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الحكمة :الحكيم سيجمع البناء

تخفيض نسبة اإلقليم بضمان استمرار رواتب الموظفين والبيمشركة

واإلصالح على طاولة واحدة لحل

الديمقراطي الكردستاني :الموازنة مرضية ألغلب
الكتل السياسية وبداية إلقرار قانون النفط

بغداد  -وعد الشمري:
أكــد احلــزب الدميقراطــي
الكردســتاني بزعامة مســعود
بارزانــي ،أمــس االثنــن ،أن إقرار
املوازنــة االحتادية للعــام احلالي
سيكون بداية لتســوية امللفات
اخلالفيــة بني احلكومــة املركزية
وإقليــم كردســتان ،متوقعا ً أن
تشــهد الدورة االنتخابية احلالية
تصويتا ً على قانون النفط والغاز،
وفيما وجد أن احلوارات املباشــرة
بدأت تظهر نتائج على الساحة،
نوه إلى أن قبوله بنسبة 12.76%
من اخملصصات املاليــة جاء بعد
حصوله على ضمان باســتمرار
صــرف رواتب موظفــي اإلقليم
وقوات البيشمركة.
وقال عضو احلزب صبحي املندالوي
في حديث إلى "الصباح اجلديد"،
إن "التصويت على قانون املوازنة
خالل األسبوع املاضي جاء بشكل
مرضي ألغلب الكتل السياسية
الســيما الكبيــرة داخل مجلس
النواب".
وأضــاف املنــدالوي ،أن "التوافق
ّ
يشــكل اســتمرارا ً
على القانون
للتفاهمــات التــي حصلت بعد
تشــكيل احلكومــة بــن بغداد
وإقليــم كردســتان ،وتتويجــا ً
للقاءات السابقة".
وأشــار إلى ،أن "مزيدا ً من النتائج
االيجابية سوف تظهر قريبا ً على
صعيــد العالقات بــن الطرفني

مجلس النواب "ارشيف"
ستنســحب على جميع النقاط
اخلالفية".
وأكــد املنــدالوي ،أن "بغــداد
واربيــل اتفقتا على حل شــامل

للمشــكالت حتت مظلــة األطر
الدســتورية والقانونيــة ،لكي
يعرف أي منهما حقه".
وأردف القيادي الكردي ،أن "االتفاق

جاء بأن يحصل إقليم كردســتان
علــى  12.7%مــن املوازنة مقابل
إعطــاء ضمانــات باســتمرار
رواتب موظفــي اإلقليم ،وجعل

رواتب منتســبي البيشــمركة
ضمن مخصصــات وزارة الدفاع
االحتادية".
وشــدد ،علــى أن "تســو ّية

قضية الكابينة الوزارية

موضــوع نســبة اإلقليــم من
املوازنــة اجناز جيد ولعلــه األبرز
للكتل السياســية خالل الدورة
االنتخابية الرابعة لغاية اآلن".
وأفاد املندالوي ،أن "اإلقليم عليه
مبوجب االتفــاق التزام بأن يعطي
 250ألــف برميل يومــا ً من آباره
النفطية إلى شــركة التسويق
العراقية (سومو)".
ونــوه ،إلى أن "الكــرد كانوا على
اســتعداد بتنفيذ هــذا االتفاق
منذ مــدة ،لكنهــم بحثوا عن
ضمان يجري االلتزام به قبل مترير
املوازنة".
ويتوقع املندالوي ،أن "تبدأ املرحلة
املقبلــة حــوارات أخــرى تتعلق
بالثــروة الطبيعيــة بــن بغداد
واإلقليم قد تنتهــي بإقرار قانون
النفط والغــاز ،لكي نضع نهاية
لهذا الصراع السياسي".
من جانبــه ،ذكر النائب عن احلزب
آرام باالتــي فــي تصريــح إلــى
"الصبــاح اجلديــد" ،إن "إقليم
كردســتان استمر بتسلم نسبة
 17%من املوازنة طيلة الســنوات
املاضيــة وأن خفضهــا لم يكن
مقبوال ً من قبلنا".
وأضاف باالتــي أن "النواب الكرد
ركــزوا على موضــوع مهم وهو
ضمــان رواتب موظفــي اإلقليم
وكذلــك مقاتلي البيمشــركة
وبالتالي قبلنا بتلك النسبة".
تتمة ص3

بغداد  -الصباح الجديد:
اكــدت النائب عــن محافظة
البصرة ميثــاق احلامدي امس
االثنــن ،ان احلكومــة االحتادية
ومجلس احملافظة ســيقدمان
طعنا لــدى احملكمــة االحتادية

ببعض فقــرات قانــون موازنة
.2019
وقالــت احلامدي فــي تصريح
اطلعت عليــه الصباح اجلديد،
إن “اعتــراض مجلس محافظة
البصرة بشــأن التخصيصات

التــي اقــرت للمحافظــة في
موازنة  2019كونهــا لن تلبي
حاجــة احملافظــة فــي تقدمي
اخلدمات االساسية للمحافظة
وبالتالي سيقوم اجمللس بتقدمي
الطعن لدى احملكمة االحتادية”.

جولة جديدة من مباحثات تشكيل حكومة
اإلقليم بين االتحاد والديمقراطي اليوم
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وأضافــت أن “احملافظة ســوف
لن حتصل على امــوال اضافية
خاصة بعد اقــرار املوازنة لكون
احملكمــة تنظر بحــذف فقرات
فقط وال شــأن لها باملناقلة او
اضافة االموال”.

في الثالث من الشهر المقبل..

صرف الرواتب التقاعدية لعمال القطاع الخاص من المضمونين
بغداد ـ الصباح الجديد:
حــددت دائرة التقاعــد والضمان
االجتماعــي للعمــال فــي وزارة
العمــل والشــؤون االجتماعية
الثالث من شــباط املقبل موعدا
لصرف رواتــب العمال املضمونني
وخلفهــم املســتحق لفئتــي (
الصرف اليدوي ،وحاملي البطاقة
الذكية ) لشــهري كانون الثاني
وشــباط لعام  2019فــي بغداد
واحملافظات مع املنحة الشهرية.
aتقريـر

وقال مدير عــام دائــرة التقاعد
والضمــان االجتماعــي للعمال
علــي جعفــر احللــو ان الدائرة
حددت الثالث من شــباط موعدا
لصرف رواتب العمال املضمونني
لفئتي ( الصرف اليدوي ،وحاملي
البطاقة الذكية ) بعد استكمال
جميع االجــراءات الالزمة لتوزيع
الرواتــب بالتنســيق مــع االدارة
العامة ملصــرف الرافدين .واضاف
ان املتقاعد املضمــون الذي لديه

خدمة ( )30ســنة فاكثر يتسلم
مبلغــا قــدرة ( )600الــف دينار
لشــهرين فقط ،فيما يتســلم
املتقاعد الذي لديــه خدمة اقل
من ( )30ســنة مبلغا قدره ()540
الف دينار .واوضح احللو ان عائلة
املتوفى التي لديها اكثر من ثالثة
مســتحقني تتســلم راتبا قدره
( )500الــف دينار ،فيما تتســلم
العائلة التي لديها مســتحقان
راتبا مقــداره ( )480الف دينار ،اما

املوازنة التي ارسلتها احلكومة
الى البرملان” ,مبينة ان “صالحية
مجلس النــواب هــي مناقلة
االموال من مكان الخر وليس له
صالحية بإضافة اموال دون علم
احلكومة” .

الخيكاني :الشرطة ستمسك الملف
االمني والجيش سيعود لواجباته

عائلة املتقاعد املتوفى التي لديها
مســتحق واحد فتتســلم راتبا
مقداره ( )460الف دينار.
و دعا املدير العــام جميع العمال
املتقاعديــن املضمونــن الــى
مراجعة املصارف حسب مناطق
ســكناهم لغــرض اســتالم
رواتبهــم مســتصحبني معهم
املستمسكات الثبوتية املتمثلة
بالهوية التقاعديــة او البطاقة
الذكية .
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وقالت الدائرة فــي بيان تلقت "
الصباح اجلديد" نسخة منه ،إن

"فريقا ً من مديرية حتقيق البصرة
التابعة للهيئة الذي انتقل إلى

بغداد ـ الصباح الجديد:
قــررت وزارة النفــط متمثلــ ًة
بشركة توزيع املنتجات النفطية
تخفيض ســعر منتج النفط
األســود (زيت الوقود) اجملهز الى
مصانــع اإلســمنت بقطاعيه
العام واخلاص واملصانع املشيدة
على وفق قانون اإلستثمار بدءا
من األول من شهر شباط املقبل.
وقال مدير عام شــركة التوزيع
كاظم مسير ياســن في بيان
تســلمت " الصبــاح اجلديد"
نسخة منه أن "سعر مادة زيت
الوقود املعروف بالنفط األسود
مت تخفيضــه الى  100دينار للتر
الواحد بدال ً مــن  150دينار للتر

وذلك دعما ً للمنتــوج الوطني
الذي ينافس املســتورد إضاف ًة
الــى حــرص وزارة النفط على
تقدمي الدعم للمصانع العراقية
واجلهــات املســتفيدة ليعــود
بالفائــدة على املواطنني الكرام
وســيتم املباشــرة بهذا القرار
بدءا من بداية الشهر املقبل ".
يذكر أن وزارة النفــط دائما ً ما
تســعى الى تخفيض أســعار
املنتجات النفطيــة بني الفترة
واألخرى وحســب ما تسمح به
الظروف وذلك ســعيا ً منها الى
تقدمي الدعم لكافة دوائر الدولة
والقطاعني العام واخلاص وكافة
اجلهات املستفيدة األخرى.

البنك المركزي مستعد الستبدال طبعات
بغداد  -الصباح الجديد:
أكــد البنك املركــزي العراقي
استعداده الســتبدال طبعات
الــدوالر القدميــة والتالفة من
جميع الفئات بطبعات جديدة،
مدافعا عن قرار إنشــاء مبناه
اجلديد في اجلادرية.
وقال مدير عام العمليات املالية
في البنــك محمــود داغر في
تصريح امس االثنني ،إن “البنك
املركزي مســتعد الســتقبال
الطبعات القدميــة من الدوالر
بكافــة الفئــات ،فضــا عن

التالفة واســتبدالها بالفئات
اجلديدة دون إضافة إي فائدة”.
وأضــاف داغــر أن “احلديث عن
صرف البنك املركزي أموال لبناء
مبناه اجلديد في اجلادرية وسط
بغداد مبالغ فيه”.
واوضــح ،أن “موازنــة البنــك
منفصلــة متاما عــن احلكومة
فضال عن حاجة البنك املاسة
لبنايــة جديــدة متثــل وجــه
العــراق االقتصــادي ومتنحــه
فرصــة التنافس مــع اإلطراف
اإلقليمية”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت مديرية جنــدة بغداد ،توقف
بدالتهــا الســتقبال االتصــاالت
بسبب خلل فني.
وأوضحــت املديرية في بيــان لها
ان "ســبب توقف بدالة ســيطرة
النجــدة  104خللل فني" ،مشــيرة
الى ان بامكان املواطنني في الوقت
احلالي االتصال على االرقام التالية:
- 07704239999 - 07714269999
."07714259999 – 07712870000

وزير النقل يبحث وممثلي

بينهم معاون مدير عام ومدير مستشفى ورئيس لجنة

ميناء أم قصر الشــمالي متكن
من ضبط املتهمني الثالثة باجلرم

سعر النفط األسود لمعامل اإلسمنت

النجدة تخصص هواتف بديلة لخلل أصاب البدالة ""104

هيئة النزاهة تضبط أطباء تالعبوا بأسعار الدواء
ومؤتمنين جمركيين متلبسين بجريمة التهريب

بغداد ـ الصباح الجديد:
ضبطت هيئة النزاهة موظفني
جمركيني ووكيــا لالخراج ،اثناء
محاولتهم تهريب دراجات نارية
في مينــاء ام قصر الشــمالي
بالبصرة ،فيمــا أعلنت ضبطها
أيضــا ألطبــاء فــي محافظة
الديوانية ،قاموا بتضخيم أسعار
مشــتريات الدوية ومستلزمات
طبية الى مــا يقرب من ضعفي
السعر احلقيقي لها.
وأعلنــت دائــرة التحقيقات في
هيئة النزاهة امس االثنني ،ضبط
رئيس جلنة الكشــف في جمرك
أم قصــر الشــمالي إضافة إلى
عضو فــي اللجنة ووكيل إخراج
جمرگي اثنــاء قيامهم مبحاولة
إدخال "مواد مخالفة" ملا ورد في
إجازة االستيراد.

بدء من الجمعة المقبل..تخفيض
ً

الدوالر القديمة والتالفة من دون فائدة

الحكومة تعتزم الطعن بإقرار الموازنة النيابي في المحكمة االتحادية
واوضحت احلامدي ،أن “احلكومة
االحتادية هي ايضا ســتلجأ الى
الطعــن لغرض حــذف بعض
الفقــرات التي متــت اضافتها
من قبل مجلس النــواب التي
تضمنــت اضافة امــوال على

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف تيار احلكمــة  ,االثنني ,
ان رئيس حتالف االصالح الســيد
عمار احلكيم ســيقوم بعقد لقاء
يجمــع حتالفي االصــاح والبناء
حلل تداعيــات اكمــال الكابينة
الوزارية والدرجات اخلاصة ,مؤكدا
ان املبادرة ســتنطلق خالل االيام
املقبلة وان هناك ردود ايجابية من
قبل حتالف البناء.
وقــال النائب عن التيار جاســم
البخاتي فــي تصريــح امس ،إن
“التدعيــات التي وصلــت اليها

احلكومة بعدم اكمــال الكابينة
الوزارية دعت رئيس حتالف االصالح
الســيد عمار احلكيم الى قيامه
مببادرة لتقريب وجهات النظر بني
التحالفني االساســيني (االصالح
والبنــاء) وجمعهمــا على طاولة
واحدة”.
واضــاف البخاتــي ،أن “املبــادرة
تهدف للوصول الى حلول بشــأن
اكمال الــوزارات املتبقية وكذلك
توزيع الدرجات اخلاصة” ،مؤكدا ان
“هناك ردود ايجابية من قبل حتالف
البناء”.

املشــهود؛ لقيامهــم مبحاولة
تهريب حاويــة محملة بدراجات
نارية وردت في (املنفيست) على
أنها مــواد احتياطية للدراجات
للتهــرب مــن دفــع الرســوم
اجلمرگية".
وأضافــت الدائــرة ،أن "عملية
الضبــط متــت مبوجــب مذكرة
قضائية اســتنادا ألحكام املادة
 340مــن قانــون العقوبــات"،
مشــير ًة إلى "تنظيــم محضر
ضبط أصولي باملتهمني ،وعرضه
رفقة املــواد املضبوطــة ،على
قاضي التحقيــق اخملتص التخاذ
اإلجراءات القانونية املناسبة".
وفــي الســياق ،كشــفت دائرة
التحقيقــات في هيــأة النزاهة
امــس االثنــن أيضــا تفاصيل
عمليــة الضبط التــي نفذتها

بحق معــاون مديرعــام ومدير
مستشــفى فــي الديوانيــة،
مؤكدة أنهــا متت مبوجب مذكرة
ضبط قضائي ٍة.
ٍ
جــاء هذا فــي بيان لهــا تلقت
الصبــاح اجلديد نســخة منه،
ضبــط معــاون مديــر عام
أورد
ٍ
ومدير مستشفى في احملافظة؛
القدامهمــا علــى ارتــكاب
مخالفات ومغاال ٍة في معامالت
ٍ
ومســتلزمات طبي ٍة
شراء أدوي ٍة
ٍ
وأجهز ٍة مختبري َّ ٍة.
وأوضحــت الدائــرة أن عمليــة
الضبــط أســفرت عــن ضبط
طبيبني اثنني أيضــا بوصفهما
أعضا ًء فــي جلنتي املُشــتريات
صحة
واعتدال األسعار في دائرة َّ
الديوان َّية.
تتمة ص3

وزارات الدولة تصاميم انشاء

المدينة االقتصادية في الفاو
بغداد  -الصباح الجديد:
ترأس وزير النقل عبد اهلل لعيبي
امس االثنني ،اجتماعا موســعا،
ضم ممثلــن مــن وزارات الدولة
واجلهات املعنية إلعداد التصميم
األساسي ملدينة اقتصادية مبيناء
الفاو في البصرة.
وقالت الــوزارة في بيــان تلقت
الصبــاح اجلديــد " نســخة
منــه ،ان “وزيــر النقــل عقــد
اجتماعا موســعا مــع وزارات
الدولة واجلهــات املعنية إلعداد
التصميــم األساســي ملدينة
اقتصادية مبينــاء الفاو بحضور
االستشــاري االيطالــي البرتو
سكوتي”.
وأضافت انــه “مت التباحث خالل
االجتماع حول تصميم مشروع
املدينة املتكاملة في ميناء الفاو
الكبير التــي تضــم فعاليات
تصميم منطقة جتارية ,صناعية

وسكنية”.
وأوضحــت ان “املشــروع يضم
محطة معاجلــة املياه ومحطة
كهرباء وقاعدة بحرية متقدمة”،
مشيرة الى “وجود طريق رابط بني
ميناء الفاو وســفوان وبضمنها
إنشــاء نفق خــور الزبير ،فضال
عن انشــاء منظومــة خلطوط
الســكك احلديــد الداخليــة
وربطها مــع املنظومة الوطنية
وحددت املناطق حســب معايير
بيئية واقتصادية”.
وأورد البيان أيضا ،ان “وزارة النقل
تعاقدت مســبقا مع شــركة
تكنال االستشــارية االيطالية
ألعداد ماســتر بالن للمنطقة
يتضمن توزيع املساحات بشكل
يضمــن االســتغالل األمثــل
لألراضي لتجاوز العشوائيات في
تنفيذ املشاريع”.

تتمة ص3
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شؤون عراقية

الواليات المتحدة وبريطانيا تتوسطان إلنهاء الخالفات

جولة جديدة من مباحثات تشكيل حكومة اإلقليم
بين االتحاد والديمقراطي اليوم
خلف ستار

الميزانية !
لم تختلف اجواء اقرار امليزانية العامة في
مجلس النواب عن سابقاتها في السنوات
املاضية ومرت الفقرات الرئيسة التي تتمثل
بالتخصيصات التشغيلية واالستثمارية
كما هي مع وجود فوارق بسيطة في االرقام
التي اعلن عنهــا والتي مت قراءتها من قبل
اللجنة املالية وفي كل عام حتظى ميزانية
العراق باهتمام محلي وعربي وعاملي ألنها
تعنــى ببلد يريــد اخلروج من مشــكالته
السياســية واالقتصادية بتوفــر عائدات
النفط وبتنوع ثرواته الطبيعية ومحاولته
االنتقال مــن االقتصاد الريعي الى اقتصاد
منفتح علــى تعدد مصــادر الدخل اال ان
الفشل في هذه املهمة وحتقيق هذا االجناز
اليزال بعيــدا في ظل هدر مليارات الدنانير
وســوء توزيع العائــدات ووجــود طبقية
واضحة في تخصيــص االمتيازات وبقيت
الدعوات الصــاح الوضع املالي في العراق
وتعديل القوانــن التي تتيح للســلطة
التشــريعية والتنفيذية حتقيــق العدالة
في توزيع عائــدات النفط وانصاف جوانب
وشــرائح كثيرة اصابها الغنب والتهميش
واالهمال بقيت حبيســة اجللســات في
قبــة البرملان ومجرد احاديــث وتصريحات
وتسطير مقاالت في الصحف واستعراض
اعالمي في القنوات الفضائية فشــوارع
املــدن العراقية ماتزال تــرزح حتت وطأة
االهمال فهناك اليــوم االف الكيلومترات
من هذه الشــوارع داخل العاصمة بغداد
واملدن العراقية في الوســط واجلنوب غير
معبــدة وبعضها اليصلح لالســتعمال
البشري فيما تئن املستشفيات احلكومية
وتســتصرخ اداراتهــا فــي احلكومــات
احمللية واحلكومة املركزيــة من اجل تلبية
حاجاتها من املســتلزمات الطبية عامة
وادوية املصابني بامراض بالســرطان ومواد
التخدير خاصة وهنــاك ماليني العاطلني
عن العمل من اخلريجني وغيرهم يفتقدون
فرص العمل التــي تؤمن لهم ولعائالتهم
ابســط متطلبــات العيش الكــرمي فيما
مصانع ومعامل بالدهم معطلة او مغلقة
بــارادات ومصالح نفعيــة وفيما تتحدث
املوازنــة عن ارقــام املليــارات التي تذهب
كرواتب الى فئات تعيش خارج العراق حتت
مســميات متعددة وفيما مايزال ســكان
االف العشوائيات ينتظرون الفرصة لتغيير
حالهــم يبحث ماليني اخريــن عن قطعة
ارض ســكنية تتوفر فيهــا خدمات البنى
التحتية كي تكون مــأوى لعائالتهم كل
هذه املتطلبات وغيرهــا قد تبدو منظورة
امــام عيون اعضاء مجلــس النواب الذين
صوتوا على فقرات املوازنة اال انها ستبقى
مجرد احالم وآمــال ملاليني العراقيني الذين
لم يحصدوا من الوعود حولها سوى الريح
وصدى الكلمات التــي تتكرر في كل عام
وقد ان االوان بان تكون تطلعات العراقيني
في مقدمة االهتمامــات النهم ضحوا مبا
يكفي ليحصلوا على حقوقهم املشروعة
والتي حتدث عنها الدستور كثيرا.

تقـرير

السليمانية ـ عباس كاريزي:
دخلــت الواليات املتحــدة وبريطانيا
مجددا على خط جهود الوساطة بني
احلزب الدميقراطي واالحتاد الوطني في
مســعى منها إلزالة العقبات التي
تواجه االسراع في تشكيل حكومة
االقليــم ،الــذي تأخــر تشــكيلها
برغم مرور اربعة اشــهر على انتهاء
االنتخابات في كردستان.
وبحث وفد اميركي رفيع املســتوى
برئاسة مساعد وزير اخلارجية لشؤون
العــراق وإيران في الســليمانية مع
مسؤولني وقيادات في االحتاد الوطني
تشكيل حكومة االقليم بني االحزاب
الرئيسة الثالثة (الدميقراطي ،االحتاد
الوطني ،حركة التغيير).
وبينما قال املتحدث الرسمي باسم
االحتاد الوطني سعدي بيرة ،ان جولة
جديدة مــن احلوارات ســتبدأ اليوم
الثالثاء مع الدميقراطي الكردستاني،
في اطار املباحثات اجلارية لتشــكيل
حكومــة االقليم ،قــال نائب االمني
العــام كوســرت رســول ،ان االحتاد
الوطنــي متمســك بالعمــل على
تشــكيل حكومــة االقليــم وحل
املشــكالت في كركــوك واملناطق
املتنازع عليها واستحقاق الكرد في
بغداد بحزمة واحدة مشتركة وايجاد
احللول املناسبة لها.
واضــاف رســول خــال لقائــه في
الســليمانية ،نائــب مســاعد وزير
اخلارجيــة االميركيــة انــدرو بيك
والســفير االميركــي لــدى العراق
دوغالس ســليمان ،ان السياســية
الرســمية لالحتــاد الوطنــي هــي
الشــراكة احلقيقية بــن االطراف
واالجماع على اقرار املســائل املهمة
في اقليــم كردســتان بالتوافق بني
مختلف االحزاب.
واوضح نائب االمــن العام ،ان االحتاد
الوطنــي يريد العمل على مســالة
تشــكيل احلكومة وحل املشاكالت
في كركوك واملناطق الكردســتانية
خــارج ادارة االقليم وبغــداد بحزمة
واحدة مشــتركة دون جتزئة ،وهو ما
كان احلزب الدميقراطي يرفضه سابقا
ويدعو الــى فصل احلــوارات اجلارية

كوسرت رسول:
ان االتحاد الوطني
متمسك بالعمل
على تشكيل
حكومة االقليم
وحل المشكالت في
كركوك والمناطق
المتنازع عليها
واستحقاق الكرد في
بغداد بحزمة واحدة
مشتركة وايجاد
الحلول المناسبة لها

جانب من اجتماعات احلزبني «ارشيف»
لتشــكيل حكومة عــن الصراعات
بني االطراف الكرديــة حول كركوك
ومنصــب وزير العدل فــي احلكومة
االحتادية.
القيادي في االحتــاد الوطني وعضو
وفده املفــاوض بافــل طالباني اكد
خالل اســتقباله في الســليمانية
نائب مساعد وزير اخلارجية االميركي
لشؤون العراق وايران (أندريو بيك)
ان موقف وقرار االحتــاد الوطني ومن
اجل ان يكون االقليم اقوى واقدر خالل
السنوات االربع املقبلة يتمثل باجراء
تغيير جذري في االدارة واالصالح في
املؤسســات ،مبا يعبر عــن تطلعات
وطموحات اجلماهير ،مؤكدا على ان
االقليم مقبل علــى تغييرات كبيرة
على شتى الصعد االدارية واالصالح
في شتى املؤسسات ،واردف طالباني
«فضال عن ذلك ستكون لدينا برامج
اكثر وضوحا جتــاه احلكومة االحتادية

واملنطقــة والعالــم ،على اســس
االجمــاع الوطني واملصالــح العليا
لشعب كردستان.
بــدوره قال مصدر سياســي مطلع
للصبــاح اجلديد ،ان الزيــارة االخيرة
للوفديــن البريطانــي واالميركــي
الــى محافظة الســليمانية واربيل
اســهمت في ازالة بعض العقبات
التــي كانت تواجــه االســراع في
تشكيل حكومة االقليم.
واضــاف املصــدر ،ان البريطانيــن
واالمريكيني قدموا تطمينات لالحتاد
الوطنــي بضمــان احلصــول على
اســتحقاقه في كركوك ،الذي يصر
االحتــاد على حصولــه على منصب
احملافظ قبيــل دخوله في شــراكة
مع الدميقراطي لتشــكيل حكومة
االقليم.
وتابع ،ان الطرفني إحــرازا تقدما في
املفاوضــات اجلارية بينهمــا ،وبينما

اســتبعد ان يحقق اجتمــاع اليوم
نتيجة حاسمة ،اشــار الى انه يعد
محاولة لتقليــص النقاط اخلالفية
بني اجلانبني.
وأوضــح أن االحتــاد قــدم للحــزب
الدميقراطي خارطة طريق العتمادها
كاتفاق سياســي للســنوات االربع
املقبلــة ،تتضمــن االتفــاق حــول
السياسات العامة لالقليم وترسيخ
شــراكة حقيقية في احلكومة وان
يكون االحتاد على اطالع مبلف النفط
وشريكا في ادارة امللفات االخرى مثل
البيشــمركة ورســم العالقات مع
العراق واالقليم والعالم.
وكانت مطالبة االحتاد الوطني بالربط
بــن ملفــي كركــوك ووزارة العدل
االحتادية وتشــكيل حكومة جديدة
فــي إقليم كردســتان العقبة االبرز
امام احرازه اي تقــدم في مباحثاته
مــع الدميقراطــي ،اال ان ابداء األخير

مرونة فيما يتعلق مبســألة كركوك،
وموافقتــه على تســمية محافظ
للمدينــة من االحتــاد الوطني ،على
أن يوافــق األخير علــى إعادة تطبيع
األوضاع في كركــوك ،ازال جزءا من
العقبة ،فيما وضعــت حقيبة وزارة
العدل في مواجهة توافق االحتاد على
مفاوضات تشكيل احلكومة.
بدوره عبر سكرتير املكتب السياسي
للحزب الدميقراطــي فاضل ميراني
عن املــه في ان يتمكن الطرفان من
االتفاق ،وان يتم االنتهاء من تشكيل
حكومة االقليم خالل شــهر شباط
املقبل.
واشــار ميراني فــي تصريح لصوت
اميــركا ان احلزب الدميقراطي يفضل
ان تأخذ حركة التغيير منصب نائب
رئيــس االقليم ،وان يحصــل االحتاد
على منصب نائب رئيس الوزراء والذي
رشح له نائب رئيس حكومة االقليم

احلالي قباد طالباني.
وعن مشــاركة حركة التغيير اضاف
ميرانــي ان حركة التغييــر ابلغتنا
برغبتها باملشــاركة فــي حكومة
االقليم داعيا الى عقد اجتماع ثالثي
بــن الدميقراطــي واالحتــاد الوطني
وحركة التغييــر للتوصل الى اتفاق
نهائي حول اليــة توزيع املناصب في
حكومة االقليم املقبلة.
وحول مطالبة االحتاد الوطني مبنصب
وزارة العــدل في احلكومــة االحتادية
جدد ميراني رفــض حزبه للموافقة
على منح هذه الوزارة لالحتاد الوطني،
مشــيرا الى ان االحتــاد حصل على
اســتحقاقه في احلكومة االحتادية
عبر حصولــه على منصــب رئيس
اجلمهورية ،وان منصب وزير العدل في
حكومة الدكتور عــادل عبد املهدي
اســتحقاق للحزب الدميقراطي ولن
يتنازل عنه.

وزير العمل  :تعديل قانون ذوي االعاقة وفقًا التفاقية األممية لحقوق األشخاص
بغداد ـ الصباح الجديد:
دعــا وزيــر العمــل والشــؤون
االجتماعية الدكتور باســم عبد
الزمــان الى تعديــل قانون رعاية
ذوي االعاقة وفقــا التفاقية االمم
املتحــدة حلقوق االشــخاص ذوي
االعاقة مبا يضمن ويكفل حقوق
هذه الشريحة في اجملتمع.
وقال الوزير في كلمة خالل ورشة
عمــل لتعديل قانــون رعاية ذوي
االعاقــة واالحتياجــات اخلاصة
رقــم  38لســنة  2013بالتعاون
مع برنامج العدالــة في متناول
اجلميــع وحضــور جلــان حقوق
االنســان والقانونيــة النيابيــة
واملنظمــات املعنيــة بحقــوق

االشخاص ذوي االعاقة ان شريحة
ذوي االعاقة لم تاخذ حقوقها في
اي تشــريع من التشــريعات وال
حتى في املمارســات السياسية
واالجتماعية واالقتصادية .
واكــد الوزير علــى احلاجة الجراء
احصاء العــداد ذوي االعاقة نظرا
للظروف التي مر بهــا العراق ما
جعل اعدادهم في تزايد مستمر
 ،وان هنــاك رغبــة حكومية بان
تأخذ هــذه الشــريحة حقوقها
كاملة لكن االليات املوجودة غير
صحيحة  ،مشــيرا الــى ان احلل
ينطلق من تنفيــذ اتفاقية االمم
املتحــدة حلقوق االشــخاص ذوي
االعاقة التــي انضم اليها العراق

في عام .2013
كما اكد على ضــرورة ايجاد آلية
حكومية واضحة تختص بتنفيذ
مــا جاء في االتفاقيــة ،الفتا الى
ان هنــاك آليتني نصــت عليهما
االتفاقيــة يجــب عكســهما
في تعديــل القانــون ،داعيا الى
توحيد جميع اجلهــود احلكومية
واملنظمات االنسانية ومنظمات
اجملتمع املدني لضمان حصول هذه
الشريحة على كامل حقوقها.
ونصت مســودة التعديل اجلديد
على قانــون رعايــة ذوي االعاقة
واالحتياجــات اخلاصــة رقم 38
لسنة  2013على تعديل عدد من
املواد الواردة فيه بدءا من تسميته

بقانــون حقوق االشــخاص ذوي
االعاقة وتعريف االشــخاص ذوي
االعاقة بانهم جميع االشــخاص
الذيــن يعانــون عاهــات طويلة
االجل بدنية كانــت او عقلية او
ذهنية او حســية ،قــد متنعهم
من املشــاركة في اجملتمع بصورة
كاملــة وفاعلة ومتســاوية مع
االخريــن .وتضمن ايضــا احترام
كرامة االشخاص ذوي االعاقة في
حرية تقرير خياراتهم واشراكهم
بصورة فاعلــة وبفرص متكافئة
في مجاالت احليــاة كافة وتنفيذ
برامج وورش ودورات الذكاء الوعي
لهذه الشــريحة ،ومميــزات اخرى
يكفلها لهم القانون اجلديد.

باسم عبد الزمان

شمول  ٢٠قرية من قراها بدعم الصندوق االجتماعي للتنمية

 ٧مليارات دينار لتنفيذ مشاريع التخفيف من الفقر في محافظة المثنى
التحتيــة فــي محافظــة املثنى،
ســيما الصحة والتعليــم وبناء
بغداد ـ الصباح الجديد:
اجملمعات السكنية.
أعلن وزير التخطيط الدكتور نوري فيما كشــف الدكتــور الدليمي
صبــاح الدليمــي عــن تخصيص خالل املؤمتر ،عن شــمول محافظة
 ٧مليــارات دينــار حملافظــة املثنى املثنى بدعم الصندوق االجتماعي
خــال العام احلالي بهــدف تنفيذ للتنمية في مرحلة انطالقه االولى
اســتراتيجية التخفيف من الفقر خالل العام اجلاري ،مشــيرا ً إلى أن
العمل ســيتم بداية فــي املناطق
ً
في احملافظة ،عادا إياها بوابة حتقيق األكثر حاجة ،من اجل وضع بصمة
االستقرار االجتماعي واالقتصادي حقيقية ،قــادرة على حتويل ظروف
املستدام.
عدد كبير مــن املواطنني من حالة
في
عقد
الذي
املؤمتر
خالل
جاء ذلك
الفقر الى االكتفاء.
لإلعالن
املثنى،
محافظــة
مجلس
ولفت الوزير الى أن التوازن التنموي
الريفية
التنمية
مســح
نتائج
عن
الذي تعكف الــوازرة على تنفيذه،
ً
ا
مؤخر
التخطيط
وزارة
نفذته
الذي
ســينطلق من الريف نحو املدينة،
في احملافظــة  ،بحضــور املالكات لتحقيــق اســتراتيجيات تنميــة
املتقدمة من وزارة التخطيط ،وعدد ريفية فاعلة ،واالســتقرار لسكان
من النواب ،ومحافظ املثنى ورئيس القــرى ،فضــا عن احلفــاظ على
واعضاء مجلسها .
الثــروات الزراعيــة وتأمينها على
املؤمتر،
خالل
التخطيط
وأكد وزيــر
ً
املستوى الوطني ،مضيفا ان الوزارة
مــن
التخفيــف
اســتراتيجية
أن
ســتعمل علــى ايجاد اســتقرار
التي
الركائــز
احــدى
متثل
الفقــر
حقيقي للفالحــن في مناطقهم
تستند عليها رؤية الوزارة للتنمية الريفية ،بهــدف حمايــة الزراعة
املســتدامة لعــراق  ،٢٠٣٠ألنهــا والتقليل من االستيراد الغذائي.
ســتعمل على توليد فرص العمل كما أكد الوزير عمل مالكات الوزارة
ألبنــاء احملافظــة وتأمــن الدخل بجهود مضاعفة ،لتقدمي املعطيات
املعيشــي لهم ،الفتــا ً إلى أن هذه واملسح الشــامل للواقع التنموي،
املبالغ ســتخصص لدعم البنية من اجــل تكوين ركيزة اساســية

نوري الدليمي يخصص  ٧مليارات دينار حملافظة املثنى

النطالقة عمــل اجلهات التنفيذية
بشــتى تخصصاتهــا  ،معربا ً في
الوقت ذاتــه عن شــكره وتقديره
جلميــع اجلهود التي اســهمت في
تنفيذ مســح التنميــة الريفية،
واستراتيجية التخفيف من الفقر،

والصندوق االجتماعي للتنمية.
هذا وأطلــع الدكتور نوري الدليمي
خــال زيارته على أبــرز الصعوبات
واملشــكالت التــي تعانــي منها
احملافظة  ،فيمــا بحث مع حكومة
املثنــى احمللية انســب احللول ،من

خالل االســتعانة باجلهــود احمللية
واالقليمية والدولية ،لتقدمي املمكن
من هذه احللول للجهــات املعنية
فــي احلكومتني احملليــة واملركزية،
واجلهات الدولية الداعمة.
على صعيد متصل اعلن الوزير خالل

زيارته حملافظة املثنى  ،عن شــمول
 ٢٠قريــة من قــرى احملافظة بدعم
الصندوق االجتماعي للتنمية الذي
تتولى وزارة التخطيط ادارته وبدعم
من البنك الدولي .
واضاف الدكتور الدليمي عند زيادته
عدد من القرى الريفية املشــمولة
بدعم الصنــدوق « ان قرارنا بزيادة
عدد القرى املشــمولة الى  ٢٠قرية
بدال من  ٩قرى كانت هي املشمولة
بالدعــم  ،جاء بعــد النتائج التي
اظهرها مســح التنميــة الريفية
الذي نفذته الــوزراة في محافظة
املثنــى وارتفاع نســب الفقر ،في
القرى بصــورة كبيــرة  ،مبينا  ،ان
هذا الدعم من شأنه ان يسهم في
حتقيق التنميــة الريفية واالنطالق
منها فــي تنفيذ املشــاريع بنحو
عـام.
ولفــت وزيــر التخطيــط الى ان
املؤشــرات التــي اظهرها مســح
التنمية الريفية الذي نفذته الوزارة
 ،تؤكد بوضــوح ان واقع الريف في
محافظــة املثنى متهالك  ،ويعاني
من نســبة ارتفاع الفقر الى اكثر
من  ٪٧٠فــي بعض القــرى  ،وهو
بحاجــة الــى الكثير مــن الدعم
لتوفير اخلدمات االساسية ومتكني
اجملتمــع احمللي من الوصول الى تلك

اخلدمات  ،مضيفــا  ،ان هذه الزيارة
الى محافظــة املثنى جــاءت من
اجــل الوقوف عن قــرب على واقع
احملافظة التي تعاني من مشكالت
تنمويــة كبيــرة  ،وارتفاع نســب
الفقر واحلرمان  ،والعمل على حصر
املشاريع اخلدمية االساسية الجنازها
بالســرعة املمكنة وبحســب ما
تسمح الظروف االقتصادية واملالية
للبلد  ،داعيا احلكومــة احمللية في
محافظة املثنى الى توحيد اجلهود
وتركيزها في تنفيذ هذه املشــاريع
وتوفيــر اخلدمــات للمواطنني  ،وان
الوزارة ستبذل كل امكاناتها لدعم
جميــع احملافظــات وتعويضها عن
احلرمان ونقص اخلدمات التي كانت
تواجهها .
واضــاف الوزير ان تنفيذ املشــاريع
اخلدمية عبــر متويلها من الصندوق
االجتماعــي للتنمية ســيعتمد
بالدرجة االساس على دور اجملتمعات
احملليــة فــي حتديد تلك املشــاريع
وبيان احلاجة الى اخلدمات املطلوبة
 ،كما ســيكون ملنظمــات اجملتمع
املدني هي االخرى دور فعال في هذه
العملية التنمويــة املهمة  ،داعيا
شــيوخ ووجهاء العشائر الى دعم
جهود احلكومة في هذا اجملال .

شؤون عراقية
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اشاد بتعاون الموصليين مع القوات األمنية

الخطوط الجوية :
معدات جديدة لالدامة
الدورية للطائرات

اللواء عبد الخالق الخيكاني :الشرطة ستمسك
الملف االمني والجيش سيعود لواجباته

بغداد ـ الصباح الجديد:
شــهدت الشــركة العامة للخطــوط اجلوية
العراقية تطورا ملحوظا في مجال ادامة وصيانة
الطائرات التي تنفذ في مركــز الصيانة العاملي
داخل مطار بغداد الدولي.
وقال مدير عام الشــركة عباس ناصر ان املالكات
الهندســية والفنية العاملة في القسم الفني
باشــرت باضافة منصات العمل على الطائرات (
الدوكسات ) في اعمال الصيانة ،والتي تستعمل
عند اجراء الفحوصات الثقيلة على الطائرات.
وأضاف ناصر أن إدارة هذه االعمال ستنفذ مبالكات
عراقيــة متخصصة متتلــك اخلبــرة واملؤهالت
الكافيــة فضال عــن ان العمل بهــذه املنصات
سيسهم بشــكل كبير في التقليل من الكلف
املادية ويختصر الوقت فــي اجناز اعمال الصيانة
طبقا ً للمواصفات العاملية.
يذكر ان إدارة الشــركة العامة للخطوط اجلوية
العراقية اعتمدت املناشــىء العاملية في جتهيز
املناصات .

