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ّ
المتبقية على مرحلتين
اتفاق بتجزئة الوزارات

اإلصالح :حسم ملف الداخلية الممر لتسوية
باقي الكابينة الوزارية ومنها الدفاع

أزمة الكراسي الفارغة مستمرة
وكشف النائب في كتلة اإلصالح،
عن "اتفاق حصل بحســم وزارتي
العدل والتربية من خالل ترشيح
شــخصيات تتمتع بقبول لهاتني

احلقيبتني ،وجتاوز القسم األول من
عقبة استكمال الكابينة".
وأورد الربيعــي ،أن "اخلــاف على
وزارة العــدل كان بــن األحــزاب

الكردية التــي متكنت من االتفاق
على مرشــح واحد ،بعد وساطة
البعض منها حصل من بغداد".
وذكــر ،أن "اجللســات القادمــة

مركز ميترو يكشف تقريره السنوي لحرية
الصحافة والتجاوز عليها في إقليم كردستان

نواب يرفضون ترشيح امين للعاصمة
من خارجها ويشكلون "كتلة بغداد"
بغداد  -الصباح الجديد:
اتفق النواب عن محافظة بغداد،
امس الســبت ،على تشــكيل
جتمع جديد باسم "كتلة بغداد"،
فيما أكدوا ضرورة أن يكون أمني
العاصمة من أهاليها "حصراً".
وقــال النائــب عــن محافظة
بغداد هشام السهيل في مومتر
صحفــي عقــده فــي مجلس
النواب بحضور نــواب بغداد ،إن
"نواب محافظة بغــداد يعلنون
توحيــد موقفهم ويتفقون على

مذكرات الرئيس جالل
طالباني
"الحلقة "51

االسود تتأهب لمواجهة
العنابي في دور الـ ..16
الثالثاء
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بغداد  -وعد الشمري:
أكد حتالــف اإلصــاح واألعمار،
أمــس الســبت ،أن اتفاقا ً حصل
بتقســيم مترير الوزارات املتبقية
على مرحلتني ،الفتا ً إلى حســم
حقيبتي مرشحي التربية والعدل،
وبرغــم إعالنه التمســك بتقدمي
مرشــح وزارة الدفــاع ،أفــاد بأن
االنتهاء من هــذا امللف بنحو تام
يتطلب توافقا ً مع حتالف البناء.
وقــال النائــب عــن الكتلة عالء
الربيعي ،في حديث إلى "الصباح
اجلديد" ،إن "التوافق السياســي
مطلوب كشــرط في استكمال
حكومة عادل عبــد املهدي ،وبني
جميع األطــراف ســواء حتالفي
اإلصالح والبنــاء ،وكذلك األحزاب
الكردستانية".
وأضــاف الربيعــي ،أن "اجلميــع
يطمح لتكــون لدينــا حكومة
ناجحة ،نتيجة ما مير به البلد من
مشكالت على شتى األصعدة".
لكنــه حذر ،من "حتــول اخلالفات
السياســية إلــى صراعــات بني
التحالفــن الكبيرين في مجلس
النواب ،وقد يؤدي ذلك إلى ضعف
احلكومة".
ونصــح الربيعــي ،بــأن "حتصل
تســو ّية جلميع وجهــات النظر
اخملتلفة ،وأن تتم احللول على وفق
املصلحة العامة مــن دون النظر
إلى املصالح الضيقة".
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تشــكيل جلنة بغــداد اخلدمية
وهــي كتلة خدميــة بعيدة عن
احملاصصة والطائفية".
وأضاف السهيل قائالً" ،إذا ُفرض
أمني بغداد يجب أن يكون حصرا ً
عن محافظة بغداد" ،مشيرا ً إلى
أن "الكتلة ســوف تتابع جميع
املشاريع حملافظة بغداد".
وقريبــا من الســياق ،افاد اخلبير
القانونــي طارق حــرب ،ان قانون
احملافظــات يشــترط علــى من
يشــغل منصب احملافظ ،اإلقامة

املستمرة وليس السكن لسبب
من أسباب العمل.
وقال حرب :يشــترط في احملافظ
أن يكــون مــن أبنــاء احملافظة
مبوجب ســجل االحــوال املدنيه
أو مقيما ً بشــكل مستمر ملدة
ال تقل عن عشــر ســنوات كما
أشترطت ذلك املادتني (5و )25من
قانون احملافظات رقم ( )12لسنة
 2008املعــدل وهذا مــا ينطبق
على محافــظ بابــل ومطلوب
من املرشــح ليكــون محافظا ً
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ستشــهد التصويــت علــى
وزارتي العــدل والتربية ،ومن دون
مشكالت داخل مجلس النواب".
وفي مقابل ذلــك ،يؤكد الربيعي،

"اســتمرار التباين حول موضوع
وزارتي الداخلية والدفاع" ،وحتدث
عن "مساع الســتبدال األسماء
املطروحة حاليــاً" ،إال انه يعتقد
بــأن "االنتهــاء من هــذه اجلولة
يحتاج إلى وقت".
ويواصل ،أن "مجلس النواب اتفق
علــى عــدم إقحام اخلــاف على
قانون املوازنة مبوضــوع الكابينة
الوزارية ،فلــكل ملف خصوصية
تختلف عن امللف اآلخر".
وأكمــل الربيعــي بالقــول ،إن
"العمــل النيابــي الســيما
التشــريعي والرقابــي لن نربطه
مبوضوع الكابينة الوزارية حتت اي
ظرف ،ولن حتصل هناك مساومات
أبداً".
بدوره ،ذكر النائب اآلخر في كتلة
اإلصالح غائب العميري أن "ممثلي
املكون السني تبقى لهم وزارتني
فــي حكومة عبد املهــدي وهما
التربية والدفاع".
وأضــاف العميــري ،أن "ســنة
حتالف البنــاء حصلوا على كامل
اســتحقاقهم االنتخابــي مــن
خالل وزارات عديــدة مثل التجارة
والشباب والرياضية".
ولفت ،إلى أن "وزارة الدفاع يجب أن
تذهب إلى كتلة اإلصالح واألعمار
بحســب االتفــاق الــذي حصل
عندما مت تشكيل احلكومة".
تتمة ص2

هذا الصباح

العدالة لمواجهة المفترين
ال اريد ان اسمي احدا ً في هذه العجالة حتى ال نتعرض
للوم مع اننا نعرف تلك االسماء  ..ولكن الضغط النفسي،
والغضب من ســلوك بعض النواب والسياسيني ،يجعلنا
امام اســتحقاقات عاطفية اكثر منهــا منهجية ،وعلى
الرغم من اننا تخلصنا من صخب بعض النواب السابقني،
وفجورهــم السياســي ،وقلنا  :احلمــد هلل  ..اال ان بعض
النخبة اجلديدة التي اســتراحت علــى مقاعد النواب في
البرمــان احلالي يدفعنا الى احلديث عــن فجور بحق البالد
التي سبوها وانتزعوا منها براءتها وعفتها.
ومع انني من احباب البصرة واملتأســن على مصيرها
املؤلم الذي حولها الى متحف للفســاد اال انني اشــعر
بالغضب من ســلوك نواب حاليني ال يليق بهم اال االلقاء
في مزبلة نائية .
ســبحان اهلل الذي شاءت مشــيئته ان نواجه نشاط
نوابها او بعضهم باالحــرى وهم يواصلون العبث بالعراق
وبرملانه وبدال ً من ان يركزوا على انتشال احملافظة الشهيدة
من املســتنقع الذي رموها اليه واصالح ما فسد وانقاذ ما
لم يفســد ها هم يعودون الى اشــغالنا باحليلة التافهة
التي عنوانها اســتجوابات الوزراء واملسؤولني وهي حيلة
يحركها طامحون بشيء ما كما شهدنا في املاضي .
يــا ابنــاء العراق احملبطــن يا اخوتنا لــن نقدم براهني
كثيــرة على خراب البصرة فانتم تعرفونها وابناء احملافظة
املتظاهريــن ابلوا بال ًء حســنا في رفضهــم وتظاهرهم
 ،ولكننا نســمح ألنفســنا ان نحكي عــن معارفنا بهذا
الصدد :اوال ً ان الفســاد في البصرة كان معلما ً شــاركت
فيه احزاب تقاسمت احملافظة من اعلى واسفل ،وشاركت
هذه االحــزاب في ابتالع املغــامن الهائلــة للمدينة على
قدم املســاواة ،وكل من كان له ديــن او مطالب مالية من
احملافظة يعرف ان االحزاب كانت تســتولي على  40او 50
باملائة من اســتحقاقات الشركات واملقاولني وتتقاسمها
فــي اتفاق معروف  ..واالنكى من ذلك حصصها املتحققة
من املقاوالت الكبرى التي كشــفت عنهــا التقارير عبر
اللجان االقتصادية سيئة الصيت.
تتمة االفتتاحية ص2

اسماعيل زاير

لبغداد مــع مالحظة مصطلح
االقامه كشــرط وليس السكن
فــي محافظة بغــداد ،واإلقامة
تتطلــب نقل الســكن النهائي
من أيــة محافظة الى محافظة
بغداد وليس السكن املؤقت كأن
يكون سكن بغداد بسبب العمل
أو الوظيفة كونه وزيرا أو نائبا أو
طالب دراسة أو أي أمر آخر يوجب
وجــوده ببغــداد لهذا الســبب
وليس وجــوده ببغداد بســبب
االقامة .

زيادة تخصيصات الحماية اإلجتماعية في موازنة 2019
بغداد  -الصباح الجديد:
أكد النائب األول لرئيس مجلس
النواب حسن كرمي الكعبي زيادة
التخصيصــات املالية للحماية
اإلجتماعيــة فــي موازنة 2019
وذلك لوجود بعــض التفاصيل
اخلاصة بعــدد األســر التي لم
يشــملها برنامــج احلمايــة
اإلجتماعيــة بســبب عدم توفر
aتقريـر

التخصيص املالي .
ونقل بيان ملكتبه تلقت "الصباح
اجلديــد" نســخة منــه امس
الســبت تأكيــد الكعبي خالل
استقباله باســم الربيعي وزير
العمــل والشــؤون االجتماعية
 ،بحضــور اعضاء جلنــة العمل
والشــؤون االجتماعية والهجرة
واملهجرين النيابية رعد الدهلكي

واســعد العبادي على " ضرورة
تسهيل وتسريع اجناز املعامالت
ذات الطابع االنساني سيما فيما
يخص ذوي االعاقة واالحتياجات
اخلاصة واملعيل املتفرغ فضال عن
الشــرائح املســتفيدة من وزارة
العمل ".
واشــار النائــب االول الــى "
وجوب تســخير جهــود الوزارة

في االســتجابة الى املناشدات
االنسانية في بغداد واحملافظات ،
مؤكدا على اهمية اعادة تقييم
" الباحثــن اإلجتماعيــن " مبا
يعزز دورهم فــي اجملتمع  ،واعادة
النظر في توزيع البيان الســنوي
بالتنســيق مع احلكومات احمللية
والوحدات اإلدارية "
تتمة ص2

الصين تتوغل بطريقة مخيفة في الشرق االوسط

كاتبة امريكية :فوضى الشرق األوسط
ستتزايد بعد انسحاب الواليات المتحدة

الصباح الجديد  -متابعة:
قالت تانيا جودزوسيان ،الصحفية
الكنديــة التــي ّ
غطــت حربَــي
أفغانســتان والعــراق ،إن فوضى
الشرق األوسط ســتكون مؤ َّهلة
لالزدياد فــي أعقاب االنســحاب
األمريكي من ســوريا ،مشيرة إلى
أن خطاب وزير اخلارجية األمريكي،
مايــك بومبيو ،بالقاهــرة في 11
يناير املاضــي ،كان خطابا ً مرتبكا ً
يقدم الكثير من التوضيحات
ولم ّ
بشأن سياسة الواليات املتحدة في
سوريا.
وأوضحت الكاتبة فــي مقال لها
على املوقــع اإللكتروني لصحيفة
"ناشــينال إنترســت" ،أنــه منذ
البداية كانــت إدارة ترامب تعكس
في سياساتها جتاه ســوريا حالة

قوات أميركية في سوريا
واقعها السياســي ،فلقد ســبق
لوزير اخلارجية الســابق الذي أقاله
ترامــب ،ريكس تيلرســون ،أن ّ
أكد

أ ّن قوات بالده باقية في ســوريا من
أجل املســاعدة على خلق سوريا
مستقرة وموحدة ومستقلة.

غير أن قرار ترامب بسحب القوات
من ســوريا بهذا الشكل املفاجئ
ضرب بتلك اخلطط واألهداف عرض
احلائط ،ما ّ
شكل صدمة للحلفاء
األوروبيني والعرب ،بحسب الكاتبة.
بعــد ذلــك التصريــح املفاجــئ
اســتمرت السياســة األمريكية
بالتق ّلب ،فلقد عــاد ترامب وعدل
عــن تصريحــه ،واعــدا ً أال يكون
االنســحاب بهذه الســرعة التي
أعلنهــا ،ثم عــاد بومبيو بخطاب
مليء بالعزميــة والتصميم مؤكدا ً
أنه عندما تتراجــع أمريكا وتغادر
مكانا ً ما فــإن الفوضى تأتي بعد
ذلك ،مبينا ً أن الواليات املتحدة لن
تنسحب حتى ينتهي القتال ضد
اجلماعات اإلرهابية.
تتمة ص2

عنوان الجريدة :بغداد ـ الوزيرية  /رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  777لسنة  / 2004رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين  / 301طبعت بمطابع دار الصباح الجديد للصحافة والنشر
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شؤون عراقية

سجل خالله  349انتهاكًا مورست بحق الصحفيين

تتمة

مركز ميترو يكشف تقريره السنوي لحرية
الصحافة والتجاوز عليها في إقليم كردستان

العدالة لمواجهة
المفترين
اسماعيل زاير

ان الفساد واإلفساد يتوسع اليوم عبر افساح اجملال
لرجاالت النواب املعروفني في اثارة الفوضى في عمل
الدولة ،من خالل مطالبات بجلب مســؤولني ووزراء
الى اجمللس إلستجوابهم حول مزاعم عن تقصيرهم
بل ان احــد النواب هــدد في بيان  -نشــرته املواقع
التابعة جلماعتــه  -الوزراء في حال لم يســتجيبوا
لطلباتــه وهو نائب ال يزال كمــا يقال بـ « البيضة «
فاجمللس لم ينشط بعد لالســباب املعروفة وهو لم
يأت مــن خلفية تقنية متخصصــة بل من جماعة
ميليشياوية تعترف انها جديدة على الساحة  ..ثالث
النــواب هنا من خلفية « ســنية « يهاجم وزيرا ً ألنه
اقدم على اعفاء موظفني اثنني واســتبدالهما بخير
منهمــا  ..وهذ الصنديد معروف انه مقاول نشــيط
في مجــال اقتناص املقــاوالت باإلبتزاز مــن الوزراء
كما كشــف مجلس النواب السابق ،ومعروف ايضا
باملشــاركة مع مناضلني امثاله من جماعات فساد
اخرى ..
لــم ميض وقت على بدء نشــاط احلكومة والعراق
يعاني من غيابها ولكن هؤالء وامثالهم كثر باشــروا
احلمالت التسقيطية الســقيمة معتمدين على ان
نوعهم ال يزال سائدا ً ومســيطرا ً على حياتنا ،وهم
يســتخدمون وســائلهم في مهاجمة املؤسسات
ليتغدوا بها قبل ان تتعشى عليهم  ..ولعلنا ال ننسى
املفاسد التي جلبوها علينا في املاضي في استجواب
وزراء صاحلني واسقاطهم من خالل التصويت ..
ان املرحلة احلالية  ،وهذه رسالة للحكومة والبرمان
 ،تقتضي ان نتابع نشــاط هؤالء النواب بشرط واحد
هو ان ال يجري اســقاط الوزراء بالتصويت السقيم
واملريض بل من خالل مناقشة ردود الوزراء واملسؤولني
والســماح لكلمــة احلــق ان تعلو  ..كمــا ان على
احلكومة ومجلس النواب ان يحرم املفترين من اعضاء
مجلس النواب من االستمرار بعضويتهم  ..والعمل
على التنســيق مع القضاء العراقي لتدقيق ملفات
االستجواب مبا يضمن اإلصالح والعمل السليم ..
نقول هــذا لألننــا شــهدنا كيف اســتخدم حق
االســتجواب في غير موقعه وكيــف كانت الكتل
السياســية تتوافق على وزير من كتلة ما ألســباب
كيدية وال يؤخذ باالعتبار دفاعه عن نفسه.

سكان األرض على موعد
مع «الذئب الدموي
العمالق» غدا االثنين
الصباح الجديد  -وكاالت:
سيكون سكان العالم على موعد مع ظاهرة فلكية
جديدة يوم غد االثنني وقد يكون بوســعك أن تشهد
اخلسوف الكلي لقمر الذئب الدموي العمالق.
وسيظهر اخلســوف في الواليات املتحدة األميركية
بشكل واضح للغاية وبشكل جزئي في أوروبا وآسيا
ودول الشرق األوســط خالل ليل اليوم األحد  20يناير
كانون الثاني اجلاري وأولى ســاعات الفجر من يوم غد
االثنني .21
وســيبدأ اخلســوف الكلي الســاعة  4:42بتوقيت
غرينتش وسيبلغ ذروته عند الســاعة  5:13لتنتهي
ظاهرة اخلســوف الكلي عند الســاعة  5:44وظاهرة
اخلسوف اجلزئي الساعة  ،6:51حيث ستستغرق كل
مراحل اخلسوف  5ساعات.
ويعني هذا أن بوســع الكثير من املهتمني مبشاهدة
النجــوم أن يســهروا لوقت متأخر أو يشــاركوا في
واحدة من العديد من حفالت املشــاهدة التي يجري
الترتيب لها من أميركا  ،وفي بعض األماكن ســيتم
بث الظاهرة على الهواء مباشــرة ،مبا في ذلك مرصد
غريفيث في لوس أجنلوس.
ويحدث اخلسوف الكلي للقمر عندما يتعامد القمر
مع الشــمس واألرض مما مينحه لونا أحمرا أو دمويا ملن
يشاهدونه  ،أما القمر العمالق فيحدث عندما يكون
القمر قريبا من األرض ،أما القمر الذئب فهو االســم
التقليدي للقمر املكتمل لشــهر كانون الثاني اجلاري
 /يناير ،عندما كان عواء الذئاب الصوت الذي يســاعد
في حتديد الشتاء.
ويقول العلماء إن هذا االســم ال يســتخدم في علم
الفلك بل هو تسمية شعبية رمبا ألن وقعها أكبر لدى
الناس ،والظاهرة هذه هي عبارة فقط عن خســوف
كلي للقمر.
وللراغبني في مشاهدة اخلسوف ،ليست هناك حاجة
إلى معــدات معينة أو خاصة وال حتــى إلى نظارات،
ولكن ينصح باســتعمال التلسكوب أو املنظار لرؤية
أفضل.

الســليمانية  -الصبــاح
الجديد  -عباس كاريزي:
اعلن مركز ميتــرو للدفاع عن
حقوق الصحفيني تسجيل 264
شكوى قدمتها وسائل االعالم
ورصد  349انتهاكا مورست من
قبل السلطات بحق الصحفيني
في االقليم خالل العام املنصرم
.2018
واكد املركز فــي مؤمتر صحفي
كشف فيه عن تقريره السنوي
عــن نــوع وشــكل وطبيعة
االنتهاكات التي مورســت ضد
الصحفيــن واالعالميني خالل
العــام املنصــرم  2018والذي
جــاء فيــه ،ان  264شــكوى
قدمتهــا وســائل االعالم حول
 349انتهاكا مورســت من قبل
الســلطات بحــق الصحفيني
واالعالميــن ووســائل االعالم
في االقليم خــال العام 2018
املنصرم.
وجاء في التقرير الســنوي عن
حالــة حريــة الصحافــة في
اقليم كردســتان للعام ،2018
ان مشهد االعالم الكردستاني
ســادته روح االنتقــام مــن
الصحفيني فضال ً عــن ان املال
السياســي و االخبــار الكاذبة
اللذين عدهما شبحني يخيمان
على حرية االعــام ،اضافة الى
ان اعالم الظل يحتكر املشهد،
واالعــام احلر في تراجع في عام
.2018
واضاف ان  264صحفيا و وسائل
اعالم سجلوا شكاوى لدى مركز
ميترو ،الذي رصــد  349انتهاكا
بحق الصحفيــن والتي تنوعت
على النحــو ،منع من التغطية و
التمييز  188حالة  ،حجز من دون
امــر قضائي  24حالة  ،حجز بامر
قضائي للصحفيــن خارج اطار
قانون العمل الصحفي  17حالة
ضــرب 13حالة ،جــرح  13حالة ،
كســر آالت التصوير ثالث حاالت،
حجز آالت عمــل الصحفيني 26
حالة  ،هجمات وتهديدات واهانات
متفرقــة  57حالــة ،هجمــات
مسلحة على منازل الصحفيني
ثالث مرات ،حرق مقار اعالمية مرة
واحــدة ،ايقاف بث قنوات محلية

اكد المركز في مؤتمر
صحفي كشف فيه عن
تقريره السنوي عن
نوع وشكل وطبيعة
االنتهاكات التي
مورست ضد الصحفيين
واالعالميين خالل العام
المنصرم  2018والذي
جاء فيه

مجموعة من االعالميني

خمس حاالت.
وطالب مدير االعــام والعالقات
الدولية اســعد علي السلطات
بضمــان احلريــة الصحفية في
جميــع املؤسســات احلكومية
واحلزبية على وفــق قانون العمل
الصحافي وقانــون حق احلصول
علــى املعلومــات وعــدم وضع
العراقيل امام حريــة الصحافة
في االقليم.
ودعا علي فــي تصريح للصباح
اجلديد الى ايقاف االنتهاكات التي
يتعرض لها الصحافيون والقضاء
علــى ظاهــرة اغــاق القنوات
االعالمية ومكاتبها وعدم اغالق
اي قنــاة اعالميــة اال بقرار صادر
من قبل القضاء ،مؤكدا ان حرية
الــرأي والفكر هي مــن القوانني
الطبيعيــة وال يجــوز انتهاكها
حتت اي مسوغ او اي مبرر كان.
واوضح ان حريــة الصحافة في
اقليم كردستان ،نظمتها قوانني
اقرها برملــان اقليم كردســتان،
وهي قانــون العمــل الصحفي
املرقم ( )35لســنة  ،2007وقانون

حق احلصول علــى املعلومة رقم
( )11لعام  ،2013وعلى الرغم من
ان حق احلصول علــى املعلومات
محفــوظ ،اال انــه مــع تصاعد
اخلالفات بني القوى السياســية،
يصبــح الصحفيــون ضحيــة
لالعتــداءات والعنــف والضرب
واحلجــز واالعتقال وانــواع اخرى
مــن التجــاوزات والتطــاوالت،
واالسوأ من ذلك ان من ميارس هذه
التجاوزات يبقى بعيدا عن ان ينال
عقابه القانوني.
واشــار علي الى ضرورة ان تكون
احلقوق واالمتيازات التي تضمنها
قانونيا  35للعام  2007وقانون 11
لعام  ،2013هما االســاس الذي
مبوجبه تتعامــل القوات االمنية
والدوائــر احلكومية واملســؤولني
احلزبيني والقضاء مع الصحفيني
بشــتى توجهاتهــم ،التي تنص
علــى ان ( اليجــوز ان يكون الرأي
الــذي يصــدر عــن الصحفي او
املعلومات التي ينشــرها ،سببا
للمساس به او بحقوقه).
واكــد ان مركز ميتــرو يدعو مرة

اخرى ،حكومة اقليم كردســتان،
الى ان تقوم مجــددا بالتحقيق
بصورة شــفافة في االعتداءات
والتهديدات التــي لم يوضع حد
لها حلــد اآلن ،وان تعطي ضمانة
موثوقــة باحلفــاظ علــى حياة
الصحفيني ،عند اعدادهم لتقارير
تتناول الفساد االداري واالستغالل
السيئ للسلطة.
مشيرا الى ان االزمة االقتصادية
دفعت باغلــب الصحف االهلية
في االقليــم الى اغــاق ابوابها
في حني يقوم اغلب املســؤولني
احلزبيني واحلكوميني ،بدعم اعالم
ظل يــروج لهم ،ويوميا نشــهد
نشوء مواقع الكترونية تكون ظالً
ملسؤولني حزبيني او حكوميني.
الفتا الى ان االزمــة االقتصادية
التي شــهدها االقليــم ،طيلة
الســنوات االربع املاضيــة اثرت
بنحو مباشــر ومؤثر على وسائل
االعــام والصحفيــن ،وان عام
 ،2018شــهد اغــاق عــدد من
وسائل البث التلفزيوني واالذاعي
وعــدد مــن الصحــف واجملالت

واملواقع االلكترونية املعروفة ،عدا
عن ذلك فأن بعض وسائل االعالم
االخرى اتخــذت اجراءات تقليص
وتخفيض عدد العاملني فيها من
الصحفيني واملالكات االعالمية،
وتسريح عدد منهم لينضموا الى
املئات مــن الصحفيني واملالكات
االعالمية لصفوف العاطلني عن
العمل.
ونــوه الــى ان بعض الشــركات
والشــبكات االعالمية ،ووسائل
اخرى متصلــة بالعمل االعالمي،
قامــت بخــرق واضــح وفاضح
ملواد قانــون العمــل الصحفي،
قامــت مبوجبه بانتهــاك حقوق
الصحفيــن العاملــن لديها،
وتسريحهم من دون اي ضمانات
تذكــر ،الفتا الى ان هذا يشــكل
خرقا ً للمواد الواردة في القانون.
وانتقد علي وبشــدة اســتمرار
متويل بعض وســائل االعالم في
هــذا الزمن الذي تشــوهت فيه
السياسة ،لنشر االخبار الكاذبة
والتعليقات الــواردة عليها ،من
اجل اشعال االجواء السياسية،

كل ذلك يتم مبال سياســي من
اجل تشــويه احلقائق في االعالم
االلكترونــي ،ممــا يجعــل القراء
اليفرقون مابني االخبار احلقيقية
واالخبار الكاذبة.
واكد لــي ان التقرير قدم العديد
من التوصيــات اهمهــا ضمان
احلرية الصحفية من قبل جميع
املؤسســات احلكومية واحلزبية
على وفق قانون العمل الصحافي
وقانــون حــق احلصــول علــى
املعلومات وعــدم وضع العراقيل
امام حرية الصحافة في االقليم.
وإيقاف االنتهاكات والتي يتعرض
لها الصحافيــون والقضاء على
ظاهرة اغــاق القنوات االعالمية
ومكاتبهــا وعدم اغــاق اي قناة
اعالمية اال بقرار صــادر من قبل
القضاء ،مؤكــدا انه ينبغي على
الســلطة القضائيــة ومجلس
القضــاء االعلى واالدعــاء العام
ممارســة ســلطتها في حماية
ســيادة القوانني واحالــة الذين
ميارســون االنتهــاكات ضــد
الصحفيني إلى القضاء.

