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

15 10
الدراسات النسوية 

في الثقافة العراقية 
المعاصرة

كالسيكو الزوراء 
والجوية.. وصراع بين 

الطلبة والكهرباء

14 4
حكومة هونغ كونغ الموالية 
لبكين تبقي على نص قانون 
تسليم المطلوبين الى دولهم

البرتغال تهزم هولندا 
وتتوج بلقب دوري األمم 

األوروبية

ASSABAH ALJADEED

16 صفحة

صاحب االمتياز رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

يومية سياسية مستقلة
السنة الرابعة عشرة

assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

alsabahaljaded@gmail.com

(4191( Tue. 11 Jun. 2019 issueالثالثاء 11 حزيران 2019 العدد )4191(

السليمانية - عباس كاريزي:
تنتظر رئيس اقليم كردســتان 
الذي  بارزاني  اجلديد نيجيرفــان 
امس  القانونيــة  اليمــن  ادى 
كردستان  إلقليم  رئيسا  االثنن 
مهام عســيرة وملفات تنطوي 
معقــدة  مشــكالت  علــى 
وشــائكة ينبغــي ان يجد لها 
املناســبة ســواء على  احللول 
صعيــد اإلقليم، ام اعادة ترتيب 
العالقة مــع احلكومة االحتادية، 
ومــن أهمهــا على املســتوى 
وهدر  النفط  ملفــات  املنظور، 
فســاد  صفقات  فــي  األموال 
األحزاب  ومواجهــة  ســابقة، 
على الســاحة الكردية، سيما 
وانه تولى رئاســة وفــد احلزب 
جــوالت  فــي  الدميقراطــي 
تشــكيل البرملان واحلكومة في 
االحتاد  مع  األخيــرة  االنتخابات 
وحركة  الكردســتاني  الوطني 
التغييــر، األمر الذي يضعه اآلن 
امام التزامات الشراكة في إدارة 

شؤون اإلقليم. 
إدارة نيجيرفان بارزاني السابقة 
اإلقليــم، شــهدت  حلكومــة 
االطــراف  بعــض  انســحاب 
السياســية منهــا، واتهامها 
وازمات  بكــوارث  بالتســببت 
اقتصادية ومالية بســبب تفرد 
النفط  مبلف  الدميقراطي  احلزب 
والتصــرف بوارداتــه والهيمنة 
علــى مفاصــل ومؤسســات 
حكومــة االقليم األساســية، 
وهذا ما تضعه األحزاب الكردية 
في حساباتها وكذلك احلكومة 
االحتادية، األمر الــذي يعني انه 
سيواجه في املستقبل القريب 
مشــكالت قد تنفتــح في اية 

حلظة.
زنيجيرفان يدرك هذا االمر ومن 
هنا يســعى الى ان ميثل جناح 
احلمائم داخل احلزب الدميقراطي 
من جانب الى اعادة االقليم الى 
سابق عهده واعادة بناء عالقاته 
مع اجملتمع الدولي، عقب االزمة 
اجراء االســتفتاء  التي خلفها 
التــي قادهــا جنــاح الصقور 
املمثل  الدميقراطي  احلزب  داخل 
بارزاني  مســعود  احلزب  برئيس 
احلزب  وجنله مســرور مرشــح 
حكومة  لرئاســة  الدميقراطي 
االقليم، ومــن جانب اخر يعمل 
على معاجلة املشاكل واخلالفات 
مع احلكومــة االحتادية التي ما 
زال قسم كبير منها عالقا حلد 

االن دون حلول جذرية.
العقبة  النفــط  ملــف  ويعد 
االبــرز التي تواجــه فترة حكم 
لرئاســة  بارزانــي  نيجيرفــان 
اذ ان عقود الشــراكة  االقليم، 
وقعتها  التــي  االجــل  طويلة 
حكومة االقليم التي ترأســها 
نيجيرفــان اضافة الــى الديون 
الكبيــرة التي تقــع على عاتق 
االقليم لتلك الشــركات، تقف 
حائال دون متكن حكومة االقليم 
من تســليم احلصة احملددة 250 
الف برميل يوميــاً من نفطها 
وفقــا لقانــون املوازنــة الــى 

احلكومة االحتادية.
كما ان تــراس نيجيرفان بارزاني 
للحــزب  التفاضــي  للوفــد 
الدميقراطــي خــالل اجلــوالت 
احلزب  خاضها  التي  التفاوضية 
مــع االحتــاد الوطنــي وحركة 
التغييــر فــي اطار تشــكيل 
امام  حكومة االقليــم، يضعه 

تنفيذ  اطار  التزامات كبيرة في 
والسياسية  االدارية  االصالحات 
الشــراكة  وحتقيــق  واملاليــة 
والتوازن في مؤسسات حكومة 
االقليــم، الــذي طالبت حركة 
لقاء  الوطني  واالحتــاد  التغيير 
االقليم،  حكومة  في  املشاركة 
وهو ما قد يضعه على مســار 
تصادمــي مع رئيــس حكومة 
االقليم املقبل مســرور بارزاني، 
الذي قد ال يســمح لنيجيرفان 
بالتدخل في الية ادارته حلكومة 

االقليم املقبلة، سيما واملعروف 
عنه انه متشدد.

ومن هنا يقــدر ان تنطوي مدة 
بارزاني على  نيجيرفان  رئاســة 
داخل  من  مصيرية  مشــكالت 
الدميقراطي،  احلــزب  او  العائلة 
ســيما وان الرئيــس الســابق 
القليــم كردســتان مســعود 
بارزاني، طالــب بعد أداء اليمن 
القانونــي، احلكومة الفيدرالية 
حلول  بإيجاد  اإلقليم  وحكومة 
للمشــاكل العالقــة وخاصة 

فيمــا يخص املناطــق املتنازع 
عليها  املتنازع  واملناطق  عليها، 
تشــكل وحدها ملفا شــائكا 

ومعقدا.
رئيس اقليم كردستان نيجيرفان 
الــى فتح صفحة  دعا  بارزاني، 
جديدة من العالقة مع احلكومة 
االحتاديــة بعيدا عن التشــنج 
بخطوات  والتوجــه  واالختالف 
التجربــة  بنــاء  ثابتــة نحــو 

الدميقراطية في العراق.
واضاف بارزاني بعد ادائه القسم 

القانونــي رئيســا لالقليم في 
جلســة برملان كردســتان التي 
عقدت فــي قاعة ســعد عبد 
اهلل مبحافظــة اربيــل، امــس 
االثنن، ان علــى كافة االطراف 
السياسية في العراق واالقليم، 
ان تضمد جراح املاضي والتحلي 
بالصبــر والعفو لفتح صفحة 
واالقليم  العــراق  لبناء  جديدة 
على اساس املصالح املشتركة 
وتهيئة حياة كرمية للمواطنن.
تفصيالت أوسع ص2

ملفات معقدة امام نيجيرفان بارزاني اهمها
النفط والمناطق المتنازع عليها وابن عمه مسرور

بارزاني في اثناء تأديته اليمني رئيساً لإلقليم

a

الصباح الجديد - متابعة:

اتهمت األمم املتحدة عالنية امس 
اإلثنن، اجليش الســوري مبخالفة 
القانــون الدولي اإلنســاني جراء 
املناطق  على  املســتمر  هجومه 
مستشفيات  من  املدنية  واملراكز 
ومدارس، مشــيرة الــى احتمال 
فــرار مليوني مواطــن الى تركيا 
اذا استعر القتال اكثر في شمال 
غرب سوريا، سيما بعد انخفاض 

أموال املساعدات بنحو خطير.  
وفيمــا يواصل اجليش الســوري 
املدعوم من روســيا شــن هجوم 
جــوي وبري علــى آخــر معاقل 
املعارضــة، أكــد وزيــر اخلارجية 
الروسي ســيرغي الفروف وبنحو 
واجليش  روسيا  دبلوماســي، عزم 
الســوري، مواصلة الهجوم الذي 

أجبر عشرات اآلالف بالفعل على 
الفرار من منازلهم.

املتحــدة  األمم  منســق  وقــال 

اإلنســانية  للشــؤون  اإلقليمي 
لألزمة السورية بانوس مومسيس 
إذا استمر ذلك واستمر  "نخشى 

واحتدم  )النازحن(  أعــداد  ارتفاع 
الصراع أن نرى فعال مئات اآلالف.. 
مليونــن  أو  شــخص  مليــون 

يتدفقون على احلدود مع تركيا".
منذ  املستمر  الهجوم  ويشــكل 
أواخر نيســان، والــذي يركز على 
محافظة  من  اجلنوبيــة  املناطق 
من  املتاخمــة  واألجــزاء  إدلــب 
محافظتي حماة والالذقية، أسوأ 
املعارك بن الرئيس بشــار األسد 

واملعارضة منذ الصيف املاضي.
وقــال مومســيس لرويتــرز في 
جنيف إن الوضع فــي تدهور وإن 
اتفاقا بــن روســيا وتركيا على 
خفــض التصعيــد فــي القتال 

هناك لم يعد مطبقا فعليا.
هجومــا  "نشــاهد  وأضــاف 
يؤثــر على،  أو  يســتهدف فعال، 
فــي  واملــدارس  املستشــفيات 
فيها  مناطــق  مدنية،  مناطــق 
سكان وأماكن حضرية، وهو ما ال 
ينبغي أن يحــدث مبوجب القانون 

الدولي اإلنساني".

اإلغاثة  إن منظمات  قائــال  وتابع 
تلقــت تشــجيعا علــى إطالع 
األطــراف املتحاربة على أماكنها 
لتجنب إصابتهــا، لكن موظفي 
اإلغاثــة يرتابــون فــي مثل هذه 
الطلبــات بعــد ضربــات جوية 

متتالية على مستشفيات.
"طلبنــا قبــل أشــهر قليلــة 
ضمان أال يحدث هذا الســيناريو 
إنه يحدث  الواقع  الكابوسي. في 

أمام أعيننا اآلن ونحن نتكلم".
قال  باملســاعدات،  يتعلق  وفيما 
مومسيس إن األمم املتحدة طلبت 
3.3 مليــار دوالر لتمويــل العمل 
العام  هذا  ســوريا  في  اإلنساني 
وإنــه رغم التعهدات الســخية 
فإنها لم تتلق ســوى 500 مليون 
دوالر فقــط حتــى اآلن مما يجعل 

جهود اإلغاثة مستمرة بالكاد.
تفصيالت أوسع ص4

تقريـر

األمم المتحدة تتهم الجيش السوري علنًا
بضرب المستشفيات واستهداف المناطق المدنية

الفروف يؤكد عزم روسيا مساندة الهجوم واالشتراك به

بغداد - وعد الشمري:
واألعمار،  كشفت كتلة اإلصالح 
أمــس األثنن، أن عــدد املوقعن 
علــى طلبات اســتجواب بعض 
الوزارات وصل إلى 67 نائباً، مبينة 
أن مجلس النواب سيبدأ مبرحلة 
جديدة فــي مهامه دوره الرقابي، 
فيمــا حتدثت عن انزعــاج كبير 
األداء  إزاء  الكتل  العديد من  لدى 

احلكومي.
محمود  الكتلة  عن  النائب  وقال 

مــال طــالل، إن "احلراك مــا زال 
مســتمراً جلمــع اكبر قــدر من 
التواقيع بشــأن استجواب وزراء 
ومسؤولن في احلكومة احلالية".