نينوى ـ خدر خالت:
كشــف قيادي امنــي كبير في
محافظــة نينــوى عــن وجود
خطط لتســليم امللف االمني
في محافظة نينــوى الى قوات
الشــرطة ،فيما قــوات اجليش
العراقــي ســتعود ملهامهــا
وواجباتها ،مشــيدا بشــجاعة
اهالــي املوصــل وتعاونهــم
الكبير مــع القوات االمنية ضد
عناصر تنظيــم داعش االرهابي،
مستشهدا مبوقف جرئ لسيدة
موصلية بهذا الصدد.
وقــال اللواء الركــن عبد اخلالق
اخليكانــي مديــر التنســيق
املشــترك المن واســتخبارات
نينوى ،في نــدوة ثقافية تابعها
مراســل "الصبــاح اجلديد" ان
"صورة اجليــش كانت دائما عند
الناس جميلــة الن اجليش ليس
قوة احتــال ،ونحــن دائما ضد
مبدا ان يكون اجليش كذلك".
واضــاف "ضمــن السياســة
االمنية التــي وضعناها ،ودائما
نعمــل عليها ،وحســب توجيه
الســيد رئيس الوزراء ،نحن نريد
ان نخــرج اجليش ونبعــده (عن
املدينة)".
واشــار اخليكاني الى انه "ليس
من واجب اجليــش ان يكون في
داخل املدن والســيطرات ،بل ان
من واجبــات اجليش ان يدافع عن
احلدود ولديه مهام اخرى خاصة
به ،لكن الظروف اجبرتنا على ان
ناتي باجليش وندخله (للمدن)".
وتابع بالقول "مهمــا كان هذا
اجليش مدربــا (على التعامل مع
املواطنني) وعندما يكون هنالك
سيطرات بالداخل ،فبقاء اجليش
يولد االحتكاك مــع املواطنني،
وهذا احد االخطــاء واحد االمور
التــي خلقــت هــذا املوضوع،
لكن نحن وانشــاء اهلل وضمن
سياســتنا االمنية وسياسة ما
مخطــط له فــان امللف االمني
في محافظة نينوى سيكون من
مسؤولية الشــرطة واالجهزة

الخيكاني :ليس
من واجب الجيش
ان يكون في داخل
المدن والسيطرات،
بل ان من واجبات
الجيش ان يدافع عن
الحدود ولديه مهام
اخرى خاصة به،
لكن الظروف اجبرتنا
على ان ناتي بالجيش
وندخله (للمدن)

التجارة تناقش الملفات
االستثمارية المزمع
عرضها على قطر

القوات األمنية في املوصل

االمنيــة وكافــة القطعــات
العسكرية سترجع الى واجباتها
السابقة التي كان مخطط لها
ان تعمل عليها".
وفــي موضــوع متصل ،اشــاد
اخليكانــي بشــجاعة اهالــي
املوصل وتعاونهم مــع القوات
االمنيــة اثنــاء معركــة حترير
املوصــل ،وقال "حقيقــة ان ما
ملســناه مــن مواطنــي مدينة
املوصل يعبر عن شجاعة كبيرة
جدا ،ولدي أحــد االمثلة ،حيث
انه عندما كانــت معارك حترير
املوصل مستمرة كنا متواجدين
قرب جســر النصر ،واتــت الينا

احدى النسوة املوصليات وبكل
شــجاعة ابلغتنا عــن عنصر
داعشــي (كان يريد التخفي بني
النازحــن الهاربني مــن مناطق
القتال) وقالت ان هذا الشخص
كان موجودا مــع التنظيم وهو
داعشي ،فاعتقلناه".
ومضــى بالقــول "هــذه املراة
الفاضلة وبكل شجاعة صعدت
معنا فــي الســيارة ،وقلنا لها
نخاف ان ..فقاطعتنا و قالت "كال
انا لســت خائفة" ،وبكل جرأة
اتت معنا وســجلت شهادتها
ضد هذا الداعشــي الذي صدر
حكما قضائيا بحقه فيما بعد".

عــادا ان "هــذه الصــورة هــي
واحدة من الصــور التي انا دائما
استشــهد بها ،وهــذا عهدنا
بابنــاء املوصــل ،وهنالك صور
اخــرى البنــاء املوصــل ،ولو ال
شجاعتهم وموقفهم املشرف
مع القوات االمنية ودعمها ،ثقوا
واعتقدوا انه لم نكن نستطيع
ان نحقق مــا حققناه ،وانا دائما
اقول ان االمــن املواطن هو اجنح
عمل ،وهذا ما مت اثباته من خالل
دراسات او من خالل جتارب".
وتتواجــد قطعات مــن اجليش
العراقــي ،الفرقتني  16و  20في
مختلف اجزاء محافظة نينوى،

باالضافة الى فصائل من احلشد
الشعبي وقوات الشرطة احمللية.
وغالبا ما يشيد القادة االمنيون
بالتعــاون الكبير الــذي يبديه
اهالي نينوى في االبالغ عن بقايا
فلول تنظيم داعش االرهابي.
وكان مصــدر فــي امنــي في
محافظــة نينوى ،قد كشــف
في تصريح ســابق لـ "الصباح
اجلديد" عــن عــدم احلاجة الى
اســتقدام قوات امنية عراقية
الى محافظة نينوى عقب وقوع
 4اعمــال ارهابية خالل ســنة
ونصف من اعالن حترير نينوى.
وقال املصــدر انه ينبغــي زيادة

اعداد الشــرطة احمللية بنينوى
واعــادة املفصولــن منهم بعد
تدقيــق ملفاتهــم االمنية النه
بضمنهم من ميتلك خبرة جيدة
ومضــى عليهم عدة ســنوات
في الســلك االمنــي ،والكثير
منهم اضطر لترك اخلدمة بعد
تهديدات من داعــش بايذائهم
وايذاء عوائلهم.
وكان تنظيــم داعــش االرهابي
قد اقــدم علــى اعــدام املئات
مــن منتســبي وزارتــي الدفاع
والداخلية ابان ســيطرته على
محافظة نينوى واغلب رفاتهم
ما زالت مفقودة.

وزير الزراعة يبحث مع نظيره االردني توسيع التبادل التجاري بينهما
بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزير الزراعة الدكتور صالح
احلســني مــع نظيــره االردني
املهندس ابراهيم الشــحاحدة
توسيع التبادل التجاري الزراعي
بني البلدين الشقيقني .
كما مت خالل اللقاء اســتعراض
ســبل توســيع وتطوير التعاون

الزراعي بني البلدين الشــقيقني
وبشــقيه النباتــي واحليوانــي
 ،فضــا عــن تبــادل اخلبــرات
واقامــة الــدورات املشــتركة
فــي مجــال وقايــة املزروعات
والتسويق الزراعي واتباع وسائل
التكنولوجيا املتطورة في انتاج
احملاصيل اخملتلفة .

وقدم الوزير االردنــي الوزير دعوة
لزيارة اململكة االردنية الهاشمية
بغية بحــث تطويــر العالقات
وتوســيع حجم التبادل التجاري
حملاصيل اخلضــر والفاكهة امال
بالوصــول الى تفعيــل وتوقيع
مذكرة تفاهم بهذا اجملال  ،مبينا
ان العــراق له االهميــة والعمق

العربي واحلضــاري وان اجلغرافيا
مشتركة بني البلدين الشقيقني
وان للعــراق اهميــة كبيرة في
االنتاج الزراعي في املنطقة .
كمــا مت التطــرق الــى موضوع
حصاد املياه وامكانية االستفادة
من اخلبرات االردنية جملابهة شح
املياه واالســتفادة مــن القدرات

العلميــة في مواســم هطول
االمطــار  ،فضال عــن امكانية
تفعيــل وتطبيــق االمكانيات
بخصوص قطاع الدواجن .
من جانبه اعرب احلســني للوزير
الضيف عــن ســعادته باللقاء
مقدمــا الدعــوة للمملكــة
االردنية بقطاعيها العام واخلاص

للمشاركة في االسبوع الزراعي
الذي يقام على ارض معرض بغداد
الدولي خالل اذار املقبل  ،مؤكدا
اســتعداد وزارة الزراعة للتعاون
الزراعي وان منع االستيراد يجري
وفقا للروزنامة الزراعية والمانع
مــن فتح االســتيراد فــي حال
احلاجة لذلك .

تتمات ص1
الدميقراطي الكردستاني:
املوازنة مرضية ألغلب
الكتل السياسية وبداية
إلقرار قانون النفط
وزاد ،أن "اإلقليــم يســاند
دائما ً احللول الدســتورية وأن
احلوارات مع بغداد بدأت تظهر
نتائجها على الساحة".
ويرى باالتي ،أن "إقرار القوانني
اخلالفية مثــل النفط والغاز
بحاجة إلى تفاهمات وحوارات
معمقة من أجل التوصل إلى

نصوص تتفق مع الدســتور
نصا ً وروحــا ً في مــا يتعلق
بتوزيع الثــروة الطبيعية بني
مكونات الشعب".
يشار إلى مجلس النواب كان
قد صوت في األسبوع املاضي
علــى املوازنة ،فيمــا أكدت
قائمة ســائرون أن املتضررين
من القانون هم الفاســدون
واملنتفعون من املال العام
هيئة النزاهة تضبط أطباء

تالعبوا بأسعار الدواء
ومؤمتنني جمركيني
متلبسني بجرمية التهريب
 ،إضافة الى معاون املدير العام
ومدير املستشــفى ،الرتكاب
مخالفــات ومغاالة
االربعة
ٍ
في شراء األدوية واملُستلزمات
َّ
حة
لقطاعــي
الطب َّية
ِّ
الص َّ
األول والثاني فــي احملافظة،
كما َّ
متكــن الفريق من ضبط
أوليات معامالت الشراء.
التحقيقــات األول َّيــة التي

أجراهــا مكتــب حتقيــق
احملافظــة ،بعــد االنتقــال
الصحــة فيها،
الــى دائــرة
َّ
أظهــرت أن قيمــة شــراء
املوادِّ الطب َّية واملُســتلزمات
واألجهــزة ُ
املتبريَّــة بلغت
( )296,651,000مليــون دينار،
في حني إن قيمتها احلقيق َّية
تبلغ َّ
أقل من ()100,000,000
مليون دينارٍ.
وسيق املُتَّهمون املضبوطون
صحبــة املبــرزات اجلرم َّيــة

املضبوطــة إلــى قاضــي
التحقيــق ُ
تــص الذي قرر
امل
ِّ
توقيفهــم اســتنادا ً إلــى
أحكام املــادَّة  318من قانون
العقوبات.
وكانــت هيــأة النزاهــة قد
أعلنــت منتصف الشــهر
اجلاري عــن متكنها من ضبط
مدير حســابات مستشفى
ــي مــع
يم ِّ
ال ِّدي َوان ِ َّيــة الت َّْعلِ ِ
مدير فرع مصــرف حكومي
لتواطئهما على تسلم رشوة

من أحد املقاولني.
وزير النقل يبحث وممثلي
وزارات الدولة تصاميم
انشاء املدينة االقتصادية
في الفاو
وبــن انــه”مت حتديــد مــدة
أســبوعني للحصــول على
إجابــات مصادقــة من قبل
مؤسســات ووزارات الدولــة
علــى املواقع اخملتــارة ألقامة
املشروع”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة التجــارة عن عقــد دائــرة العالقات
االقتصادية اخلارجية وتطوير القطاع اخلاص اجتماعا
موسعا مع هيئة االستثمار واحتادات الغرف التجارية
والصناعيــة ومجلــس االعمال العراقي ملناقشــة
امللفات واملشــاريع االســتثمارية التــي من املؤمل
عرضها على الوفد القطري اثناء زيارته للعراق خالل
الشهر املقبل.
وقــال مدير عام الدائرة عادل املســعودي ان من اهم
امللفات التي نوقشــت مشــاريع اعادة بنــاء البنى
التحتيــة للمناطــق واحملافظات التــي دمرت جراء
العمليات العســكرية وســيطرت عصابات داعش
االرهابية فضال عن ســبل تعزيــز وتطوير العالقات
وزيادة حجم التبــادل التجاري بني البلدين ومبختلف
القطاعات الصحية والصناعية والتجارية والزراعية.
واضاف املدير العــام ان االجتماع ركــز على ضرورة
اســتعراض الرؤى املتفق عليها لتحديد موعد لقاء
الوفد القطري برئاســة وزير التجارة الدكتور محمد
هاشــم العاني واعضاء الفريق املشكل من مديري
عامني دائرتي العالقــات االقتصادية القطاع اخلاص
ومعاون رئيس هيئة االستثمار ورؤساء احتادات الغرف
التجارية والصناعية ومجلــس االعمال االقتصادي
العراقي .
وذكر البيان انه ســتجرى خالل زيارة الوفد القطري
للعراق وعلى مدى يومني مناقشة مباحثات مكثفة
وامللفات والقضايــا التي تخدم املنافع املشــتركة
اليجاد شــراكات وعقد اتفاقــات ومذكرات تفاهم
مع اجلانب القطــري والقطاع العام واخلاص العراقي
والتي تصب في مصلحة البلدين الشقيقني .

امانة بغداد :كمية االمطار
الساقطة على العاصمة
بلغت اكثر من  40ملم

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت أمانة بغداد ،االثنني ،أن كمية األمطار التي
هطلت منذ األمس بلغت أكثر من  40ملم.
وقالت مديرية العالقات واإلعالم التابعة لألمانة،
في بيان تلقــت الصباح اجلديد " نســخة منه،
إن "كمية االمطار التــي هطلت على العاصمة
بغــداد بلغت اكثــر من  40ملم بحســب تقرير
الهيئة العامة لألنواء اجلوية والرصد الزلزالي".
وأضافــت ،أن "أمانة بغداد اســتنفرت مالكاتها
اآللية والبشــرية للســيطرة على مياه االمطار
التي هطلــت على العاصمة ومنــذ ليلة امس،
مبتابعة ميدانية للمالك املتقدم فيها".
وتابعــت ،أن "أمانــة بغداد زجت جميــع آلياتها
التخصصيــة ومالكاتهــا البشــرية بجانبــي
العاصمة الكرخ والرصافة مع تشغيل محطاتها
احلاكمة والفرعيــة ومحطات الطوارئ بطاقاتها
القصــوى للســيطرة على مياه االمطــار التي
هطلت ليلة أمس".
وبينــت ،أن "امانــة بغــداد ســيرت آلياتهــا
التخصصيــة الى املناطق غيــر اخملدومة واالفراز
احلديث ونصب ديزالت لســحب املياه املتجمعة
فيها وايضا ســحب املياه املتجمعة في عدد من
املنخفضات في الشوارع".

الملف األمني

القبض على اكثر من  70مطلوبا في ميسان * مسلحون يقتلون مدنيا في ابو غريب غربي بغداد

استهداف منزل رئيس مجلس واسط برمانة هجومية * اعتقال  6عناصر من تنظيم "داعش" أيمن الموصل
بغداد – اطالق نار
افــاد مصــدر امنــي في الشــرطة
العراقية امس االثنــن ،مبقتل مدني
بنيــران مســلحني غــرب العاصمة
بغداد.
وقال املصدر إن "مسلحني مجهولني
فتحوا نيران أسلحتهم الكامتة باجتاه
مدني في أثناء مروره ضمن قضاء أبي
غريب ،ما أسفر عن مقتله في احلال"
 ،مضيفا أن "قوة أمنية طوقت مكان
احلادث ومنعت االقتــراب منه ،فيما
مت نقل جثة القتيــل إلى دائرة الطب
العدلي".
ديالى – خطة امنية
افاد مصدر امني فــي قيادة عمليات

ديالى امس االثنني وضع خطة امنية
ملالحقة فلــول داعــش ارهابية في
احملافظة خصوصا فــي مناطق التي
لم تصلها القوات األمنية في بساتني
حوض الوقف .
واشار املصدر الى ان" األوضاع االمنية
في ابــي صيدا مســتقر لكن هناك
تواجد لعناصر داعش في البســاتني
تقوم باستهداف األبرياء "  ،الفتا الى
ان اخلطة االمنيــة تهدف الى تدارس
الوضع في احملافظة ودراســة اخلطط
التي ســتنفذ فــي األيــام املقبلة
للحفاظ والســيطرة علــى مناطق
التــي حدثت بهــا بعــض األحداث
االمنية ".
واسط – استهداف مسؤول

اكد مصدر امني في شرطة محافظة
واســط امس االثنني أن مســلحني
اســتهدفوا منــزل رئيــس مجلس
محافظة واسط برمانة هجومية.
وقال املصدر إن "مسلحني مجهولني
قاموا باستهداف منزل رئيس مجلس
محافظة واســط فــي منطقة حي
اجلهــاد غربي الكــوت برمانة يدوية،
ما ادى الى انفجارهــا مخلفة اضرار
مادية فقط"  ،مضيفا أن "قوة امنية
طوقت مكان احلادث وفتحت حتقيقا
فيه".
صالح الدين – انفجار عبوة
اعلــن مصــدر امنــي في شــرطة
محافظة صالح الديــن امس االثنني
أن مدنيــن اثنني اصيبا بانفجار عبوة

ناسفة في مدينة تكريت.
وقال املصدر إن "عبوة ناسفة انفجرت
صباح يوم امس مســتهدفة عجلة
مدنية في اثناء مرورها مبدينة تكريت
شمالي صالح الدين ما ادى الى اصابة
مدنيني اثنني بروح" ،مضيفا أن "قوة
امنية وصلت الى مكان احلادث ونقلت
املصابني الى مستشفى قريب لتلقي
العالج".
نينوى – اعتقال ارهابيني
كشف مصدر امني في وزارة الداخلية
امس االثنني عن اعتقال  6عناصر من
تنظيــم "داعش" فــي اجلانب األمين
ملدينة املوصل,
وقال املصدر إن "قيادة شــرطة نينوى
وبنا ًء علــى مذكرات قبض صادرة عن

القضــاء القــت القبض علــى ( ) ٦
عناصر من عصابات داعش اإلرهابية"
 ،مضيفــا أن "امللقى القبض عليهم
مطلوبني بقضايــا إرهابية ،وهم من
الذين كانوا يعملــون مقاتلني فيما
يســمى بديــوان اجلند خــال فترة
ســيطرة عصابات داعــش اإلرهابية
علــى مدينــة املوصــل ،ومت القبض
عليهــم فــي مناطق رجــم حديد
والنهــروان في اجلانــب األمين ملدينة
املوصل" .
ميسان – عملية امنية
أعلن مصدر امني في قيادة شــرطة
ميســان امــس االثنني إن شــرطة
احملافظــة مســتمرة فــي تنفيــذ
عملياتهــا األمنية بحــق املطلوبني

للقضاء.
وذكــر املصــدر ان هــذه العمليات
"أسفرت عن القاء القبض على {}٣١
متهما بجرائم الشروع والقتل العمد
والسرقات  ،و { }٣٨متهما بالتهديد و
االيذاء العمد  ،و{ }٥متهمني باإلرهاب
من بني { }١٣٥مطلوبا ومخالفا على
قضايا مختلفة  ،فضالً عن ضبط مواد
وادوات تســتخدم لتعاطــي اخملدرات
في الســيطرات والطرق اخلارجية" ،
مبينا إن "عمليات القاء القبض على
املطلوبني شــملت مناطق متفرقة
من احملافظة مستندة إلى اوامر قبض
قضائية والقي القبض عليهم خالل
عمليات الدهــم والتفتيش الدقيق
وفي السيطرات األمنية" .

البصرة – اطالق نار
افاد مصدر امني في شرطة محافظة
البصرة امس االثنني ،بأن موقع عمل
يعود الى شركة للمقاوالت متعاقدة
مع احلكومة احمللية لتنفيذ مشــروع
في قضــاء الدير ،تعــرض الى اطالق
نار من قبل مجهولــن ،فيما فتحت
القوات األمنية حتقيقا ً في االعتداء.
وقــال املصــدر إن "شــركة أهليــة
للمقاوالت التي باشرت منذ أسابيع
قليلــة بتنفيــذ مشــروع للمجاري
وتبليط الشــوارع في قضــاء الدير،
تعــرض موقــع العمل اخلــاص بها
الــى اطالق نــار من قبل مســلحني
مجهولــن" ،مبينــا ً أن "االعتداء هو
كنــوع من التهديد ،ولم يســفر عن
إصابات بشرية أو أضرار مادية".
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ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺣﺎﻓﻼﺕ king long
ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﺎﺣﺔ
ﻋﺪﻥ ﺍﻟﻰ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺪﺭﻭﺍﺯﺓ

ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﻋﻠﻨﺖ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ
واﻟﻮﻓﻮد ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﺻﺎت  king longاﳊﺪﻳﺜﺔ
ﺑﻨﻘــﻞ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﺳــﺎﺣﺔ ﻋــﺪن ﺑﺎﲡﺎه
اﻻﻣﺎﻣﲔ اﻟﻜﺎﻇﻤﲔ )ع( اﻟﻰ ﺑﺎب اﻟﺪروازة .
واﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻋــﺎم اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﳌﻬﻨﺪس ﻛﺮﱘ
ﻛﺎﻇﻢ ﺣﺴــﲔ اﻧﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﻮات
اﻻﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﺷــﺮت ﺑﺎﺻﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻮع King
 longاﳊﺪﻳﺜــﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﺳــﺎﺣﺔ
ﻋﺪن ﺑﺎﲡﺎه اﻻﻣﺎﻣﲔ اﻟﻜﺎﻇﻤﲔ وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ،
ﻣﻮﺿﺤﺎ ان اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ واﻗﻊ
اﻟﻨﻘــﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺷــﺘﻰ اﳌﻨﺎﻃﻖ واﳌﺪن
ﺳــﻴﻤﺎ اﳌﻨﺎﻃﻖ ذات اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴــﻜﺎﻧﻴﺔ
واﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻘﺪﺳــﺔ وﺑﺎﺳــﺘﻌﻤﺎل وﺳﺎﺋﻂ
ﻧﻘﻞ ﺣﺪﻳﺜﺔ وﻣﺘﻄﻮرة .ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﺧﺮى رﺣﺐ
اﳌﻮاﻃﻨــﻮن ﺑﺨﻄﻮة وزارة اﻟﻨﻘــﻞ ﻻدﺧﺎﻟﻬﺎ
ﺑﺎﺻﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﺎﻇﻤﻴﺔ ﻋﺎدﻳﻦ
اﳋﻄﻮة ﺑﺎﻻﲡﺎه اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻧﺤﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻧﻘﻞ ﻣﺘﻄﻮرة ﺗﻠﻴﻖ ﺑﺎﺳــﻢ اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
واﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻘﺪﺳــﺔ  .ﻳﺸــﺎر اﻟﻰ ان اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﳌﺴــﺎﻓﺮﻳﻦ واﻟﻮﻓــﻮد اﺣﺪى
ﺗﺸــﻜﻴﻼت وزارة اﻟﻨﻘﻞ اﻋﻠﻨﺖ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻋﻦ
اداﺧﺎل ﺑﺎﺻﺎت  King longﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻜﺎﻇﻤﻴﺔ وﻋﻠــﻰ اﶈﺎور اﻻرﺑﻌــﺔ اﶈﻴﻄﺔ
ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﳋﺪﻣﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﻟﺰوار اﻟﻜﺮام.

ﺍﻟﺒﺎﺧﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ
»ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ« ﺗﺼﻞ ﻣﻮﺍﻧﺊ
ﺭﻭﻣﺎﻧﻴﺎ

ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
أﻋﻠﻦ وزﻳﺮ اﻟﻨﻘــﻞ اﳌﻬﻨﺪس ﻋﺒﺪاﷲ ﻟﻌﻴﺒﻲ
وﺻــﻮل اﻟﺒﺎﺧــﺮة اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ »اﳌﺜﻨــﻰ« اﻟﻰ
روﻣﺎﻧﻴﺎ)ﻣﻴﻨــﺎء ﻛﻮﻧﺘﺴــﺎﻧﺘﺎ( ،ﻣﺤﻤﻠﺔ )(14
اﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﻘﺒﻠــﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﻨــﺎء اﻻدﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
واوﺿﺢ اﻟﻮزﻳــﺮ ان اﻟﺒﺎﺧﺮة »اﳌﺜﻨﻰ« أﻛﻤﻠﺖ
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﺷــﺮوط اﻻﲢﺎد اﻻوروﺑﻲ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺴــﻼﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث ،ﻣﺆﻛﺪا ﹰ
أن ﺑﻮاﺧﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺻﺒﺤﺖ ﺟﺎﻫﺰة ﻟﻠﺪﺧﻮل
ﳉﻤﻴــﻊ ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺤﺴــﺐ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ
اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻮﻟــﺖ اﻟﺒﻮاﺧﺮ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮاﻧﺊ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
ﻳﺬﻛــﺮ أن اﻟﺒﺎﺧﺮة » اﳌﺜﻨــﻰ » ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ
اﻟﺸﻬﻮر اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ اﳉﺰر اﻻﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ
ﺣﻤﻮﻻت اﺧﺸــﺎب ﻋﺒﺮ اﶈﻴــﻂ اﻟﻬﺎدي اﻟﻰ
اﺳــﺘﺮاﻟﻴﺎ  ،وﺳــﻮف ﺗﺼﻞ اﻻﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ
ﳌﻮاﻧﻰ دول اﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ.

ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻳﺒﺤﺚ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ
ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﺑﺤﺚ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﺣﺎزم ﻋﺒﺪ اﻟــﺮزاق اﳉﻤﻴﻠﻲ ﻣﻊ وﻓﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮاق
واﻟﻮﻓﺪ اﳌﺮاﻓﻖ ﻟﻪ زﻳﺎدة آﻓﺎق اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺼﺤﻲ
ﺑﲔ اﳉﺎﻧﺒﲔ .
ﻛﻤﺎ اﺳــﺘﻌﺮض اﳉﺎﻧﺒﺎن ﺧــﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع
ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺳــﻼﻣﺔ اﻟﻐــﺬاء ﻋﻠﻰ
ﻣﺴــﺘﻮى وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟــﻮزارات اﻻﺧﺮى
ذات اﻟﺼﻠــﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع وﺗﻘﻴﻴــﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺑﻬــﺪف ﲢﺴــﻴﻨﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮه ﲟﺎ
ﻳﺆﻣــﻦ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﺳــﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء
ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ وﻃﺮﻓﻴــﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻮزارات
ذات اﻟﺼﻠﻪ اﺧﺬﻳﻦ ﺑﻨﻈــﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻرﺗﻘﺎء
ﺑﺎﻟﺮﺻﺪ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ واﺨﻤﻟﺘﺒﺮي ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻼﻣﺮاض
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﻐﺬاء واﳌﺎء اﳌﻠﻮث
وﻛﺬﻟــﻚ اﻻﻟﺘﻘــﺎء ﺑﻘﺪرات اﺨﻤﻟﺘﺒــﺮ ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ
وﻃﺮﻓﻴﺎ وﳉﻤﻴﻊ اﳉﻬﺎت ذات اﻟﺼﻠﻪ واﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺎﺳــﻠﻮب اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة وﻛﺬﻟﻚ ﲢﻘﻴﻖ
اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ.
اﻛﺪ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﳉﺎﻧﺒــﺎن ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة زﻳﺎدة آﻓﺎق
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ واﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ
ووزارة اﻟﺼﺤﺔ .

ﻣﺤﻠﻴﺎﺕ

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ
ﺍﻏﻤﺎﺭ ﻫﻮﺭ ﺍﻟﺤﻮﻳﺰﺓ ﺍﻟﻰ % 90

ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:

اﻃﻠﻊ وزﻳﺮ اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﺟﻤﺎل اﻟﻌﺎدﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻻﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﻻرواﺋﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻴﺴﺎن واﻻﺟﺮاءات
اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﳌﺘﺨﺬة ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻣﻴﺎه
اﻻﻣﻄﺎر واﻟﺴﻴﻮل وﲤﺮﻳﺮ اﳌﻮﺟﺎت
اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﻴــﺔ اﶈﺘﻤﻠــﺔ ﺑﺎﲡــﺎه
اﻻﻫﻮار .
واوﻋﺰ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺘﻜﺜﻴﻒ اﳉﻬﺪ اﻻﻟﻲ
واﻟﻬﻨﺪﺳــﻲ ﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﺘﺂﻛﻼت
اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﻴﺔ
 ،ﻛﻤــﺎ اﻓﺘﺘــﺢ ﻣﺤﻄــﺔ ﲢﻠﻴﺔ
اﳌﻴﺎه ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﺑﻮ ﺧﺼﺎف
ﻓﻲ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷــﻢ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
ﻣﻴﺎه اﻟﺸــﺮب ﻻﻫﺎﻟــﻲ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ زﻳــﺎرة اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻰ ﻫﻮر
اﳊﻮﻳــﺰة ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠــﻰ اﻟﻮاﻗﻊ
اﳌﺎﺋﻲ وﻧﺴﺒﺔ اﻻﻏﻤﺎر اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ
ﻓــﻲ اﻫﻮار اﶈﺎﻓﻈــﺔ ﺣﻴﺚ اﻛﺪ
ارﺗﻔﺎع ﻧﺴــﺒﺔ اﻻﻏﻤﺎر ﻓﻲ ﻫﻮر
اﳊﻮﻳﺰة ﻓﻲ ﻣﻴﺴﺎن اﻟﻰ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 % 90وان اﻟﻮزارة ﺟﺎدة ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻻﻫــﻮار ﺑﻬﺪف
ﺗﻨﺸــﻴﻂ اﻟﺴــﻴﺎﺣﺔ وﲢﺴﲔ
اﻟﻮﺿــﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺴــﺘﻮى
اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﺴﻜﺎن اﻻﻫﻮار ﻓﻀﻼ
ﻋــﻦ اﺳــﺘﻐﻼل ﻣﻴــﺎه اﻻﻣﻄﺎر
واﻟﺴــﻴﻮل ﻟﺰﻳــﺎدة اﳌﺴــﺎﺣﺎت
اﳌﻐﻤﻮرة واﺳﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ .
ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻫﻮار
ذي ﻗــﺎر واﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻻﻫﻮار
وﻧﺴﺒﺔ اﻻﻏﻤﺎر اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،
واﻟﺘﻘﻰ اﻟﻮزﻳﺮ ﺧﻼل اﻟﺰﻳﺎرة ﻋﺪدا
ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﶈﻠﻴﲔ ﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
اﻟﻔﻬــﻮد واﳉﺒﺎﻳﺶ وﻋــﺪدا ﻣﻦ
اﻻﻫﺎﻟﻲ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﺣﻮاﻟﻬﻢ
اﳌﻌﻴﺸــﻴﺔ واﻻﺳــﺘﻤﺎع اﻟــﻰ
ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ .
واﻛﺪ اﻟﻮزﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻫﻤﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻻﻫﻮار وﺣﻴﻮﻳﺘﻬــﺎ ﳌﺎ ﲤﺜﻠﻪ ﻣﻦ

ﺍﻭﻋﺰ ﻭﺯﻳﺮ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ
ﺑﺘﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﺠﻬﺪ
ﺍﻻﻟﻲ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻲ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﺂﻛﻼﺕ
ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ
ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻧﻴﺔ  ،ﻛﻤﺎ
ﺍﻓﺘﺘﺢ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﺤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﺑﻮ
ﺧﺼﺎﻑ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻴﺎﻩ
ﺍﻟﺸﺮﺏ ﻟﻼﻫﺎﻟﻲ

ﻫﻮر اﳊﻮﻳﺰة
ارث ﺣﻀــﺎري وﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻛﺒﻴﺮﻳﻦ
وﲢﻈﻰ ﺑﺎﻫﺘﻤــﺎم ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻮزارة وﺗﻌﻤﻞ ﺑﺠﺪ ﻣﻦ اﺟﻞ زﻳﺎدة
ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻏﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ واﺳﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ
وﺳﺘﺸــﻬﺪ ﺗﻨﻔﻴــﺬ اﻟﻌﺪﻳــﺪ
ﻣﻦ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ ﻣﻦ اﺟﻞ ﲢﺴــﲔ
واﻗﻌﻬﺎ اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ورﻓﻊ
اﳌﺴــﺘﻮى اﳌﻌﺎﺷــﻲ ﻟﺴﻜﺎﻧﻬﺎ
اﶈﻠﻴــﲔ  ،ﻛﻤــﺎ اﻓﺘﺘــﺢ اﻟﻮزﻳﺮ
ﻣﺤﻄــﺔ ﲢﻠﻴﺔ اﳌﻴــﺎه ﻓﻲ اﻫﻮار
ذي ﻗــﺎر ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﳌﻴــﺎه اﻟﺼﺎﳊﺔ
ﻟﻠﺸﺮب ﻻﻫﺎﻟﻲ ﻗﻀﺎء اﻟﻔﻬﻮد.
ﻛﻤــﺎ اﻟﺘﻘــﻰ اﻟﻮزﻳــﺮ ﻣﺤﺎﻓﻆ
ﻣﻴﺴــﺎن ﻋﻠﻲ دواي ﳌﻨﺎﻗﺸــﺔ
ﺗﻨﻔﻴــﺬ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﻻرواﺋﻴﺔ ﻓﻲ

اﶈﺎﻓﻈــﺔ واﻻﺟــﺮاءات اﳌﺘﺨﺬة
ﳌﻌﺎﳉﺔ وﺗﺴﻠﻴﻚ ﻣﻮﺟﺎت اﻻﻣﻄﺎر
واﻟﻔﻴﻀﺎن اﶈﺘﻤﻠــﺔ اﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ
اﳉﻬﺔ اﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد وﺗﻌﺰﻳﺰ
اﳉﻬﺪ اﻟﻬﻨﺪﺳــﻲ ﻟﺘﺸﻜﻴﻼت
اﻟــﻮزارة ﻓــﻲ اﶈﺎﻓﻈــﺔ ﺑﻬﺪف
ﻣﻌﺎﳉــﺔ اﳌﻨﺎﻃــﻖ اﻟﻀﻌﻴﻔــﺔ
واﻟﺮﺧﻮة ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠــﻰ أرواح وﳑﺘﻠﻜﺎت
اﳌﻮاﻃﻨﲔ  ،ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻘﺎﻃﻨﲔ ﻓﻲ
اﺣﻮاض اﻻﻧﻬﺎر
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﺸــﺮوع
ﺳﺪة اﻟﻌﻤﺎرة ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻴﺴﺎن
اﺣــﺪى اﻫﻢ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﻻرواﺋﻴﺔ
ﻋﻠــﻰ ﻧﻬــﺮ دﺟﻠــﺔ ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ

ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺴــﺪة
واداء وﻇﻴﻔﺘﻬــﺎ اﻻرواﺋﻴــﺔ ﻓﻲ
ﺗﻨﻈﻴــﻢ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﳌﻴــﺎه وﲤﺮﻳﺮ
اﳌﻮﺟــﺎت اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﻴــﺔ اﻟﻮاردة
اﻟﻰ ﻧﻬــﺮ دﺟﻠﺔ ﻣﻦ ﺧــﻼل رﻓﻊ
ﻣﻨﺴﻮب اﳌﻴﺎه ﻓﻲ ﻣﻘﺪم اﻟﺴﺪة
وﺗﺴﻠﻴﻜﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻻﻧﻬﺮ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
اﻟﻜﺤــﻼء واﳌﺸــﺮح واﻟﺒﺘﻴــﺮة
واﻟﻌﺮﻳﺾ ﲟﺎ ﻳﺆﻣﻦ اﳌﻴﺎه ﶈﺎﻓﻈﺔ
اﻟﺒﺼﺮة وﺗﻐﺬﻳﺔ اﻻﻫﻮار  ،ﻣﺆﻛﺪا
ﻋﻠــﻰ اﻫﻤﻴﺔ اﺳــﺘﻤﺮار اﻻداﻣﺔ
واﻟﺼﻴﺎﻧــﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﺟﺰاء
اﻟﺴﺪة ﻟﻀﻤﺎن اداﺋﻬﺎ ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻬﺎ
اﻻرواﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻻﻣﺜﻞ .
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﻋﻘﺪت اﳉﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﻪ

اﳌﻜﻠﻔــﺔ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﺳــﺘﻬﻼك
اﳌﺎﺋﻲ ﻓــﻲ ﻣﻘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳــﺔ اﳌﻮارد
اﳌﺎﺋﻴــﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻓــﻲ اﻟﺒﺼﺮة
ﳌﻨﺎﻗﺸــﺔ ﻣﻘﺪار اﻻﺳــﺘﻬﻼك
اﳌﺎﺋــﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ )اﻟﺒﺸــﺮي-
اﻟﺰراﻋــﻲ -اﻟﺼﻨﺎﻋــﻲ( وﻣﻘﺪار
اﻟﺘﺼﺎرﻳﻒ واﳌﻨﺎﺳــﻴﺐ وﻧﺴﺐ
اﻻﻣﻼح .
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ اﳒﺰت ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ
ﻣﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺮي واﻟﺒﺰل ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺑﺎﺑــﻞ ﺧﻄﺘﻬــﺎ ﻟﻠﺘﻄﻬﻴــﺮات
ﻟﻠﻌﺎم اﳌﻨﺼــﺮم ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻮاﻗﻊ
 4000ﻛﻢ ط وﺑﺎﺷــﺮت ﺑﺄﻋﻤﺎل
اﻟﺘﻄﻬﻴــﺮات ﻟﻌﻤــﻮم ﺟــﺪاول
وﻣﺒــﺎزل اﶈﺎﻓﻈــﺔ وﺑﺎﻟﺘﻌــﺎون

واﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣــﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺎﺑﻞ
واﳌﺴﻴﺐ وﺣﺴــﺐ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﺎم
اﳊﺎﻟﻲ ﺑﻮاﻗــﻊ 3000ﻛﻢ ط ﻣﻦ
ﺗﻄﻬﻴــﺮ اﳉــﺪاول واﳌﺒــﺎزل ﻣﻦ
اﻟﺘﺮﺳــﺒﺎت اﻟﻄﻴﻨﻴﺔ واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
اﻟﻀﺎرة ،ﺑﻬﺪف إﻳﺼﺎل اﳊﺼﺺ
اﳌﺎﺋﻴــﺔ اﻟﻰ اﻷراﺿــﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
اﻟﻐــﺮض ﲢﻘﻴﻖ اﻧﺴــﻴﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ
ﺟﺮﻳﺎن اﳌﻴﺎه ﺑﺎﲡــﺎه ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت
اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴــﺔ واﳌﺜﻨــﻰ واﻟﻨﺠــﻒ
اﻻﺷﺮف واﳌﻨﺠﺰ ﻣﻨﻬﺎ  80ﻛﻢ ط
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻﻟﻴﺎت اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ
ﻣﻦ ﺣﻔــﺎرات ذراع ﻃﻮﻳﻞ وﻗﺼﻴﺮ
وﺣﻔــﺎرات ﻣﺪوﻟﺒــﺔ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
أﻻﻟﻴﺎت اﻟﺴﺎﻧﺪة اﻻﺧﺮى.

ﺍﻛﺪ ﺣﺮﺹ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺍﻻﺭﺩﻥ

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﻛﺸﻒ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻌﺎﻧﻲ ﻋــﻦ أﺑﺮز ﻣﺤــﺎور اﻻﺟﺘﻤﺎع
ﻣﻊ اﻟﻮﻓــﺪ اﻷردﻧﻲ اﻟﺘــﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ
ﻣﻠﻔﺎت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ وﺑﻨﺎء ﻣﺪن ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ
وﻣﻌﺮض داﺋﻢ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠــﺎت اﻻردﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﻌــﺮض ﺑﻐﺪاد اﻟﺪوﻟــﻲ  .وﻗﺎل
اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻌﺎﻧﻲ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ﺗﺴﻠﻤﺖ » اﻟﺼﺒﺎح اﳉﺪﻳﺪ« ﻧﺴﺨﺔ

ﻣﻨــﻪ أن »اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ
وﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺳــﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﺛﻨﺎء
زﻳﺎرة رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻷردﻧﻲ ﻟﻠﻌﺮاق،
أوﺿﺤﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر وﻛﻴﻔﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻬﻤﺎ
ﻋﻼﻗﺎت وﺛﻴﻘﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
 ،ﻣﺆﻛــﺪا أن »اﻟﻠﻘــﺎء واﳌﺒﺎﺣﺜــﺎت
ﻛﺎﻧﺖ ﺷــﺎﻣﻠﺔ وﻣﺜﻤﺮة ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﺠﻤﻟــﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ« ،

ﻣﺆﻛﺪا »ﺣﺮص اﻟﻌــﺮاق ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣــﻊ اﻻردن.وﺗﺎﺑﻊ اﻟﻮزﻳﺮ أن
»اﻟﻌﺮاق ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ
ﻣﻊ اﻻﺷﻘﺎء اﻟﻌﺮب وﻣﻨﻬﻢ اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﻻردﻧﻴــﺔ اﻟﻬﺎﺷــﻤﻴﺔ« ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
أن »ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻗﺸــﺎت ﺳﺘﺘﻄﻮر ﻓﻲ
ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ وﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،وﻫــﺬا ﻣﺎ اﻛﺪه
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﳊﻜﻮﻣــﻲ واﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ

اوﻟﻮﻳﺎﺗﻪ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري
ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﺸــﻘﻴﻘﺔ ﻟﺘﻜﻮن اﻛﺒﺮ
واﻋﻤﻖ .ﺑــﺪوره ،أﻋﺮب وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳉﺒﻮري ،ﻋﻦ ﺗﻄﻠﻊ
وزارﺗﻪ ﻟﻠﻮﺻــﻮل ﻟﺘﻔﺎﻫﻤﺎت وﺗﻌﺎون
أﻛﺜــﺮ ﻣــﻊ اﻻردن ﻟﺘﺒــﺎدل اﳌﻨﻔﻌﺔ
اﻟﻮاﺣﺪة ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ،وﺑﺸــﺘﻰ اﺠﻤﻟﺎﻻت
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴــﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ واﻟﻄﺎﻗــﺔ
واﻟﻨﻘــﻞ واﻟﻨﻔــﻂ واﳌﻮاﺻــﻼت

واﻟﺰراﻋــﺔ واﻻﺗﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﳌﺸــﺎرﻳﻊ واﳋﻄﻂ واﻟﺘﻲ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ
ﺧﺪﻣــﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﺷــﺎد
وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷردﻧﻲ ﺑـــﺎﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ
ﺑــﲔ اﻟﻌــﺮاق واﻻردن واﻟﺘــﻲ ﺗﺨﺪم
ﻣﺼﺎﳊﻬﻤﺎ اﳌﺸــﺘﺮﻛﺔ  ،ﻣﺸــﺪدا
اﳊﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻟﺘﺼﻞ
إﻟــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى ﻃﻤــﻮح وﻣﺼﺎﻟﺢ

اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
وأﺷــﺎر اﻟﻮزﻳﺮ اﻷردﻧــﻲ ،إﻟﻰ »ﻫﻨﺎك
ﻣﻠﻔﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺎل
ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ،وﻫﻨــﺎك ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻓﻲ
وﺟﻬﺎت ﻧﻈــﺮ وﺑﻨﺎء ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺪود  ،وﺗﺎﺑﻊ ﺑﺪأﻧﺎ
ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﻘــﺮارات اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ
اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ،وأن ﺑﻨﺎء اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻣﺴﺄﻟﺔ وﻗﺖ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺒﺪء ﺑﻬﺎ.

ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻻﻫﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﺺ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ

ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻭﻣﺨﺎﺯﻥ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﺗﺠﻬﺰ ﺍﻟﺮﺯ ﻟﻮﻛﻼﺀ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ

ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻦ اﺳــﺘﻤﺮار
ﻓــﺮوع وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺘﺠﺎرة اﳊﺒــﻮب ﺑﺘﺠﻬﻴــﺰ وﻛﻼء
اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺠــﺎرة اﳌﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﲟﺎدة اﻟﺮز ﻟﻌﺎم ٢٠١٩
واوﺿــﺢ ﻣﺪﻳــﺮ ﻋــﺎم اﻟﺸــﺮﻛﺔ
ﻧﻌﻴــﻢ ﻣﺤﺴــﻦ اﳌﻜﺼﻮﺻﻲ ان
ﺳــﺎﻳﻠﻮ اﻟﻌﻄﻴﻔــﺔ ﻳﻮاﺻﻞ ﲡﻬﻴﺰ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻐﺪاد اﻟﻜــﺮخ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
اﺳﺘﻤﺮار ﺳــﺎﻳﻠﻮ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ
وﺟﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣــﻦ وﻛﻼء اﶈﺎﻓﻈﺔ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﲡﻬﻴــﺰ وﻛﻼء ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴــﺔ ﺑﺎﻟــﺮز وﺑﺎﺑــﻞ واﳌﺜﻨﻰ
وﻧﻴﻨﻮى .وﻟﻔــﺖ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﻰ ان

ﺗﻘﺮﻳﺮ

ﻣﺨﺎزن اﻟﺮز ﻓﻲ ﺳــﺎﻳﻠﻮ اﻟﻌﻄﻴﻔﻴﺔ
ﺗﻮاﺻﻞ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻌﺎم  2019ﻣﻦ اﻟﺮز
اﳌﺴــﺘﻮرد ﺣﻴﺚ ﰎ ﲡﻬﻴــﺰ اﻟﻮﻛﻼء
ﺑﻜﻤﻴﺔ )  ( 520ﻃﻨــﺎ ﺗﻮزﻋﺖ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺎﻃــﻖ ﺑﻐــﺪاد اﻟﻜــﺮخ )اﳊﺮﻳﺔ
اﻻوﻟــﻰ واﳊﺮﻳــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ واﳊﺮﻳﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ واﳊﺮﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌــﺔ واﳊﺮﻳﺔ
اﳋﺎﻣﺴﺔ ( اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﲡﻬﻴﺰ وﻛﻼء
اﻟﻌﻄﻴﻔﻴﺔ واﻟﻐﺰاﻟﻴــﺔ واﻟﻔﺮدوس
اﻻوﻟﻰ واﻟﻔﺮدوس اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻻﺳﻜﺎن
واﻟﺼﺎﳊﻴــﺔ واﻟﺴــﻼم وﻣــﺎ ﻳﺰال
اﻟﺘﺠﻬﻴــﺰ ﻣﺴــﺘﻤﺮا ﻃﻴﻠــﺔ ﻫﺬا
اﻻﺳــﺒﻮع .واﺿﺎف اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ان
ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺮز اﳌﺴﺘﻮرد اﺠﻤﻟﻬﺰة ﻟﻮﻛﻼء

ﻣﺤﺎﻓﻈــﺔ دﻳﺎﻟﻰ ﺑﻠﻐــﺖ )٣٥٧٩
( ﻃﻨــﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺟﻬﺰ ﻓــﺮع اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ
اﻟــﻮﻛﻼء ﻛﻤﻴــﺔ ) (١٦٢٢ﻃﻨﺎ ﻣﻦ
اﻟﺮز وﺑﻠﻐﺖ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﺠﻤﻟﻬﺰة ﻟﻮﻛﻼء
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﳌﺜﻨﻰ ﻣــﻦ اﻟﺮز ) (١٤٥٠
ﻃﻨــﺎ ﻣﻦ اﺻــﻞ اﻟﻜﻤﻴــﺔ اﳌﻘﺮرة
واﻟﺒﺎﻟﻐــﺔ ) (٢٦٠٠ﻃــﻦ  ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ
وﺻﻮل ﺷــﺎﺣﻨﺔ ﻣﺤﻤﻠــﺔ ﺑﻜﻤﻴﺔ
) (40ﻃﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺮز اﻻﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﺴﺎﻳﻠﻮ
اﳊﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ اﶈﺎﻓﻈﺔ اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ
واﻟﺒﺎﻟﻐــﺔ ) (١٥٠٠ﻃﻦ ﻣﻦ ﺣﻤﻮﻟﺔ
اﻟﺒﺎﺧﺮة )اﺗﻼﻧﺘﺲ( اﻟﻮاردة اﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء
ام ﻗﺼﺮ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺴــﻠﻢ ﺳﺎﻳﻠﻮ
ﺑﺎزواﻳﺎ ﻛﻤﻴــﺔ ﲡﺎوزت اﻟـ) (482ﻃﻨﺎ
ﻣــﻦ اﻟــﺮز اﻻﻣﻴﺮﻛــﻲ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ

اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﺮز ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ
اﻟﻜﻤﻴﺔ اﺠﻤﻟﻬﺰة اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ) (٢٥٢ﻃﻨﺎ
ﻣﻮزﻋــﺔ ) (١٣٣.٩٨٤ﻃﻨﺎ رز اﻣﻴﺮﻛﻲ
) (١١٨.٢٤٤ﻃﻨﺎ رز ﻓﻴﺘﻨﺎﻣﻲ .
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼــﻞ اﻋﻠﻨﺖ وزارة
اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻦ اﺳــﺘﻤﺮار ﺳــﺎﻳﻠﻮات
وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺠﺎرة
اﳊﺒﻮب ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ اﳌﻄﺎﺣﻦ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
واﻻﻫﻠﻴــﺔ ﺑﺎﳊﺼﺺ اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻣﻦ
ﻣــﺎدة اﳊﻨﻄﺔ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺴــﻠﻢ
اﻟﺸــﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣــﲔ واﳌﺰارﻋﲔ
ﳑﻦ ﺷــﻤﻠﻮا ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ
ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﳊﺎﻟﻲ  ٢٠١٩ﲟﺤﺎﻓﻈﺘﻲ
اﻟﻨﺠﻒ واﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ وﺳﻂ اﻟﺒﻼد .
وﻗﺎل اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌــﺎم ان ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺮوع

اﻟﺸــﺮﻛﺔ واﺻﻠﺖ ﻋﻤﻠﻬﺎ وﺧﻼل
ﻋﻄﻠــﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻻﺳــﺒﻮع ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ
اﳌﻄﺎﺣــﻦ ﺑﺎﳊﺼــﺔ اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻣﻦ
ﺧﻠﻄﺎت اﳊﻨﻄــﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة اﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻰ ﺗﺴﻠﻢ اﳊﻨﻄﺔ واﻟﺮز اﻻﻣﻴﺮﻛﻲ
اﻟﻮاردة ﻟﻠﺒﻼد ﻋﺒﺮ ﻣﻴﻨﺎء ام ﻗﺼﺮ .
واﺿــﺎف اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌــﺎم ان ﻣﻼﻛﺎت
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎء ام ﻗﺼﺮ ﺗﻮاﺻﻞ
ﺷــﺤﻦ ﻣﺎدة اﻟﺮز اﻻﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻮارد
ﻣﻦ ﺣﻤﻮﻟﺔ اﻟﺒﺎﺧــﺮة ) (ATLNTIC
 ،ﻣﺒﻴﻨﺎ ان ﺳــﺎﻳﻠﻮ اﻟﺴﻤﺎوة ﺗﺴﻠﻢ
ارﺑﻊ ﺷــﺎﺣﻨﺎت ﻣﺤﻤﻠــﺔ ﺑﻜﻤﻴﺔ
) (١٦٠ﻃﻨــﺎ ﻣﻦ اﻟﺮز اﻻﻣﻴﺮﻛﻲ ﻛﻤﺎ
وﺻﻠﺖ اﻟﻰ ﻣﺨﺎزن ﺳﺎﻳﻠﻮ اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ
ﺗﺴــﻊ ﺷــﺎﺣﻨﺎت ﻣﺤﻤﻠــﺔ ﺑﺎﻟﺮز

اﻻﻣﻴﺮﻛﻲ.ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺴــﺘﻤﺮ ﻣﺠﻤﻊ
ﺣﺒﻮب اﻟﺘﺎﺟﻲ و ﺳــﺎﻳﻠﻮ اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ
وﺳﺎﻳﻠﻮ اﻟﺴﻤﺎوة ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ اﳌﻄﺎﺣﻦ
ﺑﺎﳊﺼــﺔ اﻻوﻟــﻰ ﻣــﻦ اﳋﻠﻄــﺔ
اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣــﺎدة اﳊﻨﻄﺔ ﺣﻴﺚ
ﰎ ﲡﻬﻴﺰ ) (٢٦ﺷــﺎﺣﻨﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﺣﻦ
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺣﺒــﻮب اﻟﺘﺎﺟﻲ اﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻰ ﻗﻴﺎم ﺳﺎﻳﻠﻮ اﻟﺴﻤﺎوة ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ
ﻛﻤﻴــﺔ ) (٦٢٥ﻃﻨــﺎ ﻣــﻦ اﳊﻨﻄﺔ
ﳌﻄﺎﺣــﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈــﺔ اﳌﺜﻨﻰ ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺳﺎﻳﻠﻮ اﻟﻨﺠﻒ اﻻﻓﻘﻲ
ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ اﳌﻄﺎﺣــﻦ ﺑﻜﻤﻴﺔ ﲡﺎوزت
اﻟـ ) (808اﻃﻨﺎن وﻛﺬﻟﻚ ﰎ ﺗﺴــﻠﻢ
ﺣﻨﻄﺔ اﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻜﻤﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ)200
( اﻟﻒ و 488ﻃﻨﺎ .

ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺫﻱ ﻗﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﺼﺮﺓ

ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺗﺒﺎﺷﺮ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ
ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﺑﺎﺷﺮت اﳌﻼﻛﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﻧﺘﺎج ﻛﻬﺮﺑﺎء
اﳉﻨــﻮب اﻋﻤــﺎل ﺻﻴﺎﻧــﺔ اﻟﻮﺣﺪة
اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳــﺔ اﻟﺮاﺑﻌــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ اﳊﺮارﻳﺔ.
وﺗﻀﻤﻨــﺖ اﻻﻋﻤﺎل ﺻﻴﺎﻧــﺔ اﳌﺮاوح
اﻟﺪوارة واﻟﺒﻴﺮﻧﻜﺎت واﳌﺴﺨﻨﺎت ,اﻟﻰ
ﺟﺎﻧــﺐ إﺟﺮاء ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ
أﺟﻬﺰة اﻟﺴــﻴﻄﺮة واﻟﻘﻴــﺎس ,وﻣﻦ
اﳌﺆﻣــﻞ ادﺧﺎل اﻟﻮﺣــﺪة إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗــﺖ اﳌﻘﺮر ورﺑﻄﻬﺎ ﲟﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ اﳒــﺰت اﳌﻼﻛﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳــﻴﺔ
واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ داﺋــﺮة ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻬﺮﺑﺎء ذي
ﻗﺎر اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ

ﻛﻬﺮﺑﺎء اﳉﻨﻮب ,اﻋﻤﺎل اﻧﺎرة اﻟﺸﻮارع
اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺸــﺒﻜﺔ ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺎﺻﺮﻳــﺔ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ذي ﻗﺎر
 ،وﺗﻀﻤﻨــﺖ اﻻﻋﻤﺎل اﻧﺎرة اﻟﺸــﺎرع
اﻟﺮﺋﻴــﺲ ﳌﺴﺘﺸــﻔﻰ اﳊﺴــﲔ)ع(
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺼــﺐ )(١٢
ﻋﻤــﻮدا و ) (٢٤ﺗﺮﻛﻴﺐ إﻧــﺎرة ﻣﺰدوج
ﻣﻦ ﻧﻮع ) (LEDﻓــﻲ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺸــﻔﻰ اﺠﻤﻟﺎور ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ,
اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺼــﺐ ) (10ﺗﺮاﻛﻴﺐ ﻓﻲ
اﻟﺸــﺎرع اﳋﻠﻔــﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸــﻔﻰ,
وإﺟــﺮاء إﻋﻤﺎل ﺻﻴﺎﻧــﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ
اﻹﻧﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ ,اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻧﺼﺐ
ﻣﺤﻮﻟــﺔ ﺳــﻌﺔ ) (250ك.ف ﻣــﻊ
ﻧﺼــﺐ) (6أﻋﻤﺪة ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ اﻻﻧﻮاع
واﻻﺣﺠﺎم.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬــﺎ اﳒــﺰت اﳌــﻼﻛﺎت
اﻟﻬﻨﺪﺳــﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ داﺋﺮة ﺗﻮزﻳﻊ

ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ اﳊﺮارﻳﺔ

ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺷــﻤﺎل اﻟﻨﺎﺻﺮﻳــﺔ اﻋﻤﺎل
ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺧﻂ )33ك.ف( اﳌﻐﺬي ﶈﻄﺔ
اﻟﺮﻓﺎﻋــﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳــﺔ واﻟﺼــﺎدر ﻣﻦ
اﶈﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ 132ك.ف ﻓﻲ ﻗﻀﺎء
اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻌﻄﻞ ﻃﺎرئ ،
اذ ﰎ ﻓﺤﺺ وﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻣﺴــﺎر اﻟﻘﺎﺑﻠﻮ
اﻷرﺿــﻲ وﲢﺪﻳــﺪ ﻣــﻜﺎن اﻟﻌﻄﻞ
واﺳﺘﺒﺪال ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻗﺎﺑﻠﻮ) .( 400*1
ﻓﻴﻤﺎ اﳒــﺰت اﳌﻼﻛﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳــﻴﺔ
واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓــﻲ داﺋﺮة ﺗﻮزﻳــﻊ ﻛﻬﺮﺑﺎء
اﻟﺒﺼﺮة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﳌﺬﻛﻮرة اﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺤــﻮﻻت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈــﺔ اﻟﺒﺼﺮة,
ﻣﻦ ﺧــﻼل ﺻﻴﺎﻧــﺔ )  (185ﻣﺤﻮﻟﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻻﻧﻮاع واﻷﺣﺠﺎم،
وﺗﻨﻈﻴﻒ وﻏﺴﻞ اﻟﻌﻮازل واﺳﺘﺒﺪال
اﳌﻨــﺖ ﻓﻴﻮز ﻣﻊ ﺗﻨﻈﻴــﻒ اﻟﻔﻮاﺻﻞ

واﺳــﺘﺒﺪال ﻧــﺰاﻻت ض ع ،ﻓﻀــﻼ ﹰ
ﻋﻦ اﺳــﺘﺒﺪال ﻗﻮاﻃﻊ دورة ﺳــﻌﺔ )
 (250،400اﻣﺒﻴــﺮ ,وﻧﺼﺐ ﻣﺤﻮﻻت
ﺳــﻌﺔ ) ).400ك.ف ﺑﺪﻵ ﻣﻦ اﶈﻮﻻت
اﳌﻌﻄﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ) اﻟﻌﺸﺎر  ،اﺑﻲ
اﳋﺼﻴﺐ ،اﳌﻮﻓﻘﻴﺔ ،ﻳﺎﺳﲔ ﺧﺮﻳﺒﻂ،
اﳉﻤﻌﻴﺎت ،اﻟﻘﺒﻠﺔ ،اﺑﻮ ﺻﺨﻴﺮ ( .
اﻣﺎ ﻓﻲ داﺋﺮة ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺷــﻤﺎل
اﻟﺒﺼــﺮة ﻓﻘــﺪ اﳒــﺰت ﻣﻼﻛﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻬﻨﺪﺳــﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻋﻤﺎل ﺻﻴﺎﻧﺔ
ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﳌﻐﺬي اﳊﺮﻳــﺔ)  (١١ك.ف
اﳋــﺎرج ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺪﻳــﺮ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
 ١١/٣٣ك.ف وﺻــﻮﻻ ﹰ إﻟــﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪﻳﺮ ﺷــﻤﺎل اﻟﺒﺼﺮة,
ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺒﺪال ﻗﺎﻃﻊ دورة و ﻟﻨﻚ
ﻓﻴﻮز واﺳﺘﻌﻤﺎل رود ارﺿﻲ ,وﻛﺬﻟﻚ
اﺳــﺘﺒﺪال ﺑﻌﺾ ﻣﻌــﺪات اﻟﺮﺑﻂ و
ﻧﺰاﻻت ١١ك.ف .

اعالن

الثالثاء  29كانون الثاني  2019العدد ()4105
(Tue 29 Jan 2019 issue (4105

5

6

الثالثاء  29كانون الثاني  2019العدد ()4105
(Tue. 29 Jan. 2019 issue )4105

ّ
تمدد
االمم المتحدة
الجداول الزمنية
التفاقات اليمن
الصباح اجلديد ـ وكاالت:
ّ
أكــد مبعوث االمم املتحدة إلــى اليمن مارتن
غريفيــث في مقابلة صحافيــة وزع مكتبه
نصها امس االثنني ،أن اجلداول الزمنية لتنفيذ
ّ
اتفاقات السويد حول احلديدة وتبادل االسرى،
مددت بسبب «صعوبات على االرض».
ّ
كما ّ
أكــد غريفيث في حديثــه لصحيفة
«الشــرق االوســط» الســعودية أن اجلنرال
الهولنــدي باتريــك كمارت ،كبيــر املراقبني
األمميني فــي اليمن ،ســيغادر منصبه .وكان
دبلوماســي أبلغ وكالة فرانس برس االسبوع
املاضي أنه يجري حاليا البحث عن بديل.
ووصــل غريفيث إلــى العاصمــة اليمنية
اخلاضعة لســيطرة املتمردين احلوثيني امس
االثنني ،حســبما أفاد مصــور وكالة فرانس
بــس ،بعد أيام من زيارة قــام بها إلى الرياض
برفقة كمارت حيث التقيا مســؤولني مينيني
فــي مقدمهم الرئيس املعتــرف به عبد ربه
منصور هادي.
وقــال مبعــوث االمم املتحــدة فــي املقابلة
الصحافية إن «حالة الزخم  ،ال تزال موجودة
حتى وإن اســتغرق اجلدول الزمني املزيد من
الوقت في ما يخص اتفــاق احلديدة وكذلك
اتفاق تبادل األسرى».
وأوضح «مثــل هذه التغييــرات في اجلداول
الزمنية كانــت متوقعة في ضــوء احلقائق
التاليــة :أوال ،هــذه اجلــداول الزمنية كانت
طموحة بدرجة كبيرة ،ثانيــا ،نحن نتعامل
مع وضع بالغ التعقيد على األرض».ويشهد
اليمن ،أفقر دول شــبه اجلزيرة العربية ،حربا
منذ  2014بــني املتمردين احلوثيني املدعومني
مــن إيران والقــوات املواليــة للرئيس هادي،
تصاعدت في آذار  2015مع تدخل السعودية
علــى رأس حتالف عســكري دعمــا للقوات
احلكومية.

ماكرون يعتزم بحث
أوضاع حقوق اإلنسان
في مصر مع السيسي
الصباح اجلديد ـ وكاالت:
أعلن الرئيس الفرنســي إميانويل ماكرون أنه
بحث أوضاع حقوق اإلنسان «بصراحة أكبر»
مع نظيــره املصري عبد الفتاح السيســي
الذي يلتقيه في القاهرة امس االثنني.
وانتقد الرئيس الفرنســي ،الذي وصل أمس
االول األحد إلى مصر في زيارة تستغرق  3أيام،
أوضاع حقوق اإلنســان في مصر ،مشيرا إلى
أن « األوضاع ازدادت سوءا منذ أكتوبر ،»2017
حني زار السيسي باريس.
وأشــار إلى أنه ســيجري بعيدا عن اإلعالم
«محادثــات مغلقــة» مع السيســي حول
«حاالت فرديــة» ملعارضني أو لشــخصيات
مسجونة.
وقال ماكــرون خــالل لقاء مــع الصحافة
الفرنســية ،في اليوم األول من زيارته مصر
«ســأحتدث بطريقــة أكثر صراحــة ،وأكثر
وضوحــا  ،ألننــي أعتقد أن ذلــك يصب في
مصلحة الرئيس السيســي واالستقرار في
مصر».
وأوضح أن السلطة في مصر لديها «مالمح
تســ ّلطية نســبيا يعتبرها قادتها ضرورية
لتجنب زعزعة االســتقرار ،خاصة من جانب
اإلخوان املســلمني أو جهــات معارضة في
الداخل .أنا أعي ذلك ،وأحترمه».
وتابع الرئيس الفرنسي أن «قطع كل أشكال
التعاون (مع مصر) ،من أجل هذه األســباب،
س ُيســرع أكثر تقرب مصر من روسيا أو من
قوى أخرى تتمنى حصول ذلك».
وقال «حاليا ،ليس املعارضون السياســيون
فقــط من هــم في الســجون ،بــل هناك
معارضون في املعترك الدميوقراطي التقليدي
ممن ال يشــكلون تهديدا الســتقرار النظام.
إنهم صحافيون ،ومثليون جنسيا من النساء
والرجال ،ممن لديهــم قناعات يبدو لي أنها ال
تشكل أي تهديد للنظام».

شؤون عربية ودولية

مقتل القيادي في «القاعدة» أبو الزبير في مدينة سبها

ّ
يعدون مشروع قانون يصنف
نواب ليبيون
«اإلخوان المسلمين» جماعة إرهابية
متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلن اجليش الليبــي امس االول
األحد ،مقتل القيادي في تنظيم
«القاعدة» ،عادل أحمد العبدلي،
املكنــى أبــو الزبيــر الليبي ،في
مدينة ســبها ،ضمــن عملياته
العســكرية لتطهيــر اجلنــوب
الليبي من اإلرهاب.
وقال الناطق الرســمي باســم
القيادة العامة للجيش ،العميد
أحمد املســماري ،في منشــور
على صفحته مبوقع «فيسبوك»،
إنــه «متت تصفية هــذا اإلرهابي
اخلطيــر ،أثنــاء مداهمــة وكر
لإلرهابيــني في حــي حجارة في
مدينة سبها».
وأوضح املسماري أن العبدلي يعد
من العناصــر اإلرهابية اخلطيرة،
وســبق وأن انضم للتنظيم في
ســورية ومت ترحيله إلى ليبيا عام
 ،2004حيث سجن في سجن «أبو
سليم».
وبعد اإلفراج عنــه عام  2011إثر
ســقوط نظام معمــر القذافي،
عاد العبدلي وأصبح من العناصر
النشــطة ،خاصة فــي التجنيد
ونقــل اإلرهابيــني بني ســوريا
وليبيا ،حيــث امتدت عالقته إلى
جبهة النصرة في ســورية ،كما
أنه يرتبــط باإلرهابي عبداملنعم
احلســناوي ،املعروف بـ»أبوطلحة
الليبــي» ،الــذي مت القضاء عليه
قبل أكثر من أســبوع ،من طرف
قوات اجليش الليبي.
وميثل مقتل أبو زبير الليبي ،وقبله
أبو طلحة واملهدي دنقو ومعهم
قيادات أخرى مصنفــة خطيرة،
أقــوى ضربة لتنظيــم القاعدة
في املغرب العربي منذ ســنوات،
خاصة أنها تأتي في وقت تصاعد
فيه نشاط التنظيم جنوب ليبيا
وفي منطقة الساحل والصحراء
اإلفريقية.
وفي صعيد ذي صلة ،بدأ برملانيون

مشروع قانون
يصنف «اإلخوان»
جماعة إرهابية
بدأ برلمانيون في
مجلس النواب
الليبي إعداد
مشروع قانون
لتجريم جماعة
اإلخوان في ليبيا
وتصنيفها جماعة
إرهابية
اجليش الليبي
في مجلس النــواب الليبي إعداد
مشــروع قانون لتجــرمي جماعة
اإلخوان فــي ليبيــا وتصنيفها
جماعــة إرهابية ،وذلك بســبب
معارضتها ألي حل سياسي ينهي
حالة االنقسام احلاصل ،وعرقلتها
ملسيرة بناء الدولة ومؤسساتها.
ووقع عــدد من النواب ،امس االول
األحد ،على عريضــة طالبوا من
خاللها رئاســة البرملــان ،بوضع
بند فــي جدول أعمال اجللســة
القادمــة للمجلــس ،للتصويت
على مشروع القانون.
وبرر النواب هــذه اخلطوة ،بتورط
اإلخوان في دعــم اإلرهاب بليبيا
ماديــا ً وسياســيا ً وإعالمياً ،في
بنغــازي ودرنة ،معتبريــن أنهم
«يقــودون حربــا ً علــى الوطــن

واملواطن».
وقــال أعضــاء مجلــس النواب
في العريضة« :لن ننســى قيادة
هــذه اجلماعــة حلــرب االنقالب
على الشرعية عام  2014عندما
خسرت املســار الدميقراطي من
خالل االنتخابات ،بإشــعال حرب
فجر ليبيا بطرابلس التي خلفت
القتل والدمــار وأنتجت حكومة
موازيــة داعمة لإلرهــاب بأموال
الدولة الليبية ســميت حكومة
اإلنقــاذ الوطني وهــي حكومة
إلنقاذ اإلرهــاب» .باملقابل أعلنت
غرفــة عمليــات الكرامــة في
ليبيا مقتــل القيادي في تنظيم
القاعــدة االرهابي عــادل أحمد
العبدلــي امللقب بـ (أبــو الزبير
الليبــي) أثنــاء مداهمة في حي

حجارة مبدينة سبها.
وأوضح بيان صادر عــن الغرفة ،
نقلته قناة (روســيا اليوم) امس
االول األحــد  « ،إن العبدلــي من
العناصر اإلرهابية اخلطيرة وسبق
وأن انضم للتنظيم في سوريا ومت
ترحيله إلى ليبيــا  ،وإيداعه في
سجن أبو سليم  ،وبعد عام 2011
أصبح مــن العناصر النشــطة
وخاصــة فــي التجنيــد وتنقل
اإلرهابيني بني سوريا وليبيا».
وأشــار البيان إلى أن العبدلي له
عالقــة متتد الى جبهــة النصرة
بســوريا  ،ويرتبط بعبــد املنعم
احلســناوي (أبوطلحــة) الــذي
قتل في عمليــة نوعية للقوات
املسلحة األسبوع املاضي.
وسيناقش مجلس النواب الليبى

األســبوع املقبل مشــروع قانون
التجرمي جلماعة االخوان في البالد،
ذلــك بعــد إعالن رئيــس اجمللس
األعلــى للدولــة اإلخواني خالد
مشرى استقالته من اجلماعة.
وقال عضو مجلس النواب الليبي
أســامة الشــعافي في تصريح
امــس االول األحــد ،أن عددا من
أعضاء مجلس النواب سيقدمون
األســبوع املقبل مشــروع قانون
لتجــرمي جماعــة «اإلخــوان
املسلمني» في ليبيا.
وأكــد الشــعافي أن اســتقالة
االخوانــي خالــد مشــرى يأتي
اســتمرارا ملراوغــات اجلماعــة
اإلرهابية في ليبيا لكسب الرأي
العــام الداخلــي .وأوضح عضو
مجلس النواب الليبي أن تصنيف

جماعة اإلخوان كجماعة إرهابية
وإجرامية هو تصنيف مستحق،
فهي األب الشرعي لكل جماعات
العنف الديني والتطرف ،مؤكدا
أنهــا شــرعت للعنــف تنظيرا
وممارســة .وأكد البرملــان الليبي
أن جماعــة «اإلخــوان» ال تــزال
مستمرة في نهجها القدمي الذي
رمبا حاولــت التبرؤ منه في بعض
املراحل ملكاســب ســلطوية ال
لقناعة آيديولوجية ،مشيرا إلى
أن ليبيا خاضت حربا ضروسا ضد
جماعــات العنــف الديني وعلى
رأسها تنظيم القاعدة وانتصرت
عليه انتصارا مظفرا في بنغازي
وسرت ودرنه و ِفي اجلنوب وقدمت
منوذجا باهرا للعالم في احلرب ضد
اإلرهاب والقضاء علي ًه.

حكم نهائي بالسجن المؤبد للشيخ علي سلمان في البحرين بتهمة التخابر
الصباح اجلديد ـ وكاالت:
أ ّيدت محكمة التمييز البحرينية
امس اإلثنني حكما بالسجن املؤبد
بحــق زعيم املعارضة الشــيعية
الشــيخ علي ســلمان واثنني من
مســاعديه ،بتهمــة «التخابــر»
لصالح قطر ،علــى ما أفاد مصدر
قضائي بحريني.
وصدر في حزيران  2018حكم أولي
ببراءة سلمان ومســاعديه ،لكن
النيابة العامة قامت باســتئناف
احلكم ،لتصدر محكمة االستئناف
في تشــرين الثاني/نوفمبر حكما
بالسجن املؤبد بحقهم.
وقال املصدر القضائي ان محكمة
التمييــز قامت «برفــض الطعن
املقــدم» من ســلمان على احلكم
ّ
الصادر بحقه مــن قبل محكمة
االستئناف.
وبحســب بيــان للنيابــة العامة
البحرينيــة االثنــني ،فــإن التهم
املوجهــة إلى ســلمان شــملت
«التخابــر مع دولــة أجنبية» في
إشــارة إلى قطر« ،الرتكاب أعمال
عدائيــة ضــد مملكــة البحريــن

تقرير

وبقصد اإلضرار مبركزها السياسي
واالقتصادي ومبصاحلهــا القومية
بغية إســقاط نظــام احلكم في
البالد».
وحكم على مســاعدي ســلمان،
وهما علي األسود وحسن سلطان،
غيابيا .والرجالن نائبان سابقان في
البرملان موجودان خارج البحرين.
أوقف زعيم املعارضة الشــيعية
فــي  ،2014وحكم عليــه في متوز
 2015بالسجن أربعة أعوام إلدانته
بتهمة «التحريــض» على «بغض
طائفة من النــاس» و»إهانة» وزارة
الداخلية خالل احداث العام .2011
وقررت محكمة االســتئناف زيادة
مــدة العقوبة الى تســعة أعوام
بعدما دانته ايضا بتهمة «الترويج
لتغييــر النظام بالقــوة» ،قبل ان
تقرر محكمــة التمييز في خطوة
نادرة خفــض العقوبة إلــى أربع
سنوات.
وأ ّدت عملية توقيف ســلمان الى
تظاهــرات واحتجاجــات عمــت
اململكــة الصغيرة ،والــى إدانات
وانتقــادات للســلطات من قبل

الشيخ علي سلمان
منظمــات حقوقيــة ومــن قبل
الواليات املتحدة ،حليفة البحرين.
وتالحــق الســلطات منــذ 2011
معارضيها وخصوصا من الشيعة،
ونفــذت أحكامــا باالعــدام رميا
بالرصاص بحق ثالثــة دينوا بقتل
ثالثــة رجــال أمن بينهــم ضابط
اماراتي في اذار .2014
وأحيــل عشــرات املعارضــني
البحرينيــني الــى القضــاء ،ومن
بينهم الناشــط البارز نبيل رجب،
وصدرت عليهم أحكاما قاســية
بالســجن لدعوتهم الى اسقاط

احلكومــة .وفــي اغلــب االحيان،
أرفقت االحكام باسقاط اجلنسية
عن املدانني.
وقال «مركــز البحريــن للحقوق
والدميوقراطية» فــي بيان تعليقا
على احلكم بســجن سلمان «انه
انتقام سياسي وإهانة للعدالة».
تتهــم البحريــن والــى جانبها
الســعودية ودولة االمارات ومصر،
قطر بتمويــل «االرهاب» والتدخل
فــي شــؤون دول اخلليــج ،وهو ما
تنفيه االمارة الصغيرة.
وكانــت الــدول االربــع قطعــت

عالقاتهــا مــع قطر فــي حزيران
 2017على خلفية هذه االتهامات.
وفرضت مقاطعة اقتصادية على
الدوحة ،ومنعت الطائرات القطرية
مــن عبــور أجوائها والشــركات
القطرية من العمل على أراضيها،
بينما حظرت السعودية واإلمارات
والبحرين على مواطنيها الســفر
إلى قطر.
وفــي آب  ،2017اتهــم االعــالم
الرســمي البحريني قطر مبحاولة
االطاحــة باحلكومــة البحرينية.
وبــث تلفزيــون البحريــن تقريرا
تضمن ادعاءات بان قطر كانت وراء
التظاهرات ضد احلكومة.
وأورد التقرير انــه في  ،2011أجرى
رئيس الــوزراء القطري الســابق
الشيخ حمد بن جاســم آل ثاني
اتصــاال بعلي ســلمان الذي كان
حينذاك زعيــم جمعية «الوفاق»،
طالبــا منه دفــع املتظاهرين الى
الشوارع لتشــديد الضغوط ضد
اململكة.
وأعلنت النيابة العامة البحرينية
حينها بدء حتقيقاتها بشــان هذه

احملادثــة الهاتفية ،فــي وقت نفت
قطــر أي تدخل في السياســات
البحرينية.
الــى جانب مالحقــة معارضيها،
حتاول الســلطات تضييــق اخلناق
على اجلمعيات السياســية التي
تتبنى سياسية مناهضة لها.
ّ
حــل القضاء
وفــي متــوز ،2016
البحرينــي جمعيــة «الوفــاق»
الشــيعية املعارضــة التي كانت
لديهــا أكبــر كتلة نيابيــة قبل
استقالة نوابها في شباط ،2011
وكذلك جمعية «وعد» العلمانية
املعارضة.
ومنعــت اجلمعيتــان أيضــا من
املشاركة في االنتخابات البرملانية
التــي جرت فــي تشــرين الثاني
املاضي.
والبحرين مقر االســطول اخلامس
االميركــي وحليفة لواشــنطن.
وكان الرئيــس االميركــي دونالد
ترامب ّ
خفف من القيود املفروضة
على بيع االســلحة الى هذا البلد
منذ تســلمه احلكم فــي كانون
الثاني .2017

في استطالع جديد:

 % 55من األميركيين يعارضون إجراءات عزل ترامب
متابعة ـ الصباح الجديد:
مجلس النــواب الذي يســيطر عليه
الدميقراطيــون يجــب أن يرغم ترامب
على تسليم أو نشر إقرارته الضربية))
أظهــر اســتطالع جديد أجــري عبر
الهاتف لصالح شــبكة «إيه بي سي
نيوز» وصحيفة «واشنطن بوست» ،أن
غالبية األميركيني سيؤيدون األعضاء
«الدميقراطيني» في مجلس النواب ،في
استخدام سلطتهم في «الكونغرس»،
لبــدء التحقيقات مــع الرئيس دونالد
ترامب ،في العديد من القضايا اخملتلفة.
وذكــرت مجلة «نيوزويــك» األميركية
أن االستطالع شــمل عينة عشوائية
علــى الصعيــد الوطنــي ألكثر من
ألــف شــخص ،قــال  % 60منهم ،إن
«مجلس النواب الذي يســيطر عليه
الدميقراطيــون يجــب أن يرغم ترامب
على تسليم أو نشر إقرارته الضربية».
وبــدا واضحا أن دعم هــذه التحركات
أختلف بناء على االنتماء السياســي
للمشــاركني ،فبينما أيد ذلك  63%من
املســتقلني ،و 86%مــن الدميقراطيني،
وافق فقط ربــع اجلمهورين عليه ،وفي

الوقت نفسه ،كان  ،57%و ،59%و،62%
مــن املســتجيبني علــى التوالي ،في
صالح مجلــس النــواب الدميقراطي،
وأيــدوا اســتخدام ســلطته فــي
الكونغرس لبــدء حتقيقات في تواطؤ
ترامب احملتمــل مع روســيا ،والعالقة
واالتصاالت مع الرئيس الروسي فالدميير
بوتــني ،والعالقة املاليــة احملتملة بني
ترامب واحلكومات األجنبية.
ورغم ذلــك ،قال  55%من املشــاركني
إنهــم ســيعارضون الكونغــرس في
إجراءات عزل الرئيس ،بينما يؤيد فقط
 40%هذه التحركات ،وتبدو هذه النتائج
مختلفة عند تقسم اخلطوط احلزبية،
 7%من اجلمهوريني ســيؤيدون إجراءات
العزل ،مقابــل  64%من الدميقراطيني،
و 42%من املستقلني.
ون ُشرت نتائج االستطالع قبل يوم واحد
من القبض على روغر ستون ،مستشار
ترامب الســابق ،كجزء مــن حتقيقات
احملقق اخلاص روبرت مولر ،وهذا يعني أن
تأثير احلدث لم يكن عامال في النتائج.
وأظهــر االســتطالع الــذي ُقســم
فيــه املشــاركون بــني الدميقراطيني
واجلمهوريني واملستقلني ،بنسبة ،32%
و ،24%و 37%علــى التوالــي ،أن 50%
من املســتجيبني ليــس لديهم ثقة

مجلس النواب االمريكي
فــي أن تقرير مولر النهائي ســيكون
عادال ،أمــا  43%كانوا متأكدين من أنه
ســيكون جيدا أو رائعاً ،وقال  62%من
الدميقراطيون إنهم يثقــون في مولر،
مقارنة بـــ 22%من اجلمهوريني ،أما بني

املســتقلني وصلت الثقة في مولر إلى
.40%
وكشــفت البيانات عــن مخاوف من
أنه حــال بدء الدميقراطيني في مجلس
النــواب التحقيــق مع ترامــب ،فمن

احملتمل أن ال تكون النتائج عادلة ،وقال
 46%من املستجيبني أن الدميقراطيني
ســيذهبون بعيدا جدا فــي مثل هذه
اإلجــراءات ،بينما اعتقــد  34%أنهم
ســيكونون على حــق ،بينما قال 17%

إنهم لن يذهبوا بعيدا مبا فيه الكفاية.
وفــي غضون ذلــك أعلنت الرئاســة
األفغانيــة امــس اإلثنــني أن الواليات
املتحدة عرضت على ســلطات كابول
بالتفصيــل التقدم الــذي حتقق خالل
أســبوع مــن املفاوضات مــع حركة
طالبان في قطر ،وأكدت لها أن «حوارا
بني األفغان» يبقى أولوية.
وكان املبعــوث األميركــي زملاي خليل
زاد الــذي حتــدث الســبت املاضي عن
«تقدم مهم» في ختام ســتة أيام من
املفاوضات مــع املتمرديــن ،وصل إلى
كابول حيث التقى امــس االول األحد
الرئيس أشرف غني.
وتشعر السلطات األفغانية باالستياء
منذ فترة طويلة بسبب إصرار طالبان
على اســتبعادها من املفاوضات التي
تهــدف إلى وضع إطار حملادثات ســالم
حقيقية لتسوية نزاع مستمر منذ 17
عاما .وتصف حركــة طالبان احلكومة
اإلفغانيــة بأنهــا «دميــة» حتركهــا
واشنطن .أما كابول فتؤكد أن أي اتفاق
مع طالبان يحتاج إلى موافقتها.
وقالت الرئاســية األفغانيــة في بيان
إن خليــل زاد أوضــح للرئيــس غني
أن «الواليــات املتحــدة أصــرت خالل
محادثاتهــا مع طالبان علــى أن احلل

الوحيد لسالم دائم في أفغانستان هو
حوار بني األفغان».
وأضاف خليل زاد أن «دوري هو تسهيل
احملادثات بــني األفغــان» ،نافيا البحث
في تشــكيل حكومة انتقالية خالل
مفاوضات الدوحة .ونقل املصدر نفسه
عن املبعــوث األميركي قولــه إن هذه
التكهنات «بالكامل خاطئة».
وتابع املبعــوث األميركي أنه لم يحدد
أيضــا أي برنامــج زمني النســحاب
القــوات األميركية .وقــال إن «طالبان
طلبت انســحاب القوات األجنبية من
أفغانســتان لكن لم يتم التوصل إلى
أي اتفاق» ،حسب الرئاسة األفغانية.
وأكد أنه «إذا اتخذ قرار يتعلق بسحب
القوات فســيكون منسقا وسيخضع
ملناقشــات مفصلــة مــع احلكومة
األفغانية».
واتفق ممثلو طالبان واحلكومة األميركية
على مواصلة املفاوضات ،لكن لم يعلن
عن أي موعــد للجولــة اجلديدة بعد.
وكان الناطق باســم طالبان ذبيح اهلل
مجاهد املناطق باســم طالبان صرح
الســبت املاضي في ختــام محادثات
الدوحة أنه «طاملا لم يتم التوصل إلى
اتفاق حول مســألة انسحاب القوات
األجنبية ،فمن املســتحيل التقدم في

اعالن
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خام برنت عند 60.5
دوالرًا للبرميل

لندن ـ رويترز:
نزلت أسعار النفط واحدا باملئة أمس االثنني
بعدمــا رفعــت الشــركات األميركية عدد
حفارات التنقيب عن النفــط للمرة األولى
هذا العام في مؤشــر على أن إنتاج اخلام قد
يزيد أكثر إال أن األسعار ال زالت في سبيلها
لتسجيل أقوى مكاســب في شهر كانون
الثاني في  14عاما.
وال يبــدو مرجحا أن ينتهــي اخلالف التجاري
بــن الواليات املتحدة والصني في وقت قريب
في حني يتصاعد تأثيــر اخلالف على اقتصاد
الصني.
ونــزل خام برنت  1.14دوالر إلــى  60.50دوالر
للبرميل بينما تراجع اخلــام األميركي 1.05
دوالر إلى  52.64دوالر للبرميل.
وقال متعاملون إن إنتاج اخلام األميركي ،الذي
سجل مســتوى قياســيا عند  11.9مليون
برميــل يوميا في أواخر العام املاضي ،يقوض
املعنويات في السوق.
وقالت بيكر هيوز خلدمات النفط في تقريرها
األســبوعي يوم اجلمعة إن شركات الطاقة
األميركية رفعت عــدد احلفارات التي تبحث
عن نفــط للمرة األولى فــي  2019إلى 862
حفارا.
وحتى فــي ظل ضبابية مســتقبل الطلب
ودالئل على منــو املعروض ،فقد اســتفادت
الســوق النفطية هذا الشهر من بدء جولة
جديدة لتخفيضــات اإلنتاج من جانب أوبك
وشركائها فضال عن جتارة نشطة في سوق
اخلام احلاضرة تقودها الصني.
وصعد سعر اخلام  12باملئة منذ بداية كانون
الثاني وهــي أكبر زيادة من حيث النســبة
املئوية في أول شــهور العام منذ  2005حني
زاد  14باملئة.