تتمات ص1
اإلصالح :حسم ملف
الداخلية املمر لتسوية باقي
الكابينة الوزارية ومنها
الدفاع
وشدد العميري ،على أن «الكتل
الشــيعية في حتالفنا لم تقدم
أي مرشح وهذا بشهادة جميع
القــوى السياســية ،وأن عبد
املهدي شــكرنا؛ ألننــا منحناه
حرية االختيار».
ومضى العميري ،إلى أن «سنة
اإلصالح الذين فشــلوا في مترير
مرشحهم للدفاع خالل جلسة
التصويــت على فيصــل اجلربا
مطالبني اآلن بتقدمي بديل عنه».
مــن جانبــه ،قــال النائب عن
اإلصــاح علــي العبــودي ،إن
«املوقف من الوزارات األمنية ما
زال ثابتا ً بضــرورة عدم منحها
إلــى أشــخاص ينتمــون إلى

األحزاب السياسية».
وأضاف العبودي ،في تعليق إلى
«الصباح اجلديــد» ،أن «رفضنا
لتولي فالح الفياض منصب وزير
الداخلية ال يتعلق بشــخصه
كوننــا مصرين علــى االلتزام
باتفاقات تشكيل احلكومة».
ويرى ،أن «حسم ملف الداخلية
ســيكون املمر لتسوية جميع
الوزارات املتبقية السيما حقيبة
الدفاع».
ويلقــي العبودي باللــوم ،على
«الكتل السياســية لتجاوزها
آليات الدســتور فــي تكليف
مرشــح تشــكيل احلكومــة
والعودة إلــى التوافق؛ بوصفها
كانت ســببا ً في األزمة الراهنة
وعــدم املقدرة في اســتكمال
الــوزارات وتنفيذ البرنامج الذي
يخدم املواطن العراقي».

يشــار إلى أن احلوارات مستمرة
بني الكتل السياسية من أجل
حسم الوزارات املتبقية ،السيما
حقبتــي الداخليــة والدفــاع
وســط اتهامــات متبادلة بني
حتالفــي البناء واإلصالح بنقض
االتفاقات.
زيادة تخصيصات احلماية
اإلجتماعية في موازنة 2019
 ،كمــا جــرى خــال اللقــاء
اســتعراض خلطة الوزارة خالل
الفتــرة املقبلــة  ،وتفاصيــل
املؤمتر املزمع عقده اخلاص بذوي
االعاقة  ،اضافة الى مناقشــة
ملفــات املشــمولني ببرنامج
شــبكة احلمايــة االجتماعية
وابــداء التســهيالت املمكنة
جلميع املستفيدين ومبا يساهم
في تقدمي افضل اخلدمات لهم«.

كاتبة امريكية :فوضى
الشرق األوسط ستتزايد بعد
انسحاب الواليات املتحدة
إن انســحاب القوات األمريكية
من شرق سوريا يعني أن تندفع
قــوات أخرى ملــلء الفــراغ ،ما
يؤذن بفوضى جديدة ،بحســب
الكاتبة ،مشــيرة إلى أن الروس
واإليرانيني واألتراك سيندفعون
لتلك املناطــق ،فاألمر ال يتع ّلق
بســوريا وحســب وإمنــا أيضا ً
باملنطقة عموماً ،ولكن السؤال
األهم؛ ملاذا ال يوجد األوروبيون في
تلك املنطقة؟ تتساءل الكاتبة.
وأردفت الكاتبة إذا لم يكن لدى
األوروبيني قلق فإن عليهم بعد
قرار االنسحاب األمريكي ،الذي
يبدو أنه ســيأتي طال الزمن أو
قصر ،ملء أي جــزء من الوجود
العســكري األمريكي الضخم

بالشــرق األوســط بالقــوات
الوطنية األوروبية أو حتى مببادرة
اجليش األوروبي.
منذ  2003وما سبق غزو العراق،
كان هنــاك العديد من اخلالفات
بني أوروبــا والواليــات املتحدة
حول الشــرق األوســط ،وأهم
هذه اخلالفات هو السياسة جتاه
إيــران ،ففي حني أن واشــنطن
تتخذ سياســة عدائيــة جتاه
طهران ،فإن أوروبا كانت تتعامل
بطريقة أكثر مالءمة.
ونوهت الكاتبة بــأن البرملانات
األوروبيــة تتــر ّدد فــي دعم أي
عمليــات أمنية فــي اخلارج ما
لم تتعــ ّرض أوطانهــا لتهديد
مباشــر ،كما أن أوروبا ليســت
أمريكا ،فقلة من الدول األوروبية
قادرة علــى توفيــر املتط ّلبات
غير العســكرية ملرحلة ما بعد

النزاع.
وتــرى الكاتبــة أن هنــاك دورا ً
متناميــا ً للصــن مــن خالل
التجــارة غيــر العســكرية
واالستثمار في الشرق األوسط،
وهو يعادل التهديد العســكري
الذي مي ّثله الروس.
وفــي وقت مــا زالــت أمريكا
تركز على التهديد العســكري
الصينــي فــي بحــر الصــن
ّ
تتوغل
اجلنوبي ،فإن بكني اليوم
في الشرق األوســط من خالل
الشــركات بطريقــة مخيفة
وكبيرة جداً.
ورغم ذلك ،تــرى الكاتبة أنه ما
زال أمام أوروبا إمكانية الدخول
إلى املنطقــة رغــم افتقارها
للقــدرة املالية ،او رمبــا لإلدارة،
ولكن ذهاب أوروبا لسوريا ميكن
أن يحقق لها الكثير من املزايا.

الملف األمني

سطو مسلح في حي البساتين شمالي العاصمة بغداد * االطاحة بخلية ارهابية في قره تبة جنوبي كركوك
مقتل واصابة  35ارهابيا داخل االراضي السورية * اعتقال  4ارهابيين من «ديوان الجند» ايسر الموصل

بغداد – سطو مسلح
افــاد مصــدر امنــي في الشــرطة
العراقية امس الســبت ان مسلحني
اقتحموا منزال شمالي بغداد وسرقوا
مبالغ مالية والذوا بالفرار.
وقال املصدر إن «مسلحني مجهولني
اقدمــوا فجر يوم امس على ســرقة
مبالــغ ماليــة لم يقــدر ثمنها بعد
اقتحامهم ملنزل خال من ســاكنيه
ضمن منطقة حي البساتني التابعة
للشعب شمالي بغداد والذو بالفرار»
 ،مضيفــا ان «قــوة امنيــة توجهت
الى مكان احلادث وشــنت حملة دهم
وتفتيش بحثا عن السراق».
كركوك – ضبط خلية ارهابية
اعلــن املتحدث باســم مركز اإلعالم
األمنــي امس امــس الســبت ،عن

«اإلطاحــة» بخلية تابعــة لتنظيم
«داعش» مكونة مــن أربعة متهمني
جنوبي محافظة كركــوك ،مبينا ً أن
عناصر اخلليــة كانــوا يعملون على
تزويــد «اإلرهابيــن» مبعلومــات عن
القوات األمنية املاسكة لألرض.
وقال املتحدث باســم املركز العميد
يحيــى رســول إن «مفــارز مديرية
اســتخبارات ومكافحــة إرهــاب
كركــوك العاملــة ضمــن وكالــة
االســتخبارات والتحقيقات االحتادية
في وزارة الداخلية تطيح بخلية تابعة
لعصابــات داعش اإلرهابيــة مكونة
مــن  ٤متهمني فــي قرية قــرة تبة
ناحية يايجــي»  ،مضيفا أن املتهمني
«كانوا يعملــون على تزويد اإلرهابيني
مبعلومات عن القوات األمنية املاسكة
لألرض .

بابل – اشتباكات مسلحة
افــاد مصــدر امنــي فــي شــرطة
محافظة بابل امس الســبت مبقتل
شخص واصابة آخر نتيجة مشاجرة
اســتعملت فيها االسلحة اخلفيفة
وسط مدينة احللة.
وقال املصدر ان «شخصا قتل واصيب
آخــر نتيجة مشــاجرة تطــورت الى
استعمال االسلحة اخلفيفة والبيضاء
ضمن منطقة االكرمني وسط املدينة
 ،مضيفا أن «قــوة امنية وصلت الى
مكان احلــادث وفتحت حتقيقا به بعد
نقلها املصاب الى مستشــفى قريب
والقتيل الى دائرة الطب العدلي.
االنبار – عملية استباقية
اعلــن قائد عمليات االنبار للحشــد
الشعبي قاسم مصلح امس السبت
عن قتــل واصابــة  35عنصــرا من

«داعش» داخل االراضي السورية.
ونقــل موقــع احلشــد الشــعبي
عــن مصلح قولــه إنــه «مبعلومات
اســتخبارية دقيقة متكنت مدفعية
احلشد الشــعبي من حتقيق ضربات
دقيقة جملموعة داعشــية كانت تروم
الهجوم علــى قطعاتنا في منطقة
سوسة داخل االراضي السورية» ،وانه
«بعملية اســتباقية مت قتل وجرح 35
ارهابيــا»  ،مبينا «من بني القتلى قادة
ارهابيون منهم (ابو وضاح وابو حمزة)
وقائد اجملموعة (ابو فطوم)» ،مشــيرا
الى ان «الوضع االمني مسيطر عليه
سيطرة تامة وقوات احلشد الشعبي
ترصد حتركات العدو باجلانب السوري».
كربالء – حترير مختطف
كشــف مصــدر امني فــي مديرية
شــرطة محافظــة كربــاء امــس

السبت ،عن حترير مختطف واعتقال
خاطفيه بعد  15دقيقة على عملية
االختطاف ،مبين ًة أن ســبب اخلطف
هو وجود «مشــكالت وعــداوات» بني
الطرفني.
وقــال املصــدر إن أشــخاصا ً قاموا
«بتســليب عجــل مواطــن ووضعه
في صنــدوق العجلــة» ،مبينــ ًة أن
«اخلاطفــن فوجئوا بوجود ســيطرة
أمنية خارجية ضمــن محور النجف
أمامهــم ،ممــا أدى إلــى ارتباكهــم
وانقالب عجلتهم التي مت تســليبها
مــن املواطن اخملتطــف»  ،مضيفا أن
«القوات األمنية وبعد انقالب العجلة
على الفــور حتركت باجتــاه اخلاطفني
وسمعت صوت اخملطوف داخل صندوق
العجلة يستنجد بالشرطة ،ومت فتح
الصندوق واخــراج املواطن والذي تبني
انه مختطف ومت القــاء القبض على

اخلاطفــن الذين قامــو برمي عيارات
نارية باجتاه املفرزه.
ميسان – دكة عشائرية
افــاد املتحدث باســم وزارة الداخلية
اللــواء ســعد معن امس الســبت،
اعتقــال مطلــوب للقضــاء بتهمة
«الدكة العشائرية» في ميسان.
وقــال اللواء معن إن «مفــارز مديرية
استخبارات ومكافحة ارهاب ميسان
ألقــت القبض على أحد املتهمني في
محافظة ميســان واملطلــوب على
وفق احكام الفقرة  4/2ارهاب (الدكة
العشــائرية)»  ،مضيفــا أن «عملية
القاء القبض متــت بعد حتديد مكانه
استنادا ً ملعلومات استخباراتية ،وقد
مت احالتــه للقضــاء ألكمــال أوراقه
التحقيقية».

نينوى – اعتقال ارهابيني
افــاد املتحدث باســم وزارة الداخلية
امس الســبت عــن اعتقــال اربعة
عناصر ارهابية من «ديوان اجلند» ايسر
املوصل.
وقــال املتحدث اللواء ســعد معن ان
«فوج طوارئ الشــرطة السابع التابع
لقيــادة شــرطة نينوى وبنــا ًء على
مذكرات قبض قضائية القى القبض
علــى اربعــة عناصر مــن عصابات
داعش اإلرهابية والذين كانوا يعملون
مقاتلني فيما يســمى بديوان اجلند»،
مبينا انــه «مت ضبــط عجلتني تعود
ملكيتهمــا لعناصر داعــش امللقى
القبــض عليهم حاليــاً» ،مضيفا ان
«هــذه العملية جاءت فــي مناطق (
حي االنتصار والعطشــانة والوحدة
والكرامــة ) باجلانب األيســر ملدينة
املوصل».
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ذووه أخذوا اطفالها لتربيتهم

"ذات الرداء األحمر" فقدت عقلها بعد اعدام داعش لزوجها

بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنت وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال
العامــة عن قرب املباشــرة بتنفيذ ( )39مشــروع
خدمي مبركز مدينة املوصل التابعة حملافظة نينوى
عن طريــق مديرية بلدية املوصــل التابعة ملديرية
البلديات العامة إحدى تشكيالت الوزارة.
وذكر املركز االعالمي للوزارة أن املشــاريع اخلدمية
ســتكون في مجال الطــرق واملرافــق الترفيهية
واخلدمية التي تخدم املدينة واملواطنني وأعادة أعمار
وتأهيل البنى التحتية واخلدمية للمدينة  ،مشــيرا
الى ان معظم هذه املشــاريع ســتنفذ في اجلانب
األمين مــن املدينة للنهوض بواقعها وان كلفة هذه
املشاريع تصل إلى (  )14مليار دينار.
يذكر ان املالكات اخلدمية مســتمرة برفع األنقاض
بواقــع (  )3000م 3من األنقاض يوميــا ً من املدينة
القدمية.

نينوى  -الصباح الجديد:
كشف اعالمي وناشط موصلي
عن قصة مؤملة لسيدة موصلية
عشــرينية ،فقــدت عقلها بعد
اعــدام تنظيم داعــش االرهابي
لزوجهــا ،وقيــام ذويه بســحب
اطفالها لتربيتهم النها على ما
يبدو لم تعد قــادرة على العناية
بهم ،لكن غريزتها كأم مستمرة،
وتبحث عن لقمة شــريفة لسد
رمقهــم ،لكنها تضطــر لرمي
الطعام خــارج البيــت ألنها ال
ترى اطفالها وهــم يتناولون ما
احضرته لهم من طعام.
"ذات الــرداء االحمر" هو الوصف
الــذي اطلقه عليهــا االعالمي
والناشــط املوصلي احمد املالح،
الذي يقول "عند آخر أبواب مدينة
املوصــل التاريخيــة ،و ِفــي أخر
أسواقها املدمرة التي أعاد بعض
أصحابها احلياة للسوق ،عبر فتح
محالهم وســط اخلــراب جلذب
الــرواد القدمــاء للمنطقة ،وأنا
واحد منهم ،أقف هناك في قلب
شارع "باب جديد" أشاهد حدباء
ثانية مدمرة تتوسط الشارع".
ويضيــف "يقــف رجــل واثنان،
ويتبعهم الثالــث ،ليقدموا لها
املال كمســاعدة ،لكنها ترفض
وتستمر بالوقوف وسط الشارع
بالــرداء األحمر الصــارخ من دون
أن تقبــل أي مســاعدة من أحد
بشكل يثير التساؤل".
واسترسل املالح بالقول "ألتفت
ألحد أصحاب احملال مستفســرا
عن قصــة البنت العشــرينية
ذات الرداء األحمــر ،ليقول أنهم
ال يعرفون غير أنها شــابة فقدت
عقلها عندمــا مت قتل زوجها من
قبل داعش الــذي كان أحد أفراد
القــوات األمنية أمــام عينيها
وهي تشــاهد ،ولــم يكتف جور
الزمــان عليها بذلــك ولكن جار
عليها ثانية بسحب أقارب زوجها
األطفال لرعايتهــم ليجعل ما
بقي مــن عقلها يغادر رأســها
لألبد ،ويدفعها هذا األمر لتهيم
بالشوارع وترفض مساعدة أحد".
عادا ان "القصة لم تكتمل بعد،

"ذات الرداء االحمر"
هو الوصف الذي
اطلقه عليها
االعالمي والناشط
الموصلي احمد
المالح ،الذي يقول
"عند آخر أبواب مدينة
الموصل التاريخية،
وفِي أخر أسواقها
المدمرة التي أعاد
بعض أصحابها
الحياة للسوق ،عبر
فتح محالهم وسط
الخراب لجذب الرواد
القدماء للمنطقة

الخطوط الجوية تنافس
النواقل الجوية في
مجال موازنة الطائرات

ذات الرداء األحمر
ليقف رجل كبير الســن ويحاول
مســاعدة الفتاة فترفض ويقول
لها "اشــتري ما تريدين من احملال
أو العربــات وأنا أدفع يــا إبنتي"
لكنه لم يتلق ردا منها ،فيرد أحد
أصحاب احملال أنها فقدت عقلها
ولن ترد عليك"!.
ويتابع املالح "يقف الرجل الكبير
وسط الشارع هو اآلخر يحاول أن
يجد مساعدة ويسأل عن أقاربها
كيف ميكــن مســاعدتها ،لكن
لألسف يكمل صاحب احملل الذي
يروي لي القصــة ويقول ال نعرف
عنها شيء ســوى ماذكرته لك
وهي منذ أيام تبقى في الشــارع
ملنتصــف الليل ثم تعود للمنزل،

قريبًا  ..المباشرة بتنفيذ
( )39مشروعًا خدميًا في
مدينة الموصل

وعندمــا جتــد أن أطفالهــا غير
موجوديــن ترمي الطعــام الذي
جمعته أو اشــترته في الشارع
ثم تدخــل وتغلق الباب للصباح،
وتبدأ يوم جديد من األلم مشابه
لليوم السابق".
ويشدد بالقول"ذات الرداء األحمر"
هكذا أســميتها ألنني لم أمتكن
من معرفــة اســمها احلقيقي،
هي شــاهد حقيقي على مأساة
األالف من العائالت املوص ّلية التي
لــو ال خروجها للشــارع وغياب
األهل لكانت قصة غير معروفة
حبيسة أحد البيوت املوص ّلية".
مشــيرا الى ان "هــذه احلاالت ال
ميكــن لنا كشــباب أو منظمات

يعلن مكتب النائب ،،آراس حبيب كريم ،،
لشؤون المواطنين عن إنطالق مشروع #واجبنا
الخاص بالمناشدات والشكاوى التي وصلت إلى المكتب و يستهدف
المشروع قرابة  250عائلة متعففة من محافظة بغداد و لمختلف القضايا .

محليــة التكفل بهــا بل حتتاج
جلهــات حكوميــة رســمية
تتابعهــا وتعاجلها وتقــدم لها
الرعايــة الكاملــة ،هناك األالف
من األرامل واأليتــام من ضحايا
احلرب يحتاجون مد يد العون من
احلكومة املســؤولة عنهم فهم
ضحايا جار عليهم الزمن".
داعيا الى اطالق "حملة حقيقية
للمطالبة بحل لـ #ذات_الرداء_
األحمر جلعل املسؤولني عن امللف
يقدموا لها العالج الطبي واملأوى
املطلوب ويعيــدوا لها أطفالها
بعد العالج ،فهذا أقل شيء يقدم
لزوجة شهيد ُغدر على يد داعش،
وألطفال شــهيد فقدوا األب ثم

األُم وســط غياب حقيقي لعالج
هكذا كوارث في مجتمع يتمزق
بح ًثــا عن بصيص أمل وملســة
إنسانية".
على صعيد متصل ،قال الناشط
واحلقوقي املوصلــي لقمان عمر
الطائي ملراسل "الصباح اجلديد"
تعليقــا على قصــة (ذات الرداء
االحمــر) ان "مدينة املوصل تعج
باآلالف من القصص املشــابهة
ألمهــات محروقــات قلوبهن او
ألباء فقــدوا االحبة ،او لشــباب
ومراهقني فقدوا عائالتهم فضال
عن االف العائــات الذين فقدوا
فــردا او اكثر من ابنائهم عدا عن
ابــادة عائالت باكملهــا وتدمير

منازلهم".
واضــاف "ينبغــي مبمثلي نينوى
فــي مجلــس النــواب العراقي،
وخاصــة الســيدات منهن على
وجه اخلصــوص االهتمام بقصة
ذات الرداء االحمــر ،وتوفير عالج
نفســي لها ،مع مصدر رزق ثابت
كأن يكون راتب رعاية اجتماعية،
لعل وعسى ان تستعيد رشدها
ورمبا اطفالها فيما بعد لتربيتهم
بني احضانها وحتت مراقبتها كأم
محبــة لهم ،الننا نــرى ان غريزة
االمومة فيها ما زالت مســتعرة
برغم فقدانها لرشــدها بسبب
هول ما اصابها مــن صدمة لم
ترحمها احلياة فيها ابدا".

بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنت الشــركة العامة للخطوط اجلوية ان وحدة
موازنــة الطائــرات التابعة للقســم التجاري في
اخلطوط العراقية تشــهد تطورا ً واسعا ً في مجال
العمــل واخلدمات التي تقدمها املــاكات العاملة
مبجال موازنــة الطائرات في محطــة مطار بغداد
الدولي واحملطات االخرى .وقال مدير عام الشــركة
عباس ناصران هذه الوحدة تعد من الوحدات املهمة
والفعالة التي تعمل على ترحيل واستقبال جميع
الطائــرات اخلاصــة بالناقل الوطنــي اضافة الى
النواقل االخــرى احمللية واالجنبيــة حيث تتلخص
مهام هــذه الوحدة بتوزيع االوزان واالثقال التي يتم
شحنها الى الطائرة وتوزيعها بشكل علمي دقيق
ومدروس وحساب تأثيراتها على الطائرة .
واضاف املدير العام ان هذه العملية تشــمل ايضا ً
توزيع املقاعد للمسافرين وحســاب كمية الوقود
ووزنه وتأثيراته على الطائرة فضالً عن حساب كمية
الوقود املطلــوب ألي رحلة ويكون ذلك بتقســيم
الكميــة املطلوبة في اثناء حركــة الطائرة داخل
املدرج وخــال االقالع ومدة الرحلة وعند االنهاء من
عملية احلســاب يقوم ضابط املوازنة بأعداد تقرير
مفصل تدرج فيه جميع هــذه التفاصيل بطريقة
حسابية دقيقة يسلم لقائد الطائرة للحفاظ على
سالمة الطائرة واملسافرين الكرام.

عيادة قانونية خاصة بشؤون المواطنين
أطلق مكتب  ،،النائب آراس حبيب كريم  ،،العيادة القانونية الخاصة بشؤون المواطنين لتقديم المشورة القانونية
وتبني القضايا وحمالت المدافعة عِبر مجموعة محاميين وقانونيين مختصين .
مكتب شؤون المواطنين
بغداد  -المنصور  -االميرات الجهة المقابلة لنادي الصيد
( مجمع المؤتمر الوطني العراقي المركزي )

العنوان ؛.؛
بغداد  -المنصور  -شارع االميرات  -الجهة المقابلة لنادي الصيد ( مجمع
المؤتمر الوطني العراقي )
ضمن مبادرة التواصل والشكر ..
زار وفدا من مكتب النائب
 ،،آراس حبيب كريم ،،
إلى نقابة الصحفيين المقر العام واللقاء بالسيد نقيب الصحفيين  ،،مؤيد الالمي ،،
والحديث عن دور السلطة الرابعة وماقدمته النقابة من بيئة وطنية ومواقف إعالمية
محلي ًا ودولي ًا وبمختلف االزمنة .
بدوره اشاد الالمي بالجهود المبذولة من قبل المكتب من خالل ما يقدمه من حلول
لمشاكل المواطنين .

بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي الباسل
وجهاز الشرطة االبطال
وبرعاية مكتب النائب  ،،آراس حبيب كريم ،،
نظم إتحاد بغداد للسيارات الرياضية
ماراثون إحتفالي بهذه المناسبة
في محافظة بغداد وبمشاركة مجموعة من الفرق .

استجابة لمناشدة طبيبة األطفال
( د  .دينا الموسوي ) في مستشفى ابن البلدي
في بغداد ساهم مكتب النائب
 ،،آراس حبيب كريم ،،
حملة تبرع لشراء أدوية لالطفال مرضى الكلى
لمدة  6اشهر والبالغ عددهم 26طفل .
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يبدأ من تقاطع مستشفى الفيحاء وحتى منطقة الشعيبة

خطوط جديدة لتصنيع
العربات القتالية المدرعة
والطائرات المسيرة
بغداد – الصباح اجلديد
اعلنت شــركة الصناعات احلربية إحدى شركات
وزارة الصناعة واملعادن متكنت من اضافة خطوط
إنتاجية جديدة لتصنيع العربات القتالية املدرعة
واأللغام املضادة للدروع والطائرات املسيرة إضافة
إلــى خط إمــاء قنابر الهــاون لتلبيــة جزء من
احتياجات املؤسســات واألجهزة األمنية وتوطني
وتنشيط الصناعات احلربية في البالد
وقال مدير عام الشــركة املهنــدس جالل عباس
حســن أن شــركته وقعت عقدا مع الشــركة
العامة للصناعات الفوالذيــة يقضي بتجهيزها
مبســبوكات تخص الصناعات احلربية وتدخل في
عملياتها االنتاجية  ،مشــيرا الى ان توقيع العقد
يأتي فــي إطار حتقيــق التكامــل الصناعي بني
شــركات وزارة الصناعة واملعــادن لتفعيل قطاع
الصناعة العراقي وانعاش الصناعة احلربية.