وأضاف مال طالل، في تصريح إلى 
"مجلس  أن  اجلديــد"،  "الصباح 
يعيش  احلاليــة  بدورته  النــواب 
حالة جديدة تختلف عن الدورات 
السابقة بشأن الواجب الرقابي"

املهام  أن "تعطــل  إلى  وأشــار، 
التشــريعية للبرملان جاء نتيجة 

بها  مير  التــي  احلالية  الظــروف 
الكابينة  تأخيــر  مثــل  العراق، 
الكتل  بــن  واحلوارات  الوزاريــة، 
امللفــات  بشــأن  السياســية 

العالقة".
وحتــدث مال طــالل، عــن "نواب 
انطلقوا مبهامهم الرقابية بغية 
تصويــب األداء احلكومي وجعله 

على املسار الصحيح".
جــرى  "مالحظــات  أن  وأورد، 
بعــض  أداء  علــى  تســجيلها 

اخلدميــة  الســيما  الــوزارات 
منها، وهناك ســعي حثيث من 
وفقاً  األخطــاء  تصحيــح  أجل 

للسياقات الدستورية".
وتوقــع مال طــالل، أن "عمليات 
اســتجواب ســتبدأ قريباً لوزراء 
لــم ينفذوا البرنامــج احلكومي 
وكذلــك  املطلــوب  بالشــكل 
خملالفتهم الضوابط والتعليمات 

النافذة".
تتمة ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التربية، إنهــاء جميع 
باالمتحانات  اخلاصة  استعداداتها 
املتوســط  الثالث  ملرحلة  الــوزارية 

والتي ستبدأ اليوم الثالثاء.
وأوضح بيان ملكتب وزير التربية وكالة 
تلقــت "الصباح  الســهيل،  قصي 
اجلديد" نســخة منه امــس: " متت 
وتعميم  االمتحانية  املراكــز  تهيئة 
باالمتحانات  اخلاصة  التعليمات 
العامة  املديريــات  بــن  الوزاريــة 

لتوزيعها بن املراكز االمتحانية".
وأشــار الى "انــــه مت التأكيد على 

توزيع أجهزة كشف الغش في املراكز 
داخل القاعــات اإلمتحانية من أجل 
تالفي حدوث أية حــاالت للغش بن 

الطلبة".
"وجود  عن  الســهيل  وكشــف 
جــهــــاز أمنــي متخصص حملاربة 
خالل  االلكتروني  الغش  ظاهــرة 
وســيتوجه  النهائية".  االمتحانات 
ألف   676 أكثر مــن  الثالثــاء  اليوم 
طالــب وطالبــة ألداء االمتحانــات 
املتوســط  الثالث  ملرحلة  الوزاريــة 
مبختلــف محافظــات البــالد ألداء 

االمتحانات النهائية للدور األول.

اإلصالح واالعمار: الكتل السياسية منزعجة من األداء 
الحكومي و67 نائبا وقعوا طلبات استجواب بعض الوزراء

676 ألف طالب وطالبة من المتوسطة يؤدونها اليوم

التربية تستعين بجهاز أمني متخصص لمحاربة غش االمتحانات
بعض المسؤولين الحاليين متهم باهدار المال العام

»أوبك+« تعتزم اتخاذ قرار موحد
6بشأن اتفاق اإلنتاج العراق يشارك في اعمال الدورة )108( 

3لمؤتمر العمل الدولي في جنيف

بغداد ـ الصباح الجديد:
هددت اعداد مــن  املتقاعدين في 
البالد بتصعيد اكبر مستقبال، في 
حال عدم استجابة هيئة التقاعد 
الوطنيــة ملطالبهــم، فــي حن 
ينتظر آخرون اجلهات العليا ومنها 
رئاســتي الــوزراء والبرملان للنظر 
ملعاناتهم  وااللتفــات  بقضيتهم 

وحّل األمر بأسرع وقت ممكن.
وتظاهرت هــذه االعداد امام بوابة 
إليصال  الوطنية  التقاعــد  هيئة 
املســؤولة،  للجهات  أصواتهــم 

وســرقوا  خدعونا   " باتــت  فيما 
رواتبنــا " اجلملــة املتداولة األبرز 
بن املتقاعديــن املدنين الذين لم 
املنصرم،  أيار  راتب شهر  يتسلموا 
والتواصل  االعالم  وتداولت وسائل 
االجتماعــي فيلمــا الحتجاجات 
وترديدهم  املدنيــن  املتقاعديــن 
لتلــك اجلملــة، أمــا املتقاعدون 
همومهم  تكن  فلم  العسكريون 
وأصواتهــم أقــل وأضعــف من 

املدنين..
تتمة ص2

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
شارك مسؤولون من لبنان وسوريا 
والعــراق فــي محادثــات إلعادة 
املتوّقف،  األنابيب  تشــغيل خط 
الذي كان يربط بن حقول النفط 
العراق  في  كركــوك  من  بالقرب 
ومدينة طرابلس الســاحلية في 

لبنان.
وقال تقرير مبوقــع "أويل برايس" 
تشــغيل  إعــادة  إن  األميركــي 
كركوك-طرابلس  األنابيــب  خط 

ســتؤدي إلى عواقب سياســية 
طويلة  وإستراتيجية  واقتصادية 
املدى بالنســبة للــدول املعنية 

وللمنطقة ككل.
وأنشئت البنية التحتية األصلية 
خــالل ثالثينيات القــرن املاضي، 
بحجم  أنبوبــان  جنــح  عندمــا 
12 بوصــة في نقــل النفط من 
كركوك إلى حيفا في فلســطن 

وإلى طرابلس في لبنان.
تتمة ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد النائب عن محافظة نينوى 
محمد اقبال امــس االثنن، ان 
أوضاع احملافظة حالياً مشابهة 
ألحداث سقوط مدينة املوصل.

وقــال اقبال في بيان مبناســبة 
تلقت  املوصل،  ســقوط  ذكرى 
منه،  نسخة  اجلديد"  "الصباح 
ان "سقوط املوصل كان نتيجًة 
شــتى  في  خاطئة  ملقدمــاٍت 
نواحــي إدارة الدولة"، مبيناً أنه 
"مت التحذيــر دوماً مــن تأثيرات 

ذلك ولكن دون جدوى".
وأضــاف ان "مــا حــدث يــوم 
العاشــر من حزيران املشــؤوم 
للوطن،  أليم  اختطاٌف  كان  إمنا 
وفقــدان آلالف األرواح الطاهرة 
وتدميــر ألعــز وأعــرق املدن"، 
مؤكداً أن "األمور اليوم تســير 
باالجتاه الــذي يثير القلق وعلى 
اجلهات املســؤولة سماع هذه 
التحذيرات كي ال تتكرر املأساة 

وهو أمر وارد".
تتمة ص2

المتقاعدون المدنيون يتهمون 
هيئة التقاعد بالخديعة والسرقة 

في تظاهرة امام بوابتها 

العسكريون طالبوا بمكافأة نهاية الخدمة 

مباحثات خفية إلحياء خط أنابيب 
النفط بين كركوك وطرابلس اللبنانية

محمد اقبال: أوضاع نينوى اليوم 
مشابهة ألحداث سقوط الموصل

أدى اليمين القانونية رئيسا إلقليم كردستان امس

اجليش السوري"ارشيف"

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن املتحدث باسم اخلارجية 
موســوي،  عباس  اإليرانيــة 
أن بالده لم تكلــف أي دولة 
الواليات  مع  لها  للتوســط 
املتحــدة، إلنهــاء التصعيد 

احلاصل بن البلدين.
للصحفين  موســوي  وقال 
امــس: "ال نعيــر أي قيمــة 
واشــنطن  لتصريحــات 
األمريكي  الرئيــس  ودعوات 
دونالــد ترامــب للتفــاوض 
ســواء بشروط مســبقة أو 
رفض  على  مشــددا  بدون"، 
األمريكية  "العروض  طهران 
بالتفاوض تزامنا مع استمرار 
سياســة احلــد األقصى من 

الضغوط". 
وأضاف: "نشــهد سياســة 
ماكرة مــن الواليات املتحدة 
واملهــم بالنســبة لطهران 
األرض،  على  العملــي  األداء 

وينبغــي أن يكــون للــدول 
املتبقية فــي االتفاق النووي 
اإلرهاب  ضــد  واحــد  صوت 
األمريكــي  االقتصــادي 

والغطرسة األمريكية".
كما أشار املتحدث إلى أن وزير 
طهران  زار  القطري  اخلارجية 
مباحثات  وأجــرى  مؤخــرا، 

بشأن التوتر مع واشنطن.
وقال: "قطــر لديها مخاوف 
بشــأن التوتــر بــن طهران 
عنه  حتدث  وما  وواشــنطن، 
ال  القطري  اخلارجيــة  وزيــر 

يعني التفاوض مع أمريكا".
وزيــر خارجية قطر  أن  يذكر 
آل  الرحمن  بن عبــد  محمد 
ثانــي، صرح أمس بــأن بالده 
الهوة  لــردم  جهــودا  بذلت 
بن إيــران والواليات املتحدة، 
معبرا عن أمل الدوحة بلقاء 
مباشــر بن الطرفن إلنهاء 

األزمة.

إيران: ال نعير قيمة لتصريحات 
واشنطن ولم نكلف أي دولة 

للتوسط او التفاوض معها
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السليمانيةـ  عباس كاريزي:

تنتظر رئيس اقليم كردستان اجلديد 
نيجيرفــان بارزاني الذي ادى اليمني 
القانونيــة امــس االثنني رئيســا 
لالقليم مهام عسيرة وملفات اقل 
ما يقال عنها بانها شائكة بانتظار 
ايجــاد احللول املناســبة لها على 
صعيد االقليم وفيما يخص تطبيع 

العالقة مع احلكومة االحتادية.
وبارزانــي كانــت وصفــت فتــرة 
االقليم  حلكومة  الســابقة  ادارته 
باالصعــب، ووصــل احلــد ببعض 
االطراف السياسية الى االنسحاب 
واتهامها  االقليــم،  من حكومــة 
وازمــات  بكــوارث  بالتســببت 
اقتصادية ومالية لم يشــهد لها 
االقليم من مثيل، جراء تفرد احلزب 
الدميقراطي مبلف النفط والتصرف 
بوارداتــه والهيمنــة على مفاصل 
االقليــم  حكومــة  ومؤسســات 

االساسية.
الذي  بارزانــي  نيجيرفان  يســعى 
ميثل جنــاح احلمائــم داخل احلزب 
الدميقراطــي من جانــب الى اعادة 
االقليم الى سابق عهده واعادة بناء 
عالقاته مع اجملتمــع الدولي، عقب 
االزمة التي خلفها اجراء االستفتاء 
التــي قادها جنــاح الصقور داخل 
برئيس  املمثل  الدميقراطــي  احلزب 
احلزب مسعود بارزاني وجنله مسرور 
مرشــح احلزب الدميقراطي لرئاسة 
اخر  ومــن جانب  االقليم،  حكومة 
املشــاكل  يعمــل علــى معاجلة 
واخلالفــات مع احلكومــة االحتادية 
التي ما زال قسم كبير منها عالقا 