ارتفاع الدوالر أمام
سلة عمالت

لندن ـ رويترز:
انخفض اليورو أمس االثنني في الوقت الذي
يشتري فيه املستثمرون الدوالر ويستعدون
لتقلبات في األسواق قبيل محادثات جتارية
أميركيــة صينية وصدور قرار السياســة
النقدية من مجلــس االحتياطي االحتادي
(البنك املركزي األوروبي).
ويركز املســتثمرون علــى اجتماع املركزي
األميركي املقرر األربعــاء إذ من املتوقع أن
يلمح صناع السياسات إلى هدنة في دورة
التشديد النقدي في اعتراف بتنامي اخملاطر
التي يتعرض لها االقتصاد األميركي.
ومن املرجح أن يؤثر ذلك سلبا على العملة
األميركيــة ،التي انخفضــت واحدا باملئة
منذ أواخر كانون األول ،بعد أن تلقت دعما
من زيــادة املركزي األميركــي للفائدة أربع
مرات في .2018
لكن الــدوالر تلقى دعما يــوم االثنني من
عمليات شراء بحثا عن مالذ آمن في الوقت
الذي يترقب فيه املستثمرون بقلق تطورات
محادثات التجــارة األميركيــة الصينية
املقررة يومي الثالثــاء واألربعاء ليروا ما إذا
كان أكبر اقتصادين في العالم مبقدورهما
التوصل إلى تسوية بشأن التجارة.
وارتفع مؤشــر الــدوالر ،الــذي يقيس أداء
العملــة األميركية في مقابل ســلة من
ست عمالت منافســة ،قليال إلى 95.896
بعد أن انخفض  0.8باملئة يوم اجلمعة.

اقتصاد

األردن :العراق بات قبلة للتجارة العالمية

بغداد تطالب ّ
عمان برفع سمة الدخول عن تجارها
بغداد ـ الصباح الجديد:
اكدت غرفة جتــارة بغداد أمس
االثنني على ضرورة زيادة التعاون
التجــاري بــن العــراق واألردن
مبختلــف اجملاالت على راســها
رفع ســمة الدخول عن التجار
العراقيني.
وخــال حفل اســتقبال الوفد
احلكومــي األردنــي مــن قبل
غرفة جتارة بغداد برئاســة وزير
الصناعة والتجــارة والتموين
طــارق احلمــوري وعضوية عدد
من الشــخصيات االقتصادية
والتجارية األردنيــة ،قال رئيس
غرفــة جتــارة بغــداد جعفــر
احلمداني بكلمتــه ،ان «تعافي
االقتصاد العراقي يؤشر ايجابا
علــى اقتصاديــات املنطقــة
والعالم ،كونه مهم على شتى
االصعد ،وهذا ما أدركته جميع
اقتصاديات العالم».
وأشار احلمداني الى ان «طموح
غرفة جتــارة بغداد مــن تواجد
الوفد األردني الشقيق ان يكون
انطالقــة حقيقيــة لتحقيق
االحتاد اجلمركي العربي والسوق
احلــرة العربيــة والشــراكة
الســتراتيجية ،مشــيرا الــى
أهمية مناقشــة ملفات تعزز
واقع التعاون االقتصادي ونقله
الى مرحلة جديدة.
وشدد احلمداني على ضرورة ان
يعمل اجلانبني باجتاه تســهيل
وحرية انتقال البضائع واألموال
بــن البلديــن ،وعلى راســها
تســهيل مهمة «رفع تأشيرة

تعافي االقتصاد
العراقي يؤشر ايجابا
على اقتصاديات
المنطقة والعالم،
كونه مهم على
شتى االصعد ،وهذا
ما أدركته جميع
اقتصاديات العالم

جانب من حفل االستقبال

الدخول عن التجار بني اجلانبني»،
مــا يشــكل عــودة حقيقية
للعالقات بني البلدين.
من جانبــه أكد وزيــر التجارة
محمد هاشــم العاني ،ان امام
الشــركات األردنية فرص جتارية
عديدة متوفرة في عموم العراق
ميكــن اســتثمارها والعمــل
عليها ،مبينا ً اســتعداد الوزارة
لتذليل جميع الصعاب التي قد

تواجه تلك الشركات.
ولفت وزير التجــارة بان العراق
بــات قبلــة للتجــارة العاملية
بســبب ما يحتويــه من فرص
جتاريــة ميكن ان تعــزز من زيادة
الرصيــد االقتصاديــة خاصة
وان البرنامج احلكومي يشــجع
على االســتثمار ودعم القطاع
اخلـاص.
مــن جهت قال وزيــر الصناعة

المركزي لإلحصاء« :الزهدي» المرتبة
األولى بأعلى متوسط انتاج
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن اجلهاز املركــزي لإلحصاء
التابع لــوزارة التخطيط ،أمس
االثنــن ،أن النخلة مــن النوع
الزهــدي احتلت املرتبــة األولى
بأعلى متوســط انتــاج من بني
األصناف األخرى في عام .2018
وقال اجلهاز في إحصائية نشرها
علــى موقعه الرســمي النتاج
التمور وأصنافهــا لعام ،2018
إن "النخلــة من نــوع الزهدي

احتلــت املرتبة األولــى بأعلى
متوسط انتاج من بني األصناف
األخرى ومبعدل انتــاج بلغ 72.2
كغم ،يليــه النخلة من صنف
اخلستاوي ومبتوســط انتاج بلغ
 64.2كغم".
وتابــع اجلهــاز ،أن "النخلة من
صنــف اخلضراوي جــاء باملرتبة
الثالثة ومبتوســط انتــاج بلغ
 62.1كغــم يليــه النخلة من
صنف الديري وبواقع  56.1كغم،

لندن ـ رويترز:
فتحــت األســهم األوروبيــة على
هبوط أمس االثنني مع تبدد التفاؤل
الــذي خلفه إنهاء إغــاق احلكومة

األميركية فيما يتأهب مســتثمرون
ألسبوع حافل يتضمن تصويتا على
االنفصــال البريطانــي ومحادثات
جتاريــة صينية أميركية وقرارا جمللس

يليه صنف الساير وبواقع 48.3
كغــم" ،وأضــاف ،ان "النخلة
من صنف احلــاوي احتل املرتبة
األخيــرة باقل متوســط انتاج
وبواقع  37.3كغم".
وأعلن اجلهــاز املركزي لإلحصاء،
فــي  16كانون الثانــي ،أن انتاج
التمور في العراق لعام  2018بلغ
 646الف طــن ،مبينا ان صنف
"الزهدي" كان االكثر انتاجا من
باقي االصناف.

واملعــادن صالــح اجلبــوري ،ان
القطاع الصناعي األردني شريك
حقيقي في الســوق العراقية
وإمكانيــة دعــم الصناعــة
العراقيــة بالتعاون املشــترك
هــي تفاهمات مســتمرة بني
اجلانبيـن.
واكــد ان الصناعــة العراقيني
حتاول اليوم ان تنافس نظيراتها
من دول املنطقة وذلك من خالل

طرح منتجاتها وفق املواصفات
املعتمدة ،مجددا دعوته بضرورة
دعــم الصناعــة العراقية من
خالل وضعها في أولويات عمل
احلكومة العراقية.
الى ذلــك أكد وزيــر الصناعة
والتجارة األردني طارق احلموري
خالل كلمته أيضا في االحتفال
على أهمية وجود وفد اململكة
األردنية الهاشــمية في العراق

ملا له من انعكاســات إيجابية
على شتى األصعد التي يعمل
عليها البلدين.
وأشــار الى ان هنالك وفد جتاري
أردني يرافق الوفد احلكومي وهو
االن يدرس ســبل تعزيز التعاون
املشــترك وحتقيــق املنفعــة
للبلديــن مــن خــال االطالع
على فرص االستثمار والتجارة
للطرفني.

البنك المركزي يكشف مجريات
التحقيق في المليارات السبعة التالفة
بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد مدير عام العمليات املالية
في البنك املركزي محمود داغر،
أمس االثنني ،ان قضية التحقيق
فــي الســبعة مليــارات دينار
التالفة «مــا زالت في البرملان»،
فيما اشار إلى ان االعتماد على
النفط يؤثر ســلبا على اقتصاد
العراق.
وقــال داغــر فــي تصريــح
لـ»االخباريــة» ،ان «قضيــة

التحقيق في السبعة مليارات
دينار التالفة ما زالت في البرملان
ولم تعلــن لغاية اللحظة ،منذ
أن أدلــى محافظ البنك املركزي
علي العالق دلــوه أمام مجلس
النواب».
واضــاف ان «احتياطــي البنك
املركــزي العراقي بلــغ نحو 65
مليــار دوالر وهــو مبلــغ جيد
للغاية ومطمئن اال ان احلكومة
مطالبــة بعــدم االعتماد على

النفط بنحو كامــل كونه يؤثر
بشــكل ســلبي على اقتصاد
العراق».
واوضح داغــر ان «على احلكومة
متابعــة الفوائد املفروضة على
القروض املمنوحة للمواطن من
املصارف احلكومية» ،مشيرا الى
ان « البنــك املركــزي ال يتدخل
بالسياسة النقدية للمصارف
احلكومية كونها من اختصاص
وزارة املالية».

تراجع األسهم األوروبية

تقـرير

االحتياطي االحتــادي (البنك املركزي
األميركي).
ونزل مؤشر ســتوكس  600األوروبي
 0.5باملئــة وتراجعــت معظــم

البورصات والقطاعــات إذ أضعفت
املعنويــات أنباء عن هبــوط األرباح
الصناعية في الصني في كانون األول
للشهر الثاني على التوالي.

وكان مــن أكبر اخلاســرين ســهم
ألســتوم الذي فقــد  3.3باملئة بعد
أن قدمــت اجملموعــة الفرنســية
وسيمنس األملانية تنازالت جديدة في

مســعى لتهدئة مخاوف املفوضية
األوروبية بشــأن االحتكار والناجمة
عــن خطتهما لتأســيس شــركة
سكك حديدية أوروبية مشتركة.

ارتفاع مفاجئ للجنيه في مقابل الدوالر

زيادة في تدفقات المستثمرين األجانب على أدوات الدين المصري
الصباح الجديد ـ وكاالت:
فــي وقــت ارتفعت فيــه تدفقات
املســتثمرين األجانــب على أدوات
الدين املصــري ،أثار ارتفاع مفاجىء
للجنيــه أمام الــدوالر بنحو اثنني
باملئة حيرة املتعاملني واملستثمرين
فــي ظــل تبايــن آراء املصرفيني
ومحللي االقتصاد املصري بشــأن
أســبابه فــي ظل عدم صــدور أي
تصريحــات من البنــك املركزي أو
احلكومة.
وفي حني عزا عدد من احملللني صعود
اجلنيــه إلى تدخل البنــك املركزي
بشــكل مباشــر لتحريك العملة
بعد اســتقرارها لنحو عام ،وهو ما
ينفيه املركزي عادة مشددا على أنه
ال يتدخل في ســعر الصرف ،فقد
رأى آخرون أن ذلك نتيجة لتدفقات
املســتثمرين األجانــب على أدوات
الدين.
وبلغ متوسط سعر بيع الدوالر في
البنوك إلى اجلمهــور  17.75جنيه
في مقابــل  17.95جنيــه للدوالر
صباح األحد .وهذا أقوى مســتوى
للجنيه مقابــل العملة األميركية
منــذ أيــار  2018وفقــا لبيانــات
رفينيتيف أيكون.
وقال مسؤول مصرفي بأحد البنوك
اخلاصة العاملة فــي مصر لرويترز
طالبا عدم نشــر اســمه ”ارتفاع
اجلنيه املصري حركة مثيرة للقلق
وموجهــة ،ليــس لهــا أي عالقة
بالعرض والطلب.
و”تصريحات محافظ البنك املركزي
نهاية األسبوع املاضي كانت متهيدا

ملا يريد فعله هذا االسبوع“.
ولم يرد طارق عامر محافظ البنك
املركــزي علــى طلبات مــن رويترز
للتعليق علــى االرتفــاع املفاجئ
لسعر اجلنيه.
وكان عامر قال لبلومبرج األســبوع
املاضي إن العملة ستشــهد مزيدا
من ”التذبذب“ بعد إنهاء العمل بآلية
حتويل أموال املستثمرين األجانب إذ
سيتعني على املستثمرين التعامل
عبر سوق الصرف بني البنوك.
وأنهــت مصر فــي كانــون األول
العمل باآللية التــي كانت تضمن
للمستثمرين األجانب الراغبني في
بيــع ما بحوزتهم مــن أوراق مالية
مصريــة حتويل أموالهــم للخارج
بالدوالر.
وكانت مصر استحدثت آلية حتويل
أموال األجانب في آذار  2013لضمان
حصول املســتثمرين األجانب على
النقد األجنبي عندما تكون لديهم
الرغبــة فــي التخارج مــن األوراق
املالية احمللية.
وقــال مصرفــي بأحــد البنــوك
احلكوميــة” :إلغاء آليــة حتويالت
األجانب ورفع سعر الدوالر اجلمركي
قرارات من شأنها التأثير على سعر
الصرف وهو ما لم يحدث وكان أحد
نقــاط اخلالف بني مصــر وصندوق
النقد بأن املركزي يتدخل في سعر
الصرف.
وأضــاف املصرفي” :قد نــرى مزيدا
من االرتفاع للعملــة احمللية خالل
األســبوعني املقبلني قبــل معاودة
النزول وســط توقعات برفع أسعار
الفائدة في اجتماع جلنة السياسة
النقدية منتصف شباط“.

وتنفذ مصر سلســلة من إجراءات
التقشف الصارمة التزاما بشروط
برنامج قرض حجمه  12مليار دوالر
من صنــدوق النقــد الدولي كانت
وقعته في أواخــر  .2016ويتضمن
البرنامج زيــادة الضرائــب وإجراء
تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
وأبقى البنك املركزي على أســعار
الفائدة الرئيسة من دون تغيير في
اجتمــاع كانــون األول .وكانت آخر
خطوة على صعيد أسعار الفائدة
في آذار  ،2018عندما خفض العائد

على اإليداع واإلقراض لليلة واحدة
 100نقطة أساس إلى  16.75باملئة
و 17.75باملئة على الترتيب.
وقــال محمد أبــو باشــا محلل
االقتصاد املصري في بنك االستثمار
هيرميــس لرويتــرز ”كان متوقعا
حدوث تذبذب في أســعار العملة
احمللية في مقابل الدوالر بعد إنهاء
العملة بآلية حتويل أموال األجانب
 ...رأينا تدفقات أجنبية كبيرة نهاية
األســبوع املاضي في ســوق أدوات
الدين.

و”كان هناك قلق من حائزي الدوالر
من تراجع األســعار وهو ما دفعهم
للبيع وســط زيــادة العــرض عن
الطلب ...التذبذب سيستمر وفقا
حلجم التدفقات النقدية .توقعاتنا
ملتوسط سعر الدوالر مقابل اجلنيه
 17.95-17.90جنيه هذا العام لكن
قد نغير التوقعات بعد ما حدث يوم
األحد“.
ووفقــا آلخر بيانــات متاحة بلغت
استثمارات األجانب في أدوات الدين
احلكومي  14مليار دوالر حتى نهاية

أيلول وهــو ما يقل عن مســتوى
 17.5مليار دوالر املسجل في نهاية
حزيران ومســتوى  23.1مليار دوالر
املسجل في نهاية آذار .2018
وميتنع املسؤولون املصريون منذ فترة
عن الكشــف عن أرقام استثمارات
األجانب في أدوات الدين احلكومية
بعدما أخذت مسارا نزوليا.
وقالــت رضــوى الســويفي رئيس
قســم البحوث في بنك االستثمار
فاروس” :هنــاك معروض من الدوالر
أكثر من الطلب فــي البنوك وفقا
للبنــوك ذاتها لكن هذا لن يجعلنا
نغير توقعاتنا ملتوسط سعر الدوالر
عنــد  18.50جنيه هــذا العام إلى
أن نرى اســتمرار تدفقات األجانب
بقوة“.
وبرغــم جناح مصر في جــذب أموال
األجانب الســاخنة في أدوات الدين
قصيرة األجــل أال أنها لــم تتمكن
بعد من جذب استثماراتهم املباشرة
بنفس مســتوياتها قبــل انتفاضة
كانــون الثانــي  2011وذلــك برغم
حترير سعر صرف اجلنيه واإلصالحات
االقتصادية التي تطبقها احلكومة.
وتراجــع صافي االســتثمار األجنبي
املباشر إلى  1.1مليار دوالر في الفترة
بني متوز وأيلول  2018مقارنة مع 1.84
مليار دوالر قبل عام.
وبلــغ صافــي االلتزامــات بالعملة
الصعبة للبنــوك العاملة في مصر
نحــو 99.282مليــار جنيــه بنهاية
تشــرين األول ،وفقا لبيانــات البنك
املركزي.
وقال عــدد من مســتوردي األجهزة
الكهربائيــة في مصــر ،إن البنوك
توفــر كل طلباتهم مــن الدوالر دون

تأخير في حني قال بعض األفراد أنهم
يواجهون صعوبــات في توفير الدوالر
مــن البنوك دون مســتندات خاصة
بالسفر أو العالج.
وقال ثالثة من املتعاملني في السوق
املوازية للعملة فــي مصر لرويترز أن
السوق تشهد هدوءا في التعامالت.
وتعتمد مصر على االقتراض اخلارجي
واألموال الســاخنة من األجانب في
أدوات الديــن علــى املــدى القصير
فــي توفير الــدوالر بجانــب املصادر
األساسية مثل إيرادات قناة السويس
والســياحة وحتويــات املصريني في
اخلــارج والصادرات التي لم تشــهد
منوا يضاهي خطوة حترير سعر صرف
اجلنيه في أواخر .2016
وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية
صعب للعامــن املقبلني ،وهي حتاول
توسيع قاعدة مســتثمريها ومتديد
أجل اســتحقاق ديونهــا واالقتراض
بفائدة أقل.
وبلغ الدين اخلارجي ملصر  92.64مليار
دوالر في نهايــة يونيو حزيران املاضي
بزيادة  17.2باملئة على أساس سنوي.
وقال مســؤول مصرفي آخر في أحد
البنوك اخلاصة ”ميكننا االعتماد على
األموال الســاخنة في الفترة األولى
لإلصالح االقتصادي لكــن ال ميكننا
االعتماد عليهــا بعد مرور عامني من
اإلصالحات.
و”من اخلطير االعتمــاد على األموال
الساخنة كأحد مكونات االحتياطي
النقدي في ظل تراجع االســتثمارات
األجنبيــة املباشــرة .ال بــد أن يعي
املركزي أن عدم وجود مقومات وموارد
مستدامة للدوالر سيهبط بالعملة
احمللية من جديد“.

ﺍﻓﺎﻕ
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ﺯﺭﻉ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﺍﻟﻤﻌﻄﻲ ﻣﻨﺠﺐ
ﻋﺒــﺮ ﺗﺄﺟﻴــﺞ ﺣــﺮب إﻋﻼﻣﻴﺔ ﺑﲔ
اﻹﺳــﻼﻣﻴﲔ واﻟﻴﺴــﺎرﻳﲔ ،ﺑﺈﻣﻜﺎن
اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻋﺰل ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻪ وﻣﻨﻊ
ﻫﺬه اﻟﻘــﻮى ﻣﻦ ﺗﺸــﻜﻴﻞ اﺋﺘﻼف
ﻣﻨﺎﻫﺾ ﻟﻠﻘﺼﺮ.
ﺧﻼل اﻟﺸﻬﻮر اﻷﺧﻴﺮة ،ﺣﻤﻰ وﻃﻴﺲ
ﺣﺮب إﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺤﺖ ﺷﺒﻪ
داﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﻟﻴﺴــﺎر ﺑﺄﻏﻠﺐ ﻓﺼﺎﺋﻠﻪ،
وﺟﺰء ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻓﻲ اﳌﻐﺮب .ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳊﺮب
ﺷــﺨﺼﻴﺎت ﻗﻴﺎدﻳﺔ ﻣــﻦ اﻻﲡﺎ ﹶﻫﲔ
ﻛﻌﺒﺪ اﻹﻟﻪ ﺑﻨﻜﻴﺮان اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ،وﻧﺒﻴﻠﺔ ﻣﻨﻴﺐ
ﻗﺎﺋﺪة ﻓﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻴﺴــﺎر .ﺗﺪور ﻫﺬه
اﳌﻌــﺎرك اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﺑﺸــﺄن ﻗﻀﺎﻳﺎ
أﹸرﻳ ﹶﺪ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺸﺪ اﻧﺘﺒﺎه اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم.
وأﻫﻤﻬــﺎ ﻗﻀﻴﺔ اﻹﻋﻼﻣــﻲ ﺗﻮﻓﻴﻖ
ﺑﻮﻋﺸﺮﻳﻦ.
اﻋ ﹸﺘ ﹺﻘــﻞ اﻟﺼﺤﻔــﻲ ،ﻣﺆﺳــﺲ
ﺟﺮﻳﺪة أﺧﺒﺎر اﻟﻴــﻮم وﻛﺎﺗﺐ ﻣﻌﺮوف
ﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺎت ﻧﺎرﻳﺔ ﻣﻨﺘﻘﺪة ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ،
ﻓﻲ  23ﺷــﺒﺎط/ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺷﺒﺎط 2018
ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻻﲡﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸــﺮ واﻻﻏﺘﺼﺎب،
وﺣ ﹺﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑـ 12ﺳﻨﺔ ﺳﺠﻨﺎ ﹰ ﻧﺎﻓﺬا ﹰ
ﹸ
ﻓﻲ ﺗﺸــﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺗﺸﺮﻳﻦ
اﻟﺜﺎﻧﻲ اﳌﺎﺿﻲ .إﻻ أن ﺟﺰءا ﹰ ﻛﺒﻴﺮا ﹰ ﻣﻦ
اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم واﳌﻨﻈﻤــﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ
ﺗﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ ﺑﻮﻋﺸــﺮﻳﻦ .ﻓﻘﺪ أداﻧﺖ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺮاﺳﻠﻮن ﺑﻼ ﺣﺪود ﻣﺎ ﺟﺮى
وﻋﺪﺗﻪ ﻣﺸــﻮﺑﺎ ﹰ ﺑﺎﻟﻐﻤﻮض ،وﻋﺪت
ﳉﻨﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴــﲔ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
اﺳــﺘﻬﺪاﻓﺎ ﹰ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺎ ﹰ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻲ.
ﻛﻤﺎ أن ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﺄن اﻻﻋﺘﻘﺎل
اﻟﺘﻌﺴــﻔﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﺪ
ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﻮﻋﺸــﺮﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﹸﻋ ﹺﻘﺪت
أوﻟﻰ ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﻳﻮم اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ آذار/
ﻣﺎرس  2018ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻟﺔ ،وأن دواﻓﻌﻬﺎ
ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ .وﻃﺎﻟﺐ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻧﻔﺴﻪ
اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻪ ﻓﻮراﹰ ،وﺑﺠﺒﺮ
ﺿﺮره ،وﻓﺘﺢ ﲢﻘﻴﻖ ﺑﺸــﺄن ﻇﺮوف
اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
ﺿﺪ ﹶﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ.
ﻣﺒﺎﺷــﺮ ﹰة ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻘﺎل ﺑﻮﻋﺸــﺮﻳﻦ،
ا ﹼدﻋﻰ ﻋﺪ ﹲد ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ،ﻋﻠﻰ
ﺴﺨﺮ
ﻧﻄﺎق واﺳــﻊ ،أن اﻟﺼﺤﻔﻲ ﻳ ﹸ ﹼ
ﻗﻠﻤﻪ ﳋﺪﻣﺔ اﻹﺳــﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
وﺑﺎﻟﻀﺒــﻂ ﳋﺪﻣﺔ ﺑﻨﻜﻴــﺮان .وﺗﻠﻰ
ﻫــﺬا ﺗﻨﺎﺑــ ﹲﺰ إﻋﻼﻣﻲ ﺑﲔ اﻟﻴﺴــﺎر
واﻹﺳــﻼﻣﻴﲔ دام أﺷــﻬﺮا ﹰ ﻃﻮﻳﻠﺔ،
ﺑﺮﻏﻢ أن ﺑﻮﻋﺸــﺮﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﻠﻴﻔﺎ ﹰ
ﻃ ﹼﻴﻌﺎ ﹰ ﻟﺒﻨﻜﻴﺮان ،ﻓﻘﺪ ﻫﺎﺟﻤﻪ ﺑﺸﺪة
ﻋــﺎم  2011ﻧﻈﺮا ﹰ ﳌﻌﺎرﺿــﺔ زﻋﻴﻢ
اﻟﻌﺪاﻟــﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ آﻧــﺬاك ﳊﺮاك
اﻟﺮﺑﻴــﻊ اﳌﻐﺮﺑﻲ اﻟــﺬي أﻳﺪﺗﻪ ﺟﺮﻳﺪة
أﺧﺒــﺎر اﻟﻴﻮم ،ﳑﺎ دﻓــﻊ ﺑﻌﺾ أﻧﺼﺎر
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴــﻢ ﻣﻈﺎﻫﺮة أﻣﺎم
ﹲ
ﻧﺴﺦ ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻘﺮ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﹸﺣﺮﹺ ﹶﻗﺖ
أﺛﻨﺎء اﻻﺣﺘﺠﺎج.
وﳌﺎ أﺻﺒﺢ ﺑﻨﻜﻴﺮان رﺋﻴﺴﺎ ﹰ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ،
ﺣﲔ
ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻮﻋﺸــﺮﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎده ﻟﻪ ﻣﻦ ﹴ
ﳊﲔ آﺧﺮ .ﻓﻔﻲ ﻣﻘﺎل ﻧﺸــﺮه ﻳﻮم 23
أﻳﺎر/ﻣﺎﻳــﻮ  ،2012ﻋﺎب ﺑﺸــﺪة ﻋﻠﻰ
ﺑﻨﻜﻴﺮان ﻋﺪم ﺗﺄوﻳﻠﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺗﺄوﻳﻼ ﹰ
دﳝﻘﺮاﻃﻴــﺎﹰ ،وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗــﺮﹾك اﻟﻘﺮار
ﻛﺎﻣﻼ ﹰ ﺑــﲔ ﻳ ﹶﺪي اﳌﻠــﻚ ﻣﻌﻠﱢﻼ ﹰ – أي
ﺑﻨﻜﻴﺮان – ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺪﺳــﺘﻮر ،ﻓﺴﺨﺮ
ﻣﻨﻪ ﺑﻮﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺘﺴﺎﺋﻼﹰ:أي دﺳﺘﻮر
ﻫــﺬا اﻟــﺬي ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ ﻳﺎ ﺳــﻴﺪ
ﺑﻨﻜﻴﺮان؟ اﻟﺪﺳــﺘﻮر اﳌﻜﺘﻮب أم ﻏﻴﺮ
اﳌﻜﺘﻮب؟ ﻓﻲ إﺷــﺎرة إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﺨﺰن اﻟﺘﻲ
ﲡﻌــﻞ اﳉﻤﻴــﻊ ﺧﺎﺿﻌــﲔ ﻟﻠﻤﻠﻚ
وﺑﺎﺣﺜــﲔ ﻋﻦ رﺿــﺎه أوﻻ ﹰ وﻗﺒﻞ ﻛﻞ
ﺷﻲء ،إذ إﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻨﺎﻗﺸﻮن ﻗﺮاراﺗﻪ.
وﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ  ،2012ﻛﺘﺐ
ﺑﻮﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع ﻧﻔﺴﻪ ،وﻫﻮ
ﻋﺪم ﺗﺸــ ﹼﺒﺚ ﺑﻨﻜﻴﺮان ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺗﻪ

ﺗﺄﺟﻴﺞ ﺣﺮب إﻋﻼﻣﻴﺔ ﺑﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ واﻟﻴﺴﺎرﻳﲔ
اﻟﺪﺳــﺘﻮرﻳﺔ ﻛﺮﺋﻴــﺲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أﻋﻀﺎء ﺣﺰﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺰول إﻟﻰ اﻟﺸﺎرع
وﺗﺮﻛﻴﺰه ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺼﺮ :ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮاﺗﻬﺎ ،وﻣﻨﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻜﻴﺮان أن ﻳﺘﺠﻨﺐ اﻟﺴــﻘﻮط اﳌﺼﻄﻔــﻰ اﻟﺮﻣﻴــﺪ )وﻛﺎن آﻧﺬاك
ﻓﻲ أﺧﻄﺎء ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﻴﻮﺳﻔﻲ ﻣﻌﺮوﻓــﺎ ﹰ ﻛﺰﻋﻴﻢ ﻟﻠﺘﻴــﺎر اﳌﻨﺎﻫﺾ
اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ ،وأوﻟﻬــﺎ إﻓﺮاﻃﻪ ﻓﻲ اﳉﺮي ﻟﻠﻤﺨﺰن داﺧــﻞ اﻟﺒﻴﺠﻴﺪي( وﺣﺎﻣﻲ
ﺧﻠﻒ إرﺳــﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﺑــﲔ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪﻳــﻦ واﻟﺸــﻮﺑﺎﻧﻲ وأﻣﻴﻨــﺔ ﻣﺎء
واﻟﻘﺼﺮ إﻟﻰ درﺟــﺔ ﻓ ﹼﺮط ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻨﲔ وﻏﻴﺮﻫﻢ .وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ،2013
ﺻﻼﺣﻴﺎت اﳊﻜﻮﻣــﺔ ،أي ﺻﻼﺣﻴﺎت ﳌﺎ أﺻﺒﺢ اﻟﺮﻣﻴﺪ ﻛﻮزﻳﺮ ﻟﻠﻌﺪل ﳝﻴﻞ
إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣــﻊ اﻟﻘﺼﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
رﺋﻴﺴﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎﹰ.
وﻓﻲ ﻋﺎم  ،2013ﳌﺎ ﻇﻬﺮ أن ﺑﻨﻜﻴﺮان ﺑﻨﻜﻴﺮان ،ﺑﺪأ ﺑﻮﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻘﻒ إﻋﻼﻣﻴﺎ ﹰ
ﻋﺎﺟﺰ ﻋــﻦ ﲢﻘﻴﻖ أﻏﻠﺐ اﻹﺻﻼﺣﺎت إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻨﻜﻴــﺮان ﻛﻠﻤﺎ دار ﺻﺮا ﹲع
اﻟﺘﻲ ﺑﻨﻰ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﻘﺼﺮ أو
اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻓﻲ ﻇــﻞ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﳌﻘﺮﺑﲔ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺮ داﺧﻞ
ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻮﻋﺸــﺮﻳﻦ ﲟــﺮارة ﻋﻦ ذﻟﻚ ،اﻟﺒﻴﺠﻴﺪي ﻛﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﺑﺎح وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ
ﻣﺆﻛﺪاﹰ« أن ﺟﻞ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ اﻹﺻﻼح آﻧﺬاك.
اﻟﺘﻲ وﻋﺪ ﺑﻬﺎ (ﺑﻨﻜﻴﺮان) ﺗﻮﻗﻔﺖ وأن ﻳﹸﻀﺎف إﻟﻰ ﻫﺬا أن ﺟﺮﻳﺪة ﺑﻮﻋﺸﺮﻳﻦ
اﻟﻘﺮارات اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﳌﻔﺮوض ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻣﻦ ﺑﲔ اﳉﺮاﺋﺪ
أن ﺗﺸــﻐﻞ ﺑﺎﻟــﻪ وأﺣﺎدﻳﺜــﻪ ﻛﻠﻬﺎ اﻟﻜﺒــﺮى اﻟﺘــﻲ ﺗﻔﺘــﺢ ﺻﻔﺤﺎﺗﻬﺎ
ﻣﻌﻄﻠﺔ« .ﺑﻞ ﺳــﺨﺮ ﻣﻨــﻪ ﻣﺠﺪدا ﹰ ﺑﻨﺤﻮ داﺋــﻢ ﳌﻨﺘﻘﺪي اﻟﺴــﻠﻄﻮﻳﺔ
ﻗﺎﺋــﻼ ﹰ ﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎه إﻧــﻪ ﻋﻮض ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳــﻮا ﹰء ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﺎرﻳﲔ أم إﺳﻼﻣﻴﲔ،
اﻟﺪﺳــﺘﻮر واﻟﺪﻓﺎع ﻋــﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﺎم  2016وﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ
ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺻﺮﻳﺤــﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺼﺮ ،اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ ،ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ
إذا ﺗﻄﻠــﺐ اﻷﻣــﺮ ذﻟــﻚ ،واﳌﺒﺎدرة ﻣﺘﻌﺎﻃﻔﺔ ﻣﻊ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻴﺴــﺎر
ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ» ،ﻳﻔﺮ ﺑﻨﻜﻴﺮان اﳌﺴــﺘﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻘﺼﺮ ﻛﺎﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ
إﻟــﻰ اﻵداب اﻟﺴــﻠﻄﺎﻧﻴﺔ« .وﻳﻌﻨﻲ اﳌﻮﺣﺪ ،وﺧﺼﻮﺻــﺎ ﹰ أﻣﻴﻨﺘﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﻬﺎ اﳋﻀﻮع واﻟﺒﺤﺚ ﺑﺸﺘﹼﻰ اﻟﻄﺮق ﻧﺒﻴﻠﺔ ﻣﻨﻴﺐ ،وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ
واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻹﻇﻬﺎر أﻧﻪ ﻟﻴﺲ إﻻ ﺧﺎدﻣﺎ ﹰ ﺻﻔﺤﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ رﺳﺎﻟﺔ دﻋﻢ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ
وﻣﺴــﺎﻋﺪا ﹰ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻻ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﹰ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻣﺌﺔ ﺷــﺨﺼﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ .ﺑﺮﻏﻢ ﻛﻞ
ﻫﺬا ،ﻓــﺈن اﳊﻤﻠــﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت دﺳﺘﻮرﻳﺔ واﺳﻌﺔ.
ﹸ
ﺷﻨﱠﺖ ﺿﺪ ﺑﻮﻋﺸﺮﻳﻦ ﺑﹸﻨﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﹰ
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺣﻠﺔ أي اﻟﺴــﻨﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﳌﻐﺮﺑﻲ ،ﻛﺎن ﺑﻮﻋﺸــﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ادﻋﺎءات ﺑﺄن ﺑﻮﻋﺸﺮﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻳﺴﺎﻧﺪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدﻳﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ إﻻ ﻣﻜﺒﺮا ﹰ ﺻﻮﺗﻴﺎ ﹰ ﻟﻺﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎرﺿﻮن ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻟﺒﻨﻜﻴﺮان وﻋﺪوا ﹰ ﻟﻠﻴﺴﺎر.
ﺑﻨﻜﻴــﺮان ،وﺧﺼﻮﺻــﺎ ﹰ وﻗﻮﻓﻪ ﺿﺪ اﻟﺸــﻲء ﻧﻔﺴــﻪ ﻳﺘﻜﺮر ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ
ﺣﺮﻛﺔ »ﻋﺸــﺮﻳﻦ ﻓﺒﺮاﻳــﺮ« وﻣﻨﻌﻪ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧــﻲ وﻋﻀﻮ اﻷﻣﺎﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﳊــﺰب اﻟﻌﺪاﻟــﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﺣﺎﻣﻲ
اﻟﺪﻳﻦ .وﻣﻠﺨــﺺ اﻟﻘﻀﻴﺔ ،أﻧﻪ ﺛﻤﺔ
إﻋﺎدة إﺣﻴﺎء ﻟﻮاﻗﻌ ﹴﺔ ﻗﺪﳝﺔ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ
أﻳﺎم ﻛﺎن ﺣﺎﻣﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﹰ ﺟﺎﻣﻌﻴﺎ ﹰ
ﻟﻮﺣﻖ ﻋﻠــﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﺗﻬﺎﻣﻪ
ﺣﻴﺖ ﹺ
ﺑﺎﻟﺘﻮرط ﻓﻲ ﻋــﺮاك ﺟﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﳊﺠﺮ
ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻨﻪ وﻓﺎة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﻴﺴــﻰ أﻳﺖ اﳉﻴﺪ .وﻓﻲ ﻋﺎم ،1993
ﻗﻀــﺖ ﻣﺤﻜﻤــﺔ ﻓﺎس ﺑﺴــﻨﺘﹶﲔ
ﺳــﺠﻨﺎ ﹰ ﻧﺎﻓﺬا ﹰ ﺿﺪ ﻋــﺪد ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ
ﻳﺴــﺎرﻳﲔ وإﺳﻼﻣﻴﲔ ﺷــﺎرﻛﻮا ﻓﻲ
اﻟﻌﺮاك وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬــﻢ ﺣﺎﻣﻲ اﻟﺪﻳﻦ.
ﹸﻗ ﱢﺪﻣــﺖ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴــﺔ أﻳﻀﺎﹰ ،ﻣﻨﺬ
اﻟﺒﺪء ،ﻣــﻦ ﻃﺮف ﺟﻬﺎت ﻗﻮﻳﺔ داﺧﻞ
اﻹﻋﻼم اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ
أﻧﻬﺎ ﺻﺮاع ﺑﲔ اﻟﻴﺴﺎر واﻹﺳﻼﻣﻴﲔ،
وأﺻﺒﺤﺖ – أي اﳉﻬﺎت – ﺗﺘﻘﻮى أﻛﺜﺮ
ﻓﺄﻛﺜﺮ داﺧﻞ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻟﻘﺪ ﹸﻓ ﹺﺘﺢ اﳌﻠﻒ ﺿــﺪ ﺣﺎﻣﻲ اﻟﺪﻳﻦ
ﺑﻌﺪ رﺑﻊ ﻗــﺮن ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ،وﺑﺮﻏﻢ أن
اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻴﺔ اﻟﺸﻲء
اﳌﻘﻀــﻲ ﺑــﻪ ،ﺑﺴــﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎدات
وﺟﻬﻬﺎ ﺣﺎﻣــﻲ اﻟﺪﻳﻦ
ﻗﻮﻳﺔ ﻋــﺪة ﹼ
ﺿــﺪ اﻟﻘﺼﺮ ﻛﺎن آﺧﺮﻫــﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ
ﻟﻘﺎء ﺣﺰﺑﻲ »إن اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﺸــﻜﻠﻬﺎ
اﳊﺎﻟــﻲ ﻣﻌﻴﻘﺔ ﻟﻠﺘﻘــﺪم وﻟﻠﺘﻄﻮر
وﻟﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ« .ﻛﻤــﺎ دﻋــﺎ ﺣﺰﺑﻪ إﻟﻰ
اﺳﺘﻠﻬﺎم ﻣﺜﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ
ﺑﺈﺳــﺒﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘــﻲ ﻧﻈﻤــﺖ »ﻃﺎوﻟﺔ
ﻣﺴــﺘﺪﻳﺮة ﺟﻤﻌــﺖ ﻛﻞ اﻟﻔﺮﻗﺎء«
ﻣﺸــﻴﺮا ﹰ ﺑﺬﻟﻚ إﻟﻰ اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﻲ
ﺟﻤﻌﺖ ﻣﺆﻳﺪي ﻧﻈﺎم ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ
ﻓﺮاﻧﻜﻮ ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ واﳌﻨﺎﺿﻠﲔ ﺿﺪه
ﻣﻦ ﻳﺴــﺎرﻳﲔ ودﳝﻘﺮاﻃﻴــﲔ واﻟﺘﻲ
أﻓﻀﺖ إﻟﻰ إﻗﺎﻣــﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ

ﻓﻲ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ.
و«ﺣﺎﻣــﻲ اﻟﺪﻳــﻦ« ،وﰎ ذﻟــﻚ ﻋﺒﺮ
ﻼﺣﻖ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻄﺮح ﺑﺸــﻜﻞ واﺳﻊ إذ
وإن ﻛﺎن ﺣﺎﻣــﻲ اﻟﺪﻳــﻦ ﻳ ﹸ ﹶ
ﹼ
اﻧﺘﻘﺎده اﻟﺸــﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴــﺔ ،ﻓﺈن
ﲤﻜ ﹶﻦ اﳌﺒــﺎدرون ﻣﻦ اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ آﻻف
ﺑﻮﻋﺸــﺮﻳﻦ ﻗﺪ اﻋ ﹸﺘ ﹺﻘﻞ ﺑﻌﺪﻣﺎ آﺧﺬ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺴﺒﻮك،
اﳌﻠﻚ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﹰ ﺑﻨﻘﺎﺋﺺ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﻓﻲ وذﻟﻚ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ إﻻ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺤﻜﻢ
اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺷﻬﻴﺮة.
ﻓــﻲ ﺧﻮارزﻣﻴﺎﺗﻪ اﳌﻌﻘــﺪة اﻟﺘﻲ ﻻ
ﱡ
اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻨﻬﺎ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ إﻻ
ﹸﻔﻬــﻢ أول ﺟﻤﻠــﺔ ﻓﻲ ﳝﻜﻦ
ﳝﻜــﻦ أن ﺗ ﹶ
ﹼ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ
اﻓﺘﺘﺎﺣﻴــﺔ ﺑﻮﻋﺸــﺮﻳﻦ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺟﻬﺰة
ﻣﺴــﺘﻔﺰة إﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴــﺪ» :اﳊﻜﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻟﻴــﺲ ﻧﺰﻫﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺸــﺎﻃﺊ ﻓﻲ اﻟﻀﺮورﻳﺔ.
ﻃﻘــﺲ ﻣﻌﺘﺪل« ،ﻓﻲ إﺷــﺎرة ﻣﻨﻪ ﺗﺘﻜــﺮر اﳊﻜﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴــﻬﺎ اﻵن ﻣﻊ
رﲟﺎ إﻟﻰ ﺗﻮاﺟــﺪ اﳌﻠﻚ آﻧﺬاك ﺑﻘﺼﺮه ﻗﻀﻴﺔ أﻣﻴﻨﺔ ﻣﺎء اﻟﻌﻴﻨﲔ اذ ﺗ ﹸﺘﺪاوﹶل
اﻟﺸــﺎﻃﺌﻲ ﺑﺎﻟﺸــﻤﺎل ﲟﻨﺎﺳــﺒﺔ ﺻــﻮرﹲ ﻟﻬﺎ ﻣــﻦ دون ﺣﺠــﺎب .ﻓﻘﺪ
ﻋﻴﺪ ﻣﻴــﻼده اﻟﺬي ﻳﻮاﻓــﻖ اﻟﻌﻄﻠﺔ ﹸﻗ ﱢﺪﻣﺖ ﻛـ«ﻣﻨﺎﻓﻘﺔ« ﺗﻌﻴﺶ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺼﻴﻔﻴــﺔ ﺑﺎﳌﻐــﺮب .ﻟــﻢ
ﻳﻜﺘﻒ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﳋﺎرج ،وﺗﺮﻳﺪ أن ﲤﻨﻊ ذﻟﻚ
ﹺ
ﺘﺎﺟﺮة ﻓﻲ
ﺑﻮﻋﺸــﺮﻳﻦ ﺑﻬﺬا ﺑﻞ أﺿــﺎف ﻛﻼﻣﺎ ﹰ ﻋﻦ ﺑﻨﺎت ﺟﻨﺴﻬﺎ وﻛـ« ﹸﻣ ﹺ
ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﻳﹸﻌﺘ ﹶﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ« وﻋــﺪوة ﻟﻠﻔﻜــﺮ اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ
اﳌﻐﺮب ﲡﺮؤا ﹰ ﻛﺒﻴــﺮا ﹰ ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻚ» :ﻣﺎ واﻟﻴﺴﺎري.
ﻋﺎد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﺷﺎﺑﺎﹰ ،وﻻ ﻋﻬﺪه ﻃﺒﻌﺎ ﹰ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﺮﺟﻊ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮﻳﺐ،
ﺟﺪﻳﺪاﹰ ،وﻻ ﺣﻜﻤﻪ ﺑﻼ ﺳــﻮاﺑﻖ .إﻧﻪ ﳒﺪ أن أﻏﻠﺐ ﻣــﺎ ﻗﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ،
ﻣﻠﻚ ﺣﻜﻢ  18ﺳﻨﺔ ﺑﺤﻠﻮﻫﺎ وﻣﺮﻫﺎ ،ﻓﺎﻟﺴﻴﺪة ﻣﺎء اﻟﻌﻴﻨﲔ ﻣﻦ اﻟﺰﻋﻴﻤﺎت
وﻋﺎﻳﺶ أزﻣﺎت ﻛﺒﻴﺮة وﺻﻐﻴﺮة ،ﻟﻜﻦ اﶈﺎﻓﻈــﺎت اﻟﻨــﺎدرات ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟــﺔ
أﺧﻄﺮ أزﻣــﺔ ،ﺑﻨﻈﺮي ،ﻫــﻲ اﻷزﻣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،اﻟﻠﻮاﺗﻲ داﻓﻌﻦ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﹰ ﻋﻦ
اﳊﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﻒ ﺣﺮﻳﺔ اﳌﺮأة ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻫﻨﺪاﻣﻬﺎ ،ﺑﻞ إﻧﻬﺎ
إﻻ ﻣــﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺟﺒــﻞ اﳉﻠﻴﺪ ﻓﻮق داﻓﻌﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣــﺮة ﻋﻦ اﻟﺰﻋﻴﻤﺔ
اﳌﺎء ،ﻓﻴﻤﺎ اﳉﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻻ ﻳﺮى ﺑﺎﻟﻌﲔ اﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ ﻧﺒﻴﻠﺔ ﻣﻨﻴﺐ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺎدرت
اﻟﻐﺎﻓﻠﺔ« .اﻋ ﹸﺘ ﹺﻘﻞ ﺑﻮﻋﺸﺮﻳﻦ أﺷﻬﺮا ﹰ اﳉﻬﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣﺎء
ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺪ ﻟﻠﻤﻠﻚ ،وﻗﺒﻠﻪ اﻟﻌﻴﻨﲔ اﻟﻴﻮم إﻟﻰ إﻃﻼق ﺣﻤﻠﺔ ﺿﺪ
ﻛﺬﻟﻚ اﻋ ﹸﺘ ﹺﻘﻞ ﻋﻠﻲ أﻧﻮزﻻ ﻋﺎم  2013اﻷﻣﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺷﺘﺮاﻛﻲ اﳌﻮﺣﺪ.
ﺳﻤﺎه ﻏﻴﺎﺑﺎت ﻫﻜﺬا ﻛﺘﺒﺖ ﻣﺎء اﻟﻌﻴﻨﲔ ﻓﻲ ﺗﺪوﻳﻨﺔ
أﺷﻬﺮا ﹰ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎده ﳌﺎ ﹼ
ﻟﻬــﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻴــﺲ ﺑﻮك ﻋــﺎم 2015
اﳌﻠﻚ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ واﳌﺘﻜﺮرة.
ﺗﺒﻨﹼــﻰ ﺟــﺰ ﹲء ﻛﺒﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ »اﳊﻤﻠــﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮوﺟﻬــﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮون
اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ وﻣﻦ رواد اﻟﺸــﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮح ﺿﺪ ﻧﺒﻴﻠﺔ ﻣﻨﻴﺐ ﺑﻨﺎ ﹰء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻠﻬﺎ
اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﺷﺒﻪ رﺳﻤﻲ وﻟﺒﺎﺳــﻬﺎ ﺣﻤﻠﺔ ﺑﺌﻴﺴﺔ وﻣﻨﺤﻄﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻗﻀﻴﺘﹶﻲ »ﺑﻮﻋﺸــﺮﻳﻦ« وﻏﻴﺮ ﻻﺋﻘﺔ و ﹶﻣﻦ أراد أن ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﻨﻴﺐ،

ﻓﻠﻴﻮاﺟــﻪ ﺧﻄﺎﺑﻬــﺎ واﺧﺘﻴﺎراﺗﻬــﺎ
واﻟﺒﺪاﺋــﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺣﻬــﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر
ﻓﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻴﺴﺎر«.
وﻟﻨﺬﻛﺮ أن ﻣــﺎء اﻟﻌﻴﻨﲔ ﺗﻨﺘﻘﺪ ﻫﻨﺎ
ﺑﻌﺾ أﺑﻨﺎء وﺑﻨــﺎت ﺻﻔﻬﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﳉﻬﺎت اﻟﻘﻮﻳــﺔ اﳌﺒﺎدﹺرة ﻹﻃﻼق
ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳊﻤﻼت .ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻟﺘﺼﺮﻳــﺢ ،ﻛﺘﺒﺖ ﻣﺎء
اﻟﻌﻴﻨﲔ ﻣﺮة أﺧــﺮى ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺔ ﻣﻊ
ﻧﺒﻴﻠﺔ ﻣﻨﻴﺐ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﹸﻬ ﹺﺪ ﹶﻓﺖ ﺑﺸﺄن
ﺣﻴﺎﺗﻬــﺎ اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ واﻷﺳــﺮﻳﺔ،
ﺑﻌﺪﻣﺎ دﻋــﺖ إﻟﻰ ﲢﺮﻳــﺮ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ
اﻟﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺸﻌﺐ.
وأﺷﺎرت ﻣﺎء اﻟﻌﻴﻨﲔ ﺿﻤﻨﻴﺎ ﹰ إﻟﻰ أن
ﹶﻣﻦ ﻳﻄﻠﻖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳊﻤﻼت ﻟﻴﺴﻮا
ﻣﻮاﻃﻨﲔ اﻋﺘﻴﺎدﻳﲔ ﺑﻞ أﻧﺎس أﻗﻮﻳﺎء،
ﳑﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﻘﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ
اﻟﺒــﻼد ،إذ ﲢﺪﺛــﺖ ﻋــﻦ »ﻃﺮﻳﻘــﺔ
ﳑﻨﻬﺠــﺔ« ﻓــﻲ ﺗﺒﺨﻴــﺲ اﻟﻨﺨﺐ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳊﺰﺑﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺪﻋﻮ ،وﻓﻘﺎ ﹰ
ﻟﻬــﺎ إﻟــﻰ »اﳋــﻮف اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ ﺑﻠﺪ ﻳﻘﺘﻞ ﻣﺆﺳﺴــﺎﺗﻪ
ﹼ
وﻳﺴــﻔﻪ ﻣﻨﺘﺨﺒﻴــﻪ
وأﺣﺰاﺑــﻪ
وﺳﻴﺎﺳــﻴﻴﻪ ﻟﻴﺘﺮك اﻟﻔــﺮاغ« .وﻓﻲ
اﳋﺘــﺎم أوﻣﺄت ﻣﺎء اﻟﻌﻴﻨــﲔ إﻟﻰ أن
ﺳﺒﺐ اﺳــﺘﻬﺪاف ﻣﻨﻴﺐ ﺳﻴﺎﺳﻲ:
»ﻣﻦ ﺣﻖ ﻧﺒﻴﻠﺔ ﻣﻨﻴــﺐ ،ﻛﻤﺎ ﺑﻘﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﲔ ،اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋــﻦ آراﺋﻬﺎ
وﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ ﺑﺤﺮﻳﺔ«.
ﻳﺒﺪو أن ﻫﻨﺎك ﺳﺒ ﹶﺒﲔ رﺋﻴﺴﲔ ﻟﻬﺬه
اﳊﻤﻼت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت
اﻟﺜﻼث ،واﻟﺘﻲ ﺗﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﹶﲔ
ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ،اﻟﺴــﺒﺐ اﻷول
أن اﻟﺒﺮﳌﺎﻧ ﱠﻴﲔ ﺣﺎﻣــﻲ اﻟﺪﻳﻦ وأﻣﻴﻨﺔ
ﻣﺎء اﻟﻌﻴﻨﲔ ﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻼﺋﻞ داﺧﻞ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻘﺪون
ﺳــﻠﻄﻮﻳﺔ اﳊﻜﻢ ﺑﺎﺳــﺘﻤﺮار ،وﻣﻦ
دون ﻣﻮارﺑــﺔ ﻛﻤﺎ أﻧﻬﻤﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺑﻮﻋﺸــﺮﻳﻦ ،وﻗﻔﺎ ﺑﻘــﻮة إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﺑﻨﻜﻴــﺮان ﺿﺪ اﻟﺮﺑﺎﻋﻴــﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ –
ﺗﺘﻜ ﹼﻮن ﻣﻦ أﺣﺰاب ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺮ
ﻫــﻲ اﻻﲢــﺎد اﻟﺪﺳــﺘﻮري واﻻﲢﺎد
اﻻﺷــﺘﺮاﻛﻲ واﳊﺮﻛــﺔ اﻟﺸــﻌﺒﻴﺔ
واﻟﺘﺠﻤــﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﺣــﺮار – ﻓﻲ
أﺛﻨﺎء اﻟﺒﻠﻮﻛﺎج اﻟﺸﻬﻴﺮ ﻋﺎم -2016
 ،2017واﻟﺬي أدى إﻟﻰ إﻋﻔﺎء ﺑﻨﻜﻴﺮان
ﻣﻦ رﺋﺎﺳــﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ دون ﺳﻨﺪ
دﺳﺘﻮري .اﻟﺴــﺒﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،أن ﻫﺆﻻء
اﻟﺜﻼﺛﺔ أﻋﻠﻨﻮا وﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴــﺘﺪﳝﺔ
ﻋﻦ دﻋﻤﻬــﻢ ﻟﻠﺘﻘﺎرب اﻹﺳــﻼﻣﻲ
اﻟﻴﺴــﺎري ﻓﻲ أﻓــﻖ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﺒﻬﺔ
ﻠﺤــﻞ ﻣﻴــﺰان اﻟﻘﻮى
ﺗﻌﺪدﻳــﺔ ،ﹸﲢ ﹺ
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗــﻮى اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وﺿﺪ اﻟﻨﺨﺒﺔ
اﳌﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺸــﺄن اﻟﻌﺎم واﻟﺘﻲ
ازدادت ﺳــﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﺮار
اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ واﻻﻗﺘﺼــﺎدي وﻛﺬﻟﻚ
ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣــﻦ اﻹﻋﻼم ﲟﺎ ﻓﻴﻪ
اﻟﺸــﺒﻜﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم
.2013
إن اﻟﻘﻮى اﻟﺘﻲ ﺗ ﹸﺒﺎدر إﻟﻰ إﻃﻼق ﺣﺮوب
إﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﻛﺎﳌﺬﻛــﻮرة أﻋﻼه ،ﺗﻀﺮب
ﻋﺼﻔﻮرﹶﻳﻦ ﺑﺤﺠﺮ واﺣﺪ :ﻓﻬﻲ ﲢﺎول
إﺿﻌﺎف ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻣﺤﻮرﻳﺔ
داﺧﻞ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ اﳌﻌﺎرض،
وﻣــﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن ﻫــﺬا اﻟﻌﺮاك
اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﻴﺴﺎري-اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي
ﻳﺪوم ﻣﻨﺬ ﺳــﻨﻮات ،إﳕﺎ اﺣﺘﺪم ﻓﻲ
اﻷﺷــﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮة ،ﻳﺠﻌﻞ أي ﺗﻘﺎرب
ﻓﻌﺎل وواﺳــﻊ ﺑﲔ اﻟﺘﻴﺎرﹶﻳﻦ ﺷــﺒﻪ
ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﻓﻲ اﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ اﳌﻨﻈﻮر.
ﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﺨﻔﻒ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺴــﻠﻄﺔ وﻳﹸﺒﻌﺪ إذا ﹰ أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻬﻢ
ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﻘﻮى ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ
ﲢﺮك اﻟﺒﻼد ﺑﺎﲡﺎه اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ.
اﳌﻌﻄﻲ ﻣﻨﺠﺐ ﻣﺤﻠﻞ ﺳﻴﺎﺳــﻲ
وﻧﺎﺷــﻂ ﺣﻘﻮﻗــﻲ وﻣــﺆرﹼخ ﻓــﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ-اﻟﺮﺑﺎط.
ﺻﺪى

ﻛﻴﻒ ﻧﺠﺤﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻭﻳﺾ ﺍﻟﺼﻴﻦ
ﺩﻳﻔﻴﺪ ﻟﻮﺑﻴﻦ
ﻟﻨﺪن
ان اﻟﻘــﺎدة اﻟﺼﻴﻨــﲔ ﻳﺤﺒــﻮن
ﺷــﻌﺎراﺗﻬﻢ وﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ
ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻓﺈن اﺛﻨﲔ ﻣﻦ
ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻌﺎرات ﻳﻌﻜﺴــﺎن ﺗﻔﻜﻴﺮ
ﺑﻴﺠﲔ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة .إن اﻟﺸﻌﺎر
اﻻول ﻫﻮ ﻣﺒﺪأ اﳊﺬر ﺗــﺎو ﺟﻮاﱋ ﻳﺎﱋ
ﻫــﻮي واﻟﺬي ﻋﺎدة ﻣــﺎ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻟﻠﻐﺔ
اﻻﳒﻠﻴﺰﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺤــﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ »
أﺧﻔﻲ ﺿﻮؤك واﻧﺘﻈــﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﲔ
وﻗﺘﻚ » وﻫﻮ اﳌﺒﺪأ اﻟﺬي اﺳﺘﺮﺷﺪت
ﺑﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻟﻌﻘﻮد ﺑﻌﺪ
ان ﻗﺎم دﻳﻨﺞ ﻛﻴﺴﺎوﺑﻴﻨﺞ ﺑﺘﺮﺳﻴﺨﻪ
ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ،وﻟﻜــﻦ ﻓﻲ اواﺧﺮ
ﺳــﻨﺔ  2013ﻗــﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺸــﻲ
ﺟﻴﻨﺒﻴﻨــﻎ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﺷــﻌﺎر ﺟﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﺟﻞ ﲢﺪﻳــﺪ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻛﺜﺮ ﺣﺰﻣﺎ
وإﻇﻬــﺎرا ﻟﻠﻘﻮة :ﻓﲔ ﻓــﺎ ﻳﻮ وي أو »
اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﳒﺎزات«.
إن اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺳﻴﺎﺳــﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ
ﺣﺎزﻣﺔ ﲢﺖ ﻇﻞ ﺣﻜﻢ ﺗﺸــﻲ ﻛﺎن
واﺿﺤﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣــﻜﺎن ﻓﻤﻦ إﻋﻼن
اﻟﺼﲔ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻓﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ
ﺑﺤﺮ اﻟﺼﲔ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻓﻲ اواﺧﺮ ﺳﻨﺔ

 2013وﻣﺮورا ﺑﺨﻠــﻖ » ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ
اﻻرض » ﻓــﻲ ﺑﺤﺮ اﻟﺼــﲔ اﳉﻨﻮﺑﻲ
ووﺻــﻮﻻ اﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺒــﺎدرة اﳊﺰام
واﻟﻄﺮﻳﻖ.
وﻟﻜــﻦ ﻣﺆﺧﺮا ﻇﻬﺮت اﺷــﺎرات ﺑﺄن
اﻟﺼﲔ ﻗﺪ ﺗﻌﻴــﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﺪرﺗﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴــﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻻﳒﺎزات
ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺪو ان ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ان ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺗﺸــﻲ ﻗﺪ اﺻﺒﺤﺖ ﻓﻲ ﻣﺰاج ﺗﻘﺪﱘ
اﻟﺘﻨﺎزﻻت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤــﺪة اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﻟﻘﺪ
ﺑﺪأ ﺑﻌــﺾ اﻻﻛﺎدﳝﻴــﲔ اﻟﺼﻴﻨﻴﲔ
ﻳﺘﺴﺎءﻟﻮن ﻣﺎ اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﲔ ﻣﺬﻧﺒﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﳌﺜﺎل ﺟﺎدل ﻳﺎن ﻛﻴﻮﺗﻮﻧﻎ وﻫﻮ ﻋﻤﻴﺪ
ﺑﻌﺜﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
ﻣﺆﺧــﺮا ،ﺑﺈن اﻟﺼﲔ ﻗﺪ ذﻫﺒﺖ ﺑﻌﻴﺪا
وان ﻋﻠﻰ اﻟﺼﲔ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﺎ
ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﻗﻠﻴﻤﻲ اﺿﻴﻖ وﻟﻘﺪ دﻋﺎ
ﺧﺒﻴﺮ اﺧﺮ ﻣﻘﺮه ﺑﻴﺠﲔ ﺗﺸﻲ ﻳﻨﻬﻮﻧﻊ
اﻟﻰ »إﻋﺎدة اﻟﺘﻤﺮﻛﺰ« ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.
ان اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺤﻮل
اﻟﺼﻴﻨﻲ ﲡــﺎه اﻋــﺎدة اﻟﺘﻤﺮﻛﺰ ﻫﻮ
اﻟﺮﺋﻴــﺲ اﻻﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟــﺪ ﺗﺮاﻣﺐ،
واﻟﺬي ﻃﺒﻖ ﻧﺴﺨﺘﻪ ﻣﻦ اﳊﺰم ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻻﻣﻴﺮﻛﻴــﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ،

ﺑﺪﻋــﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻛﺎﻣــﻞ اﻟﻄﺒﻘﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴــﺔ ،وﻣﻌﻈﻢ
اﻟﻄﺒﻘــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ اﻻوروﺑﻴــﺔ
ﻛﺬﻟﻚ واﻻن ﺑﻌــﺪ ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻮاء ﻣﻦ
اﻟﻐﺮب ﻓــﺈن ﻣﻦ ﻏﻴــﺮ اﳌﻔﺎﺟﺊ ،ان
اﻟﺼﲔ ﻗﺪ اﺻﺒﺤﺖ أﻛﺜﺮ ﺣﺬرا ﲡﺎه
اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻺﻣﺎم.
ﻟﻜﻦ اﳊﺬر اﻟﺼﻴﻨﻲ اﳊﺎﻟﻲ اﻳﻀﺎ ﻳﻌﻮد
ﻓﻲ ﺟــﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻪ اﻟﻰ ﻫﺸﺎﺷــﺔ
اداءﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺨﺒﺮك
اي ﺷﺨﺺ ﺳﺎﻓﺮ ﻣﺆﺧﺮا اﻟﻰ ﺑﻴﺠﲔ
ﻓﺈن اﻟﺸــﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﺸﺎؤم اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻫﻨﺎك ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
اﳊﺎل اﻻن.
ان ﺗﺮاﺟــﻊ اﻟﻨﻤــﻮ اﻟﺼﻴﻨﻲ اﻟﻰ ﺣﺪ
ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺸــﻜﻠﺔ ذاﺗﻴﺔ ﻓﻤﻨﺬ اﻋﻼن
ﺗﺸــﻲ ﺳــﻨﺔ  2017ﺑﺈن اﻻﺳﺘﻘﺮار
اﳌﺎﻟﻲ ﻫﻮ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻣﻦ ﻗﻮﻣﻲ ،أﺻﺒﺢ
ﻫﻨﺎك اﺳــﺘﻴﺎء ﻋﺎم ﲡﺎه اﺨﻤﻟﺎﻃﺮة ﻣﻦ
ﻗﺒــﻞ اﳊﻜﻮﻣﺎت اﶈﻠﻴــﺔ واﻟﻘﻄﺎع
اﳌﺎﻟــﻲ ،وﻧﻈﺮا ﻹن ﻫﺬﻳــﻦ اﻟﻼﻋﺒﲔ
ﻛﺎﻧــﺎ اﶈﺮﻛــﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴــﲔ ﻟﻠﻨﻤﻮ
اﻟﺼﻴﻨــﻲ ﻓﻲ اﻟﺴــﻨﻮات اﻟﻌﺸــﺮ
اﻷﺧﻴﺮة ،ﻓﺈن اﻟﻌﺰوف ﻋﻦ اﺨﻤﻟﺎﻃﺮة ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﳌﺴــﺆوﻟﲔ اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﲔ وﻣﺪراء
اﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ أدى ﺑﺸــﻜﻞ
ﻃﺒﻴﻌــﻲ ﻟﺘﻔﺮﻳــﻎ اﻻﻗﺘﺼــﺎد ﻣﻦ

ﻃﺎﻗﺎﺗﻪ.ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﺼﺪر آﺧﺮ ﻏﻴﺮ
ﻇﺎﻫﺮ ﻟﻬﺸﺎﺷﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ:
ﺣﺴــﺎب رأس اﳌــﺎل ﻣــﻦ ﻣﻴــﺰان
اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺼﻴﻨــﻲ ،ﻓﻤﻨﺬ 2014
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑــﺪأت اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻬﺒﻮط ﻣﻦ ذروﺗﻬﺎ واﻟﺘﻲ
وﺻﻠﺖ اﻟﻰ  4ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ
)اﻟﻰ  3ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر اﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻴﻮم(،
ﻓﺈن اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ

ﻣــﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﳝﻜﻦ ان ﺗﺘﺴــﺒﺐ
ﺑﻪ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺮأﺳــﻤﺎﻟﻴﺔ اﳋﺎرﺟﺔ
اﻟﺰاﺋــﺪة ﻋﻦ اﳊﺪ ﻋﻠــﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﺼﲔ
ﺑﺎﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ودورﻫﺎ اﻟﻌﺎﳌﻲ.
ﻓﻲ اي اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺎﺷــﺊ ،ﻫﻨﺎك راﺑﻂ
ﻣﻬﻢ ﺑﲔ ﺳﻼﻣﺔ ﺣﺴﺎب رأس اﳌﺎل
واﻻﻗﺘﺼﺎد اﶈﻠﻲ ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻻﻣﻮال
ﺗﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺒــﻼد ﻓﻜﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﻷي
ﺷــﺨﺺ ان ﻳﺘﻮﻗﻊ ان ﺗﻜﻮن اﻟﺜﻘﺔ
اﶈﻠﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ؟
إﺿﺎﻓــﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓــﺈن اﻫﻢ ﻣﺤﺮك
وﺣﻴــﺪ ﻟﺘﺪﻓﻘــﺎت رؤوس اﻻﻣــﻮال
ﻣــﻦ واﻟــﻰ اي اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺎﺷــﺊ ،ﻫﻮ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻈــﺮوف اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﻟﻔﻀﻔﺎﺿــﺔ ﺑﻌﺪ اﻻزﻣــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺳــﻨﺔ  2008دﻓﻌﺖ ﺑﺮؤوس اﻻﻣﻮال
ﲡﺎه اﻟﺼﲔ ودول ﻧﺎﻣﻴﺔ أﺧﺮى ،وﻫﺬا
ﻣﺎ ﺳــﺎﻋﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ
اﻟــﻰ  4ﺗﺮﻳﻠﻴــﻮن دوﻻر اﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ
اﳌﻘــﺎم اﻻول :ان اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻜﻤﻲ
ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟــﻲ اﻻﻣﻴﺮﻛﻲ
ﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﳌﺮﺑﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
ان ﺗﺴــﺘﻘﺮض ﺑﺎﻟــﺪوﻻر وﺟﻌــﻞ
اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﻋﺎﳌﻲ داﺋﻢ
ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﳑﺎ ادى اﻟﻰ ﺗﺪﻓﻖ اﻻﻣﻮال
ﻋﻠــﻰ اﻟﺼﲔ .واﻟﻌﻜــﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ

ﻓﺈن اﻟﺘﺸــﺪﻳﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻟﻠﻈﺮوف
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات
اﳋﻤﺲ اﳌﺎﺿﻴﺔ ،ﻗﺪ ﺳــﺎﻋﺪ ﺑﻨﺤﻮ
اﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﺬب اﻟــﺪوﻻرات ﺑﻌﻴﺪا
ﻋﻦ اﻟﺼﲔ ،ﳑﺎ ﺗﺴــﺒﺐ ﻓﻲ ﺧﺴﺎرة
اﻟﺒﻼد ﻟﻺﺣﺘﻴﺎﻃﺎت واﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ،
وﻫﺬا ﻳﻌﻮد ﺟﺰﺋﻴﺎ اﻟﻰ ان اﻟﺸــﺮﻛﺎت
اﻟﺼﻴﻨﻴــﺔ ﻋــﺎدة ﻣﺎ ﺗﺴــﺪد اﻟﺪﻳﻦ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮى اﻟﺪوﻻر وﺗﺮﺗﻔﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻻر ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﶈﺎﻓﻆ
اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻫﻢ اﻗﻞ رﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺷــﺮاء
ﺳﻨﺪات اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﻀﻴﻒ ﻓــﺎرق اﻟﻔﺎﺋــﺪة ﺑﲔ اﻟﺼﲔ
واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤــﺪة ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ
اﳊﺎل ﻓﻲ اﻻﺷﻬﺮ اﻻﺧﻴﺮة.
ان اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ،ﳌﺎذا ﻟﻢ ﺗﻨﺨﻔﺾ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃــﺎت اﻟﻰ اﻗﻞ ﻣﻦ  3ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن
دوﻻر اﻣﻴﺮﻛﻲ واﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺠﻌﻞ ﺻﻨﺎع
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﲔ اﻛﺜﺮ ﻋﺼﺒﻴﺔ،
ﻫﻮ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎت
رؤوس اﻻﻣــﻮال اﳋﺎرﺟــﺔ ،واﻟﺘﻲ ﰎ
ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ اواﺧﺮ ﺳﻨﺔ  2016واواﺋﻞ
ﺳــﻨﺔ  2017وﻟﻜﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻗﺪ ﻻ
ﺗﻜﻮن ﻏﻴــﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺧﺘــﺮاق ﺑﻨﺤﻮ
ﻛﺎﻣﻞ ،ﻓﺘﺎرﻳــﺦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﻳﻌﻠﻤﻨﺎ اﻧــﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻳــﺪ اﻻﻣﻮال

اﳋــﺮوج ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ﻓﻬﻲ ﺳــﺘﻔﻌﻞ
ذﻟﻚ .ان وﺟﻮد ﺣﺴﺎب رأﺳﻤﺎل ﻫﺶ
واﻟﺸــﻜﻮك اﻟﺬاﺗﻴــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﳝﻜــﻦ ان ﻳﺨﻠﻘﻬــﺎ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ
اﺳــﺲ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ
ﺻﻴﻨﻴــﺔ ﺣﺎزﻣﺔ وﻓﻲ اﳌــﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ان
ﻳﻨﺘﻘﺪ رﺋﻴﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ
اﻻﻣﻴﺮﻛﻲ ﺟﻴﺮوم ﺑﺎول ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻨﻘﺪي ﺑﻨﺤﻮ ﺳﺮﻳﻊ ﺟﺪا،
رﲟﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠــﻰ ﺗﺮاﻣﺐ ان ﻳﺘﻮﻗﻒ
ﻟﻠﺤﻈﺎت واﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺬي ﻟﻌﺒﺘﻪ
اﳌﻌﺪﻻت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،اﻷﻋﻠﻰ ،واﻟﺪوﻻر
اﻻﻗــﻮى ﻓﻲ ﺗﺮوﻳﺾ اﻟﺜﻘــﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ
ﻟﻠﺼﲔ .ان وﺟﻮد اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻓﻴﺪراﻟﻲ
ﻣﻦ اﳊﻤﺎﺋﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﺪﻳﺔ ﻟﺒﻴﺠﲔ.
دﻳﻔﻴــﺪ ﻟﻮﺑــﲔ :رﺋﻴــﺲ اﻗﺘﺼﺎدات
اﻻﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷــﺌﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﺳﻴﺘﻲ
وزﻣﻴﻞ ﻣﺸــﺎرك ﻓﻲ ﺗﺸﺎﰎ ﻫﺎوس.
ان ﻛﺘﺎﺑﻪ رﻗــﺺ اﻟﺘﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت :اﻟﺪول
اﻟﻨﺎﻣﻴــﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﻔﺎﻳﻨﻨﺸــﺎل ﺗﺎﳝﺰ
واﺣﺪا ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﻜﺘﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻟﺴﻨﺔ .2018
ﺑﺮوﺟﻴﻜﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﻴﺖ
www.project-syndicate.org
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ثقافة

دراسة
الرجل الذي قرر أن يصبح كاتبًا

قراءة في (تجربة)الروائي إرسكين كالدويل
شكيب كاظم
ــمها ...جتربة Call it
وأنــا أقرأ كتاب ( َ
س ِّ
 )experienceمذكرات الروائي األمريكي
الشهير (إرسكني كالدويل Erskin Cald
 )1987-Well) (1903ترجمهــا الشــاعر
واملترجم علي احللي – رحمه اهلل -وراجع
النص املترجم الدكتور عبد الستار جواد،
الطاقة اإلبداعيــة اجلميلة ،والذي غادرنا
للعيش في الواليــات املتحدة األمريكية
ب ُ َع ْيــ َد  ،2003والذي اســتقرأت أنه كان
يــدون مذكراتــه اليوميــة ،إذ جتد فيها
الدقة ،مما قد ال يتوافر للذاكرة اإلنسانية
النســاءة ،وأنا أقــرأ ،جوالته فــي أنحاء
الواليات املتحدة األمريكية ،كي يستزيد
من جتارب احلياة ،ويكتب ،حتى أنه بعد أن
جاب أمريكا ً كلها ،وذهب إلى املكسيك
قرر زيــارة االحتــاد الســوفياتي ،واحلرب
العاملية الثانية مشــتعلة األوار ،حتى أن
السفير السوفياتي في واشنطن يحذره
من الذهاب إلى هناك ،فلعله يجد نفسه
فجأة أسيرا ً في يد القوات األملانية ،لكنه
على الرغم من هذا التحذير املســؤول،
فأنه يقرر الســفر ،مع زوجته (مارغريت
بورك وايت) التي كانت مصورة فتوغرافية
لعديد كتبه التي استقصى فيها احلياة
في البالد األمريكية ،ثم عقد احلب آصرته
بينهمــا وتزوجها ،ويصل إلى موســكو
بعد رحلة مضنية وتبديل اكثر من طائرة
جابــت أراضي الصــن ومنغوليا وهناك
يستقبل بكل حفاوة واحترام.
وأنا أقــرأ جــوالت كالدويل فــي أنحاء
الدنيا كــي يعيش ويكتب ،اســتذكرت
الروائي الفرنســي احلائز على جائزة نوبل
لآلداب ســنة  ،2008جان ماري غوستاف
لوكليزيــو (صحراء) ،الذي قــرأت روايته
(صحــراء) وكتبــت عنها حديثــا ً نقديا ً
عنوانــه (الروائــي متماهيــا ً مــع آرائه
وجتاربه ،لوكليزيو درس احلضارات القدمية
واألراضي البكر فانتــج رائعته (صحراء)
تراجــع ص  129من كتابي (الســرد في
مشغل النقد) فقد زار الصحراء املغربية
وعايش سكانها واحب امرأة من نسائها
وتزوج منها ،وكتــب روايته (صحراء) وما
اكتفى بذلك ،بل ذهب نحو املكســيك
الســتقراء حضارة (املايا) املنقرضة ،وهو
ما ال يتوفر للروائيــن العرب والعراقيني

حتديداً ،املنشــغلني بلقمة احلياة ،وعدم
منحهم أجور إبداعهم بل أن دور النشر
تطالبهم باملال كي تنشر ما يكتبون!
كالدويل ،الذي أبــدع (طريق التبغ) التي
حولت إلى مســرحية ظلت تعرض في
مسارح برودواي ســبع سنوات ونصف،
ودرت عليه من املال ،ما جعله يحيا حياة
مرفهة ،فضال ً عــن (بيت في املرتفعات)
و(ارض اهلل الصغيرة) وغيرها من الروائع
اخلوالد التي قرأناها مترجمة ،يعترف انه
يقرأ قليالً.
مجتمعات حتترم مبدعيها
فجوابا ً عن سؤال وجهه إليه أحد القراء،
وهناك اجملتمع الذي يحترم النجومية ،إذ
كان يتســلم ألوف الرسائل ،األمر الذي
دفعه لالســتعانة بسكرتيرة كي جتيب
الرســائل ،فضال ً عن تبويــب مقابالته
وأموره املالية ،يســأله أحــد القراء أية
كتب تقرأها؟
يجيبه :أقرأ كتبا ً قليلة ،رمبا ست روايات

تقرأ في هذا الكتاب
السيري المهم ،الذي
أحسن األستاذ علي الحلي،
صنع ًا إذ نقله للعربية،
فنجد هذا الشغف
بالكتابة ،التي ما كان
شيء يُعلى عليها لديه
وظل يطرق أبواب دور
النشر والصحف والمجالت،
ويعترف ارسكين كالدويل

في السنة ،ومنذ سنوات طويلة مضت،
قسمت الناس إلى صنفني :أولئك الذين
يقــرأون ،وأولئك الذين يكتبــون أما أنا،
فقد رغبت فــي أن احلق بالفئة األخيرة.
تراجع ص 316
إنــه يقــول احلقيقة ،من غيــر مبالغة
وكذب ،جوابه هذا يعيد لذاكرتي ،جواب
صديق شاعر ،سألته عما قرأ في عطلة
نهاية العام الدراســي ،يــوم كنا طالبا
علي من أسماء
في كلية اآلداب ،فسرد
َّ
الكتب مما ال يُقرأ بدهر ،وليس بشهرين!
وهو اآلن شاعر جنم.
تقرأ في هــذا الكتاب الســيري املهم،
الذي أحســن األستاذ علي احللي ،صنعا ً
إذ نقلــه للعربية ،فنجد هذا الشــغف
بالكتابــة ،التــي ما كان شــيء يُعلى
عليها لديه وظل يطرق أبواب دور النشر
والصحــف واجملالت ،ويعترف ارســكني
كالدويل ،أن العديــد من كتبه ما وافق
الناشرون على طبعها ،فضال ً عن الكثير
من مقاالته وقصصــه ،كانت تعاد إليه
فيضطر إلى أرسالها إلى مجالت أخر.
يجد عمال ً في إحــدى الصحف ،يتولى
عرض الكتب والتعريف بها ،وإذ يطالب
باجــر عملــه هــذا يأتيه اجلــواب ،من
كوراهاريس احملــررة بصفحة يوم األحد
للكتب في جريدة (شارلوت اوبزرفر) أنها
ال تستطيع أن تدفع  ...مقابل املراجعات،
لكنها أضافت على أية حالة تستطيع
أن حتتفظ بالكتب نفسها!
لقد كان يسدد نفقات عيشه من خالل
بيع هذه الكتب التي ترسلها له اجلريدة
بعد أن يفرغ مــن كتابة عرض لها ،لقد
كانت الكتب تتكدس في غرفته ،ويعلن
مازحا ً لعلي أول من ابتكر هذا الســعر
الزهيد ،كنت أبيع الكتاب بربع دوالر!
ال بــل أن رئيــس حترير صحيفــة ،بعد
أن أمضــى فيها ســبعة أســابيع من
العمل ،وقد ســأله عن أجوره ،نظر إليه
باستغراب قائالً:
 ما كنت لتتوقع مني أن أدفع لك نقودا ًمقابل تعلم العمل ( )...ال أنك نســيت
يا ارســكني ،بأنك أتيت إلى هنا مبحض
إرادتــك احلرة ( )...لم تكــن هناك كلمة
واحدة قيلت عن الدفع لك مقابل تعلم
الصحافة!
إصرار على أن يصبح كاتباً

شعر

عبد الحسين بريسم
سوف تنتهي احلرب
ويعلن النصر
على االعداء
ويأتي القائد العام
يعلن النصر
ويرفع العلم
سوف تنتهي احلرب
يعود اجلنود
الى امهاتهم
ومدنهم
اجسادا
بال روح
سوف تنتهي احلرب
فقط الشهداء
يبقون
هناك
يحرسون احلرب

هــذا الذي يواجــه كل هــذه املعوقات
واملثبطــات ،املادية واملعنويــة ،حتى أن
صاحبة أحد الدور ،التي يســتأجر غرفة
منها ،وهو الذي ميضي ليله ،يكتب باآللة
الكاتبة تطالبه مبغادرة الدار ،ألن صوت
الطابعــة ليال ً يزعج الســاكنني ،لكن
اإلخالص للكتابــة ،ذلل كل الصعوبات،
وفتح أمامه أبواب اجملد واملال والشهرة،
ومن ثم اخللود.
تقرأ في الكتاب هذا ،فما جتد ارســكني
كالدويــل يتحدث ســوى عــن عوالم
الكتابــة والنشــر ،وكأن الدنيا عنده ال
تساوي شيئا ً من غير التأليف والكتابة،
لقد كان هدفي األول في احلياة ،وما يزال
كما يؤكد كالدويل ذلك أن أصبح كاتبا ً
حقا ً وإذا قدر لي الوصول إليه فسأشعر
بالثقة ....تراجع ص 105

هذا الذي كتب عروض الكتب في اجلرائد
مجاناً ،ورفض رئيــس حترير اجلريدة التي
عمل بها وقتا ،أن يدفع له ســنتا ً واحداً،
وكان فرحــا ً جدا ً إذ يعرض عليه ناشــر،
لقاء نشر قصتني له في مجلته يسأله
الناشر:
أيناسبك اثنان ونصف لكلتا القصتني؟لكــن كالدويل وقد أجابــه بضآلة هذا
املبلغ ،يزيده الناشــر إلــى ثالثة ونصف
فما كان مــن كالدويل إال املوافقة على
مضض ،ظانا ً أن األمر ســيكون مقبوالً،
لقد فكرت بأنني ســأحصل على مبلغ
أكثر من ثالثة دوالرات وخمســن سنتاً،
بالنسبة للقصتني معاً.
فما كان من الناشر إال أن يجيبه؟
 -ثالثة دوالرات ونصــف الدوالر؟ أوه كال

اصدار

سوف تنتهي الحرب
حتى تعود من جديد
سوف تنتهي
وعندما يحكي اجلنود ألحفادهم
قصص املعارك
يكون االحفاد
على سواتر احلرب من جديد
سوف تنتهي احلرب
النساء في مقابر اجلنود
ترتدي قمصانهم
ويتركون
عراه
في صورهم املعلقة
على القبور
سوف تنتهي احلرب
صور اجلنود
على اعمده
الكهرباء في الشوارع
املنسية
اكلتها الشمس
وانطفأ

إرسكني كالدويل

 ...البد إنني أعطيتــك انطباعا ً خاطئا
ياكالدويل ( )....لقــد قصدت ثالث مئة
وخمسني دوالراً .تراجع ص .124
كذلــك ارســكني كالدويل هــذا الذي
اخلــص للكتابة ،وكانت هــذه بداياته،
أمسى يســتكتبه الناشرون وأصحاب
اجملالت والصحــف ،ويطلبون منه املزيد
من الروايــات والقصص ،وتعاقدت معه
اضخم شركات إنتاج األفالم ،مثل :مترو
كولدين مايــر ،ووارنر بــرذرز  ،كي تنتج
رواية من رواياته ،وجتري اشــهر صحف
أمريكا والعالم ،واعني جريدة (نيويورك
هيرالد تربيــون) مقابلة صحفية معه،
وامســى أجره عن عرض روايته ( التبغ)
مســرحياً ،الفــن وخمس مئــة دوالر
إســبوعياً ،واضعني في احلسبان أن هذا
حصل بداية ثالثينات القرن العشــرين
ورخص األســعار ،ووصل إلى ثالثة آالف
دوالر أسبوعياً.
علــى الرغم من شــغفي بالســينما،
والسيما أيام الشباب الذي توارى سراعاً،
لكن ظللت ال ارغب في مشاهدة األفالم،
املأخــوذة من الروايات ،وكثيــرا ً ما قرأت
شــكوى عديد الروائيني ،والسيما جنيب
محفوظ ،من إنتاج رواياته ســينمائياً،
فاملنتــج واخملــرج محكومــان بظروف
لي
اإلنتاج ،ورغبة املشــاهدين ،يحاوالن ّ
النــص الروائي ،ولقد ملســت شــكوى
كالدويل من حتويل رواياتــه أفالما ً إذ أن
القصة ُغيرت مرات عدة ،سواء من قبل
هوليوود ام محليا ً ( )...قال لي هوارد بأال
أقلق ( )...وافقــت على ذلك ،إنها بعيدة
متاما ً ومختلفة ( )....ولذلك كنت مرتبكا ً
إلى حد ما ...تراجع ص 190
مرة ســألني صديق ،هل لك أن تعلمني
كيف أكتــب؟ فأجبته وهــل أنا أعرف
كيف اكتب كي أعلمك الكتابة؟ ولقد
رأيت رأيي هــذا متناغما ً مع رأي الروائي
ارسكني كالدويل الذي يجيب عن سؤال
كيف تكتب؟
 بعد كل هذه الســنوات ما زلت أجهلكيف أجيــب؟ ( )....ويظن اغلبهم بأنني
أبقيه ســرا ً في نفســي ( )...إن أفضل
طريقة لتعلم الكتابة  ...هي الكتابة!

