلقاب،
وآن االوان لتجربــة جديــدة ال تقل
شــأن عن ســابقاتها من الناحية
املادية واملعنوية ،ســيما ان الفريق
اســتقطب العديد من االســماء
الالمعــة فــي ســماء الطائــرة

للمشاركة بدورة تدريبية
بغداد ـ الصباح الجديد:
تلقى االحتاد املركزي بكرة الســلة دعوة رســمية من
االمانة العامة لالحتاد العربي للمشاركة بدورة تدريبية
دوليــة تقام في القاهــرة للمدة من  25-18تشــرين
الثاني اجلاري ..اعلن ذلك رئيس االحتاد ،الدكتور حسني
العميــدي ،وقال :ان بدل املشــاركة في الــدورة ،التي
يحاضر فيها خيرة املدربــن من اصحاب االختصاص،
ســيكون  200دوالر ،تدفع الى االمانة املالية الحتاد كرة
السلة املركزي .مشــيرا ً الى :ان هذه الدورات العلمية
التخصصية ســيكون لها التأثيــر الفاعل في زيادة
علميــة مدربينا ،وتطوير قدراتهم الفنية ،بالشــكل
الذي يصب في مصلحة تطوير السلة العراقية.

«الشطرنج» يشارك في
بطولة العرب بتونس

بغداد ـ رافد البدري*
تلقى االحتاد العراقي املركزي للشــطرجن دعوة رســمية
من نظيره االحتاد العربي للمشــاركة في بطولة العرب
الفردية للرجال والنســاء والتي ستقام في دبي للفترة
من  11/26ولغاية  ، 2018/12/6وينظمها االحتاد االماراتي
للعبة ،وبإشراف مباشــر من االحتاد العربي ،وتضم هذه
البطولة نشــاطات عــدة ،منها اقامــة بطولة العرب
الفردية للرجال والنساء للشطرجن الكالسيكي ،وبطولة
العرب الفردية للرجال والنســاء بالشــطرجن الســريع،
اضاف ًة الى اقامة بطولة الشطرجن اخلاطف.
كما ســيقام على هامــش البطولة اجتمــاع اللجنة
التنفيذية لالحتاد العربي للشــطرجن .كما تلقى حكمنا
الدولي ،اســعد اســماعيل توفيق ،رئيس جلنة احلكام
العراقي،دعــوة خاصة من االحتــاد العربي للعبة حلضور
البطولة بعد ترشيحه رئيسا ً للجنة احلكام فيها.
* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

سبعة حكام في كورس
النخبة اآلسيوي

بغداد ـ الصباح الجديد:
يشــارك  7من حكامنا الدوليني بكــرة القدم في
كورس حكام نخبة قارة آســيا الــذي تضيفه دبي
اإلماراتيــة ابتدا ًء مــن  19ولغايــة  25كانون األول
املقبــل ،وهم للوسطوســام زيد ثامــر ،فضال عن
احلكام املســاعدين ،أميــر داود ومؤيد محمد علي
وحيدر عبد احلســن وواثق مدلل واكرم علي وميثم
خماط.
من جانب اخر ،اجتاز حكمنا الدولي الشاب ،يوسف
ســعيد ،االختبارات النظرية والبدنية املؤهلة إلى
قائمة حــكام النخبة في قارة آســيا التي اقيمت
وبي ســعيد :انه متكن من فرض
مؤخرا ً في ماليزياّ .
حضــوره اجليد في االختبــارات التــي اقيمت في
كواالملبور بإشــراف جلنة احلكام في االحتاد اآلسيوي
لكرة القدم.