اكتمال بناء أرصفة
مرآب النهضة الموحد
بغداد _ الصباح الجديد:
أعلن وزيــر النقل املهندس عبــد اهلل لعيبي عن
إكتمال تبليط الشــوارع الرئيسة ملرآب النهضة
الكبير وتبليط  % 9 0من شوارعه.
وقــال الوزيــر لقد مت االيعــاز للفرق الهندســية
بضــرورة زيادة عدد ســاعات العمــل الجناز مراب
النهضة املوحد  ،باســرع وقــت ممكن  ،مضيفا ان
جهود العاملني تتواصــل ليالً ونهارا ً من اجل إمتام
العمل في الوقت احملدد ومن املؤمل إمتام اجنازه خالل
األشــهر املقبلة وإفتتاحه رســميا الداء وظفيته
اخلدمية  .يذكر ان مــرآب النهضة املوحد كان من
املرائب املتروكة ومعدومة اخلدمات بشكل نهائي
وفي عام  2012-2013مت اعداد دراسات للتصميم
بالتعــاون مع جامعة بغداد .يشــار الى ان اجنازه
سيشــكل قفــزة نوعية في عمليــة النقل النه
اول مشــروع في العراق يكون بشــكل (تيرمنل )
اي محطة عمل مســافرين حديثة اسوة بالدول
املتقدمــة ويحوي علــى ثــاث دور وبناية لراحة
السائق وباركات متعددة الطوابق .

دورة عن مفاهيم الشبكات
االلكترونية في المركز
الوطني لالستشارات
بغداد _ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال
العامة ان قسم تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت
في املركز الوطني لإلستشارات الهندسية احدى
تشكيالت الوزارة اقام دورة تدربية بعنوان مفاهيم
عامة للشــبكات االلكترونية بحضــور عدد من
منتسبي املركز وبقية تشكيالت الوزارة .
وذكر املركــز االعالمي ان الدورة تضمنت شــرحا
عن مفهوم شبكات احلاســوب وكيفية اتصالها
مع بعضها مبشــاركة وتبادل املعلومات واالجهزة
مثــل الطابعات ووســائط التخزيــن كذلك عن
انواع الشــبكات وتصنيفاتها وشبكات االنترنت
واملكونات العامة لكل الشبكات وانواع الكابالت
واالسالك اخلاصة بالشبكات وتصنيف الشبكات
حسب التصميم الهندسي ووسائط الربط مثل
(.)Router,Switch,Hub

انجاز اعمال صيانة الشبكة
الكهربائية في بغداد
بغداد _ الصباح الجديد:
متكنت املالكات الهندسية والفنية في دائرة توزيع
كهربــاء الكرخ التابعة للشــركة العامة لتوزيع
كهرباء بغداد اعمال حتســن وصيانة الشــبكة
الكهربائية في مدينة الكاظمية.
وتضمنــت االعمال صيانة الشــبكة الكهربائية
وربط الشــبكة الهوائية على مغذي( )1كاظمية
فــي محلــة ( ,)429الى جانب اســتبدال محولة
معطوبــة ســعة ( )400ك.ف فــي منطقــة
السالميات قرية ابو شهاب التميمي على مغذي
2نور الهوائي جهة ١١ك.ف في مدينة الشــعلة,
اضافة الى اســتبدال قابلو مبروم  mkفي منطقة
جكوك مجمع جكوك السكني مبسافة  200متر.
كما اجنزت املالكات الهندســية والفنية في دائرة
توزيع كهرباء الصدر اعمال انارة الشوارع الرئيسة
وصيانة الشبكة ضمن رقعتها اجلغرافية من خالل
انارة شــارع الداخل من تقاطع شارع زين القوس
الى تقاطع السدة  ،فضالُ عن اصالح عطب قابلو
( 33ك.ف) خط جنوب بغــداد االمني 2في محطة
االمني الثانوية واعادته الى اخلدمة.

 % 97نسبة األنجاز في تأهيل وتوسيع
طريق محمد القاسم في البصرة
البصرة _ سعدي السند :

بلغت نســبة األجناز في مشروع
تأهيل وتوســيع طريــق محمد
القاســم في البصرة الذي يبدأ
من تقاطع مستشفى الفيحاء
(العسكري ســابقا ) الى تقاطع
مصفى الشعيبة . 97%
ستبلغ نسبة  100%نهاية شهر
كانون الثاني اجلاري
واوضح مدير هيئة تنفيذ املشروع
املهندس جعفر صادق لـ»الصباح
اجلديــد» ان هذا املشــروع الذي
تنفــذه شــركة آشــور العامة
للمقاوالت األنشــائية ســتبلغ
نســبة  100%نهاية شهر كانون
الثاني اجلــاري  ،اذ تضمن العمل
تأهيل وتوســيع الطريــق الذي
يبلغ طولــه  17كم بواقع عرض
 12,5م وليصبــح مــع األكتاف
15م وقد نفــذت جميع األعمال
على وفق املواصفات العاملية في
أعمال الطرق واجلسور واملعتمدة
فــي أكثــر دول العالــم تقدما
وقد خضعت جميــع املواد التي
دخلت في األعمال الى فحوصات
مختبريــة دقيقــة فــي اخملتبر
القومــي التابع لــوزارة األعمار
واألســكان والبلديات واألشغال
العامة اضافة الى مختبر شركة
نفط البصرة .
تفاصيل املشروع
وأكد أيضا لقد هيأنا وبشــكل
عاجل ومــدروس كل التفاصيل
التي حتقق أجناح هذه املهمة عند
مباشرتنا باملشروع في 2017/7/9
خصوصا وان الشــركة بخبرتها
وخبــرة مالكاتها باألختصاصات
التي تتعامل بها متتلك روعة األداء
الدقيق لألعمال التي توكل لها ،

هذا المشروع
الذي تنفذه
شركة آشور
العامة للمقاوالت
األنشائية ستبلغ
نسبة % 100
نهاية شهر
كانون الثاني
الجاري
مشروع تأهيل طريق محمد القاسم في البصرة
واملشروع عبارة عن جزءين مبرحلة
واحدة وشمل الشارع من البداية
حتى النهاية فباشرنا باجلزء األول
الذي يبدأ من تقاطع مستشفى
الفيحاء (العسكري سابقا) الى
جســر محمد القاسم وبطول
 5كــم وقد تضمــن العمل رفع
االســفلت القدمي وانشاء طريق
جديد مع اكسائه بثالث طبقات
( أســاس ورابطة وســطحية)
وتتخللها بنية حتتية من عبارات
كونكريتية ملياه االمطار وعبارات
مســتقبلية لصالــح عدد من
الشركات ومنها شركة االنابيب

النفطية وشركة مصافي اجلنوب
.أما اجلــزء الثاني فقــد بدأ عبر
جسر محمد القاســم وأنتهى
بتقاطــع الشــعيبة وبطول 10
كم وتضمــن في البدء رفع وقلع
االســفلت املتضرر مع تعريض
الشــارع ليصبح 10,5م تبليط
وتضاف اليــه أكتاف من اجلانبني
وشمل ايضا البنى التحتية من
عبارات كونكريتيــة ملياه املطار
وعبارا ت مســتقبلية لشــركة
االنابيــب النفطيــة وشــركة
مصافي اجلنوب وقد شــارك في
األعمــال  137مهندســا وفنيا

وســائقا وأجراء يوميني مع ()67
آلية تخصصيــة ومنها حادالت
وفارشــات وكريــدرات وحفارات
وســيارات حوضية وشفالت مع
معملني لألسفلت .
متابعات وزيارات متواصلة
للمشروع من مدير الشركة
واضــاف مديــر هيئــة تنفيــذ
املشــروع املهندس جعفر صادق
أيضا قائال هناك متابعة وزيارات
متواصلــة للمشــروع من قبل
املهندس علــي عبدالواحد مدير
عام شــركة آشــور للمقاوالت

ومعاونه املهندس حســن علي
عبود أضافة الى اجلهة األشرافية
التابعة لشــركة نفط البصرة
ويرأســها املهندس علــي طرار
وبأشراف املهندس صالح مهدي
معــاون مدير عام شــركة نفط
البصرة وهناك متابعة أيضا من
شركة مصافي اجلنوب وشركة
األنابيــب النفطيــة وشــركة
املنتجات النفطية .
تكملة للمشروع مبمرين
وبطول 2كم
وأختتــم املهندس جعفر حديثه

بالقول هناك تكملة للمشــروع
حصلــت قيهــا موافقــة ثامر
الغضبان وزيــر النفط من خالل
الطلــب الــذي تقدم بــه مدير
عــام شــركة مصافــي اجلنوب
ومقرها في الشــعيبة وستتم
املباشــرة به أوائل شهر شباط
املقبل وتتضمن تأهيل وتوسيـع
مسافة من تقاطـــع مـصفى
الشــعيبة الى تقـــاطع سكة
القطــار في مـــحطة قـــطار
املـــربد علما ان املـمـر األول تـم
أنـجـــازه لنعمل على أجناز املمر
الثاني.

بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية

وزير الصحة يفتتح ورشة لنظام المعلومات في العراق
بغداد _ الصباح الجديد:
افتتــح وزيــر الصحــة البيئة
الدكتور عــاء الديــن العلوان
بالتعاون مــع منظمة الصحة
العاملية ورشــة عمــل اخلاصة
مبراجعة وتقييم نظام املعلومات
الصحية في العراق .
والقى الوزير كلمة اكد فيها أن
هذه الورشــة تهدف الى تقييم

املتوســط ســيكون مع الوزارة
مســؤوال عن اجراء هذا التقييم
فــي املؤسســات الصحية في
محافظــات بغــداد ،البصــرة،
ميسان ،أربيل وكركوك.
وتضمنت الورشة القاء محاضرة
للدكتور آراش راشــيديان خبير
نظام املعلومــات الصحية في
منظمــة الصحيــة العامليــة
ومحاضــرات تتعلــق بنظــم
املعلومات .

واقــع حــال نظــام املعلومات
الصحيــة في العــراق وكيفية
إيجاد الســبل املطلوبة لتطوير
هــذا الركــن األساســي فــي
تقدمي اخلدمــات الصحية ورفد
جميع مؤسسات وزارة الصحة
باملؤشــرات املطلوبــة لالرتقاء
بالواقــع الصحي فــي العراق.
وأوضــح الوزير ان هنــاك فريق
مــن خبــراء منظمــة الصحة
العامليــة /مكتب اقليم شــرق

العراق يبحث مع صندوق السكان األممي اعادة تأهيل دور الدولة
بغداد _ الصباح الجديد:
بحث وزير العمل والشــؤون
االجتماعية الدكتور باســم
عبد الزمان مــع صندوق االمم
املتحدة للســكان امكانية
التعاون في اعــادة تأهيل دور
الدولــة واعــداد التصاميم
اخلاصة بها.

وقال الوزيــر خالل لقائه وفدا ً التــي اصابها مؤخــرا حادث
امميا ً ان الــوزارة اضيفت لها مؤســف  ،وتبــن ان الــدار
مهام عديدة منها ما يتعلق غير صاحلة لاليــواء وبحاجة
بانشــاء بعض الدور لفئات للتأهيل.
معينــة كاملشــردين  ،الفتا واضــاف الوزيــر ان الــوزارة
الى ان الــوزارة اجرت تقييما قامت بغلق داري املشــردين
حقيقيا لبعض دور املشردين في االعظميــة والكرادة بعد
مــن ضمنهــا دار االعظمية ارســال جلنــة متخصصــة

لتقييم الدارين وقامت بنقل
املستفيدين الى البيت االمن
حلني تأهيل الدارين  ،معربا عن
امله في التعاون مع املنظمة
العــداد التصاميــم اخلاصة
بتأهيــل الدارين ودعم الوزارة
في انشــاء تلك الــدور الى
جانب دار آخرى اليواء ضحايا

االجتار بالبشر.
واشــار الى ان هناك مسألة
مهمة اخــرى تتعلــق بدور
الدولــة لليتامى واملســنني
التي مت فك ارتباطها بالوزارة
ونقلها الــى احملافظات ،إذ ان
الوزارة يقع على عاتقها رسم
السياسات واجراء تقومي لتلك

الــدور ،داعيــا املنظمة الى
التعاون مع الــوزارة في هذا
اجلانب ،فضال عن االستفادة
من خبراتها في مجال تدريب
الباحثــن العاملني في تلك
الدور وكيفيــة التعامل مع
هذه الشريحة.
من جانبه ابدى ممثل صندوق

األمم املتحــدة فــي العــراق
الدكتور أولورميي ســوجنرو
استعداده للتعاون مع الوزارة
ودعمهــا في اجملــاالت كافة
وعقد لقاءات اخرى للتباحث
فــي مواضيع مهمــة تخدم
الشــرائح املســتفيدة من
خدمات الوزارة .

العادلي يبحث ازالة التجاوزات على النظام المائي
بغداد _ الصباح الجديد:
تــرأس وزيــر املــوارد املائية
الدكتــور جمــال العادلي
االجتماع التداولي املوســع
للجنــة اخلاصــة بأزالــة
التجــاوزات علــى النظام
املائــي في العــراق .وناقش
اجملتمعون توزيعات احلصص

املائيــة لــكل محافظــة
لتأمــن االطالقــات املائية
لالراضــي الزراعية وأنعاش
االهــوار وخفــض نســبة
التراكيز امللحيــة حملافظة
البصــرة كذلك مناقشــة
االســتراتيجي
اخلزيــن
للسدود والسدات ونظامها

التشــغيلي  .واكــد الوزير
ضــرورة احملافظــة علــى
نوعيــة مياه نهــري دجلة
والفــرات وحمايتهــا مــن
التلوث والتركيز على تنفيذ
مشاريع االســتصالح التي
من شأنها تقليل الضائعات
املائيــة وأعتماد أســاليب

الري احلديثــة ،كما تضمن
منهاج االجتماع مناقشــة
التجــاوزات احلاصلــة على
منشــأت الري ورفع بحيرات
االسماك واالقفاص العائمة
املنشــأة جتاوزا بالتنســيق
مع القــوات االمنية وأقامة
دعــاوى قضائيــة علــى

املتجاوزين وأعتماد الضوابط
القانونية بأنشــاء بحيرات
االســماك والتشجيع على
أســتعمال امليــاه اجلوفية
لتربيــة االســماك حفاظا
على اخلزين املائي وانعاشــا
للثروة االقتصادية للبالد.
علــى صعيد متصل عقدت

خليــة ازمــة الفيضان في
محافظة واســط أجتماعا ً
ترأسه مدير عام شركة الفاو
العامة لتنفيذ مشاريع الري
وحضور مدراء سدة الكوت
والصيانــة واملــوارد املائية
وممثلــي دائرة الكــري وحفر
االبــار والتصاميــم ومدراء

شــعب املوارد املائية بهدف
مناقشــة االســتحضارات
املطلوبة الستقبال املوجات
الفيضانية احملتملة وتأمني
الســداد علــى جانبي نهر
دجلة وسداد هور الشويجة
وتصريف امليــاه الواردة من
أعالي كالل بدرة .

االتصاالت تزيل التجاوزات على شبكة الكابل الضوئي في بغداد
بغداد _ الصباح الجديد:
باشــرت مديريــة اتصــاالت الرصافة
التابعه لشركة االتصاالت واملعلوماتية
إحدى تشكيالت وزارة االتصاالت بازالة
التجــاوزات احلاصلــة ضمــن الرقعة
اجلغرافيــة التابعــة للمديريــة فــي
منطقــة احلبيبيــة واالورفلــي املزودة
بخدمة الكابل الضوئي واحملالة لشركة
 iQ networksاملنفــذة ملشــروع النفاذ
الضوئــي في جانــب الرصافة حيث ان
املالكات في مديرية اتصاالت الرصافة
وحسب التوجيهات الصادرة من الوزارة
وبالتعاون مع املؤسسات احلكومية في
منطقة احلبيبية واالورفلي بالنتســيق

مع قيادة عمليات بغــداد قامت بازالة
جميع التجاوزات احلاصلة ضمن محلة
 ٥٣٧والتــي تضمنت ازالــة الكابينات
والكابــات الضوئية اخملالفة للضوابط
والتعليمــات والتــي مت رفــع اخملالفات
مــن أعمدة الكهربــاء واعلــى املنازل
والتقاسيم .
هذا وقــد نفــذت الــوزارة العديد من
احلمالت بازالة جميع التجاوزات لتشمل
جميع مناطق بغداد الرصافة ومحاسبة
اخملالفني ضمن الضوابط القانونية التي
وضعتها شركة االتصاالت واملعلوماتية
 .يذكر ان شركة  iQ networkاملشغلة
ملشــروع النفــاذ الضوئي فــي جانب
الرصافة قد تعاقدت مع وكالء وموزعني
لها في املناطق املشــمولة باملشــروع

لغرض التشغيل وتقدمي افضل اخلدمات
إلى املواطنني .
على صعيــد متصل تصاعــدت وتيرة
العمل للجان رفع التجاوزات في مديرية
إتصاالت الكرخ وبأشــراف مباشر من
املهنــدس ليــث محمد عبــد الواحد
برفقــة مالك شــعبة التراســل وفرق
هيئــات ازالة التجاوزات املشــكلة من
بداالت (الصاحلية  ،الــداوودي  ،الدورة ،
املأمون  ،الكاظمية ) اذ مت ازالة بوكسات
عدد  10التي مت نصبها من دون موافقات
رســمية ومت ايداعها في مخازن الدائرة
إضافة إلــى قطع عدد مــن الكابالت
الهوائيــة اخملالفــة للتعليمــات التي
اصدرتها الشــركة العامة لإلتصاالت
واملعلوماتية .

وتســتمر هذه احلملة حلــن التخلص
مــن جميع التجــاوزات على شــبكة
النفــاذ الضوئي بهــدف احلفاظ على
املال العام  ،السيما انه مت إنذار أصحاب
االبراج اخملالفــن وأخذ تعهدات خطية
بعدم تكرار التجاوزات وفي حالة تكرار
ذلك ســيتم اتخاذ جـــميع اإلجراءات
القـانونية بحقـهم  ،وشملت احلمـلة
عـــددا من املناطــق ضمن الرقـــعة
اجلغرافية للـمـديرية ومـواقـع العـمل
الـتـابـعـة لـها وهـي جـسر اجلـادريـة
من جانب الـكـرخ والقادسـية وذلـك
من أجـــل القضـاء عـــلى عملـيات
التـجـــاوز الـتـي تـــؤدي إلى ضـعف
اخلـدمـــات املقدمـــة الـــى جـميع
شـرائح اجملتـمـع .

اعالن

االحد  20كانون الثاني  2019العدد ()4098
(Sun 20 Jan 2019 issue (4098

5

6
مقتل  20شخصا
بانفجار أنبوب وقود في
المكسيك
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت السلطات املكسيكية مقتل  20شخصا على األقل
وإصابة العشــرات بانفجار خط أنابيب لنقل البنزين بوالية
هيدالغو في املكسيك.
وقال عمر فياض حاكم واليــة هيدالغو «هناك تقارير أولية
تفيــد مبقتل  20شــخصا وإصابة أكثر مــن  54بحروق في
انفجار خط األنابيب».
وأضاف« :نقلت تعليمات وزير الداخلية املكسيكي هيدالغو
ســيمون فارغاس أغيالر لتوفير املســاعدة الالزمة ألســر
الضحايا .ونحن نتلقى الدعم من احلكومة الفيدرالية بكل
ما هو ضروري حلل هذا الوضع».
فيما أفادت كلوديا شــينباوم ،عمدة العاصمة مكسيكو،
بأنه مت إرسال أربع طائرات هليكوبتر طبية إلى موقع احلادثة
من قبل ســلطات املدينة ،باإلضافة إلــى نقل املصابني إلى
مستشفيات بالعاصمة لتلقي الرعاية الطبية.
وأظهرت لقطــات تلفزيونية منفصلة تدفــق البنزين من
خط األنابيب في وقت ســابق يوم اجلمعة بعد حدوث كسر
به ،ومحاولة نحو  300شــخص من الســكان احملليني ملء
أوعيتهم بالوقود املتسرب قبل أن يحدث االنفجار.
فيما بينت لقطات متداولة على مواقع التواصل االجتماعي
ألســنة اللهب تتصاعد جراء انفجار خــط األنابيب الواقع
قرب مصفاة توال إلى الشمال من مدينة مكسيكو سيتي،
وكان الناس يصيحون ويصرخون طلبا للمساعدة.

توقيف استرالي
واتهامه باغتصاب وقتل
طالبة من عرب إسرائيل
الصباح الجديد ـ وكاالت:
وجهت الشــرطة األســترالية امــس الســبت لرجل في
العشــرين من عمره تهمة اغتصاب وقتل الطالبة من عرب
إســرائيل آية مصاروة ،بعد ثالثة أيام من العثور على جثتها
في ملبورن.
وكانت الشــابة البالغة مــن العمر  21عامــا تتحدث مع
شــقيقتها عبر الهاتف عندما تعرضــت إلى الهجوم بعد
منتصف ليل األربعاء اخلميس خالل عودتها من مشــاهدة
عــرض كوميدي .وعثر املارة على جثتها بني شــجيرات قرب
محطة قطار بعد ساعات من وقوع احلادث .وأوقفت شرطة
والية فيكتوريا التي وصفت االعتداء بأنه «مروع» املشــتبه
به كودي هيرمــان ( 20عاما) في ضواحــي ملبورن اجلمعة.
ومثل الســبت أمام محكمة في ملبورن حيث يواجه تهمة
باالغتصاب والقتل.
وقتلت مصاروة بعد نزولهــا من القطار قرب اجلامعة حيث
تكمل عاما دراسيا في إطار برنامج لتبادل الطالب.
وأقام مئات األشــخاص الذين ارتدوا املالبس الســوداء عدة
جتمعات لتكــرمي مصاروة اجلمعة بينمــا مت ملء القطار 86
الذي يعتقد أنها ركبته في طريقها إلى املنزل بالزهور.
وانهار والدها ســعيد بالبكاء في موقع اجلرمية حيث تركت
عشرات الزهور والرسائل قرب املكان دعما للعائلة
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شؤون عربية ودولية

تجلت واضحة في غياب الرؤساء

االنقسامات العربية تطغى على القمة االقتصادية العربية
متابعة ـ الصباح الجديد:
ألقت االنقسامات بني الدول العربية
بشأن سوريا والنزاعات الداخلية في
لبنــان بظاللها علــى اجتماع قمة
تنموية ســتعقد في بيــروت اليوم،
وجتلــى هذا فــي إلغــاء العديد من
الزعماء مشــاركتهم بعد أن كانوا
يعتزمون القدوم إلى بيروت.
وقال مصــدر في اللجنة املنظمة إن
ما ال يقل عن ثمانية رؤساء دول كانوا
قد أكدوا مشاركتهم على مستوى
القادة ورؤساء الدول.
وتتركز نقطة اخلالف الرئيســية في
املنطقــة علــى ما إذا كانــت عودة
ســوريا إلى اجلامعة العربية موضع
ترحيب وذلك بعد جناح الرئيس بشار
األسد في اســتعادة سيطرته على
معظم أراضي بالده.
ودعــا وزيــر اخلارجية فــي حكومة
تصريــف األعمــال اللبنانية جبران
باسيل يوم اجلمعة إلى عودة سوريا
إلــى جامعــة الــدول العربية بعد
تعليق عضويتها ملدة سبع سنوات.
ونقلت وســائل إعــالم لبنانية عن
األمني العــام للجامعــة أحمد أبو
الغيط قوله إنه ال يوجد اتفاق عربي
على عودة سوريا.
ولعبــت هــذه القضيــة دورا فــي
االنقســامات داخل لبنان باإلضافة
إلى اخلالف حول حضور ليبيا القمة
علــى خلفيــة اختفاء رجــل الدين
الشــيعي اللبناني اإلمام موســى
الصدر هناك في السبعينيات.
وكان القادة اللبنانيــون يأملون في
تشكيل حكومة جديدة قبل انعقاد
القمة على أرضهم بعد أشــهر من
اجلمود السياسي واالقتصادي .لكن
محادثات تشــكيل احلكومة طالت
دون حتقيــق أي نتيجة فيمــا تتزايد
اخملاوف على االقتصاد اللبناني.
وبعــد أن أغلقت معظــم طرقات
بيروت وأقفلت املدارس والشــركات
ومنعت الســيارات من الوقوف في
وســط املدينة ،مت تصوير القمة في

كان القادة اللبنانيون
يأملون في تشكيل
حكومة جديدة قبل
انعقاد القمة على
أرضهم بعد أشهر
من الجمود السياسي
واالقتصادي .لكن
محادثات تشكيل
الحكومة طالت دون
تحقيق أي نتيجة فيما
تتزايد المخاوف على
االقتصاد اللبناني

القمة االقتصادية العربية
اإلعــالم اللبناني يــوم اجلمعة على
أنها مخيبة لآلمال.
وكتبــت صحيفــة اجلمهورية في
عنوانها الرئيســي «قمة االعتذارات
واخليبة العربية» .أما صحيفة النهار
فكتبــت «صدمــة بيروت...قمة بال
رؤساء».
ومع ذلــك فــإن بعضا مــن الدول
العشــرين املشاركة ســتوفد إما
رؤســاء وزراء أو وزراء خارجية أو وزراء
مالية .وقلل املسؤولون من أهمية أن
االجتماع سيكون ضعيف التمثيل.
وقال األمني العام املســاعد جلامعة
الــدول العربيــة حســام زكي في
مؤمتر صحفي ردا على ســؤال حول
غياب الرؤساء وامللوك «دعنا نفصل
ما بــني األمرين .قمــة تنعقد فيها

موضوعات ،فيها قرارات ســتتخذ،
والقمة هي ذات أهمية مبوضوعاتها
وقراراتها .حضور القادة يزيد القمة
أهمية وال شــك في هذا .عدم وجود
عدد كبير من القادة أمر ال شــك أنه
مثار تعليق مــن اجلميع أوله اإلعالم
والكل متابع هــذا األمر بدقة ولكن
هو ال يأخذ من أهمية املوضوعات».
* النزاعات في سوريا وليبيا
علــى الرغم من أن القمــة العربية
التنمويــة االقتصادية واالجتماعية
ليســت بنفس أهمية قمة جامعة
الــدول العربية التي ســتعقد في
تونس في آذار ،لكنها شهدت حضور
العديد من القادة عندما عقدت آخر
مرة في اململكة العربية السعودية

في عام .2013
وكانت الــدول العربية آنذاك ،مثلما
هي اآلن ،منقسمة بشأن انتفاضات
 2011التــي أطاحــت بأربعة زعماء
وأدت إلى اندالع ثالث حروب وبشــأن
اخلصومة بني السعودية وإيران فضال
عن دور اإلخوان املسلمني.
ومت تعليق عضوية سوريا من جامعة
الــدول العربية في عــام  2011لكن
بعض األعضــاء يضغطون من أجل
إعادتهــا بينمــا أعاد آخــرون فتح
سفاراتهم في دمشق.
وفــي لبنان حيــث كانــت القوات
السورية موجودة لنحو ثالثة عقود،
ال يــزال نطاق العالقات مع دمشــق
مثيرا للجدل.
وحاربــت جماعة حــزب اهلل القوية

املدعومة من إيران في صف األســد
في ســوريا وتريد من الدول العربية
تطبيع العالقات مع دمشق .وتشعر
بعــض األحــزاب اللبنانيــة األخرى
بالقلق من دور دمشق.
وكتبت صحيفة األخبار املؤيدة حلزب
اهلل في عنوانها الرئيســي «ال عرب
من دون الشام».
ومن ناحيــة أخرى قــام أعضاء في
حركة أمــل الشــيعية املتحالفة
مــع حزب اهلل يــوم األحــد بتمزيق
العلم الليبــي بالقرب مــن مكان
انعقاد القمة وأحرقوه في تعبير عن
غضبهم من اختفاء اإلمام موســى
الصدر أثناء زيارته إلى ليبيا في عام
 .1978وفــي ذلك الوقت ،كانت ليبيا
حتت حكــم معمر القذافــي ،الذي

أطيح بــه عام  2011لكن ساســة
حركة أمل يتهمون احلكومة املعترف
بها دوليا في طرابلس بعدم التعاون
مع التحقيقات في اختفاء الصدر.
وقاطعت احلكومــة الليبية القمة
احتجاجا علــى ذلك وأشــارت إلى
أن آالف الليبيــني اختفوا أيضا حتت
حكم القذافي الذي دام أربعة عقود.
وقال مصطفى شــاتيال املوظف في
متجر شوكوالتة في بيروت متحدثا
عن إقفال الطــرق «ال أعتقد أن هذا
ضروري .إنهم مجرد رئيسني أو ثالثة
رؤساء» .وأضاف «منذ زمن يجتمعون
هنا وفي غير لبنان وال قرارات صارمة
تخرج ...اآلن ســينتهون في ثالثة أو
أربعة أيام ويغادرون كما لو أن شــيئا
لم يحدث».

