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بغداد - وعد الشمري:
أكــد حتالــف االصــاح واالعمار، 
أمس الثاثاء، جدية رئيس مجلس 
الوزراء عادل عبد املهدي في حسم 
أن  إلى  الفتــاً  اخلاصة،  الدرجــات 
بحراك  بدأت  السياســية  الكتل 
موســع معه من أجل تافي جتاوز 
الســقف الزمنــي الــذي نصت 
عليــه املوازنــة، مبينــاً أن قانون 
املوازنة للعام احلالي يتضمن نصاً 
لهذه  املالية  التخصيصات  يوقف 
حســمها  يجر  لم  مــا  الدرجات 

نهاية الشهر املقبل.
وقــال النائب عــن التحالف علي 
املوازنــة  "قانــون  إن  العبــودي، 
للعام احلالي تضمــن نصاً يتعلق 
بالدرجات اخلاصة التي مت اسنادها 
املاضية،  السنوات  خال  بالوكالة 
البرنامج  إلى  بالنسبة  احلال  وكذا 
احلكومي الــذي مت التصويت عليه 

من قبل مجلس النواب".
وأضــاف العبــودي فــي حديــث 
أن  اجلديــد"،،  "الصبــاح  إلــى 
لهــذه  املاليــة  التخصيصــات 
الدرجــات وفقــاً للقانون ســوف 
تتوقــف ما لم يتم اســنادها إلى 
اشــخاص باألصالة نهاية الشهر 

املقبل".

السياســية  "القــوى  أن  وبــن، 
تســارع حالياً للتنسيق مع رئيس 
مجلس الوزراء عــادل عبد املهدي 
من أجل حسم امللف بأمل اختيار 
بالكفــاءة  تتمتــع  شــخصيات 

والنزاهة".
وأشــار العبودي، إلى أن "شــكل 
احلكومة غير معــروف لغاية االن 
هل أنها مستقلة أم حزبية؟ كون 
باحلقائب  متســكت  جهات  هناك 
عــن  تنازلــت  واخــرى  الوزاريــة 

استحقاقها االنتخابي".
ولفت، إلى أن "ذلك املوقف املتباين 
ســوف ينســحب بطبيعة احلال 
على الهيئات املســتقلة والدوائر 
والدرجات  بــوزارة  املرتبطــة  غير 

اخلاصة".
ونــوه العبودي إلــى أن "احلكومة 
امام الزام وســقف قانوني عليها 
املتبقي قصير  االلتزام به، والوقت 
إلى موعد  تأجيلــه  يتم  وقد  جداً 

اخر".
لكنه يتحدث "عن توجه من عبد 
املهدي بجدية حلسم هذه املناصب 
السيما بعد اصدار االمانة العامة 
بتقدمي  اعمامــاً  الــوزراء  جمللــس 

املرشحن لها في وقت قريب".
تتمة ص2

5000 درجة خاصة تدار بالوكالة وحسمها واسنادها 
الى اصالء يحتاج وقتا أطول من المقرر قانونا 

مجلس النواب "ارشيف"

a

 - الســليمانية   - بغــداد 
عباس كاريزي:

اتهم قيادي فــي حركة التغيير 
الكرديــة، امس الثاثــاء، عائلة 
باالســتحواذ علــى  البارزانــي 
الســلطة وحتويلها إلى ملكية 
تتحكم بجميــع املناصب، بعد 
تصويــت احلــزب الدميقراطــي 
الكردستاني على تولي نيجرفان 
البارزانــي رئاســة اإلقليم، في 
جلســة قاطعها نــواب االحتاد 
واالحتاد  اجلديد  واجليــل  الوطني 

واجلماعة االساميان.
وكان انتخــب برملان كردســتان 
بأغلبيــة 68 صوتــا امس، نائب 
الدميقراطــي  احلــزب  رئيــس 
بارزاني  الكردســتاني نيجيرفان 

رئيسا إلقليم كردستان.
وقــال القيــادي امــن بكر في 
احلركــة التــي شــاركت فــي 
الرغم  على  التصويت  جلســة 

من انســحاب أحزاب عدة منهأ 
عليه  اطلعــت  تصريــح  فــي 
الصباح اجلديــد،  إن " االحتادين 
الوطني الكردستاني واإلسامي 
اجللســة  قاطعا  اجلديد  واجليل 
احتجاجــا على عدم تنفيذ بنود 

االتفاق السياســي مــع احلزب 
الدميقراطي".

وأضاف بكــر أن "حركة التغيير 
أيــدت التصويت خال جلســة 
اليوم على مرشــح الدميقراطي 
نيجرفــان البارزاني الذي حصل 

علــى أغلبية األصــوات وأهلته 
لتولي املنصب قانونيا".

احلــزب   " أن  بكــر  وأوضــح 
الدميقراطي حول عائلة البارزاني 
الــى ملكيــة تســتحوذ على 
جميــع املناصــب وقــادرة على 

إدارة البرملــان واحلكومة ما خلق 
إقليم  في  كبيراً  استياًء شعبياً 

كردستان".
وفــي الســياق، قاطــع االحتاد 
أكبر  ثاني  الكردستاني  الوطني 
االحزاب السياسية في اإلقليم، 
جلســة برملان كردســتان امس 
الثاثاء، معلاَ عدم مشــاركته، 
لعدم تلمسه "أي خطوة لتنفيذ 
االتفــاق الذي وقعــه مع احلزب 
مجلســه  ويعقد  الدميقراطي، 
اجتماعا،  االربعاء  اليوم  القيادي 
العملية  مقاطعــة  ملناقشــة 
السياسية في اقليم كردستان.

وقال عضو اجمللــس القيادي في 
االحتــاد الوطني فريد اسســرد 
اجمللس   " ان  اجلديــد،  للصبــاح 
القيادي ســيعقد اجتماعا غدا 
االربعاء، ويقرر بشــأن مقاطعة 
العملية السياســية في اقليم 

كردستان من عدمها".
القيادي لاحتاد  اجتماع اجمللــس 
مقاطعة  بعــد  يأتي  الوطنــي 

كتلته امس الثاثاء جلسة برملان 
للتصويت  اخملصصة  كردستان، 
على مرشــح احلزب الدميقراطي 
نيجيرفــان بارزاني ملنصب رئيس 

اقليم كردستان.
واضاف اسســرد، ان "مقاطعة 
عدم  تعني  السياسية  العملية 
مشاركة االحتاد في اي مؤسسة 
مــن نظــام احلكم فــي اقليم 
كردســتان املكونة من رئاســة 

االقليم والبرملان واحلكومة".
مطلعة،  ملصادر  وفقا  وستجري 
القانوني  القســم  أداء  مراسم 
لرئيــس االقليم بعــد حصوله 
على ثقــة البرملان، عقب عطلة 
عيد الفطــر، لتقوم كتلة احلزب 
الدميقراطي بوصفها الفائز األول 
برفع  البرملانية  االنتخابــات  في 
الوزراء،  لرئاسة  مرشحها  اسم 
وهو مســرور بارزاني، إلى رئاسة 
البرملــان لتقوم بدورهــا بتقدمي 

االسم إلى رئيس اإلقليم.
تفصيات أوسع ص2

تقريـر

قيادي في التغيير يتهم عائلة برزاني
باالستحواذ على السلطة وتحويلها الى ملكية 

اثر فوز نجيرفان برئاسة إقليم كردستان امس..

بغداد - الصباح الجديد:
اوردت مديريــة الدفــاع املدني 
الثاثــاء، ان عدد حوادث  امس 
احلريــق فــي حقــول احلنطة 
والشــعير التــي وقعــت في 
مناطق متفرقة من الباد، بلغ 
149 حادثة خال عشرين يوما.

وقالــت املديرية في بيان تلقت 
"الصباح اجلديد" نسخة منه، 

إن "املوقــف اجلديــد للحرائق 
العراق  في عموم محافظــات 
لغاية   ٢٠١٩/٥/٨ تاريــخ  مــن 
 ١٤٩ تضمــن   ٢٠١٩/٥/٢٧

حادثة". 
أن  املديريــة  وأوضحــت 
"املساحات احملترقة بلغت ٧٥٧٧ 
دومنــا، فيما بلغت املســاحات 

املنقذة ١٣١٩٩٨ دومنا". 

والتهمت حرائــق كبيرة، على 
مدى الشهر املاضي، مساحات 
واســعة من األراضي الزراعية 
فــي مناطــق مختلفــة من 
العراق، ولم تتمكن السلطات 
من معرفة منفذيها حتى اآلن.

وأتــت النيــران علــى مئــات 
الزراعية  األراضي  من  الدومنات 
فــي محافظات صــاح الدين 

وكركــوك،  وديالــى  ونينــوى 
يستعدون  املزارعون  كان  فيما 

ملوسم احلصاد.
وتؤكــد وزارة الزراعة أن احلرائق 
التي اندلعت مؤخرا "ممنهجة" 
وتستهدف ثروة الباد الوطنية، 
فيما تشــير إلى أن حتقيقاتها 
مستمرة للكشف عن اجلهات 

التي تقف خلفها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن وزيــر التخطيط الدكتور 
نوري صباح الدليمي عن موافقة 
مجلس  فــي  املعنية  اللجــان 
السعودي  العراقي  التنســيق 
على طلبه خال اجتماع اللجان 
املعنيــة األخيــر فــي الرياض 
إلنشاء  املطلوب  الدعم  لتوفير 
لغســيل  متخصصة  مراكــز 

الكلى في جميع احملافظات.
الدليمي  نوري  الدكتور  وأوضح 
امللك  مركز  موافقــة  بعد  ،انه 
سلمان لإلغاثة؛ مت التواصل مع 
وزارة الصحة لتقدمي االحتياجات 
املطلوبة إلنشــاء هــذه املراكز 
فــي جميع احملافظــات، وتقدمي 
 ، العــام احلالي  خدماتها خال 
داعياً اجلهــات املعنية في وزارة 

من  املزيد  تأهيــل  الى  الصحة 
للعمل  املتخصصــة  املاكات 

وادارة هذه املراكز.
مــن جانــب اخــر، اشــار وزير 
التخطيــط الى انــه بحث مع 
اجلانب الســعودي خال ترؤسه 
اجتمــاع اللجنــة االقتصادية 
واالســتثمارية فــي مجلــس 
السعودي  العراقي  التنســيق 

املاضي  اجلمعة  يوم  الرياض  في 
بإنشــاء  الفعلية  املباشــرة   ،
اهــداه جالة  الــذي  امللعــب 
امللك ســلمان بن عبــد العزيز 
للعــراق، والبدء بإعــادة تأهيل 
شارع الرشــيد وفقاً التفاقيات 
اململكة  اقترحتها  التي  الدعم 
فــي وقت ســابق لدعم جهود 

استقرار وتعافي العراق.

مراكز متخصصة لغسيل الكلى في جميع محافظات البالدحرائق الحنطة والشعير شملت 7577 دونما في 149 حادثة 
بعد موافقة اللجان المعنية في مجلس التنسيق العراقي السعوديخالل عشرين يوم فقط

سايمون هندرسون:
7رسائل إيران النووية الخادعة ثالث قمم عربية وخليجية وإسالمية تخيم

4 طبول الحرب والتوترات مع إيران على اجوائها

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلن وزير اخلارجية الفرنسي جان 
إيف لــو دريان، الثاثــاء، أن باده 
ملنع  الدبلوماسية  اجلهود  تكثف 
إعدام أربعة من الفرنســين في 
العراق بعد إدانتهم باالنتماء الى 

تنظيم داعش..
وقــال لــو دريان فــي تصريحات 
إن "باده تكثف  اوردتها "رويترز"، 
اجلهود الدبلوماســية ملنع إعدام 
أربعة مــن مواطنيها في العراق 
بعد إدانتهــم باالنتماء لتنظيم  

داعش اإلجرامي".
وكانت حكومة الرئيس الفرنسي 
إميانويل ماكرون أكدت، امس األول 
االثنن، إنها حتترم ســيادة العراق 
لكنهــا تعارض مــن حيث املبدأ 

عقوبة اإلعدام.

ونقلــت رويتــرز ذاتها فــي خبر 
الفرنسية  اخلارجية  عن  ترجمته 
قولهــا في بيــان إن “الســفارة 
باعتبار   ، العراق  في  الفرنســية 
دورها املقدم للحماية القنصلية، 
الضرورية  اخلطــوات  ســتتخذ 
لنقل موقفها ) املعارض لعقوبة 

االعدام( للسلطات العراقية”.
حتترم  “الــوزارة  أن  البيان  واضاف 
سيادة الســلطات العراقية وانه 
يجب الــرد على جرائــم عناصر 
الى  والتــي تصل  داعش  تنظيم 

عقوبة االعدام في العراق”.
أصدر  العراقي  القضــاء  وكانت 
املاضين  واالثنــن  األحــد  خال 
حكــم االعدام بأربعــة يحملون 
الى  منتمن  الفرنسية  اجلنسية 

تنظيم داعش االرهابي .

بغداد - الصباح الجديد:
تعهــد وزير الثقافة والســياحة 
اليوم  األمير احلمداني،  واآلثار عبد 
الثاثــاء، باســتعادة اكثر من 16 
الف قطعــة اثرية مــن الواليات 
املتحدة، مؤكدا رغبة الوزارة بعقد 
اتفاقات تعاون وشــراكة مع دول 

عدة.
وقــال احلمدانــي خال ترؤســه 
اجتماعاً لهيئــة الرأي في الوزارة، 
بحسب بيان تلقت الصباح اجلديد 
نسخة منه: "نحن سائرون باجتاه 
واألصدقاء  األشقاء  على  االنفتاح 
وفتح احلوار مع اجلميع، وهذا تأكد 
مــن خال توقيع مذكــرة تفاهم 
الســعودي في مجال  اجلانب  مع 
الثقافــة والســياحة والفنــون 

واآلداب والشؤون الدينية".
أبدى  الســعودي  "اجلانب  واضاف 
رغبتــه بالعمــل على مشــروع 
إدراج طريــق احلج القــدمي املمتد 
من مدينة الكوفــة العراقية إلى 
على  الســعودية  حائــل  مدينة 
التــراث العاملــي باعتباره  الئحة 
ملف مشــترك، وكذلــك ترميم 
وتعمير شــارع الرشــيد وترميم 

وصيانة شاطئ دجلة القدمي".

اإليراني  "اجلانــب  أن  الى  واشــار 
سيبعث وفداً هندسياً إلى العراق 
ملا ميتلكونه  لصيانة طاق كسرى 
من خبرة في مجال صيانة األبنية 
بالطابــوق  املشــيدة  الطينيــة 

واللبان".
ولفــت احلمداني الى أن "وفداً من 
الوزارة برئاســة مدير عــام دائرة 
العاقات فاح العاني، ســافر إلى 
للتفــاوض بشــأن صندوق  قطر 
تنميــة قطــر لدعــم مشــروع 
املسارح، ومشروع النشر املشترك، 
إذ يتفاوض بشــأنه عضــو احتاد 
األدباء والكتاب عمر السراي لدعم 
دار الشؤون الثقافية ودار الثقافة 
لتزويدهمــا  الكرديــة  والنشــر 
مبطابــع، فضــاً عــن مشــاريع 

متعددة أخرى مع القطرين".
زيارتــي للكويت  وتابــع "خــال 
مع  تفاهــم  توقيــع مذكــرة  مت 
وزيــر اإلعام الكويتي الســترداد 
والتفاوض  الثقافيــة  املمتلكات 
على العديد من املشــاريع ومنها 
مؤمتر  مثل  إقامة نشاط مشترك 
األســبوع الثقافي العراقي خال 

شهر تشرين األول القادم..
تتمة ص2

باريس تكثف جهودها لمنع اعدام 
أربعة فرنسيين من عناصر داعش 

في البالد

وزير الثقافة: في اميركا 16 الف 
قطعة اثرية نعتزم استردادها

تخصيصاتها معرضة الى اإليقاف نهاية الشهر المقبل

بغداد ـ الصباح الجديد: 
على  الثاني  لألســبوع  تواصلــت 
التوالي، مناشدات أصحاب بساتن 
النخيــل واحلمضيات فــي العراق 
لــوزارة الزراعة من أجــل التدخل 

وأمراض  حشرات  انتشار  ملكافحة 
الزراعية في  الدوامن  دمرت عشرات 
محافظات كربــاء والبصرة وبابل 

وميسان.
في  الفاحن  احتــاد  عضــو  وقال 

العراق، ماجد املنصوري، في تصريح 
بســاتن  "عشــرات  إن  صحفي، 
النخيل واحلمضيات هلكت بفعل 
التــي ضربت  الدوبــاس  حشــرة 
مناطق عدة وتســببت بخســائر 

كبيرة" الفتا الى ان "احلشــرة أتت 
على مســاحات واســعة، وهناك 
معاجلات جتري مــن قبل الفاحن 
لكنها غيــر مجدية، ويجب تدخل 
تيّبس  املبيــد قبل  الطائرات لرش 

النخيــل، ووزارة الزراعة لم تتدخل 
حتى اآلن بشكل فاعل".

كرباء  في  احلسينية  مدينة  وتعد 
من أكبــر مناطق العــراق تضررا، 
وقــال عضــو مجلســها احمللي، 

إن "احلشرة ضربت  العبادي،  أحمد 
ســابقا دوال عربية عــدة، لكنهم 
اســتطاعوا مكافحتها، ونحن ما 

زلنا ننتظر حترك احلكومة.
تتمة ص2

الزراعة النيابية: خاطبنا وزير الزراعة قبل شهر ولم يستجب حتى االن

الدوباس تدمر عشرات الدونمات المزروعة بالنخيل والحمضيات وسط وجنوب البالد

جنيرفان بارزاني

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنــت الشــركة العامــة 
للصناعــات التعدينية احدى 
الصناعــة  وزارة  شــركات 
الثاثاء، مباشــرتها  واملعادن، 
إنتــاج معــدن الســليكون 
بنقاوة عالية بنســبة 99-98 
% بجهــود وخبــرات عراقية 

خالصة.
وقال مديرعام الشــركة علي 
حســن علوان في بيان تلقت 
الصباح اجلديد نسخة منه، ان 
“معمل السليكون في مصنع 
التعدين التابع للشركة باشر 
بانتاج مادة السليكون بنقاوة 
 %)99-98( بنســبة  عاليــة 
بجهــود اســتثنائية وكبيرة 
املصنع  ومنتســبي  ادارة  من 
وباسناد من عدد من االقسام 

في الشركة “.
واضــاف ان ” معمــل انتــاج 
في  االول  يعــد  الســليكون 
العــراق الــذي يعمــل على 
اســتغال الرمــال العراقية 
العالية الســيليكا في انتاج 

السليكون الذي يعتبر مؤشر 
في  لدخوله  احلديثة  احلضارة 
انتــاج االلكترونيات والطاقة 
النظيفــة ، عادا هــذا االجناز 
نقلــة صناعيــة واجتماعية 
البلد كونــه ميثل عامة  في 
االمثل  االســتغال  في  مميزة 
فــي  الطبيعيــة  للثــروات 
من  االستفادة  لغرض  العراق 
وحتويلها  الشمسية  الطاقة 
الى طاقــة كهربائية نظيفة 
مابعد  عصــر  في  للدخــول 
النفــط وتقليــل اطاقــات 

الغازات الضارة للبيئة”.
“ملعدن  ان  الــى  علوان  ولفت 
مــن  العديــد  الســليكون 
االســتخدامات املهمــة من 
بينها اســتخدامه في انتاج 
الشمســية  الطاقة  خايــا 
انتاج  وفي  الكهربــاء  لتوليد 
وانتــاج  الســليكون  زيــوت 
واالملنيوم  احلديــد  ســبائك 
الصناعات  مختلــف  وفــي 
مــن  وغيرهــا  االلكترونيــة 

الصناعات”.

"التعدينية" تباشر إنتاج 
السليكون المستعمل في 

صناعة االلكترونيات



شؤون عراقية
عبدالزهرة محمد الهنداوي 
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

في جلسة قاطعها نواب االحتاد 
واالحتاد  اجلديد  واجليــل  الوطني 
واجلماعــة االســاميان انتخب 
برملان كردستان بأغلبية 68 صوتا 
الدميقراطي  احلــزب  رئيس  نائب 
الكردســتاني نيجيرفان بارزاني 

رئيسا إلقليم كردستان. 
الكردســتاني  الوطني  االحتــاد 
ثاني أكبر االحزاب السياســية 
برملان  االقليم قاطع جلسة  في 
كردســتان امس الثاثاء، معلاَ 
عدم مشــاركته، لعدم تلمسه 
»أي خطوة لتنفيذ االتفاق الذي 
وقعــه مع احلــزب الدميقراطي، 
ويعقد مجلســه القيادي اليوم 
االربعــاء اجتماعــا، ملناقشــة 
مقاطعة العملية السياســية 

في اقليم كردستان.
وقال عضو اجمللــس القيادي في 
االحتــاد الوطني فريد اسســرد 
ان اجمللــس  للصبــاح اجلديــد، 
القيادي سيعقد اجتماعا اليوم 
االربعاء، ويقرر بشــأن مقاطعة 
اقليم  في  السياسية  العملية 

كردستان من عدمها«.
اجتماع اجمللــس القيادي لاحتاد 
بعــد مقاطعة  يأتي  الوطنــي 
الثاثاء جلســة  كتلتــه امس 
برملــان كردســتان، اخملصصــة 
احلزب  مرشــح  على  للتصويت 
بارزاني  نيجيرفــان  الدميقراطي 

ملنصب رئيس اقليم كردستان.
واضاف اسســرد، ان »مقاطعة 
العملية السياسية تعني عدم 
مشاركة االحتاد في اي مؤسسة 
مــن نظــام احلكم فــي اقليم 
كردســتان املكونة من رئاســة 

االقليم والبرملان واحلكومة«.
واوضــح، ان »مــا خلــق هــذه 
احلزب  تراجــع  هــو  املشــكلة 
الدميقراطي عــن احد االتفاقني 
اللذين وقعهما مع احلزب االحتاد 
الوطنــي، الــذي وعــد فيه بان 
يدعم مرشــحا مشــتركا عن 
االحتاد الوطني لشــغل منصب 

محافظ كركوك.
قرار  لدينا  »ليس  اسسرد،  وتابع 
حالياً حول التوجه باالقليم نحو 
نظام االدارتني، لكن ال نستطيع 
الســيطرة على هذه املســألة 

في ظل عــدم معرفة التطورات 
الرئيسني  احلزبني  املتسارعة بني 

في االقليم«.
االحتاد  باســم  املتحــدث  وكان 
الوطني لطيف شــيخ عمر قد 
حذر في بيان تاه باسم املكتب 
السياسي لاحتاد الوطني للراي 
العام، عقــب انتخاب نيجيرفان 
أن  لاقليــم،  رئيســا  بارزانــي 
من  اإلقليم  رئيــس  »انتخــاب 
االحتــاد  كتلــة  أصــوات  دون 
القرار  ملف  ســيضع  الوطني، 
كردستان  إقليم  في  والشرعية 
أمام واقع جديد، كما ســيضع 
اقليم  ملف تشــكيل حكومة 
كردستان أمام احتماالت أخرى«.
واضاف شــيخ عمــر، ان االحتاد 
الوطنــي وقــع عقب حــوارات 
اتفاقــني مــع احلزب  مطولــة 
الكردســتاني،  الدميقراطــي 
االتفــاق االول يضمن ترســيخ 
أسس العمل املشترك ومعاجلة 
املشــكات املتراكمة التي لها 
عاقة بالعــراق وعاقات إقليم 
كردســتان، والثاني حــول آلية 

توزيــع مفاصل احلكــم وتوفير 
نوع من التوازن في الســلطات 
اخملتلفــة، وتابــع » فــي تلــك 
محافظة  وضعنــا  االتفاقــات 
كركوك كمحــور ملعاجلة جانب 
في  املوجــودة  املشــكات  من 
املناطــق املســتقطعة، اال اننا 
نــر أي خطوة  لــم  اآلن  »حلــد 
لتنفيذ االتفاق مــن قبل احلزب 
الدميقراطي، بل العكس كل مرة 
انتخاب  مللف  املشكات  يفتعل 
محافظ جديد حملافظة كركوك 

من حصة االحتاد الوطني«.
نتائــج  »أن  قائــاً  وأوضــح  
سياســات التهميــش والتفرد 
ونحن  جيدة،  عواقبها  تكون  لن 
في االحتاد الوطنــي نعلن للرأي 
الدميقراطي  بــأن احلــزب  العام 
يضع العراقيل والعقبات اجلدية 
أمام تنفيــذ اتفاقاته مع االحتاد 
الوطني، وهو غير متلزم بها، لذا 
قرر عدم  السياسي  املكتب  فان 
مشــاركة كتلة االحتاد الوطني 
كردســتان  برملان  جلســة  في 
اخملصصة للتصويت على اختيار 

رئيس االقليم«.
وانتخب برملان كردســتان امس 
رئيساً  بارزاني  نيجيرفان  الثاثاء 
68 صوتا  ب  كردســتان  إلقليم 
اجللســة،  حضروا   81 اصل  من 
بارزاني مرحلة جديدة من  ليبدأ 
حياته السياسية بعد  18 عاماً 
متواصلة قضاها كنائب ورئيس 

حلكومة اقليم كردستان.
بدوره اعلن احلــزب الدميقراطي، 
انه ســيرد رســميا علــى بيان 
االحتــاد الوطني الــذي قال انه 
التهديدات  مــن  الكثير  يحمل 

املبطنة.
الدميقراطي  كتلــة  رئيس  وقال 
اوميــد خوشــناو فــي مؤمتــر 
صحفي، عقدتــه الكتلة عقب 
االنتهاء من جلســة التصويت 
على تيار مرشح رئاسة االقليم« 
لم نكن نريــد ان يصبح الوضع 
على هذا الشكل وننتظر موقف 
للدميقراطي  السياسي  املكتب 
وسنرد رسميا على التهديدات«.

واضــاف خوشــناو، »قلنــا في 
بان  الوطنــي  لاحتاد  الســابق 

موضوع اليوم ســيكون له ردود 
اتفاقياتنا  جميــع  علــى  فعل 

السابقة«.
وبينما قاطعت كتلة حراك اجليل 
التصويت على  اجلديد جلســة 
انتخاب رئيس اإلقليم، بســبب 
الصاحيات  علــى  اعتراضهــا 
تعديل  التي مينحها  الواســعة 
صوتت  اإلقليم،  لرئيس  القانون 
بارزاني  التغييــر لصالح  حركة 
، مؤكــدة التزامهــا باالتفــاق 
مع  وقعته  الــذي  السياســي 
للمشــاركة  الدميقراطي  احلزب 

في حكومة االقليم املقبلة.
وقال رئيس كتلة حركة التغيير 
علــي حمــه صالح فــي مؤمتر 
صحفــي، ان حزبه شــارك في 
اجللســة وصــوت لصالح تولي 
رئيس  منصب  بارزاني  نيجيرفان 
االقليم على امل ان يلتزم احلزب 
الدميقراطي مبا يقع على عاتقه 
من االتفاق السياسي، الذي اشار 
الى انه يتضمن اجراء اصاحات 
ادارية وجذرية في شتى املفاصل 

ومؤسسات حكومة االقليم.

مطلعة،  ملصادر  وفقا  وستجري 
القانوني  القســم  أداء  مراسم 
لرئيــس االقليم بعــد حصوله 
على ثقــة البرملان، عقب عطلة 
احلزب  كتلة  لتقوم  الفطر،  عيد 
الفائز  بوصفهــا  الدميقراطــي 
البرملانية  االنتخابــات  األول في 
لرئاسة  مرشــحها  اسم  برفع 
إلى  بارزاني،  وهو مسرور  الوزراء، 
رئاســة البرملان لتقــوم بدورها 
بتقدمي االسم إلى رئيس اإلقليم.

ومبوجب البروتوكول، يدعو رئيس 
إقليم كردســتان، مرشح كتلة 
احلــزب الدميقراطــي، لتكليفه 
بتشكيل احلكومة اجلديدة خال 

30 يوماً.
وهذه هي املــرة األولى التي يتم 
عبر  اإلقليم،  رئيس  اختيار  فيها 
التصويت من داخل البرملان، بعد 
إقرار البرملان قانون إعادة تفعيل 
مؤسسة الرئاسة وآلية انتخاب 
دســتور  إقرار  حتــى  الرئيــس 

لإلقليم.