حلد االن دون حلول جذرية.
يعد ملــف النفط العقبــة االبرز 
التي تواجه فتــرة حكم نيجيرفان 
ان  اذ  بارزانــي لرئاســة االقليــم، 
عقــود الشــراكة طويلــة االجل 
التــي وقعتهــا حكومــة االقليم 
اضافة  نيجيرفــان  ترأســها  التي 
الى الديــون الكبيرة التي تقع على 
الشــركات،  لتلك  االقليــم  عاتق 
تقــف حائــال دون متكــن حكومة 
االقليم من تســليم احلصة احملددة 
250 الــف برميل يومياً من نفطها 
وفقا لقانــون املوازنة الى احلكومة 

االحتادية.
كما ان تراس نيجيرفان بارزاني للوفد 
التفاضي للحزب الدميقراطي خالل 
التي خاضها  التفاوضيــة  اجلوالت 
وحركة  الوطني  االحتــاد  مع  احلزب 
حكومة  تشكيل  اطار  في  التغيير 
االقليــم، يضعــه امــام التزامات 
كبيرة في اطــار تنفيذ االصالحات 
االدارية والسياسية واملالية وحتقيق 
الشــراكة والتوازن في مؤسسات 
طالبت  الــذي  االقليم،  حكومــة 
حركة التغيير واالحتاد الوطني لقاء 
املشــاركة في كومة االقليم، وهو 
ما قد يضعه على مسار تصادمي 
مع رئيس حكومــة االقليم املقبل 
مســرور بارزاني، الذي قد ال يسمح 
لنيجيرفان بالتدخل في الية ادارته 
حلكومــة االقليم املقبلة، ســيما 

واملعروف عنه انه متشدد.
كردســتان  اقليــم  رئيــس  وكان 
نيجيرفــان بارزانــي، قــد دعا الى 
العالقة  فتح صفحة جديــدة من 
مــع احلكومة االحتاديــة بعيدا عن 
والتوجــه  واالختــالف  التشــنج 

بخطوات ثابتة نحــو بناء التجربة 
الدميقراطية في العراق.

واضاف بارزاني بعد ادائه القســم 
القانوني رئيسا لالقليم في جلسة 
برملان كردســتان التــي عقدت في 
قاعة ســعد عبــد اهلل مبحافظة 
اربيل، امس االثنــني، ان على كافة 
االطراف السياســية فــي العراق 
واالقليم، ان تضمــد جراح املاضي 
والتحلــي بالصبــر والعفو لفتح 
صفحــة جديــدة لبنــاء العــراق 
واالقليــم علــى اســاس املصالح 
املشــتركة وتهيئــة حيــاة كرمية 

للمواطنني.
واضــاف ان االقليم ميــد يده لكل 
االطراف الراغبة بالعمل املشــترك 
وحتقيق التعــاون البناء والعمل مع 
احلكومة االحتاديــة النهاء اخلالفات 
في اطار الدستور العراقي ومعاجلة 

املشاكل العالقة.
بدوره اكد رئيــس اجلمهورية برهم 
صالح، ان الشــرق االوسط بحاجة 
للتعايش  الــى معاجلــة جذريــة 
والســلم االمــن فــي اطــار بناء 

مبنية  اقليمية جديدة  منضمومة 
والتعايش  والتعاون  الســلم  على 

وتهيئة احلياة الكرمية للمواطنني.
واضــاف صالح في كلمــة القاها 
اداء  مراسم  في  مشــاركته  خالل 
القســم القانوني لرئيس االقليم، 
ان جميع مكونات اقليم كردستان 
مدعوة الى العمل املشترك من اجل 
والعراق،  لالقليم  افضل  مستقبل 
احلكومة  مــع  املشــترك  والعمل 
االحتادية  ضمن اطار الدستور وحل 

جميع املشاكل.
إقليم  رئيــس  بقدرة  ثقتــه  وأكد 
لتعزيز  بارزاني  نيجيرفان  كردستان 
التعاون بــني أربيل وبغداد مبا ميلكه 
من خبرة وعالقات دبلوماسية، وتابع 
أن »كردستان متثل جتربة مهمة، وان 
قوة كردستان من قوة العراق وقوة 
البصرة وبغداد من قوة كردســتان، 
معربــا عن امله ان تكــون املرحلة 

املقبلة مرحلة لإلعمار والسالم.
من جانبه اكد رئيس مجلس النواب 
توحيد  احللبوســي، ضرورة  محمد 
القرار السياســي في بغداد، الفتا 

الــى ان بغداد مصدر قــوة القليم 
كردستان، مشيرا الى انها بانتظار 
احللول  وايجــاد  احلوار  اســتكمال 

جلميع املشاكل.
انتخــاب نيجيرفــان  ان  واضــاف، 
كوردستان  القليم  رئيســا  بارزاني 
يعد منوذجا حيا الحترام الدســتور، 
مشــيدا بــدور اقليم كردســتان 

باحتضان النازحني.
الرئيس الســابق القليم كردستان 
بدوره  بارزانــي، طالــب  مســعود 
وحكومة  الفيدراليــة  احلكومــة 
اإلقليم الى إيجاد حلول للمشاكل 
العالقــة وخاصــة فيمــا يخص 
إلى  املتنازع عليها، مشيراً  املناطق 
أن خطر داعش اليــزال قائماً، ليس 
فقط علــى إقليم كردســتان بل  

على املنطقة ككل.
ممثــل رئيس الــوزراء العراقي عادل 
عبداملهدي اشــار مــن جهته الى 
أن احلكومــة االحتادية تدرك ضرورة 
وترســيخ  املتبادلــة  االلتزامــات 
العالقــة الدســتورية بــني املركز 

واإلقليم.

واضــاف حميد الغزي في كلمة له 
خالل املراسم، ان احلكومة االحتادية 
تعمــل علــى ترســيخ العالقــة 
واإلقليم  املركــز  بني  الدســتورية 
واعتبار الدستور الركيزة األساسية 
وســيادته  العراق  وحــدة  لضمان 

واحلفاظ على أمنه وسالمته.
كردســتان  إقليــم  رئيــس  وأدى 
نيجيرفــان بارزانــي امــس اإلثنني 
اليمــني القانونيــة، بعدمــا جرى 
برملان كردســتان  انتخابه من قبل 

في 28 من أيار املاضي.
وكان برملــان كردســتان قد صادق 
في 8 من ايار املنصــرم على قانون 
تفعيل مؤسســة رئاســة اقليم 
كردســتان- العــراق، االمــر الذي 
اعترضت عليه اطــراف وكتل عدة 
داخل برملان كردستان، التي رفضت 
ملنحــه صالحيات  نظرا  القانــون، 
اضافة  االقليــم  لرئيس  واســعة 
الى انه يتعــارض مع رغبة االحزاب 
السياســي في  النظام  بتحويــل 
االقليم من رئاسي الى برملاني كما 

في العراق.

ملفات معقدة ومهام عسيرة بانتظاره  

بارزاني يؤدي اليمين القانونية ويدعو الى االلتزام 
بالدستور وفتح صفحة جديدة من العالقة مع بغداد

بارزاني

بارزاني كانت وصفت فترة 
ادارته السابقة لحكومة 
االقليم باالصعب، ووصل 
الحد ببعض االطراف 
السياسية الى االنسحاب من 
حكومة االقليم، واتهامها 
بالتسببت بكوارث وازمات 
اقتصادية ومالية لم يشهد 
لها االقليم من مثيل، جراء 
تفرد الحزب الديمقراطي 
بملف النفط والتصرف 
بوارداته والهيمنة على 
مفاصل ومؤسسات 
حكومة االقليم االساسية

مقطع الفيديو الذي انتشــر على وسائل التواصل 
االجتماعــي والذي يظهر بائعــا حملصول الرقي وهو 
يشكو من عدم االقبال على شراء محصوله، برغم 
ســعره الزهيد، يجب أن ال مير مرور الكرام، حيث أنه 
يدل علــى إغراق هائل للســوق العراقية باحملاصيل 
املســتوردة، اضافة الى اســتهداف ممنهج للفالح 
العراقي، وهــذا برأيي يدل على وجود  اســتهداف 
منظم ومنســق، تقوم به جهات معينة ضد املنتج 
الوطني، ســواء الصناعــي او الزراعــي، من خالل 
اســتعمال طرائق جديــدة لهدف القضــاء عليه 
لتحقيق غايــات معروفة. املشــرع العراقي، حاول 
أن يدعم املنتــج احمللي، عبر تشــريع قانون حماية 
املنتجات العراقية رقم 11 لســنة 2010 وقد حدد 
املشــروع مجموعة من املمارســات التي تعد من 
احملظورات او التي تســتهدف املنتج الوطني ومنها: 
املمارســات الضارة، الضرر املادي، الزيادة غير املبررة 

في الواردات.. 
ورأى املشــرع أن تلك املمارســات، كفيلة بأن تؤدي 
الى االضرار باملنتج الوطني، ســواء كان الزراعي أو 
الصناعي.. ولكون ان البلد ال ميلك منتجات صناعية، 
او ان تلك املنتجات قليلة وال جتد صدى في الســوق 
العراقي، نتيجة لتفوق املستورد، مع عدم وجود دعم 
من الدولة او عــدم التكافؤ بينها وبني املســتورد، 
حيث ان الــذي يطلع على القانون رقم 11 لســنة 
2010 يجد أن املشرع، يحمي املنتجات األجنبية على 
حساب العراقية، وهو ما يحدث بالفعل.. ولكن ثمة 
منتجات زراعية، مهمــة وكثيرة، البد من حمايتها 
كون ان هنالك شــريحة واسعة من العراقيني تعد 
الزراعة مصدر معيشتهم الوحيدة، وتلك املنتجات 
برغم جودتها واقبال املســتهلك عليهــا، اال انها 
تباع بأســعار زهيدة ال تكفــي لتغطية تكلفتها، 
مما يؤدي الى خســارة الفالح الزراعي للجهد واملال، 
مقابل حتقيــق التجــار واملســتوردين أرباحا على 
العراقي واالقتصاد بصورة عامة..  الفالح  حســاب 
وبرغم ان مشكالت املمارسات الضارة، والزيادة غير 
املبررة في الواردات، لم حتل ولم يســتطع املشــرع 
حلها، استيقظ الفالح العراقي، على كارثة جديدة 
تســتهدف محاصيله اال وهي احلرائق، حيث شهد 
البلــد خالل الفتــرة املاضية حرائق فــي احملاصيل 
الزراعية امتدت لتشمل عددا من احملافظات، التهم 
خاللها آالف الدومنات من احلنطة التي على وشــك 
احلصــاد، ومازالت احلرائق مســتمرة، من دون وجود 
رغبة حقيقية فــي احلد منها، حيث ان اجلهود التي 
تبذل من قبل اجلهات اخملتصة، ال ترتقي الى مستوى 
احلــدث، ذلك ان احلرائق تســتهدف قوت الشــعب 

ومصدر معيشته اال وهو محصول احلنطة.