مفكرة اليوم

دوري أبطال أوروبا

من مباراة سابقة لفريق نفط ميسان بالطائرة
العراقية.
واضــاف :ان الفريــق امليســاني،
بقيادة املدرب محمد لعيبي ،حرص
على ضم كل مــن الالعبني الرافع
عقيل جليــل ومرتضى زهير وعلي

«السلة» يتلقى دعوة

قاســم وناصر جميل وسراج علي،
وهناك حتركات جدية على عدد من
الالعبني املميزين.
* املنسق اإلعالمي الحتاد الطائرة

موناكو ـ كلوب بروج
زفيزدا ـ ليفربول
أتليتكو مدريد ـ دورتموند
انتر ميالن ـ برشلونة
نابولي ـ سان جيرمان
شالكة ـ جالطة سراي
هوتسبيرز ـ أيندهوفن
بورتو ـ لوكوموتيف
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مواجهات مثيرة في دوري أبطال أوروبا ..اليوم

فالفيردي يرفض المخاطرة بميسي ..والتاريخ يقلق أتلتيكو قبل مواجهة دورتموند
العواصم ـ وكاالت:
قرر إرنســتو فالفيــردي ،املدير الفني
لبرشــلونة ،اســتدعاء األرجنتينــي
ليونيل ميســي ،إلــى القائمة التي
ستســافر إلى إيطاليا ملواجهة إنتر
ميالن ،اليــوم ،في إطار اجلولة الرابعة
من دور اجملموعات بدوري أبطال أوروبا.
وذكرت صحيفــة «موندو ديبورتيفو»
اإلســبانية ،أن ليونيــل ميســي
سيســافر مع الفريق الكتالوني ،دون
احلصول علــى التصريح الطبي حتى
اآلن باملشاركة في املباريات.
وأشارت الصحيفة إلى أن فالفيردي قد
يترك ميسي على مقاعد البدالء حتى
ال يخاطر بإشــراكه ،منوهة أن املدرب
قد يلجأ إلى البرغوث األرجنتيني حال
تعقد األمور في املباراة.
وغــاب ليونيل ميســي عــن آخر 4
مباريات لبرشلونة ،بعدما أصيب في
ذراعه خالل مباراة إشــبيلية في إطار
الليجا ،ليتقرر غيابه عن املالعب ملدة
 3أســابيع ،قبل أن يعــود قبل املوعد

احملدد.
ويتصــدر برشــلونة ،مجموعتــه
األوروبيــة برصيد  9نقــاط ،بفارق 3
نقاط عن الوصيف إنتر ميالن.
من جانبــه ،يســعى أتلتيكو مدريد
الستعادة توازنه في األسابيع األخيرة،
بعد فترة تذبذب فــي األداء والنتائج
محليا وأوروبيا ،عندما يستقبل مساء
اليوم ،نظيره بوروســيا دورمتوند ،في
إطار اجلولة الرابعة من دور اجملموعات
بدوري أبطال أوروبا.
وتلقى الروخيبالنكوس ضربة قاسية
في اجلولة املاضية ،حيث اســتقبلت
شــباكه  4أهداف دون رد فــي أملانيا،
لتكــون أكبر هزميــة يتلقاها الفريق
اإلسباني املعروف بالصالبة الدفاعية،
حتت قيادة مدربه دييجو سيميوني.
ومير األتلتي بحالة من عدم التوازن في
املستوى ،إذ بات يعاني دائما لتحقيق
الفــوز في لقاءاته ســواء أمام الفرق
القويــة أو الضعيفــة ،كما تعثر في
 4مــن آخر  6مباريــات لعبها في كل
البطوالت.
أتت صدمة رباعيــة دورمتوند في لقاء