االتحاد الوطني يناقش اليوم مقاطعة العملية السياسية في كردستان

انتخاب بارزاني رئيسا لإلقليم
يعمق الخالفات بين األحزاب السياسية

 نيجيرفان بارزاني

االتحاد الوطني 
الكردستاني ثاني أكبر 
االحزاب السياسية في 
االقليم قاطع جلسة 
برلمان كردستان امس 
الثالثاء، معلاَل عدم 
مشاركته، لعدم تلمسه 
»أي خطوة لتنفيذ 
االتفاق الذي وقعه مع 
الحزب الديمقراطي، 
ويعقد مجلسه القيادي 
اليوم االربعاء اجتماعا، 
لمناقشة مقاطعة العملية 
السياسية في اقليم 
كردستان

واحــدة مــن املشــكات التي تعانــي منها 
العاصمة بغداد ،وســائر مدن العراق  تتمثل 
بانتشــار النفايات بنحو يثير االنتباه ، وال نريد 
هنا ان نلقــي بالائمة على طــرف دون آخر ، 
فاجلميع مســؤولون ، وعندمــا أقول اجلميع ، 
اعني اجلهات احلكومية املعنية ، ممثلة بأمانة 
بغــداد وبلدياتها املنتشــرة فــي العاصمة 
، والدوائــر البلديــة التابعة لــوزارة االعمار 
واالســكان والبلديات التي متارس مهامها في 
عمــوم احملافظات ، كمــا ان املواطن هو ايضا 
يتحمل نسبة عالية من املسؤولية عندما ال 
يهتم بنظافة الشارع واحمللة ،فيرمي النفايات 
كيفما اتفق ، ثم يأتي ليشتم البلدية ،متهما 
إياهــا بالتقصير ، وهو ال يعلم ان الســماء ال 
متطر نفايــات !!. إمنا تراكمت هــذه النفايات 
بفعــل عدم وضعها فــي أماكنها اخملصصة 
، والشــواهد على ذلك اكثر من ان يستطيع 
احد استعراضها في اسطر ، وقطعا ان لكل 
طرف  من طرفي املعادلة )احلكومة واملواطن( 
أســبابه وتبريراته التي يبرر بها للواقع الذي 
نحن فيه ، املواطن يبــرر ، بعدم وجود حاويات 
كافية لكي يضع فيهــا نفاياته ،ما يضطره 
الى رميها فــي أي زاوية أو مــكان ، والبلدية 
تقول ، نحن نعمل بإمكاناتنا املتاحة ، ولسنا 
مقصرين في واجبنــا ، فماكاتنا تعمل على 
مدى ٢٤ ســاعة ، باليات متهالكة وإمكانات  
ال تنســجم مع التوســع الكبيــر والزيادات 
السكانية التي يشــهدها العراق بنحو عام 
، وتخصيصاتنا الســنوية ، ال تسد اال نسبة 
قليلة مــن احلاجة احلقيقية  لتغطية نفقات 
التنظيف ، ومن الطبيعي وإزاء هكذا مبررات 
وأسباب ، ســتكون النتيجة هي هذا املشهد 
الذي نراه ، الســيما في املناطق الشــعبية ، 
ولعل اخلطوة األخيــرة املتمثلة بالتعاقد بني 
املواطنني وشركات من القطاع اخلاص مقابل 
اجرة شــهرية مقدارهــا عشــرة آالف دينار  
،أسهمت في حل جانب من املشكلة ،  ولكن 
في نهاية املطاف تبقى املشــكلة قائمة ، بل 
وتتفاقم ، مــع ازدياد كميــات النفايات التي  
وصلت الى ٩ آالف طن يوميا في بغداد وحدها 
، مع قلة املكابس ويعد مركز الطمر الصحي 
الوحيــد في منطقة النباعي  مبســافة تزيد 

على٧٠ كم من العاصمة ..
إذن ، مــا احلل ؟ هــل نبقى نراقب املشــكلة 
تتفاقم ومبا حتمله من مخاطر صحية وبيئية 
؟ أم نبحــث عــن حلول ناجعــة ،تقينا خطر 
التلوث وســواه من التداعيــات اخلطيرة ؟ .. 
وهل ثمة حلول ممكنة ، ولم يتم اعتمادها من 
املعنيني ؟ .. هل هنــاك إمكانية لزيادة حجم 
التخصيصــات املالية ، لشــراء آليات جديدة 
وتشــغيل أيــد عاملة في مجــال التنظيف 
؟  ،قــد يبدو هذا األمر ليس ســها ، في ظل 
محدودية اإليــرادات ، وان كانت لدى البلديات 
مصادر متويل جيدة لو احســنوا استثمارها ، 
ومن نافذة االستثمار هذه ، على وجه التحديد 
،ندخــل الــى فضاء احلــل األمثل ملشــكلة 
النفايات ، كما هــو عليه احلال في اغلب دول 
العالم ،واعني هنا ، االســتثمار في النفايات 
، من خال مايعــرف بعملية التدوير ، وواضح 
جدا ، ان الكميــات الهائلة من النفايات التي 
تخلفهــا املــدن العراقية ، وفــي مقدمتها 
العاصمة بغــداد ،، متثل عامل جــذب وإغراء 
للكثير من املســتثمرين فــي العالم ، ومن 
املؤكد ان مثل هؤالء املستثمرين ، لديهم من 
الوسائل واألساليب التي ميكنهم من خالها 
تشــجيع املواطن على التفاعل اإليجابي مع 
املهمة ، رمبا من بني تلك األســاليب ، شــراء 
النفايات بحســب وزنها ونوعهــا ، وغير ذلك 
، وهنا ميكن للمركز الوطنــي إلدارة النفايات 
الذي ُشــكل في مرحلة ســابقة ،وبالتعاون 
مــع امانة بغــداد ووزارة البلديات ، الشــروع 
باإلجــراءات املتمثلة ، بإعداد دراســة اجلدوى 
واإلعان واإلحالة ، والتعاقد ،  فلو ، مضينا في 
هذا اإلجراء سنرى شوارع العاصمة تلمع ، اميا 
ملعان ، ولن يكون املواطن بعدها مضطرا لرمي 
نفاياته في الهــواء الطلق،وفضــا عن هذا 
وذاك ، فان االستثمار في النفايات سيوفر لنا 
ايرادات جيدة ، ميكن اســتثمارها في مفاصل 

اخرى .. أليس كذلك ؟

صناعة التدوير !

5000 درجة خاصة تدار 
بالوكالة وحسمها واسنادها 
الى اصالء يحتاج وقتا أطول 

من املقرر قانونا 
أن  إلــى  العبــودي  ومضــى 
اعضاء  لــدى  العام  »االنطباع 
احلراك  وبرغم  النــواب  مجلس 
القانوني  وااللــزام  احلكومــي 
اجناز  غير مطمئــن حيال  فأنه 
امللف على وفق السقف الذي مت 

حتديده في وقت سابق«.
مــن جانبه، ذكــر النائب االخر 
عــن التحالف رائــد فهمي، أن 
اخلاصة  للدرجات  »املرشــحني 
عليهــم  تنطبــق  أن  يجــب 
لألجهزة  احلاكمــة  القوانــني 

االدارية في الوزارات«.
واضــاف فهمي، في حديث إلى 
»الكتل  أن  اجلديــد«،  »الصباح 
تأمــل بأن يتم اجنــاز امللف في 
الوقــت احملــدد لكن يبــدو أن 
املوضوع يحتاج إلى مدة اطول«.

اخلبرة  »موضــوع  ان  وأوضــح، 
والتجربــة والعمــل فــي ذات 

املؤسســة التي يتم الترشيح 
ملنصــب خاص فيهــا يجب أن 
قبل  االساسية  الشروط  يكون 
اضافة  باألصالة  املهمة  اسناد 

إلى املؤهل العلمي«.
وشــدد فهمي، علــى »ضرورة 
تتوفــر  ال  اي مرشــح  رفــض 
يتم  لكي  الشــروط،  تلك  فيه 
االداري  اجلهــاز  اخطاء  معاجلة 
وجتــاوز التركة التــي خلفتها 
التجربــة الســابقة عندما مت 
اسناد قسم كبير من الدرجات 
اشخاص  إلى  بالوكالة  اخلاصة 
عن  بعيداً  حزبي  اســاس  على 

الكفاءة«.
يشــار إلى أن االحصاءات تؤكد 
وجود أكثر من 5000 الف درجة 
بالوكالة  حاليــاً  تــدار  خاصة 
يجــري العمل على اســنادها 
باألصالة من خــال فتح بوابة 

الترشيحات لها الكترونياً.

 الدوباس تدمر عشرات 
الدومنات املزروعة بالنخيل 

واحلمضيات وسط وجنوب 
البالد

اخلســائر كبيرة، والنخلة التي 
وهي  معاجلتها،  تصعب  تصاب 
خسارة وطنية، حتى وإن كانت 

البساتني مملوكة ملواطنني«.
الزراعة  جلنــة  رئيس  وأوضــح 
في  الشمري،  ســام  النيابية، 
»وزارة  أن  صحفــي،  تصريــح 
الزراعــة لديها ســبع طائرات 
من  ينتظر  والفــاح  زراعيــة، 
الوزارة التحــرك ألنه في أمس 
هذه  اســتخدام  إلــى  احلاجة 
حشــرة  ملكافحة  الطائــرات 
في  انتشــرت  التي  الدوبــاس 
بســاتني جنوب بغداد والفرات 
اجلنوبية،  واحملافظات  األوســط 
وهذه احلشــرة تتسبب بأضرار 
اقتصاديــة للبــاد، وأرســلنا 
خطابا رســميا قبــل أكثر من 
شــهر إلــى وزيــر الزراعة من 
أجل توفيــر الطائرات، لكن لم 

يستجب لنا حتى اآلن«.
احلكومة  »علــى  أن  وأضــاف، 

اإلســراع في توفيــر الطائرات 
اآلفــات  مبكافحــة  اخلاصــة 
للمساعدة في حملة مكافحة 
حشــرة الدوبــاس فــي مزارع 
النخيل في الوســط واجلنوب، 
ألنــه ال ميكن للفــاح معاجلة 

اآلفة وحده«.
الدوباس  حشرة  ظهور  وسجل 
 ،1922 العراق ألول مرة عام  في 
دول،  عــدة  وباء شــمل  ضمن 
أبرزها فلسطني واألردن وسورية 
واليمــن وإيــران ودول اخلليــج 
معها  التعامــل  ومت  العربــي، 
بطرق بدائية، بينها اســتخدام 
النيكوتــني والطــني والدخان، 
لكنها عادت مجددا إلى العراق 
فــي 1964، ومتــت مكافحتها 
بعدما  الزراعيــة  بالطائــرات 
تســببت بخســائر كبيرة في 

الثروة الزراعية العراقية.
بأضــرار  احلشــرة  وتتســبب 
نتيجــة  للنخيــل  مباشــرة 
التهامهــا للعصــارة النباتية 
في األجزاء اخلضــراء، كاخلوص 

واجلريد والعــذوق والثمار، خال 
فتــرة الربيع واخلريــف، وهو ما 
يــؤدي إلى تلف طلــع النخيل، 
وفــي حــاالت كثيــرة مــوت 
النخلة ، كما تســبب احلشرة 
الفواكه  ألشجار  بالغة  أضراراً 

واحلمضيات.
خالد  الزراعي  املهنــدس  وأكد 
الــراوي أن »احلكومــة تتحمل 
حشــرة  انتشــار  مســؤولية 
التأخر  بسبب  وغيرها  الدوباس 
فــي العاج بحجة عــدم توفر 
انتشــار  وهناك  اإلمكانيــات، 
حلشــرات أخرى، بينها احلميرة 
وغالبا  العنكبــوت،  غبار  وآفة 
مــا تكــون للمبيــدات نتائج 
ســلبية على البيئــة في حال 
استخدمت من قبل الفاحني«.

أحد  وهو  الفضلي،  أحمد  وقال 
في  النخيل  بســاتني  أصحاب 
جنوب بغداد، إنه »باإلمكان رؤية 
وهي  ويرقاتها  احلشــرة  بيوض 
تنتشر بني ثنايا النخلة، وحجم 
إصابة بســتاني كبيرة، وهناك 

واحلشــرات  البيض  الكثير من 
والعذوق«،  النخيل  على سعف 
مبينــا أنه مع عمالــه حاولوا 
يحققوا  لــم  لكنهم  املعاجلة 
انعدام  بســبب  مرضية  نتائج 
الوصول  تسهل  التي  الوسائل 
إلى كل النخيل في وقت واحد.

وزير الثقافة: في اميركا 
16 الف قطعة اثرية نعتزم 

استردادها
وتوقيع مذكرة تفاهم مع تركيا 
املوجــودة في  اآلثار  الســترداد 
وكذلك  التركي،  تاهاي  متحف 
مع لبنان ومتحف نابو المتاكه 

قطعاً أثرية ولوحات فنية”.
إلى  وأردف قائاً “ســوف أذهب 
اســترداد  أجل  من  واشــنطن 
٥٥٠٠ قطعة أثرية من شــركة 
)هوبي لوبي( وعشرة االف رقيم 
طيني مســتردة مــن جامعة 
كورنيــل، إضافــة إلــى قطع 
أثريــة مســتردة مــن جامعة 

بنسلفانيا”.

تتمات ص1

الملف األمني

بغداد – الصباح اجلديد
ذكر مصدر امني فــي مديرية مكافحة 
إجرام بغداد امــس الثاثاء إلقاء القبض 
على عصابة من أربعة أشــخاص نفذت 
عمليات ســرقة في قضاء احلســينية 

شمالي العاصمة.
وقال املصــدر لقد »توفرت معلومات إلى 
مكتــب مكافحة إجرام الزهور عن وجود 
عصابــة متــارس عمليات ســرقة الدور 
السكنية، وعلى الفور من تلقي املعلومة 
مت تشكيل فريق عمل مختص« ، مضيفا 
أنه »بعد جمع املعلومــات والتحري من 
كامرات  ومتابعة  الســرية  املصادر  قبل 
املراقبــة مت القاء القبــض عليهم وبعد 
التعمــق معهــم بالتحقيــق اعترفوا 
صراحة عن قيامهم بعدة عمليات سرقة 
للدور السكنية في منطقة احلسينية«.

ديالى – عملية نوعية 
للحشــد  ديالى  قائــد عمليــات  أعلن 
الشعبي طالب املوســوي امس الثاثاء 
عن تنفيذ عمليــة نوعية في محافظة 
صــاح الديــن لتحريــر أحــد املزارعني 

اخملتطفني لدى داعش.
وقال قائد العمليــات ان »قوة من قيادة 
عمليــات قاطع ديالى ممثلــة باللواء 23 
ومبشــاركة اســتخبارات القاطع نفذت 
عمليــة نوعيــة في قرية البو عيســى 
ان  الديــن«، مبينــا  التابعــة لصــاح 
بالنجــاح من خال  »العمليــة تكللت 
حترير مــزارع مت اختطافه من قبل عناصر 

داعش«.

كركوك – عملية تطهير 
كشــف قائد املقر املتقــدم للعمليات 

قــوات خاصة  الركن  اللواء  املشــتركة 
ســعد حربية امس الثاثــاء عن تطهير 
احد اهم مــاذات »داعــش« والذي كان 
يستغله لأليواء وتنفيذ عمليات ارهابية 
ضد القــوات االمنية واملدنيني على طول 
الشريط الرابط بني قضاء الدبس وصوال 

بقضاء احلويجة.
وقــال حربيــة ان »قيادة املقــر املتقدم 
للعمليات املشتركة نفذت عملية امنية 
اسفرت عن حترير مناطق الغرة و محكور 
و فتح طريــق احلمدونية - طويلعة ورفع 
12 عبوة ناسفة و تدمير أربعة مضافات 
ألرهاب داعش«، مضيفا ان »هذه املناطق 
كانــت تشــكل خطــرا علــى املواقع 
النفطيــة فــي محيط قضــاء الدبس 
وحقــل باي حســن النفطــي ومناطق 
احلويجــة والدبس ومتثــل منطقة مرور 
فلول داعــش االرهابي الى مناطق قضاء 

مخمور وناحية سركران«، مشيرا الى انه 
»االن أصبحت محكمــة ومغلقة بوجه 

اي تسلل الى مناطق كركوك االخرى«.

صالح الدين – تعرض ارهابي 
افــاد مصــدر امني في شــرطة صاح 
ان قوات مشــتركة  الثاثاء  الدين امس 
تصدت لتعرض ارهابي على حقول عاس 

النفطية شمالي احملافظة .
وذكر املصدر ان »قوة من شرطة الطاقة 
وبإســناد من مدفعية احلشد الشعبي 
تصــدت حملاولة تعــرض لعناصر إرهابية 
علــى حقول عــاس النفطيــة ضمن 

محافظة صاح الدين«.

االنبار – انفجار ملغمة 
اكد مصــدر محلي في قضــاء حديثة 
الثاثــاء مقتل  امس  األنبــار  مبحافظة 

عنصرين من احلشــد العشائري وإصابة 
ثالث بانفجار سيارة ملغمة بني قضاءي 

بيجي وحديثة.
وقال املصدر إن »ســيارة ملغمة مركونة 
في منطقة اجلزيرة شــرق ناحية بروانة 
الواقعــة بني قضاءي حديثــة وبيجي«، 
أن »االنفجار أســفر عن مقتل  مضيفا 
عنصرين من احلشــد العشائري وإصابة 
ثالث«، متابعــاً أن »قــوة أمنية طوقت 

مكان احلادث ومنعت االقتراب منه«. 

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
افاد مصدر امني في شــرطة محافظة 
الديوانية امــس الثاثاء أن قــوة امنية 
اعتقلت ثمانية مطلوبــني في عدد من 

مناطق احملافظة .
وقال املصدر ان »مفارز قســم مكافحة 
اإلجــرام فــي الديوانيــة وبعــد جمع 

املعلومــات من قبــل املصــادر اخلاصة 
متكنت من إلقاء القبض على شخصني 
متهمــني بســرقة منــازل املواطنني« ، 
مضيفا ان »دوريات مركز السنية وعفك 
والشامية القت القبض على 6 متهمني 
وحســب مذكرات أوامر إلقــاء القبض 
الصادرة من القضــاء كونهم مطلوبني 
مبواد قانونية مختلفة من بينها جنائية 

تخص النصب واالحتيال«. 

نينوى – احباط تسلل 
مديريــة  فــي  امنــي  مصــدر  اعلــن 
االستخبارات العســكرية امس الثاثاء 
عن إلقاء القبض على ســوريني تســلا 

إلى العراق.
وقال املصدر إنــه مت »إلقاء القبض على 
اثنني من املتســللني للحــدود العراقية 
السورية يحمان اجلنسية السورية بعد 

نصب كمني محكــم لهما في منطقة 
اخلازوكة -ناحيــة ربيعة -غربي املوصل«، 
مضيفــا ان العمليــة اســتندت إلــى 
معلومات اســتخبارية دقيقة«، مشيرًة 
إلى »تســليمهما إلى اجلهــات املعنية 

إلكمال التحقيق معهما« .

البصرة – احباط تهريب 
كشــف مصدر امني في ميناء ام قصر 
الشــمالي في محافظــة البصرة امس 
الثاثاء عن احباط تهريب 40 سيارة دون 

املوديل وممنوع أستيرادها.
وذكر املصدر ان« السيارات كانت مخبأة 
في عشر حاويات حجم 40 قدم ومخفية 
خلف صناديق مابس وكلنكس« ، مؤكدا 
أن« السيارات املضبوطة ممنوع أستيرادها 
كونها دون املوديل املســموح اســتيراده 

وفقاً للقوانني والتعليمات النافذة«.

تحرير مزارع مختطف بعملية نوعية في ديالى * مقتل واصابة ثالثة من الحشد العشائري باالنبار 
اعتقال ثمانية مطلوبين في الديوانية * احباط تهريب 40 سيارة  يمنع استيرادها في البصرة
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بغداد _ الصباح الجديد:

تــرأس وزير التخطيــط الدكتور 
نوري صباح الدليمي رئيس اللجنة 
العليــا لتنفيــذ اســتراتيجية 
القطاع اخلاص ، اجتماعاً موسعاً 
بحضور ممثلني عن القطاع اخلاص 
والبرنامــج اإلمنائي لألمم املتحدة ، 
وممثلي عــدد من الوزارات واجلهات 
احلكوميــة ذات العالقــة، وجرى 
خالل االجتماع بحث ســبل دعم 

وتطوير القطاع اخلاص.
واعلن الوزير خــالل االجتماع عن 
املعاييــر التــي حددتهــا الوزارة 
الختيــار أعضــاء مجلــس إدارة 
املزمع تشــكيله  القطاع اخلاص 
خــالل االيام املقبلــة، وتضمنت 
املال  رأس  حجــم  مقدار  املعايير 
والتعاقــدات  العاملــة  واليــد 
واألعمال داخــل العراق لألعضاء 
اخلبرة  إلــى  إضافة  املرشــحني، 
املهنية وحسن السيرة والسلوك 
فــي مجــال العمل، مؤكــداً ان 
 50% ســيمثل  اخلاص  القطــاع 
مــن عــدد األعضاء من شــتى 

القطاعات.
ولفت الوزير الى اســتعداد وزارة 
التخطيط إلجراء مســح شامل 
مع  بالتزامن  اخلــاص،  للقطــاع 
التنفيذية  االســتعدادات  بــدء 
 ،2020 للســكان  العام  للتعداد 
بهدف حتديد املؤشــرات املطلوبة 
التي  االقتصاديــة  والقطاعــات 
ميكن مــن خاللها توفير ســبل 

الدعم للقطاع اخلاص.
مناقشة  االجتماع  وشــهد  هذا 
وأدوار مجلــس  ومهــام  آليــات 
ونظامه  اخلــاص  القطاع  تطوير 
أهداف  والتأكيــد على  الداخلي، 
قاعدة  لبنــاء  الســاعية  اجمللس 
صناعية وطنية قادرة على تلبية 
ومنافســة  احمللية  االحتياجــات 
الصــادرات االجنبيــة، وتقليــل 
العام،  القطــاع  على  االعتمــاد 
عن  العمــل، فضالً  وتوفير فرص 
تقــدمي التســهيالت واالمتيازات 
للقطــاع اخلــاص، مبــا يضمــن 
الى ســوق  دخولــه  انســيابية 
العمــل، فــي اطار رؤيــة العراق 

للتنمية املستدامة 2030.
علــى صعيــد متصل ناقشــت 

الوطني  التقرير  التخطيط  وزارة 
الطوعي االول للتنمية املستدامة 

ودور القطاع اخلاص فيه .
واكــد وكيــل وزارة التخطيــط 
ماهر  الدكتور  الفنية  للشــؤون 
حماد جوهان بأن وزارة التخطيط 
قد قطعت شوطا كبيرا في مجال 
حتقيق اهداف التنمية املستدامة 
إميانــا منها بأهمية هذه األهداف 
واحتراما لشــعبنا الذي يستحق 
أســلوب عيش أفضل حني تكون 

االستدامة أسلوبا حلياته. 
واضاف الوكيل في كلمة له خالل 
بالتعاون  الوزارة  ورشــة عقدتها 
مع برنامــج االمم املتحدة االمنائي 
ملناقشــة التقرير الطوعي االول 
القطاع  ودور  املستدامة  للتنمية 
القطاع  ممثلي  مبشــاركة  اخلاص 
اخلاص ومنظمــات اجملتمع املدني 
واجلهــات ذات العالقــة ، ان هذه 

الورشة جاءت للتأكيد على مبدأ 
املشــاركة احلقيقيــة والتكامل 
املعنية  اإلطراف  بني  والتنســيق 
الوطنية  املســتويات  كافة على 
واإلقليميــة والدوليــة أمياناً منا 
بأحــد أهــم مبــادئ التنميــة 
املســتدامة . واكد الوكيل ان من 
أبرز هــذه اإلطراف هــو القطاع 
اخلــاص ملــا لــه مــن دور مهم 
التشــاركية  حتقيق  فــي  ومؤثر 
والشــفافية والنزاهة واملساءلة 
كمــا يكمــن دوره فــي تقــدمي 
االســتثمارات التي تســاعد في 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة 
التكنولوجيا  إدخــال  وتســهيل 
واإلبداع واالبتكارات فضال عن أنه 
يســهم في التنمية االقتصادية 
بصورة عامة وعليه اخذ دوره في 
البيئة  اجتاه  املشتركة  املسؤولية 
الطبيعية  املــوارد  واســتمرارية 

لغرض  وذلــك  املقبلة  لألجيــال 
الوطنية والشــعور  امللكية  إمناء 
باملســؤولية النخراط اجلميع في 
وبني  املستدامة.  التنمية  عملية 
الوكيــل ان العمل مســتمر في 
موضوع التنمية املســتدامة من 
لــدن اللجنة الوطنيــة للتنمية 
املستدامة وخلية متابعة أهداف 
التنمية املستدامة مستمرة منذ 
2006 وإلــى أالن مع بداية  العام 
وصوال  اإلمنائية  التنميــة  أهداف 
املســتدامة  التنمية  أهداف  إلى 
باجلهود  ، مشــيدا  )أجندة2030( 
الســابقة املبذولــة فــي مجال 
التنمية املستدامة والتي بالرغم 
والسياسية  األمنية  األوضاع  من 
الصعبة في الفترة السابقة فأن 
العديد من االجنــازات كانت متثل 

دعامات للتنمية املستدامة . 
واشــار الى ان هذه اجلهود افضت 

البلدان  ضمن  العــراق  إدراج  إلى 
التي ستقدم تقريرها عن املتحقق 
مــن التنمية املســتدامة ضمن 
املستوى  رفيع  السياسي  املنتدى 
في نيويورك وهو التقرير الطوعي 
، موضحا ان هذا  الوطنــي األول 
التقرير ال يقتصر على كونه آلية 
ملتابعة اجلهود التنموية الوطنية 
أو مجرد إعــداد تقارير وطنية إال 
التشــاركي  انه محفــز للعمل 
طويل األمد وأداة إلعادة رسم أدوار 
الشــركاء وحتديد آليات التعامل 
فيما بينهم، فضال عن أنه فرصة 
للوقــوف عند اإلجنــازات وحتديد 
الثغرات وحتليل أســباب القصور 
. مــن جانبها  املســار  وتصويب 
قالت ممثلــة برنامج االمم املتحدة 
االمنائي الســت ســندس عباس 
اللقاء يعــد مهم جدا  ان هــذا 
وحيوي بشــان ادوار ومسؤوليات 

القطلع اخلــاص لتحقيق اجندة 
2030 . واضافــت مــع اجلهــود 
الوطنيــة الكبيرة التــي تبذلها 
املؤسات العراقية احلكومية وغير 
احلكومية من اجل بناء عراق امن 
التطلعات  فــان  مزدهر  واقتصاد 
تعد كبيــرة ازاء ما ميكن ان يقوم 
به القطاع اخلاص بوصفه مفتاح 
حتقيق اهداف التنمية املستدامة 
العامة  الشــركات  عبــر حــث 
الكبيــرة  الشــركات  الســيما 
علــى وضــع العوامــل البيئية 
املتعلقة  واالدارية  واالجتماعيــة 
عند  املستدامة  التنمية  باهداف 
داعيــة جميع   ، قراراتها  اتخــاذ 
اجلهات الفاعلة فــي اجملتمع بان 
تكون على نســق مســتدام في 
جميــع جهودها ومــن ضمنهم 
القطــاع اخلاص مــن اجل تنفيذ 

اهداف التنمية املستدامة .