المنتج الوطني بين 
اإلغراق والحرائق

املتقاعدون املدنيون يتهمون 
هيئة التقاعد باخلديعة 

والسرقة في تظاهرة امام 
بوابتها 

مكافأة  بصرف  بدورهم  ليطالبوا 
نهايــة اخلدمــة والرواتــب التي 
طالبوا  كما  باملتأخــرة.  وصفوها 
بالعسكريني  مبســاواتهم  ايضا 

املتقاعدين بعد العام 2003.

مباحثات خفية إلحياء خط 
أنابيب النفط بني كركوك 

وطرابلس اللبنانية
بخط  طرابلس  خط  واســُتكمل 
اخلمســينيات،  في  آخــر  أنابيب 
يســتطيع أن ينقل نحو أربعمئة 
ألف برميل في اليوم. في املقابل، 
الذي  األنابيب  خط  سوريا  أوقفت 
يربط بني كركوك وطرابلس خالل 
حــرب العراق وإيــران في محاولة 
لدعم طهــران ضد بغــداد، وفق 

التقرير ذاته.
ويضيف كاتب التقرير أنه في حني 

أن مشــاركة إيران في السياسة 
اإلقليميــة كانت ضرورية لتهيئة 
البيئة املناســبة للتعــاون، فقد 
أثبتــت مشــاركة روســيا مدى 

أهمّيتها هي األخرى.
باملشــاركة  الكرملني  قرار  ومّثل 
في احلرب بسوريا إلى جانب قوات 
األســد نقطة محورية في إعادة 
الضرورية  املناطق  السيطرة على 
كركوك- أنابيــب  خط  لشــروع 

طرابلس في العمل.
وفضال عن ذلك، أقامت موســكو 
عالقات سياســية جيدة مع كل 
من العراق ولبنان لتصبح وسيطا 

لتسهيل التوصل إلى اتفاق.
التقرير، كانت مشاركة  وبحسب 
»روسنفت« مهمة من أجل تعزيز 
جهود موسكو في املنطقة، حيث 
الروسية  الطاقة  شــركة  حتظى 
العمالقــة بعالقــات جيــدة مع 
احلكومة العراقية، كما تدير عدة 
حقــول نفطية، إلــى جانب خط 

أنابيب كركوك-جيهان.

مؤخــرًا  »روســنفت«  ووقعــت 
اتفاقيــة مع احلكومــة اللبنانية 
لتشــغيل منشــأة التخزين في 
طرابلس على مدار العشرين سنة 

القادمة.
وكانت املشــاركة الروسية –كما 
لدفع  مهمــة  التقرير-  يضيــف 
للنظر في جتديد  العربيــة  الدول 
خط األنابيــب القدمي بني كركوك 

وطرابلس.
ويــرى التقريــر أن خــط األنابيب 
اجلديد سيعزز الروابط السياسية 
بــني الدول املشــاركة لعقود من 
الزمن بفضل االعتماد املتبادل في 
واملصالح  الطاقة  بأمن  يتعلق  ما 

االقتصادية لصادرات الطاقة.
أوضح كاتب التقرير أنه رغم وجود 
النية إلعادة تنشيط خط األنابيب 
وطرابلس،  بــني كركــوك  القدمي 
فإنه لم يّتضــح بعد إذا كان هذا 

املشروع سُينجز فعال.
وقال إن الوضع في ســوريا يخلق 
حالة من عــدم اليقني، مما يجعل 

والتشــغيل  البنــاء  عمليــات 
مشكلة.

وأضاف الكاتب أنه من غير املؤّكد 
إذا كان جيــش النظام الســوري 
»املرهــق« قادرًا علــى تأمني خط 
مع  اشــتباكه  أثنــاء  األنابيــب 
املناطــق املتبقية التي تســيطر 

عليها املعارضة في إدلب.
ورأى أنــه على األرجــح لن تقف 
واشــنطن مكتوفة األيدي بينما 
يرّســخ خصومها في موســكو 
وطهــران نفوذهــم أكثــر فــي 

املنطقة.
احلالي على  الوقــت  »فــي  وتابع 
األقل، ستســتمر محادثات إعادة 
اخلفاء،  في  األنابيب  تنشيط خط 
إلى حني حتّســن الوضــع األمني 

بشكل كبير«.

محمد اقبال: أوضاع نينوى 
اليوم مشابهة ألحداث سقوط 

املوصل
وأشــار إلى ان »مقدمات ما كان 

يحدث في املوصــل نراه اليوم من 
أوضاع مريبة ومثيرة للقلق«، داعياً 
والسياســية  احلكومية  اجلهات 
والتحرك  املســؤولية  »حتمل  إلى 
إلى دفع اخلطر عن جســد العراق 
بشكل عام ونينوى بشكل خاص 
التحرير  واحلفاظ على مكتسبات 
التي جــادت بها دماء شــهدائنا 

الطاهرة«.

اإلصالح واالعمار: الكتل 
السياسية منزعجة من األداء 

احلكومي و57 نائبا وقعوا 
طلبات استجواب بعض الوزراء

ونفى النائب عــن كتلة االصالح، 
اســتجواب  جهــود  »تكــون  أن 
األعلى  اجمللس  تتعارض مع  الوزراء 
ملكافحة الفســاد، الســيما وأن 
املسؤولني  لبعض  اتهامات  هناك 

احلاليني بإهدار املال العام«.
وأكد، أن »عمل مجلس مكافحة 
الفساد يختلف عن عمل مجلس 
النــواب الرقابــي فــاألول معني 

بجميــع وظائــف الدولــة بغية 
حفظ املال العام«.

»االســتجواب  أن  ورأى مال طالل، 
فهي ممارســة رقابيــة منصوص 
عليها في الدســتور على عناوين 
ورؤســاء  الــوزراء  مثل  محــددة 
الهيئــات املســتقلة، وبالتالي ال 
يوجد هنــاك تقاطع بــني جهود 
البرملان فــي تقومي األداء التنفيذي 
من خالل  الفســاد  مع مكافحة 
اجمللــس األعلــى الذي شــكلته 

احلكومة«.
أن »قســماً من طلبات  وكشف، 
االســتجواب قد مت تأييدها بأكثر 
من 67 نائباً، وقسما أخر ما زال في 

مرحلة جمع التواقيع املطلوبة«.
أن »العمل  إلى  ومضى مال طالل، 
تعطله  ولــم  مســتمر  الرقابي 
تأخير حسم الكابينة الوزارية وال 
توجــد نية لتعطيــل تنفيذ تلك 

االستجوابات«.
مــن جانبه، ذكــر النائــب اآلخر 
عــن الكتلــة بــدر الزيــادي في 

حديث إلى »الصبــاح اجلديد«، أن 
»مجلس النواب لديه اختصاصات 
دستورية وأهمها الرقابة من خالل 
االستجواب وغيرها من الوسائل«.
»قســماً  أن  الزيــادي،  واضــاف 
من الــوزراء كانت مــدة عملهم 
الســابقة غير موفقــة وبالتالي 
ظهرت هناك مساع الستجوابهم 

من قبل مجلس النواب«.
أن »طلبات االستجواب ما  وأردف، 
التدقيق، وبعد  زالت في مرحلــة 
أن تنجــز إجراءاتهــا الشــكلية 
الصحيحة سوف يتم املضي بها 

وفقاً للسياقات الصحيحة«.
إن  بالقــول،  الزيــادي  وأكمــل 
زال يعاني من نقص  »الشعب ما 
في اخلدمات وعلى مجلس النواب 
أن يأخــذ دوره الصحيح من أجل 

تنفيذ ما وعد به الشارع«.
يشار إلى أن عدداً من النواب أبدوا 
انزعاجهم من أداء احلكومة احلالي 
وبــدأت هناك بوادر بإقالة عدد من 

الوزراء من خالل استجوابهم.

تتمات ص1

الملف األمني

بغداد – اعتقال مطلوبني 
اعلن مصدر امني في قيادة عمليات 
القبض  القاء  االثنــني،  امس  بغداد 
على متهمــة باخلطف ومتهم اخر 

بالسرقة في العاصمة.
وذكر املصدر إن »قوة من لواء املشاة 
وباالشتراك  السادســة  الفرقة   24
مــع مكتــب مكافحة اجــرام ابي 
غريب، القــت القبض على متهمة 
وفــق املــادة 421/خطــف ضمــن 
منطقة الدهلة غربــي بغداد، كما 
القت قوة من اللواء السابع الفرقة 
الثانية شــرطة االحتادية باالشتراك 
مع مفرزة من مكافحة اجرام بغداد 
القبض على متهم بالسرقة ضمن 

منطقة الري«.

كركوك – ضبط عصابتني 
افاد مصدر امني في مديرية شرطة 

االثنني  امــس  كركوك  محافظــة 
عن القــاء القبض علــى عصابتني 
في  والنشل  بالســرقة  مختصتني 

عمليتني منفصلتني باحملافظة.
وذكــر املصــدر ان »مفــارز مديرية 
مكافحــة اجــرام كركــوك، القت 
القبــض على عصابــة مكونة من 
لقيامهم بســرقات  ثالثة متهمني 
عديدة داخــل احملافظة«، مضيفا ان 
»املفــارز متكنت ايضــا من القبض 
علــى عصابــة أخــرى مكونة من 
احلقائب  بســرقة  يقوما  شخصني 
اليدوية في املوالت واالســواق, بعد 
متابعتهما ونصــب كمني حيث مت 
القبــض عليهما واعترفــا بتنفيذ 

تسع عمليات سرقة«.  

بابل – اعتقال متهم 
اعلن مصدر امني في مديرية شرطة 
بابل امس االثنني، القاء القبض على 

الكريســتال  مبادة  املتاجريــن  احد 
اخملدرة شمالي احملافظة.

وقــال املصــدر إن »مفارز شــعبة 
مكافحة إجرام قضاء املســيب في 
محافظــة بابل، متكنت مــن القاء 
القبــض على احــد املتاجرين مبادة 
الكريستال اخملدرة وضبطت بحوزته 
كميــة منها أثر كمــني أمني عند 
احد نقاط التفتيــش التابعة ملركز 
شــرطة احلاميــة ضمــن القضاء 
شــمالي احملافظــة«، مضيفــا ان 
»القوة نفســها متكنت من ضبط 
مخبأ  ميــكاروف  نــوع  مســدس 
داخل عجلة املتهــم، كما مت اتخاذ 
اإلجراءات القانونية املطلوبة كافة«.

واسط – حترير مختطفة 
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة واسط امس االثنني أن قوة 
واعتقلت  مختطفــة  حررت  امنية 

خاطفيها في غربي احملافظة .
وقال املصدر ان »فرقة الرد الســريع 
من  متكنــت  خاطفــة  وبعمليــة 
القبض  ألقاء  حترير مختطفة مــع 
البتار  فــي منطقة  اخلاطفني  على 
مبحافظة واسط« ، مضيفا ان »ذلك 

مت بالتعاون مع االمن الوطني«. 

صالح الدين – عملية امنية 
أعلــن مصــدر امني في شــرطة 
االثنني  امس  الدين  محافظة صالح 
ان قوات مشــتركة نفــذت عملية 
تطهير واســعة فــي جزيرة صالح 

الدين بالتعاون مع القوات األمنية.
وذكر املصدر ان »قوة مشــتركة من 
االمنية  والقوات  الشــعبي  احلشد 
شــرعت بعملية تطهير واســعة 
انطلقت من محورين احملور األول متثل 
قيادة احلشد في قاطع صالح الدين 
ومبشاركة طيران اجليش« ، مضيفة 

ان قوة مشــتركة من سوات واللواء 
51 والكتيبة الرابعة ملقاومة الدروع 

انطلقت من احملور الثاني«.