العبو برشلونة

اجلولة املاضية ،لتعطــي جرس إنذار
لكتيبة املدرب األرجنتيني ،الذي عجز
متامــا عن مجــاراة ســرعة وحركية
العبي الفريــق األملانــي ،خاصة في
مني مرماه فيه
الشــوط الثاني الذي ّ
بثالثية كاملة في  16دقيقة.
ومــع اقتــراب املواجهــة الثانية بني
الفريقــن بهــذا الــدور ،ولكن على
ملعب واندا ميتروبوليتانو ،سيبحث
بطــل الســوبر األوروبي عــن مخرج
لالنتقادات التي انهالت عليه مؤخرا،
بعد التعادل مع ليجانيس وتقدمي أداء
ضعيف ،وسيتطلع للثأر من األملان في
مدريد.
وعلــى الرغم مــن قــوة أتلتيكو في
املواجهات التي تقام على ملعبه ،سواء
فيســينتي كالديرون امللعب القدمي ،أو
ميتروبوليتانو ،إال إن التاريخ ال يقف في
صفه بالشكل الكافي ،فقد فشل في
حتقيق أي فوز على دورمتوند في املباريات
التي تقام في مدريد.
لعب الفريقان من قبل في املسابقات
األوروبيــة في  5مباريات ،فــاز دورمتوند
في  ،3وتعادال فــي واحدة ،فيما انتصر

أتلتيكو مدريد في مثلها.
اســتطاع أســود الفيســتيفال أن
يحققوا الفوز في لقائني على أرضهم،
من ضمنهما مباراة هذا املوسم ،مبباراة
واحدة في إسبانيا ،في حني فاز أتلتيكو
باملباراة الوحيدة على األراضي األملانية،
في دور اجملموعات بــدوري األبطال عام
.1996
وفضال عن تاريــخ مواجهات الفريقني،
الذي مييل إلى كفة بوروســيا دورمتوند،
يعاني أتلتيكو مدريد من أزمة تهديفية
لدى املهاجمني.
فخالل الـ 6مباريات املاضية في الليجا
ودوري األبطــال ،لم يســجل مهاجمو
الفريق ســوى هدفا وحيدا بواســطة
أنطوان جريزمان مــن ضربة ثابتة أمام
ليجانيس.
وخــاض الفريقان أول مباراة رســمية
بينهما فــي بطولــة كأس الكؤوس
األوروبية عــام  ،1966وهو العام التي مت
افتتاح فيه ملعب فيسينتي كالديرون
معقل أتلتيكو مدريد السابق ،وانتهى
اللقــاء حينها بالتعــادل بهدف لكل
لفريق.