اعالن
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ﺧﺎﻡ ﺑﺮﻧﺖ ﻗﺮﺏ 63

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ّ
ﺍﻟﺤﺮ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﻠﻔﺎﺕ

ﺩﻭﻻﺭﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ

ﻧﻴﻮﻳﻮرك ـ روﻳﺘﺮز:
ﻗﻔﺰت أﺳــﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻧﺤﻮ  3ﻓــﻲ اﳌﺌﺔ ﺑﻌﺪ أن
ﻧﺸــﺮت أوﺑﻚ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﳋﻔﺾ اﻻﻧﺘﺎج
ﺑﻬﺪف ﺗﻘﻠﻴﺺ وﻓﺮة ﻓﻲ اﳌﻌــﺮوض اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ
اﳋﺎم ،وﻋﻼﻣــﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪم ﻧﺤــﻮ إﻧﻬﺎء اﳊﺮب
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺼﲔ.
وﺻﻌﺪت ﻋﻘﻮد ﺧﺎم اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﺑﺮﻧﺖ
ﻷﻗﺮب اﺳﺘﺤﻘﺎق  1.52دوﻻر ،أو  2.48ﺑﺎﳌﺌﺔ ،ﻟﺘﺒﻠﻎ
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ  62.70دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
وارﺗﻔﻌــﺖ ﻋﻘﻮد ﺧﺎم اﻟﻘﻴــﺎس اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻏﺮب
ﺗﻜﺴﺎس اﻟﻮﺳﻴﻂ  1.73دوﻻر ،أو  3.32ﻓﻲ اﳌﺌﺔ،
ﻟﺘﺴﺠﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ  53.80دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
وﺳــﺠﻠﺖ ﻋﻘﻮد اﳋﺎﻣﲔ اﻟﻘﻴﺎﺳــﻴﲔ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ
ﻣﻜﺎﺳــﺐ ﻟﺜﺎﻟــﺚ أﺳــﺒﻮع ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻣﻊ
ﺻﻌﻮدﻫﻤﺎ ﻧﺤﻮ  4ﺑﺎﳌﺌﺔ.
وﻧﺸﺮت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أوﺑﻚ(
ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔــﻂ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ
وﻟﻠﻤﻨﺘﺠــﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴــﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑــﺪءا ﻣﻦ أول
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  2019ﻟﺘﻌﺰﻳــﺰ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻬﺎ
ﳋﻔﺾ إﻣﺪادات اﳋﺎم.
وﻗﺎل ﻓﻴﻞ ﻓﻠﲔ اﶈﻠﻞ ﻓﻲ ﺑﺮاﻳﺲ ﻓﻴﻮﺗﺸﺮز ﺟﺮوب
ﻓﻲ ﺷﻴﻜﺎﺟﻮ “ﻫﺬا ﺳﻴﺮﺳﻞ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺴﻮق
ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺟﺎدون”.

ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺗﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ

ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺑﻜﲔ ـ روﻳﺘﺮز:
ﻋﺪل ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺣﺼﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﲔ ﺑﺎﳋﻔﺾ ﳕﻮ
اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠــﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓــﻲ  2017إﻟﻰ  6.8ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ 6.9
ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وأﺿﺎف ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺣﺼﺎء ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ إن ﺣﺠﻢ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺟﺮى ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺑﺎﳋﻔﺾ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ  82.7ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن
ﻳﻮان ) 12.21ﺗﺮﻳﻠﻴــﻮن دوﻻر( إﻟﻰ  82.1ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن
ﻳﻮان.
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴــﺔ أﺧﺮى ذﻛﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺗﺸــﺎﻳﻨﺎ
دﻳﻠــﻲ اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ ﻳــﻮم اﳉﻤﻌــﺔ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ
ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ أن اﻟﺼﲔ ﻗﺪ ﲢﺪد ﻣﺴــﺘﻮى
ﻣﺴــﺘﻬﺪﻓﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ
ﻳﺘــﺮاوح ﻣﻦ  6إﻟــﻰ  6.5ﺑﺎﳌﺌــﺔ ،وﻫﻮ أﻗﻞ ﻣﻦ
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي اﺳﺘﻬﺪﻓﺘﻪ ﻟﻠﻌﺎم .2018
وﻧﻘﻠــﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻋــﻦ ﻣﺴــﺆول ﺑﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ واﻹﺻﻼح ﻗﻮﻟــﻪ“ :ﻧﺤﻦ
ﻧﻮاﺟﻪ ﲢﺪﻳﺎت أﻛﺒﺮ ﻻﺳــﺘﻘﺮار اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻣﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ”.
وﻗﺎل اﳌﺴــﺆول أﻳﻀﺎ “ﺳــﻴﺠﺮي ﺑﺬل اﳌﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﳉﻬﻮد ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﳕــﻮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة .اﳊﻜﻮﻣﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﲢﺘﺎج
إﻟﻰ ﺧﻔــﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻻﻋﺘﻴﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ
اﻹﻧﻔﺎق”.
وذﻛــﺮت روﻳﺘــﺮز ﻓــﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓــﻲ  11ﻛﺎﻧﻮن
اﻟﺜﺎﻧﻲ أن اﻟﺼﲔ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴــﺘﻮى
ﻣﺴــﺘﻬﺪف أﻛﺜﺮ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ
اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ  6.5-6ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻓﻲ  2019ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي اﺳﺘﻬﺪﻓﺘﻪ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ
واﻟﺒﺎﻟﻎ ﺣﻮاﻟﻲ  6.5ﺑﺎﳌﺌﺔ.
وﺳﻴﺠﺮي اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﺴــﺘﻮى اﻟﺮﺳﻤﻲ
اﳌﺴــﺘﻬﺪف أﺛﻨــﺎء دورة اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ
ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن ﻓﻲ آذار.
وﺳﺘﻨﺸــﺮ اﻟﺼﲔ ﻏﺪا ﹰ اﻻﺛﻨــﲔ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﻤﻮ
اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣــﻦ  .2018وأﻇﻬﺮ
اﺳــﺘﻄﻼع ﻟﺮوﻳﺘﺮز أن ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗــﻊ أن اﻟﻨﻤﻮ
ﺗﺒﺎﻃﺄ إﻟــﻰ  6.4ﺑﺎﳌﺌﺔ ،وﻫﻮ أﺿﻌﻒ وﺗﻴﺮة ﻣﻨﺬ
اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

ﻗﻤﺔ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ

ﺑﻐﺪاد ـ اﻟﺼﺒﺎح اﳉﺪﻳﺪ:
ﻛﺸــﻒ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪﻛﺘﻮر،
ﻣﺤﻤــﺪ ﻫﺎﺷــﻢ اﻟﻌﺎﻧﻲ ،أﻣﺲ
اﻟﺴــﺒﺖ ،ﻋﻦ أﺑﺮز اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ
ﺳــﺘﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ اﻟﻘﻤــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳــﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓــﻲ ﺑﻴﺮوت ،ﻻﻓﺘﺎ
إﻟﻰ ان ﺗﻠــﻚ اﳌﻠﻔﺎت ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ
 27ﺑﻨﺪا.
وﻗﺎل اﻟﻮزﻳﺮ ،ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎن ﻟﻠﻮزارة،
إن »أﺑــﺮز ﻣﻠﻔﺎت ﻣﺆﲤــﺮ اﻟﻘﻤﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ اﻟﺬي ﺳــﻴﻌﻘﺪ
ﻓﻲ ﺑﻴــﺮوت أ ﹸﻗﺮت ﲟﺆﲤﺮ ﺳــﺎﺑﻖ
ﻋﻘﺪ ﻗﺒﻞ ﺷــﻬﺮ ﻓــﻲ اﺟﺘﻤﺎع
ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة«.
وﻟﻔﺖ اﻟﺪﻛﺘــﻮر اﻟﻌﺎﻧﻲ ،إﻟﻰ أن
»ﺗﻠﻚ اﳌﻠﻔﺎت ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ  27ﺑﻨﺪا
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﻜﲔ اﳌﺮأة واﻻﻗﺘﺼﺎد
اﳊﺮ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻔﻘﺮ وإﻳﺠﺎد اﳊﻠﻮل
ﻷوﺿﺎع اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻓﻲ
ﻟﺒﻨﺎن«.
وﺗﺎﺑﻊ وزﻳــﺮ اﻟﺘﺠــﺎرة» :ﻛﻤﺎ أن
ﻫﻨــﺎك ﻓﻘــﺮات أﺧــﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﳉﺎﻧــﺐ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي وﺧﺎﺻﺔ
اﻻﻣــﻦ اﻟﻐﺬاﺋــﻲ ،إﺿﺎﻓــﺔ إﻟﻰ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﻘــﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ
اﻷوﺿﺎع ﻓــﻲ ﺑﺎﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺑﺨﻄﻮة ﺗﻬﺪف ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮاﺻﻞ
اﻗﺘﺼــﺎدي ﻣﻮﺣــﺪ ﺑــﲔ ﺗﻠﻚ
اﻟﺒﻠﺪان«.
وأﻛــﺪ ،أن »ﻫﻨــﺎك ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮارات
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ
ﺻﺪرت ﲟﺆﲤــﺮ اﻟﻘﺎﻫﺮة« ،ﻣﺆﻛﺪا
أن »اﳌﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻴﺪة ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺨﺺ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ«.
وﻟﻔــﺖ اﻟﻮزﻳﺮ ،إﻟــﻰ أن »ﻳﻮم ﻏﺪ
ﺳﻴﻜﻮن اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻓﻲ ﺑﻴــﺮوت وﺳــﺘﺼﺪر ﻗﺮارات
ﺟﺪﻳﺪة ،وﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ«.
وﺷــﺎرك وزﻳﺮ اﻟﺘﺠــﺎرة ﻣﺤﻤﺪ
ﻫﺎﺷــﻢ اﻟﻌﺎﻧــﻲ ،اﳉﻤﻌــﺔ،
ﺑﺎﺟﺘﻤــﺎع اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﳌﻌﻨﻴــﺔ

ﺃﺑﺮﺯ ﻣﻠﻔﺎﺕ
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻘﻤﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ
ﺳﻴﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ
ﹸ
ﺃﻗﺮﺕ ﺑﻤﺆﺗﻤﺮ ﺳﺎﺑﻖ
ﻋﻘﺪ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ﻓﻲ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ

اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت
ﺑﺎﳌﺘﺎﺑﻌــﺔ واﻻﻋــﺪاد ﻟﻠﻘﻤــﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴــﺘﻮى
اﻟﻮزاري اﳌﻘــﺮر اﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ ﻳﻮﻣﻲ
 19و 20ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ اﳉﺎري ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﺮوت.
وﻗﺎل اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻌﺎﻧﻲ ،إن »اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻧﺎﻗﺸــﺖ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﻘــﺮارات
اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻲ ﺟــﺪول اﻋﻤﺎﻟﻬﺎ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻤــﺎ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﻴــﻪ ﻛﺒﺎر
اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ
ﺳــﺒﻘﺖ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤــﺎع اﻟﻮزراء
واﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف اﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ«.
وأﺿﺎف ،أن »اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻛﺎن
ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ
اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮى ﻛﺒﺎر
اﳌﺴﺆوﻟﲔ ،واﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
وزراء اﻟﺘﺠــﺎرة واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻻﻋﺪاد

ورﻗﺔ اﻟﻘﻤــﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮﻫﺎ اﻟﻘﺎدة
اﻟﻌﺮب«.
وأوﺿﺢ ﺑﻴــﺎن ﻟــﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة،
أن »ﻣﺸــﺮوع ﺟــﺪول أﻋﻤــﺎل
اﻟﻘﻤــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﺗﻀﻤﻦ  24ﺑﻨــﺪا ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ
ﺗﻘﺮﻳــﺮ اﻷﻣﲔ اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋــﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ واﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﳌﺸــﺘﺮك ،وﺗﻘﺮﻳــﺮ ﺑﺸــﺄن
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗــﺮارات اﻟﻘﻤﻢ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺑﺎﻟﺮﻳــﺎض  ،2013وﻣﻠﺤﻖ ﺧﺎص
ﺑﺎﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺪوري ﻟﻠﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳــﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗــﺮار ﻣﻦ
اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«.
ﻛﻤﺎن ﺗﻀﻤﻦ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل ،ﺑﻨﺪا
ﺑﺨﺼﻮص اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ

وﻋﺪة ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺑﺸــﺄن ﺗﻄﻮرات
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠــﺎرة اﳊﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻜﺒﺮى واﺳــﺘﻜﻤﺎل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
إﻗﺎﻣﺔ اﻻﲢــﺎد اﳉﻤﺮﻛﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ،
واﳌﻴﺜﺎق اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻻﺳﺘﺮﺷــﺎدي
ﻟﺘﻄﻮﻳــﺮ ﻗﻄــﺎع اﳌﺆﺳﺴــﺎت
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة وﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ
اﻟﺼﻐﺮ ،واﻟﺴﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺎﻗــﺔ اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ ،2030
واﻟﺴــﻮق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺸــﺘﺮﻛﺔ
ﻟﻠﻜﻬﺮﺑــﺎء ،وﻣﺒــﺎدرة اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
ﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺘﺮاث اﳊﻀﺎري
واﻟﺜﻘﺎﻓــﻲ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ،
وإدارة اﻟﻨﻔﺎﻳــﺎت اﻟﺼﻠﺒــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ودﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ،واﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ ﻣﻦ
أﺟــﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .واﻳﻀــﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ
اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎع،
ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ اﳌﺴــﺎﻋﺪة ﻣــﻦ أﺟﻞ
اﻟﺘﺠﺎرة ،واﻷﻋﺒــﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ اﳌﺘﺮﺗﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ
اﺳــﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ
وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻀﻴﻔﺔ،
واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ وﻛﺎﻟﺔ
اﻷﱈ اﳌﺘﺤــﺪة ﻟﻐﻮث وﺗﺸــﻐﻴﻞ
اﻟﻼﺟﺌــﲔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﲔ
»أوﻧــﺮوا« وﺗﺒﻌﺎﺗﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ
اﻟــﺪول اﳌﺴــﺘﻀﻴﻔﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ.
وﻛﺬﻟــﻚ وﺿــﻊ رؤﻳــﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺮﻗﻤﻲ ،واﻹﻃﺎر اﻟﺴــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
اﻟﻌﺮﺑــﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﻘﺮ
ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺑﻌــﺎد ،2030 - 2020
وﻣﻨﻬــﺎج اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻸﺳــﺮة ﻓﻲ
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ
أﻫــﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ
 ،2030إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻨﺪ ﺑﺸــﺄن
اﶈﻔﻈــﺔ اﻟﻮردﻳــﺔ )(pinktank
وﻫﻲ ﻣﺒــﺎدرة إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺼﺤﺔ

اﳌــﺮأة ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺸــﺮوع
ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل ،اﻟﺴــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﳊﻤﺎﻳــﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ
وﺿــﻊ اﻟﻠﺠــﻮء واﻟﻨــﺰوح ﻓﻲ
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
واﻟﺒﻨﻮد اﻻﺧــﺮى ﻟﻌﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل
ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻرﺗﻘﺎء
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻟﻔﻨــﻲ واﳌﻬﻨــﻲ
ﻓﻲ اﻟﻮﻃــﻦ اﻟﻌﺮﺑــﻲ ،وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
إدﻣــﺎج اﻟﻨﺴــﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت ﻓﻲ
ﻣﺴــﻴﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﺑﺎﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت
اﶈﻠﻴﺔ ،واﻟﺪورة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸــﺮة
ﻟﻸﻟﻌﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺎم
 ،2021وﺗﻘﺮﻳــﺮ ﻣﺮﺣﻠﻲ ﺑﺸــﺄن
ﺟﻬﻮد ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻫــﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ  2030ﺑﺎﳌﻨﻄﻘــﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ واﳌﻨﺘﺪﻳﺎت )اﻟﺸــﺒﺎب
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ(.

ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﺪﻋﻮ ﻹﺿﺮﺍﺏ ﻟﺮﻓﻊ ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟﺼﺒﺎح اﳉﺪﻳﺪ ـ وﻛﺎﻻت:
دﻋﺎ اﻻﲢﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ أﻣﺲ
اﻟﺴــﺒﺖ إﻟﻰ إﺿﺮاب وﻃﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ
ﻳﺴــﺘﻤﺮ ﳌﺪة ﻳﻮﻣﲔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻘﺒﻞ
ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﺮﻓﻊ أﺟﻮر
ﻣﺌﺎت آﻻف اﳌﻮﻇﻔﲔ.
وﺗﺼﻌﻴﺪ اﲢﺎد اﻟﺸــﻐﻞ ،ذي اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
اﻟﻘﻮي ،ﺧﻄﻮة ﻗــﺪ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻀﻐﻮط
ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺘﻲ

ﺗﻘـﺮﻳﺮ

ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻻﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺘﻌﺜﺮ.
وﺷــﻦ اﻻﲢﺎد ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ اﳌﺎﺿﻲ
إﺿﺮاﺑــﺎ ﻋﺎم ﹸ
ﺷــﻠﺖ ﺧﻼﻟﻪ ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﻨﻘﻞ اﳉﻮي واﻟﺒﺮي وﺗﻮﻗﻔﺖ أﻏﻠﺐ
اﳋﺪﻣﺎت وﺗﻈﺎﻫﺮ اﻵﻻف ﻓﻲ ﺷﻮارع
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺗﻮﻧﺲ وﻋﺪة ﻣﺪن.
وﻗﺎل ﻧــﻮر اﻟﺪﻳــﻦ اﻟﻄﺒﻮﺑﻲ اﻷﻣﲔ
اﻟﻌﺎم ﻻﲢﺎد اﻟﺸــﻐﻞ ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﲔ
“أﻣــﺎم اﻧﺴــﺪاد اﳌﻔﺎوﺿــﺎت ﻣﻊ

اﳊﻜﻮﻣﺔ ..ﻗﺮر اﻻﲢﺎد ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺿﺮاب
ﻋﺎم وﻃﻨﻲ ﻓــﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم )اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ(
ﻳﻮﻣﻲ  20و 21ﺷﺒﺎط اﳌﻘﺒﻞ”.
واﳊﻜﻮﻣــﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧــﺲ أﻳﻀﺎ ﲢﺖ
ﺿﻐﻂ ﻗــﻮي ﻣﻦ ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ
ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟــﻮر ﳋﻔﺾ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ
ﺿﻤﻦ ﺣﺰﻣﺔ إﺻﻼﺣﺎت ﻳﺸــﺘﺮﻃﻬﺎ

ﳌﻮاﺻﻠﺔ إﻗﺮاض ﺗﻮﻧﺲ.
وﻗﺎل إﻳﺎد اﻟﺪﻫﻤﺎﻧﻲ اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ
اﳊﻜﻮﻣــﺔ إن اﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﻄﻠﺐ
اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﺰﻳﺎدة ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  850ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻋﺸﺮة ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ  7.4ﺑﺎﳌﺌﺔ
ﺣﺎﻟﻴﺎ.ﻟﻜﻦ اﲢﺎد اﻟﺸــﻐﻞ ﻳﻘﻮل إن
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﺮ اﻟﺸﻬﺮي ،وﻫﻮ ﻧﺤﻮ
 250دوﻻرا ،أﺣــﺪ أدﻧــﻰ اﻷﺟﻮر ﻓﻲ

اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﻳﻘﻮل ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳــﺎت
اﻟﺴــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑــﻊ ﻟﻠﺪوﻟــﺔ
إن اﻟﻘــﻮة اﻟﺸــﺮاﺋﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴــﺔ
اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ  40ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻨﺬ
ﻋﺎم .2014
وﺗﻬﺪف اﳊﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ
اﻷﺟﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم إﻟﻰ 12.5
ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻓﻲ ﻋﺎم  2020ﻣﻦ اﻟﻨﺴــﺒﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  15.5ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ،وﻫﻲ واﺣﺪة
ﻣــﻦ أﻋﻠــﻰ اﳌﻌﺪﻻت ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻛﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
وﻓﻘﺎ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.
وﺗﻀﺎﻋﻔــﺖ ﻓﺎﺗــﻮرة اﻷﺟــﻮر ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ  16ﻣﻠﻴﺎر
دﻳﻨــﺎر ) 5.5ﻣﻠﻴــﺎر دوﻻر( ﻓﻲ 2018
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  7.6ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم
.2010

ﺃﺑﻘﺖ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ

ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ :ﻧﻤﻮ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺃﻫﻢ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻓﻲ 2019
اﻟﺼﺒﺎح اﳉﺪﻳﺪ ـ وﻛﺎﻻت:
ﻗﺎﻟــﺖ وﻛﺎﻟــﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ،إن ﳕﻮ
إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺒﺎﻃﺆ
اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻌﺎﳌــﻲ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻬﻤﺎ وﺿﻊ
ﺿﻐﻮط ﻧﺰوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﳋﺎم ﻓﻲ ﻋﺎم
 .2019وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﺜﻞ ﲢﺪﻳﺎ ﻹﺻﺮار ﻣﻨﻈﻤﺔ
أوﺑــﻚ ﻋﻠﻰ دﻋــﻢ اﻟﺴــﻮق ﻋﺒﺮ ﺧﻔﺾ
اﳌﻌﺮوض.
وأﺷــﺎرت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎت
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻊ اﻟــﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،إﻟﻰ أﻧﻬﺎ
ﺗﹸﺒﻘــﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻟﻨﻤــﻮ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﻦ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﺪ
 1.4ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ.
واﺿﺎﻓﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺑﺎرﻳﺲ
ﻣﻘﺮا ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻟﺸﻬﺮي ،إن أﺛﺮ ارﺗﻔﺎع
أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺘﻼﺷﻰ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وأﻛﺪت إن ﺑﻌﺪ ﺗﺮاﺟــﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ
اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ،ﺳﺘﻤﺜﻞ أﺳﻌﺎر
اﻟﻨﻔــﻂ »ﺑﻌــﺾ اﳊﺎﻓﺰ ﻣﻦ أﺟــﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻄﻠــﺐ« ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن »اﳊﺎﻟــﺔ اﳌﺰاﺟﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻴﺴــﺖ ﻣﺒﻬﺠﺔ
ﻟﻠﻐﺎﻳــﺔ« ،وأﻗﺮت أن اﻵﻓﺎق اﳌﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻐﻴﺮ.
وارﺗﻔﻌﺖ أﺳــﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓــﻮق  85دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم 2018
ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺨﺎوف ﺑﺸــﺄن اﻧﺨﻔﺎض إﻣﺪادات
اﻟﻨﻔﻂ ﻣــﻦ إﻳــﺮان ﺑﺴــﺒﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﳉﺪﻳــﺪة .وﻫﺒﻂ ﺧﺎم اﻟﻘﻴﺎس
اﻟﻌﺎﳌــﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﺑﺮﻧــﺖ ﺻــﻮب  50دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ  2018ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي وزﻳﺎدة اﻹﻣــﺪادات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
ﳑﺎ دﻓﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول
)أوﺑﻚ( إﻟﻰ ﺧﻔﺾ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴــﻌﻰ
ﻹﺑﻘﺎء اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻮق  60دوﻻرا ﹰ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
وأﻓــﺎدت وﻛﺎﻟﺔ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ« ﺑﺄن أﺳــﻌﺎر