في ألق الكتب ..اصدار جديد لجاسم العايف
بريقها
سوف تنتهي احلرب
انتخابات الشهداء
سينهض الشهداء
من ساحات دمهم
من كل موقع احرقت فيه اجسادهم
باملفخخات
واملفخخني
يحملون اطرافهم املقطعه
واشالئهم املمزقه
ويذهبون
الى صناديق
االنتخابات
وتاتي
النتائج
اصواتهم
مزوره

عن دار الكيوان للطباعة والنشــر
والتوزيع-دمشــق -صــدر للكاتب
(جاســم العايف) كتابه اخلامس،
واملعنون( :في ألق الكتب ،).ويحتوى
على عدد من املوضوعــات منها:
«مجيد املوســوي  ..رثاء الذات عبر
اآلخر ،وعلى تخــوم البرية ..يجمع
لها الكمأ ،وعوالم  ..الولد البلوري،
وطفل البستان ،رؤى وأخيلة ،ومن
االشــرعة يتدفق النهــر ،والرجل
والفسيل ..في ذكرى محمود عبد
الوهــاب ،وعوالم غائــب طعمة
فرمــان الروائية ،ونزعــة التجديد
والتجريب فــي الســرد العراقي
القصيــر ،والســينما النازيــة،
والتلفيقــات العنصرية،وإلــى
الســينما يذهب :بيكاسو وبراك،
والـ»مامي -بانتوميــم» ..والصمت
أنــ ُه الصمــت ،وإشــكاالت في:

تأصيل املسرح العربي ،وواقف في
الظالم ،وتلك األيــام ،وقتل املالك
في بابــل ،احتجاجات ومالحظات،
واحلفــر في تاريخ مدينــة ،وروائح
التوابــل ،وتلــك املوانئ ،شــارع
املتنبي ،ذاكرة مغتالــة « .الفنان
والناقد والشاعر (هاشم تايه) دون
على غالف الكتاب االخير الكلمة
التالية « :ميضي الكاتب (جاســم
العايف) أبعد فــي تأكيد حضوره
كقارئ وسيط بني الكتاب ،وق ّرائه
ّ
احملتملني.
وبتقفيه آثــار الثقافة،
ُكتبــاً ،وأحداثــاً،
ومســتجدات،
ّ
وتســجيله انطباعاتــه عنهــا،
ُمع ّرفــاً ،أو ناقداً ،أو مســتعرضاً،
فإنّه
يجسد انشغاله بهذه اآلثار،
ّ
وإحساسه باملسؤولية جتاهها إلى
مســتوى االنغمار ،أو التو ّرط في
صناعة احلــدث الثقافي .املقاالت
(في ألق الكتب).

قراءات لعدد من الكتب في أجناس
أدب ّيــة متنوعة ،تقتــرح لقارئها
خطوطاً ،وعالمات على مســالك
رحلته في أغوار هذه الكتب .إنّها
استبصارات
تشــع في خالصات
ّ
للتحفيز ،والتفاعل .وفي ضوء ما
قلناه ال يَســ ُع املراقب إالّ أن
يضم
ّ
اســم الكاتب (جاســم العايف)

إلــى طاقــم ُ
الكتّــاب شــديدي
احلــراك
االهتمام برصد
الثقافي،
ّ
ومالحقة أحداثــه ،وما يُنتجه من
آثار ،باإلضاءة ،والتقييم ،واملتابعة.
كما لو أنّه ونظــراءه يعملون في
مرص ٍد للشــأن الثقافي ،يتابعون،
بدأب ال ينقطع ،حركتَه ،ويُعرِّفون
مبا يطرحه للتــداول
الثقافي .وهو
ّ
ٌ
كبيــرة
عمل لــه أهم ّية
بنصب ِه
ِ
ً
شاشة للتع ّرف
األولي الذي يُطلع
ّ
َ
املثقف
املهتم ،والقارئ الشغوف
ّ
ُطلقــه
ت
ما
على
حم الثقافية
ر
ال
ّ ُ
من والدات ،ميتلك (العايف) ثقافة
عريضة ،وبصيــرة ناقــدة ،ووعيا ً
سياسيا ً واجتماعيا ً ميكن التع ّرف
أي من مقاالته
على مصادره بقراءة ٍ
املنشــورة في مواضيــع وقضايا
ٌ
متعــددة ،وفيها ،كلِّهــا،
موقف
صريــح واضح
يهمه غير
ملثقف ال ّ
ٍ
الدفاع عن رِفعة احلياة «.

ترجمات

رحيل الشاعر السورينامي ميشال سلوري..

المرء يترك كل شيء

ترجمة محمد األمين الكرخي
في التاسع عشــر من كانون األول رحل
الشــاعر السورينامي ميشــال سلوري
عــن  83عاما .وقد مت اعتبــار مجموعته
الشــعرية األولى ،التــي كتبها وهو في
الثالثة والعشرين من العمر ،بأنها حلظة
فارقة في تاريخ الشــعر الســورينامي
احلديث.
اســتمر ســلوري فــي اصــدار اجملاميع
الشــعرية بثبــات ،مبعــدل مجموعتني
شــعريتني أو ثالث في كل عام ،باللغات
الهولنديــة واإلســبانية والســرانانية،
وهــي اٍحدى لغات الكريول ،وتســتخدم
كلغة تواصل مشتركة من طرف حوالي
أربعمئة ألف نسمة في سورينام.
نشر سلوري العديد من أعماله في مجلة
 True Timeواســتمر في إظهار نفسه

على أنه املدعي العام لالنتهاكات التي
تعرضت لها بالده وشعبه ،ال سيما مع
قصائده السياســية التــي كتبها في
ثمانينــات القرن املاضي مــع تأكيد تام
أن االلتزام ليــس ضمانة مطلقة خللق
قصائد جيدة.
وبرغم العديد من الدواوين الشعرية التي
غاب عنها الهاجس السياسي ،يصعب
تخ ّيل ســلوري خارج احلدث االجتماعي
في ســورينام .فجميع قصائده تقري ًبا،
وكذلك شعر احلب والطبيعة الغنائية،
لها طبقة ثانيــة يفهمها فقط أولئك
الذين لديهم بعض التبصر في العالقة
بني التدهور االجتماعــي والثقافي في
ســورينام .وبحســب رؤيته ،فإن األمل
في إعادة تأســيس دولة سورينام على
الصعيديــن االجتماعي والنفســي ال
ميكن علــى أي نحو مواصلته من دون أن
يتــم نحت الندوب في اجللــد؛ إنه ضوء
مشكوك فيه لكنه جميل املظهر ،كما

في خنادق فنزويــا ال تتحدث معي عن
الفوضى
لدينا ما يكفي منها في قلوبنا
نحن اللصوص على الطريق
نلهث دائما

ميشال سلوري
ورد في احدى قصائده.
فــي يونيو مــن هذا العام صــدرت آخر
مجموعة شــعرية له ،وخالفا ألسلوبه
احتــوت على الكثير مــن النثر .وعالوة
على ذلك فإن عنــوان اجملموعة ال يخلو

مــن التنبؤ« :كما لو أن املــرء يترك كل
شيء».
هنا مناذج مترجمة من شعره:
اخلراب
ها أنا أمتسك بوجهك احملطم

في اجلزائر
نحن اللصوص على الرصيف
بني املنازل في غواتيماال
إذ في بنما ما زال الناس يشربون
دماء أطفالهم

رفض
يا زنوج!
إذا نظرنا إلى الوراء لنرى ماذا حدث
سوف يتم إيجازنا
في النسيان لكن عندما استدرت
رأيت البحر
ينساب نحو جذور الببغاء
في الرغوة البيضاء
حملت دموعا تتدفق
حينها تنهدت في أعماقي:
يا زنوج!
كيف مبقدورنا أن ننظر
في املرآة والتاريخ أسود ،أسود؟

كتب
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الحلقة 58

( 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

اختالفات االحتاد والبارتي

ودب ومــن إجتاهات مختلفة ،حتى إنتهى
األمر ببعضهم أن يذهب الى أفغانستان
ويلتحــق بحرطــة طالبــان أو تنظيم
القاعدة املتطرف.

* وإذا حتدثنا عــن االختالفات بينكم و
بني البارتي فماذا ستقول؟
 أول إختــاف بيننا ،هــو أن البارتي هوحزب عائلــي ،مبعنى أنه حــزب العائلة
البارزانية فحســب ،والسلطة والقيادة
هنــاك تنتقل بالوراثة من األب الى الولد
ومنه الى احلفيد ،والقرار الرئيسي داخل
احلزب بيــد أفراد العائلة البارزانية .ولكن
اإلحتاد الوطني هو حزب عصري إنبثق من
رحم اجلماهير..
ثانيا :طبيعة تكوين البارتي يختلف عن
اإلحتاد الوطني.
ثالثا :البارتي يدعــي أنه حزب دميقراطي
وطنــي ،اإلحتــاد يعتبــر نفســه حزبا
إشتراكيا دميقراطيا.
رابعا :أما حول صفات وطبيعة االعضاء
والكــوادر وأصدقــاء احلزبــن فهنــاك
إختافات جوهرية ال أريد التطرق إليها.

* ومــا كان دورهــم فــي النضــال ضد
النظام العراقي؟
 اإلحتاد اإلســامي حصروا نشــاطهمداخل املدن ،وال أســتطيع تقييم دورهم،
ولكن احلركة اإلســامية كانت لديهم
قوات مــن البيشــمركة ويشــاركوننا
بالنضال ويترددون على مقراتنا ونسمح
لهــم بالتجــوال ،وفي بعــض األحيان
شاركونا في معاركنا ضد النظام ولكن
ليس بشكل فاعل جدا.

املؤمتر احلزبي والوضع
الداخلي لإلحتاد الوطني
املؤمتر الثاني
*دعنا نعــود الى املؤمتــر الثاني لإلحتاد
املنعقد في شــباط  ،2001كيف تقيم
نتائجه؟
 أعتقد بأنه كان مؤمترا ناجحا ،وشــكلبدايــة جيدة لتحــول اإلحتــاد الوطني
الى إحتــاد حقيقي ،وأعتقــد بأنه حقق
نتائج طيبة ومثمرة إلنهاء وإســتئصال
التكتــات احلزبية وإدانتها.وكان درســا
بليغا لــكل أولئــك الذين قــادوا تلك
التكتــات ،فقــد خســروا اإلنتخابات
الداخليــة وكذلك خســرت قائمتهم
التنافســية ،وهذا دليل على أن أغلبية
األعضاء كانوا ضد تلك التكتات املضرة
باحلــزب ،باإلضافــة الى ذلــك مت تعديل
النظــام الداخلــي وحتســينه ،ومت إقرار
السياسة العامة لإلحتاد والتي حددتها
فــي التقرير السياســي الــذي أعددته
بنفســي ومت تقومي نهج اإلحتاد الوطني
وحتديده .وبالطبع صدرت مقررات مهمة
لصالح قــوات البيشــمركة ،ومع ذلك
أعتقد أنه كانــت هناك بعض النواقص
وخاصة فــي إنتخاب أعضــاء القيادة،
فلم يفــز في اإلنتخابــات بعض الرفاق
املســتحقن ،وفــاز أشــخاص مع كل
إحترامي لهم وملن صوتوا له لكنهم لم
يكونوا مؤهلن للقيادة.والتقصير الثاني
هو عدم إشــراك النســاء فــي تركيبة
القيــادة اجلديدة ،وأحــدث غيابهن ثغرة
كبيرة بصفوف القيادة.وكان يفترض أن
يكون املؤمتر أفضل من ذلك ،ولكنه واجه
ظروفا صعبة ،وعلى كل حال كان مؤمترا
جيدا ولكنــه ليس منوذجيا ومبســتوى
الطموح ،وأرجو أن يكــون املؤمتر القادم
أفضا من هذا ويكون أكثر منوذجيا.
القيادة اجلديدة في املؤمتر
* لقد أملت كما تقول بأن ينجح بعض
األعضاء للقيــادة ،ملاذا متنيت ذلك ولم
يأخذ املؤمتر متنياتك بنظر اإلعتبار ،هذا
دليل على عدم مراعاة رغبة السكرتير
العام ،أم هو دليــل على وجود احلرية و
الدميقراطية داخل املؤمتر؟
 أوال ،من أردته أن ينجح فشل ،وتقدمتببعض األسماء فتمت املوافقة عليهم
باإلجمــاع ،أمــا اآلخــرون فتركتهــم
يواجهون مصيرهم بيد املقترعن ،وهذا
يعني بأنني وددت لو يفــوزا باإلنتخابات
ولكني لم أذهب لكــي أعمل الدعايات
وأجمع لهم األصــوات ،فلو فعلت ذلك
لفــازوا بالتأكيــد ،فعلى ســبيل املثال
لو أعددت قائمة بهــم وقلت بأن هؤالء
هم مرشــحن مني ،أعتقد بأن أعضاء
املؤمتر كانوا ســيصوتون لهــم ،ولكن
هدفي األساســي كان ضمان فوز رفاقي
بالهيئة التأسيســية لإلحتاد الوطني و
رئيســي الوزراء فقط وقد نالوا موافقة
اجلميع بالتصفيق اجلماعي.وإتفقت مع
كوســرت أن يرشح األخ جبار فرمان ونال
هو أيضــا موافقة اجلميع ،وأعتقد بأنني
لو رشحت آخرين لكان بإمكانهم الفوز
ولكني لم أفعل .وذلك لسببن:
األول :لكــي أتيح احلريــة الكاملة أمام
رفاقي لينتخبوا بحرية ممثليهم بالقيادة.
ثانيا :لم أرد أن يفهــم األعضاء بأن كل
أمور احلزب أتصرف بها وحدي.

الدكتور برهم صالح

الدكتور كمال فؤاد

اإلسالم السياسي كان موجودا منذ القدم في كردستان تحت يافطة (اإلخوان
المسلمين) ،وكان عددهم في الخمسينات قليال ،ثم ظهروا مرة أخرى في الستينات،
وشيئا فشيئا نظموا أنفسهم وإنتشرت أفكارهم بين فئات المجتمع من المتعلمين
وشرائح أخرى وفي التسعينيات أعلنوا أنفسهم كحزب (اإلتحاد اإلسالمي) الحالي.
نائب السكرتير العام
* اآلن متــر ســنتان على إنعقــاد املؤمتر
الثانــي وحلــد اآلن لــم تعينــوا نائبا
للسكرتير العام ،أال تخشون أن تظهر
اخلالفــات داخل اإلحتــاد الحقا و حتدث
إنشقاقات أو إنقسامات بصفوفه؟
 ال أعتقــد ذلك ،فأنــت تعلم أنه طوالتاريخ اإلحتاد الوطني كان كاك نوشيروان
هو نائب السكرتير العام للحزب ،ولكنه
لم يتول هذا املنصــب ،ومنذ رفضع لم
تطرأ أيــة ظروف خاصــة أو موضوعية
تتطلــب ملء هذا املنصب من قبل رفيق
آخر ،ســواء بإجمــاع اآلراء أو باألغلبية.
وأنت تعلم بأن هناك توافقا عاما حولي
داخــل اإلحتــاد وباألغلبية حتــى الذين
خالفوني قالوا "نرضى به ألنه يشــكل
ضرورة لإلحتاد فليبق هو سكرتيرا عاما"،
وحلــد اآلن لــم تتحقق األكثريــة داخل
اإلحتــاد حول أي شــخص لكــي نعينه
نائبا للســكرتير ،وأنا بإنتظار أن يظهر
هذا الشــخص ويكون مؤها لهذا الدور
من الناحية الثقافية والنضالية ويدرك
النهج القــومي لإلحتاد ،وأن يحظى بقبول
األكثرية املطلقة  .أما مسألة اإلنشقاق
واإلنقســام ،فإنه أمر غير يستبعد حتى
في داخل أكبر األحزاب السياســية ،وال
أستطيع أن أدعي بأن اإلحتاد سيبقى الى
يوم القيامة متماسكا وموحدا ،فحدث
كثيــرا في أوســاط أحــزاب كبرى من
اإلشــتراكية الى الوطنية والدميقراطية
الــى الشــيوعية أن حدثــت فيهــا
إنشــقاقات ،أنظر الى األحزاب الناصرية
اليوم أين وصلت ،فهي مقسمة الى عدة
أحزاب ،وكذلك البعثيون أو الشيوعيون.
وعليه فــإن حزبا كبيــرا بحجم اإلحتاد
الوطنــي وفيه آالف األعضاء وعشــرات
األلوف من املؤيدين ليس مبنأى عن حدوث
إنشــقاق ،وإذا كان فيه نائب أعتقد بأن
اخلافات ســتطفو وســتحدث الفرقة،
ولكنــي أمتنى أن اليحدث هذا الشــقاق
والفرقة وخاصة بعد أن أنهينا التكتات
داخل احلزب وترسخ نهج اإلحتاد ،وأطلب
مــن اجلميــع أن يحافظوا علــى اإلحتاد
ونهجه وسياساته.
التكتالت الداخلية بصفوف
اإلحتاد الوطني
* وهــل تعتقــد بأن التكتــالت إنتهت
بالفعل؟
 لو نظرنــا الى مســألة التكتات منالناحية السياســية فهي مــن األمور
الطبيعية ،أما من ناحية مركزية القوة
والقرار فهي ســلبية ،فاجلميع متفقون

على أن التكتل أمر غير مرغوب به ،ومع
ذلك ال أســتطيع أن أدعي بأنها إنتهت
متاما ،بــل مازالت آثارهــا باقية فهناك
بعض الرفاق إذا ســنحت لهم الفرصة
سيعودون الى التكتل ،وأسباب بقاء هذه
التكتات هي:
أوال :ضيــاع اإلمتيازات ،والغريب أن يكون
بــن صفوف اإلحتاد الوطنــي من يتكتل
ألجل احلصول عليهــا ،فتكتات اإلحتاد
ليست مبدئية وال سياسية ،وال تستند
على خافــات فكرية ،بل جميعها ألجل
احلصول علــى املزيــد مــن اإلمتيازات
واملناصــب والوجاهة ،وهــذا ما أدى الى
وضــع أناس غير مناســبن فــي املكان
املناســب ،ولألســف أصاب هذا املرض
كــوادر متقدمن وجيديــن داخل احلزب
أيضا.
ثانيا :لم يترســخ بعد الوعي السياسي
وسط كوادرنا ،فبدال من أن يكون الكادر
ضمن التكتــل األكبر وهــو اإلحتاد ،تراه
يجــري وراء تكتات صغيرة وهامشــية
لصالح شخص محدد.
ثالثا :الســبب اآلخر يتعلــق بالتكوين
اجلماهيــري ،فالعاقات داخــل اجملتمع
الكردي تتغلبها روابط مناطقية وريفية
وقبلية وعشــائرية وهي روابط راسخة
نحتــاج الــى الكثير مــن الوقت حتى
منحيها ،وأنت تعلم بأن هذه التكوينات و
العاقات لها تأثير مباشر على تكوينات
األحــزاب داخــل اجملتمع .فعلى ســبيل
املثال تكوين اجملتمــع األملاني والتكوين
احلزبي هناك يختلف متاما عن اجملتمعات
العربيــة والكرديــة ،وعليه نســتطيع
القــول بأن تلــك التكتــات لها عاقة
مباشرة بالتكوين اإلجتماعي من جهة،
وكذلك باإلمتيازات الشخصية وغيرها.
* وهل تعتقد بــأن اإلحتاد الوطني حتول
الى حــزب مؤسســاتي وأن األمور تدار
فيها بشكل منظم؟
 يتجه اإلحتــاد نحو ذلــك ،وأعتقد بأناإلحتــاد خطا بخطوات مهمــة في هذا
اجملال لكنها بلم تكتمل بعد ،و إذاقارنت
بن اليوم وما قبل ســنة من عمر اإلحتاد
ســتجد هناك فرقا واضحا فنوشيروان
مصطفى هو أحد قــادة اإلحتاد الوطني
وأعتبره مــن أحد رفاقــي املقربن جدا
وأستشــيره في كثير مــن األمور ،ومع
ذلك ســألته ذات يوم "مــا رأيك نحول
بعض وزراء ومســؤولي احلكومة الذين
أكملــوا مدتهــم على التقاعــد ،فمن
تقتــرح أن نحله محلهم" فــكان رأيه
"أن احلكومة تســير اليوم على سكتها
املستقرة وتأخذ شــكلها املؤسساتي،
ال أرى أهميــة ملن نزجــه باحلكومة ألن
احلكومة حتولت الى مؤسســة وتسير

على مســارها الصحيــح" .وأعتقد بأن
هــذا ما حصــل أيضا في مؤسســات
أخرى ،أنا االن في قيادة قوات بيشمركة
كردســتان ،ومنــذ فتــرة حولت بعض
صاحياتــي ومســؤولياتي الــى آخرين
وأكتفــي مبراقبتهم من بعيــد ،أجتمع
بهم كل شــهر مرة أو مرتن أرشــدهم
وأنصحهم ،ولكنهــم أصبحوا يتولون
األمور بأتفسهم.
* يقــال بــأن مام جالل يتصــرف داخل
اإلحتاد كاآلمر الناهــي ،وبأنك صحيح
تستشير بعض الناس ولكنك قليال ما
تعمل مبشورتهم؟
 أقسم أن األمر ليس كذلك ،فأنا داخلاإلحتاد آخر املتكلمن دوما ،أطرح آرائي في
اإلجتماعــات وآخذ آراء اجلميع ،ولكن مع
ذلك فإني أصر على شيئن أو ثاثة فقط
وهي ،املســائل املبدئيــة ال أتنازل عنها،
وأحارب التكتــات داخل احلــزب ،وأصر
علــى معاقبة الفاســدين ومن يرتكب
أعماال وتصرفات غير أخاقية .وأقف ضد
مسألة اإلمتيازات ،ولكن مع ذلك أعتقد
بأنني لم أفرض شــيئا علــى رفاقي بل
باإلقناع ،ودائما أســتند الى دعم الرفاق
في احللقات األدنى و الكوادر.
دور املكتب السياسي
داخل االحتاد الوطني
* وما هو دور املكتب السياسي و اللجنة
القيادية فــي القرارات السياســية و
املصيرية داخل اإلحتاد؟
 أعتقــد بأن للمكتب السياســي دوراكبيــرا و مؤثــرا داخل اإلحتــاد الوطني،
فهناك نبحث جميع املسائل األساسية
و نناقشــها ونصدر القرارات بشــأنها.
وهنــاك أعضاء في املكتب السياســي
موفقــون جدا فــي تقــدمي اإلقتراحات،
منهم كاك نوشــيروان وأرســان بايز و
عمر ســيد علي و الدكتور كمال فؤاد و
الدكتور برهم ،واآلخــرون يدلون بآرائهم
أيضا ،وبعــد أن نناقش األمور نتفق على
القرار الــذي منرره باألغلبية .لن يخرج أي
قرار من املكتب السياسي بدون موافقة
األغلبية ،وبعد املكتب السياســي يأتي
الدورعلى اللجنــة القيادية ثم الكوادر،
وأنا عن نفســي لي بعــض العتب على
اللجنــة القيادية ،ففــي كل مرة أقول
أنــه يجب أن تعقــد اللجنــة القيادية
إجتماعاتهــا بشــكل دوري ومنظم وأن
تطرح املواضيع والقرارات أمامها ويؤخذ
رأي األغلبيــة ،ولكــن اللجنــة التفعل
ذلــك ،ولذلك معظم القرارات تخرج من
املكتب السياسي.

* هنــاك إنتقــادات كثيرة حــول تلكؤ
القيــادة مــن محاســبة االنحرافات
السياســية أو األخطاء العسكرية أو
معاقبة الفاسدين و التالعب باألموال،
وهذا أفقد التمييز بني الكادر و القيادي
الصالح عن الطالح؟
 أوافــق علــى نصف تلــك اإلنتقادات،وأرفض النصف أآلخر ،فلســت مع من
يقول "بأنه لم تكن هناك محاســبة"،
نعــم في بعــض األحيان لم نحاســب
األخطاء السياســية أو العســكرية أو
املاليــة وهذا تقصير واضــح من اإلحتاد
الوطني ،ولكن ذلك لم يؤد الى أن يتغلب
اجلانب الســيء على اجلانب اخلير ،فعلى
ســبيل املثــال ،أجرينا خال الســنتن
املاضيتــن عمليــة إنتقاء بــن قوات
البيشــمركة ،وأصبح جميع قادتها من
أنــاس متعلمن ومن خريجــي الكليات
العسكرية ،وتلقوا تدريبات جيدة وهؤالء
لم يتركبوا أعماال لصوصية أو تصرفات
ال أخاقية وهم من العناصر النظيفة و
هذه مؤسســة معتبرة ومحترمة داخل
اإلحتاد الوطني .أما احلكومة فأعتقد بأننا
جنحنا في إحــال عناصر نظيفة وجيدة
التسمح للفســاد واملتطفلن أن يجدوا
لهم مكانا فيها ،وكذلك على مستوى
التنظيم أجرينا إصاحات جيدة.وأعترف
بأنه لم جتر محاســبة بعض املقصرين
ومن إرتكبوا أخطاء سياسة أو عسكرية
وهذا اعــاد على اإلحتــاد الوطني بأضرار
كبيرة.
* هناك حديث يــدور حول دائرة الرقابة
املالية ،ويقــال بأن تلــك الدائرة تقدم
تقاريرها إليكم والى قيادة اإلحتاد لكن
ال أحــد يهتم بها أو يجري محاســبة
املدانني بتلك التقارير؟
 كل مــا يردنا من تلــك الدائرة نتحققمنها ،وكل من يدان أزحناه أو عاقبناه أو
إسترجعنا منه ما نهب ،منذ إنشاء هذه
الدائرة الرقابية غيرنا بعض مســؤولي
احلكومــة أوعاقبناهــم وفقا ملــا جاء
بتقاريرها.
* هناك من يقول بأن مام جالل يحب أن
يسمع في لقاءاته اجلماهيرية الكالم
الــذي يريحه ،و ينزعج من الكالم الذي
اليعجبه ،وهذا يخلق نوعا من التباعد
و عــدم جــرأة الناس إليصــال أصواته
إليك و يخشون من التعبير عما يرديون
قوله لك؟
 هــذه أول مرة أســمع فيها هذا منك،ففي كل اإلجتماعــات أطلب من رفاقي
أوال أن يقولــوا لي بصراحــة ووضوح ما
يجول بخاطرهــم ،و الغريــب أنني لم
أسمع كاما طيبا يريحني في أي إجتماع

شاركت فيه ،ماعدا مطالب وإنتقادات.
اإلحتاد الوطني والقوى الكردية
والعراقية
القوى اإلسالمية الكردية
*دعنــا نعــود الــى مســألة األحــزاب
اإلسالمية ،كيف و متى تأسست كقوة
سياسية ،وماهو تقييمك لدورهم؟
 اإلسام السياســي كان موجودا منذالقدم في كردستان حتت يافطة (اإلخوان
املسلمن) ،وكان عددهم في اخلمسينات
قليا ،ثم ظهروا مرة أخرى في الستينات،
وشيئا فشيئا نظموا أنفسهم وإنتشرت
أفكارهم بن فئات اجملتمع من املتعلمن
وشــرائح أخرى وفي التسعينيات أعلنوا
أنفســهم كحــزب (اإلحتاد اإلســامي)
احلالي .وألنهم ليســوا متطرفن ويؤدون
عملهم بهدوء ويرفضون حمل الساح،
وبســبب اجلهود الطيبة التــي بذلوها
في أعمال خيريــة وجلبهم أمواال كثيرة
من دول اخلليج لتنفيذ بعض املشــاريع
اإلنســانية وأعمال خيرية ومســاعدة
الناس خصوصــا أثناء ســنوات احلصار
اإلقتصادي املفــروض على كردســتان،
فقد إســتطاعوا أن ينفــذوا الى داخل
اجملتمع الكردســتاني ويكسبوا تعاطف
الناس ثــم يتطوروا .وعــدا ذلك طرحوا
أنفســهم كقوة مدنية عصرية وأحلوا
النضال القومي الكردي وشــاركوا فيه
من الناحيــة السياســية ،ونفضوا عن
اســامهم ســمات ومظاهــر التطرف
والتشــدد مثــل إطاق اللحيــة وإرتداء
مابس الســلفين ،وحاولوا أن يندمجوا
مع اجملتمــع ،مبعنى أنهم لم يكونوا مثل
الســلفين املتشــددين فــي أفكارهم
وتصرفاتهــم ،ولذلك منــا دورهم وتطور
أكثر من القوى اإلسامية املتشددة.
أما احلركة اإلسامية ،فقد تطروا بدورهم
أثناء الثورة الكردستانية اجلديدة وحتديدا
مع تأســيس اجلمهورية اإلسامية في
إيــران ،وتأسســت احلركــة أوال على يد
الشــيخ محمد البرزجني ،ثم ســلمت
القيادة الى الشــيخ عثمان عبدالعزيز،
وفي البدايــة دعمناهم نحن ،وحاولنا أن
نؤســس لهم قوة من البيشمركة طاملا
أنهم يشاركون معنا في الثورة والنضال،
حتى أنني على سبيل النكتة مازحتهم
مرة وقلت "إخوان ،نحن نعمل بوسترات
كثيرة لشهدائنا ،فهل سيأتي يوم ونرى
فيه بوسترا معلقا لشهيد معمم".
لقد تطــوروا وتعاظم دورهم مبســاندة
اجلمهورية اإلســامية التي قدمت لهم
دعما كبيرا في حــن حرمته على اإلحتاد
اإلســامي ،وألن احلركة تأسســت بدون
مباديء محــددة ،فقد دخلهــا من هب

* وماهي أســباب تطورهم السريع بعد
جناح اإلنتفاضة؟
 هناك عدة عوامل ساعدتهم على ذلك:
أوال :دعم اجلمهورية اإلسامية اإليرانية
لهم.
ثانيــا :القتال الدائر بــن اإلحتاد الوطني
والبارتي.
ثالثا :فقــر الناس ،فقد كانــت لديهم
إمكانيــات مادية كبيرة يســاعدون بها
الناس بهدف كسبهم.
رابعا :املد اإلسامي الذي إنتشر في أرجاء
العالم  ،وكانوا جزءا منه.
* وملاذا إجتهوا الــى التطرف حتى ظهر
بينهــم جماعة (أنصار اإلســالم) التي
إرتكبــت تلك اجلرميــة املروعــة بقرية
(خيلي حمة)؟
 تطرفهــم جاء من الناحيــة الفكرية،فهم ســاروا على نهــج اخلوارج.هناك
حادثة شــهيرة تروى عن اخلوارج ونقلها
(إبن قتيبة) عن مقتل عبداهلل بن خباب
وهــو إبن أحد أصحــاب النبي حيث كان
يســير قرب قرية مسيحية حتت سلطة
للخوارج فســألوه عن أبوبكر فقال فيه
خيرا ،ثم عمر فقال خيرا ،ثم عثمان فقال
خيرا ،ثم عن علي فقــال ،هو رجل عارف
بدينه وعالم في القرآن وهو خير .فقتلوه
هو وزوجتــه احلامل! فاخلــوارج إختلفوا
مع علي في مســألة التحكيم و قبوله
الهدنة مع معاويــة ،وبعد قتل عبداهلل
ذهبوا لشــراء بعض العنب من شخص
مســيحي فرفض أن يقبض منهم ثمن
العنب وقال "هــو هدية لكم" ولكنهم
أصروا على دفع الثمن وقالوا "هذا حرام،
لن نأخذ شيئا دون ثمن" ،فأردف املسيحي
قائا "قتــل إبن صاحــب نبيكم ليس
حرامــا ،ولكن ثمن عنبــي حرام ،فكيف
تفكرون يا قوم"؟!
وهؤالء اإلســاميون هــم أيضا جماعة
متطرفة إقتدوا كالعميان بأولئك العرب
املتطرفــن ومن جاءوا مــن بعدهم من
السلفين ،ويعتبرون جميع الناس كفارا
ماعداهم ،فا يختلفون بشيء عن أولئك
اخلوارج.
حتى أن مفكرهم األكبر سيد قطب كفر
اجملتمــع برمته وقال "يجــب أن نعيدهم
الى اإلســام" وكأن اجملتمع برمته خرج
عن الديــن ،هكــذا يفكر الســلفيون.
العامل اآلخر الذي ساعد اإلسامين هو
مظاهر التخلف واألمية ،فقد ســيطروا
على عقــول بعــض الصبية الســذج
وأغلبهم مــن أبناء الفقــراء واملعدمن
واألمين وعبثــوا بعقولهم ،وأشــاعوا
بعــض اخلرافات بإســم اإلســام منها
على ســبيل املثال ،حــن ألقينا القبض
على أحد شــبابهم في صيف عام 2003
عندما حــاول أن يفجر نفســه بعملية
إرهابية ،قال لنا بــأن قادته أفهموه بأنه
إذا فجر نفسه فسيحصل على سبعن
من حوريــات اجلنة؟! مبثل هــذه اخلرفات
خدعــوا الشــباب ،وهذا يؤكــد لنا بأن
الفكر السلفي يستمد وجوده وقوته من
جهالة وسذاجة أفراد اجملتمع وتخلفهم.
* وماهي مخاطر إنتشــار هــذا الفكر
الســلفي املتطــرف على مســتقبل
الشعب الكردي؟
 اخلطــورة الكبــرة هــي إرتبــاط هذهاجملموعات املتطرفــة وقياداتها بأجندات
مخابراتيــة خارجيــة وإســتخدامهم
للقبام بأهمال إرهابية وتخريبية لتعكير
أمــن املنطقــة ،وإال فإنهــم الميتلكون
مقومــات التطور ،ألنهم أصا ليســوا
حركة جماهيرية منبثقة من الشعب.
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اخبار الفضاء

الخبراء يبدون قلقهم منها

أول دولة في العالم تفجر «قنبلة نووية» الستخراج الغاز
متابعة الصباح الجديد:
في تطور يثيــر الكثير من اجلدل،
تنــوي دولة كبــرى اســتعمال
التكنولوجيا ذاتها املســتعملة
في تفجيــر القنبلة النووية التي
ألقيــت على مدينة هيروشــيما
اليابانيــة فــي احلــرب العاملية
الثانيــة ،من أجــل الوصول إلى
احتياطاتهــا الهائلة مــن الغاز
الصخري.
وفي حال جنحت في ذلك ،ستحقق
الصني ،وهي ثانــي أكبر اقتصاد
في العالم ،قفــزة عظيمة ليس
في قطاع الغاز فحســب ،بل في
طموحات بكني بشــأن االكتفاء
الذاتي من الطاقة.
غيــر أن بعــض اخلبــراء يبــدون
قلقهــم حيال مخاطر انتشــار
أعمال احلفــر بحثا ً عن الوقود في
املنطقة املعروفة بزالزلها املدمرة،
وفقا ً ملا ذكرته صحيفة «نيوزيلند
هيرالد» النيوزيلندية.
وتكمن املشــكلة في أن  80في
املئة من احتياطي الغاز الصخري
الصيني يوجــد على عمق 3500
متر حتت مســتوى سطح البحر،
وهــو أبعــد بكثير مــن قدرات
األجهزة الهيدروليكية ،التي تعد
الوســيلة التقليديــة املعيارية
الستخراج الوقود.
لكن من املتوقــع أن يتغير الواقع

القنبلة النووية

بعــد أن توصل فريــق من علماء
األســلحة النووية بقيــادة جانغ
يونغمينغ ،األستاذ في مختبرات
التحكــم مبوجــات الصدمة في
جامع شــيان جياوتونغ مبقاطعة

شانكســي ،لطريقــة جديــدة
تعتمد مبدأ «عصا الطاقة» التي
متتلك القدرة علــى الوصول إلى
أعمــاق كانت مســتحيلة فيما
مضى.

حقائق عن النفايات اإللكترونية
متابعة الصباح الجديد:
ما مصير االجهزة اإللكترونية التي
نســتعملها في حياتنــا؟ كثيرون
ال يعلمــون أنها ال تفقــد قيمتها
حتــى بعــد عطلها ،فهــي حتتوي
على مواد غالية الثمن مثل الذهب
النقي .خمس حقائق عــن نفاياتنا
اإللكترونية ال يعرفها الكثير وهي.
1كــم النفايــات اإللكترونية التيُ
تنتج في العالــم؟ في جميع أنحاء
العالم يتــم إنتاج نحــو 50مليون
طــن مــن النفايــات اإللكترونية
والكهربائيــة ســنوياً ،حســب ما
رصده تقرير مشــترك جديد نشرته
ســبع وكاالت تابعة لــأمم املتحدة.
إذا استمر استهالكنا وإتالفنا لهذه
األدوات باملعدل احلالي ،تتوقع جامعة
األمم املتحدة ( )UNUبأن تكون هناك
زيادة تصل إلــى  120مليون طن في
الثالثني عاما ً املقبلة.
2كم من هذه األدوات يعاد تدويرها؟يعــاد تدويــر  20باملائــة فقط من
نفاياتنا اإللكترونية بشكل رسمي.
ووفقًــا لتقرير جديد لــأمم املتحدة
يدعمه املنتــدى االقتصادي العاملي
ومجلس األعمــال العاملي للتنمية
املستدامة ،يعمل ماليني األشخاص
حول العالــم في قطــاع النفايات
اإللكترونيــة .يجب اإلشــارة إلى أن
الســموم في النفايات اإللكترونية،
لها آثار صحية سلبية.

متابعة الصباح الجديد :
أصبــح من املســلمات أنــه كلما
شــعرنا بآالم في املعدة خالل فصل
الشــتاء نطلق مصطلــح "برد في
املعدة" ،والذي أصبح شــائعا بيننا،
من دون التأكد من صحته.
ولكن التعريــف العلمي ملا نتعرض
له هــو "إنفلونزا املعــدة" ،أو عدوى
"نوروفيــروس" ،التي هي الســبب

3مــاذا يحــدث لـــ  80فــي املائةاملتبقية؟ ينتهــي األمر ببعض هذه
األدوات اإللكترونيــة على الصاحلة
في مدافن النفايــات ،في حني حترق
األخرى ،وهو ما يــؤدي إلى انبعاثات
كربونية تؤثر سلبا ً في البيئة.
4مــن هي الــدول األكثــر إنتاجا ًللنفايــات اإللكترونيــة؟ توصلــت
إحدى الدراســات الســابقة التي
أجرتها جامعــة األمم املتحدة إلى أن
الواليات املتحدة والصني أنتجتا أكبر
قدر من النفايــات اإللكترونية عام
 ،2016إذ بلغت  7.2و  6.3مليون طن

على التوالي .وتلتهما اليابان بـ 2.1
مليون طن
 5- .مــا هــي أهميــة النفايــات
اإللكترونيــة؟ لهــذه النفايــات
اإللكترونية قيمة كبيــرة ،فاخلبراء
يقولــون إن طنــا ً مــن النفايــات
اإللكترونيــة يحتوي ما قيمته مائة
مرة من الذهب النقي ،مقارنة بالطن
الواحد من الذهب اخلام .ألن الذهب
اخلام يحتوي علــى عناصر مختلفة
وليس الذهب النقي وحده .تســاوي
القيمة املادية لنفاياتنا اإللكترونية
حاليا أكثر من  62.5مليار دوالر.

وميكــن جلهــاز جانــغ الشــبيه
بالطوربيــد أن يســتعمل تيارا ً
كهربائيا ً قويــا ً خللق أمواج صعق
مكثفة ومركزة لتحقيق نتيجة
مشــابهة ملــا تفعلــه احلفارات

الهيدروليكيــة ،التــي تعمــل
بواســطة مبــدأ التكســير أو
التصديع املائي الستخراج النفط
أو الغاز من حتت األرض.
لكــن جانغ قــال فــي تصريح

لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ
بوســت» إن اجلهاز ينتظر أن تتم
جتربتــه امليدانيــة خــارج اخملتبر،
مشــيرا ً إلى أنه مت حتديــد إجراء
التجربة في مقاطعة سيشــوان
إما في مارس أو أبريل املقبلني.
ومتلك الصــن أكبــر احتياطي
معــروف للغــاز الصخــري في
العالــم ،وتقــدر احتياطاتهــا
بحســب أرقــام العــام ،2015
الصــادرة عــن إدارة معلومــات
الطاقة األميركيــة ،بنحو 31.6
تريليون متــر مكعب ،أي ضعفي
احتياطــي أســتراليا والواليات
املتحدة معا.
وحالياً ،تعد الصني أكبر مستورد
للغاز الطبيعي في العالم ،حيث
تستورد أكثر من  40في املئة من
احتياجاتها السنوية.
وفي العــام  ،2017انتجت الصني
 6مليارات متــر مكعب من الغاز
الصخــري ،أو نحــو 6فــي املئة
مــن إجمالي إنتاجهــا من الغاز
الطبيعي في عام واحد.
يشــار إلى أن الغاز الصخري هو
غاز طبيعي محبوس في الصخور
غير النفاذية عميقا ً حتت األرض.
وبخالف الغاز الطبيعي التقليدي
املوجود في صخور ذات خصائص
النفاذية ،فإن الغــاز الصخري ال
ميكنه النفــاذ والتدفق ،وبالتالي
ال ميكن الوصــول إليه عن طريق
حفر بئر.