االنبار – عملية عسكرية 
رفيع  كشــف مصــدر عســكري 
املســتوى امس االثنــني، ان اجليش 
العراقــي يخطط الطــالق عملية 
عســكرية بالتعــاون مــع اجليش 
ـ  العراقية  احلــدود  على  الســوري 

السورية.
وقال املصدر ان » القيادة العسكرية 
العراقيــة تخطط باطــالق عملية 
عســكرية بالتعــاون مــع اجليش 
األراضي  وتطهير  لتحرير  الســوري 
ـ  العراقية  السورية احملاذية للحدود 
الســورية من عناصر تنظيم داعش 

االرهابي«.
مضيفــا ان » القــوات العراقيــة 
عززوا  الشــعبي  احلشــد  وفصائل 

تواجدهــم على احلــدود العراقية ـ 
السورية من جهة محافظات األنبار 
ونينوى وتلقت اوامر بقتل أي ارهابي 
داعشي يريد دخول األراضي العراقية 

من سورية«.

ذي قار – اعتقال ارهابي 
ألقــت قــوة أمنية، القبــض على 
داعش  لعصابات  باالنتمــاء  متهم 

االرهابية في محافظة ذي قار.
وذكــر بيــان لشــرطة ذي قــار، ان 
»ســيطرة فدك مبدخــل محافظة 
ذي قار الغربي ألقــت القبض على 
املتهــم }ع.أ.ع{ البالغ من العمر ٣٤ 
عاماً يســكن محافظة نينوى أثناء 
محافظة  باجتاه  بالســيطرة  مروره 

البصرة اجملاورة«.
وبــني، ان »املتهــم مطلــوب على 
وفــق أحــكام املــادة الرابعــة من 
قانــون مكافحة اإلرهــاب النتمائه 

لداعش حســب ما مثبت باحملاسبة 
اإللكترونية«.

نينوى – ضبط اسلحة 
مديريــة  فــي  مصــدر  كشــف 
امس  العســكرية  االســتخبارات 
االثنني، العثور على مخبأ لالسلحة 
والصواريخ فــي جبال عداية جنوب 

غربي املوصل.
وذكــر املصــدر ان »قوة مــن مفارز 
مديرية االستخبارات العسكرية في 
الفرقة ٢٠ وبالتعاون مع استخبارات 
الفوج األول لواء املشاة ٢١ اقتحمت 
جبال  في  واألسلحة  لالعتدة  مخبأ 
عداية جنوب غرب املوصل«، موضحا 
 4 ان »القــوة ضبطت داخــل اخملبأ 
صواريخ )ســتريال( مضاد للطائرات 
والــدروع، و٢٣ قنبرة هــاون عيار ٦٠ 
ملم، وهاون عيــار ١٢٠ ملم، وهاون 

٦٠ ملم«، . 

اعتقال متهمة بالخطف واخر بالسرقة في بغداد * تحرير مختطفة واعتقال خاطفيها غربي محافظة واسط 
قوات مشتركة تنفذ عملية تطهير واسعة في جزيرة صالح الدين* العثور على مخبأ لالسلحة والصواريخ غربي الموصل
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بغداد _ الصباح الجديد :

والشؤون  العمل  وزارة  تشــارك 
الدورة  اعمــال  في  االجتماعية 
)108( ملؤمتر العمل الدولي املقرر 
عقده فــي جنيف بسويســرا 
بوفد حكومي يضم )احلكومات 
التي  والعمال(  العمل  واصحاب 
بدأ اعماله امس االثنني ويستمر 

اسبوعني . 
املؤمتــر  فعاليــات  وتتضمــن 
مناقشة التقرير اخلاص بالقضاء 
على العنف والتحرش في عالم 
العمل، وتقرير جلنة اخلبراء بشأن 
والتوصيات،  االتفاقيات  تطبيق 
التقرير  مناقشــة  عــن  فضال 
العمل  منظمة  مبئويــة  اخلاص 
الدولية والتي تندرج في الوثيقة 
اخلتامية للمؤمتر  مبشاركة وفود 
من 21 دولة من اعضاء منظمة 
وبحضــور  العربيــة  العمــل 
شخصيات عربية وعاملية فاعلة 
في مجــال التنمية االقتصادية 

واالجتماعية. 
مع  املؤمتــر  انعقــاد  ويتزامــن 
العمــل  احتفاليــة منظمــة 
الدولية بذكرى 100 ســنة على 
تأسيسها، وتتميز مبشاركة عدد 
من رؤســاء الــدول واحلكومات، 
ومن املقرر ان يترأس وزير العمل 
الدكتــور باســم عبــد الزمان 
للمشــاركة  احلكومي  الوفــد 
في اعمال املؤمتــر والقاء كلمة 
املئويــة  مبناســبة احتفاليــة 
ملنظمة العمــل الدولية، والتي 
ســتتضمن اهم اخلطوات التي 
اتبعتهــا الوزارة نحــو التنمية 
االجتماعية املســتدامة وايجاد 
بيئة اجتماعية رصينة للقضاء 
على البطالــة، والتخفيف من 
الفقر وتوفيــر بيئة عمل الئقة 
من خالل السعي لدعم القطاع 

اخلاص. 
كما يتضمن جدول اعمال املؤمتر 
املوضوعات  من  عدد  مناقشــة 
العام  املديــر  تقرير  يتصدرهــا 
الــذي يتمحور حول  للمنظمة 
عالقــات العمــل ومتطلبــات 

التنمية املســتدامة، فضال عن 
مناقشــة مواضيع أخرى منها 
العمل  منظمة  إجنــازات  تقرير 
العربية خالل عام ٢٠١٨، وتقرير 
عن نتائــج أعمال الدورة الـ)٣٨( 
آذار   النقابية في  احلريات  للجنة 
العام  األمــني  ٢٠١٩.وبحضــور 
للجامعــة العربيــة احمد ابو 

الغيط .
الدورة  اعمــال  جدول  ويتضمن 
ايضا بنديــن فنيني األول يخص 
العام  املديــر  تقرير  مناقشــة 
والثاني  العربي  العمــل  ملكتب 
وتوصيــات  بقــرارات  يتعلــق 
مجلس اإلدارة للمنظمة، فضال 
عن تقــدمي تقريــر مفصل عن 
التقدم احملــرز في العقد العربي 
للتشــغيل، واللجان النظامية 

باحلريات  املعنيــة  للمنظمــة 
القانونيني  واخلبــراء  النقابيــة 

وشؤون عمل املرأة العربية.
وسيقدم املؤمتر استعراضا خالل 
اجللسة العامة للمسائل املالية 
واإلداريــة وتطبيــق اتفاقيــات 
العمــل  وتوصيــات منظمــة 
العربيــة فضال عن مناقشــة 
األزرق  االقتصــاد  دور  تعزيــز 
ودور  التشــغيل  فــرص  لدعم 
ادماج  في  احلديثة  التكنولوجيا 
االشخاص ذوي االعاقة في سوق 
العمل وتعيني مدير عام ملنظمة 
العمل العربية للسنوات ٢٠١٩-

.٢٠٢٣
وفد  تــرأس  العمل  وزيــر  وكان 
اعمال  في  للمشــاركة  العراق 
الــدورة الـــ)٤٦( ملؤمتــر العمل 

العربــي التــي اقيمــت فــي 
القاهرة  املصريــة  العاصمــة 
في نيســان املاضي مبشــاركة 
الثالثة  االنتــاج  أطــراف  ممثلي 
)احلكومــات، وأربــاب العمــل، 
وممثلي العمال( من 21 دولة من 

اعضاء املنظمة .
واوضح بيان صــدر عن املؤمتر ان 
املؤمتر تنــاول بندين فنيني األول 
خاص بتقريــر مدير عام مكتب 
العمــل العربــي والثانــي عن 
اإلدارة  مجلس  وتوصيات  قرارات 
للمنظمــة، وتقريراً مفصالً عن 
التقدم احملــرز في العقد العربي 
للتشــغيل، واللجان النظامية 
النقابيــة  باحلريــات  املعنيــة 
واخلبراء القانونيني وشؤون عمل 
املــرأة العربيــة”. وعلى صعيد 

توحيد الرؤى العربية، فان “املؤمتر 
عام  مديــر  مذكرة  ســيناقش 
مكتب العمل العربي، التي يتم 
الـ)108(  الــدورة  خالل  عرضها 
الدولي  العمــل  ملؤمتر  احلاليــة 
املعقــودة حاليــا فــي جنيف 
املالية  املســائل  الســتعراض 
واإلداريــة وتطبيــق اتفاقيــات 
العربيــة،  العمــل  وتوصيــات 
وبحث تعزيز دور االقتصاد األزرق 
ودور  التشــغيل  فــرص  لدعم 
ادماج  في  احلديثة  التكنولوجيا 
في  االعاقــة  ذوي  االشــخاص 
ســوق العمل . من جهة اخرى 
ــــه وزير العمــل هيئة ذوي  وجَّ
اخلاصة  واالحتياجــات  االعاقة 
بوضع احللول املناسبة لتبسيط 
اجــراءات عمل الهيئــة وتقدمي 

فضلى اخلدمات للمستفيدين. 
اجتماعه  الوزير خالل  اوعز  كما 
مع املديريــن العامني في هيئة 
رعاية ذوي االعاقة باالســتعانة 
املعلومات في  مبركز تكنولوجيا 
الــوزارة لوضع الية مبســطة 
املســتفيدين  لترويج معامالت 
من خدمــات الهيئة فضال عن 
منح نسب شمول مناسبة على 
وفق اســتحقاق كل محافظة 
للفروقات  حلول سريعة  وايجاد 
بنسب الشمول بني احملافظات. 

مناقشة  االجتماع  خالل  وجرت 
بتأهيــل  تتعلــق  موضوعــات 
األبنية التابعة للهيئة وتأثيثها 
وتعديــل القانــون وموضوعات 
املعوقني  اخرى تسهم في دمج 

في اجملتمع. 