وزير التخطيط يرأس اجتماعًا موسعًا لبحث
 سبل دعم وتطوير القطاع الخاص

ناقش التقرير الوطني الطوعي االول للتنمية المستدامة

اعلن الوزير خالل 
االجتماع المعايير 

التي تضمنت 
مقدار حجم رأس 

المال واليد العاملة 
والتعاقدات واألعمال 

داخل العراق 
لألعضاء المرشحين، 

إضافة إلى الخبرة 
المهنية في مجال 

العمل

اجتماع لتطوير القطاع اخلاص
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مدير عام صحة الرصافة 
يعقد اجتماعا مع 

مدراء المستشفيات
بغداد _ الصباح الجديد:

عقد الدكتور عبد الغني ســعدون الساعدي مدير 
عام دائرة صحة بغــداد الرصافة اجتماعا مع مدراء 

املستشفيات ضمن الرقعة اجلغرافية للدائرة . 
وبني خالل االجتماع اهميــة توفير وحتديث االجهزة 
الطبية احلديثة الى املؤسســات الصحية وتطوير 
هذه االجهزة ، وذلك لتقدمي أفضل اخلدمات الطبية 
والصحيــة للمواطنــني وان الدائــرة تعمل وبكل 
االمكانيات املادية واللوجســتية في سبيل االرتقاء 
باخلدمات الطبية.  واشــار املديــر العام الى اهمية 
اجراء اجلوالت الصباحية واملســائية ملدير املؤسسة 
واملالك االداري والفني للمؤسســة الصحية لرصد 
املعوقات التــي تعوق العمل وخصوصا في اخلدمات 
الفندقية للمؤسسة وان تكون هناك جوالت وزيارات 
في االيام االعتيادية الصباحية او املسائية او في ايام 
العطل من اجل متابعة اخلدمة الطبية والفندقية 
للمستشــفى.  ولفــت املديــر العام الــى اهمية 
السالمة املهنية من خالل توفير جميع املستلزمات 
اخلاصة بإطفاء احلرائق فضــال عن متابعة املطافئ 
وبشــكل دوري واجراء املمارسات العملية للعاملني 
في املؤسســات إضافــة الى ان تكــون هناك فرق 
مقســمة ومدربة حــول هذا املوضوع .وشــدد الى 
تواجد املــالكات الطبية االختصاصيــة واملقيمني 
االقدمني فــي الطوارئ من اجل ســرعة االجراءات 
إضافــة الى تقدمي اخلدمة الطبية املثالية وســرعة 
االنقاذ الن ذلك يتطلب ســرعة االجــراءات الطبية  
إضافة الى اهمية اجــراء التوثيق الطبي والصحي 
ســيما في الطوارئ  من خالل اكمال جميع احلقول 
اخلاصة وملء االستمارات وكتابة االسم الثالثي  في 
الباصات وطبلة املريض وغيرها من االستمارات التي 
حتتاج الى التوثيق الطبي والتمريضي ، مســتمعا 
من مدراء املؤسسات اهم املشكالت واملعوقات التي 

تعوق العمل من اجل حلها وتذليلها.
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بغداد _ الصباح الجديد:

تواصل فروع  الشــركة العامة لتجارة 
احلبوب بوزارة التجارة  بتجهيز مطاحن 
محافظة النجف االشــرف والسماوة 
للحصة  اخملصصة  احلبــوب  بخلطات 

الرابعة .
واوضح مدير عام الشــركة املهندس 
نعيم محيسن جبر ان املالكات الفنية 
في فرع احملافظتني  مستمرة بتجهيز 
املطاحن باحلبوب وحسب نسب اخللط 
النوعية  الســيطرة  املعدة من قسم 
في مقر الشــركة حيث بلغ اجمالي 
الكمية اجملهزة في  النجف االشــرف 
نحو )2421( طنا اما في السماوة فقد 

بلغت الكمية اجملهزة  )٣٣٨٤( طنا .
كما بــني املدير العام قيام فرع النجف  
بتجهز وكالء الغذائية بالوجبة الثالثه 
للمحافظة مــن مادة الرز املســتورد 
حيــث بلــغ اجمالي الكميــة اجملهزة 
لغاية اعداد هــذا التقرير )1976( طنا 
مــن ضمنها حصــص النازحني  وفي 
الســماوة مت جتهيز الــوكالء من املادة  
نفســها بكمية بلغت )٢٢٠٠( ، الفتا 

التجهيز  املواقع مستمرة بعملية  بان 
الكمية  اكمــال جتهيز كامــل  وحلني 
اخملصصة من املواد املذكورة للمطاحن 

والوكالء.
وفي سياق متصل اشــار املدير العام 
الرز في سايلو  الى اســتقبال مخازن 
)8( شــاحنات محملة بالرز  الناصرية 
ام قصر  والواردة عبر ميناء  الفيتنامي 
 STORM RIDER( الباخرة  من حمولة 
( حيث بلغت الكمية املتسلمة )336( 
طنا وذلك لتعزيز رصيد احملافظة ولرفد 
مفردات البطاقة التموينية ، مشــيرا 
الى  مباشــرة  املــالكات العاملة في 
احلموالت  وتفريغ  بتســلم  الســايلو 
حــال انتهاء وحدة اخملتبر في الفرع من 

اكمال اجراءات الفحص الفيزيائية.
من جانبها اعلنت  الشــركة العامة 
لتجارة احلبوب فــي وزارة التجارة  عن 
مباشــرة فرع الشــركة في كركوك 
بتســلم محصول احلنطة احمللية من 
الفالحني واملســوقني للموسم احلالي 

.2019
واوضح مدير عام الشــركة املهندس 
ان  املكصوصــي  محيســن  نعيــم 
كركوك  فــي  املســوقني  الفالحــني 

الســايلو منذ ســاعات  الى  توجهوا 
االولــى لتنظيــم معامالت  الفجــر 
تدقيق االسماء الواردة وحسب الكتب 
واملباشــرة  الشــروع  لغرض  الزراعية 
بتســويق محاصيلهم وحسب االلية 
التــي مت اعتمادهــا ما بــني ادارة فرع 
الشــعب  و  فــي كركوك  الشــركة 
باشرت مبهامها الجناح  والتي  الزراعية 
الزخم  وامتصاص  التسويقي  املوسم 
الــذي قد يحصــل في اثنــاء عملية 

تسلم احملصول .
ولفت املدير العام الى انه مت تخصيص 
يوم لكل منطقة زراعية وتدرج اسماء 
ويتم  الزراعية  املســوقني بخططهم 
على ضوئها تســلم الكمية املسوقة 
من الفالحني بعد تدقيقها وباشــراف 

اللجنة اخملتصة بتسلم احلبوب. 
مــن جانبها اعلنــت وزارة التجارة عن 
برئاســة  مشــترك  رقابي  فريق  قيام 
مديرا شــركة تصنيع احلبــوب ودائرة 
زيارات  وذلــك الجراء  التجارية  الرقابة 
املطاحن  تفتيشية مفاجئة لعدد من 

العاملة في بغداد.
وقال مدير عام شــركة تصنيع احلبوب 
حســني ســامي ان فريــق العمل مت 

تشــكيله بناء على توجيه مباشر من 
الدكتور محمد هاشــم  التجارة  وزير 
تفتيشــية  زيارات  لتنفيــذ  العانــي 
مفاجئة لعدد مــن املطاحن العاملة 
املنتج  الطحني  نوعيــة  للوقوف على 
وآليــة التوزيع ، حيث بادر الفريق بزيارة 
من  وعدد  احلكومية  الــدورة  مطحنة 
املطاحن االهلية ضمــن قاطع الكرخ 
ومنطقــة عويريــج ، وجتــول الفريق 
بجميع االقســام االنتاجيــة واخلزنية 
واطلع على نوعية احلبوب املستعملة 

باالنتاج والية الطحن والتجهيز .
وشدد مدير عام الشركة على اجراءات 
النماذج  وســحب  النوعي  الفحــص 
فضال عن االشراف على فحص اخلبازة  
، الفتــا الى ان نوعيــة احلنطة اجملهزة 
اغلبها محليــة ونتائج فحص اخلبازة 
الفريق  باشــراف  جرت  التي  املوقعية 
جيدة ومقبولة حيــث نتج عن الزيارة 
ايقــاف مطحنتني بســبب مخالفات 
نوعية ، وتأشــير مخالفات اخرى غير 
نوعيــة ملطاحــن اخرى احيلــت الى 
االقســام واللجان اخملتصــة لتطبيق 
الشــروط اجلزائية حســب بنود عقد 

انتاج الطحني. 

تقرير

فروع حبوب النجف والسماوة تواصل تجهيز المطاحن بالحنطة ووكالء الغذائية بالرز
سايلو كركوك يتسلم محصول الحنطة المحلية من المسوقين

تحت شعار » االمام الشهيد شمس لن تغيب » هت بشمول الشرائح المستضعفة في أهوار ذي قار باالمتيازات وجِّ

ردود رسمية 

ورد صحيفتنــا رد رســمي من دائــرة العالقات 
 2413 بالرقــم  الداخليــة  وزارة  فــي  واالعــالم 
فــي 2019/5/15 حــول ما نشــر فيهــا بالعدد 
4158 فــي 2019/4/21 بالعمــود الصحفي حتت 
عنــوان ) عبث امنــي واعالمي ( مايلــي نصه :

)) فــي الوقــت الــذي نعــرب فيه عن شــكرنا 
وتقديرنــا للجهود املبذولة مــن قبل صحافتنا 
احلــرة وتشــخيصها للحــاالت ذات املســاس 
بخدمــة املواطــن .. نــود ان نبــن بان الــوزارة 
اتخذت عــددا من االجــراءات العقابية واالدارية 
اليي امر بها الســيد وكيل الوزارة االقدم والتي 
تكللت باصدار تعميم الى جميــع دوائر الوزارة 
في بغــداد واحملافظات بضــرورة االلتزام بقواعد 
الســلوك املهني والعمل على وفق التشريعات 
النافــذة باحلقــوق القانونيــة للمواطنن ومنع 
اســتخدام االعالم فــي القضايــا التي تخص 
املواطنــن قبــل ان يحســم القضــاء بهــا ((.

                                                                                         ) التوقيع (                                                                                     
                                                                                        اللواء الدكتور 
                                                                              مدير دائرة العالقات واالعالم 

بغداد _ الصباح الجديد:
بحضور جمع من العلماء واألدباء وعشــاق 
الفكــر والثقافــة واملعرفــة ورواد اجملالس 
الصدر جلســته  الثقافية عقــد مجلس 
الشهرية مســاء امس الثالثاء 2019/4/30 
، تظلله ذكرى استشــهاد االمام الشهيد 

السيد محمد باقر الصدر .
وتضمن املنهاج : بحثاً للصحفي االعالمي 
االستاذ حسني الذكر بعنوان )االمام الصدر 
شــهيد أممي بقرار دولي( ، بحثاً لالســتاذ 
الباحث الســيد طاهــر عكلة  الفاضــل 
بعنوان ) املشــكلة االجتماعية حقيقتها 
وافاق حلها ، على وفق فكر االمام الشهيد 

السيد محمد باقر الصدر ( .
ثم تفضل راعي اجمللس ســماحة العالمة 
السيد حسني الصدر بحديث في املناسبة 

تناول فيه اجلانب االخالقي من سيرة االمام 
الشهيد الصدر رضوان اهلل عليه .

بغداد _ الصباح الجديد:
والشــؤون  العمل  وزارة  دعــت 
الــوزارات  جميع  االجتماعيــة 
واجلهــات غير املرتبطــة بوزارة 
ومجالس احملافظات الى االلتزام 
باحلد االدنى الجور العمال وعدم 

تأخير صرفها عن موعدها. 
وقال وزير العمل الدكتور باسم 
عبــد الزمان ان الــوزارة وردتها 
حقوق  انتهــاك  عن  شــكاوى 
شملهم  الذين  النظافة  عمال 
قانون العمل رقم )37( لســنة 
2015 وقــرار مجلــس الــوزراء 
الــذي حدد احلــد االدنى لالجور 
مــن قبل بلديات بغــداد، وذلك 
بعــدم تطبيــق قــرار مجلس 
الوزراء وعــدم متتعهم باحلقوق 

قانون  فــي  عليها  املنصــوص 
العمل. 

واضــاف ان القانــون يضمــن 
للعامــل حق التمتــع باجازات 
نقل  واجور  ومرضيــة  اعتيادية 
اجتماعــي  وطعــام وضمــان 
وااللتــزام بشــروط الصحــة 
مواقع  في  املهنية  والســالمة 
العمل، مطالبــا بالزام الوزارات 
واجلهــات غير املرتبطــة بوزارة 
بتطبيق  احملافظــات  ومجالس 
قانون العمل رقم )37( لســنة 
رقم  الوزراء  وقرار مجلس   2015
)413( لســنة 2017 الذي حدد 
احلد االدنــى لالجور وعدم تأخير 

صرفها عن موعدها.
ــــه وزير  علــى صعيد اخر وجَّ

العائــالت  بشــمول  العمــل 
املســتضعفة فــي اهــوار ذي 
تقدمها  التــي  باخلدمات  قــار 
الــوزارة ملســتفيديها.  وبــني 
اجتماعه مع هيئة  الوزير خالل 
عام  ومدير  االجتماعية  احلماية 
التقاعــد والضمان االجتماعي 
للعمال ومدير عام دائرة العمل 
والتدريب املهنــي ان على دوائر 
الــوزارة النظر فــي احتياجات 
املواطنني من ســكنة اهوار ذي 
املستحقني منهم  قار وشمول 
المتيــازات القوانني النافذة في 
لتلك  باســتحقاقاتهم  الوزارة 
االمتيــازات وتشــكيل جلنــة 
احتياجاتهم  تلبيــة  ملتابعــة 

وتقدمي اخلدمات لهم.

بغداد _ الصباح الجديد:
االتصــاالت  وزيــر  بحــث 
الربيعي  ثجيــل  الدكتورنعيم 
البريطاني في  مــع الســفير  
العــراق جــون ولكــس اجنــاز 
املهمة  االستراتيجية  املشاريع 
التي  واملعوقــات  واملشــكالت 

تعترض عمل الوزارة  .
قــدم  الوزيــر شــرحاً مفصالً 
عــن عمــل الــوزارة واجلهــود 
افضل  تبذلها فــي تقدمي  التي 
اخلدمــات للمواطنني واخلطوات 
خالل  اجنــزت  التــي  الكبيــرة 
في  املاضية  القليلــة  الفتــرة 
اجناز املشــاريع االســتراتيجية 
واملعوقات  واملشــكالت  املهمة 
التي تعترض عمل الوزارة ، الفتاً 
ان الــوزارة تعمل علــى تنفيذ 
تقدمي  في  احلكومــي  البرنامج 

وحتســني  للمواطنني  اخلدمات 
خدمــات االنترنت فــي العراق ، 
حيث شهدت ســعات االنترنت 
زيادة مضاعفة خالل هذه الفترة  
، وان العمل جار على قدم وساق 
للكابل  التحتية  البنى  لتطوير 

الضوئي ،
 إضافــة الــى ان الــوزارة بدات 
الفعلي في مشروع  بالتطبيق  

احلوكمة  االلكترونية .
من جانبه ابــدى ولكس رغبته 
بفتــح الســوق العراقية امام 
الشركات البريطانية في مجال 
االتصاالت وتطوير عمل املكاتب 
البريدية واالستفادة من اخلبرات 
البريطانية في هــذا اجملال وفي 
نهايــة لقائهما دعا الســفير 
البريطاني وزير االتصاالت لزيارة 

بريطانيا. 

مجلس الصدر يعقد جلسته الشهرية 
بحضور نخبة من عشاق الفكر والثقافة

العمل تدعو الى االلتزام بالحد االدنى الجور 
العمال وعدم تأخير صرفها عن موعدها

العراق يبحث اسهام الشركات البريطانية 
في تنفيذ الحوكمة االلكترونية

شاحنات في انتظار الدور للتفريغ
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الصباح الجديد - وكاالت :
يشــارك موظفون وأرباب عمل في القطاعني 
العــام واخلــاص في الســودان امــس الثالثاء 
فــي »إضراب عــام« ملدة يومني دعــا إليه قادة 
التظاهرات بهدف زيــادة الضغط على اجمللس 
العسكري احلاكم لنقل السلطة الى املدنيني.

وتعثرت احملادثات بــني حتالف »إعالن قوى احلرية 
الذي ميّثل احملتّجــني وضّباط اجليش  والتغيير« 
الذين تولوا الســلطة عقــب اإلطاحة بعمر 
البشــير في نيســان املاضي، بعد اختالفهما 
حول توزيع املناصب بني العســكريني واملدنيني، 
وحول من يرأس مجلس السيادة الذي سيتولى 

حكم البالد في املرحلة االنتقالية.
وأعلن موظفــون في مطار اخلرطــوم والبنك 
العامة،  والنيابــة  املركزي وشــركة الكهرباء 

أنهم سيتوقفون عن العمل ملدة 48 ساعة.
وقالت طبيبة األســنان هــزار مصطفى خالل 
مشاركتها في مسيرة في وسط اخلرطوم من 
أجل حشد التأييد للمشــاركة في »اإلضراب 
العام« و«العصيان املدنــي«، »نحن هنا لنقول 
إّن احلكومــة املدنية هي احلل الوحيد للرّد على 

مطالب الشعب السوداني«.
وأضافــت لوكالة فرانس بــرس »نعتبر اجمللس 
العسكري جزءاً من النظام السابق. ال نرى أّنه 
ســيعطينا أّي حّق أو أّنه ســيقودنا نحو دولة 

عادلة«.
ومنذ الســادس مــن نيســان ، يتظاهر آالف 
الســودانيني قرب مقّر القيادة العامة للقوات 
املسلحة في وســط اخلرطوم. وكانوا يطالبون 
بتنحي عمر البشــير الذي أطاح به اجليش في 
11 نيســان وتوّلى الســلطة مكانه، فتحّول 
احملتجون إلى املطالبة بتســليم السلطة إلى 

املدنيني.
والتحــّرك الشــعبي االحتجاجي الســلمي 
احلاصل في الســودان ال ســابق لــه في تاريخ 

البالد.
وأقدم العســكريون، حتت ضغط الشارع، على 
املتظاهرين  إجراء مفاوضــات مع ممثلني عــن 
اجتمعــوا ضمن حتالف قوى احلريــة والتغيير. 
وحّققــت املفاوضــات اتفاقاً على تشــكيل 
مجالس مختلطة لفترة انتقالية مّدتها ثالث 
ســنوات، لكّنها اصطدمت بإصرار العســكر 
على ترؤس مجلس الســيادة ورفض التحالف 

ذلك.
وقال القيادي في التحالف صديق فاروق لفرانس 
برس »وصلتنا اســتجابة عالية جداً لدعوتنا، 
وهي أكثر من توقعاتنا. هناك قطاعات لم نكن 

نتوّقع مشاركتها وصلتنا منها استجابات«.
وأضاف »اإلضراب ملدة يومني يريد إرسال رسالة 
واضحة للعالم بأّن الشــعب الســوداني يريد 
تغييراً حقيقياً ولن يقبل بأن تظّل الســلطة 

في يد العسكريني«.

متابعة ـ الصباح الجديد :
قــال الرئيــس األمريكي دونالــد ترامب امس 
الثالثاء إنه يتوقع من جيــش اليابان أن يدعم 
القــوات األمريكية في أنحاء آســيا وخارجها 
حيث تعزز طوكيو قدرات قواتها لتعمل خارج 

حدودها.
وجاءت تصريحات ترامــب بعدما تفقد كاجا، 
أكبر ســفينة حربية في اليابــان وهي حاملة 
لنقــل طائرات  طائــرات هليكوبتر مصممة 
الهليكوبتــر التي تســتهدف الغواصات إلى 

مناطق بعيدة.
وأبحرت الســفينة العام املاضــي في مهمة 
إلى الهند عبرت خاللهــا بحر الصني اجلنوبي 
املتنازع عليه والذي تطالب الصني بالســيادة 
علــى معظمــه. وســيجري حتديــث حاملة 
الطائرات في وقت قريب لتكون قادرة على نقل 
طائــرات إف35- بي القادرة علــى اإلقالع على 

مدارج قصيرة والهبوط الرأسي.
وقال ترامب في كلمة ألقاها على منت حاملة 
الطائرات »بفضل هذه املعدات اجلديدة الفائقة 
ستســاعد كاجا بلدينا في التصدي جملموعة 
معقدة من التهديدات في املنطقة وخارجها«.

ومن املتوقع أن يعزز حتديــث حاملة الطائرات 

العاملة  األمريكية  القوات  إيزومو  وشقيقتها 
من اليابان عن طريق توفير منصة إلعادة التزود 
بالوقود لطائــرات إف35- بي التابعة للبحرية 

األمريكية.
ورفــع رئيس الوزراء الياباني شــينزو آبي، الذي 
رافق ترامب فــي زيارته حلاملة الطائرات كاجا، 
اإلنفاق الدفاعي منذ توليه منصبه في كانون 
األول عــام 2012 وخفــف القيــود التي متنع 

أنشطة القوات خارج البالد.
كمــا يريد تعديل الدســتور الــذي صيغ بعد 
احلرب العامليــة الثانية لالعتراف بوجود اجليش 

الياباني.
وكاجــا وإيزومو همــا أكبر حاملتــي طائرات 
تعمالن في اليابان منذ هزميتها في احلرب لكن 
الذاتي تصنفهمــا كمدمرتني  قوات الدفــاع 
بسبب قيود الدستور التي حتظر حيازة أسلحة 

ميكن استخدامها ملهاجمة بلدان أخرى.
ويختتــم ترامب زيارته لليابان التي اســتمرت 
أربعة أيام وكانت تهدف للتأكيد على التحالف 
بني البلدين لكن اخلالف بشأن الفائض التجاري 
الكبيــر لطوكيو مع واشــنطن ألقى بظالله 

على الزيارة.
وكشــفت اليابان في العام املاضي عن خطة 
لشراء 45 طائرة جديدة من طراز إف35- تشمل 
بعض الطائرات من الفئة بي بقيمة تبلغ نحو 
أربعة مليارات دوالر إضافة إلى 42 طائرة أخرى 

طلبتها بالفعل.
وقال ترامب على منت السفينة كاجا الراسية 
في قاعدة يوكوســوكا البحريــة القريبة من 
طوكيو »هذه الصفقة ســتمنح اليابان أكبر 

أسطول من طائرات إف35- بني حلفائنا«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قالت منظمــة هيومن رايتس ووتش 
امس الثالثاء إن قوات األمن املصرية 
النطاق  واســعة  انتهاكات  ارتكبت 
بحق املدنيني في شبه جزيرة سيناء 
إلى حد جرائم احلرب،  بعضها يصل 
وحثــت الــدول األخرى علــى وقف 
املســاعدات العســكرية. وتخوض 
واجلويــة املصرية  البريــة  القــوات 
مواجهة مع مسلحني إسالميني في 
سيناء منذ سنوات، في صراع أذكته 
أحداث الشــرق األوســط األوســع 
نطاقا وإهمال وقمع من جانب الدولة 
طيلة سنوات مضت لهذه املنطقة 
الفقيرة املنعزلة. واتهم التقرير قوات 
األمن بالقيام باعتقاالت تعســفية 
شملت أحداثا صغار السن والوقوف 
وراء حاالت اختفــاء وارتكاب تعذيب 
وقتل خارج نطاق القضاء فضال عن 
اإلخالء  اجلماعــي وعمليات  العقاب 
القســري. ولــم يصدر بعــد رد من 
احلكومة املصريــة، لكنها كانت ترد 
في املاضــي على االتهامات بانتهاك 

إن هناك  بقولهــا  اإلنســان  حقوق 
قوية  أمنية  إجــراءات  التخاذ  حاجة 
لكبــح تنظيم الدولة اإلســالمية 

واملتشددين اآلخرين على أراضيها.
ووتش ومقرها  رايتس  وقالت هيومن 
نيويــورك إن تقريرها املؤلف من 134 
صفحة يغطــي الفترة مــن 2016 
إلى 2018 ويســتند إلى مقابالت مع 
54 من ســكان شمال ســيناء ومن 
املســؤولني احلكوميني والعسكريني 
رسمية  بيانات  وكذلك  الســابقني، 
وصــور باألقمار الصناعيــة. ووثقت 
املنظمــة ما قالــت إنــه 50 حالة 
اعتقال تعســفي لسكان بينها 39 
حالة احتجاز في حبس انفرادي مبكان 
غير معلوم. وقالت املنظمة نقال عن 
البعض لفظ  إن  محتجزين سابقني 
بسبب سوء  االحتجاز  أثناء  أنفاسه 

املعاملة ونقص الرعاية الطبية.
كما وثــق التقريــر 14 حالــة قتل 
حملتجزيــن خــارج نطــاق القضــاء 
حاالت  تشبه  أســاليب  باستخدام 
مماثلة وردت فــي حتقيق أجرته رويترز 

ونشــرته فــي أبريل نيســان. وقال 
والهيئة  اجليــش  باســم  متحدثان 
املســؤولة  لالســتعالمات،  العامة 
عــن التواصــل مع وســائل اإلعالم 
األجنبيــة، إنهمــا لــن يعلقا قبل 
االطالع على التقرير. وامتنع متحدث 
باســم وزارة الداخلية عن التعليق. 
وتصاعد الصراع في ســيناء بعد أن 
عزل اجليش الرئيس محمد مرســي 
املســلمني  اإلخوان  املنتمي جلماعة 
في عام 2013. وقالت هيومن رايتس 
ووتش إن عشــرات اآلالف من سكان 
يقدر عددهم  الذين  شمال ســيناء 
أجبروا على  مليون نســمة  بنصف 
ترك ديارهم أو فروا منها بينما ألقي 
القبــض علــى آالف واحتجز مئات 
سرا. وفي شباط 2018، شنت قوات 
األمــن عملية في شــمال ســيناء 
واســعة  إعالمية  تغطيــة  نالــت 
واســتهدفت متشــددين موالــني 
للدولة اإلســالمية وأدت إلى تدمير 
منــازل وأراض زراعية على احلدود مع 
قطاع غــزة وحول مدينــة العريش. 

ونفى اجليش املصري القيام بعمليات 
هدم واســعة في شــمال ســيناء 
وقال إن القوات املســلحة تعمل في 
عازلة  مناطق  قانوني إلنشــاء  إطار 
لتعزيز األمــن، وأضاف أنه مت تعويض 
السكان النازحني. ودعا تقرير هيومن 
رايتس ووتــش الواليات املتحدة، التي 
دوالر مســاعدات  مليار   1.5 تقــدم 
ســنوية ملصر، وجميع شركاء البالد 
الدوليني اآلخرين لوقف املســاعدات 
العســكرية واألمنيــة. كما وثقت 
هيومــن رايتــس ووتــش انتهاكات 
ارتكبتها والية ســيناء، الفرع احمللي 
للدولــة اإلســالمية، وقالــت إنها 
وعذبت  وخطفت  مدنيــني  هاجمت 
وقطعــت رؤوس خصــوم. ويقــول 
الشرق  لسياســات  التحرير  معهد 
األوسط إن الســلطات احتجزت ما 
يربــو على 12 ألفا في حني ُقتل ما ال 
يقل عن 3076 متشددا مشتبها به 
و1226 من أفراد اجليش والشرطة في 
شمال ســيناء في الفترة من 2014 

إلى 2018.

إضراب عام ليومين في 
السودان للضغط على 

المجلس العسكري

ترامب يتوقع من جيش اليابان دعم 
القوات األميركية في آسيا وخارجها

هيومن رايتس ووتش تتهم قوات األمن المصرية
 بارتكاب جرائم حرب في سيناء

متابعة ـ الصباح الجديد :

تخّيــم التوتــرات مــع إيــران 
قمــم  ثــالث  أعمــال  علــى 
وإســالمية  وخليجية  عربيــة 
في  الســعودية  تســتضيفها 
األســبوع  هذا  املكرمــة  مكة 
على وقــع قرع لطبول احلرب في 

املنطقة الغنية بالنفط.
مناسبة  اللقاءات  هذه  وتشّكل 
اخلليج  أن  إظهار  حملاولة  للرياض 
واإلســالمي  العربي  والعاملــني 
مواجهة  فــي  واحــدة  كتلــة 
اجلارة الشــيعية، بعدما وجدت 
األخيرة،  التوتــرات  في  اململكة 
وواشنطن،  طهران  بني  سيما  ال 
فرصة لتشــديد الضغوط على 
املنطقة،  فــي  األكبر  خصمها 

وإلبراز نفوذها اإلقليمي.
ولــم يّتضــح بعد عــدد الدول 
التي ستشــارك فــي القمتني 
الطارئتــني، ومســتوى متثيلها. 
ودُعيــت قطــر التــي تواجــه 
جانب  من  دبلوماسية  مقاطعة 
الرياض واملتهمــة بالتقارب مع 

إيران، حلضور القمة اخلليجية.
ومنذ تشــديد اإلدارة االميركية 
العقوبــات على قطــاع النفط 
اإليرانــي بداية أيار ، تســارعت 
األحداث في املنطقة، فتعّرضت 
نادرة  لهجمــات  نفــط  ناقالت 
قبالة سواحل اإلمارات، وتكّثفت 
املقّربني  اليمن  هجمات متمردي 
من إيران على السعودية، وبينها 
للنفط  أنابيب  هجوم على خط 
قــرب الرياض بطائــرات من دون 

طيار.
في خضم ذلــك، » فرانس برس 
»عّززت الواليات املتحدة حضورها 
املنطقة عبر  العســكري فــي 
إرســال حاملة طائرات وإعالنها 
زيادة عديد قواتها بـ1500 جندي 
بإغالق  بالتهديد  طهــران  وردت 
مضيــق هرمز الــذي تعبر منه 
إمدادات  مــن  باملئة   35 يوميــا 

النفط العاملية التي تنقل بحرا، 
في حال وقعت احلرب.

وفيما كان انعقاد قّمة »منّظمة 
التعــاون اإلســالمي« في مكة 
اجلمعة املاضية مقررا منذ زمن، 
دعت السعودية هذا الشهر إلى 
عقــد قمتني عربيــة وخليجية 
في املكان نفســه يوم اخلميس 

لبحث التطورات.

مهّمة صعبة 
»منظمة  فــي  وإيــران عضــو 
التعاون االســالمي« التي تضم 
57 دولــة. لكن حتيط شــكوك 
مبشــاركتها في القمة، في ظل 
انقطــاع العالقات بــني طهران 
ومنظمة   .2016 منــذ  والرياض 
املؤمتر اإلســالمي هي ثاني أكبر 

منظمــة حكوميــة دولية بعد 
األمم املتحدة.

ولم حتصل وكالــة فرانس برس 
علــى أي تأكيد من مســؤولي 
البلديــن حول مســألة حضور 
طهران ألعمال القمة الـ14 التي 

تنعقد كل ثالث سنوات.
لكن مهّمة السعودية في خلق 
إسالمية  عربية  خليجية  كتلة 
موّحــدة في مواجهــة ايران، ال 

تبدو سهلة.
فبينما تّتبــع اإلمارات والبحرين 
إيران  جتاه  متشــّددة  سياســة 
تقيم  الســعودية،  غــرار  على 
الدول األخرى فــي اخلليج، وهي 
قطر وسلطنة وعمان والكويت، 
واقتصادية  دبلوماسية  عالقات 

طبيعية مع جارتها.

وحصــل مزيد مــن التالقي في 
املصالــح بني إيــران وقطر، بعد 
قطــع العالقــات بــني الرياض 

والدوحة.
وتخشى الكويت أن تندلع حرب 
مضيق  إغــالق  في  فتتســّبب 
هرمــز، املعبر البحــري الوحيد 

لصادراتها النفطية.
فترتبط  عمــان،  ســلطنة  أما 
إيران  بعالقات جيدة مع كل من 
واضطلعت  املتحــدة  والواليات 
التي  املناقشات  في  بوســاطة 
أدت إلــى االتفــاق النــووي في 
اخلارجيــة  وزيــر  وقــال   .2015
العماني يوســف بن علوي بعد 
املاضي  زيارة لطهران األســبوع 
»نسعى مع أطراف أخرى لتهدئة 

التوتر بني واشنطن وطهران«.

وتقيــم إيران التــي متلك حدودا 
أفغانســتان  مــع  مشــتركة 
وباكســتان والعــراق وتركيــا، 
عالقات مهمة مع أنقرة واسالم 

آباد.
أّنها تدعم بشــكل علني  كما 
جماعــات سياســية نافذة في 
لبنان والعراق وسوريا، ما يصّعب 
مواقف  تبّني  الــدول  هذه  على 
تأمل  متشّددة من طهران، كما 

السعودية.
هندرسون  احمللل سيمون  ويقول 
في »معهد واشنطن لسياسات 
الشــرق األدنى« إن »العديد من 
الــدول قد ال تكــون راضية عن 
املنطقة،  وتصرفاتهــا في  إيران 
لكنها تفّضل جتّنب املواجهة أو 

اتخاذ موقف معاد«.