ومضــة

صحيفة يومية سياسية مستقلة

جمال جصاني

رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

المثقف والسلطة والشهادة
في كتابه «املثقف والســلطة» كتب أدوارد سعيد املفكر
األميركي من اصول فلسطينية( :املثقف ليس هو حامل
الشهادة ،فكم من حملة الشهادات هم جهلة مقنعون.
وليس املثقف مــن يضع معارفه حتت تصرف الســلطة
مقابل أخذ األجر املناسب ،بل هو من ميلك ملكة املعارضة
ورفض الركــود ،وهو الذي ال يرضى بحالــة حتى يغيرها،
فإن غيرها يبدأ يحلم مبواصلة التغيير ...هذه هي وظيفة
املثقف ،إن لم ميارسها يصبح وجوده فائضا ً أو غير ضروري).
يختصر لنا هذا النص الطريق لفهم العالقة امللتبســة
بني اضالع هذا املثلث (املثقف والســلطة والشهادة) ومن
خالله ميكننا التعرف الى بــؤس حال االول لدينا (املثقف)
وتورم الضلعني اآلخرين (الســلطة والشــهادة) حيث ال
حدود لعدد الســلطات في العراق ،وال لشــراهة أتباعها
الى «الشــهادات» من شــتى االلوان واالحجام .اننا وفي
هذا الوطــن املنكوب بـ «الشــهادات» واملغامن ،ال ميكن ان
نختلف مع أدوارد ســعيد في وصفــه الدقيق متاما ً لهم
«جهلة مقنعــون» وهم كما قال عنهــم كارل ماركس
في عبارته «نكرات من الناحيــة النظرية وال فائدة ترجى
منهــم من الناحيــة العملية» ،فقد تعــرف غير القليل
من العراقيــن على املغزى احلقيقي الضــاع هذا املثلث
املشــؤوم قبل التغييــر وبعده .نعم لدينــا كم هائل من
اصحاب التسميات والعناوين التي تشير الى ان أصحابها
من حاملي «الشــهادات» لكن باملقابل سيصيبك اليأس
واإلحبــاط في ســعيك للتعرف على أثر ذلــك في احلياة
العلمية واملعرفية والقيمية التي يعيشــها مجتمعهم
(جماعات وأفراد) في هذا الوقت ،والذي يعرف فيه القاصي
والداني نوع وحجم الهلوســات والهذيانات التي تعصف
به ،ببركة هذا التواطؤ الهائل بني سراق العناوين واأللقاب،
هؤالء هم أســوأ طبقة سياســية عرفهــا تاريخ العراق
احلديث.
املثقف ،باملعنى الذي كتبت عنــه كثيرا قافلة املفكرين
االحرار من نســيج غرامشي وسارتر وســعيد وغيرهم
مــن املهتمني بقضايا حرية االنســان وحقوقه وكرامته؛
هو ذلك الذي «ميتلك ملكــة املعارضة ورفض الركود» ال
كمــا هو رائج في مضاربنا من تبعيــة وذيلية ولواكة بال
حدود .لقد ترك لنا النظام املبــاد حطاما ً ال مثيل له من
أشــباه املثقفني والكتاب واإلعالميــن وما يفترض انهم
من املنتســبني لنادي االنتلجينســيا ،حتول بهمة «أولي
األمر اجلدد» الى خميرة اساســية لتخصيب جيل جديد
من هلوسات القرن الســابع الهجري وهمومه ورسائله
اخلالدة .واســتجابة لتطلعــات هذا العــدد الهائل من
اصحاب العناوين والشهادات الزائفة والعقيمة ،وضعت
سلطات حقبة الفتح الدميقراطي املبني خطط انفجارية
إلنتــاج اآلالف من املناصب واملواقع الســيادية التي تليق
بكل هذا الطفح من الشهادات وأشباه املثقفني والكتاب
واإلعالميــن واملتجحفلني معهم بشــراهة وضيق أفق
معرفي وقيمــي .للتعرف علــى عينات من هــذا الوباء
القيمي ،ميكنــك عزيزي القارئ االطــاع على ما يكتبه
وينشــره عنهم العاملني في خدمة مقــاالت مدفوعة
الثمن ،والتي ال تســتحي من تدبيج مآثــر وإجنازات هذه
النكرات ،في زمن اســتباحته قوافــل القتلة واللصوص
واملشعوذين .في مثل هذه الشــروط والهموم ومناخات
الغيبوبــة والضياع ،التي نعيشــها برفقة هذه الطبقة
السياسية و»ســلطاتها» يصعب العثور على دور جدي
ومؤثر لذلك املســكون بهم التغيير وكســر الركود ،وان
وجد ما يشبه ذلك ،فهم قليلون جدا ً وغالبا ً مترددون عند
مفترق الطرق ،أما الضاجون والصاخبون في التردي الراهن
فـ «وجودهم ليس فائضا ً او غير ضروري» وحسب بل ضارا ً
ومخرباً بشكل لم يعرفه العراق من قبل..