العراق يشارك في اعمال الدورة )108( 
لمؤتمر العمل الدولي في جنيف

للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل والحد من البطالة

 يناقش المؤتمر 
التقرير الخاص 

بالقضاء على العنف 
والتحرش في عالم 

العمل وتقرير 
لجنة الخبراء بشأن 
تطبيق االتفاقيات 

والتوصيات، فضال 
عن مناقشة التقرير 

الخاص بمئوية منظمة 
العمل الدولية

جانب من اعمال الدورة 108 ملؤمتر العمل الدولي في جنيف
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»الحبوب« تعزز الدور 
الرقابي والنوعي لتحسين 

انتاج الطحين الموزع

صحة الكرخ تصدر 
ارشادات للوقاية من 

ارتفاع الحرارة

بغداد – الصباح اجلديد
اعلنت الشــركة العامة لتصنيــع احلبوب في 
وزارة التجــارة عن تعزيزها الدور الرقابي والنوعي  
ملا لــه من اهمية في حتســني االنتــاج وحتقيق 
رضا املواطن عن نوعيــة الطحني املوزع لصالح 

البطاقة التموينية.
وقال مدير عام الشــركة حســني سامي  خالل 
لقائه مدير ومالك قسم الرقابة في الشركة ان 
الواجب يحتم علينا عــدم التهاون في التدقيق 
الرقابة  وتكثيــف  املطاحــن  لعمل  واملتابعــة 
والتنظيف وجميــع مراحل  االنتــاج  القســام 
بانتاج  العمليــة االنتاجية واملفاصــل املكلفة 
وايصال الطحني الى املواطنني ابتداء من معامل 
النقــل وانتهاء بوكالء  الطحني مرورا مبتعهدي 
الطحني . ووجه مدير عام الشركة الفرق الرقابية 
بالعمــل على وفق ماميليــه الواجب املكلفة به 
وعدم االذعان لالبتزاز ومحــاوالت بعض ضعاف 
النفــوس بتقدمي املغريات مقابــل التغاضي عن 
بعض اخملالفات او التســتر عليها ، مشددا على 
محاسبة صاحب املطحنة الذي يحاول التالعب 
بقوت املواطن ايا كان ، مثنيا في الوقت نفســه 
على اداء بعض العاملني في اجملال الرقابي لعدم 
تهاونهم ومواجهتهم حملاوالت التالعب واالبتزاز. 

بغداد – الصباح اجلديد 
اصدرت دائرة صحــة بغداد الكرخ مجموعة من 
االرشــادات للمواطنني للوقاية من االثار الضارة 
نتيجة ارتفاع درجات احلرارة في البالد و تضمنت 
االرشادات االبتعاد عن التعرض املباشر للشمس 
في األيــام ذات درجات احلــرارة العالية ويفضل 

البقاء في املنزل وعدم اخلروج الى الشارع .
امــا بخصوص املوظفني واصحــاب املهن واحملال 
جتنب التعرض املباشــر للشمس ما بني الساعة 
)10( صباحا ولغاية الســاعة الثالثة مســاء ، 
اما بالنســبة لالطفال يجــب ان يكون بقاؤهم 
فــي االماكن البــاردة وبعيدا عن احلــرارة مهما 
كانت االســباب وعــدم خروجهم خــالل اوقات 
الــذروة واالكثار من شــرب امليــاه واحلرص على 
عدم تشغيل السخانات وعدم وضع اسطوانات 
الغاز في الشــمس. وتضمنت التعليمات ايضا 
ارتداء املالبس القطنيــة اخلفيفة والفضفاضة 
واالبتعــاد عن املالبــس املصنوعة مــن االلياف 
الصناعية والبوليستر ، كما يجب ارتداء االلوان 
الفاحتة واالبيض النها تعكس اشــعة الشمس 
وحرارتها ويجب ارتداء غطاء الرأس لغير احملجبات 
لتجنب اإلصابة بضربة الشــمس أما بالنسبة 
للمحجبات ومن األفضل ارتداء القبعات أو حمل 

املظلة ويعد أكثر سالًما .
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بغداد _ الصباح الجديد :

باشرت الشركة العامة للصناعات 
إحدى  وااللكترونيــة  الكهربائيــة 
شــركات وزارة الصناعــة واملعادن 
بتجهيــز الشــركة العامة لتوزيع 
مختلفة  مبحــوالت  بغداد  كهرباء 
وفق  علــى  والســعات  القــدرات 

االتفاقات املبرمة بني اجلانبني.
وأفاد مدير عام الشــركة املهندس 
سعدي هاشــم قاسم أن شركته 
لتوزيع  العامــة  الشــركة  جهزت 
كهرباء بغــداد بكمية )٨٦( محولة 
ســعة )٢٥٠) KVA  و )٨٦( محولة 
ســعة )٤٠٠KVA( من أصل ) ١٠٠٠ 
القدرات ضمن  ( محولة متعــددة 
اتفاقــات مبرمة بــني اجلانبني وان 
عمليات التجهيز مستمرة استنادا 
الطاقة  بتعزيز  الفوريــة  للقرارات 
الكهربائيــة والتوجيهــات التــي 
صدرت من اجمللــس الوزاري للطاقة 

واملتضمنــة قيــام وزارة الصناعة 
العامة  الشركة  خالل  من  واملعادن 
للصناعات الكهربائية وااللكترونية 
التابعة لها بتزويــد وزارة الكهرباء 
على  التعاقد  وكذلــك  باحملــوالت 
تصليح احملوالت العاطلة عن العمل 
اخلدمة مــن جديد  إلى  وإعادتهــا 

بعقد طويل األمد.
واشــار املديــر العام الــى اجلهود 
االســتثنائية واحلثيثة التي بذلتها 
الشــركة ومتابعتهــا املســتمرة 
مــع اجلهــات ذات العالقــة وبيان 
االنتاج  على  وقدرتهــا  امكانياتها 
ضمن املواصفات القياسية وحسب 
ومحاولة  املستفيدة  اجلهات  طلب 
الفرص  وإيجــاد  العقبات  تذليــل 
للتعاقد  املناســبة  االســتثمارية 
حيث اســهم ذلك بتحسني صورة 
الشــركة من أجل أن تشــارك في 
ســد جزء من الثغرات واالختناقات 
الطاقة  توزيع  احلاصلة في قطــاع 
وعــدم االعتمــاد على املســتورد 

اإلنتاجي  النشــاط  عودة  وبالتالي 
ملعامل الشــركة بقــوة من جديد 
بســواعد مالكاتهــا املتميزين من 
وعاملني  وفنيني  ومهندسني  مدراء 
ممن ميتلكون اخلبرة الطويلة والريادة 
في هذا اجملال وجعل املنتج الوطني 

هو اخليار األول. 
علــى صعيد اخر وقعت الشــركة 
العامة للصناعات التعدينية إحدى 
شــركات وزارة الصناعــة واملعادن 
عقد مشــاركة مع ائتالف شركتي 
الصناعية  لالســتثمارات  الــدال 
للخدمات  الفيحاء  شمال  وشركة 

النفطية. 
الشــركة  عــام  مديــر  واوضــح 
املهندس علي حســني علــوان أن 
بإنشــاء  يقضي  املشــاركة  عقد 
معمــل للمنتجــات االســفلتية 
بتكنولوجيا متطــورة وحديثة في 
قضــاء الفلوجة مبحافظــة األنبار 
وبطاقة إنتاجيــة تبلغ ) ٢٢٥ ( الف 
طن ســنويا ، مؤكدا أن هذا العقد 

سيســهم في تعزيز الوضع املالي 
واالقتصــادي للشــركة من خالل 
املوارد  املنتجات وتعظيم  زيادة عدد 
جديدة  عمل  فــرص  وإيجاد  املالية 
الشركة  حتويل  في  سيسهم  كما 
العامة للصناعــات التعدينية إلى 

شركة رابحة. 
واعلن املدير العام عن نية الشركة 
إلنشــاء معمــل اخــر للمنتجات 
اإلســفلتية فــي مصنــع الرماح 
الواقع فــي محافظــة نينوى في 
القريــب العاجل حيث أشــار الى 
تقدمي ملفات استثمارية تخص هذا 
املصنع وهنالــك حترك حقيقي من 
املســتثمرين الذين أجروا اتصاالت 
مكثفة لتعيــني موعد لقاء مهني 
يخــص إنشــاء معمــل املنتجات 
املصنع  فــي  احلديثة  اإلســفلتية 
املذكــور ملــا يتمتع به مــن موقع 
اســتراتيجي يؤهله إلنشاء معمل 
املنتجــات االســفلتية لتغطيــة 
حاجة املنطقة الشمالية بالكامل.

تقرير

االلكترونية تباشر بتجهيز كهرباء بغداد بمحوالت متعددة القدرات

خالل مشاركته في منتدى سان بطرسبرغ على هامش اجتماع الدورة االولى للجمعية العامة للموئل العالمي

التعدينية توقع عقدا إلنشاء معمل للمنتجات االسفلتية في االنبار

بغداد _ الصباح الجديد :
أكــد نائــب رئيس الــوزراء 
لشؤون الطاقة وزير النفط أن 
غير  مازالت  العاملية  السوق 
مســتقرة بسبب التحديات 
التي تواجهها ، ومنها فائض 
املعروض النفطي من مصادر 
متعددة ، فضالً عن الظروف 
تعاني  التي  اجليوسياســية 
منها بعــض مناطق االنتاج 
النفطي ، ما يؤثر سلباً على 
واضطراب  االسعار  استقرار 

السوق .
هامش  علــى  الوزير  وقــال 
مشــاركة الغضبــان فــي 
بطرسبرغ«  »ســان  منتدى 
في  أعماله  اختتــم  الــذي 
روســيا االحــد املاضــي أن 
حاضرة  مازالــت  التحديات 
يجعلنا  مــا  وهذا   ، وبقــوة 

نؤكد على البحث عن احللول 
واالتفاقــات املناســبة التي 
تعــزز من موقــف املنتجني 
داخل منظمة الدول املصدرة 
واملتحالفني   « »أوبك  للنفط 
معهــا من خارجهــا بقيادة 

روسيا .
وأضاف الغضبــان أن ارتفاع 
وانخفــاض أســعار النفط 
ينعكس  متقاربة  فترات  في 
اقتصاديــات  علــى  ســلباً 
واملستهلكة  املنتجة  الدول 
معــاً ويعرقل نســبة النمو 
االقتصادي للكثير من الدول 

.
أن  النفــط  وزيــر  وأضــاف 
موقــف العــراق كان ومازال 
، وأنه  دورا ايجابيــا ومحورياً 
املناسبة  اخليارات  جميع  مع 
النفط  أســعار  تدعم  التي 

واستقرار الســوق العاملية ، 
وان االجتماع الوزاري في فيينا 
مطلع شــهر متــوز »يوليو« 
املقبل سيحدد شكل   2019
قراءة  بعد   ، اجلديــد  االتفاق 
ومراجعة لتقارير وإحصائيات 
، مؤكداً   املتخصصة  اللجان 
من  الكثير  لدى  كبيرة  رغبة 
الدول االعضاء باستمرار قرار 
خفــض االنتاج النفطي الى 
وحلني   ، احلالي  العــام  نهاية 
في  املعروض  على  السيطرة 
، وحتقيق  النفطية  الســوق 
التوازن بني العرض والطلب .

املتحدث  قــال  جهتــه  من 
عاصم  النفط  وزارة  بإســم 
أن هدف مشــاركة  جهــاد 
العراق في هــذا املنتدى هو 
فرصة مناسبة لالطالع على 
والتحديات  املستجدات  آخر 

التي تواجه االقتصاد العاملي 
 ، النفــط  قطــاع  ومنهــا 
فضالً عــن أجراء وزير النفط 
وزراء  اللقاءات مع عــدد من 
وأصحاب  والطاقــة  النفط 
الشــركات  ورؤســاء  القرار 
، ومبا يعزز من فرص  العاملية 
ويســهم  معهم  التعــاون 
فــي تعزيز دور العــراق على 

الساحة الدولية .
الغضبان  أن  جهــاد  وأضاف 
الطاقة  وزير  قد شــارك مع 
الروســي نوفــاك وعدد من 
واملعنيني  واخلبــراء  الــوزراء 
ملناقشــة موضوع  ندوة  في 
»الطلب على النفط بعد 10 
احلضور  أكد  ،حيث  سنوات« 
علــى اهميــة النفــط في 
للطاقة  العاملي  االستهالك 

لعقود كبيرة .