أّنها  األميركّية  اإلدارة  وأعلنــت 
ســتتجاوز الكونغــرس لبيــع 
أســلحة بقيمة 8,1 مليار دوالر 
واإلمارات  الســعودية  من  لكّل 
العدوان  »ردع  أجــل  من  واألردن، 

اإليراني«.
وبحســب تقريــر لـ«مجموعة 

االزمات الدولية«، 
فــإن عمــل إيــران علــى خلق 
النفط  أمام صــادرات  صعوبات 
السعودية واإلماراتية »قد يكون 
الهــدف منــه تعزيــز موقعها 

التفاوضي«.
لكــن التقرير يضيــف أّنه »في 
حال كانت هــذه املناورات مجرد 
لعبــة دبلوماســية، فإنها أمر 
خطيــر، اذ أن أحــد األطراف قد 

يسيء فهم نوايا اآلخر«.

تستضيفها السعودية هذا االسبوع

تقّدم غير حاسم للقوميين والليبراليين والخضر

ثالث قمم عربية وخليجية وإسالمية تخيم
 طبول الحرب والتوترات مع إيران على اجوائها

إن السعودية 
»تتحرّك في 

محاولة لتوحيد 
الدعم العربي 

واإلسالمي، 
استعدادا لما 

قد يكون عبارة 
عن مواجهة 
أو دبلوماسية 

مكّثفة
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متابعة ـ الصباح الجديد :

لالحتاد  املؤيــدة  القوى  احتفظــت 
االوروبــي بغالبية كبــرى في برملان 
الثنائية  لكــن صفحــة  القــارة، 
احلزبية التاريخية طويت، اذ لم يعد 
فــي إمكان احملافظني املســيحيني 
أن  الدميوقراطيــني  واالشــتراكيني 
يشــّكلوا معاً غالبيــة، بعد تقّدم 
وكذلك  والشــعبويني  القوميــني 

الليبراليني واخلضر.
احلزب  كتلَتي  بــأن  تقديرات  وتفيد 
الشعبي االوروبي )نحو 180 مقعداً( 
واالشــتراكيني الدميوقراطيني )150 
اعادة  لــن تتمكنا مــن  مقعــداً( 
تشــكيل »التحالف الكبير« الذي 
أتــاح لهما بنــاء توافقــات حول 
نصوص تشريعية وتقاسم املناصب 
الشــعبي  احلزب  وكان  القياديــة. 
مقعــداً،   216 يشــغل  األوروبــي 
واالشــتراكيون الدميوقراطيون 185 

مقعداً.
نهاية حلقبة  النتائج  هذه  وتشّكل 
الثنائية احلزبية الســارية منذ نحو 

40 سنة في البرملان االوروبي.
»الرابطة«  ان يصبح حــزب  وميكن 
اليمينــي املتطــرف بزعامــة وزير 
الداخلية االيطالي ماتيو سالفيني، 
الــذي يحصل على  الوطني  احلزب 
أعلى عــدد مــن اعضــاء البرملان 
األوروبــي، بعد نيله 34 في املئة من 
االصوات، في مقابل 6 في املئة في 
2014 و17  االنتخابات األوروبية عام 
فــي املئة في االنتخابــات النيابية 

االيطالية عام 2018.
وأكد ســالفيني أنه ال يعتزم فرط 
حكومة جوزيبي كونتي وال »العقد 
احلكومي«، مســتدركاً: »نريد وضع 

األولويات«. 
وشــدد علــى أن روما لــن تخضع 
االوروبيــة  املفّوضيــة  ملطالــب 

بالتقشف في ما يتعّلق باملوازنة.
»الرابطة«  ان حتقيــق  الــى  ولفت 
أفضل نتائجها في جزيرة المبيدوزا 
حيــث تنــزل ســفن مهاجريــن، 
وفــي قرية كاالبريــه دو رياس التي 
ضخمة  أعــداداً  تســتقبل  كانت 
منهــم، يعني أن »طلــب احلّد من 
سالفيني.  نزوات  من  ليس  الهجرة 
اإليطاليــون يطلبون ذلك وهذه من 

أولى املعارك التي سنكســبها في 
أوروبا اجلديدة«.

والكتلة التي تضم نواب »الرابطة« 
وحزب »التجّمــع الوطني« بزعامة 
مارين لوبــن في فرنســا، قد تزيد 

36 الى حوالى  عدد أعضائها مــن 
60 نائبــاً. كذلــك ســتنال كتلة 
الشعبويني نحو 12 مقعداً إضافياً، 

لتبلغ 56 نائباً.
ولكن على رغم تقّدم الشــعبويني 

مشككة  أخرى  وأحزاب  والقوميني 
بأوروبا، يبقى هؤالء بعيدين عن تولي 
البرملان األوروبي، ال  دور أساسي في 
ســّيما ألنهم منقسمون ولديهم 
خالفــات عميقة حول ملفات، كما 

ان اعادة تشكيل حتالفاتهم ال تزال 
غامضة.

وقال رئيس الكتلــة الليبرالية في 
االوروبي غي فيرهوفشتات:  البرملان 
»الفائــز بأكبــر عدد مــن املقاعد 
ليــس الشــعبويني والقوميني، بل 
لن يكون  املؤيــدة ألوروبــا.  كتلتنا 
ممكنــاً تشــكيل أي غالبية متينة 
في البرملان األوروبي، من دون كتلتنا 

اجلديدة«.
وهذه الكتلة ســتصبح مع حوالى 
مئة مقعد، ثالــث قوة في البرملان، 
خصوصاً بفضل الئحة »النهضة« 
املدعومــة من الرئيس الفرنســي 
إميانويل ماكرون، على رغم انها لم 
تنجح في التقّدم على الئحة حزب 
لوبن )23,31 في املئة مقابل 22,41 

في املئة(.
لوبن  دعت  النتائــج،  إعــالن  وبعد 
والدعوة  البرملــان  حّل  إلى  ماكرون 
إلــى انتخابــات جديــدة، وهذا ما 
رفضتــه احلكومة. وأكد مســاعد 
ملاكرون أنه لــن يكون هناك »تغيير 
في اخلط السياســي«، فيما اعتبر 
رئيس الوزراء إدوار فيليب أن النتائج 
السياســة  رســم«  »إعادة  أكدت 

الى أن احلكومة  الفرنسية، مشيراً 
»تلقت رســالة حول حال الطوارئ 

البيئية«.
وأعلن اخلضر أيضاً انهم باتوا »قوة 
ال ميكــن جتاوزها«، بعــد تقدمهم 
الالفت الــذي اتاح لهم الفوز بنحو 
70 مقعــداً، فــي مقابــل 51 في 
البرملان الســابق. في املقابل، تراجع 
عدد مقاعد اليسار املتطرف من 52 

إلى 38.
وأقّرت رئيســة الــوزراء البريطانية 
املســتقيلة تيريــزا مــاي بنتيجة 
»مخيبــة جــداً« فــي االنتخابات، 
بعدمــا مني حزبهــا بهزمية كبرى 
املناهض  »بريكزيــت«  أمام حــزب 
لالحتاد االوروبي بزعامة نايجل فاراج، 
والذي نال نحــو 31,8 في املئة من 
األصوات، في مقابــل 9.1 في املئة 

حلزب احملافظني.
املشتتة  السياسية  اخلريطة  وهذه 
ســتجعل التوصل الــى توافق بني 
مختلف الكتل أمــراً أكثر تعقيداً، 
الكبرى  االصالحــات  حول  ســواء 
او توزيــع مناصــب الســلطة في 
بروكســيل، مبــا في ذلك رئاســة 

املفوضية االوروبية.

القوى المؤيدة لالتحاد االوروبي تحتفظ بالغالبية الكبرى في برلمان القارة

قطعة عسكرية اميركية في اخلليج

احدى جلسات البرملان االوربي - ارشيف -

تقرير

شؤون عربية ودولية
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قالت مصادر مطلعة لرويترز إن علي بابا تدرس 
جمع ما يصــل إلى 20 مليــار دوالر من خالل 
إدراج فــي هوجن كوجن، في ثاني صفقة ضخمة 
لها بعد الطرح األولي في نيويورك الذي حقق 
حقق رقما قياسيا بلغ 25 مليار دوالر في 2014.
وستعطي الصفقة، وهي أكبر بيع أسهم ثان 
عامليا في سبع سنوات، لعلي بابا متويال كافيا 
ملواصلة االســتثمار فــي التكنولوجيا، وهي 
أولوية للصني في الوقت الذي يفتر فيه النمو 
بينمــا يخوض ثاني أكبر اقتصــاد في العالم 

نزاعا جتاريا متصاعدا مع الواليات املتحدة.
وقــال ثالث أشــخاص رفضوا الكشــف عن 
هويتهم ألن اخلطط غير معلنة بعد إن عمالق 
التجارة اإللكترونية يعكف مع مستشــارين 
ماليني على الطرح ويهدف إلى تقدمي طلب في 
إطار من الســرية في هوجن كوجن في النصف 

الثاني من 2019.
وفي حني يقلل مستشارون وآخرون قريبون من 
الصفقة من إمكانية أن تكون احلرب التجارية 
ســببا لهذه اخلطوة، فإن احملللني يقولون إنه ال 

ميكن جتاهل سياق األحداث واجلغرافيا.
وقــال هاو هونــغ مدير األبحاث لدى شــركة 
الوســاطة بوكوم إنترناشــونال ”بالنســبة 
للشــركات الصينيــة املدرجة فــي الواليات 

املتحدة، يجب إعداد خطة طوارئ.
”في ضــوء أن أغلب مســتثمري علي بابا في 
آســيا، من املنطقــي االقتراب مــن قاعدتك 
للتداول  املستثمرين خيارا  وإعطاء  األساسية 

في نفس املنطقة الزمنية“.

قالت أرامكو السعودية أمس الثالثاء إنها حددت 
سعر بيع البروبان في عقد حزيران عند 430 دوالرا 

للطن، انخفاضا من 525 دوالرا في أيار.
ســعر بروبان أرامكو معيار قياســي لتســعير 
مبيعات الشرق األوســط من غاز البترول املسال 
إلى آسيا. وحددت الشركة سعر البوتان عند 415 
دوالرا للطن، انخفاضا من 530 دوالرا في الشــهر 

السابق.
الى ذلك، تبدأ أرامكو شراء الغاز الطبيعي املسال 

من شركة أميركية مبوجب اتفاق ملدة 20 عاما.
وقالت شــركة النفــط اململوكــة للدولة إنها 
ستشتري خمسة ماليني طن من الغاز الطبيعي 
املســال كل عام من شركة ســيمبرا للطاقة، 

ومقرها سان دييغو.
ومبوجب االتفاق، ستستثمر أرامكو بنسبة 25 في 
املئة في منشأة لتصدير الغاز الطبيعي املسال ال 

تزال حتت التطوير في بورت آرثر بتكساس.
وصرح املدير التنفيذي لشــركة سيمبرا للطاقة 
جيف مارتن، بأن الشــركة ســعيدة بالشراكة 
مع أرامكو الســعودية، وهي أكبر شركة للنفط 
والغاز في العالم، للمساعدة في تطوير منشأة 

الغاز الطبيعي املسال في تكساس.

علي بابا 

أرامكو

بغداد ـ الصباح الجديد:

شــدد األمني العام جمللــس الوزراء، 
رئيــس اللجنــة التوجيهية إلدارة 
القرض األملاني، على ضرورة تسريع 
املوقعة  املشــاريع  إجنــاز  عمليات 

ضمن القرض األملاني.
وطالب حميد نعيــم الغزي، وفقا 
لبيان لألمانة العامة جمللس الوزراء، 
اتفاقيات  توقيــع  ضــرورة  علــى 
املدرجة  املقبلة  املرحلة  مشــاريع 

ضمن موازنة العام 2019.
اجتماع  ترؤســه  لدى  الغزي،  وقال 
اللجنــة الســابع، إن »ذلــك يأتي 
القصــوى  الفائــدة  لتحقيــق 
االئتمانيــة،  التســهيالت  مــن 
مشاريع  تســريع  في  واستثمارها 
بحســب  اإلعمار،  وإعادة  التعافي 
اجلهات  التي حددتهــا  األولويــات 
القطاعية العراقية بالتشــاور مع 

اجلانب األملاني.
وبحث األمني العــام مع فريق بنك 
بالقرض،  اخلــاص  األملاني  التنمية 
اإلمكانات املتاحة لتجاوز التحديات 
واملشــاريع  بالبرامــج  املتعلقــة 
التي يغطيها القــرض األملاني في 

مرحلته املقبلة.
وشــهد االجتماع، الــذي عقد في 
قصر الضيافة ببغداد، اســتعراض 
مجمل التقــدم احملرز خالل املرحلة 
الســابقة، فضــالً عــن مراجعة 
شــاملة للتحديــات التــي تعوق 

تنفيذ املشاريع.
وثمــن الفريــق قــرارات احلكومة 
العراقيــة في تقدمي التســهيالت 
املتعلقة مبشــاريع القــرض أبرزها 

إعفائها من رسوم املنتج احمللي.
وصوتــت اللجنة علــى مجموعة 

مــن التوصيــات؛ أهمهــا مقترح 
احلكومــة العراقية بزيادة نســبة 
التخصيصات املالية لدعم القطاع 
الصحــي في نينوى حصــراً مببلغ 
40 مليــون يورو، بعد اســتحصال 
موافقة اجلانب األملاني على الزيادة. 
ومتــت املوافقــة علــى تخصيص 
5 ماليــني يــورو لدعم مشــاريع 

في  املضي  إلــى  إضافة  الكهرباء، 
والكهرباء  املــاء  مشــاريع  تنفيذ 
والصرف الصحي والطرق واجلسور.

وصادقــت اللجنــة علــى التقرير 
الفصلي الذي قدمه صندوق إعادة 
اعمار املناطق احملررة، بشأن اإلجنازات 

املتحققة خالل الفترة املاضية.
اللجنة  عضــوي  االجتماع  وحضر 

التوجيهيــة كل من رئيس صندوق 
إعادة إعمار املناطق احملررة مصطفى 
العليا  الهيئة  الهيتي، وســكرتير 
احملافظات طورهان  بني  للتنســيق 
املفتي، وممثلــي اجلهات القطاعية 
ذات العالقــة من اجلانــب العراقي 
وبنك  األملانية  السفارة  من  وممثلني 

التنمية األملاني. 

وسبق وان القائم بأعمال السفارة 
األملانية فــي العراق يوخــن مولر، 
قــال، ان »قيمة املســاعدات التي 
قدمتهــا املانيا الى العــراق ابتداء 
مــن عــام 2014 بلغت مليــار و6 
ماليــني دوالر، وفــي عامــي 2018 
مليون   450 نحــو  قدمنــا  و2019 
دوالر، شملت مساعدات مختلفة، 

اعادة  في مجال  واخرى  انســانية، 
االلغام  وازالة  احملررة،  املناطق  اعمار 

بالتعاون مع االمم املتحدة«.
وأكــد مولر، أن »هذه املســاعدات 
بالتعاون  ثقافية  مشاريع  رافقتها 
ولدينــا وكالة  مع معهــد كوته، 
التعــاون االملاني التــي تعمل هي 

االخرى في العراق بهذا الشأن«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ايران  عــزم  ذكرت مصدر مســؤول 
انشــاء بنى حتتية مبنفذ سومار مع 
العراق، الفتا إلى استعداد محافظة 
كرمانشاه إلنشــاء مدينة صناعية 

مشتركة مع محافظة ديالى.
اإليرانية،  وقال محافظ كرمانشــاه 
االجتماع  خــالل  بازوند،  هوشــنك 
مثنى  ديالى  مع محافظ  املشــترك 

علي التميمي، في منطقة خسروي 
احلدودية الرســمية مــع العراق، إن 
»منفــذ ســومار احلــدودي يحظى 
باهمية بالغة لدى ايران والعراق؛ الفتا 
الى انشاء بنى حتتية جيدة ومناسبة 

في هذه املنطقة احلدودية«.
وتطــرق محافــظ كرمانشــاه الى 
االجتمــاع الذي عقد بــني مدير عام 
الشــؤون احلدودية بــوزارة الداخلية 

غرب  غيالن  بلــدة  وحاكم  االيرانية، 
رئيــس هئية  احملافظة( مع  )غربــي 
احلدود واجلمــارك في العراق »كاظم 
العقابــي«؛ مؤكــدا ان االتفاق الذي 
وقعه اجلانبان يعــود بالفائدة قطعا 
الى كال احملافظتني كرمانشاه وديالى.

وفي جانب اخر من تصريحاته اشــار 
بازوند الــى »التوافقات احلاصلة بني 
ايــران والعــراق خالل زيــارة الرئيس 

روحاني الى بغداد«، مبينا ان »من بني 
هذه االتفاقات يشــار الى تأسيس 5 
مدن صناعية حدودية مشتركة بني 

البلدين«.
وتابــع، لقــد »حصلــت محافظة 
كرمانشاه على تصريح من احلكومة 
بشأن تأســيس مدينة صناعية في 
قصر شيرين مبســاحة وقدرها 300 

هكتار«.

»نحــن  االيرانــي:  املســؤول  واردف 
محافظة  مع  للتعاون  مســتعدون 
املدينــة  هــذه  النشــاء  ديالــى 
الصناعية«، مبينا أن »هذا املشــروع 
العالقات  تنمية  يســهم كثيرا في 
وتعزيــز  والصــادرات  االقتصاديــة 

التعاون بني اجلانبني«.
ديالى  بــني محافــظ  ذلــك،  الــى 
مع  الشــامل  للتعاون  اســتعداده 

محافظة كرمانشاه بهذا الصدد.
وأشــار التميمــي خــالل االجتماع 
املشترك بحضور الوفد االيراني، إلى 
ودوره  احلدودي  »أهمية منفذ سومار 
في مجال تعزيز التبادل التجاري مع 
العراق«، مبينا أنه »ســيبذل جهده 
لتصبح هذه املنطقة واحدة من اهم 
املنافذ احلدودية االيرانية ذات الصلة 

مع العراق«.

ديالى وكرمشناه اإليرانية تعتزمان إنشاء مدينة صناعية مشتركة 

لتحقيق الفائدة من التسهيالت االئتمانية

مجلس الوزراء يطالب بسرعة إنجاز المشاريع الممولة من ألمانيا

ذلك يأتي لتحقيق 
الفائدة القصوى من 
التسهيالت االئتمانية، 
واستثمارها في 
تسريع مشاريع 
التعافي وإعادة 
اإلعمار، بحسب 
األولويات التي حددتها 
الجهات القطاعية 
العراقية بالتشاور مع 
الجانب األلماني

جانب من االجتماع

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال ماتيو ســالفيني نائــب رئيس الوزراء 
اإليطالــي أمــس الثالثــاء إن املفوضية 
األوروبية قد تفــرض غرامة ثالثة مليارات 
يورو على إيطاليــا خملالفتها قواعد االحتاد 
الدين  ارتفاع مســتويات  األوروبي بسبب 

والعجز الهيكلي.
أنــه سيســتنفذ كل طاقاته  وأضــاف 
ملكافحة ما وصفه بقواعد مالية أوروبية 

عتيقة وغير عادلة.
وكان مســؤوالن في منطقــة اليورو قاال 
لرويترز يوم االثنني إن مــن املرجح أن تبدأ 
بروكسل إجراءات عقابية بحق إيطاليا في 
العامة  املالية  اخلامس من حزيران بسبب 

للدولة.
ومن املتوقع إرسال خطاب حتذير لروما من 

املفوضية هذا األسبوع.
وقال سالفيني في مقابلة مع راديو آر.تي.
إل: ”لنرى إذا كان ســيصلنا هذا اخلطاب 
الديون  بســبب  غرامة  علينــا  ليفرضوا 
املتراكمة من قبل ويطالبوننا بسداد ثالثة 

مليارات يورو“.
من  أكثر  اإليطاليــة  األســهم  وهبطت 
نصف باملئة أمس لتدفع األسواق األوروبية 
إذ غطت اخملاوف بشــأن عجز  للهبــوط، 
ميزانية البلد على أنباء محادثات االندماج 

بني فيات كرايسلر ورينو.
واســتقر املؤشر ســتوكس 600 األوروبي 
من دون تغير يذكر، متخليا عن مكاســب 
ســابقة، في حني نزل املؤشــر اإليطالي 

الغني بأسهم البنوك 0.6 باملئة.

وكانت مصادر قالت لرويترز يوم االثنني إن 
األرجح  على  األوروبية ســتبدأ  املفوضية 
إجراءات بحــق إيطاليا األســبوع املقبل 
خملالفتهــا قواعــد الدين لالحتــاد، مما أدى 
الرتفاع عائدات السندات وتفاقم مخاوف 

الدائنني املصرفيني.
وارتفع املؤشر فايننشــال تاميز البريطاني 
0.3 باملئــة بفضل مكاســب شــركات 
ارتفاع أســعار احلديد اخلام  التعدين بعد 

الصيني.
وفي غياب أنباء الشــركات وعناوين أخبار 
اخلالف التجاري األمريكي الصيني، واصلت 
التي  املكاسب  السيارات  أسهم شركات 
بدأتها يوم االثنني بفضل آمال اندماج فيات 
الشركتني  سهما  وارتفع  ورينو.  كرايسلر 

أكثر من واحد باملئة لكل منهما.
على صعيد ذي صلــة، تراجع اليورو أمس 
القلقني  املســتثمرين  اجتــاه  مع  الثالثاء 
الدوالر  التجــارة لشــراء  توترات  بشــأن 
باعتبــاره مالذا آمنا وفي ظــل اخملاوف من 
اســتمرار ارتفاع اخملاطر السياســية في 
أوروبا، بالرغم من فوز أحزاب مؤيدة لالحتاد 

األوروبي بأغلبية مقاعد البرملان األوروبي.
وتأثر اليورو ســلبا بتصريحــات اثنني من 
مســؤولي منطقة اليورو بــأن املفوضية 
األوروبية ســتفرض علــى األرجح غرامة 
علــى إيطاليا فــي اخلامس مــن حزيران 
بسبب ديونها املتنامية والعجز الهيكلي 

اللذين ينتهكان قوانني االحتاد األوروبي.
في  العمــالت  أســواق  تــداوالت  وظلت 
نطاقات ضيقة في غياب محفزات جديدة 

وفي ظــل الضبابية بشــأن كيفية تأثير 
التوتــرات التجارية بــني الواليات املتحدة 
والصــني على االقتصادات الرئيســة في 

العالم.
وهبط اليــورو 0.1 باملئة إلى 1.1179 دوالر. 
وارتفعت العملة املوحــدة في بادئ األمر 
بعد إعالن نتائج انتخابات البرملان األوروبي، 

لكن مكاسبها لم تدم طويال.
وزاد الــدوالر 0.2 باملئة مقابل ســلة من 
العمالت املناظرة، والمس مؤشره 97.791. 
وظل الدوالر دون أعلى مستوى في عامني 

عند 98.371 الذي بلغه يوم اخلميس.
وارتفع الني الياباني 0.2 باملئة إلى 109.35 

ين للدوالر.
ومــن املتوقع أن ميــارس الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب، الذي يــزور اليابان، ضغوطا 
على طوكيــو خلفض الفائــض التجاري 

الكبير للبالد مع الواليات املتحدة.
وصعد الدوالر األسترالي إلى 0.6923 دوالر 
أمريكــي، مرتفعا 0.75 باملئــة فوق أدنى 
مســتوى في أربعة أشــهر الذي سجله 

اخلميس.
إلى  باملئة   0.3 وزادت الكرونة الســويدية 
10.689 كرونــة لليــورو علــى الرغم من 
ضعف قراءة ثقة املستهلكني مقارنة مع 

التوقعات.
وتراجع اجلنيه اإلســترليني 0.1 باملئة إلى 
1.2671 دوالر في الوقت الذي اســتعرض 
فيه مرشــحون خلالفــة رئيســة الوزراء 
تيريزا مــاي بعض خططهم  البريطانية 

للخروج من االحتاد األوروبي. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذكــرت »بلومبرغ«، أن املركزي التركي اتخذ 
خطوة جديدة لتعزيز احتياطياته األجنبية 
ودعم الليرة، وذلك بزيادة معدل االحتياطي 
اإللزامي على الودائع األجنبية في القطاع 

املصرفي في تركيا.
وقرر املركزي التركي رفع معدل االحتياطي 
اإللزامي مــن النقد األجنبــي بواقع 200 
نقطة أســاس، وهو ما سيؤدي إلى سحب 
نحو 4.2 مليار دوالر من الســيولة النقدية 

األجنبية في سوق املال التركية.
وجاء القرار بعد أن أظهرت بيانات رســمية 
األســبوع املاضي تراجــع احتياطات تركيا 
من النقد األجنبي إلى أدنى مســتوى منذ 
تشــوين األول املاضي، وســط مخاوف من 
احتمال جلــوء املركزي التركي لضخ الدوالر 
في السوق لتعزيز موقف العملة الوطنية 
قبــل االنتخابــات احمللية في اســطنبول 

املقررة الشهر املقبل.

وأضافت الوكالة، أن مخاوف املســتثمرين 
تتعاظم في ظل عدم تقدمي املركزي التركي 
أي تفســير واضح للتغيــرات التي طالت 

احتياطياته مؤخرا.
وجلأت احلكومــة التركية إلــى تكتيكات 
الليرة،  مختلفــة لتثبيت ســعر صــرف 
والسيما قبل االنتخابات احمللية التي جرت 

في آذار.
وأداء الليرة التركية خالل العام اجلاري كان 
األسوأ بني عمالت األســواق الناشئة بعد 
البيــزو األرجنتينــي، إذ تراجعت بأكثر من 

%12 أمام الدوالر منذ بداية العام اجلاري.
وأظهرت بيانات من معهد اإلحصاء التركي 
تراجع مؤشــر الثقة االقتصادية إلى 77.5 
نقطة في أيار، لينزل 8.5 باملئة عن مستوى 
الشهر السابق، مسجال أدنى قراءة له منذ 

تشرين األول.
متفائلة  اقتصادية  بنظرة  املؤشــر  وينبئ 
عندمــا يتجــاوز املئــة نقطــة، وبنظرة 

متشائمة من دون ذلك.
وفــي نيســان، ارتفــع املؤشــر 3.4 باملئة 
املكاسب للشهر  إلى84.7 نقطة، مواصال 

الثالث على التوالي.
وفــي وقت ســابق، أعلنــت وكالة فيتش 
للتصنيف االئتماني أن تركيا لن تستطيع 
حتقيق املستويات املستهدفة في خطتها 
للترســيخ املالي في العامني 2018 و2019 
بســبب تأثيــر االقتصــاد الضعيف على 

اإليرادات.
وأكــدت الوكالة أن النظرة املســتقبلية 
لـ«االقتصــاد التركي« ســلبية، مع إبقاء 

.(BB( التصنيف االئتماني عند
النقدية  السياســة  أن  فيتــش  وأضافت 
لتركيا أثبتــت لفترة طويلة أنها غير قادرة 
على تثبيت التضخم عند مســتويات في 

خانة اآلحاد.
وتوقعــت الوكالة أن يبقــى التضخم في 
تركيا في خانة العشرات حتى نهاية 2020.

االتحاد األوروبي يفتح جبهة الغرامات 
المالية »العتيقة« على إيطاليا  

تركيا تتخذ إجراء جديد لدعم الليرة

روما: األسهم تهبط جراء مخاوف الميزانية 



سايمون هندرسون

 في 15 أيار/مايو، أي بعد عام واحد 
من انســحاب الواليات املتحدة من 
االتفــاق النووي املبرم عــام 2015، 
ذكــرت وكاالت األنبــاء اإليرانية أن 
طهــران قــد توقفت رســمياً عن 
الوفــاء ببعــض االلتزامــات التي 
العمل  بها مبوجب »خطة  تعهدت 
إبالغ  ومت  املشــتركة«.  الشــاملة 
األطراف املتبقية في هذه »اخلطة« 
- بريطانيا والصني وفرنســا وأملانيا 
وروسيا واالحتاد األوروبي - بالقرار في 

األسبوع املاضي.
ومثل هــذه اإلعالنات مثيرة للقلق 
بوجه خاص نظراً للمناطق الرمادية 
الكثيرة التــي تكتنف نص »خطة 
العمل الشــاملة املشتركة«، إذ أّن 
الكثير منها يشــّكل أرضاً خصبة 
إيران  حاولت  إذا  لالستغالل  صاحلة 
النووي،  برنامجها  في  قدماً  املضي 
والضغط علــى دول أخرى من دون 
عقابية.  إجــراءات  بأي  التســبب 
على  أيار/مايو  مــن  الثامــن  ففي 
ســبيل املثال، صّرح الرئيس حسن 
روحاني بأن إيران تخطط لالحتفاظ 
مبخزوناتهــا من اليورانيــوم الزائد 
واملــاء الثقيل، رداً علــى العقوبات 
شــحن  على  املفروضة  األميركية 
هذه املــواد - وهي خطوة ال تنتهك 
الصفقــة مباشــرًة، ولكنهــا ال 
تتماشى مع االلتزام العام للنظام 
بإرســال هذه العناصر إلى اخلارج. 
وما يبعــث باملزيد مــن القلق، أّن 
روحاني قد حّذر من أنه ما لم تقم 
الدول املتبقيــة في »خطة العمل 
الشــاملة املشــتركة« بحمايــة 
االقتصــاد اإليراني مــن العقوبات 
ســتني  غضون  فــي  األميركيــة 
يوماً، فســيجرِ استئناف تخصيب 

اليورانيوم على مستوًى أعلى.
وتُعــد »خطــة العمل الشــاملة 
للغاية،  تقنيًة  وثيقًة  املشــتركة« 
لذا فإن االستمرار في مراقبة أهم 
األنشــطة احملددة التي حتظرها، أو 
أمراً صعباً  تســمح بها قد يكون 
بالنســبة إلى غير اخلبــراء. لذلك، 
يهدف القسم التالي إلى أن يكون 
دليالً لألشــخاص العاديني بشــأن 
املفردات واحلجــج التي من احملتمل 
أن تُســتعمل لتبرير قــرارات إيران 
األســابيع  في  انتقادها  أو  النووية 
املقبلة، سّيما إذا استمرت التوترات 

الدبلوماسية في التصاعد.