اﳋﺎم ﻣﺎ زاﻟﺖ أدﻧﻰ ﺑﻨﺴــﺒﺔ  30ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺬروة اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ
اﻷول اﳌﺎﺿﻲ ﺧﻼل أرﺑﻊ ﺳــﻨﻮات ،وﺳﻂ
ﻣﺨﺎوف ﺑﺸــﺄن اﻟﻨﻤــﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺼــﲔ ،وﻫﻤﺎ أﻛﺒﺮ
دوﻟﺘﲔ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺘﲔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﻋﻠــﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻨــﺰاع اﻟﺘﺠــﺎري اﻟﻘﺎﺋﻢ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
وﻗﺎﻟﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ إن إﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻫﺒﻄــﺖ ﲟﻘﺪار  950أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ،أي ﺑﻨﺤﻮ واﺣﺪ ﻓﻲ
اﳌﺎﺋﺔ ،ﺑﻘﻴــﺎدة اﻧﺨﻔﺎض إﻧﺘﺎج أوﺑﻚ ﺣﺘﻰ
ﻗﺒﻴﻞ دﺧﻮل اﺗﻔﺎق ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻹﻧﺘﺎج اﳉﺪﻳﺪ
ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ اﳊﺎﻟﻲ.
وأﺿﺎﻓــﺖ أن ﳕﻮ اﻹﻧﺘﺎج ﺧــﺎرج اﳌﻨﻈﻤﺔ
ﻳﺘﺠﻪ إﻟﻰ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻋﻨﺪ  1.6ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ  ،2019ﺑﻌﺪ ﳕﻮ ﺳــﻨﻮي ﻗﻴﺎﺳﻲ
ﻋﻨﺪ  2.6ﻣﻠﻴــﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ .2018
ﻏﻴﺮ أﻧﻬــﺎ ﻗﺎﻟــﺖ إن اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة
ﺳﺘﺴــﺘﻤﺮ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أن
»اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ،اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﺼﺪر ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻣﻨﺘﺠــﻲ اﻟﺴــﻮاﺋﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﺳــﺘﻌﺰز
ﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ ﻛﺄﻛﺒﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﺨﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﺑﺤﻠﻮل ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌــﺎم ،وﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ أن
ﻳﺼﺒــﺢ إﻧﺘﺎج اﳋــﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أو روﺳﻴﺎ«.
وأﺷــﺎرت اﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ إﻟﻰ أن روﺳــﻴﺎ زادت
إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول اﳌﺎﺿﻲ
إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳــﻲ ﻗﺮب  11.5ﻣﻠﻴﻮن
ﺑﺮﻣﻴــﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،وأﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻮاﺿﺢ ﻣﺘﻰ
ﺳﻴﻨﺨﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج.
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،ﻧﺸــﺮت ﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻟﺒﻠﺪان
اﳌﺼــﺪرة ﻟﻠﺒﺘــﺮول )أوﺑــﻚ( ،ﻗﺎﺋﻤــﺔ
ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﳋﻔﺾ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وﻛﺒﺎر اﳌﻨﺘﺠﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ
ﻟﺴــﺘﺔ أﺷــﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﺣﺰﻳــﺮان ،ﻓﻲ إﻃﺎر
اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺬي أﺑﺮﻣﺘــﻪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ
اﻷﺧﻴﺮة ﳋﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج.

ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻧﻔﻂ أﻣﺮﻳﻜﺎ وﺗﺒﺎﻃﺆ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻢ ﲢﺪﻳﺎن ﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ 2019
ﻛﻤــﺎ دﻋــﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﳌﺸــﺎرﻛﺔ
إﻟــﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺟﻬﻮد ﺿﺒــﻂ اﻹﻣﺪادات
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن اﺳــﺘﻤﺮار اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻮق
اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2019وﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول
ﻣﻦ ﻋﺎم  2019ﺳﺘﺨﻔﺾ أوﺑﻚ وﻣﻨﺘﺠﻮن
آﺧﺮون ﻛﺒﺎر إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔــﻂ ﲟﻘﺪار 1.195
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴــﺎ إﻟﻰ  43.874ﻣﻠﻴﻮن
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ .وﻗﺎﻟﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ إن ﺗﻌﺪﻳﻼت
اﻹﻧﺘﺎج ﺳــﺘﺨﻀﻊ ﳌﺮاﻗﺒﺔ ﳉﻨﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﻮزارﻳﺔ اﳌﺸــﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺮي.

وأﺿﺎﻓــﺖ أن اﺟﺘﻤــﺎع اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﳌﻘﺒﻞ
ﺳــ ﹸﻴﻌﻘﺪ ﻓﻲ  18آذار اﳌﻘﺒﻞ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻛﻮ
اﻷذرﺑﻴﺠﺎﻧﻴﺔ.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻗﺎل ﻣﺤﻠﻠﻮن إن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
ﺳﺘﻤﺪد ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ اﻻﺳــﺘﺜﻨﺎءات ﻣﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠــﻰ واردات اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ إﻳﺮان
ﻓﻲ أﻳﺎر اﳌﻘﺒﻞ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳــﺘﺨﻔﺾ ﻋﺪد
اﻟﺪول اﳌﺴﺘﺜﻨﺎة ﻻﺳــﺘﺮﺿﺎء اﳌﺸﺘﺮﻳﲔ
اﻟﻜﺒﻴﺮﻳﻦ اﻟﺼﲔ واﻟﻬﻨﺪ ،واﳊﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص
ارﺗﻔﺎع أﺳــﻌﺎر اﳋﺎم .وﻓﺎﺟﺄت واﺷﻨﻄﻦ

أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻌﺪ أن ﻣﻨﺤﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎءات
ﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺸــﺘﺮﻳﻦ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺣﲔ
ﺑــﺪأت اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﺳــﺘﻴﺮاد اﻟﻨﻔﻂ
ﻓﻲ ﺗﺸــﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧــﻲ ..وﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﻌﻘﻮد
اﻵﺟﻠﺔ ﳋــﺎم اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﺑﺮﻧﺖ
 22ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸــﻬﺮ .وﺳﻴﻜﻮن
ﻣﻦ ﺷﺄن ﺧﻔﺾ ﻋﺪد اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات ﺗﻘﻴﻴﺪ
ﺻﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ إﻳﺮان ،راﺑﻊ أﻛﺒﺮ ﻣﻨﺘﺞ
ﻟﻠﺨﺎم داﺧﻞ )أوﺑﻚ( ،ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺮﺟﺢ
أن ﲢﻘﻖ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻫﺪف ﺧﻔﺾ

ﺻﺎدرات إﻳﺮان اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ إﻟﻰ ﺻﻔﺮ ،واﻟﺬي
وﺿﻌﺘﻪ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ .وﻗﺎل ﻣﺤﻠﻠﻮن ﻓﻲ
»أوراﺳﻴﺎ ﺟﺮوب« اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﳌﺘﺤــﺪة ﻣﻘﺮا ،ﻳﻮم اﳋﻤﻴــﺲ ،إن اﻟﺼﲔ
واﻟﻬﻨﺪ واﻟﻴﺎﺑﺎن وﻛﻮرﻳــﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ وﺗﺮﻛﻴﺎ
ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻨﺎءات
ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻌــﺪ اﻧﺘﻬﺎء أﺟﻞ اﻻﺳــﺘﺜﻨﺎءات
اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ أﻳــﺎر .وﻗﺪ ﻳﻜﺒﺢ ذﻟﻚ ﺻﺎدرات
إﻳﺮان اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺤﻮ  1.1ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﻳﻮﻣﻴﺎ ،وﻳﺸﻄﺐ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ واﻟﻴﻮﻧﺎن وﺗﺎﻳﻮان

ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺜﻨﺎءات اﳊﺎﻟﻴﺔ.وﻗﺎل
اﶈﻠﻠــﻮن »ﻫﻨﺎك أوﻟﻮﻳﺎت ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ
أﺧﺮى ﺳــﺘﻜﺒﺢ رﻏﺒــﺔ اﻹدارة ﻓﻲ وﻗﻒ
اﻟﺼﺎدرات اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص
ﻣﻊ أﻛﺒﺮ ﻣﺸﺘﺮﻳﲔ ﻣﻦ إﻳﺮان وﻫﻤﺎ اﻟﺼﲔ
واﻟﻬﻨﺪ« .وأﺿﺎﻓــﻮا أن »اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻣﻦ
اﳌﺮﺟﺢ أن ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ وﺑﻘﻮة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻹﻳﺮاﻧــﻲ ،ﻧﻈﺮا ﻷن إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﺴــﻦ
روﺣﺎﻧــﻲ ﺗﺨﻄــﻂ ﳌﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ ﻓــﻲ إﻃﺎر
ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وﻏﻴــﺮ واﻗﻌﻴﺔ ﻹﻳﺮادات
اﻟﻨﻔــﻂ« .واﻧﺨﻔﻀﺖ واردات آﺳــﻴﺎ ﻣﻦ
اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳــﻨﻮات ﺧﻼل ﺗﺸــﺮﻳﻦ
اﻟﺜﺎﻧــﻲ اﳌﺎﺿــﻲ ﺣﲔ ﺳــﺮت اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴــﺔ .وواﺻﻠــﺖ اﻟﺼــﲔ واﻟﻬﻨﺪ
اﺳــﺘﻴﺮاد اﻟﻨﻔــﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺸــﺮﻳﻦ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻓﻲ ﺣﲔ اﺳﺘﺄﻧﻔﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﻮاردات
ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول .وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﺴــﻠﻢ
ﻛﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻜﺜﻔﺎت ﻣــﻦ إﻳﺮان ﻫﺬا
اﻟﺸﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ اﺳﺘﻤﺮ ﻷرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ،
ﻓﻲ ﺣﲔ ﻣــﺎ زاﻟﺖ اﻟﺸــﺤﻨﺎت اﳌﺘﺠﻬﺔ
إﻟﻰ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻹﻳــﺮان .ﻟﻜﻦ،
ﻣﻦ اﳌﺴــﺘﺒﻌﺪ أن ﺗﺰﻳﺢ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
اﻟﻨﻔــﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺴــﻮق ﲤﺎﻣﺎ ﻧﻈﺮا
ﻷن ﺧﺴــﺎرة ﺗﻠﻚ اﻹﻣﺪادات ﺳﺘﺆدي ﻋﻠﻰ
اﻷرﺟﺢ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻓﻲ أﺳــﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻦ
ﲢﻈﻰ ﺑﻘﺒﻮل ﺳﻴﺎﺳــﻲ.وﻗﺎل ﻣﺎﻳﻚ ﺗﺮان،
اﶈﻠﻞ ﻟﺪى آر.ﺑﻲ.ﺳــﻲ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻣﺎرﻛﺘﺲ،
ﻳﻮم اﳋﻤﻴــﺲ ﻓﻲ ﻣﺬﻛــﺮة »ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻌﺎم ﻻﻧﺨﻔﺎض أﺳــﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣــﺐ ،وﺻﻌﻮﺑﺔ إﺟﺒﺎر دول
ﻣﺜﻞ اﻟﺼﲔ واﻟﻬﻨــﺪ ﻋﻠﻰ وﻗﻒ اﻟﻮاردات
ﲤﺎﻣﺎ ،ﻓﺈن اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﺳﻴﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ
ﻫﺪف ﻻ ﻳﺼﻞ إﻟــﻰ اﻟﺼﻔﺮ اﳌﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ،
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻬﻢ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ
ﲢﻘﻴﻖ ﺧﻔــﺾ ﲟﺌﺎت اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﻴﻞ
اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ«.
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محمد زكي ابراهيـم

ثقافة

دراسة

َمن َذ ْك َرأة ؟ في َ ...ذ ْكرأة
يوسف عبود جويعد:

مدارس أدبية
ليس بوسعي أن أفهم سبب وجود مدارس
أدبيــة كثيرة في املنطقــة العربية .أو أجد
مبررا ً الختالفها إلــى درجة القطيعة .فقد
نشــأت جميعا ً في حقب متقاربة ال تسع
مثل هذا االختالف ،وال تشجع عليه.
والشك أن لدى األدباء العرب من الفصاحة
ما يستطيعون به رد أي تهمة من هذا النوع.
وأن يختلقوا حججا ً لتسفيه أي دعوى بهذا
اخلصوص .ولكنهم غير قادرين بالطبع على
إثبات أن ظهور هذه املــدارس كانت ضرورة
من ضرورات احلياة اليومية.
واحلقيقــة أن املذاهب األدبيــة التي ولدت
في أوربا ،جاءت اســتجابة لظروف التطور
التقني – االجتماعي  .فاحلياة حينما تتغير،
تتغير معهــا األمزجة والعقــول واألذواق.
وتــؤدي إلى بــروز ظواهر ثقافيــة ،لم تكن
مألوفة من قبل.
وقد أنتجت الثورة الفرنســية التي اندلعت
عام  1789تيار الرومانســية بطرحها شعار
حرية عدالة مســاواة .ولــم يكن مثل هذا
الشــعار واردا ً في العصر الفيكتوري الذي
شــهد تســلط ثالثي امللك والكنيســة
واإلقطاع .فغدت الرومانسية أمل الشعوب
املقهورة مبواجهة االســتبداد ،وباتت تبشر
باحلرية ،وتدعو للثورة .مثلما فعل (ووردزورث)
و(كولريدج) و(بايرون) وغيرهم.
ولكن الرومانســية لم تهنــأ بربيعها هذا،
فانقضــت عليهــا الواقعية ،وســلبتها
مركزهــا هذا .وإن كانت فــي األصل صورة
جديــدة منهــا .وكان ذلك منطقيــاً ،بعد
النهضة العلمية الواسعة ،وبروز الطبقات
االجتماعيــة اجلديــدة  .فجــاءت كتابات
(فلوبير) و(بلزاك) و(ديكنــز) و(زوال) وغيرهم
صورة ناصعة لهذا احلدث العظيم.
ولم يكن حظ هــؤالء بأفضل من حظ من
ســبقوهم ،فقد داهمتهــم الرمزية على
حني غرة ،بعد أن عجزت املادية رغم إجنازاتها
الباهرة عن كشــف دخائل النفس ،أو هتك
أســرار الكون .وظهر الرمزيــون الكبار في
القرن ذاتــه أمثال (بودليــر) و(أدغار آالن بو)
و(ميالرميه) وسواهم.
وإذا كان األمــر كذلك فإن املرء يســتطيع
تفهم ظهور الرومانســية العربية متأخرة
في عشــرينات القــرن العشــرين على يد
جماعة الديوان في مصر والرابطة القلمية
فــي املهجر ،ثم مدرســة (أبولو) في مصر
والبالد العربية ،بسبب مناخ احلرية النسبية
بعد احلرب األولى.
لكن العــرب كانوا يفتقــرون إلى نهضة
علميــة ولو بقدر متواضع فــي األربعينات
واخلمســينات ،ومع ذلك ظهرت الواقعية،
والواقعيــة االشــتراكية علــى يــد جنيب
محفوظ وطه حســن ،ثم انتقلت منهما
إلى عبد الرحمن الشــرقاوي ،وفتحي غامن،
وغائب طعمة فرمان ،وصالح خالص ،ورئيف
خــوري ،وعمر فروخ..وعشــرات األســماء
الالمعة األخرى!
ومع أن الواقعية هذه رفضت املثالية وأصرت
على تقدمي اإلنســان كما هو ،إال أنها لم ترو
شــغف العرب إلى التغيير ،فلجأ شــعراء
(احلداثة) من أمثال الســياب ونازك والبياتي
وعبد الصبور وفدوى طوقان وســواهم ،إلى
الرمزية بعد سنوات قليلة..
كان ظهور مثل هــذه املدارس وغيرها لدينا
منطقيا ً لو أننا مررنا بــذات التجارب التي
مر بها اآلخرون .ولكننا لم نفعل ذلك حتى
اآلن .فال غرابة أن نحصل على نتائج مغايرة،
وأن نأتي بعروض متواضعة ،وأن ال تكون لنا
شخصيتنا املتفردة مثل سائر الشعوب في
هذا العالم.

اصدار

وسط هذا االنفتاح الكبيرواحلر ،الذي
شهدته الســاحة الثقافية واالدبية
في العــراق ،األمر الذي أتاح لي فرصة
متابعة حركة تطور املســيرة االدبية
االبداعية ،بكل اجناســها بشــكل
عام ،والرواية بشــكل خاص ،ولكثير
مــن الروائيني الذين مــازال عطاؤهم
مســتمرا ،ومازالوا يرفدون الســاحة
األدبيــة مبنجزاتهم ،ومــن بني هؤالء
الروائي علي احلديثي ،الذي قدم منجزه
الروائي اجلديد (ذ َْكرَأة) لكي ينضم الى
ما قدمه من روايات ،ليكون هذا املنجز
الرابع ضمن مسيرته األدبية اإلبداعية
في فن صناعة الرواية ،والتي شهدت
تطورا ً ملحوظا ً من حيث استخدامه
ألدوات السرد والتقنيات احلديثة ،التي
دخلت في هذا اجلنس ،اال أنه لم يغادر
النمط أو االسلوب الذي اتبعه سياقا ً
فنيا ً لتدوين نصــه الروائي ،إذ اعتمد
على أدب الســيرة فــي كل أعماله
الروائيــة ،وهو واحد من األســاليب
املتبعة في تدويــن النص ،كونه وجد
في ذلك ما يجعله أكثر حرية للتحرك
عبر املساحة التي أعدها مبنى سردياً،
يزج
كما أنه من خاللها يســتطيع أن ّ
كل ما يجــول في خاطره من خلجات
ومشاعر وتداعيات وأفكار كبيرة بدال ً
أن تظل تدور في رأسه دون أن يجد لها
مخرجاً ،كما أن التجارب احلياتية التي
يعيشــها الروائي ومير بها في مراحل
حياته ،تكون أكثر قربــاً ،وأكثر تأثيراً،
وتصل الى املتلقي معتقة في حزمة
كبيرة من التأثيرات والتفاعالت التي
جتعل من النص مــادة تنبض باحلياة،
وهي عكس ما نحســه في األحداث
املتخيلة التي قد تكون أحيانا ً جامدة
خاليــة من احلياة ،وهــو ال يعتمد (أي
الروائــي) علــى األحــداث التي مرت
بحياته بشكل شامل ،وإمنا يستقطع
منها ما هو صالح ليكون مادة خامة
للنص ،والذي ســوف يدخل في عدة
معاجلــات فنية عبر اخليــال ،ليخرج
بعدها وفــق الثيمات التــي أراد لها
أن تكون ،في روايــة (ذكريات معتقة
باليوريا) يقتنص لنــا الروائي حلظات
مهمــة فــي حياتهــا ،وكان أهمها
عملية اعتقاله من قبــل االمريكان
وحياته داخــل املعتقل ،بينما جند في
روايــة (جئت متأخراً) يســتقطع لنا
أحداثا مهمــة أيضا ً من حياته ،ولكن
أهمها وفاة أمه التي كان لها دور كبير
في حياتــه ،أما روايــة (ارفعوا صوت
التلفــاز) فإنه يقدم لنــا رؤية جديدة
بكونــه يضع أمامنا حيــاة البلد في
كل متناقضاتها ،واإلنســان الذي ال
ميلك االرادة من أجل أن يعيش كيفما
يشــأ ،ثم نصل الى رواية (ذ َْكرَأة) التي
انتقل فيها من حالة التأزم في البلد،
أهم برغم تضمني
إلى حيث إشراقة ّ
هذا النص حادثة اعتقاله الثانية في
شــمال العراق ،ولكن البؤرة الرئيسة
التي حتتوي األحداث ،هي تلك العالقة
اإلنســانية األزلية ,التي تنشــأ بني
املــرأة والرجل ،وتلــك العاطفة التي
حتيــل كل شــيء إلى حلــم جميل،
حيث اســتطاع الروائي أن يتنوع في
عملية الســرد ،فنجده أحيانا ً يقدم
لنــا األحداث من أعمــاق روحه وتأثير
األحداث عليه ،ثم ينتقل إلى سطح
األحداث ليقدم لنا املســيرة السردية
بواقعيتها ،ولكنه وضع أمام املتلقي
شغل شاغل يشــحن ذهنه ويجعله
مشــدودا باملتابعة ،وهي ذ َْكرَأة التي
تعني احلــروف األولى مــن الذكر أي

ّ
ّ
التوتر؟
كيف أتخلص من

غالف الرواية

الرجل واحلروف االخيــرة من املرأة ،اال
أننا ال جندها كما هو واضح لنا ،بل هي
أشــبه بلغز حتتاج الى تأمل كثير من
أجل معرفته:
الذاكرة  ..املرأة
( ذ َْكــرَأة ،هــذه الكلمــات ســيرة
أخطبوطية لكائن ال أحد يعرف متى..
كيف ..أيــن ..ملاذا ُولد؟ هو ولد وانتهى
األمر..
كبر ..ومازال يُولــد ..يعيش بال مكان
في كل زمــان ،وإن قلــت إنه يعيش
بال زمان في كل مــكان فهو صحيح
ايضاً ..يحمل ماليني الوجوه ..وجهك..
وجهي ..صخب البحر ..ثــورة الريح..
صمت القبور ..نبض العشــاق ..وهز
الوسط ..ويبقى بال مالمح ،ولك احلق
أن تقول إنه يحمــل كل املالمح على
تشرذمها)..
وهكذا فإن بنية العنونة ترافق النص
في مســاره ،قــد تكون ذ َْكــرَأة ,هي
املــرأة التي تعيش فــي عقل ووجدان
وروح اإلنســان ،أو قد تكــون عالقاته
العاطفية التي مضــت ،أو تلك التي
تتحداه ,أو صرخــة احلرمان التي هي
داخل اإلنسان ،ولها تفاسير كثيرة قد

يجد املتلقي تفسيرا آخر لها ،وهكذا
أرادهــا الروائي ،كما يظهــر في هذا
النص أســلوبا آخر جديدا في تناوله،
وهو عقد الصداقة بني الروائي والنص
واملتلقــي ،وهو أســلوب حديث في
املسيرة الســردية ،ولكي يساهم في
توضيح النص ،فقــد جعل الفصول
قصيــرة وبعناويــن ترتبــط ووحدة
موضوع الفصل.
وهكــذا نكون مــع انطالقة األحداث
في هذا النــص ,ومن ّر بتفاصيل دقيقة
روحية وحسية وشــعرية وتداعيات
تنبع من أعماق اإلحساس باخلوف من
اجملهول ,فــي تفاصيل عملية اعتقال
بطل هــذا النص ,ويشــكل خروجه
من االعتقال اشراقة ملعرفة تفاصيل
تخص حياته العاطفية ،ســواء تلك
ّ
التي ســكنت دهاليز الذاكرة ،أو تلك
التــي طفت علــى ســطح واقعية
األحداث ،تتخللهــا صرخات مكبوتة
لواقــع احليــاة ،فتنشــأ عالقة حب
شــفيفة رقيقة بينه وبني ليلى ،التي
ســوف يكون لهــا دور كبير في منت
النص ،بعــد أن نعــرف حكاية خاله
التي ترتبــط بأحداث تلــك العالقة،

شعر

رابطنا من خالف

هارييت جريفي

علي لفته سعيد

ترجمة :ريم طويل

وأنت تركض خلفي
ّ
للظل صداي
ستترك
يتــم فيها نثر
مــا
للمعنى
وأتــرك
ّ
سنابلي
تلك الريح تطارد عطر املساءات
وال تبقي لألطالل سوى الغناء
ال نــداول األيام لنقــول عنها تلكم
الســنني اخلوالي حيــث ينبري احلداء
على صوت الشعر
ثم تراقصت احلروف فكان الضوء قاب
قوسني أو يدنو من املرمر
حيث نكتب ما يرينا احللم على ضوء
جي ٍد أبيــض وما ير ّدد احلســاب على
طرف اللسان
أجزاؤنا ومــا ميليه علينــا التّيه وما
يسجله الزمن في جراب املعتوهني
ّ
ونحن نشير الى جنوننا
ليكــون أكثــر يقظة من دســائس
الهدوء
أيامنا تالحقنا بالعمر
وال شــيء ســوى األنهــار املصابة

هل تشــعر بالتوتّر أو القهــر أو القلق؟  ،صدر
عن دار الساقي للطباعة والنشر كتاب (كيف
اتخلص من التوتر) قد يكون صعبا ً أن جند وقتا ً
للهدوء في حياتنا التي باتت تعتمد أكثر على
العمل طوال اليوم وعلى مدار األسبوع ،يوضح
متنفســا ً
ّ
هذا الكتــاب كيف ميكنك أن جتد
وتكسر دورة احلياة الطاحنة.
خطوات صغيرة ،تغييرات كبيرة.
يقدم هذا الكتــاب حلوال ً إبداعيــة وعملية
تشــمل العالقة بني العقل واجلسد ،وتقنيات
ّ
التنفس ،وممارسة التأمل ،وكذلك كيف تدخل
الهدوء إلــى عالقاتك في املدرســة والعمل
وعالقاتك الشخصية.
اختر الهدوء.
هارييــت جريفي صحافيــة وكاتبة بريطانية
لها عــدة كتب في موضــوع الصحة .تكتب
نشرات إذاعية منتظمة عن الصحة والقضايا
املتعلقة بها .صدر لها عن دار الساقي «كيف
أكون سعيداً».