بغداد _ الصباح الجديد :
بحــث وكيل الــوزارة املهندس 
استبرق الشــوك رئيس اللجنة 
للمســتوطنات  الوطنيــة 
البشــرية في العراق مع وكيل 
املديــر التنفيــذي لبرنامج االمم 
املتحدة للمستوطنات البشرية 
)الهابيتات(، على هامش انعقاد 
اجتماع الدورة االولى للجمعية 
في  العاملي  للموئــل  العامــة 

العاصمة الكينية نايروبي .
وقــدم وكيــل الوزارة شــكره 
الفنية  واملســاعدة  للجهــود 
املقدمــة مــن قبــل البرنامج 
لتعزيز التنمية احلضرية وقطاع 
منذ  العــراق،  فــي  االســكان 
مبراحلها  االولي  التعاون  مرحلة 
الثــالث والتــي كان مــن اهم 
مخرجاتهــا صياغة سياســة 
العراق  في  الوطنية  االســكان 

الشــراكة  )2010-2016( عبــر 
مع البرنامــج ودعمه من خالل 
االستشاريني واملانحني الدوليني.
وتابــع الوكيــل، بأننــا نتطلع 
ألستمرار هذا التعاون من خالل 

تقدمي املساعدة الفنية في دعم 
خطــط التنفيذ للسياســات 
والبرامــج  واالســتراتيجيات 
الى  القائمة  احلضرية  التنموية 
االصالح  فــي  املباشــرة  جانب 
الهيكلة  واعــادة  املؤسســي 
االعمــار  وزارة  لتشــكيالت 
واالســكان والبلديــات العامة 
والتنمية  باالســكان  املعنيــة 

احلضرية .
واضاف الســيد الوكيل ان هذا 
التعاون املتواصل سيتم توثيقه 
مــن خــالل مذكــرة التفاهم 
التــي ســيوقعها العــراق مع 
البرنامــج خالل الــدورة االولى 
جلمعيــة برنامــج االمم املتحدة 

للمستوطنات البشرية ... 
واوضــح الوكيــل بــأن العراق 
يرســم رؤيتــه فــي متابعــة 
تنفيــذ سياســـة االســكان 

اخلاصة   2022-2018 الوطنيــة 
التنمويــة  باالســتراتيجيات 
تأهيل  واعــادة  للمحافظــات 
جتمعات الســكن العشــوائي 
الكترونيــة  منصــة  وانشــاء 
في  االعمــار  اعــادة  ملشــاريع 
املشــاريع  تتضمن  احملافظــات 
املكاني  وتوزيعهــا  التنمويــة 
واالجنــازات فضال عــن متابعة 
اعمار  اعادة  استراتيجية  تنفيذ 
املساكن وتنمية قطاع السكن 
وتنفيذ  احملــررة  احملافظــات  في 
خارطة الطريــق لزيادة وصيانة 
ومراقبة الرصيد الســكني في 
اعادة  مشاريـع  ومتابعة  العراق 
والبنى  السكـــن  تاهيل قطاع 
التحتيــة املرتبطة بـــه والذي 
تعــرض ألضرار بالغـــة فـــي 
تنظيـــم  احملررة من  املناطـــق 

داعـش االرهابي. 

الغضبان : فائض المعروض والخزين النفطي والظروف 
الجيوسياسية أهم التحديات التي تواجه السوق

االعمار تبحث تعزيز التنمية الحضرية 
ودعم قطاع االسكان مع الهابيتات

محوالت كهربائية متعددة القدرات
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
أكــد الرئيس الروســي فالدميير بوتــن أن العالم مير 
مبرحلــة خطيرة، وأنــه من الهام البحــث عن بدائل 
للمواجهة املتزايــدة، فيما قال الكرملن إنه مضطر 

للرد على كل ما يقّوض االستقرار العاملي.
وقال الرئيس بوتــن في حتية وجهها للمشــاركن 
والضيــوف واخلبــراء العلمين في منتــدى »قراءات 
برمياكوف«، نشــرت على موقع الكرملن: »إن العالم 
ميــر في مرحلة خطرة، ومن املهــم البحث عن بدائل 
للمواجهة املتزايدة وابتداع حلول بناءة للمشــاكل 
العاملية امللحة«. ولفت الرئيس الروسي إلى حقيقة 
أن موضوع القراءة اخلامســة لفكر برمياكوف يغطي 
مجموعة واســعة من القضايا املوضعية املتعلقة 
باخملاطر املتزايدة لألمن واالســتقرار الدولين، وتدهور 
نظام احلد من األسلحة ، وأزمة منوذج العوملة احلالي، 

وإساءة استخدام التدابير احلمائية.
وأضاف: »لقد وصل العالم بالفعل إلى نقطة خطرة، 
والعالقــات الدوليــة آخذة في التقلــص. من املهم 
البحــث عن حلول وبدائل حقيقيــة قابلة للتطبيق 
للمواجهة املتنامية والدفع الفظ واألناني من جانب 
البلــدان ملصاحلها السياســية واالقتصادية  بعض 
وخاصة من خالل العقوبات واحلروب التجارية، وهناك 
حاجة ملحــة حللول بّنــاءة للمشــاكل اإلقليمية 
والعامليــة... أنا متأكد من أن املناقشــات ســتكون 

مفيدة للغاية في هذا الصدد«.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
ذكرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية امس اإلثنن 
إن متطرفــن على عالقــة بحــزب اهلل املدعوم من 
إيران، قامــوا بتخزين عناصر تدخل في صناعة قنابل 
فــي لندن في 2015 في قضيــة بقيت »مخفية عن 

العامة«.
وقــال تقرير في الصحيفة نقال عن مصادر أمنية إنه 
في أعقاب معلومات من حكومة أجنبية اكتشفت 
الشــرطة البريطانية وجهاز االستخبارات الداخلية 
»إم آي5-« آالف من عبوات الثلج التي تســتخدم ملرة 
واحدة، حتتوي على ثالثــة أطنان من نترات األمونيوم. 
واعتقل شــخص في عمليات دهم في شمال غرب 
لندن، لكن أخلي ســبيله فيما بعــد من دون توجيه 
تهمة بعد »عملية اســتخبارات ســرية«، بحسب 

الصحيفة، لم تكن تهدف إلى مالحقة جنائية.
وقالت الصحيفة إن قرار عدم الكشف عن املعلومات 
بشأن اكتشاف اخملزون والذي جاء به بعد إبرام االتفاق 
النووي اإليراني، من شأنه أن »يثير تساؤالت«. وأضافت 
أن رئيــس احلكومة آنــذاك ديفيد كاميــرون ووزيرة 
الداخلية تيريزا مــاي، أبلغا باألمر، لكن النواب الذين 
كان يناقشون مســألة حظر حزب اهلل في بريطانيا، 
لم يتم إبالغهم. وذكرت الصحيفة أن عمليات عثور 
مماثلة لعبوات ثلج تســتخدم في تخزين متفجرات، 
ســجلت في أماكن أخرى في العالــم. وقالت إنه مت 
استخدام عبوات الثلج ألنها تبدو غير مؤذية وأسهل 
للنقل. وأضاف التقرير إنه لم يكن أي هجوم وشيكا، 

ولم يتم استخدام نترات األمونيوم في أسلحة.
وفي تلك الفتــرة كان اجلناح العســكري حلزب اهلل 
محظورا في بريطانيا، لكن احلزب الشــيعي اللبناني 
بأكمله أدرج على قوائــم بريطانيا لإلرهاب في وقت 

سابق هذا العام.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
عــاد عدد مــن احملــالت التجارية 
للعمل  الوقود  تزويــد  ومحطات 
في اخلرطوم امــس االثنن، فيما 
شــوهدت حافــالت املواصــالت 
العامة تنقل ركابا في الشــوارع، 
في ثانــي أيام حملــة العصيان 

املدني الذي دعا إليه احملتجون.
األحد  املدنــي  العصيــان  وبــدأ 
بنــاء على دعوة من قــادة حركة 
االحتجــاج، وبعــد أســبوع من 
السودانية  القوات  نفذته  هجوم 
على املعتصمن قرب مقر القيادة 
وســط  في  للجيــش  العامــة 
اعتصامهم  لفــّض  العاصمــة 
املطالب بتســليم السلطة الى 
املدنيــن، وقــد خّلف عشــرات 

القتلى.
وفي أول أيام العصيان، قتل أربعة 
أشــخاص، اثنــان فــي اخلرطوم 
واثنان في أم درمان، املدينة التوأم 
للعاصمــة. وأغلق احملتجون عددا 
مــن الطــرق أمس فــي مناطق 

مختلفة بالعاصمة.
وكالة  فــي  لصحافــي  ووفقــا 
فرانس برس، عــادت محال جتارية 
ومحطات وقــود وبعض الوحدات 
في البنوك التجارية للعمل اليوم 
بعــد أن كانت مقفلة امس االول 

األحد.
وقال ســائق إحدى احلافالت عبد 
املاجــد محمــد »أن أعمل ليس 
معنى ذلك أنني ضد الثورة، ولكن 
يجب أن أعمل ملســاعدة أسرتي 

في احلصول على النقود«.
وأصــدر اجمللس العســكري بياناً 
مســاء امــس االول األحد حّمل 
والتغيير«  احلرية  إعالن  فيه »قوى 
»املسؤولية  االحتجاج  تقود  التي 
الكاملة لكّل األحداث املؤســفة 
التي تســببت فيها املمارســات 
غير الرشــيدة التي تقوم بها ما 
تسّمى بلجان املقاومة باألحياء«.

اللجان بقطع  أفراد هــذه  ويقوم 
الطــرق بالعوائق واحلجــارة التي 
يكدسونها لتشكل ما يسمونه 
»متاريس« في إطــار مقاومتهم 
للمجلس العسكري الذي تسلم 
الســلطة بعد اإلطاحة بالرئيس 
عمر البشــير في 11 نيسان حتت 

ضغط الشارع.