ما هو مضمون »خطة العمل 
الشاملة املشتركة« بشأن 

األسلحة النووية؟
وفقاً ملقدمة االتفاقية، »تؤكد إيران 
من جديد أنها لن تســعى حتت أي 
ظرف مــن الظروف إلــى احلصول 
على أي أســلحة نووية أو تطويرها 
اســتمرارية  أّن  غير  أو شــرائها«. 
هــذا التعهد على األمــد الطويل 
لطاملا كانت خياالً دبلوماســياً، إذ 
اعتبرت طهــران أن األثر العام الذي 
حتمله الصفقــة كان احلفاظ على 
مكانتها كقوة نووية ناشــئة مع 

تخفيف العقوبات االقتصادية. 
التأكيد  أُعيد  املاضــي،  العام  وفي 
علــى أن هذا البنــد عقيم بعد أن 
اســتولت إســرائيل على جزء من 
اذ كشفت  النووي،  إيران  أرشــيف 
تفاصيــل هذا اجلزء عــن محاوالت 
النظــام الناجحة على ما يبدو بني 
عامــي 1985 و 2003 لتطوير جزء 
كبير من اخلبــرة العلمية التقنية 

املطلوبة إلنتاج سالح نووي.
وما يجعل مــن الصعب منع هذه 
املهارات  مجموعة  أن  األنشــطة، 
نووي  برنامــج  لتطوير  املطلوبــة 
ســلمي، تتداخل إلى حد كبير مع 
ما هو مطلــوب لتطويــر برنامج 
عســكري ينتج األسلحة النووية. 
فالقنبلــة الذرية تتطلــب إما 25 
العالي  اليورانيوم  مــن  كيلوغراماً 
كيلوغرامات  ثمانية  أو  التخصيب 

من البلوتونيوم.
 وعــادة مــا يتم تصنيــع كل من 
اليورانيــوم العالــي التخصيــب 
واليورانيــوم املنخفض التخصيب 
باســتعمال أجهزة الطرد املركزي، 
فــي حــني أن البلوتونيــوم هــو 
نتــاج ثانــوي موجود فــي الوقود 
النــووي املســتهلك. )يشــار إلى 
أّن اليورانيــوم العالــي التخصيب 
يحتوي على نســبة ال تقل عن 20 
باملائة مــن نظير »اليورانيوم235-« 
االنشطاري، برغم أن القنبلة حتتاج 

باملائة من   90 إلى  بشــكل مثالي 
هــذا النظير، ويحتــوي اليورانيوم 
املنخفض التخصيب على أقل من 

20 باملائة من »اليورانيوم235-«،
 وغالبــاً ما يُســتعمل حوالي 3.5 
إّن  للمفاعل(.  كوقــود  منه  باملائة 
أفضل طريقــة إلنتاج البلوتونيوم، 
ب في  وضــع اليورانيوم غيــر اخملصَّ
مفاعــل يحتوي أيضــاً على »املاء 
الثقيــل« )مــاء غنــي بأكســيد 
الديوتيريــوم(. غير أنه يبدو أن إيران 
تفّضــل تخصيــب اليورانيوم ألن 
إنتــاج البلوتونيوم يطــرح حتديات 

تكنولوجية أكبر.
وفي وقت إبرام االتفاق، قّدر احملللون 
أن إيران كانت على وشــك امتالك 
القدرة على إنتاج كمية كافية من 
اليورانيوم العالي التخصيب لصنع 
قنبلــة واحدة فــي غضون بضعة 
»زمن  باســم  واملعروفة  أســابيع، 

االختراق«. 
إال أّن االتفاق غّير هذه احلسابات من 
اليورانيوم  احلّد من كميــات  خالل 
التــي ميكن تخصيبها ومســتوى 
الطرد  أجهــزة  ونــوع  التخصيب 

املركزي املستعملة.
 وأي اجتياز إيراني لتلك احلدود، ولو 
كان خطابيــاً، ينبغي أن يشــّكل 
مصــدر قلق كبير. وجتدر اإلشــارة 
إلى أّن إحــدى القواعد العامة غير 
السرية تتمثل في أّنه بإمكان 5000 
جهاز طرد مركــزي من اجليل األول 
إنتاج كمية كافيــة من اليورانيوم 
ســالح  لصنع  التخصيب  العالي 
نووي واحد في غضون ستة أشهر 
تقريباً. وعلى الرغم من أنه ما يزال 
لدى إيــران عدد كاٍف مــن أجهزة 
الطرد املركــزي، إاّل أن هذه األجهزة 
ليست مصّممة حالياً في سلسلة 

تعاقبية لزيادة التخصيب.

وفي هذا السياق، نذكر أدناه أبرز 
أحكام »خطة العمل الشاملة 

املشتركة«:

إيــران تخصيــب  علــى  ــر  يحظَّ
اليورانيوم مبا يتجاوز 3.67 في املائة، 
وميكنها تخزين أو اســتعمال 300 

كيلوغرام فقط من هذه املواد.
 ويتضمــن هذا الرقــم أيضاً املواد 
املرّكبــة مثــل ســادس فلوريــد 
اليورانيــوم، املــادًة األولية ألجهزة 
الطــرد املركزي عندمــا يكون في 

شكله الغازي.
أجهزة  األقصــى مــن  العــدد  إّن 
الطــرد املركزي التي يحــق إليران 
اليورانيوم،  لتخصيب  استعمالها 

5,060جهاز.
إّن جهاز الطرد املركزي الوحيد الذي 
يحق إليران استعماله في تخصيب 
األول  اجليل  اجلهاز مــن  اليورانيوم، 
»IR-1«، الــذي هــو نســخة عن 
تصميــم »P-1« الذي حصل عليه 
غير  بطريقة  باكســتانيون  علماء 

قانونية من أوروبا.
أعمال  بعــض  إجراء  إليــران  يحق 
البحث والتطوير على أجهزة الطرد 

املركزي األكثر تقدماً، 
ولكن بدرجة محدودة فقط.

مت تعديــل مفاعــل »أراك« اإليراني 
اخلــاص باألبحــاث النووية بهدف 
تقليل مــا يصحبه مــن مخاطر 

متعلقة بالبلوتونيوم.
ســتنتهي هــذه القيــود وغيرها 
من قيود »خطة العمل الشــاملة 
املشــتركة« في وقت ما بني عامي 
2025 و2030، اذ أمــل املفاوضــون 
الغربيون أساســاً أن تتالشى رغبة 
إيران في تطويــر القدرٍة على إنتاج 

أسلحة نووية بحلول ذلك الوقت.

إستراتيجية 
إيران احلالية

بالنظر إلــى تصريحات روحاني في 
الثامــن من أيار/مايــو، فقد يعتزم 
قدرته  بناء  إعــادة  اإليراني  النظام 
نووي. وفي هذا  على صنع ســالح 
اإلطار، عمل وزيــر اخلارجية محمد 
جواد ظريف علــى إذكاء نيران هذه 

التكهنــات يوم 28 نيســان/أبريل 
عندما قــال: إّن خيارات اجلمهورية 
اإلسالمية متعددة وسلطات البالد 

تنظر فيها...
االنسحاب من »معاهدة حظر  وإّن 
واحد  النووية«،  األســلحة  انتشار 
منها«. وكان يشير إلى »املعاهدة« 
التــي مبوجبها توافق الــدول التي 
متلك األســلحة النووية على تزويد 
الدول األخرى بالتكنولوجيا النووية 
املدنية مقابل التزامها بعدم تطوير 
هذه األســلحة. وقــد وّقعت إيران 
على هذه »املعاهدة« قبل ثورة عام 

.1979
وفي 14 أيار/مايو، ردد املرشد األعلى 
علــي خامنئــي تصريــح روحاني 
عندما قــال: إّن حتقيق التخصيب 
بنســبة 20 باملائــة، اجلــزء األكثر 
صعوبًة، أما اخلطوات التالية فهي 

أكثر سهولة«،
املدهشــة  درايته  إلــى   مشــيراً 
بالفيزياء النوويــة، وتذكيره الغرب 
بنحو أســاس بالسرعة التي ميكن 
أن تنتج بها إيران املواد املستعملة 
إذا  النوويــة  األســلحة  لصنــع 
التخصيب على نطاق  اســتأنفت 
واسع. وفي الواقع، عند التخصيب 
بنســبة 20 في املائــة، يتم فصل 
معظــم ذرات نظيــر اليورانيــوم 
 »235 »اليورانيــوم  االنشــطاري 
عــن ذرات اليورانيــوم الطبيعــي 

»اليورانيوم 238«. 

املنشآت 
الرئيسة

مفاعل آراك لألبحــاث. كانت هذه 
املنشأة قادرة على إنتاج البلوتونيوم 
الشاملة  العمل  »خطة  إبرام  قبل 
تكن  لــم  أنهــا  إالّ  املشــتركة«، 
ناشــطة بعد. وفي الثامن من أيار/

مايو، أعلن »اجمللــس األعلى لألمن 
تنفيذ  إيران »ستوقف  أن  القومي« 
مفاعل  بتحديث  املتعلقة  التدابير 
آراك للميــاه الثقيلــة«. ووفقاً لـ 

الذرية«،  للطاقة  الدولية  »الوكالة 
الداخلية  األوعيــة  إزالــة  ومتــت 
للمفاعل )الـــ »كالندريا«( وأصبح 

غير صالح للعمل.
بوشــهر. منشــأة ملفاعل الطاقة 
زودتها روســيا وتقع على ســاحل 
اخلليــج العربــي، غيــر أن اخملاوف 
الغربيــة فيما يتعلق باألنشــطة 
النووية العســكرية ال تشــملها، 
ومــا زالت تعمل حتــى يومنا هذا. 
وتســتمر أيضاً خطط موســكو 
لبناء املزيد مــن مفاعالت الطاقة 

في هذا املوقع.
فوردو. منشــأة الطــرد املركزي مت 
داخل  األرض  بعمق حتــت  بناؤهــا 
منطقة جبلية وســط إيــران، ما 
يجعلهــا محّصنًة ضــد معظم 
الهجمات العســكرية. ومع ذلك، 
متتلــك الواليــات املتحــدة اليوم 
قنابل تقليدية قــادرة على اختراق 
املوقع، وقد يكون عرضًة للهجمات 
املاضــي، عّطل  )في  الســيبرانية 
األميركي  »ستكســنت«  فيروس 
-اإلسرائيلي عمليات الطرد املركزي 
اإليرانــي لبعــض الوقــت(. وعلى 
الرغم من أن أجهزة الطرد املركزي 
ألغراض  حالياً  تُستعمل  فوردو  في 
إاّل أن رئيس »منظمة  غير نوويــة، 
الطاقــة الذريــة اإليرانيــة« علي 
أكبر صاحلي حــّذر في كانون األول/
ديسمبر املاضي من أن هذا الوضع 
قد يتغير: »لدينا حالياً 1044 جهاز 
طرد مركزي في منشــأة فوردو، وإذا 
أرادت الســلطات العليا استئناف 
تخصيــب اليورانيوم بنســبة 20 

باملائة في فوردو، فسنقوم بذلك«.
نطنز. موقع منشأة الطرد املركزي 
الرغم  إيران، علــى  الرئيســة في 
من أن ثلث أجهــزة الطرد املركزي 
 19,000 عددهــا  البالغ  األصليــة 

جهاز تعمل هناك. لذلك،
 إذا أرادت إيــران اســتئناف عملية 
التخصيب على النطاق الصناعي، 

فهذا هو املوقع املناسب لذلك.

 وفي 20 أيار/مايــو، صّرح متحدث 
باســم »منظمة الطاقــة الذرية 
اإليرانية« بأن كمية اليورانيوم التي 
تنتجها املنشأة بنسبة 3.67 باملئة 
سوف ترتفع إلى نحو أربعة أضعاف، 
مبا يتجاوز »حــد الـ 300 كيلوغرام 

في املستقبل غير البعيد.«
بارشني. تشير الصور واملواد األخرى 
التي اســتولت عليها إسرائيل من 
هــذا املوقع العســكري الذي يقع 
خارج طهران إلــى أن النظام أجرى 
جتارب هنــاك لتحديد مــا إذا كان 

سينجح تصميم قنبلة نووية.
مفاعل طهران لألبحاث. تَستعمل 
اليورانيوم  وقــود  املنشــأة  هــذه 
اخملصــب بنســبة 20 فــي املائة، 
املســتورد حالياً. وقد جادلت إيران 
بأنها يجب  في كثير من األحيــان 
أن تكون قادرًة علــى إنتاج وقودها 
اخملصب لهذه املنشأة، والذي تقول 
وإنتاج  املدنية  للبحــوث  إنه مهم 

النظائر الطبية.

بواعث قلق 
رئيسة لواشنطن

علــى الرغم ممــا تتشــدق به من 
تصريحات على العكس، فقد حتتاج 
إيران إلى شــهور عديدة إلعادة بناء 
التخصيب.  على  السابقة  قدرتها 
ومــع ذلــك، يشــّكل التخصيب 
مصــدر القلــق األكبر بالنســبة 
للواليات املتحدة نظــراً إلى قدرته 
على إعادة النظام إلى املسار املؤدي 

إلى االختراق السريع.
املياه  بشــأن  تعليقات طهران  أّما 
الثقيلــة فرمبا تكون أقــل أهميًة. 
فإعادة معاجلة الوقود املســتهلك 
للحصول على البلوتونيوم يشّكل 
حتــٍد كبير، وال متلك إيران املنشــأة 

املناسبة لذلك.
إّن التقدم الذي أحرزته إيران بتطوير 
 - املتقدمة  املركــزي  الطرد  أجهزة 
اليورانيوم  التي ميكنها تخصيــب 
ملســتويات أعلــى بســرعة أكبر 
وبكميات أكبر - مــا يزال منعدماً 

حتى اآلن. 
التقنيــة  التحديــات  وتتمثــل 
الرئيســة التــي تواجــه تصميم 
زيادة  فــي  املركزي  الطــرد  أجهزة 
ســرعتها وارتفاعها مع حتاشــي 
وقوع األعطال. فالتغلب على هذه 
مواد  باســتعمال  يرتبط  العقبات 
البناء املناســبة )الصلب اخلاص أو 
ألياف الكربــون، رهن باجلزء املعني 
مــن املاكينــة( والقيــام بتجارب 
وأخطاء هندســية هائلــة )إال إذا 
حصلت إيران على أســرار مسّربة 

من شركات أجنبية متخصصة(.
ولعــّل التحدي الرئيس بالنســبة 
لواشــنطن، أن الرســائل النووية 
اإليرانيــة غالباً ما تبدو بريئًة بنحو 

معقول.
 فاجلمهــور األميركــي ورمبا حتى 
السياســات  صنع  دوائــر  عناصر 
يتمتعون بفهــم محدود للقضايا 
التقنيــة الكامنــة وراء مثل هذه 

الرسائل. وحتى اآلن، 
قدرتها  حتســب  طهــران  أن  يبدو 
على الفــوز باملعركة الكالمية، مما 
يســمح لها باإلفالت من األعمال 
التقنية التي قد تضعها مرًة أخرى 
على عتبة الدول التي متلك أسلحة 

نووية.

»بيكر«  زميل  هندرسون:  ساميون 
ومدير »برنامج برنستاين لشؤون 

اخلليج وسياسة الطاقة« في
معهد واشنطن
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الصعود  ســيهدد  هــل  بيركلي- 
الوشــيك للروبوتات جميع اشكال 
البشــري املســتقبلي؟  التوظيف 
ان أكثر النقاشــات املتعلقة بذلك 
السؤال منطقية ميكن ان جندها في 
االقتصادي  للخبير  البحثية  الورقة 
من معهد م اي تي ديفيد اتش اوتور 
لســنة 2015 بعنوان« ملاذا ما يزال 
هنــاك الكثير مــن الوظائف؟« اذ 
ينظر للمشكلة في سياق مفارقة 
القرن  بوالني. لقد الحظ فيلسوف 
العشــرين بوالني انــه نظرا إلنه » 
ميكن ان نعرف أكثر مما نقوله »، فإنه 
يجب ان ال نفترض ان التقنية سوف 
تكــرر وظيفــة املعرفة البشــرية 
نفسها. ان معرفة الكمبيوتر بكل 
شــيء ميكن معرفته عن السيارات 
ال يعني بالضرورة انه سيكون قادرا 

على قيادتها.
الضمنية  املعرفــة  بــني  الفرق  إن 
على  مباشر  بنحو  يؤثر  واملعلومات 
مسألة ما الذي ســيفعله البشر 
انتاج قيمة  في املستقبل من اجل 
التي  املهام  تاريخيا، فإن  اقتصادية. 

يقوم بها البشر جاءت ضمن عشر 
وهي  االولى  الفئــة  عريضه.  فئات 
اكثرها بســاطة تتمثل باستخدام 
جسم االنســان في حتريك االشياء 
وتأتي في الفئة الثانية اســتخدم 
بضائع  عمل  فــي  واالصابع  األعني 

مادية متميزة.
 أمــا الفئــة الثالثــة فتتضمــن 
استعمال املواد في عمليات االنتاج 
العمل  –أي  االالت  حتركهــا  التــي 
كروبوت بشــري – ويتبع تلك الفئة 
االشــراف على عمليــات االلة ) أي 
العمل كمعالج بشــري للعمليات 

الدقيقة(.
أما في الفئات اخلامسة والسادسة 
فــإن املرء يرتقي مــن كونه معالج 
برامج  الــى  الدقيقة  للعمليــات 
الكمبيوتــر ممــا يعنــي اداء املهام 
احملاســبية والتحكم أو تســهيل 

االتصاالت وتبادل املعلومات.
 أما في الفئة السابعة فإنه يكتب 
برنامــج الكمبيوتــر والذي يترجم 
يذكرنا  )وهــذا  رمــوز  الى  املهــام 
بإن  تقول  والتــي  القدمية  بالنكتة 
كل كمبيوتر يحتاج الى أمر اضافي 
»إفعــل » أي إفعل مــا اقصد(. في 
الفئــة الثامنــة فإن هنــاك رابط 
بشــري وفي الفئة التاســعة فإن 

أو مدير  املرء يتصــرف كمشــجع 
واخيرا  االخرين  للبشــر  أو محكم 
في الفئة العاشــرة فإن املرء يفكر 
بشكل نقدي فيما يتعلق مبشكالت 
معقدة ومــن ثم يصيغ ابتكارات أو 

حلول جديدة لها.
خالل الست االف سنة املاضية فإن 
مهام الفئة االولى قــد مت التخلي 
عنها بشكل تدريجي أوال ملصلحة 
وخالل  لــآالت  والحقا  احليوانــات 
املهام  فإن  املاضية  الثالثمائة سنة 
في الفئــة الثانية قــد مت التخلي 
عنهــا كذلك ملصلحــة اآلالت. إن 
الوظائــف في كلتــا احلالتني وفي 
والتي  الى ســتة  الفئات من ثالثة 
أكثر  تعززت بفضل اآلالت اصبحت 
انتشارا وارتفعت االجور بنحو كبير.
لكن منذ ذلك التاريخ قمنا بتطوير 
آالت تعــد أفضل من البشــر في 
تنفيــذ املهــام في الفئــات ثالثة 
واربعــة –حيــث نتصــرف مثــل 
للعمليات  واملعاجلــني  الروبوتــات 
الدقيقة – ولهذا السبب فإن حصة 
التصنيع من اجمالي التوظيف في 
انخفضت  املتقدمــة  االقتصادات 
وعلى  السابقني  اجليلني  فترة  خالل 
الرغم من زيــادة انتاجية التصنيع. 
إن هذا التوجه مع مــا يرافقه من 

حماسة صناع السياسات النقدية 
الزائدة ملكافحة التضخم ســاهم 
االخير  الصعــود  في  بنحو كبيــر 
للفاشــية اجلديــدة فــي الواليات 
من  وغيرها  االميركيــة  املتحــدة 

البلدان الغربية.
االســوأ من ذلــك هو اننــا وصلنا 
ملرحلة تكون فيها الروبوتات أفضل 
من البشــر في اداء مهــام »برامج 
الكمبيوتــر« في الفئات خمســة 
وســتة وخاصة عندما يتعلق االمر 
والتضليل  املعلومــات  تدفق  بإدارة 
ولكن مهما يكن من امر فإنه خالل 
فترة االجيــال القليلة القادمة فإن 
عملية التنمية التقنية ســتحقق 
اغراضها مــن دون تدخل خارجي مما 
يعني ان البشــر ســيكون لديهم 
فرصة العمل على أربع فئات فقط 
واالشــراف  النقدي  التفكير  وهي: 
على البشــر االخرين وتوفير الرابط 
البشــري وترجمة نزوات البشر الى 

لغة ميكن لآالت فهمها.
إن املشكلة هي ان قلة منا لديهم 
اقتصادية  قيمــة  إلنتاج  العبقرية 
حقيقيــة من خــالل ابداعنــا. ان 
بإمكان االغنياء تعيني عدد محدود 
من املســاعدين الشخصيني علما 
واملديرين  املشجعني  من  العديد  ان 

واملســؤولني عن تســوية النزاعات 
لم يعد لهم ضــرورة وهكذا نصل 
الى الفئة الثامنة وهي انه طاملا ان 
أسباب العيش مرتبطة بالتوظيف 
باجــر فــإن احتماليــة احملافظــة 
على مجتمع الطبقة املتوســطة 
ســيعتمد على الطلــب الضخم 

على الرابط البشري.
ان مفارقــة بالوني تعطينا ســببا 
لألمل حيث أن مهمة توفير »الرابط 
البشري » ال تعتبر مهمة عاطفية 
ونفســية كامنة فحسب بل انها 
تتطلــب كذلك معرفــة ضمنية 
والثقافية  االجتماعيــة  بالظروف 
والتي ال ميكن ترميزها على شــكل 
ألجهزة  وروتينية  ملموســة  اوامر 
فإن  ذلك  الى  وباإلضافة  الكمبيوتر 
تقني يخلــق مجاالت  تقــدم  كل 
تزداد فيهــا اهمية املعرفة  جديدة 
يتعلق  فيمــا  وحتــى  الضمنيــة 
التقنيــات اجلديدة  بالتفاعــل مع 

نفسها.
لقد الحظ اوتور انه على الرغم من 
»يوظفون  الســيارات  مصنعي  ان 
لتركيــب  الصناعيــة  الروبوتــات 
الزجاج االمامي فإن شركات تبديل 
الزجاج االمامي ملرحلة ما بعد البيع 
توظف التقنيني وليس الروبوتات«. 

لقد اتضح ان » ازالة الزجاج االمامي 
املكسور واعداد إطار الزجاج االمامي 
ليصبح جاهزا من اجل تركيب ذلك 
الزجاج االمامــي ضمن ذلك اإلطار 
يتطلب القدرة على التكيف ضمن 
الوقت احلقيقي وبتكلفة اقل مما قد 
الروبوت العصري »  ميكن ان يعمله 
أي بعبارة اخــرى فإن االمتتة تعتمد 
على ظــروف يجــري التحكم بها 
بنحو كامل والبشر لن يستطيعوا 
كامل  بنحو  التحكم  االطالق  على 

بالبيئة برمتها.
قــد يجادل البعض بــإن تطبيقات 
الذكاء الصناعــي قد تطور القدرة 
على استيعاب »املعرفة الضمنية« 
ولكن حتى لو متكنــت خوارزميات 
التعلــم االلي مــن التواصل معنا 
وافادتنا بأســباب قيامهــا باتخاذ 
قرارات معينة فإنها ميكن ان تنجح 
فقط ضمن مجاالت بيئية محددة. 
الواســع مــن الظروف  ان النطاق 
احملددة التي حتتاجها من اجل العمل 
بشــكل ناجح سيجعلها ضعيفة 
وهشــة وخاصــة عنــد مقارنتها 

بقدرة البشر القوية على التأقلم.
علــى اي معدل فلــو كان »صعود 
الروبوتــات » ميثل تهديــدا فإنه لن 
يكون بارزا خــالل اجليلني القادمني 

والى االن يجب ان نقلق بســبب دور 
التقنية في نشر التضليل أكثر من 
أنه  علما  التقنية  البطالة  مسألة 
بدون وجود مجال عام يعمل بشكل 
جيد ويسمح باجلدل، فلماذا نناقش 
املسائل االقتصادية في املقام االول؟

ج برادفورد ديلونغ: نائب مســاعد 
االميركي ســابقا  اخلزانــة  وزيــر 
ويعمل حاليا كأســتاذ لالقتصاد 
في جامعة كاليفورنيا في بيركلي 
وباحــث مشــارك فــي املكتــب 

الوطني لألبحاث االقتصادية.
بروجيكت سنديكت 

www.project-syndicate.org

سيطرة الروبوتات ؟ليس في حياتك

ج برادفورد ديلونغ
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ملهم المالئكة
   

في رأس شــارع أبو قــام بالكرادة ينمو 
والنشــاط  بالثقافة  ركن معني  بهدوء 
املدنــي، يتجمع فيه الباحثون عن كلمة 
مفيــدة وفكرة تائهة وخاطــرة معبرة. 
مقهــى خرج من جوف عمارة ومتدد على 
»أنا  يافطة  واجهتــه  وعلــت  الرصيف 
وليلى«، فيما تســامت »رابطة اجملالس 
أعلى  لتســتقر  الثقافية«  البغداديــة 
بناية اسموها منتدى الربيعي الثقافي. 
أما ملاذا »الربيعي«، فيكشــف الربورتاج 

التالي عن كل القصة.
لعل األصح أن نســميه »رواق الربيعي«، 
فاملــكان يتــوزع على عدة مبــاٍن، على 
جانبــي شــارع الكرادة داخــل في ركن 
مقابــل ألبي قام الشــارع العريق الذي 
انتج آل املائكة. فقد قرر صادق جاسم 
الربيعي فجــأة أن يتحول من عالم املال 
ورجــال األعمال الضــاج بالورق األخضر 
ومليارات الدنانير والســفر واألضواء إلى 
عالم الفكر والوعي والفن الذي ال يلتقي 

قط بالعالم األول. 
ولكي نعــرف ما هي بالضبــط رابطة 
اجملالس البغدادية الثقافية، البد من زيارة 
املركز الثقافي البغــدادي في منتصف 
املتنبي وســوق  الفاصلــة بني شــارع 
السراي. املبنى القدمي الذي اعيد تأهيله 
فبات يضم عــدداً من القاعــات، منها 
دار الســام،  الرافدين، قاعة  قاعة أرض 
قاعــة مصطفــى جــواد، قاعــة نازك 
املائكة، قاعة علي الــوردي، قاعة جواد 
وقاعات  الصغير  املتنبي  ســليم، مركز 

أخرى متعددة النشاط. 
كل جمعــة تضم أغلب هــذه القاعات 
التي توزعــت على طابقني، نشــاطات 
متعددة، يتوســطها لقاءات ونشاطات 
أخرى فردية غالباً تعقد في باحة املكان 
الذي بنــي على طراز بيت شــرقي قدمي 
مربع يحتــوي على طارمــة )باحة( في 

وسطه.
يفّضل صــادق الربيعي أن يعّرفه اإلعام 
بعنوانــه أديبا، وهو كذلــك حقاً، لكن 
رعايته لــأدب وأهل الفن والناشــطني 
تأخــذ املســاحة األكبر في نشــاطه. 
التقيناه فــي مكتبه »رابطــة اجملالس 
البغداديــة الثقافيــة« املطــل علــى 
صخب شــارع الكرادة الشرقية. املكتب 

الفســيح هادئ رغم صخــب الكرادة، 
تتصل بــه قاعــة صغيرة تقــام فيها 
فعاليــات متنوعة. فيمــا حتفل اجلدران 
ورفــوف املكتبات مبنشــورات وكتيبات 
أدبية  ومشــاركات  تكرمي  وبدروع  وكتب 
للمجتمع  وفعاليــات متنوعة  وثقافية 
املدني. سألنا الربيعي متى بدأ اهتمامه 
املال  الثقافي، وهل غادر عالم  بالنشاط 

إلى الثقافة، فقال:
 في عام 2002 توفي والدي الذي كان أديبا 
وقــد خلف 16 كتابا منشــوراً، فاجتهت 
إلى أن اتابع مسيرته الفكرية والثقافية، 
وظلت تلــك النبتة تكبــر وتنمو، حتى 
باتت رابطــة اجملالــس البغدادية تضم 
حتــت جناحيها 32 مجلســاً ثقافياً في 
بغداد وحدها، عاوة على نشــاطنا في 
والنجف وكرباء  الناصريــة  محافظات 

والكوت.

 هــل أنــت اليــوم متفــرغ لرعاية 
أم تقّسم  النشاط الفكري والثقافي، 

وقتك بني الثقافة وعالم املال؟
حتى عام 2010 كنت أقّســم وقتي بني 
األمرين، لكني اليــوم أوجه كل جهدي 
عبر  ليــس مجرد  الثقافي،  للمشــهد 
رابطة اجملالس البغدادية، بل عبر فعاليات 
عديدة، عــاوة على نشــاط منظمات 
اجملتمع املدني. عملي اليوم يأخذ مني 12 
إلى 14 ساعة في اليوم. عاوة على ذلك 
أكتب بحوثاً ومقاالت، وشعراً بالفصحى 
والعامية، ونصدر كذلك مجلة »اجملالس 
التي تصدر منذ  الشــهرية  البغدادية« 
عام 2010، وســنصدر خال أيام جريدة 
بنفس العنوان. اجمللــة معنية بتغطية 
اجملالــس والرابطة، كما تنشــر نتاجات 

نراها مهمة بهذا االجتاه.