مع تداعيات التغير المناخي
البقاء لألسرع من الكائنات الحية
متابعة الصباح الجديد :
قــال علمــاء إن ظاهــرة االحتباس
احلــراري ســتجعل احليــاة أصعب
بالنســبة للثدييــات والطيور التي
تعيش فــي البحــار القطبية على
التهام األسماك التي كانت بطيئة
احلركة وســهلة الصيد فــي املياه
املتجمدة.
وكتب الباحثون في دورية (ساينس)
العلمية أن الفقمة واحليتان وطيور
البطريــق وغيرهــا مــن اخمللوقات
دافئة اجلسد تســيطر على البحار
القطبية جزئيــا ً ألن درجة حرارتها
الداخلية الثابتة جتعلها قادرة على
التحرك بسرعة أكبر من فريستها
ذات الدم البارد.
ولكن ارتفاع درجات احلرارة في احمليط
املتجمــد الشــمالي والبحار حول
القطــب املتجمد اجلنوبــي يعمل
على تنشيط األسماك من الكبلني
الصغير إلى القــروش الكبيرة التي
تتباطــأ حركتها واســتجابتها في
املياه املتجمدة.
وكتب الباحثــون الذين قادهم جون
غرادي من جامعة والية ميشــيغان
في الدراســة «بشكل عام تسيطر
احليوانات املفترســة ذات األجســاد
الدافئــة حيثمــا تكــون الفرائس

بطيئة وغبية وباردة».
وقال غــرادي عن النتائج التي توصل
اليهــا علماء من الواليــات املتحدة
وأملانيا وكندا وإجنلترا «أن تكون أسرع
من فريستك أو أعدائك  ،ميزة مهمة
للبقاء واحلصول على الغذاء».
وأضاف «أســماك القرش األسرع
هي أســماك قــرش أكثــر فتكاً.
والثدييات والطيــور األكثر ضعفا ً
هي تلك التي تتغذى على األسماك
ســريعة احلركة وينبغي أن تقلق
من أسماك القرش املفترسة وهذا
يشــمل الكثير من طيور البطريق

وأسود البحر».
ويعد التنــوع الواســع للثدييات
والطيــور البحريــة فــي املناطق
القطبية من األطــوار البيولوجية
الغريبة ألن التنــوع عادة ما يكون
قرب خط االستواء .وتساعد ميزة
اجلسم الدافئ في املياه املتجمدة
على تفسير هذا التناقض.
ويقدر العلمــاء أن كل زيادة مبقدار
درجة واحدة مئوية في درجة حرارة
سطح البحر ستؤدي إلى انخفاض
بنســبة  12فــي املئة فــي عدد
الثدييات البحرية.

في فصل الشتاء ..ما حقيقة «البرد في المعدة»
الرئيســي وراء األمراض التي تنتقل
عــن طريــق األغذية فــي الواليات
املتحدة ،إذ تتسبب في حدوث ما بني
 19مليون إلــى  21مليون حالة من
حاالت القيء واإلسهال املعدية كل
عام ،بحســب شبكة "إيه بي سي"
األميركية.
و"نوروفيــروس" هو فيروس شــديد
العــدوى ،يســبب التهــاب املعدة

واألمعــاء ،ومن املمكــن أن يصيب
الناس من جميــع األعمار ،وميكن أن
تتكرر أكثر من مرة.
وتتمثــل أبــرز أعــراض عــدوى
"نوروفيروس"فــي ألــم البطــن
والغثيان والقيء واإلســهال ،وعادة
تتطور هــذه األعراض فــي غضون
 12إلى  48ســاعة بعد اإلصابة بها،
وتختفي أعراضها من يوم إلى  3أيام،

تقـرير

ويعتبر األطفال وكبار السن حتديدا
معرضني لإلصابة بأعراض أخرى مثل
اجلفاف.
وتعــد الفترة من شــهري نوفمبر/
تشــرين الثاني إلى نيسان/أبريل من
كل عام هي الفترة األكثر انتشــارا ً
لعدوى "نوروفيروس".
وحتدث عدوى "نوروفيروس" عن طريق
أي شــكل من أشكال االتصال التي

تســبب دخول الفيروس إلى الفم،
مثل ملس سطح يحمل الفيروس ،أو
من خالل تناول الطعام أو املاء امللوث.
ويســهل التقــاط فيــروس
"نوروفيروس" في األماكن التي يوجد
بها الكثيــر من األشــخاص ،مثل
مرافق الرعاية الصحية أو املطاعم
أو املدارس.
وإذا شــعرت بإصابتــك بعــدوى

"نوروفيــروس" ،فينصــح باحلصول
على قســط مــن الراحة ،وشــرب
الكثير مــن الســوائل ،كما جتنب
االتصــال مــع اآلخريــن ،وتأكد من
غسل يديك جيدا.
أمــا إذا فكرت في تنــاول املضادات
احليوية كعــاج ،فإنهــا ال تقضى
علــى "نوروفيــروس" ،وذلــك ألن
العدوى فيروســية ،أمــام املضادات

اخبار الفضاء

كوكبا آخر
األرض «ابتلعت»
ً
رجحت دراســة فلكية حديثة ،أن يكون اصطدام قدمي
أدى إلى تشــكل القمــر ،قد جلب املكونــات الالزمة
لنشوء احلياة على كوكب األرض.
وبحسب موقع «ســبيس» ،فإن جسما ً يضاهي حجم
كوكب املريخ ،اصطدم باألرض ،قبل  4.4مليارات سنة،
مما أدى إلى إطالق القمر نحو مدار الكوكب الذي نعيش
فوقه اليوم.
وكشــفت الدراســة املنشــورة في مجلة «ساينس
أدفانسز» ،أن أثر هذا االصطدام الثوري لم يقتصر على
القمر فقط بل كانت له تبعات أكبر على األرض.
وأضــاف الباحث في جامعة رايــس األميركية ،دمنافر
غريول ،أنه من الوارد أن يكــون هذا االصطدام قد أمد
كوكــب األرض باملــواد الضرورية لنشــوء احلياة مثل
الكربون والنتروجني والسولفور.
وتبعا ً ملا جاءت به الدراســة ،فإن األرض كانت في تلك
الفترة ،أي قبل مليارات السنني ،مثل كوكب املريخ في
يومنا هذا ،لكن االصطدام هو الذي أحدث حتوال جذرياً.
وترى هذه النظرية ،أن نوعا ً خاصا ً من النيازك يســمى
بالـ»كونريتس الكربوني» اصطدم باألرض ثم منح مادة
«السيليكا» الضرورية حلصول تفاعل ونشوء احلياة.
ويعزو العلماء هذا الرأي إلى وجود تناســب بني النيازك
التي جرى العثور عليها ،ومعدالت النتروجني والكربون،
وبالتالــي؛ فإن هذه النيارك هــي مصدر العناصر التي
أنشأت احلياة ،حسب دراساتهم.
زحل لم تكن له حلقات
أشارت دراســة جديدة إلى أن كوكب زحل كان يحلق
وحده على مدار مليارات السنوات تقريبا ً طوال وجوده
قبل أن يحصل على حلقاته املدهشة.
وحسب أسوتشيدبرس ،ذكر فريق يقوده إيطاليون في
مجلــة العلوم ،أن احللقات األولى لزحل يبدو أنها تعود
من  10إلى  100مليون سنة .أما زحل فيرجع عمره إلى
 4.5مليار ســنة مثل كل كواكب اجملموعة الشمسية
األخرى.
وترجع هذه املعلومات إلى مالحظات من قبل سفينة
الفضاء كاســيني التابعة لناســا في أثناء طيرانها
حــول زحل وحلقاته في عام  ،2017قبل انتهاء عملها.
وبتقييــم كتلة احللقات من خالل قياســات اجلاذبية،
حدد العلماء العمر .ومــازال غير معلوم كيف تكونت
احللقات اجلليدية.
يقول الباحث الرئيســي لوســيانو أيــس من جامعة
ســابينزا في روما ،إن احلقائق «هي هبة أخرى حصلنا
عليها من هذه البعثة الفضائية اجلميلة».
ماذا حدث على القمر في أثناء «الخسوف
الدامي»؟
شيء ما حدث في أثناء متابعة العالم خلسوف القمر
الدامي العمالق قبل أيام ،بعد أن رصد كثيرون وميضا ً
على سطحه.
وسجلت العديد من الصور والفيديوهات التي التقط
في أثناء خسوف القمر «الوميض» ،الذي رجح البعض
أنه قد يكون نيزكا ً ســقط على القمر أو صخرة ،بعد
اصطدامها بسطحه.
وبدأ احلديث عن هذه املشاهدة من خالل أحد املتابعني
واملستعملني ملوقع «ريدت» الذي قال إنه شاهد ومضة
ضوء براقة على القمر بينما كان يتابع اخلســوف ،ثم
ســارع إلى غرفته ،مبنزله في املغرب ،ملعرفة ما إذا كان
هناك أخبار أو أشخاص آخرون شهدوا هذا الوميض.
ثم علم أن مرصــد غريفيث الفلكي في لوس أجنلوس
متكن من تســجيل الوميــض على القمــر ،في أثناء
اخلسوف الذي عرف باسم «قمر الذئب الدامي».
وتســاءل آخر في موقع «ريدت» عما إذا كان الوميض
ناجما ً عن سقوط نيزك على القمر ،مضيفا ً أنه بالنظر
إلى أنه متت مشاهدته في املغرب وكاليفورنيا وشمال
شرقي الواليات املتحدة.
وكان الوميض سري ًعا ولم يدم طويال ،مما يعني أن شيئا ً
ما ارتطم بالقمر ،واألمر ال يتعلق بخطأ في املشاهدة
أو بالكاميرا ،بحســب ما ذكرت صحيفة «إندبندنت»
البريطانية.
ويعتقد أن هذه هي املرة األولى التي يتم رصد وتصوير
مثل هذا احلدث في أثناء اخلسوف ،برغم أن الظاهرة رمبا
حتدث بشكل دائم.
وســاعد الظالم الناجم عن اخلســوف علــى التقاط
الوميض ،ذلك أنه عندما يكون القمر بدرًا ،فإنه ال ميكن
رؤية مثل هذه األشياء عليه بالنظر إلى درجة سطوع
القمر في تلك األوقات.
جتدر اإلشــارة الى ان تســمية القمر الدامي جات من
انه عند اكتمال اخلســوف ،قد يتحــول لون القمر إلى
األحمر أو النحاســي ،في حني يكون القمر في سويداء
الظل ،مير بعض من ضوء الشــمس عبر الغالف اجلوي
لألرض منحنيا ً باجتاه القمر ،اذ تزول أو تتبعثر باقي ألوان
الطيف في الغالف اجلوي ،مي ّر اللون األحمر بســهولة،
وكما قال علماء ناســا« :أن اللــون الظاهر في القمر
يعتمد على كمية الغبار والسحب في الغالف اجلوي،
تزداد قتامة اللون األحمر للقمر».

للمحافظة على البيئة

سامسونغ :تقرر استبدال البالستيك بالورق في تغليف منتجاتها
متابعة الصباح الجديد :
قررت عمالقة االلكترونيات الكورية
اجلنوبية سامســونغ اطالق مسار
يهــدف الــى التخلــي نهائيا ً عن
البالستيك في تغليف منتجاتها،
في خطــوة تعول عليهــا لتلميع
صورتها وســط تصاعد صيحات
الفزع مــن طوفــان صناعي يغرق
الكوكب بالبالستيك.
وخالل العام  ،2019ستبدأ الشركة
التي تتصــدر مبيعــات الهواتف
الذكية في العالم باتخاذ خطوات
جديدة الســتبدال مواد التغليف
التي تســتعملها مــع منتجاتها
بالــورق وغيرهــا مــن العناصــر
املستدامة بيئ ًيا.
وقالــت عمــاق اإللكترونيــات
االســتهالكية في منشــور على
مدونتها «ابتدا ًء من النصف األول
من عام  ،2019ســيتم اســتبدال
العبوة املستعملة حاليا ً ملنتجات

سامســونغ وملحقاتهــا بــد ًءا
مــن الهواتف احملمولــة واألجهزة
اللوحيــة إلــى األجهــزة املنزلية،
مبواد مســتدامة بيئ ًيــا مثل املواد
البالستيكية والورق املعاد تدويرها
أو احليوية».
ومن أجــل جتديد عبــوة املنتجات،
ذكــرت سامســونغ أنهــا قامت
بتشــكيل فريــق عمل يشــمل
التصميــم والتطويــر والشــراء
والتســويق ومراقبة اجلودة ألفكار
التغليف املبتكرة.
وفيما يتعلــق بالهواتف احملمولة
والكمبيوترات اللوحية واملنتجات
القابلــة لالرتــداء ،ســتقوم
سامســونغ باستبدال البالستيك
املستعملة للحوامل بقوالب اللب،
كما ستســتبدل أكياس تغليف
امللحقات مبواد صديقة للبيئة .كما
ستغير الشــركة تصميم شاحن
الهاتف ،لتبديــل املظهر اخلارجي
الالمع بآخر غير المع والقضاء على
أكياس احلماية البالستيكية ،واحلد

من استعمال البالستيك.
وأضافــت الشــركة أن األكيــاس
البالســتيكية املستعملة حلماية
سطح األجهزة املنزلية مثل أجهزة
التلفزيــون والثالجــات ومكيفات
الهواء والغســاالت وأدوات املطبخ
أيضا
األخرى ســيتم اســتبدالها ً
بأكياس حتتــوي على مــواد معاد
تدويرها أي مصنوعــة من نفايات
بالســتيكية ،أو مــواد حيوية ،أي
مصنوعة مــن مواد من غير الوقود
األحفــوري مثل النشــا أو قصب
السكر.
وفيما يتعلق بالورق ،ستســتعمل
شــركة سامســونغ فقط املواد
الليفيــة املعتمــدة مــن قبــل
املنظمــات البيئيــة العاملية مثل
مجلس اإلشــراف علــى الغابات
وبرنامــج اعتمــاد نظــام إصدار
الشهادات احلرجية ومبادرة الغابات
املســتدامة ،وذلك ألوراق التغليف
وكتيبــات الدليل ابتــداء من عام
.2020

ومبوجب سياسة االقتصاد املعممة
للشركة ،وضعت سامسونغ خطة
تنفيذ متوسطة املدى الستعمال
مــواد تغليف الــورق املعتمدة من
مبــادرات الغابــات بحلــول العام
املقبل.
وبحلول عام  ،2030تهدف سامسونغ
إلى استعمال  500ألف طن من املواد
البالســتيكية املعاد تدويرها وجمع
 7.5مليون طن من املنتجات املهملة.
يذكر ان تقريرًا حديثــا لألمم املتحدة
صدر مبناسبة يوم البيئة العاملي ذكر
إن أقل من عشــر كمية البالستيك
املصنــوع يجــري تدويرهــا وأن على
احلكومــات التفكيــر فــي حظر أو
فرض ضريبة على األكياس أو عبوات
الطعام التي تســتعمل مرة واحدة
من أجل احلد من التلوث.
ولفــت التقرير إلى أن  50باملئة من
االســتعمال العاملي للبالســيتك
يتكون مــن العبــوات والتغليف
البالستيكي ،وأغلبه يستعمل مرة
واحدة فقط.
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الدنمارك تتوج ببطولة

ثالثية تقود اليابان إلى نهائي كأس آسيا

العالم لكرة اليد

العواصم ـ وكاالت:
دخلت الدمنــارك التاريخ أخيرا ً بفوزهــا بلقب بطولة
العالم لكرة اليد بعدمــا احتلت الوصافة ثالث مرات
من قبل.حصدت الدمنارك لقــب بطولة العالم لكرة
اليد بانتصارها على النرويــج في النهائي  22-31في
املسابقة التي نظمتها باالشتراك مع أملانيا.
وكســرت الدمنارك عقدة نهائي بطولة العالم لكرة
اليد بعد أن احتلــت املركز الثاني فــي  1967و2011
و ،2013في الوقت الذي فشــلت بــه النرويج بحصد
لقبها األول أيضا ً بهزميتها في النهائي الثاني توالياً.
ولــم تترك الدمنــارك أي فرصة للنرويــج في املباغتة
فحسمت املباراة من شوطها األول بعدما تفوقت به
بفارق ســبعة أهداف  ..11-18ومع أ ّن الشوط الثاني
كان أكثر تقاربا ً ( )11 13-لصالح الدمنارك لكن الفارق
الكبير الذي انتهى عليه الشــوط األول ســاعد رفاق
هانســن جنم باريس ســان جيرمان الفرنسي (أفضل
مسجل من طرف الدمنارك بسبعة أهداف) ليحسموا
املواجهة بفارق تسعة أهداف .22-31
وكر ّرت الدمنارك فوزها في الدور األول على النرويج -30
 26مؤكدة أحقيتها باللقب خاصة وأنّها لم تخســر
في أي مباراة خالل البطولة.
وكان لقلة تصديات توربجورن وإيســبني ( 8من أصل
 )39دورا ً بــارزا ً في عدم قــدرة النرويج علــى مجاراة
الدمنارك رغم تألق جوندال أفضل مســجل في املباراة
بتســعة أهداف.وحصد منتخب فرنسا حامل اللقب
املركز الثالث بالفوز على أملانيا .25-26

هانوفر يطيح
ببرايتنرايتر

ميونيخ ـ وكاالت:
أعلــن نــادي هانوفر ،صاحب املركز الســابع عشــر
في الدوري األملانــي لكرة القدم ،إقالــة املدرب أندري
برايتنرايتر غداة اخلســارة الثقيلة ( )5-1أمام بوروسيا
دورمتوند املتصدر.وهي املباراة الثامنة على التوالي التي
لم يذق فيهــا هانوفر طعم الفــوز فبقي رصيده 11
نقطة في املركز قبل األخير ،وهو يتقدم بفارق األهداف
فقط علــى نورمبرغ.ويأمــل النــادي بتعيني خليفة
لبرايتنرايتر «في األيام املقبلة» ،ورشــح اســما بيتر
شتويغر املدرب الســابق لدورمتوند ،وميركو سلومكا
الذي أشرف سابقا ً على شالكه وهانوفر وهامبورغ.
وقال مدير الفريق هورست هيلدت في أعقاب اجتماع
أزمة «آندري وفريقه املســاعد قاما بعمل حقيقي في
األسابيع واألشــهر املاضية من أجل عادة الفريق إلى
سكة االنتصارات ،لكن لألسف األمور لم تستقم».
وأضاف «لهذا ،توصلنا إلى نتيجة تقضي باالنفصال»،
وحدد هدفا ً واضحا ً للمدرب اجلديد هو« :نريد أن نلعب
في الدرجة األولى املوسم املقبل».وبدأ برايتنرايتر (45
عاماً) مشــواره مع هانوفر فــي آذار  ،2017وصعد به
املوســم املاضي إلى الدرجة األولى ،ثم مت متديد عقده
في بداية املوسم احلالي حتى .2021

مفكرة اليوم

نصف نهائي أمم آسيا

قطر ـ اإلمارات

مساء
5:00
ً

أرسنال ـ كارديف سيتي
مان يونايتد ـ بيرنلي
نيوكاسل ـ مان سيتي

مساء
10:45
ً
مساء
11:00
ً
مساء
11:00
ً

ميالن ـ نابولي

مساء
10:45
ً

الدوري اإلنجليزي

كأس إيطاليا

رياضة

أبو ظبي ـ وكاالت:
تأهل املنتخب الياباني إلى نهائي
كأس آســيا  ،2019املقامــة في
اإلمــارات ،بعد الفوز علــى إيران
( )0-3امــس اإلثنــن ،في نصف
النهائي.
وجترى في الســاعة  5من مساء
اليوم مباراة نصــف نهائي كاس
أمم آسيا بنســختها الـ  17التي
تضيفها دولة اإلمــارات العربية
املتحــدة وجتمع منتخبي اإلمارات
وقطــر ..من جانبــه ،أكد خوخي
بوعالم ،العــب املنتخب القطري،
أن اســتعدادات منتخــب بــاده
ملواجهة اإلمــارات ،اليوم الثالثاء
 ،في نصف نهائي كأس آســيا ،ال
تختلف عن االستعداد ألي مباراة
أخرى.وقال بوعالم ،في تصريحات
صحفية ،أمس« :ال يوجد شــيء
تغير من شكل استعداداتنا ،فقد
جرت بشكل عادي مثل أي مباراة
في البطولة».
وأضاف« :اجلهازان الفني والطبي
يقومــان بعمل كبيــر ،من أجل
جتهيز الالعبــن دائ ًمــا للمباراة
واضحا
التاليــة ،ويبدو أثر هــذا
ً
في التنــوع اخلططي لكل مباراة،
وكذلك فــي اجلاهزيــة البدنية
لــكل الالعبني».وأبــدى بوعــام
رضاه التام عن مســيرة املنتخب
القطري في بطولة كأس آســيا،
مؤكــ ًدا فــي الوقت نفســه أن
طموحاتهــم لن تقــف عند هذا
احلــد ،ألن املنتخب منــذ البداية
وضعت له إستراتيجية للتعامل
مع البطولــة خطوة خطوة حتى
حصد اللقب.
من جانبهَّ ،
اكد ســعد الشــيب،
حارس مرمى منتخب قطر ،أنهم
لــن يكتفوا باإلجنــاز الذي حققه

جانب من مباراة اليابان وايران
الفريــق ،بالتأهل إلى الدور نصف
النهائي ببطولة كأس آسيا للمرة
األولى في تاريخه ..وقال الشــيب
فــي تصريحات صحفيــة اليوم
األحد« :حققنا نتائج جيدة ،لكننا
لن نكتفي بذلــك .هدفنا املقبل،
هــو التأهــل للمبــاراة النهائية
للبطولــة ،وســنبذل أقصى ما
في وســعنا من أجل حتقيق هذا
الهدف الغالي».ويلتقي املنتخب

القطــري ،اليــوم الثالثــاء ،مع
اإلمارات ،في الدور نصف النهائي
مــن أجل حجز مقعــد بالنهائي
املقرر يوم اجلمعة املقبل.
وعن هذه املواجهة ،قال «بالطبع
ستكون في منتهى الصعوبة أمام
الفريق صاحــب األرض واجلمهور،
لكن املهمة ليســت مستحيلة
مع احترامنــا للمنافس .العنابي
أثبت أنه قادر على حتقيق األفضل،

وهــو مــا نســعى إليه».وأضاف
«اآلن أمامنا خطوة نحو النهائي،
ونسعى بكل قوة للعبور ،والتأهل
للنهائي ،ألول مرة في تاريخنا».
من جانب اخر ،قال العب منتخب
اإلمــارات ،إســماعيل أحمد ،إن
انتصارات «األبيــض» لن تتوقف،
وأنه سيستمر في تقدمه بكأس
آســيا  ،2019بفضل «الدعم غير
احملدود الذي يجده من أنصاره».

ووعد إســماعيل ،في تصريحات
صحفيــة ،مبواصلــة القتال في
نصف النهائــي أمام قطر ،اليوم..
وتابع« :اقتراب األبيض من منصة
التتويــج ،مينــح الالعبــن دافعا
إضافيــا ،لبذل جهد أكبر من أجل
حتقيــق احللم ،وإســعاد عشــاق
كــرة القــدم اإلماراتية».وواصل:
«منتخب اإلمارات لن يقبل باخلروج
من املنافســة اآلن ،ألنه يســعى

لتحقيــق الهــدف التاريخــي..
خضنا مباريات صعبة في املرحلة
السابقة ،ونعلم أن البطولة تزداد
صعوبة ،كلما تقدمنا إلى األمام،
لكن ذلك لن يوقف مســيرتنا ،بل
سيجعلنا أكثر إصرارا».
إلى ذلــك ،أطلقت الهيئة العامة
لتنظيــم قطاع االتصــاالت في
اإلمــارات ،وبالتعاون مــع االحتاد
اآلســيوي لكرة القدم ،أول أمس،
مبادرة «هتاف».وتتيح هذه املبادرة
لعشــاق ومتابعــي الرياضة من
ذوي الهمم ،وحتديدا املكفوفني أو
الذين يعانون من ضعف في النظر،
إمكانيــة حضــور املباريــات في
امللعب ،والتفاعــل مع مجرياتها.
وحضر أكثر مــن  15متفرجا من
املكفوفني لقاء اإلمارات وأستراليا،
الذي أقيم في إستاد هزاع بن زايد
في العني ،ضمن منافســات ربع
نهائي كأس آسيا .2019
وتتلخــص فكرة املبــادرة ،التي مت
تنفيذها بتوجيهات من الشــيخ
هزاع بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس
اجمللس التنفيــذي إلمارة أبوظبي،
عبر إيصال التعليق الصوتي على
املباريــات للمكفوفــن ،وبالتالي
مشاركتهم في التشجيع وتقدمي
الدعم ملنتخبهــم املفضل خالل
املباريــات التي تقام على إســتاد
هزاع بن زايد حتديدا.وســبق لنادي
العني اإلماراتــي ،أن أطلق املبادرة
فــي املباريــات احمللية ،فــي بادرة
إنســانية تتخذ شــعار «حماس
الكرة على مسامعكم».
وعكســت مبادرة العني ،االلتزام
جتــاه هذه الفئة مــن اجملتمع ،من
خالل توفير أحدث احللول واألجهزة
التي تتيح لعشــاق ومتابعي كرة
القــدم من ذوي الهمــم الفرصة
للمشــاركة الفاعلــة في دعم
وتشجيع فرقهم املفضلة.

سان جيرمان يخسر نيمار ضد مانشستر يونايتد ديوكوفيتش يحصد لقبا تاريخيا في أستراليا
باريس ـ وكاالت:
ســيغيب نيمــار دا ســيلفا عن
باريس ســان جيرمــان ،في ذهاب
ثمــن نهائي دوري األبطــال ،أمام
مانشستر يونايتد ،يوم  12شباط
املقبل ،على ملعــب أولد ترافورد،
بســبب جتدد إصابته فــي وجه
القدم اليمنى ..وكشــفت إذاعة
" "RMC Sportالفرنســية ،أن

طبيب املنتخب البرازيلي ،رودريجو
الســمار ،ســيصل باريس ،أمس
 ،لالطمئــان على حالــة الالعب،
الذي اســتقبل أيضا املدير الفني
لـ"السيليساو" ،تيتي.
وجاء جتدد إصابة نيمار ،عقب مرور
نحو عام على اإلصابة األولى ،التي
تعرض لها فــي نفس املوضع ،في
شباط املاضي.كما ذكرت صحيفة

"مــاركا" اإلســبانية ،أن الدولي
البرازيلــي ســيغيب عــن مباراة
الذهــاب ،أمام الشــياطني احلمر،
لكنه قد يعود في لقاء اإلياب.
وجتــددت إصابــة نيمــار (26
عامــا) ،خــال مبــاراة فريقه مع
ستراسبورج ،األربعاء املاضي ،في
دور الـــ 32لكأس فرنســا ،ليغادر
امللعب والدموع تنهمر من عينيه.

الحضري :كلي ثقة في حراسة عرين مصر بالكان 2019
القاهرة ـ وكاالت:
قال عصام احلضري ،حارس مرمى
منتخب مصر السابق ،إنه تراجع
عن قرار االعتزال الدولي ،ويرغب
في حراسة مرمى الفراعنة في
أمم أفريقيا املقبلة.وكان احلضري
قد أعلن اعتــزال اللعب الدولي،
عقب املشــاركة فــي مونديال
روســيا املاضــي ،بعد مســيرة
حافلة ت ُــ ّوج خاللها بـ 4بطوالت
لألمم األفريقية.
وقال ،فــي تصريــح تلفزيوني،
األحــد« :أنا حتت أمــر املنتخب
الوطني فــي أي وقت ،وطموحي
أن أكــون ضمــن قائمــة الـ23

تقرير

احلضري

جنديا التي ستشارك في كأس
األمم األفريقيــة .»2019وأكد أنه
ســيجتهد ،ويثق فــي أن يكون
ضمــن قــوام املنتخــب في أمم
أفريقيــا التي ستســتضيفها
مصر الصيف املقبل.
وأعلن احلضــري انتهــاء أزمته
مع اإلســماعيلي ،مؤكــ ًدا أنه
سيعقد جلسة أمس مع محمد
الطويلــة ،رئيس نــادي النجوم،
إلمتام انتقالــه للفريق.واختتم
بأنه كان ميتلك عرضا ســعوديا،
بجانــب  4عــروض مــن الدوري
املصــري ،ولكنــه يفضل عرض
النجوم.

سيدني ـ وكاالت:
تــوج النجــم الصربــي نوفــاك
ديوكوفيتــش ،بلقــب أســتراليا
املفتوحــة للمــرة الســابعة في
مسيرته االحترافية ،وذلك بالتغلب
في املبــاراة النهائية اول أمس ،على
غرميه اإلســباني رافائيل نادال ،بـ 3
مجموعــات دون رد بواقع ( )3-6و(-6
 )2و(.)3-6
وبــات ديوكوفيتــش بالتالــي أكثر
تتويجا بلقب
الالعبني في التاريــخ
ً
أســتراليا املفتوحة بواقع  7ألقاب،
بعدما فض الشــراكة مع كل من
روجر فيدرر وروي إميرسون حيث ميلك
كل منهمــا في رصيــده  6ألقاب..
وســبق وأن توج ديوكوفيتش بلقب
أســتراليا املفتوحة من قبل أعوام
 2008و 2011و 2012و 2013و2015
و ،2016وواصل ســجله املميز حيث
لم يسبق وأن خسر نهائي أستراليا
املفتوحــة من قبل فــي  7مباريات
خاضها.
كما انفرد النجــم الصربي باملركز
تتويجا
الثالث بقائمة أكثر الالعبني
ً
بالبطــوالت األربع الكبــرى ،برصيد
 15لق ًبا ،بعدما فض الشــراكة مع
األمريكي بيت سامبراس الذي ميلك
في رصيده  14لق ًبــا ،ويتصدر تلك
القائمة السويســري روجــر فيدرر

ديوكوفيتش
بـ 20لق ًبــا ومن خلفه نــادال بـ17
لق ًبا .وأحرز ديوكوفيتش بالتالي آخر
 3ألقاب في البطوالت األربع الكبرى،
بعدما توج بلقبي وميبلدون وأمريكا
املفتوحة العام املاضي.
وفي حال تــوج بلقب روالن جاروس
هذا العام ،فسيكرر إجنازاه التاريخي
عندما توج بكل األلقاب الـ 4الكبرى
على التوالي ،حيث حقق هذا اإلجناز
بني بطولتي وميبلــدون  2015وروالن
جاروس .2016
وتواصلت معاناة رافائيل نادال مع
بطولة أســتراليا املفتوحة ،حيث

توج باللقــب مرة واحدة فقط في
عــام  ،2009ومن ثــم عانى كثيرًا
فــي املباريــات النهائيــة التالية
حيث خســر نهائــي  2012أمام
ديوكوفيتش ونهائــي  2014أمام
ستان فافرينكا ،ونهائي  2017أمام
فيــدرر ،وأخيرًا نهائي هــذا العام
أمام النجــم الصربي ..وفشــل
نادال بالتالي فــي أن يصبح ثالث
العب في التاريخ واألول في العصر
احلديــث ،الذي يتمكــن من الفوز
بكل لقــب من البطــوالت األربع
الكبرى مرتني على األقل.

«بينيتو فيامارين» يضيف نهائي كأس الملك

فالفيردي يحقق أفضل سجالته ..وراموس يبلغ سجال تهديفيا مميزا
مدريد ـ وكاالت:

حقق برشلونة ،انتصاره الثامن على
التوالي هذا املوســم فــي الليجا،
بتخطــي عقبــة جيرونــا بهدفني
نظيفــن ،أمــس األول ،فــي اجلولة
الـ 21للمســابقة .وذكرت صحيفة
«ماركا» أن املدرب إرنستو فالفيردي،
متكــن من حتقيق أفضل ســجل له
مع الفريق الكتالوني ،حيث كان قد
جنح في قيادة البارســا للفوز في 7
مباريات متتالية بالليجا من قبل في
مناسبتني.
وكان البارســا قد فــاز في  7جوالت
متتاليــة في مناســبتني املوســم
املاضــي ،وحتديدا مــن اجلولة األولى
حتى الســابعة ،ثم مــن اجلولة الـ
 15حتى الـــ  .21كما قاد فالفيردي،
برشــلونة املوســم املاضي إلكمال
سلسلة الالهزمية حتى املباراة رقم
 ،43وهو رقم قياســي .وعلى الرغم
من تراجع نتائج البلوجرانا باملقارنة
باملوسم املاضي ،إال أن حامل اللقب
ال يزال يحافظ علــى صدارة الليجا،
بفارق  5نقاط عــن أتلتيكو مدريد،
صاحب املركز الثاني.
وأكد ليونيل ميسي ،جنم برشلونة،
علــى حصــد فريقــه للنقــاط
الثــاث إحرازه للهــدف الثاني أمام

جيرونا،وذكــرت شــبكة «أوبتا» أنه
بهــدف النجــم األرجنتينــي على
ملعب مونتيليفــي معقل جيرونا،
يكون قد ســجل في  36ملعبا من
أصل  42زارهم كالعب في برشلونة
بالليجا.وبهدفه فــي مرمى احلارس
ياسني بونو ،يكون قد وصل البرغوث
إلى الهدف رقــم  170خارج ملعب
كامب نو في الدوري اإلسباني.
وذكرت صحيفة «سبورت» اإلسبانية
أن ميســي أصبح ثالث أكثر العب
حتقيقــا لالنتصــارات فــي الليجا،
بالتســاوي مــع راؤول جونزاليــس
برصيد  328فوزا.ويقترب ميسي من
صدارة هذه القائمة ،التي يســبقه
فيها ثنائي حراســة املرمــى ،إيكر
كاســياس ،صاحب الـ 334انتصارا،
مــن أصــل  510مباريــات بالليجا،
وزوبيزاريتــا الذي حقق  333فوزا ،من
أصــل  622مبــاراة.وكان أول انتصار
مليســي في الليجا أمام إسبانيول،
في تشــرين أول  ،2004بينما تلقى
أول هزمية على يد أتلتيكو مدريد ،في
شــباط  ،2006على ملعب «كامب
نو».
ووصل األرجنتيني إلى االنتصار رقم
 100في الليجا ،على حساب أتلتيك
بيلبــاو ،في نيســان  ،2010واملئوية
الثانية كانت أمام أمليريا ،في مارآذار
 ،2014وجــاء الفوز رقــم  300ضد

فرحة ميسي وزميله بيكيه بعد تسجيله للهدف الثاني في مرمى جيرونا

فياريال ،في شــباط .2017وتكونت
أفضل سلســلة انتصارات مليسي
في الدوري اإلسباني ،من  17مواجهة
متتالية ،بني  21أيلول  ،2008وشباط

.2009جدير بالذكر أن ميسي سجل
 402هــدف ،في  437لقــا ًء بالليجا،
حيــث خاض  34أل ًفــا و 886دقيقة،
وبدأ  389مباراة أساسيا ،ودخل بديال

في  48مواجهة فقط.
وحقق ريــال مدريد انتصــارا مهما
علــى إســبانيول ،بنتيجــة (،)2-4
مســاء أول أمس ،ضمن منافسات

اجلولــة  21من الليجــا ،في معقل
الكتالن ملعــب «باور .»8وســجل
للفريــق امللكي ،كال مــن بنزميا في
الدقيقتــن  4و ،46ورامــوس فــي
الدقيقة  ،15وبيل بالدقيقة  ،67في
حني أحرز إلسبانيول ،بابتيستاو في
الدقيقة  ،25وروساليس في الدقيقة
.81وبهذا االنتصار ،يرفع ريال مدريد
رصيده لـ 39نقطة في املركز الثالث،
بينما يتجمد رصيد إســبانيول عند
 24نقطة في الترتيب .15
وجنح ريال مدريد في إنهاء الشــوط
األول مــن مباراته أمام إســبانيول،
متقدمــا  ،1-3في املبــاراة املقامة
حاليا على ملعب «بــاور  ،»8وذكرت
شبكة «أوبتا» لإلحصائيات أن هذه
املرة األولى لريال مدريد ،التي ينجح
خاللهــا في تســجيل  3أهداف في
الشــوط األول من الدوري اإلسباني
هــذا املوســم.ويأمل ريــال مدريد،
صاحب املركز الثالث بـ 36نقطة ،في
حتقيق الفوز ،للحفاظ على حظوظه
فــي املنافســة علــى اللقب حيث
يبتعد بـــ 13نقطة ،عن برشــلونة
املتصدر بـــ 49نقطة.فــي املقابل
يطمح إســبانيول الستغالل إقامة
املبــاراة على أرضه وبــن جماهيره
لتحقيق نتيجة إيجابية ،للتقدم في
جدول الترتيب ،حيــث يحتل املرتبة
الـ 14بـ 24نقطة.

مــن جانبه ،أحرز ســيرجيو راموس،
قائــد ريــال مدريد ،الهــدف الثاني
للملكي في مباراته أمام إسبانيول،
فــي اجلولة  21من الليجــا ..وذكرت
شــبكة «أوبتا» ،أنــه بهدف النجم
اإلســباني فــي مرمــى الفريــق
الكتالوني يكون قــد وصل للهدف
رقم  50من ضربات الــرأس مع ريال
مدريــد في كل البطــوالت ..ووصل
قائــد الفريق امللكــي للهدف الـ83
خالل مسيرته مع العمالق األبيض،
كما متكن من هز الشــباك للمباراة
الثانية تواليا ،بعدما ســجل هدفني
مبرمى جيرونا ،فــي ذهاب ربع نهائي
كأس ملك إسبانيا.
إلى ذلــك ،أعلــن االحتاد اإلســباني
لكرة القدم ،أمــس ،عن امللعب الذي
سيســتضيف مباراة نهائي بطولة
كأس ملك إسبانيا للموسم اجلاري.
وذكرت صحيفة «سبورت» ،أن االحتاد
اإلســباني قرر إقامة املباراة النهائية
على ملعــب بينيتــو فيامارين ،في
مدينة إشبيلية ،وهو امللعب الرسمي
لفريــق ريــال بيتيس.ومــن املقرر أن
تقام املباراة النهائية من كأس امللك
يوم  25من شــهر آيار املقبل.ونوهت
الصحيفــة إلــى أن ملعــب بينيتو
يتسع لـ 60741متفرجا ،مشيرا إلى
أنــه مت افتتاحه فــي  17آذار من عام
 ،1929وخضع للترميم أكثر من مرة.
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القوة الجوية ضيفا على البحري في البصرة
بغداد ـ الصباح الجديد:
تنطلــق اليــوم الثالثــاء عجلة
دوري الكرة املمتــاز التي توقفت
لنحو  6أسابيع بسبب مشاركة
املنتخــب الوطني في نهائيات أمم
آســيا ،حيث تقام اليــوم مباراة
جتمع فريقي البحري وضيفه فريق
القوة اجلوية على ملعب الزبير.
وتتواصل املنافســات غد االربعاء
باقامة ثالث مباريات ،حيث يشــد
فريــق الديوانيــة الرحــال صوب
محافظــة البصرة للقــاء فريق
امليناء علــى ملعب الفيحاء ،وفي
ملعب النجف االوملبي ســيكون
لقاء الشــقيقان نفط الوســط
ونفط ميسان ،وتقام مباراة احلدود
وأمانة بغداد فــي ملعب التاجي
بعد تأجيلهــا ليــوم واحد فقد
كانت مقررة اليــوم الثالثاء اال ان
االمطار أسهمت في تاجيلها إلى
يوم غد.
وتســتكمل مباريــات اجلولة يوم
اخلميس باقامــة  4مباريات منها،
ففــي ملعــب الكرخ ســيكون
لقــاء اهل الــدار وضيفــه فريق
احلسني ،وســيغادر فريق الشرطة
صوب محافظة الســماوة للقاء
فريقهــا فــي ملعبــه ،ويتقابل
فريقــا الصناعــات الكهربائية
وفريــق النفــط علــى ملعــب
التاجي ،ويحتضن ملعب النجف
االوملبي لقــاء النجــف وضيفه
اربيــل ،وتختتم مباريــات اجلولة
يــوم اجلمعــة املوافــق االول من
شهر شــباط املقبل وذلك باقامة
املباراتــن املتبقيتــن ،ففي اولى
املباريات يتقابــل فريقا الكهرباء
والزوراء على ملعب التاجي ،ويالقي
فريق الطلبة ضيفــه فريق نفط
اجلنوب على ملعب الصناعة.