"حكايا الطين" ..الجمال في حضرة الخزف أخبــارهــــــــــم
سمير خليل
 49خزافا و 8ضيوف شرف من الرواد
وزعوا اعمالهــم اخلزفية في ارجاء
القاعة اخلاصــة بجمعية الفنانني
التشــكيليني العراقيني في بغداد
في معــرض اخلــزف العراقي الذي
حمل عنوان (حكايا الطني) وتضمن
اعماال بالغة اجلمال وبرؤى مختلفة
ومتيــزت بانهــا مازجت بــن اعمار
متنوعة احترفت هــذا الفن الراقي
وغازلــت الطني وااللوان باشــكال
جميلة .
اثناء جتوالنا باملعرض ســمعنا آراء
وانطباعات احلضور من مشــاركني
وضيوف وكان اول الذين سمعناهم
الفنان قاســم حمزة فرهود والذي
شــارك بعمل جميل عــن النخلة
واسماه (احتجاج على قتل النخلة
في العراق)
قال"اعتمــدت مفــردة النخلة في
عملي وتناولت شتلة عملت منها
جداريتني ميكن ان متتد من متر واحد
الى آالف االمتار ،لدي جتربة ســابقة
مع الصحون واقمت معرضا كامال
العــام املاضــي ،هذه املــرة اخذت
الصحــن وشــكلت جداريــة من
الصحون مبوضوعة النخلة ".
وعن صعوبــة العمل بفــن اخلزف
يتابع"للعمل بالسيراميك مشاكل
كثيرة اولهــا الكهرباء التي نعتمد
عليها في تشــغيل االفران ثم املواد
االوليــة لكننا نحــاول العمل رغم
كل املعوقــات فانا مثــا اعتمدت
فرنا على الغاز واستعضت باملولدة
لتشــغيل الفرن ،ومــا نطلبه من
اجلهات الرســمية هو احترام الفن
والفنانني وال نريد دعما ماديا".
الرائد التشكيلي ستار لقمان ابدى
اعجابه مبــا عرض وقــال" نتاجات

مدحت صالح

يحيــي املطــرب مدحت
صالــح ،علــى مســرح
ســيد درويــش بــدر أوبرا
اإلســكندرية اليوم حفالً
غنائيــا ً ضمــن حفــات
مهرجــان املوســيقى
العربية فــي دورته الـ27
التي تتواصــل فعالياتها
حال ًيا .ويحيــي "مدحت"
احلفــل مبشــاركة عازف
البيانــو عمــرو ســليم
ومبصاحبة فرقــة احلفني
بقيادة املايســترو هشام

جانب من املعرض

طيبة خرجت عن الطبيعة املألوفة
للسيراميك انطلقت الى جماليات
اكثر ،الى روح التشــكيل ،االشكال
رموز مزجــت بني احلداثــة والتراث
املوجود بالسيراميك العراقي القدمي
،خطوة لتحديث عمل السيراميك
فــي العــراق ليصل الــى مختلف
الدول العاملية مــن حيث التكنيك
والتكويــن باســتعمال التقنيات
احلديثة ".
الفنانة اخلزافة هايدي فاروق شاركت
بعملني االول حمل عنوان (تكوين )
،اما الثاني فحمل اســم (زهرة قرب

مجموعــة كبيــرة مــن الضيوف
والفنانني كان في مقدمتهم ليلى
علوي ،فتحــي عبدالوهــاب ،عابد
فهد ،رشا بن معاوية ،اخملرج الشاب
أمني بوخريص ،الفنانة عائشــة بن
أحمد ،اخملرج شــوقي املاجري ،وذلك
مبســرح األوبرا مبدينة الثقافة
وســط إجــراءات أمنية
مشــددة بعــد أيام من
وقوع هجوم انتحاري

حكومية استندت إلى أبحاث جديدة
خلصــت إلى التحذيــرات املوضوعة
مباشرة على املنتجات مثل السجائر،
تبــدو أكثــر فاعلية فــي جعله أقل

جاذبية.
ويأمــل أنصار القانــون املقترح
بــأن يســاعد على ثنــي مزيد
مــن الكنديــن عــن اإلقبــال
علــى التدخني ،كمــا يأملون
فــي أن يســهم فــي تعقب
الســجائر املصنعة بطريقة
غير قانونيــة ،والتي تعد من
أكثر املشــكالت التي تؤرق
احلكومة الكندية.
وتقول السلطات إن
التبــغ املصنوع
خــارج نطاق
القــــــانون
يشكـل أحد
املصــــادر
الرئيسـة
لتمويـــل
اجلرميــــة
املنظـــمة
في كندا.