حيث سنكتشــف أن ليلى ابنة املرأة
التــي أحبها خاله ,أيام دراســته في
الكليــة ،ونعيش تفاصــل حالة حب
أخرى عبر تلك احلكاية التي هي حالة
متممة للحبكة ،ونكتشف بعدها أن
ليلى ليســت االبنة التي خرجت من
رحــم األم ،وامنا هي مــن رجل يهودي
أراد حمايتها مــن املوت فأودعها تلك
العائلة لتكون االبنة بالتبني ،وتدخل
ذكرأة لترافق عملية ســير األحداث،
يكتنفهــا الغموض ألنها تســكن
عقله ،وتظهر في مواطن متعددة من
النص.
(  -ليــس ل َذ ْكــرَأة وجــه واحد معي،
لكنها اليوم جعلتني كقارب منهك
وســط بحر جلي ،ال شــاطئ الوذ به،
كلما رميــت شــبكتي ألصطادها
اكتشفت أن شــبكتي أصغر من أن
حتـتويها) ص83
الوعي والعالقات االنسانية
تخلل منت النص حالة من الفلسفة
الواعية حملاور احلياة األساسية ونظرته
للدين من منظور هذا الوعي.
(أنتــم بفتاويكم تعيدون طقوس من
تسمونهم باملشــركني بثوب مزّوق ال

يســتطيع أحد خلعه ..اسمه (اهلل)
الفرق هم يتقربون بذبح إنسان واحد،
وأنتم تتقربــون بذبح آالف الناس ،هل
تظــن أن هؤالء النــاس يكرهون اهلل،
أخرج إليهم وأســألهم عــن (اهلل)
لكن
فســترى كم يحبونه ويريدونه،
ّ
علماءكــم الذيــن مــن املفترض أن
يكونوا طريق الناس إلى اهلل أصبحوا
ســدا ً منيعا ً يقــف بينهم وبني اهلل،
تريدون من الناس أن يراجعوا أنفسهم
في املعاصي ،والنــاس تريد منكم أن
تراجعوا أنفسكم في القتل) ص81
كما يضع لنا الروائي وعبر منت النص
يحســها ،عن
الرؤيــة الواعية التي
ّ
األغاني وهو يقــول عنها ليس هناك
نص في القرآن يحرم األغاني ،وكانت
تلك األغاني تنمــي العاطفة واحلب
والســام بني النــاس ،وعلية يتمنى
انتشارها بذلك النسق الفني اجلميل
والكلمات واألحلان التي تثير الشجن
واحلب ،هي إعادة لبذرة احلب واخلير في
الوطن.
وهكذا تنتشــر واحة خضراء حتيطها
الزهور الزاهية ،ونحن نتابع تلك العالقة
اإلنســانية النبيلة ،بني عمار بطل هذا
النص وليلى والتي سوف نعيش معها
احلس الذي يثير البهجة والسرور:
بهذا ّ
(قفزت مــن مكانهــا لتعتلي صخرة
عاليــة ،فاحتــة ذراعيها نحــو األعلى،
كطير يفتح جناحيه للفضاء ليحلق،
وهي ترفع صوتها:
 ســنحيا ..ســنغني ..ســنرقص..وليذهــب من يريد قتــل طفولتنا إلى
اجلحيم )..ص117
وهكــذا وألننا أمــام عمليــة مقارنة
بــن قصتَي احلــب التــي تخللت منت
هذا النص ،فإن ليلــى جتيب على هذا
السؤال:
(  -املــكان ..الزمان ..الوجــوه ..هذا هو
الثالوث الــذي تغير بينــي وبني أمي..
عندما بدأت احلــرب الطائفية هنا كان
عمري ثالث سنوات ،في لبنان منطقة
معروفــة وبعــض األماكــن األخــرى
يســكنها اليهود ،إال أن جدي رفض أن
يســكن فيها خشــية أن تكون هناك
بالبل فيها لترغمهم على الهجرة إلى
إســرائيل ،فاختار منطقــة ذات طابع
مســيحي ،كان يقــول إن الهجرة إلى
إســرائيل ستحســم أمرنا ،وأنا ال أريد
أحســم أمري ،فلو بقي يــوم واحد من
عمري لرجوت العــودة فيه إلى بغداد..
هل تصدق؟) ص149
وأخيرا ً جند اجلواب املفقــود ل َذ ْكرأة في
السطور األخيرة من هذا النص.
( صمتــت قليالً ،لتقول بعدها بطريقة
من شعر بشيء من االرتياح..
 ياعمار ..ومن وجــد نصفه فال حاجةلــه ب َذ ْكرأة بالنســبة لي أنــا وجدت
نصفي.....
قالت جملتهــا األخيرة بطريقة كأنها
تقول لي (فهل وجــدت أنت نصفك..؟)
لتختم كالمها:
 أنا وأنــت ال نختلف إال بتلك النتوءاتياعمار...واآلن أيها الشرقي  ..هل وصلت
الفكرة؟) ص 153
وهكــذا فــإن الروائي علــي احلديثي
ومن خالل روايته (ذ َْكــرأة) يؤكد لنا أن
التجديــد والتحديث في النص الروائي
ال يكمن في عمليــة التالعب باألدوات
السردية التي تعطيه جنسه وهويته،
وال باالنتقــاالت الكثيرة واختيار األمناط
ألدبية ،وإمنــا يكمن في حالــة الوعي
ومالحقــة حالة التطــور التي تكمن
مبتغيرات احلياة .
مــن إصــدارات دار نينوى للدراســات
والنشــر والتوزيع _ ســورية – دمشق
لعام 2019

بالعطش
والعصافيــر التي أخذتهــا األغصان
راكض ًة خلف االشجار التي لم يجعل
لها ّ
احلطاب مواقد لدفء العاشقني
هذا الذي ال يوصف
كيف لنا وصفــه وهو في املهاد رغم
احلروب
ورغم اللهاث حني لم يشــأ االقتراب
من املدن العتيقة
واخلوف من املدن النظيفة
والظن من مدن االسمنت
ّ
ال نتساوق في املعاني
وأكثر صعوبــة أن نتبــادل الصمت
حتدنا كثيرًا
ونقول لقد ّ
أيتها املعتوهة في الظنون
أقصد املدن التــي خلعت عنها ثوب
األرصفة
وارتدت أثواب املنائر كي ال تبقي على
حجر الصالة غير السجود
وك ّلما صرخنا بالبالغــة ّأل تطأطئ
يعوج الطريق الى
راس األفعال كي ال
ّ
اجلملة
احتجنا كثيرًا الى قبل ٍة كي ال نصغي
الى ما نقول

وأنت ال تهيمن على الساقني
وال أذرع املسافة ما بني آه ٍة وانسجام
ما بني لغ ٍة وكالم
ما بني لعب ٍة وأحالم
ما بني الضفة والضفة
يتيم يبحث عن أبيه
تركنا النهر مثل
ٍ
في الربع امليت من احلرب
أمها اخلضراوات
أو مثل طفل ٍة باعت ّ
كي تأتي لها بلعب ٍة من سوق الباالت
ّ
كل شيء بال هام ٍة ّإل سوانا
ومثلنا
والباقون على قيد البالد
وما كانت املسيرة بذلك االسم
وما كان االسم بذات الطريق وما كان
الطريق سوى البالد
أيتهــا احلنجرة التــي ال واحد غيرك
يشهقنا
ال سواقي للجنون
وال غرق للتعقّ ل
وال سبيل ّإل مواصلة الركض خلفي
ولكن
لنقلها
أنا من يركض خلفك
حتى ال أخاف من الذي خلفي

كتب
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الحلقة 51

( لقاء العمر)

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

تضع "الصباح اجلديد" بــني يدي القارئ الكرمي
ما ميكــن أن يوصف مبذكــرات للرئيس الراحل
جــالل 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 جــالل من
وعلــى عكــس ما ُع ِ
دبلوماســية ونزوع نحو التســويات التي عرف
بها خــالل ثماني ســنوات من جلوســه على
مقعد رئاســة اجلمهورية العراقية ،فأنه على
العكس من كل ذلك يدلي بــآراء في غالبيتها
إشكالية ،ونحن ال نتحدث عن املعلومات وسرد
املعطيات التاريخية لعالقته بصدام حســني
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

أسباب فشل االتفاق
* ماذا حمــل الدوري بجعبته حني عاد
إليكم؟
 حــن جلــس قــال "أنا آســف جدا،فالرفاق يقولون بأن هناك بعض النقاط
التي يجب أن نحســمها قبــل توقيع
اإلتفاق" فقلت "ماذا تقــول أبو أحمد،
لقد حســمنا األمر ،فما هــي النقاط
التي حتتاج للمناقشــة"؟ قال "ميثاق
العمل الوطني" ،قلت "لقد حســمنا
هذا املوضوع مع الرئيــس صدام ،وقال
بــأن األمر قــد يطول ألكثر من ســنة،
وأبلغنــا بأن ميثاق الشــيوعين إحتاج
الى ســنة ونصف" ،وأضفت "أبو أحمد
أنت رجــل مؤمن ،أحلفك باهلل أن تقول
لي صدقا مــاذا حدث؟ هل األمر متعلق
بوصول الوفد التركي" .وكان هذا الوفد
قد وصل الى بغداد توا فرد الدوري "لعن
اهلل األتراك واألمريكان" .قلت "حسنا،
نحن مســتعدون لبحث مسألة امليثاق
بتفاصيلها على غرار (اجلبهة الوطنية)
رغم أننا بحثناه ســابقا" .فقال "ولكن
القيــادة لها توجهات أخــرى" .حينها
تأكدت بأنهــم اليريدون إجنــاز املهمة
ولذلك قلت لرفاقــي "إذهبوا أنتم اآلن
وســأحلق بكم فيما بعد" فقد خشينا
على أنفســنا وأن يحدث مــا اليحمد
عقباه ،ولكن واحلق يقــال ،إنبرى املالزم
عمر وقال "قسما باهلل لن أتركك وحدك
هنــا ،فإما نخرج معا بســالم ،أو نبقى
معا هنا" .ورجع الرفاق واحدا تلو اآلخر،
ثــم تطرقنا في اإلجتماعــات الالحقة
الى مسألة إشــراك بقية األحزاب في
اجلبهــة الوطنية .وجرى اإلتفاق على أن
جتري بكردستان إنتخابات جديدة ولنرى
هــل أن األحــزاب املصطنعــة املوالية
للبعث تستطيع أن حتقق نسبة جيدة
أم ال؟ عندها ســيتبن ما إذا كانوا فعال
أحزابا حقيقية أم هــي مجرد واجهات
مصطنعة وكان هناك رأيان مختلفان.
كان رأي عــزت الدوري "هؤالء ليســوا
أحزابا حقيقيــة “ويخالفه نعيم حداد
بأنهــم أحــزاب حقيقيــة ،وقلت في
اإلجتمــاع "أنا حائر بينكمــا ،لديكما
رأيا مختلفــان ،ولكني أريد أن أعرف رأي
احلكومة"؟ قال الدوري "نحن أسسناها
بالقوة ودعمناها بأموالنا" .بعد أسبوع
تأكدت بعــدم احلاجة لبقائي في بغداد
و بــأن اإلجتماعات لن تأتــي بنتيجة و
لذلك قلت للدوري "إذا تأذن لي فأنا أريد
الرجوع" ،قال "حسنا إذهب على العن
والرأس" .وقال نعيم حداد "إن إنتخابات
اجمللــس الوطنــي علــى األبــواب ،وأنا
متأكد بأنكم لن تشاركوا فيها ،ولكن
أرجوكم ال تخلقوا لنا مشــاكل حتى
جنريها بســالم" .قلت له "حسنا ولكن
بشــرط أن التهاجموا مناطقنا احملررة"،
قــال "وهو كذلك ،ولكــن أنتم أيضا ال
تضغطوا على النــاس ليلتحقوا بكم
ونحــن من جهتنا لــن نضغط عليهم
ليذهبوا لالنتخابات".
قرار وقف املفاوضات
* ومــا هــي أهــم أســباب إنهيــار
املفاوضات؟
 يوما بعد آخر كنا نشعر بفتور العالقةبيننا واحلكومة ،وظهــرت إنتقادات من
كل حــدب وصوب ضــد احلكومة التي
إعتقلت بعض رفاقنا وعقدنا في اإلحتاد
الوطني إجتماعا موســعا مبشــاركة
جميع الكوادر السياسية والعسكرية
وجميع أعضاء قيــادة العصبة واخلط
العام .وقرر اإلجتمــاع إنهاء املفاوضات،
ولكن ال يعني ذلك بدء القتال ،بل نترك
فسحة لعدم إســتئنافها ،وكان الرأي
الغالب هو أن ندمي الهدنة .ولكن اجلميع
أدركوا وبقناعــة أن املفاوضات لم ولن
تثمر عن شيء ،ولذلك أصدرنا بيانا في
اخلامس عشــر من الشهر أوضحنا فيه
احلقائق أمام الشعب و بعد ذلك أرسلت
احلكومــة وفدا آخر برئاســة ســعدي
مهدي صالح الذي رجانا كثيرا للمضي
باملفاوضــات وعدم قطعهــا فقلت له
"ان هذا القرار التراجــع فيه ،ومع ذلك
نستطيع أن ندمي الهدنة بيننا وبينكم".
وأوفدت احلكومة أيضا الدكتور قاسملو
وطلب منا أن يستمر وقف القتال ،ولكن
الهدنة لم تدم طويــال فقد إنتهكوها
بأنفسهم وجتدد القتال.

فلم يتجاوز عددنا ثالثــة أو أربعة آالف
من البيشــمركة وبرغم أن تنظيماتنا
الداخليــة احلزبية كانت جيدة لكن لم
تكن على املستوى احلالي.
مفاوضات عام 1991

كوسرت رسول

بيتر غالبريث

حين جلس قال "أنا آسف جدا ،فالرفاق يقولون بأن هناك بعض النقاط التي يجب أن نحسمها قبل توقيع
اإلتفاق" فقلت "ماذا تقول أبو أحمد ،لقد حسمنا األمر ،فما هي النقاط التي تحتاج للمناقشة"؟ قال
"ميثاق العمل الوطني" ،قلت "لقد حسمنا هذا الموضوع مع الرئيس صدام ،وقال بأن األمر قد يطول
ألكثر من سنة ،وأبلغنا بأن ميثاق الشيوعيين إحتاج الى سنة ونصف" ،وأضفت "أبو أحمد أنت رجل مؤمن،
أحلفك باهلل أن تقول لي صدقا ماذا حدث؟ هل األمر متعلق بوصول الوفد التركي".
* وهــل طلبت منكــم احلكومة أثناء
املفاوضات أن حتاربوا إيران؟
 نعــم طلبوا منــا ذلك وكمــا بينتســابقا قالوا على اإلحتــاد الوطني أن
تتولى مســؤولية حماية كردستان من
أية هجمات للعدو وأيا كان ذلك العدو،
ســواء األتراك أو اإليرانيــن أو أي طرف
آخر أراد أن يعتدي على أراضي كردستان
العراق ،وكانت لدينــا قناعة ذاتية بأننا
مسؤولون عن حماية كردستان والدفاع
عنهــا إذا تعرضت لهجمــات القوات
اإليرانية ،ولذلك إقترحوا علينا تشكيل
قوة من مائة ألف مقاتل وأن يخصصوا
لها ميزانية للرواتب وجتهيزها باألسلحة
والعتاد ،وقبلنا بهذا املقترح للدفاع عن
كردســتان ،ولكن ليس باإلنضمام الى
القوات العراقية حلرب إيران في وســط
وجنوب العراق.
اإلنتفاضة والعودة الى التفاوض
إنتفاضة ربيع عام 1991
* من قام بالدور الرئيسي في إنتفاضة
ربيع عام 1991؟
 الدور األساسي كان لإلحتاد الوطني وتنظيماته الســرية داخل املدن و كذلك
املفــارز الداخليــة املســلحة فهؤالء
جميعا كانوا في طليعة الســاحة ،أما
القيادة الفعلية فقد كانت لنوشيروان
مصطفى.
* وهــل حدثــت أخطــاء أثنــاء تلــك
اإلنتفاضة؟
 بالطبــع أظن أنه حدثت عدة أخطاءأهمها:
أوال :الوقت لم يكن مناسبا لذلك ،فقد
كان يفترض أن تبدأ بوقت أبكر ،أو على
األقل ننفذ اخلطــة بالتزامن مع إندالع
إنتفاضة اجلنوب.
ثانيا :كان يفتــرض أن نركز على مخازن
أســلحة النظــام ونســتولي عليها
ألنفسنا.
ثالثا :كان علينا أن نصدر بيانا ندعو فيه
جميع األعضاء و البيشمركة القدماء
باإلحتاد الى اإللتحاق الفوري بنا.
رابعا :كان علينا تســليح أفراد الشعب
ليدافعوا عن مدنهم.
خامســا:كان علينــا أن نضع خطوط
دفاعية أمامية ونقويها بشكل أفضل.
فعلى ســبيل املثال حن هزمنا بجبهة
كركــوك كانــت خطوطنــا الدفاعية
مبنطقة (جيمــن وقرةهنجير) في حن
كان يفترض أن نضعها مبنطقة (بازيان
وشيوسور) مبحاذاة طاسبوجة.

سادســا :لم نخض حرب املــدن وكان
يفترض أن نفعل ،وكان ذلك سهال علينا
ألن االحتــاد الوطني لديــه خبرة كبيرة
بخوض مثــل هذه احلــروب داخل املدن
وخاصة أن بيشمركتنا إكتسبوا خبرة
ممتازة في القتال داخل القرى وســجلوا
العديد من املالحــم البطولية في تلك
املواجهات.

 هذا السؤال تستطيع أن توجهه الىكاك نوشــيروان أو كاك كوسرت ،ألني
لم أكن هناك لقيــادة املعارك وأعتقد
رمبا اخلطأ الوحيد هو عدم بقاؤنا هناك،
فكان يفترض أن يبقــى جميع أعضاء
القيادة داخل كركوك ويعملوا لتنظيم
الناس وبناء اخلطــوط الدفاعية وحفر
اخلنادق ،وأعتقد بأنهم أخطأوا التقدير
حن ظنوا بأن احلكومة ستسكت ولن
تسعى إلستعادة املدينة.

* أثناء اإلنتفاضة مت حترير كركوك ألول
مــرة بتاريــخ احلركة الكرديــة ،ولكن
ملاذا لم تستطع قوات البيشمركة أن
تصمد فيها؟
 نعــم جنحنا بتحرير كركــوك بقواتاإلحتــاد وبقيــادة نوشــيروان نفســه،
وإستطاع كوسرت رسول و املالزم عمر
أن يديــروا املعركة داخل املدينة ،أما ملاذا
لم نستطع الصمود فيها ،فيعود لعدة
أسباب ،منها أن الفترة التي جرت فيها
حترير املدينة كانت قصيرة جدا ولم نلحق
بتسليح املواطنن هناك ووضع اخلطوط
الدفاعية لصد هجمــات النظام الذي
بدأ بقصف سكان املدينة والبيشمركة
باملدافــع والدبابــات واملروحيات.فبهذه
الهجمــات املكثفة إنهــارت معنويات
القــوات املدافعة وظن الناس أن أمريكا
هي التي أشعلت الضوء األخضر لقوات
النظام بالسيطرة على املدينة ،وخاصة
أن العراق أعلن بــأن أمريكا ال دخل لها
مبشاكل العراق الداخلية وبأنها ال مانع
لديها من حتليق طائــرات الهليوكوبتر
وإستخدامها ضد املدنين ،هذا تسبب
بإنهيــار معنويــات النــاس والقــوات
باملدينة(.)1

* حسب معلوماتنا كنت خارج البالد
حينذاك ،فمــا كان دورك في التهيئة
لإلنتفاضة؟
 في احلقيقة كانــت فكرة اإلنتفاضةجتول بخواطرنا كثيــرا وحتدثت حولها
لعدة مرات مع نوشيروان ،وخلصنا الى
قناعة مشــتركة أنه الميكن أن نستمر
بنضالنــا في اجلبال الى يــوم القيامة
ونهمل النضال املدني ،وكانت تظاهرات
وإحتجاجات قد خرجت في بعض املدن،
وتأكد لنا بأن هناك قدرة لدى اجلماهير
لإلنتفاضــة ،ونضجت الفكــرة عندنا
وخططنا لكيفية تنفيذها واإلستعداد
لها ،ولم تبق غير مسألة إختيار الوقت
املناسب للبدء بها.وحتدثنا حول أهمية
بناء اخلاليا املسلحة النائمة داخل املدن
وجتهيزهم باألســلحة والعتاد وأن جنري
إتصاالت بالبيشمركة القدامى الذين
حتولوا الى جحوش لدى النظام .بل أننا
أجرينا إتصاالت حتــى بقادة اجلحوش
الذيــن كانــوا أصدقاؤنا في الســابق،
وكان خالفنــا الوحيد هــو حول إختيار
الوقت املناســب لتفجيــر اإلنتفاضة.
كنت على قناعة بأن العراق سيتعرض
لضربــة قاصمــة ،وخالفنــي رفاقي
اآلخرين وسخروا مني وقالوا بأن صدام
سينســحب من الكويــت ولن يحدث
شــيء .لكنــي أصريت علــى موقفي
وقلت لهم"ســأضع أمامكم خيارين،
فإما أن تتولوا املسؤولية الكاملة بدال
عني ،وإما تعطوني فرصة ستة أشهر
التخالفوا فيها قراراتي ،فإذا لم تتحقق
توقعاتــي فأنتم أحرار فيمــا تفعلون
بعد ذلــك" .فوافقوا جميعا وفوضوني
بتشــكيل جلنة من املكتب السياسي
وهكــذا فعلت.أرســلت رســالة الى
نوشــيروان حول هذا املوضوع فأبلغني
بأنــه منهمك حاليا بتأســيس اخلاليا
املسلحة داخل املدن للتهيؤ ،وأنه إتصل
باجلحوش وهيأ مســير البيشــمركة
نحو املدن وذلك على أســاس توقعاتي
بضرب العــراق .وأريد هنا أن أكشــف
للتاريخ مصــادر معلوماتي حول ضرب
العراق.كان لدي صديق بالقيادة العامة

حترير كركوك

* هــذا يعني بــأن إتفاقيــة (صفوان)
عادت باخليــر على النظــام العراقي
و بضرر كبير على شــعب العراق في
اجلنوب و كردستان؟
 بالطبــع ،لم يجن العراقيون خيرا منتلك اإلتفاقية املشؤومة ،فقد أذيع بأن
أمريكا لن تتدخل بشؤون العراق  ،وكان
عزت الدوري قد أبلغ أثنــاء مفاوضاتنا
الالحقة معهم مسعود البارزاني "بعد
إحتاللكــم لكركوك ،أشــعل الضوء
األخضر لنا إلســتعادتها " ولم نعرف
هــل أن ذلــك كان الضــوء أمريكيا أم
تركيا.
* أنت حتدثت عن األخطاء السياسية
و العسكرية ،لكنك لم حتدد األخطاء
الشــخصية للقيادات التي أشرفت
على عمليات حترير كركوك؟

للجيــش العراقي قــال لي"بأن صدام
لن ينســحب مــن الكويت".وأبلغني
بتوقعاته حول إندالع احلرب ألن صداما
يظن بأن أميركا ال تســتطيع الدخول
باحلرب خوفــا من حتــول املنطقة الى
فيتنام أخرى.وبهــذا اخلبر تأكدت متاما
بأن صــدام لــن ينســحب ،وبحضور
كوســرت راهنــت حــازم عبداجلبــار
الكبيســي بخمســمائة باون على أن
صداما لن ينســحب ،وربحــت الرهان
لكنه لم يعطيني شيئا!
كما تلقيــت معلومة أخرى من صديق
لنا هو بيتــر غالبريث الذي أبلغني قبل
إحتالل الكويت في واشنطن “أن أمريكا
ســتوجه ضربــة لصــدام ،ألن اجليش
العراقي أصبح قويا جدا وبات يهدد أمن
املنطقة بأكملها ،ولذلك ســيفعلون
شيئا ليعيدونه الى حجمه الطبيعي،
ولذلك قال "جالل إحســب حســابك
لهذه املســألة وإبنيها على أساس بأن
توجيــه الضربة بات أمرا محســوما".
كمــا كان هناك صديــق أميركي آخر
يدعى جيمس ريغند وهو سفير سابق
في السعودية العراق وهو أول أمريكي
تعرفــت به في العراق قــال "جالل ،قد
تكون أمريكا ســعيدة بعدم إنسحاب
صدام من الكويت لكي توجه له ضربة
وتضعفه ،وحن يضعف اجليش العراقي
ســتبدأ مرحلة جديدة في العراق وهي
إزاحة صدام وإسقاط نظامه".
كنت في دمشــق جالسا مع األخ عمر
ســيد علي ورفاق آخرين تطرق احلديث
مرة أخرى الــى موضوع الضربة ،وكانوا
جميعــا عند الرأي الــذي يقول بأنهم
لــن يضربوه ،ولكني أصريــت على أنه
ســيلتقى الضربة وســتكون موجعة
أيضا .وفي ســاعة متأخــرة من الليل
نهضــت ألذهــب للنوم وقلــت لهم،
"أرجوكم ال توقظونــي باكرا ألني أريد
أنام طويال" .ولكــن في الصباح الباكر
جــاء عبدالــرزاق كويي وطــرق الباب
فنهضــت وصحت به "ألــم أقل لكم
ال توقظونــي باكرا" قــال "ألم تقل إذا
ضربوا صدام بالكويت أيقظوني ،هاهم
قد ضربوه"؟ وهكذا بدأ الرفاق يحضرون
أنفســهم لإلنتفاضة ،وما إستطعت
أن أفعلــه ملســاعدتهم فــي اخلارج
فعلته ،فحصلت علــى بعض األموال
وحولتهــا الى الداخل ،وفــي احلقيقة
ساعدتنا السعودية والكويت على رغم
محدودية املبلغ الــذي أعطونا ولكني
حولت جميعها الى رفاقي بالداخل.
الهجرة املليونية ربيع 1991