صراع على الكرة في دوري الكرة املمتاز
إلى ذلك ،شدد اجلهاز الفني لنادي
البحــري ،على جاهزيــة الالعبني
ملواجهــة القــوة اجلويــة ،اليوم
الثالثاء ،في إطار الــدوري املمتاز.
وقال مدرب البحري ،سعد حافظ،
في تصريحــات صحفية «الفريق
يعيش حالة من االستقرار الفني
واملعنوي».وتابع «عملنا خالل فترة
التوقــف ،على تصحيح مســار

الفريــق وإعادة ترتيــب األوراق من
جديد».
وأوضــح أنه يشــعر بالتفاؤل في
الظهور بشكل مشرف أمام القوة
اجلويــة ،منو ًها أنــه يتوقع خوض
مباراة مثيرة أمام اخلصم.وأشــار
إلى أن فريقه تعاقــد مع الالعب
اإليراني صابر عطب اهلل ،ومت إدراجه
بالفريق.وسيكون حاضر للمباراة ،

مثنيا علــى الدعم الالمحدود من
إدارة النادي التــي جتتهد من أجل
االرتقاء مبستوى الفريق.
من جانبه ،يلعب فريق نادي النفط
بكرة القدم مباراتــه املقبلة في
اجلولــة  14مــن املرحلــة االولى
لدوري الكرة املمتاز بعد إستئناف
املســابقة امام فريق الصناعات
الكهربائية بغيــاب  4من العبيه

األولمبي يفوز وديا على السعودية
بغداد ـ الصباح الجديد:
فاز منتخبنــا االوملبي على نظيره
الســعودية بثالثة اهداف مقابل
هــدف واحد فــي املبــاراة الودية
الثانية التي اقيمت امس بينهما
في ملعب الريــاض في العاصمة
الســعودية واوضح املــدرب عبد
الغني شــهد :ضمــن مفكرتي
التدريبيــة طلبــت تأمــن اربع
مباريــات مــن بينهــا اثنتان في
العراق خالل شــهر شباط املقبل

حيث من املؤمــل ان تتم مفاحتة
احتادات قطر وعمان والبحرين.الفتا
الــى انه طلب ان يقام معســكر
تدريبي في االردن مطلع شهر اذار
على ان نواجه اصحاب االرض على
دفعتني وبانتظار حســم املوضوع
عبر اخملاطبات االدارية.
يشار إلى ان املنتخب األوملبي خسر
منتخبنا االوملبــي العراقي لكرة
القدم ،اليوم اجلمعة ،امام نظيره
الســعودي بهدفني مقابل هدف

واحد ،في املباراة الودي االولى التي
اقيمت اجلمعة.
وســجل هدف منتخبنا االوملبي
الوحيــد في املبــاراة الالعب امير
العماري ،علما ان الشــوط االول
من اللقاء انتهــى بتقدم الفريق
السعودي بهدفني من دون رد.يشار
إلــى أن املنتخــب األوملبي اختتم
مطلع شــهر كانون الثاني اجلاري
معســكرا تدريبيا في العاصمة
القطرية الدوحة.

ليث عبد الحمزة  ..أمكانات
واعدة بين الخشبات الثالث
بغداد ـ الصباح الجديد:
ميلك حــارس مرمــى فريــق نادي
الغاضرية بكرة القــدم ،ليث عبد
احلمزة ،مؤهالت فنية عالية ،قدمها
في منافســات دوري الدرجة االولى
في محافظة كربالء عندما ذاد عن
شباك مرمى فريقه بقيادة الكابنت،
ميثم داعي احلق ،بجدارة حيث لعب
 5مباريات ولم تهتز شباكه سوى
كرة واحــدة ،فقــد كان متفاهما
مع رفاقــه العبي اخلــط الدفاعي
في املباريات مما أكســبه الثقة في
احباط محاوالت املنافسني.
انطالقــة حارس املرمى الشــاب،
من بوابــة نادي كربــاء الرياضي
الذي قــدم الالعبني إلــى األندية
الكبيــرة واملنتخبــات الوطنية
وعالم االحتــراف اخلارجي ،ولعب

ليث عبد احلمزة

بعــد متثيله العميد مــع فريقي
العراق واحلــر ،فاكتســب اخلبرة
املضاعفة في الذود عن الشــباك،
قبل االنضمام إلى فريق الغاضرية
في الدرجــة االولى الــذي يقدم
معه مستويات فنية جيدة تؤكد
امكاناته الفنية املؤهلة لتمثيله
فرق الدرجة املمتازة لو ســنحت
له الفرصة وســلطت عليه عيون
الكشافني والباحثني عن اخلامات
الشبابية.
اشــرف على تدريبــه العديد من
االســماء املهمة في عالم تدريب
حــراس املرمى ،منهــم عالء عوج
وكاظم محمد وجاســم محمد،
وحاليــا يدربــه كاظــم محمد
اختصــاص تدريب حــراس املرمى
بنادي الغاضرية.

تقرير

بسبب اإلصابات ،بحسب مشرف
الفريق ،مشــتاق كاظــم ،الذي
اوضح :ان اإلصابات ستبعد بشار
سعدون لنهاية املوسم بعد إجراء
عملية للرباط الصليبي ،وكذلك
وليد كــرمي وبرهان جمعة ،وحارس
املرمى علي عبد احلســن ،الذي ما
زال غير جاهز للذود عن الشــباك
النفطية بســبب العملية التي

لمنافسات الطائرة

اجراها فــي تركيا برغــم دخوله
مرحلة التأهيل.
واضــاف :فريقنــا ميلــك العبني
جيدين في جميــع مراكز اللعب،
لدينا البديل الناجح الذي يضاهي
الالعــب االساســي بإمكاناتــه،
واملالك التدريبي بإشــراف املدرب
حســن احمــد يضــع التكتيك
املناسب لكل مباراة ،نحن نحترم
جميع الفرق التي نواجهها ،وفريق
الصناعــات الكهربائية يعد من
االنديــة الفتية التي متلك حضورا
ايجابيا بالالعبني واملالك التدريبي
واإلدارة الشــابة ،لكــن تطلعاتنا
مشروعة في كسب نقاط اللقاء،
واملضي نحــو مواقع متقدمة في
الالئحة.
وقــال كاظــم :املدة الســابقة
شــهدت اجــراء  3مباريات ضمن
بطولة كأس العــراق ،ففي الدور
الـ  16حققنا الفوز على السماوة
ذهابــا بهدفــن نظيفــن ،وإيابا
بأربعة أهداف من دون مقابل ،وفي
دور ربع النهائــي في لقاء الذهاب
تعادلنا ســلبيا امام القوة اجلوية،
واملباريــات كانــت مهمــة جداً،
العبونا اثبتــوا حضورهم الفني
االيجابي ،واملالك التدريبي تعامل
مع املباريات بنحــو مثالي لتعزيز
ثقة الالعبــن والبقاء في مرحلة
اجلاهزية التامة الستئناف مباريات
الدوري املمتاز.
يذكــر ان النفــط يقف ســادس
الترتيــب برصيد  20نقطة من 11
مباراة ،وميلــك مباراتني مؤجلتني
امام الشــرطة ونفط الوســط،
فحقــق الفــوز  5مــرات وتعادل
مثلها وخسر مباراة واحدة ،فيما
ملنافســه الصناعات الكهربائية
 11نقطة من  13مبــاراة ،فاز في
اثنتني ،وتعــادل في  5وخســر 6
مباريات.

انطالق بطولة نهائي العراق
للرجال بالشطرنج ..الجمعة
بغداد ـ رافد البدري*
تنطلــق يــوم اجلمعــة املقبــل
املوافق االول من شــهر شــباط
املقبــل بطولــة نهائــي العراق
للرجال بالشــطرجن ،وتعتبر هذه
البطولة باكورة نشــاطات االحتاد
العراقي للعبة لعام  2019والذي
تنتظره عدد من البطوالت احمللية
واخلارجية ،وحتدث ظافر عبد االمير
رئيس االحتاد العراقي للعبة قائالً:
ان البطولــة مفتوحــة جلميــع
الالعبني الذين ميتلكــون الرغبة
في املشــاركة ،وقد مت االتفاق مع
الهيئة االدارية الحتاد اللعبة على
اقامة نهائي العــراق ،بعد ان كنا

في الســابق ننظم بطولة شبه
نهائــي العــراق تســبق بطولة
النهائي ،وبسبب الظروف املالية
الصعبة فقد مت الغاء فقرة شبه
النهائي والدخول في منافســات
نهائي العراق مباشرةً.
واضاف انه يحــق جلميع الالعبني
املشاركة فيها ،اضاف ًة الى العبي
املنتخب الوطني لعام  ،2018عبد
االميــر اوضح :ان الشــروط التي
وضعها احتــاد اللعبة ينص على
املشاركة اجملانية لالعبي املنتخب
الوطني وكذلــك الالعبني الذين
يحملــون القابا ً على مســتوى
اللعبــة ،اضاف ًة الــى العب واحد

فريق املوقع

الشرطة يتعاقد
مع الدربالي

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعاقد نــادي الشــرطة  ،مع العــب املنتخب
التونسي السابق ،زيادالدربالي ،قادما من فريق
احملرق البحريــي ،لتمثيل الفريــق في املرحلة
املقبلة.
وقــال عضو إدارة النادي ،علي الشــحماني ،إن
اجلهاز الفني قدم عددا من أســماء املدافعني
احملترفني للتعاقد معهم بعد تعثر املفاوضات
مع احملترف املالي ساليف كوليبالي،وجاء اخليار
على الدربالي.
وأوضح أن إدارة النادي فتحت باب التفاوض مع
الدربالي ،ومت االتفاق على جميع التفاصيل ،ومت
احلصول على البطاقة الدولية لالعب ،مشيرا
إلى أنه ســيتوجهلبغداد في اليومني املقبلني
من أجل االنخراط بتدريبات الفريق .وأشار إلى
أنه بقــدوم الدربالي أغلقــت إدارة النادي باب
التعاقدات خالل فترة االنتقاالتالشتوية ،بعد
أن أبرمت ســابقا ً صفقات التعاقد مع احملترف
الســنغالي دومنيك منديوضرغام إسماعيل
وكرار جاسم.
يشــار إلى أن مدافع املنتخب التونســي زياد
الدربالي ( 32عاما) ،سبق وأن لعب في صفوف
األوملبــي الباجي التونســي والترجي الرياضي
التونسي ( 4مواسم) ،وشبيبة القيروانواالحتاد
املنستيري والصفاقسي واحملرق البحريني.

نقابات العمال ينظم

من كل محافظة يكون مرشــحا ً
عن محافظته وبكتاب رســمي
مــن قبل االحتــاد الفرعي معنون
الى االحتاد املركزي للعبة ،ويشمل
هذا البند الالعبني ابطال الفئات
العمريــة ايضاً ،حيث ســيكون
هــؤالء مضيفني مــن قبل االحتاد
املركزي للشــطرجن ،وأشار الى ان
الالعبني الذيــن التنطبق عليهم
الشــروط انفــة الذكر ســتتم
مشاركتهم بدفع البدل النقدي
او على النفقة اخلاصة لقاء زجهم
في منافسات هذه البطولة.
* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

اضواء على موقع الكرة النسوي العراقي

بغداد ـ الصباح الجديد:
عل مدى  4أشــهر ،قــدم موقع
الكرة النســوي العراقي ،نشاطا
واضحا في نشره األخبار والتقارير
اخلاصــة بالرياضة النســوية في
«الفيــس بوك» و»األنســتغرام»
باشراف ،محمود الناجي وسجاد
بســام ،إذ يعمــان ميدانيا ،األول
مصورا ً والثاني مراســاً ،احدهما
مكمالً لعمل األخر بروح االســرة
الواحدة التي تســعى إلى تقدمي
الدعــم واملســاندة لفعاليــات
األلعاب اخلاصة برياضة حواء.
الثنائي الشــاب ،يعمل تطوعيا،

بغداد ـ الصباح الجديد:
حدد االحتاد املركــزي للكرة الطائرة يوم الثالث
من شهر شــباط املقبل موعدا لبدء مباريات
املرحلة احلاســمة للدوري املمتاز التي تشمل
مرحلتني بطريقة الذهاب واإلياب.
وقال ،باســم بدر ،مدير إدارة االحتــاد ان ثمانية
فرق ستشارك في املنافسات هي التي تاهلت
من مباريــات التجمعــن األول والثاني لفرق
اجملموعتــن االولــى والثانية التــي ضيفتها
قاعات الشعب والبصرة والسليمانية واربيل،
وهي فرق (الشرطة وغاز اجلنوب والبيشمركة
واربيل ونفط ميسان والقوة اجلوية والصناعة
واحلبانية).

كاميــرا شــخصية وأجهــزة
تسجيل شخصية ،يتابع بحرص
كبير فعاليات عــدة منها العاب
القــوى والتنس ونشــاطات احتاد
تنس كرة القــدم ،يتم بث االخبار
واألنشــطة والبطــوالت موثقة
بالصور احلديثة.
يقــول الناجي :ســبق ان عملت
في اإلعالم احلربــي ،ونلت خبرات
قبل التوجه إلى النشر واملتابعات
فــي امليدان الرياضــي ،وقررت مع
زميلي سجاد ،إنشاء موقعا ً خاصا ً
يتابع األلعاب الرياضية النسوية،
ونعمل حاليا.

بطولة الخماسي

بغداد ـ الصباح الجديد:
حددت اللجنة املنظمة لكأس رئيس االحتاد العام
لنقابات العمال العراق الثاني من شــباط املقبل
موعــدا النطالق بطولة خماســي كــرة القدم
مبشاركة  ١٠فرق متثل فرق النقابة حملافظة بغداد.
وقال ســتار دنبوس ،رئيس االحتاد العام لنقابات
العمــال في العــراق ،خالل اجتماعــه باللجنة
املنظمة للبطولة والتي ستجري بنادي العمال:
ان البطولة هي باكورة النشــاطات للعام احلالي
والتي ستشهد مشــاركة فرق النقابة حملافظة
بغداد اســتعدادا لبطولة العــراق .واضاف :انه
ســتجري احتفالية مميزة للبطولــة ً ،ومت توجيه
الدعوة للمؤسســات الرياضية واالكادميية ،وابرز
االبطال الرياضيني.
مبينا :وشــهدت القرعة ،التي ســتجري بنظام
التســقيط الفــردي ،لقاء بني فريــق الغزل مع
النقل ،يجري الســاعة الثانية ظهرا ،فيما جتري
بقية املباريات على مدار االســبوع ،حيث يلتقي
فريق اخلدمات مع العمال ،ويواجه فريق امليكانيك
منافســه فريق احلالقني ،فيما يلعب النفط مع
الزراعيني.
مختتما :ومت تشــكيل جلنة للبطولة تألفت من
هدى االوســي وعدنان جليل ونــوري ناهي (جلنه
االداريــة واملالية)  ،فيما ضمــت اللجنة الفنية
مؤيد جميل ،نائب رئيس نادي العمال ،وحســن
علوان ،امني الســر ،وحسني كاظم ،االمني املالي،
وقررت اللجنة املنظمة للبطولة ترشيح الفريق
الفائز بالبطولة ووصيفه للمشاركة في بطولة
العراق.

مدرب فريق نادي زاخو ..أحمد كاظم:

تعاقدات جديدة تعزز الصفوف في رحلة العودة للممتاز
بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد مدرب فريق نادي زاخو بكرة القدم،
الدولي السابق ،احمد كاظم :ان فريقه
ســيدخل منافســات املرحلة الثانية
لدوري اقليم كردســتان ،ابتدا ًء من يوم
اجلمعــة املقبل ،بثقة كبيــرة بفضل
تعزيــز صفوفه بالعبني جــدد ،وكذلك
العمــل على تصحيــح االخطاء التي
رافقت اداء الالعبني الشباب في املرحلة
االولى التي وقف فيهــا الفريق باملركز
العاشر من  14فريقا.
واضاف :ان ما حتقق للفريق في املرحلة
االولــى من دوري االقليــم يعد مقبوالً،
باعتماد الفريق على دماء شابة ،ويتوقع
ان تســجل جناحــا ً اكثر فــي املرحلة
الثانية بهدف االصــرار واثبات احلضور
االفضل ،وتأكيد أهلية الوجوه اجلديدة
في مباريــات دوري االقليم او في رحلة
التأهيل نحو اللعب بدوري الكبار.
واوضح :ان فريقه ســيتعاقد مع العب
إيراني في خط الدفــاع ليكون احملترف
الثالث بصفــوف الفريــق ،إلى جانب

كارلوس البرازيلــي وصاموئيل الغاني،
وهما العبان في خــط الهجوم ،وهذه
التعاقــدات تســهم في منــح املالك
التدريبــي فرصــة فــي تعزيــز جانب
املنافســة مع بقيــة الالعبني احملليني،
ليصب ذلــك ايجابيا في الفريق بصورة
عامة من اجلانب الفني.
الشباب واخلبرات
وذكر كاظــم :ان فتــرة التعاقدات مع
العبني جدد ،واضافة اسماء اخرى ستتم
في املدة املقبلة حتضيرا ً للمشاركة في
منافســات الدوري املؤهل لدوري الكرة
املمتاز العراقي ،سيما ان الفريق يتطلع
بقوة كبيرة إلى العــودة ملصاف أندية
االضــواء برغم انه يعتمــد حاليا على
العبني شــباب ميلكون األهلية التامة
فــي امللعــب ،لكنهم يحتاجــون إلى
خبرات اكثر ،حيث شهد الفريق هجرة
كبيرة لالعبيه بعــد هبوطه إلى دوري
الدرجــة االولى ،ما اضطــر إلى تأهيل
الالعبني الشباب ليشاركوا في مباريات
دوري األقليم.

النجاح في حقل التدريــب .مبينا :انه
يلقى مســاندة من مالكــه التدريبي
بالنادي املؤلف من الكابنت نوزاد ،ومدرب
حراس املرمى نزار.

أحمد كاظم
تأكيد النجاح
واشــار املدرب ،احلاصل على شــهادة
 Bاآلســيوية ،الى :انــه يخوض جتربته

الرابعــة في حقل التدريب ،بعد العمل
في نادي الطلبة مساعداً ،ثم مساعدا ً
للمدرب عبد الوهاب أبو الهيل في نادي

اإلخاء أهلي عاليــة اللبناني ،والعودة
للعمل مســاعدا ثم مدربــا ً في نادي
الديوانيــة ،ويتطلع بثقــة إلى تأكيد

األسود وأمم آسيا
وتطرق املدرب إلى مشــاركة منتخبنا
الوطنــي بكــرة القدم فــي نهائيات
أمم آســيا ،فقال :كنــت متوقعا ً وفقا
ملعطيــات عــدة ان يــودع املنتخــب،
وال يتمكــن مــن املنافســة ،فاملدرب
كاتانيتش يشــرف على اعداد الفريق
فقط بعشــرة ايام كل شهر ،والبقية
ينشــغل الالعبــون فيهــا بالــدوري
واملنافســات ،ما لم مينحه فرصة من
االنســجام مع الالعبني ،كذلك هنالك
مســألة االصابــات التــي ظهرت في
املباراة امام قطر ،ســيما علي حصني
الذي كان غير جاهز ،وغيرها من النقاط
الواجب الوقوف عندهــا ،وانصح احتاد
الكرة ان يعتمد علــى اضافة مدربني
مســاعدين  2او  3في املالك التدريبي
ليكونــوا قريبني ،ويأخذ مبشــورتهم
املدرب السلوفيني ،حيث تابعنا ابتعاد

املدرب املساعد احمد خلف ،ولم يكن
قريبا من املدرب االجنبي في مسطبة
االحتياط.
إيران االفضل
وبي :انه يرشح املنتخب اإليراني للفوز
ّ
بلقب النســخة احلالية لنهائيات األمم
اآلســيوية بفضل اســتقراره الكبير
مع املــدرب البرتغالي كيروش ،برغم ان
املنتخب القطري ،املرشح االخر للعب
فــي النهائي ،يلعب مســتقرا بقيادة
اإلسباني سانشيز ،لكن خبرات العبي
إيران اكبــر .اما منتخــب اليابان فهو
يعتمد على تطوير طاقاته الشــبابية
والتفكير باملستقبل ،سيما التأهل إلى
مونديال قطر  ،2022واملنتخب الياباني
وغيره العديد من املنتخبات اشتركت
في النهائيات االسيوية احلالية بالعبني
شباب في خطوات تؤكد عملهم على
املــدى البعيد .أما املنتخــب اإلمارات،
صاحــب األرض واجلمهــور ،فهــو لم
يقدم املستويات الفنية العالية ،لكنه
يحقق الفوز ،ووقــف احلظ بجانبه في
العديد من املباريات.

ومضــة

صحيفة يومية سياسية مستقلة

جمال جصاني

رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

اصطبالت حرية التعبير
حريــة التعبيــر التي نتحــدث عنها تتعلــق مبفهوم
حداثــي ولد مع بدايات عصــر النهضة وحقب التنوير
وما رافقها من ثورات صناعيــة وعلمية وقيمية ،مثل
ســنامها األبرز الثورة الفرنسية في العام  1789والتي
شــقت الطريق الحقا ً وبعد محطــات مريرة ومخاض
عســير؛ الى االعالن العاملي حلقوق االنســان في العام
 ،1948والــذي يعد اليوم معيارا ً واساســا ً الســتقرار
االمم وازدهارها .هــذا العنوان (حرية التعبير) هبط على
مضاربنا بعــد أن عصفت األقدار العابــرة باحمليطات؛
باقطاعيات ذلك الكائن اخلرافي الذي احتكر لنفســه
فقط ،كل ما يتعلق باحلريات واشكال التعبير ،وهذا ما
اختصرته العبارة املشهورة (اذا قال فالن ...قال العراق)
والتي حتن اليها غالبية اخمللوقات املسكونة بهلوسات
التحول الى رمز وقائد ضرورة على هذا احلطام البشري
والقيمي املمتد مــن الفاو لزاخو .عندما نحاول اقتفاء
أثر هذه النعمة العظيمة (حرية التعبير) على عراق ما
بعد "التغيير" ســنصطدم حتما ً بتجلياتها الفعلية
علــى أرض الواقع ،فمن مئــات املطبوعات ومثلها من
الفضائيات واالذاعات واملنصــات واملواقع االلكترونية
وغير ذلك من وســائل االتصال والتواصل االجتماعي،
اضافة الــى ما اعيــد تدويره من نقابــات ومنظمات
مهنية وذلك الطفــح الهائل مما اطلق عليه مبنظمات
اجملتمع املدنــي واخواتها من مؤسســات وهيئات ذات
عناوين وتسميات حداثوية رنانة؛ سنجد انفسنا أمام
مفارقة تثير العجب ،ال سيما عندما نعجز عن العثور
على من ميثل منها نواة ملشــروع تهدهد فيه تطلعات
االحرار من بنات وابناء شعوب هذا الوطن القدمي ،والتي
انتظــرت طويالً مثل هذه الفرصــة للتحرر من عصور
العبودية والوصاية واالذالل.
ما الذي جــرى ملثل هــذه املنحة االمميــة (احلرية وحق
التعبير عن الرأي)..؟
ببساطة يتم مصادرتها بشكل ممنهج ليعود الوضع الى
ما اعتدنا عليه من "ثوابت" هذه االمة التي لم تصل لسن
التكليف احلضاري ،وفقا ً لتقديرات ســدنتها واوصيائها،
الذين يعدون ما جرى من تشــرذم ولصوصية وانتهاكات
فاضحة لبعضنا البعض اآلخر وباقــي جتليات الفوضى؛
كنتيجة لهــذه احلرية الوافدة واملارقة .لذلك كله جندهم
يشمرون عن فنون تشــريعاتهم وقدراتهم على البطش
وارهاب اآلخريــن كي يعودوا بالرعية الشــاردة الى حيث
االصطبالت اآلمنة لـ (حرية التعبير)!..
يدعــي أولي االمــر اجلدد وعبــر ممارســاتهم العملية
والنظرية ،والتي لن تنتهي طبعا ً مبشــروع قانون جرائم
املعلوماتيــة واملزمع التصويت عليه مــن قبل البرملان
(تضمنت فقراتــه عقوبات تصل الى الســجن ثالثني
عاما ً وغرامات تصل الى  50مليون دينار) ،وأشــباهه من
مدونات لتكميم االقالم واالفواه وما يتبختر من فرمانات
"مجلس قيادة الثورة" املنحل دستوريا ً والفعال عملياً؛
بكون ذلك ينطلق من حرصهم الشــديد على املتلقي
من جرعة احلرية الزائدة وما ينتج عنها من عواقب على
عقول وهمم خمدت ألكثر من الف عام وعام .هكذا يتم
التعاطي أو بعبــارة أدق االلتفاف على أهم ما تضمنه
دســتور ما يفترض انه العراق اجلديد .لقد تطرقنا مرارا ً
وتكرارا ً الى حاجتنا املاسة كعراقيني من شتى الرطانات
والهلوســات واالزياء الى (حرية التعبير) بكل اشكالها
وجتلياتها؛ بوصفها الســبيل اجملرب الســترداد العقول
والضمائــر لعافيتها وحيويتهــا التي تقلصت وجفت
وتشــوهت بعد هذا االغتراب الطويل .كما ان التجربة
القصيرة مــن محطات تاريخنا احلديــث املضيئة؛ قد
كشفت ومبا ال يقبل الشــك من ان العراقيني يقدمون
أفضل ما لديهم من مواهب وقدرة على اخللق واالبتكار
مــع احلرية ،وأســوأ وأقبح مــا ابتلوا به مــع التبعية
والعبودية واالستبداد.

أخبــارهــــــــــم

تدير اكاديمية الفنون والتراث العربي في لندن

زينب الجواري :الفنان والمبدع يواجه

ساندرا أوه

صعوبات كبيرة في الغربة

حاورها سمير خليل
زينب اجلواري ،فنانة شاملة ،تتوزع
اشــتغاالتها االبداعية بني املسرح
والتشــكيل والســينما واالعالم،
إضافة جلوانب تربوية وإدارية.
تديــر اجلواري اكادميية فنية تضم
كل الفنون من تشــكيل ومسرح
وتصوير وسينما وموسيقى وحرف
يدوية في لندن ،محل اقامتها.
كتبت عدة مسرحيات بني بغداد
ولندن ،شاركت في جميع معارض
جمعيــة التشــكيليني العراقيني
في بريطانيا ودبي بأعمال اجلرافيك
والرسم.
عــن بداياتهــا ورحلتها الفنية
وغربتها واستقرارها في لندن قالت
اجلواري :في طفولتي كنت ارســم
واكتب احلكايات بالطباشير امللون
على جدران منزلنا ،كما كنت أغني
احلكايــات ،فأضع بعــض كلمات
األغاني ،وأحلنها بطريقة بســيطة
عفوية ،بعدها قمت بالرســم على
سبورة املدرسة ،وهناك اهتمت بي
معلمة الرســم واعطتني فرصة
تنظيم فرقة للنشــاط املدرســي
للمشــاركة في تنظيــم احلفالت
لألعياد واملناسبات الوطنية.
وتابعت :في املرحلة املتوســطة
اصبحت مســؤولة عن النشاطات
الفنية في املدرســة ،وكنت احدى
نــواة فرقة مســرح العقيدة التي
اسســها اخملــرج الفنــان داخــل
البحراني .وقفت على املسرح ألول
مــرة وجســدت دور البطولــة في
مســرحية (الفزاعة) بشــخصية
(رميــة) الثائرة ،ولم يتجــاوز عمري
الثالثة عشرة.
بعــد االنتهــاء مــن املرحلــة
املتوســطة تقدمــت للقبول في
القسم التشكيلي ملعهد الفنون
اجلميلــة ببغداد عــام  ،1986لكن
احلظ لــم يحالفها بســبب عدد
املتقدمني لهذا القســم في ذلك
العــام .اختارت ان تدرس املســرح
وتخرجــت مــن قســم االخــراج
املسرحي عام ."1991
وتقول :كانت لي خالل دراســتي
مشــاركة فــي مهرجــان حقــي
الشــبلي فــي مســرحية (هس)،
تأليفي واخراجي ،ومن ثم اطروحتي
للتخرج ومســرحية (مراسم دفن
الزمن) مــن تأليف الفنــان املبدع

ليخسر نكهته الالذعة املعتادة ،ويبدأ
باكتســاب نوع من املذاق احللو ،وعند
حتول الثوم االعتيادي إلى ثوم أسود ،فإن

حصدت النجمة ســاندرا
أوه جائــزة أفضــل ممثلة
رئيســة مبسلسل درامي
في حفــل توزيــع جوائز
نقابــة ممثلي الشاشــة
 SAGبدورتــه الـ  25لعام
 2019اجلاري.
واحتضنت قاعة "شراين
أودتوريــام" حفــل توزيع
جوائــز ،SAG awards
والــذي اختيــرت لتكون
مقدمتــه الرئيســة
اإلعالمية ميجان مواللي.
يذكر أنه خــال  23عا ًما
مضت لــم يحصــل إال
فيلــم واحد علــى جائزة
أوسكار أفضل فيلم ،من
دون أن يرشــح جلائزة من
نقابــة ممثلي الشاشــة،

وهــو الفيلــم اخليالــي
الرومانسي (ذا شيب أوف
ووتر) العام املاضي.
لكن هذا الســيناريو قد
يتكرر هذا العام مع وجود
عدة أفــام تتنافس على
األوســكار من دون ورودها
فــي ترشــيحات جوائز
نقابة ممثلي الشاشة مثل
فيلــم "رومــا" ،والفيلم
البريطاني "املفضلة".

ماهرشال

زينب اجلواري

الراحل محســن الشــيخ .قدمت
بعدهــا لكليــة الفنــون اجلميلة
وقبلت فيهــا ،لكنني لــم أكمل
الدراسة بســبب السفر الى خارج
الوطن.
وتابعــت :وبعــد ان اســتقر بي
الترحال في لندن ،عاودت الدراســة
وحصلت علــى الدبلوم العالي في
الفنــون واالعالم الشــامل ،وكنت
من االوائــل وحصلت علــى جائزة
أفضل فيلم كأطروحة عن فيلمي
(الصرخة) .حصلت على شــهادة
تعادل البكالوريوس بتدريس الفن،
ما اتاح لها اجملــال لتدريس الفنون
في الكليات البريطانية.
*كيــف تولدت فكرة تأســيس
اكادميية الفنون والتراث العربي في
لندن؟
نظــرا ً حلاجة اجلاليــة العراقيةوالعربيــة ملؤسســة ترعى وتضم
املواهب وتصقلهــا ،وتضعها على
اخلطــوات الصحيحــة للوصــول
الــى االحترافيــة ،وايضــا ً كنا انا

وزوجي الفنان التشــكيلي باسم
مهدي مؤســس ورئيــس جمعية
التشــكيليني العراقيــن فــي
بريطانيا ،نتشــارك حلم تأسيس
اكادمييــة فنية تضــم كل الفنون
واالعــام ،وحتقــق احللــم لثقتنا
وســعينا احلقيقي والصادق ،والذي
بذلنا فيه مــن اجلهد والوقت واملال
الشــيء الكثير من اجــل حتقيقه
خلدمة جاليتنــا العراقية والعربية،
ومن اجل نشر ثقافة الفن واجلمال.
*هل يجد الفنان العراقي صعوبة
بالعمل خارج الوطن؟ وماهي حدود
العالقة والتواصل بني زينب اجلواري
والفن داخل العراق؟
يواجــه الفنــان واملبــدع املغتربصعوبات كبيــرة ،اولهــا االفتقار
الــى احتضان املشــاريع االبداعية
للفنــان ،ســيما من مؤسســات
فنيــة او ثقافية خاصة به ،او مركز
يرعــى ويضم الفنانــن واملبدعني.
وثانيا ً الدعم املــادي واملقتصر على
امكانيات الفنان الذي يتكبد جميع

الثوم األسود ينفع في اليوم األبيض واالسود!
الصباح الجديد  -وكاالت:
للثــوم األبيض الــذي نعرفه فوائد
صحيــة وغذائية ال حتصى ،غير أننا قد
ال نعــرف أن هذه الفوائد تتضاعف مع
الثوم األســود النادر ،أو اخلارق إن صح
التعبير.
وقبل التعرف علــى فوائده ،فالثوم
األســود ،ثــوم اعتيــادي ،مت تعريضه
للرطوبــة واحلــرارة بدرجــات معينة
ولفترات مطولة محســوبة ،قد تصل
 40يوما ً متواصالً .حسب ما ذكر موقع
"طب ويب" املتخصص.
وفي أثنــاء هذه العملية تبدأ بعض
املركبات في الثوم بالتحلل والتفكك،
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قيمة الثوم الغذائيــة تختلف بعض
الشيء عن الثوم االبيض.
ويحتوي الثوم األســود على كميات

مركزة من مضادات األكســدة املهمة،
وتشير بعض الدراسات إلى أن محتوى
الثوم األســود من مضادات األكسدة
يفــوق محتــوى الثوم األبيــض ،كما
يحتــوي على ســعرات حرارية وألياف
أكثر مــن تلــك املوجودة فــي الثوم
األبيض.
وتساعد مضادات األكسدة املتوفرة
بنســب عالية في الثوم األسود على
مكافحــة بعــض األمــراض املزمنة
واخلطيرة مثل السرطان ،وعالج مرض
السكري بسبب تركيز مادة األليسني
العالي ،ويعد أكثر فعالية في تنظيم
مستويات سكر الدم.

التكاليف ويســتنزف كل ما ميلك
فقط من اجل ان يكون لديه منجز
فني ،ونظرا ً النشــغالي مبشروعي
األكادميــي اآلن ،فــا يوجــد لدينا
تواصــل ،لكن نتابع وبشــغف كل
ما يحدث على الساحة الفنية في
الداخل.
وأضافــت :ضمــن مخططاتنــا
املســتقبلية ،املشــاركة فــي
املهرجانــات املســرحية التي تقام
في بلدنا االم بعمل مســرحي من
انتاج فرقة االكادميية املســرحية،
واملهرجانات املوســيقية من خالل
مشــاركة كورال اكادميية الفنون
والتــراث ،اول كــورال عربــي فــي
اوروبا وبريطانيا ،وبقيادة املايســترو
الســوري املبدع باسل صالح ،ومن
اهم طموحاتنا ،فتح فرع ألكادميية
الفنون والتراث في بغــداد ،وإذا ما
وجدنا الدعم من الدولة ،وستكون
ســعادتنا كبيــرة بنقــل جتربتنا
الناجحــة فــي اخلارج الــى داخل
الوطن احلبيب.

حصد النجم ماهرشــا
علــى جائــزة أفضل ممثل
مساعد بحفل توزيع جوائز
نقابة ممثلي الشاشة SAG
فــي دورته رقــم  25لعام
 2019اجلاري.
وسيكرم حفل توزيع جوائز
نقابــة ممثلي الشاشــة
أيضــا أفضــل األعمــال
التلفزيونيــة ومــن بــن
أبرز املرشــحني مسلسل
"السيدة ميسل الرائعة"
(ذا مارفلــوس ميســز
ميســل) ،وهو مسلسل
فكاهي عــن ربة منزل في
اخلمسينيات حتولت ملمثلة
فكاهية ،ومسلســل عن
عصابات اخملدرات "أوزارك".
ويشــهد احلفــل تكرميا

للنجم القدير "آالن ألدا"
مبنحه جائــزة SAG Life
،Achievement Award
عــن مجمــل أعمالــه
الفنية ومسيرته احلافلة،
وقدمهــا لــه النجــم
الكبيــر تــوم هانكس.
ومن املقرر أن تكرم نقابة
ممثلي الشاشــة النجم
األميركي آلن ألدا بجائزة
عن مجمل أعماله.

كارينا كابور
ذكرت مصــادر صحفية
أن مؤسســة كوجنــرس
احمللية ،قد بعثت برسالة
إلــى رئيس حــزب املؤمتر
الوطنــي الهندي ورئيس
مؤمتــر الشــباب راهول
غانــدي ،تدعــي فيها أن
النجمــة كارينــا كابور،
هــي األنســب لهزميــة
مرشح حزب بهاراتيا في
دائرة بوبال ،في انتخابات
البرملان الهندي.
وقــد ادعت املؤسســة
في رســالة موجهة إلى

راهول ،أن كارينا ستكون
املرشــح املثالي لهزمية
مرشــح حــزب بهاراتيا
املنافــس ،الذي ســيطر
على مقعــد بوبال ملدة
طويلة ج ًّدا.

سر العروة الصغيرة في ظهر القميص
الصباح الجديد  -وكاالت:
يحــرص الناس فــي العادة على
االنتبــاه إلى التفاصيــل الصغيرة
في الثياب التــي يرتدونها من باب
األناقة ،لكن قد يجهلون ،أن بعض
القطــع الصغيرة في مالبســهم
ت ُضاف ألجل غايــات مفيدة ،وليس
املظهر فقط.
وبحســب موقع "غيمــرز راك"،
فإن عــروة صغيرة توجــد عادة في
القمصان ،تــؤدي دورا مهما ،حتى
إن كنا ال ننتبه إليها كثيرا ،وأوضح
أن دور هذه العروة ،املســاعدة على
تعليق القميص ،حني ال تكون ثمة

أداة تساعد على القـــيام بهـــذا
األمـر فـي اخلزانـــة أو فـي غرفـة
النـوم.
وتقـدم هـذه العـروة بديـال ملـن
يريــدون احلفـاظ علـى قمصانهم
مــن دون جتعيــد ،إذ يســتطيعون
أن يع ّلقــوا امللبس على أي شــيء
صغير وبارز ولو كان مسمارا ،وتلزم
شركـــات كثيـرة فـــي العالـم
موظفيها باحلضـــور إلــى العمل
بهيئــة أنيقــة ،لذلك فإن هـــذه
العـــروة قد تنقــذ املوقف حني ال
يكون أمام املوظــف خزانة لتعليق
مالبسه.

المصرف العراقي للتجارة ينال جائزة أفضل مصرف تجاري في العراق لعام 2019
الصباح الجديد
أعلن املصرف العراقي للتجارة
عن فوزه بجائــزة "أفضل مصرف
جتاري في العراق لعام  "2019خالل
حفل توزيع جوائــز مجلة جلوبال
فاينانــس العاملية فــي العاصمة
البريطانية لندن.
واجلائــزة تقديــرا ملســاهمته
الكبيرة واملستمرة في منو االقتصاد
العراقــي ،وأدائــه املالــي القوي
خالل العــام املاضي وقوة ميزانيته
العمومية ،إضافة إلى التحســن
الذي طرأ على رأس املال والسيولة
واستقرار جودته االئتمانية.
كما جاء تكرمي املصرف العراقي
للتجارة تقديــرا ً ملكانته املتميزة
كمؤسســة رائــدة فــي مجال
العمليــات املصرفية فــي العراق،
وألن نتائج االختيارات جاءت طبقا
للدراسات والتحليالت واملشاورات
من جانــب نخبة من أبــرز املدراء
التنفيذيني واحملللني املاليني وخبراء
القطاع املصرفي حول العالم.
كما حظي املصرف باإلشادة من
مجلة جلوبــال فاينانس اللتزامه
بتقدمي خدمــات مصرفية متميزة

والنطاق الواســع الــذي يغطيه
املصــرف دولياً ،فضــا ً عن خدمة
العمالء واألســعار التنافســية،
إضافــة إلى التقنيــات املصرفية
املبتكرة التي يوفرها باستمرار.
وفــي معــرض تعليقــه ،قال
فيصل الهيمــص ،رئيس مجلس
إدارة املصــرف العراقــي للتجارة
الذي تســلم اجلائزة خــال حفل
توزيع اجلوائز :يعــد حصولنا على
هذه اجلائزة املرموقة مبنزلة اعتراف
آخر بإجنازاتنــا الكبيــرة الهادفة
إلى تنمية االقتصــاد احمللي ،وتأتي
نتيجــة جهودنا احلثيثــة لتقدمي
أفضل اخلدمــات املالية في العراق
وباقي أنحــاء املنطقة والتي نفخر
بتقدميها باستمرار.
وأوضــح خالل كلمتــه أن فوز
املصرف بهــذه اجلائــزة إمنا يؤكد
مجــددا ً علــى ارتفاع مســتوى
املصداقيــة للمصــرف علــى
الصعيد الدولي ،والتي اكتســبها
خالل الســنوات القليلة املاضية،
نتيجة دخوله في عــدة اتفاقيات
استراتيجية مع مؤسسات مالية
عاملية.

وأضــاف :يدعم املصرف العراقي
للتجارة حركة التبادل التجاري بني
العراق وبقية أنحاء العالم .ولذلك
نحن حريصون علــى تعزيز أواصر
التعاون املشــترك مع شــركائنا
االســتراتيجيني ،من أجــل تقدمي
حلــول متويــل جتــاري مخصصة
للعمالء".
وأكــد في ختــام كلمته على
أهمية األداء املالي القوي للمصرف
العراقــي للتجــارة ،وســعيه
لالســتمرار بالتعاون مع الشركاء
االســتراتيجيني لالرتقاء مبكانته
الدوليــة قائــاً :شــكل تواجدنا
في الشــرق األوســط إلى جانب
العالقات اإلســتراتيجية اجلديدة
خطوة مهمــة في جذب املزيد من
االســتثمارات إلى العــراق ،والتي
ســتظل بدورها مصدرا ً للثقة في
استراتيجية املصرف طويلة األجل،
مع التركيز على االرتقاء بخدمات
الصيرفة احلديثة وحتقيق التنمية
واالزدهار االقتصادي للعراق.
جتدر اإلشــارة إلــى أن املصرف
العراقــي للتجارة جنــح بتحقيق
إجنــازات كبيرة منــذ افتتاحه عام

 ،2003ومازال يلعب دورا ً أساســيا ً
ومؤثــرا ً في مســيرة التنمية في
العراق .ويرتبط جنــاح البنك بنحو
مباشــر باســتقرار وازدهار العراق
من خــال متويل مشــاريع البنية
التحتية والتي تؤثر بشكل إيجابي
في اجملتمع العراقي.
ويؤدي املصرف دورا ً بالغ األهمية
فــي متويــل املشــاريع وتأمينها
باعتبــاره مؤسســة رائــدة وذات
موثوقيــة عالية بني مؤسســات
القطاع املصرفي الدولي .وساهم
افتتاح املصرف ألول مكتب متثيلي
له خارج العــراق في دولة اإلمارات
عــام  2017بتحقيــق املزيــد من
االجنــازات ،والتواجد على الصعيد
الدولي ،واستطاع البنك منذ ذلك
الوقــت أن يرســخ لعالقات عمل
وتعاون مشــتركة مــع املصارف
الدولية الرائدة واملؤسسات املالية
لتمويل مشــاريع البنية التحتية
والتي تساهم بإعادة إعمار العراق،
ومن بني شــركائه االستراتيجيني
شــركة جنرال إلكتريــك ،وبنك
ستاندرد تشــارترد وكوميرز ،وبنك
املشرق.