الشاي والشوكوالتة يطيالن العمر
مهمــا فــي
تطوير القدرات
ا لتعليـــــمية
والسلوكية".
وأضافــوا "حتتــوي
الشــوكــــــوالتة
والقهوة والشاي على
مضادات األكسدة
التي تســهم في
مكافحــة تلف
اخلاليا".
الصباح الجديد  -وكاالت:
أكد بحــث جديد ،نقلتــه صحيفة
"ديلي ميــل" البريطانيــة ،أن تناول
الشوكوالتة وشرب الشاي أو القهوة
قد يساعدان اإلنســان على العيش
ملدة أطول ،لكن على وفق شرط واحد.
وتوصلت الدراسة إلى أن إرفاق الشاي
أو الشــوكوالتة أو القهوة مبكمالت
الزنك ينشط مركبا يسهم في إبطاء
الشيخوخة.
كما أن هذه الوصفة تقاوم "اإلجهاد
الداخلــي" ،الــذي يتراكم بشــكل
طبيعي على مر السنوات ،ويؤدي إلى
السرطان أو مرض الزهامير.

مشغل زهور)
تقول" فرحت جدا لتعدد اآلراء حول
اعمالي في املعرض وهذا باعتقادي
دليــل جناح ،انا ارفــض احلرب واؤمن
بالســام واحلب كما اؤمن ان طلقة
امريكية لم تنه احليــاة ،الزال الفن
العراقــي العراقي موجــودا ينبض
باحلياة ،اعمالنــا من صميم الواقع
واية حالة متر علينــا يكون تأثيرها
جليا في هــذه االعمال ،نســتمد
منها افكارا متنوعة ".
الناقد الدكتور جواد الزيدي يتابع"هذه
هي التجربة الثانية لفعاليات اخلزف

الذي ينفرد عن املعارض املشــتركة
للرســم والنحت فقــد كان اخلزف
تابعــا لهما ،اخلزف كفــن متفرد له
خصوصية بعيدا عن االجناس االخرى
فضال عن تداخل االجنــاس في هذا
املعرض على مستوى االنشاء الفني
وعرض اخلزفيات حيــث بدأت تعرض
على اجلــدران وبخالف ماتعودنا عليه
فضال عن االشــتغاالت االخرى التي
تصــب في خانــة التجريــب الفني
اذ كســر بعض اخلزافــن احلدود الى
مناطق اخــرى اكثر جمــاال وافضل
تقنية".

مهرجان «قرطاج» السينمائي ينطلق في موعده ويتحدى اإلرهاب بالفن!
الصباح الجديد  -وكاالت:
شهدت «مدينة الثقافة» بالعاصمة
التونســية «تونس» السبت الثالث
من نوفمبــر اجلاري ،حفــل افتتاح
الدورة التاســعة والعشــرين من
مهرجان «أيام قرطاج السينمائية»،
الــذي انطلق حتــت رعايــة رئيس
احلكومة التونسية يوسف الشاهد
ووزير الشــؤون الثقافية التونسية
محمــد زيــن العابديــن ،وبحضور

ويعــد الزنك عنصــرا معدنيا مهما
يســهم بالكثيــر مــن الوظائــف
األساســية للجســم ،مثل دوره في
إنتاج اإلنسولني والبروتينات ،وتقوية
جهاز املناعة وتنمية األجنة.
وقال باحثون أملان ،من جامعة إرلنغن
نورنبيــرغ ،إن الزنــك مكمــل آمــن
"نســبيا" ،حتى لو تناولــت جرعات
عالية منه ،مشــيرين إلى أن اعتماده
بانتظام في وجباتك الغذائية يساعد
على إبطاء الشيخوخة.
وتابعــوا" :للزنك فوائــد أخرى مثل
حتســن وظيفة الكبــد ومكافحة
فشــل القلب ،كما أنــه يلعب دورا

نبــوي ،تســبقه فقرات
متنوعة لــكل من عازف
القانــون العراقــي فرات
قدوري وفرقته املوسيقية
والفنانة مروة ناجي.