* هــل تعتقد أنــه كان باإلمكان عدم
حــدوث الهجرة املليونيــة بربيع عام
1991؟
 لألســف ،ال..كانــت األعــداد كبيرةوضخمة الى درجة لم يكن بوسعنا أن
نوقفها.ذهبت الــى (بينجوين) وحتدثت
الى الناس هناك وإلتــف حولي اآلالف
وصفقوا لي بحرارة ،ولكني حن طلبت
منهم العــودة لم يســتمع الي أحد
ودعنــي أروي لك صالح الديــن حادثة
طريفة .كنت ونوشيروان وبرهم بالكلية
احلربية بأمريكا نشارك في ندوة خاصة
حول العــراق بعــد اإلنتفاضة.وهناك
حتدث رجــل أعتقد أن برهم كان يعرفه
وقال في مداخلة له "أن جالل طالباني
هذا ،هو بحق رجــل يتمتع بذكاء خارق
في احلقيقة ،لقد أبدع أســلوبا ناجحا
حن جنــح بكســب تعاطــف العالم
ألول مــرة بتاريخ الشــعب الكردي من
خالل تشجيع وحث املالين من شعبه
للهجرة ،فهذه الهجــرة املليونية هي
التــي دفعــت العالم مــن أقصاه الى
أقصاه أن يهب ملســاعدة هذا الشعب،
وكل ذلك كان بفضل هذا الرجل"!
* وماعــدا التعاطــف الدولــي
ومساعداتهم ،هل كانت للهجرة أية
أضرار محددة؟
 مــن الناحية اإلســتراتيجية أعتقدبأنهــا كانــت مفيــدة جــدا ،أي أن
التعاطف الدولــي زاد كثيرا وضمن لنا
حماية املناطق احملــررة احلالية من اجلو،
وكانــت تلك احلماية إحدى مكاســب
هذه الهجرة .وحــن إلتقيت بجيمس
بيكر وزير اخلارجية آنذاك قال لي "أثناء
واليتــي وقعت أحــداث دوليــة كبيرة
ومثيرة ،مثل سقوط جدار برلن وإنهيار
اإلحتاد السوفيتي وأحداث أخرى ،ولكن
لم تكن أيا من تلك األحداث أكثر تأثيرا
علي من الهجرة املليونية لشــعبكم
وتشــردهم في اجلبــال ،وخاصة حن
رأيت األطفال يســقطون فوق الثلوج،
فلم أمتالك نفســي لإلسراع بالوصول
الى الســفارة ،لذلك إتصلت من داخل
طائرتي بالرئيس وأبلغته بهول املأساة
وبضرورة اإلسراع لنجدتهم".
* وهــل كانــت هنــاك إمكانيــة
لإلســتفادة أكثر من تلــك الهجرة و
كسب التعاطف الدولي؟
 أعتقــد بأننا إســتغلناها بشــكلأمثــل ،فاملهــم أننا كســبنا تعاطف
الــرأي العــام العاملي وكذلــك تدفق
املساعدات اإلنســانية ،والتنسى بأننا
لم نكن بالقوة التي نحن عليها اليوم،

* في ظل هذه األحــداث التراجيدية،
كيف عاودت مســألة املفاوضات مع
النظام تفرض نفسها؟
 املســألة بدأت من جانبن.األول جاءتمبادرة من برزان التكريتي شقيق صدام
حن إتصل بنــا من اخلارج ويعلم بذلك
األخ سرجل القزاز ،ولكن بسبب موقف
األخوة في البارتي لــم تنجح الدعوة..
أما في الداخــل فقد جاءت دعوة أخرى
اثر الهجرة املليونيــة ،وفي احلقيقة أن
النظــام وصل الى قناعــة بأنه الميكن
أن يترك تشرد مالين الناس هكذا وأنه
البد أن يبحث عن حل للمشكلة.
أرســلت احلكومــة موفديهــا إلينــا
وطلبوا منــا التفــاوض وكانت هناك
اجلبهــة الكردســتانية ،وإجتمعــت
اجلبهة فــي (خليفــان) وكان علي أن
أذهب مــن الســليمانية الــى هناك
بالطريق البري وســلكت الطرق التي
حتت ســيطرة احلكومة مبعنــى أنني
تلقيت تســهيالت من قوات احلكومة
حتــى أصل هناك ،وفــي احلقيقة أردت
أن أوصل رســالة للنظام بأنني لست
خائفا منكم .وحــن وصلنا هناك كان
اجلميع باإلضافة الى اإلحتاد الوطني من
األخوة في البارتي والشيوعين يؤيدون
الدخــول باملفاوضات وكالعــادة فيما
عداي أنا.ألني إعتقدت بأنه الفائدة من
احلوار والتفــاوض بتلك الفترة ،وخاصة
أن العالم برمته أصبح يساعد شعبنا
ويدافع عنه ،وأن الهجرة التعدو ســوى
هزمية سننهض منها مجددا وبأننا لن
نتوصل مع هذه احلكومة الى أي إتفاق.
قــال الرفــاق "ليــس األمــر كذلك،
سنســتفيد من احلوار وسنســتعيد
أنفاسنا ونستجمع قوانا ونريح شعبنا
قليال ،فاملالين من النــاس املتجمعن
فــوق اجلبال ســيتعرضون للموت ومن
واجبنــا أن نحميهم" .وفي احملصلة لم
أســتطع أن أفعل شــيئا فوافقتهم
مرغما طلبت احلكومة إرسال وفد منا
ورشحوني أنا ومسعود البارزاني.وقالوا
"إذهب أنت" ،فقلــت "اليجوز أن أذهب
أنا ،فنحــن والرئيــس العراقي خضنا
معركة بالشتائم ضد بعضنا البعض،
هو حتدث عني بالســوء وأنا رديت عليه
في اخلــارج" ،فقال نوشــيروان "ومتى
كنت خائفا من هــذه املواجهات ،أنت
حتمل دائما روحــك عل كفك ومعرض
لإلستشهاد دوما ،وهذه مسألة تتعلق
بالشــعب فإذهب الى هنــاك ودعهم
يقتلوك عندها ســتصبح شــهيدا"،
قلت "حســنا سأذهب ولكن بشرطن،
األول ،أن يكــون التكليف بقرار مكتوب
من اجلميع وبخط مســعود البارزاني،
فمســعود (خطه حلو) وإكتبــوا بأننا
أرســلنا مام جالل الى بغداد ليفاوض
احلكومة .والشــرط الثانــي ،إذا طلبت
من أي شــخص أن يأتي معي عليه أن
الميانع" .فوافقوا على الشرطن.
وقبل ذهابي لذلك اإلجتماع كنت أنوي
أن أغادر كردســتان في حال قرر الرفاق
الدخول بالتفاوض ،وعزمت على أن أترك
منصبي كســكرتير عام اإلحتاد ،حتى
أننــي أبلغت هيرو بأن حتضــر حقائبنا
وقلت لهــا بأننا ذاهبون إمــا الى إيران
أو اخلارج ،وســلمت األموال التي كانت
بعهدتــي من مالية اإلحتــاد لألخ حمة
توفيق رحيم.
* وما الــذي دفعك للتراجــع عن هذا
القرار؟
 حن الحظت بأنهــم جميعا يريدونمنــي الذهــاب رضخــت لقرارهــم.؟
وســافرنا في الســابع من نيسان الى
بغداد وبدأت املفاوضــات ،واملرة الثانية
ذهب مسعود ،واملرة الالحقة ذهبنا معا.
* هناك حديث حول رسالة كـتـبهـــا
مسعـــود الـــبارزاني فـمـــا كـانـت
فـحوى الرسـالـة؟
 نعم الرســالة مازالت باقية و كتبهابـخط يـه وإعـــترف مسعود لـثـالث
مرات بأنه هو من كتب تلك الـرسـالـة.
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سمير خليل

اليوم ثالثة لقاءات ..وقطري في صدارة الهدافين

االسود تتأهب لمواجهة العنابي في دور الـ  ..16الثالثاء
أبو ظبي ـ محمد إبراهيم
وعلي حنون *
يتاهب منتخبنــا الوطني بكرة
القدم خلوض مواجهته املرتقبة
امام قطر بعد غد الثالثاء برسم
دور الستة عشر لنهائيات اسيا
املقامة حاليا فــي دولة االمارات
العربية بطموح اجتياز العنابي
وبلوغ دور الثمانيــة في الطريق
لتحقيق تطلعاته التي متتد لنيل
اللقب للمــرة الثانية في تاريخ
الكرة العراقية ..واجرى منتخبنا
الوطني يوم امس السبت وحدة
تدريبية له في ملعب ســلطان
بن زايد بابو ظبي اســتمرت ملدة
ســاعتني بعد ان منــح العبونا
راحة يــوم امــس االول اجلمعة
في حني اجرى املنتخب القطري
وحدتــه التدريبية فــي ملعب
القوات املسلحة.
مــن جانبــه قــال رئيــس وفد
منتخبنا الوطنــي لكرة القدم
علي جبار انــه ومع تصاعد خط
العطــاء البيانــي لالســود في
املواجهات االسيوية فان سقف
الطمــوح لــدى العبينــا ارتفع
ليصل الى بلوغ املباراة النهائية،
وهو عنوان رئيســي وضعه جنوم
فريقنا الوطني راية لهم .
واكــد جبار فــي تصريح ملوفدي
االحتــاد العراقــي للصحافــة
الرياضية ان »:املنتخب مير بفترة
ايجابيــة وان ادارة البعثة عملت
وتواصل عمل كل مامن شــانه
تعبيــد طريــق حتقيــق النتائج
االيجابية امــام املنتخب» مبينا
ان»:الصمــت االعالمــي الــذي
فرضته اسرة االسود على العبينا
ياتي من بــاب ابعــاد التاثيرات
الســلبية وعدم التشويش على
تفكير العبينــا الذين يتصدون
حاليــا ملهمة وطنيــة يحملون
فيها طموح عشرات املاليني من
ابناء شــعبنا االبي ،لذلك علينا

جانب من مباراة العراق وإيران
ان نتعــاون جميعا من اجل خلق
اجواء التاهب االيجابية لهم».
واوضح ان »:النتائــج االيجابية
ملنتخبنا في منافسات اجملموعة
الرابعــة وجناحه فــي مواجهة
منتخــب كبيــر وهــو الفريق
االيراني في اخــر مبارياته اضاف
معنويات كبيرة الى رصيد جنومه
وجعل مــن ســقف طموحاته
السعاد جماهيرنا الوفية ،ترتفع
لتصل الى ان يكون منتخبنا احد
اطراف مواجهــة قمة البطولة
القاريــة» الفتا الى ان »:املنتخب
اســتانف امــس (الســبت)

حتضيراته للقاء قطــر (الثالثاء)
بعد يوم راحــة اعطيت لالعبني
فور انتقال االســود من دبي الى
ابو ظبي حيث مــكان مواجهة
االسود مع العنابي».
واضاف جبــار ان »:مباراة العراق
مع شــقيقه القطــري صعبة
فنيا النهــا جتمع منتخبني لهما
حضورهمــا املؤثر في املشــهد
الكــروي القاري وهي تعتبر ايضا
كالسيكو خليجي ،لذلك جندها
مقابلة صعبة وكبيرة والشــك
ان اجلهاز الفني يعي ذلك ويدرك
حجــم املســؤولية امللقاة على

عاتقه وعاتق العبيه» وترسخت
قناعتنــا ككادر اداري مشــرف
على ان »:اصرار اســرة منتخب
اصبــح كبيرا وانهــم ينتظرون
مواجهــة العنابــي لتحقيــق
النتيجة االيجابية ان شاء اهلل»
مختتمــا ان  »:اجتيــاز احلاجــز
القطــري بهمــة الغيــارى من
العبينا ودعم جماهيرنا واعالمنا
سياخذنا بعيدا الى فضاء تلبية
ماينشده اجلميع السودنا الذين
سيدخلون مباراة قطر بتشكيلة
متكاملة».
وجتري اليــوم االحد ثالث مباريات

في انطالق دور الســتة عشــر
اذ تلعــب فيتنام مــع االردن في
الســاعة الثانية من بعد ظهر
اليوم بتوقيــت بغداد في ملعب
ال مكتــوم بدبي وتتقابل الصني
مع تايالند في الساعة اخلامسة
مســاء مبلعب هــزاع بــن زايد
بالعني وتلعب عمان مع ايران في
الســاعة الثامنة مساء مبلعب
محمد بن زايد بابو ظبي .
وكانــت فيتنام قــد تاهلت الى
االدوار االقصائيــة للمرة االولى
منذ عــام  2007بينما كان االردن
اول املنتخبات املتاهلة الى الدور

الثاني بعد تصدره فرق اجملموعة
الثانية دون اية خســارة وتاهلت
تايالند ثانــي اجملموعة االولى الى
دور الســتة عشــر للمرة االولى
في تاريخها بينما صعدت الصني
بعــد احتاللها مركــز الوصيف
في اجملموعــة الثالثة وجاء تاهل
ايــران لتصدرها فــرق اجملموعة
الرابعة برصيد  7نقاط متقدمة
بفــارق االهداف علــى منتخبنا
الوطني في حــن صعدت عمان
بعــد احرازها املركــز الثالث في
اجملموعة السادسة .
بينما تقــام يوم غد االثنني ثالث
مباريات االولى بني الســعودية
واليابان فــي الثانية بعد الظهر
في ملعــب الشــارقة والثانية
بــن اوزبكســتان واســتراليا
فــي اخلامســة مســاء فــي
ملعــب خليفة بن زايــد بالعني
والثالثة في الثامنة مســاء بني
قيرغزستان واالمارات في ملعب
مدينــة زايد بابو ظبــي وتلعب
يوم الثالثــاء املقبــل البحرين
مع كوريا اجلنوبية في الســاعة
الرابعة عصرا في ملعب راشــد
بدبــي ويتقابل العــراق مع قطر
في الساعة السابعة مساء في
ملعب ال نهيان بابو ظبي.
ويقف العــب املنتخب القطري،
املعــز علي ،في صــدارة هدافي
البطولة برصيد خمسة اهداف
بينها اربعة اهــداف احرزها في
شباك كوريا الشمالية ليصبح
واحــدا من بني خمســة العبني
فقط احرزوا ســوبر هاتريك في
مباراة واحدة في تاريخ املسابقة
 ..ويحتــل املركــز الثانــي فــي
ترتيب الهدافــن العب منتخب
اوزبكســتان الدور شومورودوف
برصيد اربعة اهداف يليه كل من
ســردار ازمون من ايران وفيتالي
لوكــس من قيرغزســتان ولكل
منهما  3اهداف.
* موفــدا االحتــاد العراقــي
للصحافة الرياضية

بمشاركة فرق بغداد والمحافظات

اللبابيدي مستشارًا في اتحاد اللعبة

«األقاليم والمحافظات» تحضر لتنظيم
 6بطوالت أللعاب الموهوبين

منتخب بغداد بالتايكواندو
يختتم نزاالته في اليونان

إعــام شــؤون األقاليــم
والمحافظات:
التحضيــرات القائمة في دائرة
شــؤون االقاليــم واحملافظــات
بــوزارة الشــباب والرياضــة
وقســم املوهبة الرياضية فيها
بشــأن انطالق بطولــة كبرى
خاصة مبراكز العــاب املالكمة
والتايكوانــدو والعــاب القوى
والســباحة واملبــارزة وكــرة
الطاولة  ،مطلع شــباط املقبل
تتكثــف يوما بعد يــوم وعلى
جميع الصعد.
واجتمع معــاون املديــر العام
للدائــرة مدير قســم املوهبة
الرياضية ،سوالف حسن ،مبديري
ادارة تلك املراكز بحضور معاونه
حيدر الوكيل ومسؤولي شعبتي
بغداد واملتابعة  ،وتركز االجتماع
علــى التفصيــات العامــة
والدقيقة إلعداد املنهاج الفني
للمراكز الوطنية لرعاية املوهبة
الرياضيــة ،والضوابط اخلاصة

حتضيرات مكثفة لبطوالت املوهوبني

بذلــك وكل ما يتطلبه من بنود
وحتديد فئات عمرية ومراسالت
ادارية  ،وســبل اجناز هذا امللف
في مدة زمنيــة قصيرة ،كذلك
ملف انحــاز اللوائــح الفنية
لبطــوالت تلــك االلعــاب كال
على حدة ،والتنسيق مع مراكز
املوهبة الرياضية في احملافظات ،

فضال ً عن بحث عدد من املسائل
التنظيمية الداخلية.
يذكر ان قســم املركز الوطني
داب علــى تنظيــم العديد من
البطــوالت اخلاصــة بالفئــات
العمرية مبشــاركة فرق بغداد
واحملافظات وتوزعت في شــتى
محافظاتنا العزيزة.

تقرير

بغداد ـ الصباح الجديد:
اختتم وفــد منتخــب بغداد
معســكره
بالتايكوانــدو
الشــتوي الذي تضمــن نزاالت
وديــة ،وضيفتــه اليونــان،
مبشاركة  350العبا ً من الفئات
العمرية واملتقدمني من شــتى
دول العالم ،حيــث كان الوفد
العراقي الوحيد املشــارك في
النزاالت من قارة آسيا والعرب.
وبحسب رئيس الوفد ،الكابنت،
عادل عنيــد ،فــإن الوفد ضم
املتحدث ،واملــدرب محمد عبد
الرضا ،والالعبني (احمد ســتار
وعبــد املهــدي عبــد اجلليل
وحســن عماد) ،حيــث اجرى
تدريبات مشتركة ولقاءات ودية
امام الالعبني املشاركني الذين
تواجدوا في اليونان ملدة أسبوع.
مــن جانب اخر ،اوضــح ،عنيد،
وهو مســؤول جلنة االختبارات
في االحتاد املركزي للتايكواندو:
ان العراق اســتحصل موافقة
اخلبيــر الدولي األردنــي ،طارق

مباراة إيران ..إختبار
حقيقي

اليختلف اثنــان ان مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره االيراني
ضمن نهائيات امم آســيا اجلارية مبارياتها في االمارات العربية
املتحــدة والتي انتهت بالتعادل الســلبي كانــت مباراة قوية
اســتمدت قوتها من اهميتها كونها حتــدد متصدر اجملموعة
الرابعة ثم قوة اللقاءات بني املنتخبني وماحتمله من ندية واثارة
 ،ثالثا انها كانت اختبارا حقيقيا ملنتخبنا ومدربه السلوفيني
كاتانيتش الذي اعد فريقا شــابا بوقت قصيــر في ظل اعداد
وحتضير متعثران ليخوض غمار هذه النهائيات ويعبر منتخبي
فيتنام واليمــن ثم يالقــي املنتخب االيراني احد املرشــحني
خلطف اللقب وهو فريق مســتقر ،منسجم حتت قيادة مدرب
خبير هو البرتغالي كيروش والــذي يقود املنتخب االيراني منذ
العام ،2011ولعل املقارنة بني املنتخبني قبيل لقاءهما املرتقب
االربعاء الفائت كانت الكفة فيها متيل لصالح املنتخب االيراني
بسبب عوامل اخلبرة واالنســجام واللياقة والقوة اجلسمانية
التي شابتها اخلشونة ضد العبينا في معظم دقائق املباراة.
وبالنســبة ملنتخبنا فيمكن ان نوجز صورته خالل املباراة بانها
كانــت مفرحة ،مطمئنة الوانها اللعــب الرجولي واالنضباط
العالــي علــى ارض امللعب وخاصة في اجلانــب الدفاعي الذي
متترس العبونا فيه امام الهجمات االيرانية وجنحو بقيادة احمد
ابراهيم من امتصــاص زخم الهجمــات االيرانية وخاصة في
الشــوط االول واحلد من خطورة ابرز العبيهم سردار أزون العب
نادي روبني كازان الروسي والذي كان يعول عليه املنتخب االيراني
كثيرا ،ولهذا نستطيع ان مننح مدرب منتخبنا كاتانيتش عالمة
النجاح قياســا لفتــرة قيادته املنتخب ودليــل جناحه التطور
والتقدم باداء واســتقرار املنتخب بشــكل تصاعدي بدءا من
مباراة فيتنام مرورا باليمــن ثم ايران وكذلك قدرته على تغيير
خطة اللعب آنيا خالل املباريات.
هذا املديح املستحق الينفي مالحظات مهمة على اداء منتخبنا
،اولى هذه املالحظات هي غياب صانع االلعاب في وسط امللعب
وبطء خط الوسط في قطع وتنظيم الهجمات املرتدة خاصة
في الشــوط االول مع اندفاع املنتخب االيراني من اجل مباغتة
العبينا بهدف يريح االيرانيني وحتى في الشــوط الثاني عندما
تراجع الفريق االيرانــي للحفاظ على النتيجــة التي ضمنت
لهم الصدارة مع اننا شــاهدنا شــبال شجاعا هو صفاء هادي
في وســط امللعب جنح بتقدمي مســتوى رائع خاصة في اجلانب
الدفاعي لكن هذا اليكفي ملواجهة منتخب قوي مثل املنتخب
االيراني ،ثانيا ان اخلطة الدفاعية التي وضعها كاناليتش اعادت
لالذهان طريقة لعبنا التقليدية باللعب الطويل ملهاجم واحد
عله يخطف هدفا وســط غفلة من دفــاع اخلصم هو الالعب
الصاعــد الواعد مهند علي الذي افتقــد لصانع العاب ميرر له
الكرة للتوغل في منطقة اخلصــم وخلق خطورة على مرماه
ما اضطر مدربنا الســتبداله في الشوط الثاني حفاظا عليه
بعد ان ايقن كاتاليتش ان املباراة سائرة نحو التعادل ،وكان اولى
بكاناليتــش ان يضاعف القوة الهجومية في الشــوط الثاني
بعد تراجع الفريــق االيراني وخطف فرصة كتلك التي صنعها
البديل عالء عبــاس وكادت ان تقلب املوازين لوال براعة احلارس
االيراني علي رضا بيرانوند ،كما كان العبنا الواعد اآلخر حسني
علي غير موفقا اطالقا وخروج اجلناح املثابراحمد ياسني واالداء
الرجولي لباقي كتيبة االسود وعتب صغير على حكم كبير هو
االوزبكي ايرماتوف الــذي ادار اللقاء ولم يكن موفقا في بعض
قرارته.
آخــر الكالم ،لدينا منتخب فتي ومدرب جيد فلنحافظ عليهم
وندعمهم لتحقيق االفضل في قادم االيام.

مفكرة اليوم

نهائيات آسيا دور الـ 16

وفد التايكواندو في نزاالت اليونان

اللبابيــدي ،احلاصل على احلزام او تشكيل هيئة إلدارة العمل.
األسود  8دان ،ليعمل مستشارا ً مبينــا :ان يــوم  10من شــهر
فنيا في االحتاد املركزي العراقي ،شــباط املقبل سيشهد عقد
وينتظــر ان يباشــر اللبابيدي اجتماع للهيئة العامة مـــن
عملــه ،خلفا ملواطنــه اخلبير اجل وضـــع النقـــاط علـى
أنور اخلطيب ،الــذي بدأ يعمل احلـروف ،بإقامـة االنتخابـات ،او
في االحتــاد منذ عام  ،2016بعد اللجـوء إلـى هيئـة لتمشيـة
اجراء انتخابــات االحتاد املركزي العمـل.