 كيــف تعيــش االنتقال مــن عالم 
والســفر  بالترف  الغارق  البــاذخ  املال 
الثقافــة  عالــم  إلــى  واالنشــغال 

املتسامح الهادئ املتواضع ؟
جرى هــذا االنتقــال من عالــم الهواء 
املســموم )السياســة واملال( إلى عالم 
الثقافــة نقــي الهواء بعــد أن عملت 
لسنوات طويلة، وبات لدي ما يكفي من 
املــال ألنفقه على الثقافة دون أن أعمل. 
الثقافة غذاء الــروح، أما املال فهو غذاء 

البدن واجملتمع بالدرجة األولى. 

 كم تنفق من املال لتغطية نشاطك 

ونشاط اآلخرين تقريبا؟
في البداية كنت أنفق شــهريا مبعدل 5 
مليــون دينار للشــؤون الثقافية، ولكن 
دخــل الرابطة كثير مــن املعنيني وباتوا 
هــم أيضا يشــاركون بالدعــم املالي، 
فصــرت أصرف اآلن نحــو 3 مليون دينار 
شــهرياً لهذا النشــاط. واحلقيقة أني 
لم أجنح في اســتقطاب أصحاب رؤوس 
األموال، فعاملهم بعيد عن عالم الثقافة 
والفكر، هم يرفضون ويصفون النشاط 
بأنه »ال يــوكل خبزاً«. أنا أؤمن أّن الوطن 
جريح روحياً ونفسياً، واذا لم يقم أبناؤه 

إلنقاذه وعاجه فمن سيقوم بذلك؟

 كم تنفق من يومك في القراءة؟ 
وقتي ال يســمح، فأنا مشغول جدا، وال 
أقرأ إال ملواكبــة األعمال الفنية واألدبية 
التي نناقشها في اجملالس. لكني أكتب 
أحيانا، ولدي ديواني شعر غير مطبوعني، 
القرآن  الكليم في  ولدي كتاب »موسى 
وليس  اجتماعي  وهو كتــاب  العظيم« 
دينــي، ويتحدث عن احليــاة االجتماعية 
لأنبياء، وقد منحت النبي موســى هذا 
االهتمــام وخصصت له العنــوان نظراً 
ألنه يشــغل حيــزاً كبيراً فــي القرآن، 
فقــد ورد ذكره في 126 آيــة، فيما ذكر 
النبي محمــد »ص« 3 مرات فقط. وفي 

كتابي هذا تقصيت أخبار بعض األنبياء، 
وبالذات األنبياء أولي العزم.

 هل تدعمون نشــاطات املوســيقى 
والغناء؟

ندعم جلســات املقــام العراقــي وما 
يتبعهــا في املقاهي التراثيــة، الزهاوي 
والشــابندر وأم كلثوم. وندعم مســرح 
الشــارع، وننظم له جلسات في املركز 
الثقافي بشــارع املتنبي. املســرح الذي 
يقام في الهواء الطلق، قد يتسع ل 200 
كرسي، عدى عن الواقفني من اجلمهور، 
كما لدينا مســرح ســامي عبد احلميد 
املسقف داخل املركز. املركز الثقافي تابع 
التــي تنفق عليه،  حملافظة بغداد، وهي 
وعلى مبناه. نحن نتولى تنظيم الشؤون 

الثقافية واالنفاق على تنظيمها.
هل تدعمون الفنون التشكيلية؟

 كان لنــا عــدة معــارض تشــكيلية، 
ومعــارض صور فوتوغرافية، وســنقيم 
مهرجاناً في شــهر متوز املقبل يتضمن 
معــارض من هذا النوع. ونحن نســاعد 
الفنانني التشكيليني لعمل معارض في 
فتنظيمها  الدولية،  املعارض  أما  بغداد. 
مكلف، وكمــا قلت لك فــإّن التمويل 
شبه معدوم، وما نقدمه نحن املنظمني 
ال يكفــي لتنظيم معارض تشــكيلية 

دولية. 

 حتــاول القــوى الدينية فــي العراق 
أن متســك بزمام املشــهد السياسي 

والثقافي، أين تقف أنت من هذا؟
أنــا أقف على التــل، القــوى دينية قد 
فشــلت في قيادة الشــعب، والفشل 
ورفض  لرفضهــا،  الشــعب  ســيدفع 
طلبوني  ولطاملا  أخــرى.  فرصة  منحها 
أنأى  ولكنــي  مراســيل،  لي  وأرســلوا 
بنفسي عن السياسة اليوم، كما نأيُت 

عنها في عهد النظام البائد. 

 هل لديك نشــاط في مجال اجملتمع 
املدني؟ 

الكارثة التي ضربــت العراق في حزيران 
اإلرهابي،  داعــش  تنظيم  بدخول   2014
أجبرتنــا أن نترك الثقافــة ونتجه إلى 
النشــاط املدني واإلنساني، فهرعنا إلى 
إغاثــة أهلنا في احملافظات الشــمالية 
والغربيــة، وكان ذلك واجبــاً علينا، وقد 
دعمناهم على مدى 3 ســنوات بالغذاء 
والدواء والعتاد. كمــا أنفق على األيتام 
واألرامل فــي بيوتهــم دون إعان. ومن 
ناحية منظمات اجملتمع املدني املعروفة، 
منظمة إقرأ، عراق السام، بيت تركيب، 
أنفســهم  يرعون  وغيرها فهم  احملطة، 
وليســوا بحاجة لدعمنا. احملطة بالذات 
لها راٍع كبير جداً. وال بد من املقارنة هنا 
بــني احلرية التي تنعم بها النشــاطات 
الثقافية واملدنية، وبــني ما كان الوضع 
عليه في تســعينات القرن العشــرين. 
حيث كان والدي قبل أن يطلق أي نشاط 
ثقافي يُعلم اجلهــات األمنية، فيحضر 
أحــد عناصر األمن ويجلــس إلى جانب 
احلاضرين فــي الفعالية. أما اليوم فكل 
احلريــات مطلقــة وال وجــه للمقارنة 

بالوضع السابق. 

 كلمة أخيرة؟
للناشطني واملثقفني أقول إّن السياسة 
تقّرب  الثقافــة  فيمــا  وتخــّرب،  تبّعد 
وحتّبب، وأدعو املثقفني والناشــطني إلى 
نبذ املواقف السياســية وتبني مواقف 
ثقافية، فخدمــة الثقافة تعني خدمة 

احلضارة العراقية.

بغداد- 2019

اجلميع يلعب كل يؤدي دوره في احلياة، من اعظم 
العقــول الى ابســط الناس، ومن اكبر شــيخ 
الى اصغــر رضيع، من ال يلعب ميــوت حتى وهو 
حي، القليل من البشــر يعرف انــه يلعب، مثل 
التفكير،  معلــب  داخل  واملفكرين  الفاســفة 
الشــعراء والروائيــون والقصاصــون والفنانون 
يعون مبــاذا يلعبون داخل حلبــة الكتابة والفن، 
شكســبير يدرك انه يلعب لعبة املسرح، يلعب 
بجدية عاليــة حملاكاة احلياة وهي تنســج لعبة 
املصائر، شكسبير متيقن ان املمثل اذا لم يلعب 
بتقمص دوره بجدية وحرص شــديد، ان لم يبذل 
طاقة روحه ألداء الشــخصية التي يتلبســها 
تنهار اللعبة ليس على خشــبة املسرح وحدها 

بل تتعداها الى دراما احلياة.
عندما تنهار جدية اللعب تنغلق اســرار الكون 
على نفســها الى االبد فيكف الاعب يائســا 
عن مداعبة قشــورها، وتصير كل محاولة عبثاً 
ألنها تنقلب الى اللعبة في اجلدية مثلما يتمادى 
بعض الاعبــني في اجلدية حلــد القتل وارتكاب 
اجلرائــم. االرهاب لعــب في اجلديــة، لذلك نرى 
العبيه متجهمني عابســني يبتــدئ قبح الروح 
على الشــكل وهم يحولون ثقافــة اللعب الى 
سيرك دموي، خاصة عندما يتبارون بالسير على 
حبال االديــان والطوائف والقوميــات، فيلعبون 
بقذف نار التكفير من افواههم، ويلعبون بخفة 
اخراج مناديــل التخوين مــن اكمامهم، هؤالء 
مهرجو سيرك الثقافة يلعبون بالذبح وتفخيخ 
الســيارات ونصــب العبــوات الناســفة، هم 
يلعبون ولكن بالنــار وذلك هو اللعب في اجلدية، 
وبعكســهم متاما غاندي وراماكريشنه ومانديا 
الذين يثابــرون بجدية اللعب من اجل الســام 
واالخــوة البشــرية، وكذلك يلعــب املتصوفون 
بحبور داخل صومعة الديــن، فالدينا لعب ولهو 
لكن العبرة مبن يلعبها بجدية مقدســة. الكون 
ملعب للكواكب ومجراتها وللحاملني واملغامرين 

بفك الغاز اللعب، وكان انشتاين أمهر الاعبني.
تولســتوي لعبها بجدية القديسني في” احلرب 
والســام “في” آنــا كارنينا “ في”حلــن كروتيزر“. 

اليوت لعبها باحتراف نبي في” األرض اليباب“. 
خوان ميــرو يلعب مثل طفل في ألــوان البراءة 
وكاندســكي يلعب برســم الرياضيات وفيزياء 
الكــون، دانتي يلعــب باجلنة واجلحيــم واقانيم 
االلهــة. فاجنر يعلب بغموض الرعب ويســمع 
اللعب،  صوت الصمت. اجلميع يعزف سمفونية 
اخللــق ولعبة الــوالدة واملوت وشــطرجن املصائر، 
لعبة اخللــود والعدم، لعبة احلــب واحلقد، لعبة 
النبات واحلشرات واحليوانات، لعبة الواقع والزواغ 
منه، لعبة الليل والنهار، لعبة الســيطرة على 
العالم، لعبة اجلنــون داخل دهاليز العقل، لعبة 
املمنوع واحملظور واملســكوت عنه، لعبة اخملدرات 
وخداع احلواس، لعبــة الطغاة ومخابرات اجلدية، 
لعبة الزمان واملكان، لعبة القدر والصدفة، لعبة 
احلروب وجديتها القاتلة، لعبة العلم ومتاديه في 
اللعب با جدية حد الكــوارث وتدمير الطبيعة 
ومسخ االنســان، لعبة التجارة ومصانع تدنيس 
الذات البشــرية، لعبة العوملــة ووهم الهويات، 

ولعبة البقاء والفناء.
اذن أدرك االن ان غالبية البشــر يلعبون بكونهم 
ملعوبا بهـم ال بصفة مـن يلعـب وهـو يعـرف 
اسرار اللعبة ودوره فيهـــا، حيث الوعـــي هـو 
حكـــم اللعبة، ودائمـا هناك مـن يلعب بجدية 
مثل الكتــاب والفنانني، كما دائما هناك من يزور 
اللعب، يلعب في اجلدية ويهتك قداســة اللعب 
مـثل اجملرميـن واالرهابيـني، اللعـب روح العالـم 
وجوهـــر احلياة والشهـــيد الوحيد هـو الـذي 

ميـوت مـن اللعب.

ثقافة اللعب

أنا وليلى على فنجان قهوة والمجالس البغدادية
حوارات

بول إيلوار

الفرنســية:  ترجمهــا عــن 

نجيب مبارك

وداعا أّيها احلزن
مرحباً أّيها احلزن
وداعاً أّيها احلزن

أنَت منقوٌش في خطوِط الّسقف
منقوٌش في العيون التي أُحّب

أنت لسَت البؤَس متاماً
فاه تُدينَك ألّن أفقرَ الشِّ

بابتسامة

مرحباً أّيها احلزن
يا حبَّ األجساد املعشوقة

يا قدرَة احلّب
حيث تنبُت املوّدة

مثل وحٍش با جسد
مثل رأٍس ُمحَبط

يا وجَه احلزن اجلميَل.

***

على مدى البصر 
في اجّتاه جسدي

أشكالك الهّشة
كلُّ األشجار وكلُّ فروعها وكلُّ أوراقها

والعشــُب في القاعدة والصخورُ واملنازل 
اجلماعية

وفــي البعيــد البحُر الذي تســتحمُّ به 
عيناك

هذه صورُ يوٍم بعد آخر
ألنَّ الرذائل والفضائل منقوصة جداً

شفافية املاّرة في شوارع الّصدفة
املاّرة املتذّمرون من بحوثك العنيدة
وأفكارك الثابتة من قلب الّرصاص

حّتى الّشفاه الِبكر
ألّن الرذائل والفضائل منقوصة جداً

وشــبهُة نظرات اإلذن مع العيــون اّلتي 
َغزَتها

واختاط أجساد الضجر مع احلماس
وتقليُد الكلمات واملواقف واألفكار

ً ألّن الرذائل والفضائل منقوصة جدا
واحلبُّ هو إنسان غير ُمكَتمٍل.

***

جميلٌة وُمشابهة
وجٌه في آخر النهار

َمهٌد في أوراق اليوم املّيتة
باَقٌة من املطر العاري

كلُّ شمٍس خفّية
كلُّ ينبوع من ينابيع قاع املاء

كلُّ مرآٍة من املرايا املكسورة
وجٌه في موازين الّصمت

مسمارٌ بني مسامير أخرى
حَصاة بني حصى آخر

ملقاع آخرِ شعاٍع في النهار
وجٌه مثل كلِّ الوجوه املنسّية.

***

فصُل احلب
من طريق الّساحل

في الظّل ثاثي األضاع لنوٍم مضطرب

جئتِك أّيتها املضاَعفة املتعّددة
لتات. جئتِك أّيتها الّشبيهة بعصر الدِّ

رأسِك أصغر من رأسي
والبحُر اجملاور يبسُط سيادته مع الربيع

على صيوِف أشكالك الهّشة

وها هي ِفراء املعاطف حتترق.

في الشفافية املتشّردة
جلانبك العلوّي

تبدو رائعًة هذه احليوانات العائمة
التي أحسد طهارَتها وقلَّة خبرتها

وقّلة خبرتك أنِت على قّشة املاء
تلك اّلتي جندها من دون انحناء

في طريق احلّب
من طريق الّساحل

ودون تعويذٍة تطلقني ضحكاتك
على حشٍد من النساء
أّما دموعِك فا نريدها.

***

في ليلٍة جديدة
املرأة التي عشُت معها
املرأة التي أعيُش معها

املرأة التي سأعيُش معها
هي ذاتُها دائماً

حتتاجني إلى معطٍف أحمر
ازين أحمرين وقناٍع أحمر إلى قفَّ

وَجوربني أسودين
حتتاجني إلى ُحجج وأسباب

ألراِك عاريًة
أّيتها العري الّصافي

آه يا زينًة فوق زينة
أّيتها الّصدر العاري

آه يا قلبي.

وداعًا أّيها الحزن.. مرحبًا أّيها الحزن
ترجمات

شعر

واجهة املقهى

حسين القاصد
 

في بيت ربك .. موالنا وموالُه 
نعم، عليٌّ ببيت اهلِل.. واهلُل 

وبيت ربك مرهوٌن بخندقهم !!! 
وكاد يذهب لأحزاب لوالُه

فهاجروا .. لم تكن تعنيه وجهتهم
ألنه منذ كان .. السيف مأواُه 

في بيت ربك .. أصنام وآلهٌة 
والكل يسجد أّنى شاء .. إاّله 

سيٌف بيمنى رسول اهلل حني أذًى

هل كان يشهُر مُيناُه وميناُه؟؟ 
وظل يعلو جميع الناس منزلًة

اال محمد موالُه .. فآخاُه
قرآنُه، كان صوت اهلل في يده 
في كل حرٍب علٌي كان معناُه 
وكان يشكو عراقاً ال مصير له

هل مات ؟؟ ال لم ميت .. لآلن شكواُه 
وكان الَف نبيٍّ في فضائله

حشداً نبياً لنا ظلت سجاياُه
لآلن، يجلدنا التحكيم ممتحناً

لكي نظلَّ على االوطان منفاُه 
ونحن من دمعة الفانوس لو شهقت 

سنمأ االرض ضوءا من محّياُه 
من )شيلٍة( لم تنم اال لتحملنا 

نذرا اليه لكي يرعى رعاياُه
اعداؤكم كلهم أعداء رغبتكم 

ونحن أبناؤه .. لسنا يتاماُه
واآلن .. يا منبر االحزاب معذرة 

هذا عليٌّ ... فمن منكم هو اهلل ؟؟ 
اخلوف والرعب واالرهاب في بلدي 

واخلير والنفط ... واحلّكاُم واآلُه 
وكان الَف عليٍّ يوم طلعته 
واليوم الُف دعيٍّ منه أشباُه
وها كبرنا وصرنا امًة ورثت 

........... هذا الفراغ سيحكي ماورثناه
الدين يسحل باألطفال .. يذبحنا 
نحن الـ )بنيناه( قد صرنا ضحاياُه 

إذا يؤذن بيت اهلل يذبحنا 
بيٌت آلخر يبدو انه اهلُل !!

واالن ياسيدي .. ارجوك مغفرًة
فأنت ربي الذي الرحمن سّواه 
استغفر اهلل .. ان اهلل كان له

قصٌد لتبدو الينا من مزاياُه

* القصيدة التي قرأتها يوما في مجلس 
النواب ذات مناسبة، فجر 2013/7/29

)بين يدي )على العالمين*

حسني القاصد



كتب

الفصل الثاني

حرب 1948
األسطورة:

))إّن إســرائيل مســتعّدة، كما كانت 
دائماً، للتفــاوض على احلــدود مع أي 
إتفاقية  )وقّعت( معها  التي  الدول  من 

هدنة((.
موشــي شــاريت، أول وزيــر خارجية 

السرائيل.
احلقيقة:

لم تخلَّ إســرائيل، مطلقاً، عن األرض 
التي أســتولت عليها فــي عام 1948 
خــارج احلدود املرســومة فــي خطة 
فاخلطــة  للتقســيم.  املتحــدة  األمم 
حصرت الدولــة اليهودية ضمن 5893 
ميالًمرّبعاً، أي %56,47 من فلســطني، 
لكن لــم حتل نهاية عــام 1948، حتى 
كانت إسرائيل تسيطر على 8000 ميل 
مربــع، أي %77,4 من األرض. ومن املهم 
أّن إعالن إستقالل إسرائيل  مالحظته، 
لم يشــر إلــى أي حدود. ولم يســبق 
للدولة اليهودية أن أعلنت عن حدودها.
أن ثلثي الشــعب  إلــى هــذا،  أضف 
 1,2 آنذاك،  البالغ  تقريباً،  الفلسطيني 
مليون نســمة، أجبروا على النزوح عن 
وبســبب  إلى الجئني.  وحتولوا  أرضهم 
هذه اخلســارة الفادحة صــارت احلرب 

تعرف عن العرب بالنكبة.
من  على مساحة  إســرائيل  أستولت 
فلســطني تضم 475 من املدن والقرى 
السكان(  )من  اخلالية  الفلســطينية 
أو التــي أُخليــت منهــم بعــد وقت 
قصير. )مقارنة مــع ما مجموعه 279 
قائمة في  يهودية كانت  مســتوطنة 

29 تشرين  جميع أنحاء فلسطني، في 
الثاني/ نوفمبر عــام 1947، وهو اليوم 
الذي تبنــت فيــه األمم املتحدة خطة 

التقسيم(.
وكما قال موشــي دايان، وزير اخلارجية 
التالمــذة  مــن  لصــف  الســابق، 
واحد في  ينَُب مكان  ))لم  االسرائيليني: 
هذه البالد لم يكن فيه، سابقاً، سكان 
عرب((. واحلقيقة هي أن وحدات السكن 
الفلسطينية املصادرة، مبا فيها املنازل 
اجملموع  من   158332 شملت  والشقق، 
179316، وأن  الكلي للوحــدات وهــو 
املمتلكات التي إستولى عليها اليهود 
شــملت أيضاً وعلى أقل تقدير 10000 
 90% أن  متجر و1000 مســتودع. كما 
من كــروم الزيتون و%50 من بســاتني 
احلمضيــات في إســرائيل أنُتزعت من 
العرب. وكانت املصادرات لكروم الزيتون 
إلى حد  وبســاتني احلمضيات واسعة 
أن إيراداتهــا كما يقول إيان لوســتك 
))لعبت دوراً رئيســياً في حل مشكلة 
ميزان املدفوعات الذي كانت إســرائيل 

تعاني منه بني عامي 1948 و1953((.
األسطورة:

))إننــا ال ننــوي تنحية العــرب جانباً 
وحرمانهم  أرضهم،  على  واإلســتيالء 

من امليراث((
ديفــد بــن غوريــون، أول رئيــس وزراء 

السرائيل
احلقيقة:

على أثر اجتياح األراضــي العربية، بدأ 
النهــب ومن بعــده مصــادرة اليهود 
املــؤرخ  العربيــة. وكتــب  لألراضــي 
اإلسرائيلي توم سيجف يقول: ))كانت 
أعمال النهب أمراً شائعاً جداً(( وينقل 

عن اكاتب اإلســرائيلي موشي سميال 
نســكي الذي شــهد تلــك األحداث، 
قوله: ))لقد أصيب كل شخص بحمى 
النهب. وأنقض األفراد واجلماعات، رجاالً 
ونســاء وأطفال على الغنائــم(( وعّبر 
الوزير أهارون ســيزلنغ عن إســتيائه 
بقولــه: ))عندمــا يدخلــون مدينــة 
وينتزعون اخلوامت من األصابع واحللى من 
أمر خطير  عنق أحد األشخاص_ ذلك 

جداً... واملذنبون كثيرون((.
وكتبــت آن أوهير مكورمك مراســلة 
))نيويورك تاميز(( تقول بأّن اإلسرائيليني 
ماضون ))بأقصى ســرعة(( في إحتالل 
وأضافت  فيهــا.  واإلقامــة  األراضــي 
حسب  تدفقهم  أســتمر  ))إذا  قولها: 
ما يرســمون أي مبعــدل 200,000 في 
الســنة، فلن مير وقت طويــل قبل أن 
يفوق عدد القادمني اجلدد عدد الذين مت 

تشريدهم((.
وعندمــا كان الباحــث اإلســرائيلي، 
إســرائيل شــاهاك، يقوم بدراسة في 
عام 1973، أكتشــف أنه لــم يبَق من 
أصــل 475 قرية فلســطينية وقعت 
ضمن احلدود اإلسرائيلية التي أعلنتها 
إســرائيل في عام 1949، إال تســعون 
قرية فقط. أم القــرى الباقية وعددها 

385 فكانت قد دمرت.
وقال ))شاهاك(( في تقرير له أن القرى 
))دُمرت متاماً مبا فيها منازلها، وأســوار 
احلدائق، وحتى املدافن وشواهد القبور، 
بحي لــم يبــق _باملعنى احلــر لهذه 
ويقال  الكلمة_ حجــر واحد قائمــاً. 
للــزوار الذين ميــّرون بتلك القــرى أّن 

))املنطقة كلها كانت صحراء((.
األسطورة:

))إن أفضــل دليــل يدحــض خرافــة 
)التوّسع اإلســرائيلي(، هذه، هو تاريخ 
اإلنســحاب اإلســرائيلي من األراضي 
التي مت اإلســتيالء عليها عــام 1948، 

1956، 1973 و 1982(.
إيباك.

احلقيقة:
كتــب   ،1948 عــام  حــرب  خــالل 
الدبلوماسي البريطاني السيد هيو داو 
يقول ))اليهود بصراحة توســعيون...(( 
والواقــع، كمــا رأينا، هو أن إســرائيل 
وســعت رقعتهــا مــن ال5893 ميالً 
مربعاً التي نصــت عليها توصية األمم 
املتحدة إلى 8000 ميل مربع. ومنذ ذلك 
الوقت غلب التوسع على جميع أعمال 

إسرائيل.
ففي أعقاب حرب عام 1967 ســيطرت 
القوات العســكرية اإلسرائيلية على 
فلســطني كلها مبا فــي ذلك الضفة 
الغربية التابعة لألردن، كما إســتولت 
التابعة لسوريا  اجلوالن  على مرتفعات 
التابعة ملصر،  وشــبه جزيرة ســيناء 
وبهــذا أضافت ما مســاحته 20,870 

ميالً مربعاً.
وفي أعقــاب ))عملية الليطاني(( وغزو 
لبنان في آذار/ مارس عام 1978، إتسعت 
احلدود مرة أخرى بحيث صارت تشــمل 
األمني((  ب))احلزام  إسرائيل  أسمته  ما 
في جنوب لبنان. وهو عبارة عن شريط 
على طــول احلدود وبعمــق يتراوح بني 
ثالثة وستة اميال داخل لبنان. وعلى أثر 
إجتياح إسرائيل للبنان في عام 1982، 
أمتد العمــق بحيث بلغ 12 ميالً. وهذا 
احلزام الــذي ال يزال قائمــاً إلى اليوم، 
يجعل من جنوب لبنان، بشكل فعلي، 

حتتلها  التــي  الشــمالية((  ))الضفة 
إسرائيل.

بالرغم من أّن إســرائيل أعادت مؤخراً 
شبه جزيرة ســيناء مقابل السالم مع 
مصر، إال أنها إســتمرت في إحتاللها 
التي  العربيــة األخرى،  األراضي  جلميع 

إستولت عليها بالقوة طوال سنوات.
األسطورة:

))لقد كنــا، بالطبع، غير مســتعدين 
متاماً للحرب((

جولدا ماثير، رئيســة وزراء إســرائيل 
.)74 1969-(

احلقيقة:
إنهمكت إســرائيل في )إعداد( خطط 
احلرب فــي اليوم الذي تــال إقرار خطة 
29 تشرين  األمم املتحدة للتقسيم في 
الثانــي/ نوفمبر عــام 1947. فصدرت 
بلغت  الذيــن  اليهــود  أوامــر لكافة 
أعمارهــم 17-25 ســنة، بتســجيل 

أسمائهم للخدمة العسكرية.
نوفمبــر،  الثانــي/  تشــرين   5 وفــي 
أمــر الزعيــم اليهــودي ديفــد بــن 
غوريــون ))بالعمل الفوري(( لتوســيع 
املستوطنات اليهودية في ثالث مناطق 
خّطة  في  العربية  للدولــة  ُخصّصت 
األمم املتحدة. وفي أواسط كانون األول/ 
ديسمبر، بدأ اليهود بالعمل العسكري 
املنظــم ضــد العرب في فلســطني، 
حسب إستراتيجية شرحت في خّطة 
)جيمــل( العســكرية. وكانت أهداف 
لتعبئة  الوقــت  كســب  اخلطة  هذه 
القوات اليهودية، وذلك بإحتالل النقاط 
اإلستراتيجية التي أخالها البريطانيون، 
وبإرهاب الشــعب العربــي حتى يتم 
إخضاعــه. ووقع أول هجوم رئيســي 

18 كانون األول/ ديســمبر، عندما  في 
أغارت ليالً قــوات الباملاخ ) ))مجموعة 
الهجوم(( (، وهي قّوة الرعب في جيش 
قرية  على  الســّري،  اليهودي  الهاغانا 
خصاص الفلســطينية في شــمالي 
اجلليل، فقتلت خمسة رجال، وخمسة 

أطفال، وجرحت خمسة آخرين.
ويــرى ))كريســتوفر ســايكس(( وهو 
مراقــب بريطاني معاصــر، أّن هجوم 
خصــاص مثــل مرحلة جديــدة من 
الصراع حّولت طبيعته من ))اإلغارة بال 
متييز والغارات املضادة إلى هجوم أكثر 

تدبيراً ووحشية((.
 وفي 19 كانون األول/ ديســمبر، أمر بن 
غوريون القوات اليهودية أن تضرب بروح 
أشــد عدوانية، إذ قال: ))ينبغي في كل 
هجوم أن توجه ضربة حاســمة تؤدي 

إلى تهدمي املنازل وطرد السكان((.
اجليوش  دخلــت  فإنــه عندما  وهكذا 
أيار/ مايو،   15 العربية فلســطني، في 
اليهود قــد قطعوا  1948، كان  عــام 
شــوطاً كبيراً في تنفيــذ خططهم 

احلربية.
األسطورة:

)) )كان العــرب ذوي( تفــّوق مطلق في 
األسلحة، تفّوق طاغ في القوى اجملّندة 

من متطوعني أو إحتياط((.
بيغال آلون، قائد عسكري إسرائيلي.