نسمة محجوب

كندا أول دولة تضع تحذيرًا على "كل سيجارة"
الصباح الجديد  -وكاالت:
أورد تلفزيون "ســي تي في" ،إن كندا
ســتكون أول دولة فــي العالم تضع
وسما حتذيريا من مضار التدخني على
كل سيجارة يستهلكها املدخنون.
وتســعى أوتاوا من وراء هــذا اإلجراء
ملكافحة أمرين :األول ،احلد من اإلقبال
على التدخني ،الذي تقول إنه يؤدي إلى
وفاة  45ألف من مواطنيها ســنويا،
والثاني ،مكافحــة اجلرمية املنظمة،
التي يعد التبغ غير القانوني أحد أبرز
مصادر متويلها.
وأشــار التلفزيون إلــى أن احلكومة
االحتادية تــدرس قانونا جديــدا يلزم
شــركات التبــغ بوضــع الوســوم
التحذيريــة ليس فقــط على علب
السجائر ،بل على السجائر نفسها،
على أن يتضمن رســائل متعددة عن
تلك املوضوعة على العلب منذ ،2012
وهي "التدخني يسبب السرطان".
وطبقا للتلفزيون الكندي ،فإن وثيقة
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أدمــى قلب العاصمــة وقلوب كل
التونسيني.
فبعد العديد مــن التكهنات حول
تأجيــل موعــد انطــاق املهرجان
نظرا ً لذلك احلادث املؤســف ،تزين
شـــــــارع احلبيــب
بــورقيـــــــبة
با لعا صمــة
«تونـــس»
با أل لو ا ن

ومظاهر االحتفال املتعددة ،ورفعت
الالفتــات معلنة عن هــذا احلدث
السينمائي الكبير الذي دأبت تونس
على تنظيمــه منذ عام  ،1966كما
أقامت الفرق املوسيقية والغنائية
التونســية عروضا ً فنية مصاحبة
للمهرجان في نفس الشــارع الذي
شــهد هذا احلادث ،معلنة اتخاذها
مــن الفــن ســاحا ً ملواجهة من
وصفتهم بـ«طيور الظالم».

ّ
كشفت املطربة نسمة
محجوب ،عن سبب قلة
االلبومــات الغنائية منذ
أكثر من عــام ،موضحة
أن األغاني "الســينغل"
جناحا كبيرًا اآلن.
حتقق ً
وقالت في تصريح خاص
الى احد املواقع االخبارية
الفنيــة إنها ال تســعى
إلى القيــام بعمل ألبوم
غنائــي كامل فــي املدة
املقبلة ،نظرًا ألن الساحة
الغنائيــة ال ترحب بهذا
األمــر حال ًيــا ،إضافــة

إلى اجتــاه الكثيرين إلى
األغانــي "الســينغل"،
وحتقيقهــا جنــاح كبير،
ومن مميزاتهــا أن املطرب
يظل دائ ًما على الساحة
الغنائية.

التون جون
تُعرض الكلمات األصلية
املكتوبــة بخــط اليــد
ألغنيــة "أغنيتــك" (يور
سوجن) للمغني التون جون
التي حققت جناحا كبيرا
في مــزاد فــي نيويورك
ومن املتوقع أن تباع مبئات
اآلالف من الدوالرات.
وكتــب هــذه األغنيــة
الرومانسية بيرني توبني
الذي ظل يتعاون مع جون
مدة طويلــة وكانت أول
أغنية حتقق جناحا ضخما
لهذا املغنــي البريطاني
عام  1970ومازالت واحدة
من بني أشهر أغانيه.
وظلــت هــذه األغنيــة
أساسية في كل حفالت
جون املباشرة ،كما غناها
أيضا على مدار ســنوات

عدة مغنيــن ابتداء من
فرانك ســيناترا وبيتوال
كالرك إلى أل جارو وليدي
جاجا.
وقالــت دار بونهامــس
للمزادات والتي ســتقوم
ببيعهــا إن كلمــات
األغنيــة ،املكتوبة بخط
يد بيرني توبــن وعليها
توقيعه ،هي "املســودة
واألولــى
األصليــة
والوحيدة" لألغنية.