األردن ـ فيتنام
تايالند ـ الصين
إيران ـ عمان

 2:00ظهراً
مساء
5:00
ً
مساء
8:00
ً

الدوري اإلسباني

مساء
برشلونة ـ ليجانيس 10:45
ً

ضمن نهائيات أمم آسيا 2019

حصاد العرب :أبطال يصنعون اإلنجاز ..ومنتخبات تذرف الدمع
أبو ظبي ـ وكاالت:
حقق العرب إجنازا مميزا في كأس آســيا
 ،2019بعد تأهل  7منتخبات عربية إلى
ثمن النهائي ،مــع ختام دور اجملموعات،
ليتصدر هذا املشــهد «حصاد العرب»
في اليــوم الـ 13من املســابقة.وجنح
منتخــب ُعمان ،مســاء اخلميس ،في
اللحاق بركــب املتأهلني من املنتخبات
العربية ،فيما التحــق منتخبي لبنان
وفلسطني بقطار املغادرين.ويستعرض
التقريــر التالي ،حصــاد العرب خالل
منافســات البطولــة ،علــى النحو
التالي...
التحق منتخب عمان بركب املنتخبات
العربية املتأهلة ،بعدما حقق املطلوب
وهزم تركمنستان « ،»1-3ليرفع رصيده
لـ 3نقاط ويتأهل كأفضل ثالث.وكانت
املباراة في طريقهــا لالنتهاء بالتعادل
« ،»1-1قبــل أن ينتفــض املنتخــب
العمانــي بالدقائــق األخيــرة ويحرز
ُ
هدفني كفال لــه التأهل.حيث اجتهد
منتخب لبنان أمام كوريا الشــمالية،
في إطار سعيه حلسم تأهله كأفضل
ثالث ،لكن فوزه بنتيجة « ،»1-4جعله
يتســاوى مع فيتنــام ،ليتأهل األخير

بفارق اإلنذارات.
وفــ ّوت األرز فرصة تاريخية وســهلة
ليحســم تأهلــه دون أن يدخــل في
حســابات مع أي من املنتخبات ،لو أنه
متكن بتسجيل املزيد من األهداف ،لكنه
عانى هجوميا رغم الفــرص اخلرافية
التي أتيحت لالعبيــه ،ليودع البطولة
مبشــهد حزين.بعدمــا اتضحت هوية
املنتخبات املتنافسة في دور الـ ،16فإن
لقاء عربي وحيد سيشهده هذا الدور،
ويجمع منتخبي قطر والعراق.
ويواجــه األردن فيتنام ،و ُعمان مع إيران،
والســعودية ضــد اليابــان ،واإلمارات
أمام قيرغيزستان ،والبحرين مع كوريا
اجلنوبية.
وســجلت املنتخبــات العربية في 25
مواجهــة خاضتها بــدور اجملموعات،
 41هدفــا ،منهــا  13باجلولــة األولى،
 15باجلولــة الثانيــة و 13بالثالثة ..و7
منتخبــات عربية تأهلت لــدور الـ،16
وهي :األردن ،السعودية ،البحرينُ ،عمان،
قطــر ،العراق واإلمــارات 4 ..منتخبات
عربية و ّدعت البطولة وهي :فلسطني،
اليمن ،لبنان وســوريا ..ومنتخب قطر
األقوى هجوميا بني املنتخبات العربية،
إذ أحرز  10أهداف ..ومنتخبا فلسطني
واليمن ،الوحيدان اللذان لم يسجال أي

صراع قطري سعودي على الكرة

هدف في البطولة.
وسوريا وفلسطني واليمن 3 ،منتخبات
عربيــة لم تتــذوق طعم الفــوز بدور
اجملموعات ..واألردن وقطر األقوى دفاعيا،
حيث لم تتعرض شباكهما ألي هدف.
قطــر املنتخب العربــي الوحيد ،الذي
جمع  9نقاط في  3مواجهات ..ومنتخبا
اإلمارات وفلسطني األكثر تعادال ،حيث
تعــادل كل منهمــا مبباراتني ،في حني
اليمن الوحيد بــن املنتخبات العربية
تعرض للخسارة في مواجهاته الثالث.
ومنتخب البحريــن الوحيد الذي تأهل
كأفضــل ثالث برصيد « »4نقاط ،فيما
تأهل البقية برصيد « 3نقاط».
وحتددت بشــكل نهائي مواجهات ثمن
نهائي كأس أمم آســيا  2019باإلمارات،
بعــد نهاية مرحلــة اجملموعات.وتأهل
إلى دور الـــ 16كل من اإلمارات وتايالند
والبحريــن (اجملموعــة األولــى) ،األردن
وأســتراليا (اجملموعة الثانيــة) ،كوريا
اجلنوبيــة والصــن وقيرغيزســتان
(اجملموعــة الثالثــة) ،إيــران والعــراق
وفيتنــام (اجملموعــة الرابعــة) ،قطر
والســعودية (اجملموعــة اخلامســة)،
اليابان وأوزبكســتان وعمان (اجملموعة
السادسة).وجاءت مواجهات دور الـ16
باملواعيد على النحو التالي-:

تايالنــد تالقــي الصني وإيــران تالعب
عمان واألردن في مواجهة فيتنام اليوم
االحد  20كانون الثانــي اجلاري ،وتقام
يوم غ ٍد االثنــن  3مباريات ايضا ،حيث
يلعــب اليابان والســعودية واإلمارات
امام قيرغيزســتان واســتراليا تالقي
أوزبكستان ،وفي يوم الثالثاء  22اجلاري،
جتــرى مباراتان ،كوريــا اجلنوبية تالعب
البحرين والعراق يلتقي قطر.
ويستعد منتخب األردن ملواجهة نظيره
الفتنامي ،اليوم األحــد  ،في دور الـ16
لكأس آســيا .2019وسبق للمنتخبني
أن التقيــا مرتني من قبــل ،باجملموعة
الثالثة لتصفيات النسخة احلالية من
البطولة.
وانتهت مبــاراة الذهــاب حينها ،في
حزيــران  ،2017بالتعادل الســلبي في
فيتنام ،بينما حســم التعــادل ()1-1
لقــاء اإلياب ،فــي العاصمــة األردنية
عمان ،خالل آذار .2018وفي تلك املباراة،
تقدمــت فيتنــام عبــر كــوجن جنوين،
بالدقيقة  ،24وتعــادل لألردن منذر أبو
عمــارة ،بالدقيقــة .71وكان األردن قد
تأهــل لنهائيات آســيا  ،2019كبطل
للمجموعة الثالثة ،برصيد  12نقطة،
وخلفه منتخــب فيتنام في الوصافة،
بـ 10نقاط.

ومضــة

صحيفة يومية سياسية مستقلة

جمال جصاني

رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

ويعزف عليها

وداد ابراهيم
يعد الفنان ،والعازف والصانع عمر
محمد فاضل العواد ،امتدادا لوالده
صانع العــود (فاضل العــواد) ،في
العــزف وإدارة املعمل الذي تتم فيه
صنع آلة العود .وقد اخذت العائلة
كنيتها من هذه اآللة.
أنتج املعمل اآللة االفضل ،واالبهى
صناعة ،وشكال في العراق ،والشرق
االوســط ،والذي داعبته انامل كبار
امللحنــن ،والعازفــن فــي مصر،
وسوريا ،وتركيا ،وفي دول أخرى.
للعود سحره ،وجماله ،ولعود فاضل
العواد خصوصية في الصنع ،اال ان
عمر محمد لم يكــن مجرد عازف،
او صانع ،او حتى مالــك ملا ترك له
والده من تفرد وشــهرة كبيرة في
هذا اجملال .لقد كســر هذا الطوق،
واقترب من اهم االالت املوســيقية
فــي تاريخ حضــارة وادي الرافدين،
القيثارة الســومرية ،ودخل عاملها
الساحر ،ليصنع ،ويعزف ،ويجتهد،
ويســتمع الى ذبذبات اوتارها بكل
شــجن مســتعينا مبــا ميتلك من
خبرة ،وثقافة موسيقية ،وعشـــق
للنغـم.
أحتضنها عازفا ،وملهما ،ومعلما
لها ،ووجد انهــا االكثر اناقة ،ورقة،
فحملها الــى دائرة التــراث واالثار
ليكون عازفا في القاعة االشورية،
حني تكون هناك اصبوحات ،وتتناثر
في ارجــاء القاعة ابيات الشــعر
لتعلو أنغام هذه اآللة الساحرة.
العواد قال لصباح اجلديد:
 حققت عائلتــي جناحا كبيرا فيصناعة العــود ،منــذ الثالثينيات
من القرن املاضــي الى االن ،اذ عرف
عــود العواد في الكثيــر من الدول
العربية ،واالوروبية ،وقد عزف عليه
كبار امللحنني منهم فريد االطرش،
ومحمد عبد الوهاب ،وعوض دوخي،
وغيرهم من كبار الفنانني.
وتابع :فكرت ان اطور مهنة صناعة
االالت املوســيقية والعبــور الــى
صناعة آلة اخرى ،أكثر اهمية لدى
العراقيــن ،علــى ان احافظ على
صناعة العود كحرفــة تراثية لها
اصالتها منذ عهد املوسيقي زرياب
الــى االن ،لذا فكــرت ان ادخل عاملا
آخر ،عالم القيثارة السومرية ،كنت
اريــد ان أعلن للعالم بــأن ابن وادي
الرافديــن كان يســتمع الى أجمل
األنغام عبر هذه اآللــة ،وقبل أكثر
من .2450

مبا يتراوح بني ألفني وثالثة آالف يورو
( 3400دوالر).
وقــررت دونــوف وهي مــن محبي

وأعلنــت أمليــدا ،أن الهــدف مــن
برنامجها تقــدمي النصائح للفتيات
من أجل حياة زوجية سعيدة ،واصفة
زوجها الثاني بأنه "توأم روحها" ،وفقا
ملا ورد في صحيفة "نيويورك بوست".

رفعــت املغنية األميركية
ماريا كاري شــكوى أمام
القضاء ،ضد مساعدتها
الســابقة ليانــا ازاريان،
تتهمهــا فيهــا بابتزازها
ألنها تتوفر على فيديوهات
خاصة ص ّورتها في غفلة.
وحسب الشــكوى التي
حصــل موقــع ""TMZ
األميركــي على نســخة
منهــا ،تقــول ماريــا إن
مساعدتها بدأت تطالبها
بثمانيــة ماليــن دوالر
مقابــل الفيديوهات التي
حتتفظ بها ،وذلك مباشرة
بعــد طردها فــي نوفمبر
تشــرين الثانــي .2017
وذكرت ماريا أنها وضعت
ثقتهــا في ليانــا ازاريان،
وع ّينتهــا مســاعدة في

أثبت جنم بوليــوود رانفير
ســينغ ،مــن جديــد أنه
الزوج املثالي الذي يحظى
باملراكز األولى ضمن قائمة
أمنيات أي فتاة ،وذلك ليس
فقط ألنه وقف إلى جانب
زوجته ديبيكا بادوكون في
أوقاتها اجليدة والسعيدة،
ً
مثــال للرجــل
بــل كان
الشهم وســاندها بقوة
خــال أوقاتهــا الصعبة
أيضا.
ً
وفي مقابلته التلفزيونية
التــي أجراهــا مؤخــرًا،

وأضاف :بعد ان درست كل البحوث
التــي تناولــت صناعــة القيثارة
الســومرية ،والتــي اكتشــفها
العالــم اآلثــاري البريطاني(وولي)،
في املوقع االثري الشــهير الزقورة
في مدينــة الناصرية عــام 1929
قمــت بصناعتهــا علــى وفق ما
وصفت ،وعلى وفق القياســات
التي جاءت في البحوث،
والدراسات عن االالت
املوســيقية فــي
العهد السومري.
وقــال :عملــت
قيثارة باحلجم
ا حلقيقــي ،
وكما صنعت
فــي العهــد

املوضة ،وكثيرا ما تشاهد في
عروض األزيــاء في باريس،
بيع الفســاتني ،بعد أن
باعت منزال في نورماندي
بشمال فرنســا كانت
تخزنها فيه لعقود.
وقالــت فرانســوا دي
ريكليــه ،رئيــس دار
كريســتيز في فرنسا
"عندما وجدت نفسها
متلك كل هذه املالبس،
لم يكن لديها خزانات
كبيــرة مبــا يكفيهــا
كلها" .
ولــم حتدد دونــوف (75
عامــا) إن كانت األموال
التي ستجمع من بيع
الفساتني ستخصص
ألي غرض.

قصة حب في جنازة تنتهي
بـ"أسعد زواج"
الصباح الجديد  -وكاالت:
قالت جدة تبلغ مــن العمر  72عاما
إنها ما تزال سعيدة مع زوجها الذي
يصغرهــا بـــ  53عامــا ،وأصغر من
حفيدها الــذي يعيش معهما بثالث
سنوات.
وكان كل من أمليدا وغاري هاردويك قد
تزوجا في عام  ،2016بعد أســبوعني
من تعارفهمــا في جنازة ابنها روبرت
الذي فارق احلياة عن عمرها يناهز 45
عاما.
وخالل إطالقهــا ،مؤخــرا ،لبرنامج
حواري علــى يوتيوب يحمل اســم
"حديث الفتيات"  ،Girl’s Talkقالت
أمليــدا إن زواجهــا األول دام نحو 43
عاما ،لكنها كانــت تفتقر فيه إلى
الرومانسية والســعادة على عكس
زواجها الثاني من هاردوديك البالغ من
العمر  19عاما.

ماريا كاري

مــارس اذار  ،2015ودفعت
لهــا  327ألــف دوالر في
الســنة .لكن املساعدة
املُقالــة كانت تســتغل
تلك الثقة ،اذ سبق لها أن
اســتعملت بطاقة كاري
البنكية في شراء أشياء
خاصــة لها ،كمــا ا ّدعت
تتبضع
أمام الباعــة أنها
ّ
ملاريا كاري ،واستفادت من
شعبيتها للحصول على
تخفيضات.

رانفير سينغ

كاترين دونوف تعرض فساتين
"إيف سان لوران" للبيع
الصباح الجديد  -وكاالت:
يعرض فستان مطرز ارتدته املمثلة
الفرنســية كاترين دونوف ،عندما
قابلــت اخملرج ألفريد هيتشــكوك
للمرة األولــى عــام  1969من بني
عشــرات الفســاتني األنيقة التي
ستطرح للمزاد األسبوع املقبل في
باريس ،اذ من املقرر أن تشارك جنمة
السينما الفرنسية مبجموعتها من
فساتني إيف سان لوران.
وسيعرض قرابة  130فستانا فريدا
من إبداع املصمــم الراحل لدونوف
التي كانت صديقته املقربة ،للبيع
فــي مزاد بــدار كريســتيز يوم 24
يناير كانون الثاني اجلاري .وتشــمل
هــذه الفســاتني فســتانا ذهبي
اللون ارتدتــه دونوف إلحدى حفالت
األوسكار.
ومن املتوقع أن يباع هذا الفســتان

أخبــارهــــــــــم

العواد يصنع القيثارة السومرية

الدولة ..فلسفة ومالكات
كل هذا القهر والضيم وسلسلة الهزائم التي رافقت
شــعوب هذا الوطــن القدمي ،وما زالــت قوافلهم تغذ
السير على خطى العقائد والسرديات املسؤولة عن كل
هذا احلضيض الذي انحدروا اليه .وكأن كل ذلك اجلحيم
الــذي خاضوه لم يكــن كافيا ً كــي يقنعهم بضرورة
القطيعة وذلك االرث املميت ،الذي يزوق ويزين ويســوق
لهم مآثر املاضي من دون خلق اهلل.
لــن جنافي احلقيقة واالنصاف عندمــا نقول ان غالبية
سكان االرض مبا فيهم املبتلون بعلة بطء التفكير ،لن
يختلفوا على أمر الدولة احلديثة بوصفها اساس تطور
الشــعوب واالمم وازدهارها املادي والقيمي .هذا االساس
(الدولة احلديثة) هو ما اخفقنا في التأسيس له ،واسس
بالتالــي لكل هذه الهزائم التي جترعناها ملا يقارب مئة
عام من تاريخنــا احلديــث ( .)2019-1921طبعا ً هذا ال
ينفي وجود مساع فردية ومحاوالت وكتابات تطرق أبواب
هذا امللف االكثر اهمية في رســم مصير العراقيني بني
احلني واآلخر ،لكنها تبقى محدودة وضئيلة التأثير على
مسار االحداث.
مشروع الدولة احلديثة وكي يتحول من امكانية الى واقع
يستلزم وجود شرطان ال مناص منهما وهما (فلسفتها
ومالكاتها) وهذين الشــرطني ليس لم ينضجا وحسب
بل ،جند القوى والكتل املهيمنة على املشــهد الراهن،
أبعد ما تكون عنهما .فما تعتمده غالبيتها من عقائد
ومتبنيات ال عالقة لها بروح الدولة احلديثة وفلسفتها،
وان اشارت حتت ضغط االضطرار الى مفاهيم حداثوية
من قبيــل الدولة املدنيــة والتعدديــة والدميقراطية،
فال تعدو أكثــر من تكتيكات ومراوغــات للوصول الى
الســلطة والنفوذ واالمتيازات ،وهــذا ما حصل معنا
متاما ً بعد الفتح الدميقراطي املبني ،عنما افرغت املنحة
االممية (اســقاط الدكتاتورية والتأسيس لنظام احتادي
دميقراطي) من مضامينها وقيمها احلضارية اجملربة.
ولم تنحصر املصيبة بنــوع العقائد التي تتبناها هذه
الكتل واجلماعات ،فالشــرط اآلخر مــن عنوان مقالنا
ال يقــل فتكا ً عــن الشــرط االول (الفلســفة) فنوع
املالكات التي اقحمتهــا (الكتل واجلماعات واجنحتها
االقتصاديــة والعســكرية) في ما تبقى من اســاب
الدولة ومؤسســاتها ،جعلت من العراق عينة ال تقدر
بثمن لتجارب واســتطالعات ودراسات وتقارير منظمة
الشفافية الدولية!..
ان اســتمرار مسلسل اخليبات وانســداد اآلفاق أمامنا
كعراقيني من شــتى الرطانات واالنحــدارات ،ال عالقة
له مبا يشــاع عن مؤامرات االعداء ودسائســهم وغير
ذلك ،من شــماعات العاجزين عــن مواجهة التحديات
الواقعية التي تواجههم ،وعلى رأســها امتالك شروط
وجود الدولة احلديثة والكفيلة في انتشــال مشحوفنا
املشترك من متاهته وورطته املزمنة.
لقد برهنت الطبقة السياسية املمتدة على تضاريسنا
من الفاو لزاخو ومن دون اســتثناء؛ عن غربتها وتنافرها
وكل ما ميت بصلة ملا أشرنا له من شروط ،لذلك جندها
تلجــأ غالبا ً الى تغييــر الوجوه باجلملة مــع كل دورة
انتخابية ،مــن دون احداث اي تغيير جدي في توجهاتها
الفكرية والسياســية وهرم زعاماتهــا وما يحف بها
من حبربش حزبي وسياســي واجتماعي وقيمي .وهذا
مــا تؤكده بقوة مــا نضح عن آخــر دورة انتخابية من
معطيات وصلت الى مستوى الفضيحة ،بعد ان عجزت
هذه الكتل واجلماعات في الوصول حللول ال للمشاكل
االقتصاديــة والتشــريعية املزمنة (والعيــاذ باهلل) بل
لتشــكيل الكابينة احلكومية ،ونحن على أبواب انتهاء
الفصل التشــريعي االول للبرملان العتيد .يقول ماكس
فيبر( :من دون عمل سياســي حقيقــي خاضع ألدوات
العقل ،فان ادارة الشــأن العام ستفشل وتضيع بذلك
مصالح اجلميع.)...
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وعن سر ســعادتها،
قالت أمليــدا " :هناك
تفاصيل صغيرة جتعل
من احلياة بني الزوجني
رائعة ومثيــرة ،فهو
مثال يجهز لنا طعام
العشاء بنفسه احيانا،
أو يغسل الصحون ،او
أي فعل بسيط لكن له
دالالت ،ودائمــا ما نعبر
عن امتنانا لبعض.
وعندمــا ســألتها إحدى
املتابعــات عــن كيفية جعل
احلب يدوم ويســتمر بني الطرفني،
أجابــت اجلدة العاشــقة " :يجب أن
يجلــس الزوجــان مع بعــض دائما،
ويناقشا مشكالتهما بكل صراحة،
اذ ال ينبغي جتاهل أي مشكلة مهما
كانت صغيرة".

السومري ،وهو 63سم وليس كما
معروف باحلجم الكبير ،وتتكون من
 11وترا ،وما عملته ،أني طورتها من
دون ان اغير في تصميمها االصلي،
والذي يتضمن وجــود رأس ثور في
مقدمتها ،وقمت بأعطاء دروس في
تعلم العزف علــى القيثارة ،علما
ان لدينــا اكادمييــة لتعليم الفن
املوسيقي ،سواء البيانو ،او
العود ،او القانون.
اما عــن العزف على
هــذه اآللــة فقال:
شاركت مبهرجانات
موســيقية فــي
العديد مــن دول
العالــم مثل دبي
ومســقط ولبنان

العواد مع آلة القيثارة

باريس جاكسون

ودول أخرى ،وقدمت معزوفات تراثية
على هذه اآللــة ،فوجدت االعجاب،
والترحيب مبــا قدمت من معزوفات
على هــذه اآللة اجلميلة التاريخية،
وكنــت أقدم تعريف بســيطا لها
قبل كل مشــاركة ،وعــن عمرها
التاريخي وكل ما يخصها.
اما عن مشــروعه في التواصل مع
صناعتهــا فقال :عمــل هذه االلة
ليس ســهال ،فهو يحتاج الى دعم
من مؤسســات فنية كبيرة ،تعنى
باملوسيقى ،والفن ،وتكون حكومية
لتكــون متداولة بني ايــدي الهواة،
والعازفــن ،الن صناعتهــا صعبة،
وفيهــا تفاصيــل كثيــرة لتكون
مبســتوى ما كانت عليه قبل آالف
السنني.

اضطرت باريس جاكسون،
جنلــة املطــرب العاملــي
مايــكل جاكســون ،إلى
دخــول مصحة نفســية
متخصصة الســتكمال
رحلة عالجها.
ووفقــا ملــا ذكــر موقــع
،Entertainment Tonight
فإن ابنة مايكل جاكسون
البالغــة مــن العمر 20
عا ًمــا ،حتتاج إلــى بعض
الوقــت لتعيــد تنظيم
صحتهــا النفســية
واجلســدية كأولوية لها،
خصوصا بعد أن انشغلت
ً
العــام املاضــي بعــدة
مشاريع وأعمال متنوعة.
وذكر أحــد املصادر أن ابنة

سئل رانفير عن كيفية
مســاعدته زوجته جنمة
بوليوود ديبيكا بادوكون
لتتخطــى مرحلــة
االكتئــاب التي كانت متر
فيها.

املغني الراحــل تتحمس
للخروج من تلــك احلالة
لتعمــل على املشــاريع
التــي فــي انتظارهــا.
وصرحــت املمثلــة :بدأت
في إيذاء نفســي منذ أن
تدخل النــاس في حياتي.
كنت أكره نفســي وغير
واثقة .كنــت أظن أنني ال
أســتطيع فعل أي شيء،

أجزاء جديدة من المهمة المستحيلة
الصباح الجديد  -وكاالت:
أعلن املمثــل األميركي توم كــروز ،عن
اســتمراره بتقــدمي أجــزاء جديدة من
سلســلة أفالم اجلاسوســية واحلركة
"" "Mission Impossibleمهمــة
مستحيلة".
وغرد كروز عبر حســابه الرســمي
على "تويتر" ،عن تقدميه جلزء سابع
وثامن من السلســلة الشهيرة
واحملققــة إليــرادات ضخمــة،
والتي يجســد في أحداثها دور
"إيثان هانــت" ،عميل وكالة
االستخبارات األميركية "آي
إم إف".
وأشــار تــوم كــروز في
تغريدته إلــى أن مواعيد
طرح اجلزأيــن اجلديدين
ستكون في أعوام 2021
و.2022
وسيتولى إخراج األجزاء
اجلديدة ،كريســتوفر
ماكواري ،الذي سبق

له وأن أخرج اجلزء الســادس من السلسلة بعنوان
".."Mission: Impossible — Fallout
يذكر أن توم كــروز عرض له في العام املاضي ،اجلزء
السادس من سلســلة أفالم "مهمة مستحيلة"،
بعنــوان " ،"Mission: Impossible — Falloutوالذي
نال جائزة أفضل فيلم حركة لعام  2018في حفل
جوائز "اختيار النقاد".
وبلغت إيرادات شــباك التذاكر العاملية لسلسلة
أفالم "مهمة مســتحيلة" ،منذ طرح جزئها األول
في عام  3.571 ،996مليار دوالر أميركي.
وظهر النجم توم كروز ،مؤخرا ً بلقطات جديدة من
تصوير النسخة اجلديدة من فيلمه الشهير "توب
جن" ،الذي يستعد لطرحه العام املقبل.
وكان قــد أعلن النجم توم كروز حتضيره جلزء جديد
من فيلمه الكالسيكي الشــهير  Top Gunالذي
ظهــر به كطيار مقاتل باجليــش األميركي .وظهر
مرتديا لــزي طيار مقاتل وبرفقتــه واحد من جنوم
الفيلــم الذي لم تكشــف عن هويتــه اللقطات
املنشورة.
وهذا هو اجلزء الثاني من فيلم "توب جن" الذي سبق
وأن ظهر به النجم توم كروز في فترة التسعينيات
وحقق من خالله شهرة واسعة بهوليوود.

نصيحة لنساء إسطنبول
عن المثلجات
الصباح الجديد  -وكاالت:
أثــارت بلدية تركية
جدال كبيــرا على
مواقــع التواصل
االجتماعــي بعد
تقــدمي نصيحــة
"غريبة" للنســاء،
اللواتــي يرغــن
في الظهــور مبظهر
"ســيدة راقيــة" فــي
إسطنبول.
وعلى وفق ما ذكرت صحيفة "حرييت
دايلي نيوز" التركية ،فإن نساء حضرن،
قبل شــهرين ،دورة تدريبية في بلدية
باغجالر حتت عنــوان "كيف تصبحني
سيدة في إسطنبول".
تناولت الــدورة العديد مــن النصائح
بشأن آداب السلوك ،مبا في ذلك طريقة

ارتداء وتنســيق املالبس وكيفية املشــي
والتحدث.
وانتقد ناشــطون هذه الــدورة ،وقالوا انها
تقييد لـ "حرية املرأة" ،وجعلها "متصنعة"،
في حني يجب على اإلنسان بصفة عامة أن
يتصرف بطبيعتــه ،وبالطريقة التي يجد
فيها راحته.
وشملت الدورة الكثير من الدروس ،من بينها
درس حمل نصيحــة غريبة مما أثار الكثير من
الدهشة والغرابة على الشبكات االجتماعية.
اذ تقول النصيحة إن على "السيدة الراقية"
أال تتنــاول املثلجات "اآليس كــرمي" أمام املأل،
على اعتبــار أن ذلك قد يعرضها لإلحراج ولن
يجعل منها "أنيقة" ،على حد قول القائمني
على الدورة.
والقت هذه النصيحة ســخرية كبيرة في
تعليقات الناشــطني مبوقعــي فيس بوك
وتويتر.