احلقيقة:
كان لدى يهود فلسطني دائماً أسلحة 
أو  أفضل وأكثر مما لدى الفلسطينيني 
الدول العربية اجملاورة. وفي الوقت الذي 
كان محظوراً فيه على العرب واليهود، 
رســمياً شراء األســلحة من الواليات 
املتحدة ومعظم الــدول الغربية، كان 

اليهود منــذ أوائل عام 1948 يحصلون 
ســراً على كميات كبيرة من األسلحة 
من تشيكوســلوفاكيا. وقد تضمنت 
 5000 24500 بندقية،  صفقة واحــدة 
رشــاش خفيف، 200 رشاش متوسط، 
54 مليون طلقة و25 طائرة حربية من 
نوع مسرشــميت. وعندما بدأت حرب 
الوحدات النظامية في 5 أيار/مايو، عام 
1948، كان في مقدار اإلســرائيليني أن 
ينزلوا إلى امليدان 800 سيارة مصّفحة 
مقابــل 131 للعــرب مجتمعني، 787 
مدفــع مورتــر وأربعة مدافــع ميدان، 
مقابــل 40 مدفع مورتــر و102 مدفع 

ميدان للعرب.
وفــي الوقت ذاته، وصلــت إلى اليهود 
إمــدادات كبيرة أخرى من األســلحة، 
أرســلها الصهيونيون األميركيون من 
الواليات املتحدة منتهكني بذلك احلظر 

األميركي على األسلحة.
 وكان مــن بني هــؤالء املوردين، معهد 
ســونيبورن، وهو جماعة مــن اليهود 
األميركيني األثرياء، يرأســهم مليونير 
من رجال الصناعة في نيويورك إسمه 
رودلف ج. ســونيبورن. وكان من بينهم 
للتوزيع  املشــتركة  اللجنــة  أيضــاً، 
واخلطوط اجلّويــة للخدمات التي كان 
يرأسها اليهودي األميركي، أدولف )آل( 
وليم شومير، وهو مهندس طّيار سابق 
في شــركة اخلطوط اجلويــة العاملية 
)TWA(. ومــن كبار موردي األســلحة، 
أيضاً، تيدي كوليك، النمســاوي املولد، 
األســلحة  ترأس مشــتريات  والــذي 
السرّية إلسرائيل في نيويورك، وأصبح 
القدس  لبلديــة  رئيســاً  بعــد  فيما 

اليهودية.

الخداع
 جديد العالقات األميركية اإلسرائيلية بعد كتاب "من يجرؤ على الكالم"

الحلقة 5

فــي 28 نيســان عــام 1965 تدخلت 
فــي  الواليــات املتحــدة عســكرياً 
جمهوريــة ))الدونيكان(( على أثر قيام 
حركــة ثورية هناك . و فــي االول من 
شهر حزيران عام 1966 نقلت السفن 
االميركية  العســكرية  الطائــرات  و 
)1700( من مشــاة االسطول البحري 
االميركي و )2500( من اجلنود املشــاة 
إلــى الدومنيكان . و في يوم 24 كانون 
القوات  1966 قامت  العــام  األول من 
االميركية بقتل )125( مدنياً في فيتنام 
رغم وقــف القتال ملدة )48( ســاعة 
مبناسبة أعياد امليالد . و في العام 1968 
دبرت اخملابرات املركزية إنقالباً عسكرياً 
رئيس  اجلنرال )ســوهارتو( ضد  يقوده 
الذي  )احمد ســوكارنو(  اندونيســيا 
قــاد البالد نحو التحرر مــن اليابانيني 
و مــن ثم الهولنديــني ، و قد تبع هذا 
اإلنقالب حمــالت إعدام راح ضحيتها 
مليون شخص ، و في يوم 6 نيسان من 
املركزية  اخملابــرات  قامت   1968 العام 
االميركيــة بقتل الثائــر )مارتن لوثر 
كنك( املناضل من اجل احلقوق املدنية 
للســود في الواليات املتحــدة .. و في 
العام 1969 قام )املســتر كوبي( رئيس 
املركزية فــي فيتنام  جهاز اخملابــرات 
اجلسدية  التصفيات  سياسة  بتنفيذ 

، و قــد مارس بنفســه قتــل )1800( 
شــخص و بلغ مجمــوع ضحايا تلك 
احلملة )100( الــف ضحية فيتنامية 
. و في يــوم 11 ايلول عام 1973 قامت 
بتنفيذ  االميركية  املركزيــة  اخملابرات 
غنقــالب عســكري ضــد الرئيــس 
التشيلي )سيلفادور الليندي( و كانت 
نتيجة اإلنقالب مقتل الرئيس املنتخب 
و إعدام )30( الف و إعتقال )100( الف 
مواطن . و في 8 أيلول كشــف )وليام 
كولبي( مديــر وكالة اخملابرات املركزية 
االميركية عــن الدور الذي لعبته هذه 
الوكالة للتخلص من الرئيس الليندي 
، و ذكر أن حكومته أنفقت أكثر من )8( 
ماليني دوالر على النشــاطات املناوئة 
للرئيس التشــيلي املنتخــب . و في 
منتصف العام 1975 وضع الكونكرس 
االميركي خطة إلحتــالل آبار البترول 
فــي منطقة اخلليــج . و فــي اليوم 
الثاني من تشــرين االول عــام 1978 
إعترف الرئيس االميركــي و الول مرة 
املتحدة لالقمار  الواليات  بإســتخدام 
الصناعية في التجســس على اإلحتاد 
 . اإلشتراكية  املنظومة  و  السوفياتي 
و خالل عام 1978 قامت وكالة اخملابرات 
املركزيــة بقتــل )911( شــخصاً من 
جمهورية )غويانا( و إدعت الوكالة بأن 

ذلك كان حادث إنتحار جماعي .
في شهر تشرين األول من العام1979 
)باك جــون في( رئيس  الوكالة  قتلت 
جمهوريــة كوريــا اجلنوبيــة . و في 
اخملابرات  إغتــال رجــال  آذار   30 يــوم 
رئيس  روميرو(  )املونســيور  االميركية 
أســاقفة جمهورية )الســلفادور( . و 
في يــوم 25 آذار من العام 1984 قامت 
القوات االميركية بهجوم على جزيرة 
)كيرنادا( في الكاريبي و إحتلت اجلزيرة 
عسكرياً . و في يوم 28 آذار عام 1986 
االميركي على  الشيوخ  وآفق مجلس 
دوالر ملســاعدة  مليون   )100( تقــدمي 
املتمردين في )نيكاراغــوا( . و في يوم 
3 متوز عــام 1988 أســقطت وحدات 
اخلليج  فــي  االميركــي  االســطول 
العربي طائــرة ركاب مدنيــة إيرانية 
ال)298( مصرعهم في  لقي ركابهــا 
البحر . و في يــوم 28 كانون األول من 
العــام 1989 قامت القوات االميركية 
بغزو )بنما( و إعتقال رئيســها اجلنرال 
)مانويــل نوريجا( و في حــرب اخلليج 
االميركية في  القــوات  الثانية دمرت 
العراق أكثر من )8437( داراً سكنية و 
)157( جســراً و )140( محطة كهرباء 
و )249( داراً لريــاض االطفــال و )139( 
 )100( و  اإلجتماعيــة  للرعايــة  داراً 

مستشــفى و مركز صحــي و )708( 
مدرسة إبتدائية ،كما قامت الطائرات 
مما  العامرية  ملجأ  بقصف  االميركية 
أدى إلى قتل العشــرات من الشيوخ 
و النســاء و االطفــال . و فــي يوم 9 
نيســان عام 2003 تدخلــت الواليات 
املتحدة و بقوة الســالح العســكري 
بإحتالل جمهورية العراق و ســاعدت 
على إشــعال فتنة احلــرب األهلية و 
و  التصفيات اجلسدية  إلى تشــجيع 
إلى جانب تدمير اجلســور و املصانع و 
املعسكرات و املدن و إنهارت معه كل 
مقومات الدولة و سادت بعده سلطة 
و  اإلجرامية  املليشــيات  و  العصابات 
الطائفية ، و ذهبت املاليني من البشر 
ضحايا اإلرهاب و تصفية احلســابات 
، وراح أكثر من مليــون الجئ إلى دول 
اجلوار و بقــي البلد غارقاً في االمراض 
و التخلــف و البطالة مع غياب املاء و 

الكهرباء و االمن .
هذه احملطات اإلجراميــة التي مر بها 
القطــار االميركي التآمــري لم تعد 
ســراً خافياً عن الرأي العام العالي إذ 
أصبح من املستطاع للمهتمني بهذا 
االمر الرجوع إلى صفحات اإلرشــيف 
في  احملفوظ  االميركــي  العســكري 
وزارة الدفــاع )البنتاغون( لكي يطلعو 

بالتفاصيل عن تلك االحداث و الوقائع 
التي تورطــت بها اإلدارات االميركية و 
لم تخجل من اإلعتراف بها رســمياً 
على مر الســنني في إرتــكاب جرائم 
احلرب ضــد العديد من الشــعوب و 
القادة الوطنيــني في العالم . كما أن 
الذين عملوا  االشــخاص  العديد من 
في وكالة اخملابرات املركزية االميركية 
قد دونوا نشــاطاتهم اإلجرامية على 
صفحــات مذكراتهم الشــخصية و 
إعترفوا علناً مبدى تدخل هذه الوكالة 
الرسمية االميركية في شؤون العالم 
و في العمــل التخريبــي و اإلجرامي 
الذي قامت به . و على مســاحه كال 
احلالتني السابقتني ، حالة تلك الوثائق 
العســكرية االميركية الرســمية و 
حالــة تلــك املذكــرات و الكتابات و 
من  للعديد  الشــخصية  املقابــالت 
رجال اخملابــرات املركزيــة ، لم تظهر 
لعلي  االميركي  القطــار  مالمح  أبداً 
صالح السعدي ، ولم يأت ذكره ال من 
قريــب و ال من بعيــد . فهل أصبحت 
الرسمي  االرشيف  و  املركزية  اخملابرات 
للبنتاغــون حريصان على التســتر و 
الكتمــان على قطار علي الســعدي 
االميركي ؟ و تشعران باخلوف و اخلجل 
من كشــف عالقات الواليات املتحدة 

االميركية الســرية مع حزب البعث و 
مع شخص علي السعدي ؟ في الوقت 
الــذي ال يزال هــذان املوقفان يعترفان 
علناً بالقيام بتلك العمليات ))القذرة(( 
في ارجاء العالــم . و لئن كان من غير 
املعقــول و غيــر املفهــوم أن تبقى 
 ، االميركية  املركزيــة  اخملابرات  وكالة 
و على إمتداد أكثر من خمســة عقود 
ملتزمة مع نفســها و عمالئها و كذا 
مع اآلخرين على الصمت املطبق حول 
حكايــة القطار االميركــي لصاحبه 
علي صالح الســعدي ، فمن العجب 
العجاب و اإلستغراب املدهش أن يبقى 
جهاز اخملابرات الســوفييتي )كي جي 
بي ( كما يتندر العراقيون )نامي و رجله 
بالشــمس(  ، و على إمتــداد احلقبة 
نفسها غارقاً هو اآلخر و حتى العظم 
فــي غياهب الصمــت الرهيب حيال 
بالنسبة  الشــيوعيني  الرفاق  حكاية 
لقطار علي السعدي الذي وصل بوابة 
وزارة الدفــاع نهار 8 شــباط . ال بل ان 
جهاز اخملابرات الســوفيتية أيام حكم 
الزعيــم ، كان مزدحماً و متحشــداً 
بجموع الرفاق العراقيني املتحمســني 
و املتطوعني تباهيــًا و إفتخاراً ضمن 
العمل اإلستخباري السري فيه ، و ذلك 
إنطالقاً من إمانهم العقائدي و االممي 

املشترك و املشرف الداعي إلى اهمية 
و ضرورة الدفاع عن النظام اإلشتراكي 
احلليف  بإعتباره  الســوفياتي  لإلحتاد 
القــوي و الصديق الصدوق لشــعبنا 
العراقي و ثورته و زعيمه . و إلى جانب 
هذا احلشد اإلســتخباري السري في 
كانت  الســوفييتية  اخملابــرات  جهاز 
هناك مجاميع اخرى رسمية و علنية 
تنشــط هي في هذا اإلجتاه و موزعة 
علــى دوائر امللحقيات العســكرية و 
الســفارة  العمالية في  و  الصحفية 
الســوفييتية ببغــداد . و هنــا و في 
خضم مشــاعر احليرة و اإلستغراب و 
غياب روح املعقولية خالل هذا الواقع 
الكبير  التاريخي  السؤال  يبرز  الغريب 
و هــو : اين كانت مســامع و أبصار و 
اإلســتخبارية  اجملموعات  هذه  أجهزة 
الناشطة و الواسعة و املنضوية حتت 
العامة  الســوفييتية  اخملابرات  عباءة 
املنتشرة في عموم العراق و باخلصوص 
في املعسكرات و املطارات و الوحدات 
العســكرية ؟ و أين كانت تلك العيون 
الســاهرة حني كانت جتري و على قدٍم 
و ســاق أيامذاك تلك اإلســتعدادات 
و اإلتصــاالت احلزبيــة البعثية بغية 
إنطالقة عجالت ذلك القطار االميركي 

بقيادة علي صالح السعدي؟

لعل أكثر التعريفات جزالة واختصارا بالكاتب والسياسي 
بول فندلي، ما قالته "هيلين توماس" عميدة المراســلين 
السابقة في البيت األبيض، التي عاصرت عددًا من رؤساء 
الواليات المتحدة األميركية، كان آخرهم باراك أوباما، اذ 
وصفته في مقالة مهمة عن الشــرق األوسط ب"الرجل 

صاحب الضمير الحي، الذي يجرؤ على قول الحقيقة".
ولنضع تحــت " الذي يجرؤ على قــول الحقيقة " خطين، 
ففــي اميركا يمكنك ان تقول أي شــيء عــن أي كان، 
حتــى انه يمكنك ان تشــتم الرئيس، لكــن كل ما يتعلق 
بإســرائيل والعالقة التي تربطها بالمسؤولين األميركان، 

خط احمر.
هناك..حيــث الديمقراطيــة وحرية التعبيــر، ثمة جهاز 
اســتخباري كامــل، يعمل فيــه إســرائيليون واميركان، 
وصهاينة، يســمى منظمة " ايباك " هــذا الجهاز الذي 
تطلــق عليه مفردة منظمة، هو الذي يســيطر ربما على 
نحو %90 من االعالم األميركي والسياسة األميركية في 

الشرق األوسط، ان لم نقل اكثر.
وهــذا الجهاز- المنظمة، حارب علــى الدوام اية حقيقة 
او محاولــة لفضــح العالقــات األميركية –اإلســرائيلية، 
او االســاليب التي تتبع للتأثير الســلبي علــى الرأي العام 
األميركي، بدعوى معاداة الســامية، ولكنه – الجهاز – 
لــم يتمكن من بول فندلي عضــو الكونغرس األميركي 
عن والية الينوي لمدة 22 ســنة، والذي نشــر او كتاب له 
ســنة 1985 بعنوان من يجرؤ علــى الكالمن وفضح فيه 
خفايا العالقات األميركية اإلسرائيلية، وتحدث ربما للمرة 
األولى عن دور ايباك في اتخاذ القرارات المصيرية لصالح 

إسرائيل ضد الفلسطينيين، من دون وجه حق.
بعد صدور من يجرؤ على الكالم، لم يفز فندلي بعضوية 
الكونغــرس مرة أخرى، بعد ان حشــد ايباك لخســارته 
فــي االنتخابات، ولكن هذا األمر لم يثــن بول فندلي عن 
مواصلــة الكتابة وفضــح الحقائق في كتــب عدة هي 
إضافة الــى " من يجرؤ على الكالم "، " ال ســكوت بعد 

اليــوم "، و" اميركا فــي خطر "، والذي ضــم مذكرات 
فندلي عن السياســة األميركية إزاء إســرائيل، و "اللوبي 
اإلسرائيلي" والسياســة الخارجية األميركية" شارك في 
تأليفه عالما السياسة البارزان الدكتور "جون مرشماير" 
من جامعة شيكاغو والدكتور "ستيفن والت" من جامعة 
هارفرد، و" الخداع " الــذي نضع هنا بعضا منه بين يدي 

القاري الكريم..   
تجدر اإلشــارة الى ان من ينتقد إســرائيل فــي اميركا، 
وتأثير اللوبي اإلســرائيلي في صنع السياســة األميركية 
في الشــرق األوســط، قليلون جدا وهذا ما دعا الكاتبة 
والمؤلفــة "غريس هالســل"، الصوت القــوي المطالب 
بالعدالة في الشــرق األوسط، تقول لفندلي قبل وفاتها 
"علينا التضافر معًا، ألننــا قليل عديدنا، فما يزال عدد من 
هم على إســتعداد إلنتقاد إســرائيل جهارا قلياًل، وعلى 
الذيــن يجهرون بالكالم أن يســتعدوا لتلقــي المعاملة 

الخشنة". 
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تنشــر "الصبــاح الجديد" وثيقــة مهمة ولها جاذبيــة تأريخية 
خاصة بالنسبة لنا نحن العراقيين اال وهي شهادة القائد البعثي 
البارز عبد الستار الدوري عن تشكيل وعمل منظمة "الكادحون 
العرب" التي خرجت من تحت عباءة البعثيين وانشقت عنهم في 

ظروف مصيرية سترد تفاصيلها في الحلقات الالحقة. 
وكانت ســنوات الســتينيات، وال ســيما منتصفها، قد شهدت 
تحــوالت كبرى في حــراك القوى اليســارية العراقيــة ابتداء 
بالبعثييــن الذين خرجت منهم هــذه الحركة وكذلك المنظمة 
العمالية الثورية ومرورًا بحركة القوميين العرب التي شــهدت 
جملة من التشققات افرزت منظمات عدة وخاصة على الساحة 
اللبنانيــة وفيمــا بعد الســاحة الفلســطينية. وانتهــاء بالحزب 

الشــيوعي العراقي الذي نشــأت من رحمه " القيادة المركزية 
للحزب الشيوعي العراقي". 

ولعلنــا ال نبتعد كثيــرًا باإلســتنتاج عن جميع الكتل المنشــقة 
وغيرها كانت على يســار التنظيم االم الذي خرجت منه. وهي 
كانت ترى نفســها ثمــرة مرحلة الثورة الماركســية اللينينية 
واليســار االوروبي المتأثر بهذه الدرجة او تلك بحركة اليسار 

الجديد وثورة عام 1968 االوروبية. 
والمالحظــة الثانية عن كفــاح النخب النضالية ذلــك الوقت ان 
ضوءًا بســيطًا قد ســلط عليها ولم تحض بالتحليل والدراسة 
في ما عــدا تجربة القيادة المركزية. ويعــود ذلك الى اختفاء 
مؤسســيها او اندماجهم مــع تنظيمات كبيــرة تولت القيادة 

نهاية الستينيات وما بعدها. 
وتعد شهادة االســتاذ عبد الســتار الدوري من اندر الوثائق 
والنصوص حول حركة الكادحون العرب لذا فنحن مقتنعين 
في صحيفتنــا بأهميتها للقــارئ الكريم علمــا اننا اتصلنا 
ببعض نشطاء تلك المرحلة الذين ما يزالون احياء فلم نصل 
الى التجاوب او الحماسة العملية، برغم توفر حماسة لفظية 
كبيرة. ونتمنى أن يكون نشــر هذه الشــهادة اليوم ســببًا 
لتشجيع بقية المناضلين على اإلدالء بدلوهم في هذا السياق 

خدمة لذاكرة العراقيين ووفاء لمناضلي الشعب. 
وسيكون موضع ســرورنا ان نتلقى ردود القارئ الكريم او 

شهاداته ليتم اكتمال المشهد. 

الكادحون العرب
"أوراق عتيقة" عن اليسار العراقي

عبد الستار الدوري

 بول فندلي
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بغداد ـ الصباح الجديد:

تختتم اليوم االربعاء مباريات اجلولة 
العاشــرة من املرحلة الثانية لدوري 
الكرة املمتاز باقامــة مباراتي اربيل 
ويقودها  االول  والسماوة في ملعب 
يوسف سعيد وامير داود وجيا صالح 
وزانا عبــد اهلل، والنفط والزوراء في 
ملعــب الصناعة بتحكيم زيد ثامر 
وواثق مدلل وبشــار نوفل ومنتصر 

خليل.
من جانب اخر، شــهدت مباراتا اول 
والنجف،  نفط ميســان  بني  أمس، 
والبحــري أمــام نفــط اجلنوب في 
البصــرة، ضمن منافســات اجلولة 
التاسعة عشر من الدوري العراقي، 
سيناريو مشــابه، وانتهت املباراتان 
بذات النتيجة بثالثة أهداف لهدفني.

التي أقيمت في  املباراة األولى  ففي 
استاد ميســان األوملبي حصد نفط 
ميســان ثالث نقــاط صعبة بفوزه 
على فريــق النجف بثالثــة أهداف 
لهدفني، املباراة شــهدت ســيطرة 
واضحة لفريق نفط ميســان على 
فريق النجــف ومتكن مــن إحراز 3 

أهداف.
في  النتيجة  برغــش  ثامــر  افتتح 
الدقيقة 12 من املباراة، وواصل فريق 
النتيجة  ليعزز  ســيطرته  ميسان 
بهدف ثان عبر الالعب حســني علي 
واحــد في الدقيقة 24 مــن املباراة، 
وقبل نهاية الشــوط األول بدقيقة 
النتيجة بهدف  عزز نفط ميســان 
ثالث عبــر احملتــرف اإليراني مهدي 
دهاقلــة لينتهــي الشــوط األول 

بثالثية بيضاء.
النجف عاد بقوة في الشوط الثاني 
وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 
الثانية، جنح في تنفيذها قائده طاهر 
مبكرا،  النتيجــة  ليقلــص  حميد 
وواصل النجف ضغطه الكبير على 
مرمى نفط ميسان وأثمر عن هدف 

ثاني لالعب صفاء جبار في الدقيقة 
51.ورفع نفط ميســان رصيده إلى 
النقطة 43 في املركز اخلامس، فيما 
جتمد رصيد النجف عن النقطة 34 

في املركز احلادي عشر.
مباراة البحــري ونفط اجلنوب التي 

أقيمت في اســتاد الفيحاء مبدينة 
البصــرة أتت بســيناريو مشــابه 
ثالثة  النتيجة  بــذات  وأنتهت  متاما 
أهداف لنفط اجلنوب مقابل هدفني 

للبحري.
نفــط اجلنــوب فــرض ســيطرته 

شباك  واكتســح  األول  بالشــوط 
البحــري حيــث افتتح عــالء رعد 
النتيجة في الدقيقة 20 من املباراة 
قبل أن يعــزز النتيجة في الدقيقة 
35 عبر الالعب مرجتــى عادل، الذي 
عاد وأحرز الهدف الشخصي الثاني 

والثالث لفريقه في الدقيقة األخيرة 
من الشوط األول.

في الشــوط الثاني ظهــر البحري 
العبيه  وحضــر  مختلف  بشــكل 
من   50 الدقيقــة  ففــي  احملترفني، 
املباراة سجل احملترف الغاني بنيامني 

ليعيد  البحــري  أهــداف  أول  تيري 
الــروح للفريــق ويحفــزه ملزيد من 
العطاء، ويواصل ضغطه على نفط 
اجلنــوب ليحصل علــى ركلة جزاء 
في الدقيقة 56 جنح في تسجيلها 
احملتــرف الغاني األخــر إميانيول إيفا 

ليقلص النتيجة.
البحري جتمــد رصيده عند النقطة 
17 في املركز األخير، فيما رفع نفط 
 37 النقطة  إلــى  رصيــده  اجلنوب 

ليتقدم إلى املركز الثامن.
الصناعــات  فريقــا  وتقاســم 
نتيجــة  والكــرخ،  الكهربائيــة 
مباراتهمــا بالتعــادل )2-2( التــي 
أقيمت على ملعب التاجي، ســجل 
أهداف الكرخ حسني جبار، واحلسن 
ســعد، وســجل هدفي الصناعات 
الكهربائية سيف فليح، ومصطفى 
محمود.ورفع الكرخ رصيده للنقطة 
)54( فــي املركز الثالــث، فيما رفع 
رصيده  الكهربائيــة،  الصناعــات 

للنقطة الـ29 في املركز الـ17.
بشعار  الكهربائية  الصناعات  دخل 
التي  الثــالث  النقاط  البحث عــن 
تضمن لــه االبتعــاد نســبًيا عن 
لكنه  بالهبــوط  املهــددة  املناطق 
اصطدم بفريــق منظم ويلعب كرة 

جماعية.
النتيجة في  فتتح حســني جبــار 
الدقيقة )9(، وأضاف احلســن سعد، 
الهــدف الثاني فــي الدقيقة )43( 
لينتهي الشوط األول بتقدم الكرخ 
)2-0(.. وســاهمت تغييــرات مدرب 
الصناعــات الكهربائية أحمد عبد 
اجلبــار، في إنعاش خطــوط الفريق 
 )55( الدقيقة  في  النتيجة  ليقلص 
عبــر الالعب ســيف فليح.وواصل 
الصناعــات، ضغطه لُيســفر عن 
هــدف التعديل فــي الدقيقة )75( 
بواسطة الالعب مصطفى محمود، 
لتنتهــي املباراة بالتعــادل بهدفني 

لكال الفريقني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
القدم  لكرة  العراقــي  االحتاد  تلقى 
دعوة رســمية من نظيره التايلندي 
 m-150 للمشــاركة فــي بطولــة

املزمع  االوملبية  للمنتخبات  الدولية 
اقامتها مبشــاركة ست منتخبات 

شهر كانون االول املقبل.
وقال املدير االداري للمنتخب مهدي 

كــرمي للمنتخــب في بيــان، تلقت 
ان  اجلديد« نســخة منه،  »الصباح 
االحتاد تلقى دعوة رسمية من االحتاد 
التايلنــدي للعبة للمشــاركة في 

 m-150 لبطولة  الثالثة  النســخة 
التي ســتجري هناك شــهر كانون 
االول املقبــل مبشــاركة منتخبات 
هي ايران والبحرين وســوريا واالردن 

، مبينا  العــراق  وتايلند فضال على 
ان االحتــاد التايلندي حــدد املدة من 
االول موعدا القامة  ٢٠-٢٩ كانــون 

البطولة .

واضاف كرمي ان االحتاد ارسل الدعوة 
للمدير الفني للمنتخب عبد الغني 
الفنية من  اجلدوى  لدراســة  شهد 

املشاركة فيها.

دعوة تايلندية للمنتخب األولمبي

في اختتام الجولة العاشرة لدوري الكرة الممتاز

اليوم.. الزوراء يالقي النفط.. وأربيل يضيف السماوة 
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كاتانيتش يستدعي 
قاسم لصفوف الوطني

»األشبال« يواصل تدريباته 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
قــرر مدرب املنتخــب الوطني، الســلوفيني 
ستريشــكو كاتانيتش، اســتدعاء متوسط 
ميــدان القوة اجلوية محمد قاســم لكتيبة 

اسود الرافدين.
وســيتواجد قاســم ضمن القائمة النهائية 
ملباراة تونس الودية املقرر اقامتها في السابع 
من شهر حزيران املقبل، حيث ستكون مباراة 
نسور قرطاج هي االولى للنجم الشاب.ويقدم 
قاســم مســتويات مميزة في الدوري العراقي 
املمتاز، حيث صنــع لغاية االن 10 اهداف وهو 
االكثر في الدوري املمتاز.ومن املؤمل ان يصدر 
كاتانيتش قائمته النهائية ملباراة تونس خالل 

االسبوع اجلاري.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يواصــل منتخــب األشــبال تدريباته في 
ملعــب الراحل علــي كاظم بواقــع اربع 
وبحضور  االســبوع،  تدريبيــة في  وحدات 
ما يقارب ٦٠ العبا، ومــن املؤمل ان ينتقي 
اجلهاز الفني خالل هذا االســبوع ٣٠ العبا، 
واختيــار األفضل منهم بغيــة بدء املالك 
الفني بالبرنامــج اخلاص باإلعداد احلقيقي 

للمنتخب.
وقال املدير االداري ملنتخب االشــبال، حميد 
رشــيد أعطينا الفرصــة الكافية جلميع 
الالعبني الذين خضعــوا لالختبارات، والتي 
لم أشاهدها في منتخب ما، حيث أعطينا 

ما يقارب ١٦ وحدة تدريبية«.

العواصم ـ وكاالت:

تستعد أذربيجان، الستضافة أول نهائي  
لبطوالت األنديــة األوروبية على أرضها، 
عندما يلتقي آرســنال مع تشيلســي، 
اليوماألربعاء، على االســتاد األوملبي في 
باكو.وكان االحتــاد األوروبي قد اختار هذا 
2017، الســتضافة  أيلول  فــي  امللعب 
نهائي مسابقة الدوري األوروبي للموسم 

احلالي.
كما وقــع االختيــار على هــذا امللعب 
فعاليات  اســتضافة  في  للمشــاركة 
كأس األمم األوروبية املقبلة )يورو 2020(.. 
واكتمل تشييد هذا االستاد في شباط 
2015، ليكون أول استخدام له خالل دورة 
األلعاب األوروبية التي استضافتها باكو 

في صيف نفس العام.
وتبلغ السعة الرسمية لالستاد 64 ألف 
مقعد في مباراة النهائي األوروبي اليوم، 
وخالل إعالنــه عن مبيعات التذاكر، أكد 
اليويفــا أن 37 ألف و500 تذكرة طرحت 
للبيع للمشــجعني من مختلف أنحاء 

العالم.
وقــدم اليويفا، 6 آالف تذكــرة لكل من 
آرسنال وتشيلســي من أجل مشجعي 
الناديني، لكن تقاريــر إعالمية بريطانية 

أكدت أن الناديــني أعادا نحو نصف هذا 
العدد من التذاكر، نظرًا لصعوبة السفر 
للرحلة. الباهظة  والتكلفــة  باكو  إلى 

املتبقيــة لصالح  التذاكر  وخصصــت 
واالحتادات  احملليــة  املنظمــة  اللجنــة 
وشبكات  التجاريني  والشركاء  الوطنية 

البث التلفزيوني.
وتتجــه األنظــار اليوم األربعــاء صوب 
امللعب األوملبي في باكو، والذي سيكون 
بني  األوروبي  الــدوري  لنهائي  مســرًحا 

آرسنال وتشيلسي.
ويدير املبــاراة النهائية احلكم اإليطالي 
جيانلــوكا روكــي، والــذي يتفــاءل به 
عشــاق تشيلســي كثيــرًا، بينما يعد 
مصدرًا للتشــاؤم جلماهير آرسنال.وأدار 
روكي مباراتــني في دوري أبطــال أوروبا 
األولى في  من قبل لتشيلســي، كانت 
دور اجملموعات أمام فالنســيا، وفاز البلوز 
بثالثية نظيفة في موسم -2011 2012، 
وأتــت املباراة الثانية فــي دور اجملموعات 
-2013 2014 وتغلب  أيًضا في موســم 
على ســتيوا بوخارست الروماني بهدف 

نظيف.
وعلى اجلانب اآلخر أشرف احلكم اإليطالي 
على مباراتني آلرسنال في دوري األبطال، 
أتت األولى في دور اجملموعات من موسم 
-2011 2012، وحينها تعادل املدفعجية 

أمام بوروســيا دورمتوند 1-1، وأتت املباراة 
الثانيــة في دور اجملموعات من موســم 
-2015 2016، وخســر آرســنال حينها 
بنتيجة ثقيلة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 
الــذي حققه  الوحيد  الفــوز  5-1.وأتى 
آرســنال في حضور احلكــم اإليطالي، 
في مباراة فنربخشــة التركي في األدوار 
التمهيدية لدوري األبطال من موســم 
-2013 2014.وفي الدوري األوروبي، حكم 
روكــي مباراة واحدة من قبل آلرســنال، 
أتت في نصف نهائي املوســم املاضي، 
وحينها خســر املدفعجية أمام أتلتيكو 

مدريد بهدف من دون رد.
وأدار أيًضا مباراة واحدة لتشيلســي في 
الدوري األوروبــي من قبل، وحينها تغلب 
البلوز على روبن كازان الروســي بنتيجة 
3-1 في ربع نهائي موسم -2012 2013.