تكريم لطيفة في مهرجان
الموسيقى العربية
الصباح الجديد  -وكاالت:
اعربت الفنانة لطيفة ،عن سعادتها بتكرميها
في حفل افتتاح مهرجان املوسيقى العربية،
موضحة أن مصر بلد األمن واألمان وبلد الفن،
وأنها سعيدة ألنها كرمت في دورة املهرجان،
التي حتمل أسم الراحلة شادية.
ّ
أيضا سعيدة بتكرميها مع أسم
وأكدت أنها ً
املوسيقار الراحل ،ميشيل املصري ،والعديد
من الفنانني املصريــن والعرب ،موضحة
أن التكرمي تهديه لــكل جمهورها الذي

ساندها طوال الوقت ،ووقف معها دائ ًما.
وأضافــت أن مهرجــان املوســيقى العربيــة ،من
املهرجانــات املهمة التــي لها متابعــون ،موجهة
شــكرها إلى كل القائمني عليه ،مشيرة أنها دائ ًما
تديــن بالفضل ألســاتذتها الذيــن تعلمت منهم
الكثير ،منهم ،الشــاعر الكبير عبد الوهاب محمد،
الذي تغنت بكلماته منذ ظهورها ،وكل من قدم لها
أيضا تعتز
حلنًا وفنًا ورأيًا استفادت منه ،مؤكدة أنها ً
كث ًيرا باملوسيقار الكبير حلمي بكر ،الذي حمل راية
املوسيقى العربية طوال حياته.

ميتسوبيشي تستعرض
" "L200الجديدة كليا

الصباح الجديد  -وكاالت:
نشــرت إحــدى قنــوات شــركة
ميتسوبيشــي على يوتيــوب فيديو
ترويجيا جديدا لسيارة " "L200املنتظر
ظهورها في األسواق ،في التاسع من
تشرين الثاني نوفمبر املقبل.
وأصبحــت " "L200اجلديدة مختلفة
كليا ،بفضل الواجهــة األمامية التي

صممت بشــكل " "Xبصورة تشــبه سيارات
ليكزس احلديثــة ،واملصابيح الضيقة بتقنيات
 ،LEDومصابيــح الضباب املركبة على اجلانبني
بصورة غاية في التميــز .ومن املفترض أن تأتي
هــذه الســيارة بنوعني من محــركات البنزين
والديــزل بســعة  2.4لترات ،وعــزم  110و181
حصانا ،وعلب سرعة مكانيكية وأوتوماتيكية
بخمس مراحل ،ونظامي دفع خلفي ورباعي.

سرق بيتزا فحكم عليه بـ  300ساعة عمل
الصباح الجديد  -وكاالت:
أصــدرت محكمــة فــي مدينــة
كالينينغــراد الروســية حكمــا
بالعمل اإلجباري ملدة  300ســاعة
على رجل قام بســرقة بيتزا من
عامل توصيل تابع ألحد مطاعم
املدينة.
وأوضح املتحدث باسم احملكمة
أن الرجــل املذكور قــام ،في
كانون األول ديسمبر املاضي،
بطلب ثالث شطائر بيتزا من
مطعم في املدينة ،وعندما
حضر عامل التوصيل إلى
منزله ،قام الرجل بخداع
العامل وإلهائه وسرقة
البيتــزا ،ثــم أغلق باب
منزلــه وامتنع عن دفع
ثمن الوجبات.
وتقدم أصحاب املطعم

بشكوى ضد السارق ،وبعد استدعائه
إلى التحقيق ،اعترف بذنبه ،ومت حتويله
إلى محكمة اجلنايات في كالينينغراد،
ليتــم إصدار حكم ضــده بالعمل لـ
 300ساعة إلزامية.
وأوضــح املتحدث باســم احملكمة أن

الفعلــة التي قام بهــا الرجل تدخل
حتت تصنيف السرقة املتعمدة ،وكان
من املمكن أن يحكم عليه بالسجن
اربع ســنوات ،لكن تعــاون الرجل مع
التحقيق واعترافه بذنبه ،خفف عليه
العقوبة