مــن جانبه، قــال إيديــن هــازارد، جنم 
تشيلسي، إن إحراز لقب الدوري األوروبي، 
على حســاب آرســنال، مســاء اليوم 
األربعاء، ســيمثل مسك اخلتام ملسيرته 

مع البلوز.
وســيدخل الالعب البلجيكي املرشــح 
لالنتقال إلى ريال مدريد، العام األخير في 
تعاقده مع تشيلســي، املوسم املقبل، 
ورفــض متديد عقده ما يعنــي أن النادي 
اللندني سيفقده دون مقابل إذا لم يقرر 

بيعه في الصيف.
وأبلغ هازارد الصحفيني: »هذا ســيكون 
جيــدا وســيمثل لقبا أخيرا جيــدا. إذا 
كانت هــذه مباراتي األخيــرة فأمتنى أن 
أجلب اللقب«.وتابــع: »هذا لقب أوروبي 
لذا يحظى بأهمية بالنسبة لي وللنادي 
وللمدرب وللمشجعني«.وأكمل: »عندما 
تخــوض النهائي ال يهم إن كان ذلك في 
دوري أبطال أوروبا أو الــدوري األوروبي أو 
كأس الرابطــة فأنت تريــد فقط الفوز 

وجلب اللقب واالحتفال بذلك«.
وفــاز هــازارد بلقــب البرمييرليج مرتني 
وبــكأس االحتــاد اإلجنليزي مــرة واحدة، 
أيضا منذ  الرابطة مرة واحــدة  وبكأس 
االنتقــال إلى تشيلســي قادما من ليل 
في 2012.وأحرز هــازارد 16 هدفا وصنع 
15، فــي الدوري اإلجنليزي هذا املوســم 
في  الثالث  املركــز  تشيلســي  ليحتل 
املســابقة.وقال الالعــب البلجيكي إن 
تركيــزه ينصب علــى النهائــي برغم 
التكهنات حول مستقبله.وأضاف: »في 
الوقت احلالي لم يحدث أي شــيء لذا ال 
ميكن أن أقول شيئا. األمر يتعلق بالنادي. 
لكن بعيدا عن ذلك فقد أديت موســما 
جيدا«.وختم: »لــذا فإن تفكيري ينصب 
على كرة القدم. بعد النهائي ســنرى ما 

سيحدث«.

باكو تستعد ليورو 2020 باحتضان نهائي الدوري األوروبي

اليوم.. صراع إنجليزي بنكهة أوروبية بين تشيلسي وأرسنال 

تقرير

مباراة سابقة لتشيلسي وأرسنال

لقطة من مباريات دوري الكرة

10:00 مساًء

7:00 مساًء

9:30 مساًء
9:30 مساًء

7:00 مساًء

مفكرة اليوم

تشيلسي ـ أرسنال

األكوادور ـ المكسيك

السنغال ـ بولندا
كولومبيا ـ تاهيتي

إيطاليا ـ اليابان

نهائي الدوري األوروبي

كأس العالم للشباب

الدوحة ـ وكاالت:
أعلــن نادي الســد بطــل الدوري 
القطري عن تعيني النجم اإلسباني 
تشــافي مدرباً للفريق األول ابتداء 

من املوسم املقبل.
وخــاض تشــافي آخر مبــاراة له 
كالعب في السد قبل نحو أسبوع 
ضد برسيبوليس اإليراني في ختام 
الدور األول من دوري أبطال آســيا.

للمدرب  تعيني تشافي خلفاً  وجاء 
البرتغالي جوزفالدو فيريرا.

وذكر السد على حسابه في تويتر 
أن الفريق ســيخوض معســكره 
في  وحتديداً  برشلونة  في  اإلعدادي 
جيرونا التي تبعــد 100 كم عنها 
فــي املدة من 14 حزيــران حتى 29 
متوز مبشاركة كل الالعبني على أن 
يكون هناك جتمع قبلها بإســبوع 

في برشلونة للمحترفني والالعبني 
غير الدوليني.

أن تشــافي ســيبدأ  النادي  وأكد 
مهامه مــع طاقمة الــذي يضم 
توريس،  إيفــان  اوريول،  ســيرجيو 
جوزيــه  هيرنانديــز،  أوســكار 
مانويــل ، ديفيد باراتــس، انتونيو 
لوبو ، ســيرجيو غارســيا، انتونيو 

تراموالس.

بغداد ـ الصباح الجديد:
توجه الالعب الدولي السابق، عدنان 
درجــال، فجر أول أمــس، على رأس 
وفــد ضم 11 شــخصاً الى مدينة 
لوزان السويســرية حلضور جلسة 
الرياضيــة  التحكيــم  محكمــة 
التي  بالشــكوى  املتعلقة  »كاس« 
لكرة  العراقي  االحتــاد  ضد  قدمها 
الــى »كاس« كي  جلأ  القدم.درجال 
يشــكو احتاد الكرة بعد ابعاده من 

انتخبات االحتــاد وكذلك بعد رفض 
االستئناف الذي تقدم من وحرمانه 
من مزاولــة العمــل الرياضي ملدة 

ثالث سنوات.
وتضمن وفد املعترضني الذي ترأسه 
درجال كل مــن: عالء كاظم، يونس 
محمود، نشأت اكرم، نوزاد قادر، جواد 
اجلبوري، طه عبد حالته - رئيس جلنة 
 - ، محمد حيدر  السابق  االنضباط 
عضو جلنة االنتخابات ،عدي الالمي 

- عضــو جلنة االســتئناف، محمد 
ســليم - عضو جلنة االســتئناف، 
نائــب رئيس جلنة   - خالد املهداوي 

االستئناف.
ويامل درجال في كســب القضية 
من اجل ازاحة احتاد الكرة والترشح 
النتخابات االحتاد، فيما يؤكد الطرف 
االخــر احتاد الكــرة بــان القضية 
ســتكون لصاحلــه لعــدم صحة 

ادعاءات درجال.

تشافي مدربًا لنادي السد القطري 

درجال يترأس وفدًا الى سويسرا لحضور جلسة »كاس«
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الصباح الجديد - وكاالت:
تعرضت امرأة تدعى أندريا من مدينة ميلتون كينز، 
لصدمــة كبيرة، عندما اكتشــفت أن حســابها 
املصرفي خاو متامــا، ولم يعد فيه أيــة أموال على 

اإلطالق.
وقــررت احلصول على قــرض قصير األجــل إلى أن 
تســتعيد أموالها، لكن طلبها قوبل بالرفض نظرا 
ألن البنك أبلغهــا بحصولها على ثالثة قروض ولم 

تسدد أيا منها.
ولم تفهم أندريــا ما حدث، ألنها لم حتصل على أي 
من هذه القروض، لكن ســرعان ما اتضح الغموض 
وعلمت بأن هويتها قد سرقت، وأن احملتالني حصلوا 

على قروض باسمها.
وفي التفاصيل التي كشــفت عنهــا التحقيقات، 
واجهــت أندريــا مشــكالت فــي خدمــات البث 
التلفزيوني، وقررت التوجه إلى "تويتر" لتقدمي شكوى 
إلى مزودها "Virgin"، ثم تلقت اســتجابة سريعة 
للغاية من حساب "@virginCSmedia" الذي ادعى 
أنه فريق خدمة العمالء من شركة "Virgin"، وطلبوا 
منها اإلجابة عن أسئلة مثل اسمها وعنوانها ورقم 

حسابها، في البداية.
وتعهد البنــك بإعادة أموالها إليهــا، بعد اجراءات 

تستغرق ما يصل إلى أسبوعني.
وقالت شــركة "Virgin Media" إنه مت اإلبالغ عن أي 
حسابات تدعي أنها تابعة للشركة، ومشيرة إلى أن 
هذا "حتذير واضح بعدم الوثوق مطلقا بأي شــخص 
يتصل بك مباشــرة ويسأل عن تفاصيل البنك أو أي 

معلومات شخصية أخرى".

الصباح الجديد - وكاالت:
وجد الصندوق العاملي للحياة البرية وســيلة إلقناع 
ســكان الكوكب وســلطات الدول التــي ما تزال 
تستعمل البالستيك لألغراض املنزلية بضرره. ففي 
األسبوع األول من شهر أيار مايو اجلاري، مت إطالق بث 
مباشــر عبر اإلنترنت علىFacebook يوضح كيف 

تتحلل زجاجة بالستيكية.
وأشــار الصنــدوق العاملــي للطبيعــة، أن األمــر 
سيستغرق ما يقرب من 450 عاما لتتحلل الزجاجة 

متاًما، وهذه مدة البث املباشر.
ميكن جلميع األشخاص غير املبالني بالبيئة التوقيع 
علــى عريضــة تطالب بوقــف تلويــث الكوكب 
بالبالســتيك على موقع البث. وقد تفاعل أكثر من 

500 ألف شخص مع املبادرة ووقعوا على الوثيقة.
وتراكمــت أكثــر مــن تســعة مليــارات طن من 
البالستيك على األرض، اي %10 في محيط العالم، 

ما يتسبب بحاالت تسمم. 
وابتداء مــن عام 2021، ســيتم حظر اســتعمال 
األغراض البالســتيكية والصحون وأنابيب الشرب 

وغيرها من املواد رسمًيا في االحتاد األوروبي.

بث مباشر مدته 450 سنة 
عن خطورة البالستك!

تويتر يتسبب
 بإفالس امرأة

--1
ال نذيع سراً اذا قلنا :

اّن املال يعتبر مجســاً لالختبار في مضمار 
املعرفة احلقيقية للشخصية،

فمع شــدة القبضة علــى املــال، وابقائه 
مخزوناً محبوســاً بعيداً عــن حقول النفع 
أنْنتغنى  االنساني والبر االجتماعي ال يصح 
بأخالقية هــذا )اخلازن( للمــال ...، وال يصح 
أيضــاً االطناب في مناقبــه ومكارمه ، ذلك 
انه لو كان كذلك ألنعكس النبل والكرم في 
سيرته مع البائســني واملستضعفني ... مع 
اننا لم نشهد في سيرته االّ اليبس واجلفاف .

--2
التعلق بالصالة والصيــام ال ترقى  وشــدة 
بالرجــل الى مصاف األبرار األخيار مالم يكن 
من أهل االنفاق في ســبيل اهلل،وسبيل اهلل 

هو التعبير العملي عن نَْفِع الناس 
ان االسالم يقول :

" خير الناس َمْن نََفَع الناس "
وهذا ال ينفع اال نفسه 

وال يُعنى بأمر اآلخرين من قريب أو بعيد ..
وبهذا يُثبُت اّنه صاحب نزعة ذاتية ، ال يُنظر 

اليها على االطالق بعني االحترام والتقدير .
--3

ولقد جاء في ســيرة االمام احلسن بن علي 
)عليهما الســالم( –وهو ســيد شباب أهل 

اجلنة – انه :
" قاسم اهلل ماله ثالث مرات " 

" وخرج من ماله كّله مرتني "
وأحببنا ان نقف قليالً عند هذه النقطة 

ما معنى قاَسَم اهلل مالَُه ؟
اي انه قّسم ما ميلك قسمني فأنفق النصف 
من ماله في ســبيل اهلل ، وأبقى لنفســه 

النصف اآلخر .
انــه بهذا يُريَك عمَق ثقِتــه باهلل تعالى أوالً 
، النه ينفــق غير مباٍل بكل مــا قد يأتي به 
الغد من احتماالت ســلبية، واالنفاق املبارك 
في ســبيل اهلل ثانيا يتحــرى االكباد احلّرى 
، والبطــون اجلوعى ، والبيــوت التي أرهقها 

احلرمان وأضنتها الفاقة ..
مضافــا الــى تنفيــس حاجــات املكروبني 

واملأزومني .
ثم انــه بهذا االنفاق ثالثاً يُحيي من مات في 
نفوســهم األمل .. ويدخل عليهم الســرور 
حني يشــبع حاجاتهــم ، ويؤهلهم الى نيل 

رغباتهم 
فاملسألة اذن مســألة تفاعل صادق مع آالم 
احملرومني وهذا هو املؤشــر البليغ على عمق 

احلسن االنساني .
اّن االمام احلسن )ع( غنيٌّ عن ِمْدَحِة املادحني 
بعد أن نــص الكتاب العزيــز على عصمته 

وطهارته 
وبعد ان أوجب اهلل سبحانه مودته على كل 

املسلمني 
ويكفيــه فضــالً ومكانة ما قــال فيه جُده 

املصطفى )ص( :
" أَْشَبهَت َخلْقي وُخلقي "

فهو نســخة مصغرة من جــّده املصطفى 
سيد الرسل واالنبياء )ص( ..

أعظم شــخصية في تاريخ البشــرية على 
االطالق، ولكننــا هنا نركّز علــى ما قام به 
االمام احلســن )ع( من ترجمة كاملة الخالق 

النبوة 
وشمائلها، في إسعاف ذوي احلاجة ، والعناية 
، حيث  والبائسني  باملســتضعفني  الفائقة 
كان دائــم التفكيــر بهم ، ودائم الســعي 

لرفدهم وانعاشهم 
اّن حّبنا لالمام احلسن )ع( البد ان ينعكس في 
اجملال االجتماعي واالنساني من خالل االقتداء 
به في رعايته للضعفاء والفقراء واشــباعه 
حلاجات املكروبــني واملازومني وال يبقى مجرّد 

ُحبٍّ نظرّي ...
ان املاليــني من العراقيني اليوم هم حتت خط 
الفقر ، وهذا ما يجعل مســؤولية كّل واحد 
منا عظيمة ازاء هذه الشــريحة املهضومة 

من أيتام،
وأرامل ،

ومهجرين ،
ومعوقني ، 

ومطلقات ...
الى سائر َمْن عضهم الدهر وأرهقتم الفقر 

المؤشر الخطير 

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

أكدت الفنانة التونسية 
لطيفــة أنها تعد دورها 
فــي فيلــم "ســكوت 
لها  أهم عمل  هنصور" 
طوال شــوطها الفني، 
الفتة إلى أنه كان خطوة 
اخليــال واحللــم الــذي 
صغيرة  وهي  به  حلمت 
ولفتت خالل  السن.  في 
لقائها ببرنامج "عايشة 
اخملرج  اختيار  أن  شــو"، 
الراحل يوســف شاهني 
في  للمشــاركة  لهــا 
فيلم غنائــي، كان أمرًا 
إليها،  بالنســبة  مهما 
قدمت  أنها  إلى  مشيرة 

أغنية حصلت على جناح 
كبيــر للغايــة "تعرف 
معقبة:  بلدي"،  تتكلم 
الدنيا،  "األغنية كسرت 
مشــروع  كان  لذلــك 
إلى  وأشــارت  حياتي". 
جتربــة  قدمــت  أنهــا 

ناجحة في الدراما.

باركت املمثلــة اللبنانية 
داليــدا خليــل للنجــم 
لــدوره  اخلولــي  قصــي 
خمسة  مبسلسل  املميز 
ونــص الذي يعــرض في 
الرمضانــي  املوســم 
لــه  ووجهــت  احلالــي، 
بقدرات  وتغزلت  التهنئة 
التمثيلية في جتسيد دوره 
الصعــب، وذلك من خالل 
تغريدة لها على حسابها 
موقــع  علــى  اخلــاص 
"قصي  وقالــت:  تويتــر. 
جتســد  ..أحرف  خولــي 
حقيقي،  عربــي  مبــدع 
اخلصوصية  رايــة  رفــع 
الى  وحتــول  عملــه،  في 
مدرسة تشــبه طموحه 
وخبرتــه.  وموهبتــه 

صديقي".  جناحك  مبارك 
بدوره، ســارع خولي للرد 
علبهــا بطريقته اخلاصة 
وشــكرها على كلماتها 
املميز  ووصفها  الرقيقة، 
التمثيلــي، وغرد  الدائــه 
قائال: داليدا الغالية شكرا 
على كالمــك وتوصيفك 
للعمل، اهلل يقدرنا نكون 
الظن  حســن  عند  دائما 

ونقدم األفضل.

النجم محمد عادل  نشــر 
إمام صــورة جديدة له من 
كواليس مسلســه اجلديد 
يعرض  الــذي  "هوجــان"، 
الرمضاني  الســباق  فــي 
2019، داعًيــا جمهوره إلى 
على  وعلق محمد  التفاؤل، 
الصورة التي نشــرها على 
صفحته الشخصية مبوقع 
"تفاءلوا  قائاًل،  "إنستغرام" 
باخلير جتــدوه، صباح اخلير". 
خالل  إمام  محمد  ويجسد 
مسلسل هوجان شخصية 
بدنية  قوة  اهلل  وهبه  شاب 
أعلى مــن املألــوف، لكنه 
فــي املقابــل عــاش حياة 
ألغى فيهــا اجملتمع عقله، 

خارقة  قــوة  له  فأصبحت 
فيجــر  بســيط،  وعقــل 
حتدث  لكــن  اســتغالله، 
لــه نقطــة حتــول، فيقرر 
واستعمال  عقله  استثمار 
قوته ايضــا، ليبدأ البعض 
من  خاصة  محاربتــه،  في 
بساطة  يســتغلون  كانوا 

تفكيره. 

لطيفة

محمد امام

داليدا خليل

أخبــارهــــــــــم

سمير خليل
اقامت شبكة الفنانني املهاجرين في 
االحتاد األوروبي معرضا تشكيليا دوليا 
في العاصمة السويدية ستوكهولم، 
للفترة من العشرين من الشهر اجلاري 

لغاية االول من الشهر املقبل.
 شــارك في املعــرض فنانــون عرب 
العراق،  وأجانب، إضافة لفنانــني من 
وقــال الفنــان اميــر اخلطيب عضو 
الشبكة واحد املشاركني في املعرض: 
هــذا املعرض الرابع لنا في الســويد، 
وســبق ان اقمنا معرضني في مدينة 
ماملو، ومعرضا جنوبي ســتوكهولم، 
وكما يقــال فان الكتاب اجليد يدعوك 
لقراءته اكثر من مرة، فان سبب اقامة 
معارضنا في السويد، لكونه بلد الفن 
و اجلمال و السالم الدائم، إضافة الى 
اننا وبحسب البرنامج السنوي نقيم 
من ثالثة الى خمسة معارض، و نتقدم 
بعروض للصاالت و املراكز الفنية، فان 
حصلنا على املكان، والوقت املناسب، 
نرســل من ميثلنا ليتــم التعاقد من 

اجل اقامة املعرض.
وعن املشاركني في املعرض قال: عدد 
الفنانني املشــاركني في هذا املعرض 
وصل الى اربعة وثالثني مشــاركا من 
العــراق، ومصر، والكويــت، واملغرب، 
وروســيا، واليونان، وايرلندا. الفنانون 
العراقيون املشاركون في املعرض هم: 
علي النجار، ونبيل تومي، وروناك عزيز، 
وامير اخلطيب، ومحمود ناظم، وبالل 
الســكوتي، وازدهار اســامه، وسعد 
الفالحــي، وحملت االعمال مضامني 
بالسياسة،  مرورا  املرأة،  من  متنوعة، 
وحتــى املعاجلــات التجريدية، ولكن 
القاسم املشترك كان املشاركة التي 
اتفق عليها اجلميع، بأن يكون املعرض 
موضوع  علــى  يقتصر  وال  متنوعــا 

واحد.
وتابع: العراق كان حاضرا في املواضيع 
الفنان  بعمــل  السياســية متمثال 

الفنان  النجار، واللجــوء بعمل  علي 
محمود ناظم، فيما تنوعت املواضيع 
مثل  اخرين  فنانني  بأعمال  اإلنسانية 
النجدي  ســهيلة  الكويتية  الفنانة 
وكذلك  املــرأة،  عاجلت موضوع  التي 
احدى الفنانــات املغربيات التي تناول 

عملها موضوعة التراث املغربي.

الفنانــن  شــبكة  تقيــم  هــل   *
املهاجريــن في دول االحتــاد االوروبي 
انشــطة فنية متنوعة، ام يقتصر 

نشاطها على التشكيل فقط؟
" تأسســت هذه الشبكة عام ١٩٩٧ 
التشــكيلية  بالفنون  تهتــم  وهي 

فقط، وهذا املعرض يحمل الرقم ٤٦ 
كثيرة،  معارض  األفق  وفي  للشبكة، 
االقرب منهــا في شــهر اب املقبل، 
وســيحمل موضوعا واحــدا، "املرأة 
مصدر احلياة"، وكذلك مشاركتنا في 
أكثر من بينالي عاملي، إضافة الى اننا 
نقوم باصدار مجلة باللغة اإلجنليزية 
 Universal" الكونية  االلوان  اسمها 
تأسيس  منذ  تصدر  والتي   "Colours

الشبكة ". 

*هل ميكن ان نشــهد نشاطا لكم 
في العراق؟ متى؟

بيننا  التعــاون  يتحقــق  ان  -نأمــل 

وبــني جمعية الفنانني التشــكيلني 
العراقيني، كي ننظم معرضا موسعا 
ألعضاء شــبكتنا في بغداد احلبيبة 

وكلنا أبواب مشرعة لهذا التعاون.

* االعمال التي تنتجونها هل تأخذ 
طريقهــا للتســويق، ام حتفظ في 

متاحف وقاعات خاصة؟
-بعض االعمال تبــاع في اثناء اقامة 
املعرض، وبعضها تعود الى اصحابها 
الفنانني، ولدينا مقتنيات في متاحف 
عاملية مثل املتحف الروسي، ومتحف 
رونداتورن في كوبنهاغن، وجاليريهات 

عدة حتتفظ مبقتنيات لنا.

الصباح الجديد - وكاالت:
احتفل طالبان مسنان بتخرجهما من 
املرحلة الثانوية من مدرسة في مدينة 

تامبا في والية فلوريدا.
ووفقا ملا نقلته شــبكة "سي إن إن"، 
لم يتمكن الطالبان من حضور حفل 

تخرج املرحلة الثانوية قبل عقود.
وكان جــو بيريكــون "95 عامــا" قد 
ترك مقاعد الدراســة للمشاركة في 
احلرب العامليــة الثانية عام 1943، أما 
بيل كرادوك صاحــب "85 عاما"، فلم 
يتمكن من املشاركة في حفل التخرج 

آنذاك بســبب مشــاركته في احلرب 
الكورية بني عامي 1950 و1953.

الثانوية  شــهادة  بيريكون  وتســلم 
العامــة من مدرســته بعــد عودته 
مــن احلرب في أوروبــا، في حني حصل 
كرادوك على الشــهادة من مدرسته 

في والية تينيسي.
بحفل  املســنان  الرجــالن  والتحــق 
التخرج الــذي أقيم للطلبة اخلريجني 
العام، وسط  العامة هذا  الثانوية  من 
حفاوة كبيرة من احلضور وتصفيق حار 

من الطلبة واملدرسني.

تخرج تلميذين عمرهما 95 و85 عامًا من المرحلة الثانوية

شبكة الفنانين المهاجرين في االتحاد 
األوروبي تقيم معرضا دوليا في ستوكهولم

بمشاركة 34 تشكيليا بينهم 8 عراقيين

املشاركون في املعرض

الصباح الجديد - وكاالت:
شــلبي،  منة  الفنانة  أكــدت 
أن حيــاة أي شــخص ميكن أن 
رحلة  ألن  درامي،  لعمل  تتحول 
اإلنســان في احلياة من بدايتها 

حتى النهاية، فيلم طويل. 
وأضافت منة، خــالل حوار لها 
مع برنامج "دراما شخصية"، أن 
حياتها إذا حتولت إلى مسلسل، 
يكون تصنيفه "تشويق"، "ألن 
احلياة تفاجئنــا وال نكون على 
علم مباذا سيحدث غدا حتى إذا 

كان لدينا خطط". 
وتابعت، خــالل حلقة البرنامج 
باعتبار  الضيــوف  يحاور  الذي 
حياتهــم، درامــا خاصة بهم، 
فيســألهم عن أدوار البطولة، 
وتطورات شخصياتهم، فقالت 
أن تلعــب دور ضيف  إنها حتب 
الشرف في حياة الناس، بشرط 
أن يكون الدور مؤثرا، الفتة إلى 
تتمنى  الذين  حياتها  أبطال  أن 
اســتمرارهم للنهاية، والدتها 

وأصدقاؤها املقربون. 

أن هناك ضيفي  وأكدت منــة 
بنحو  حياتها  في  أثروا  شــرف 
كبيــر، أحدهما اخملــرج الراحل 
الــذي  الكاشــف  رضــوان 
اكتشفها في فيلم "الساحر"، 
واآلخــر، الفنان محمــود عبد 
العزيــز الــذي لعــب دور األب 
الروحــني، وقدمها للســينما، 
وقالت ان هناك أعماال كان لها 
مثل  حياتها  علــى  كبير  تأثير 
"الساحر"، و"إنت عمري"، و"عن 
العشق والهوى"، و"بنات وسط 

و"نــوارة"،  البلــد"، 
و"تراب املاس"، و"حارة 

و"واحــة  اليهــود"، 
الغروب". 

ال  أنها  منــة  ونوهــت 
أي مشهد  ترغب بحذف 
من حياتهــا في املونتاج، 
"ألنــي تعلمــت من كل 
االحــداث اللــي عديــت 
أنهــا  بيهــا"، مضيفــة 
تنافس نفسها دائما وتريد 

التطور لألحسن.

منة شلبي: والدتي ومحمود عبد 
العزيز ضيفا الشرف بحياتي

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت شبكة "Netflix" األميركية 
عن إنتــاج عمل فني جديد بعنوان 
"مــا وراء الطبيعة"، السلســلة 
األكثر مبيعا في الشــرق الوسط 
التي كتبها الروائي املصري الراحل 
أحمد خالد توفيــق، وبذلك يكون 
أولــى أعمال Netflix مــن الدراما 

املصرية.
وجاء فــي إعــالن "Netflix" على 
الرســمية على "فيس  صفحتها 
ومحمد  ســالمة  "عمــرو  بوك": 
حفظي يقدمان: ما وراء الطبيعة. 
وقالــت   ،"Netflix" علــى قريبــاً 
الشبكة إنه من املفترض أن يجري 
وراء الطبيعة" في  تصويــر "مــا 

مصر.
لوجنبيل،  كيلي  قالت  جانبها  من 
نائبــة الرئيس لألعمــال األصلية 
"إننــا   :Netflix فــي  العامليــة 

متحمسون لالســتثمار في املزيد 
الشــرق  منطقة  من  األعمال  من 
األوســط، مــن خالل االســتثمار 
بتطوير سلســلة روايــات ما وراء 

الطبيعة، والتي حظيت على 
املنطقة،  شعبية كبيرة في 
درامي  عمــل  إلى  وحتويلها 
مثيــر". وأضافت فــي بيان 
إعالن إنتاج املسلســل: "أننا 

ســعداء بالتعاون مع كل من 
املنتــج الكبيــر محمد حفظي 

واخملــرج عمــرو ســالمة ، اللذان 
نتطلع لتقــدمي رؤيتهما 

هذا  فــي  اإلبداعية 
العمــل جلمهورنا 

العاملي".

الصباح الجديد - وكاالت:
انهارت خشبة مسرح في الصني، 
عقــب االنتهاء من عــرض راقص 
ألطفال، ما أسفر عن مقتل طفل 
في الثالثة عشر من عمره وإصابة 

14 آخرين.

وانهار اجلزء األوســط من املسرح 
داخل  األطفــال  وســقط  فجأة، 
الفجوة التي أسفر عنها االنهيار.

وكان على خشــبة املســرح عند 
100 طفل  مــن  أكثــر  انهيــاره 
وعشــرات البالغني، وأمضى فريق 

اإلطفاء نحو عشــرين دقيقة في 
مصادر  وقالت  األطفال.  مساعدة 
طبيــة إن ثالثة مــن املصابني في 
يتم  لــم  حالــة خطيــرة، فيما 
الكشــف عــن هويــة الطفــل 
الضحية. واحتجزت السلطات في 

الصني 
موظفني  ثالثــة 

إذاعة "كومنينغ  من 
التي  الثقافيــة،  كوشــن" 

استضافت هذا احلدث.

انهيار خشبة مسرح في الصين

"نتفليكس" تنتج أول مسلسل مصري
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