نتيجة  العســكري،  اجمللس  وقّرر 
األمني  الوجــود  »تعزيــز  ذلــك، 
للقوات املســلحة وقوات الدعم 
النظاميــة  والقــوات  الســريع 
األخرى إلعادة احلياة الى طبيعتها 
وفتح  العــّزل  املواطنن  وتأمــن 
الطرق وتســهيل حركــة الناس 
واخلاصة  العامة  املركبات  وحركة 
االستراتيجية  املرافق  وحراســة 
ما جاء في  واألسواق«، بحســب 

بيانه.
وأفــادت جلنــة أطباء الســودان 
حركة  فــي  املشــاركة  املركزية 
االحتجاج أن اثنــن من الضحايا 
فيما  بالرصاص،  قتال  األحد  األربع 
قضى آخران »طعنــا بآلة حادة« 

وتوفيا في مستشفى أم درمان.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
البرملــان املصــري في  هاجــم 
جلســته العامة اليوم منظمة 
»هيومــن رايتس واتــش«، على 
خلفيــة تقريــر أصدرتــه ضد 
املســلحة  القــوات  عمليــات 
املصرية في شــمال ســيناء إذ 
وصفتهــا باملنتهكــة حلقــوق 
البرملان  رئيس  املدنين، فيما عد 
التقرير  عبدالعال  علي  الدكتور 

مبثابة انحياز إلى اإلرهاب.
وعلــى الرغــم من مــرور نحو 
املثير  التقرير  على  األســبوعن 
املنظمة في  إذ أصدرته  للجدل، 
28 أيار املاضي، اســتهل البرملان 
اســتئناف جلساته عقب إجازة 
على  بالهجــوم  الفطــر،  عيد 

النائب  بيــان قدمه  إثر  التقرير، 
مصطفى بكري حوله، في إشارة 
الشديد  الرسمي  االستياء  إلى 
من التقريــر، إذ يحاول النيل من 
اجلهود التــي تبذلها الدولة في 
والتي ســبق  اإلرهاب،  مواجهة 
وانتقد  ونال إشادات دولية عدة. 
عبد العال خالل اجللسة العامة 
للبرملــان املنظمــة، ووصفهــا 
باملسيســة، قائالً: لقد خالفت 
إذ  إنشــائها،  ميثاق  املنظمــة 
تأسســت وفق مبــدأ اإلصالح 
ثم انحرفــت إلى هدم األنظمة، 
الواضح  برنامجها  مــن  محذراً 
ضد استقرار الدول واالنحياز إلى 
اإلرهاب في تقاريرها. كما انتقد 
املتعاونن  املصري  البرملان  رئيس 

وممديها  املنظمــة  تلــك  مــع 
املشــكلة  قائالً:  باملعلومــات، 
ليســت فقــط فــي املنظمة 
باملعلومات  ولكن فيمن ميدونها 

املغلوطة من الداخل واخلارج.
وتطــرق عبدالعال إلــى أهالي 
ســيناء قائــالً: هــم شــرفاء 
املصرية،  للدولــة  مخلصــون 
وكان لهــم العديد من املواقف 
التي تثبت ذلك وهم ظهير قوي 
للقوات املســلحة والشــرطة 
تقارير  تلقى  مــا  وعادة  املدنية. 
هيومــن رايتس واتش غضباً من 
وتستدعي  الرســمية،  اجلهات 
وسبق  اللهجة،  شــديدة  ردوداً 
تقريــر  علــى  احلكومــة  وردت 
املنظمة األخير حول سيناء عبر 

جمللس  التابع  املعلومــات  مركز 
الوزراء. وذكرت احلكومة املصرية 
بــدأب املنظمة علــى »اختالق 
حقوق  حول  األكاذيــب«  وتدوير 
اإلنســان، مشــيرة إلى التقرير 
الــذي حتدث عــن تعذيــب 19 
املصرية،  السجون  في  شخصا 
الفتة إلــى أن املنظمة لم تقدم 
دالئــل تثبت صحة مــا ورد في 
تقريرهــا، بــل ولم تســتجب 
حلضــور  لدعوتهــا  املنظمــة 
التحقيــق الذي فتحــه النائب 
العام املصــري لتقدمي ما لديها 
من معلومات، وهو ما أسفر عن 
ختام  في  العامة  النيابة  انتهاء 
حتقيقها إلــى مخالفة ما جاء 

في تقرير املنظمة.

بوتين: العالم وصل إلى 
نقطة خطرة والعالقات 

الدولية تتقلص

كشف متأخر لمخطط 
إرهابي احيط بالسرية في 

لندن مرتبط بإيران

محالت تفتح أبوابها وحافالت تنقل الركاب
 رغم العصيان المدني في السودان

البرلمان المصري يتهم »هيومن رايتس«
 باالنحياز لإلرهابيين

متابعة ـ الصباح الجديد :

اتهمت األمم املتحدة عالنية امس 
اإلثنن، اجليش الســوري مبخالفة 
جراء  اإلنســاني  الدولي  القانون 
املناطق  على  املســتمر  هجومه 
املدنية من مستشفيات  واملراكز 
ومدارس، مشــيرة الــى احتمال 
تركيا  الى  مواطــن  مليوني  فرار 
اذا استعر القتال اكثر في شمال 
غرب سوريا، سيما بعد انخفاض 

أموال املساعدات بنحو خطير.  
وفيمــا يواصل اجليش الســوري 
روســيا شن هجوم  من  املدعوم 
جــوي وبري علــى آخــر معاقل 
املعارضــة، أكــد وزيــر اخلارجية 
الروسي ســيرغي الفروف وبنحو 
دبلوماســي، عزم روسيا واجليش 
الســوري، مواصلة الهجوم الذي 
أجبر عشرات اآلالف بالفعل على 

الفرار من منازلهم.
املتحــدة  األمم  منســق  وقــال 
اإلنســانية  للشــؤون  اإلقليمي 
بانــوس  الســورية  لألزمــة 
مومسيس »نخشــى إذا استمر 
ذلــك واســتمر ارتفــاع أعــداد 
)النازحن( واحتدم الصراع أن نرى 
فعال مئات اآلالف.. مليون شخص 
أو مليونــن يتدفقون على احلدود 

مع تركيا«.
ويشــكل الهجوم املستمر منذ 
على  يركز  والذي  نيســان،  أواخر 
اجلنوبيــة من محافظة  املناطق 
املتاخمــة من  واألجــزاء  إدلــب 
محافظتي حماة والالذقية، أسوأ 
املعارك بن الرئيس بشــار األسد 

واملعارضة منذ الصيف املاضي.
وقــال مومســيس لرويتــرز في 
جنيف إن الوضــع في تدهور وإن 
اتفاقا بــن روســيا وتركيا على 
القتال  فــي  التصعيد  خفــض 

هناك لم يعد مطبقا فعليا.
هجومــا  »نشــاهد  وأضــاف 
يســتهدف فعال، أو يؤثــر على، 
فــي  واملــدارس  املستشــفيات 
فيها  مناطــق  مدنية،  مناطــق 
سكان وأماكن حضرية، وهو ما ال 
القانون  مبوجب  يحدث  أن  ينبغي 

الدولي اإلنساني«.
وتابع قائــال إن منظمات اإلغاثة 
تلقــت تشــجيعا علــى إطالع 
أماكنها  على  املتحاربة  األطراف 
لتجنب إصابتهــا، لكن موظفي 
فــي مثل هذه  يرتابون  اإلغاثــة 
الطلبــات بعــد ضربــات جوية 

متتالية على مستشفيات.
»طلبنــا قبــل أشــهر قليلــة 
ضمان أال يحدث هذا الســيناريو 

الكابوسي. 
في الواقع إنه يحدث أمام أعيننا 

اآلن ونحن نتكلم«.
قال  باملســاعدات،  يتعلق  وفيما 
مومسيس إن األمم املتحدة طلبت 
3.3 مليــار دوالر لتمويــل العمل 
العام  اإلنساني في ســوريا هذا 
وإنــه رغم التعهدات الســخية 
500 مليون  تتلق سوى  فإنها لم 
دوالر فقط حتــى اآلن مما يجعل 

جهود اإلغاثة مستمرة بالكاد.
اخلارجية  وزير  أكد  الســياق،  في 
الروسي سيرغي الفروف أن روسيا 
واجليش الســوري ســيردان »ردا 
قاسيا وســاحقا« على اعتداءات 

اجلماعات اإلرهابية من إدلب.
وذّكر الفروف فــي مؤمتر صحفي 
مشــترك مع نظيره مــن مالي 

في موســكو امــس االثنن ، بأن 
»اإلرهابيــن ينفذون باســتمرار 
هجمات اســتفزازية، ويقصفون 
املســيرة  والطائرات  بالصواريخ 
مواقــع للجيــش الســوري في 
اجلوية  وقاعدة حميميم  البلدات 
الروســية«، وأضــاف: »بطبيعة 
احلــال لن نترك، ال نحن وال اجليش 
السوري، مثل هذه التصرفات دون 

رد قاس وساحق«.
وفــي معــرض رده علــى طلب 
تتحدث  تقاريــر  علــى  التعليق 
عن إمداد تركيا املســلحن، قال 
هذه  مثل  أشــاهد  »لم  الفروف: 
التقاريــر، فضال عــن أنني لم أر 
أي تأكيد ملصدر هذه األســلحة، 
فإدلب مليئة باألســلحة غربية 

الصنع«.
وشــدد الفروف على أنه من أجل 
وضع حد الستفزازات املسلحن، 
ال بد من الفصل بأسرع وقت ممكن 

واإلرهابين  املعارضــة  قوات  بن 
فــي إدلب، وفقا ملا ورد في االتفاق 
الروسي التركي في سوتشي في 

سبتمبر املاضي.
وتابــع: »الــدور األساســي )في 
الهدف( يعود لتركيا،  حتقيق هذا 
ونعتقــد أنه يجب اإلســراع في 

ذلك، فاألمر طال انتظاره«.
ويشــهد ريفا حماة الشــمالي 
وإدلب اجلنوبي تصعيدا عسكريا 
األخيرة،  الفتــرة  فــي  ملحوظا 
وسط تكثيف اجلماعات املسلحة 
هجماتها على عدة محاور هناك، 
حيث يتصدى اجليش السوري لها 
وينفذ هجمات مضادة بدعم من 

الطيران الروسي.
اإلدارة  آخر، سلمت  وعلى صعيد 
الذاتيــة الكردية في ســوريا 12 
طفالً يتيمــاً من عائالت أفراد في 
تنظيــم الدولة اإلســالمية إلى 
إلى هولندا،  آخرين  وإثنن  فرنسا 

وفق ما قال مســؤول في اإلدارة 
الذاتية امس اإلثنن.

لدائرة  املشــترك  الرئيس  وكتب 
اإلدارة  فــي  اخلارجية  العالقــات 
الذاتيــة عبد الكــرمي عمر على 
حســابه علــى »تويتــر«، »بناء 
على طلب احلكومة الفرنســية، 
سلمت اإلدارة الذاتية في شمال 
وشــرق ســوريا في التاسع من 
فرنســياً من  12 يتيماً  حزيــران 
عائالت تنظيم الدولة اإلسالمية 
اخلارجية  وزارة  مــن  وفــد  إلــى 
الفرنسية في بلدة عن عيسى« 

)شمال(.
وأوضح مسؤول في اإلدارة الذاتية 
الكردية فضل عدم الكشف عن 
اســمه لوكالة فرانــس برس، أن 
بــن األطفال الفرنســين أفرادا 
من عائلة واحدة، كما أن أكبرهم 

يبلغ من العمر عشر سنوات.
أخــرى  ودول  فرنســا  وترفــض 

اســتعادة مواطنيها من عناصر 
اإلســالمية  الدولــة  تنظيــم 
وأفراد  األكــراد،  لــدى  املعتقلن 
عائالتهم املوجودين في مخيمات 
في مناطق يسيطر عليها األكراد 

في شمال شرق سوريا.
وكانــت باريــس أعلنــت أنهــا 
ســتكتفي على األرجــح بإعادة 
األطفــال اليتامــى مــن أبنــاء 
الفرنسين. واستعادت  اجلهادين 
فــي آذار/مــارس وللمــرة األولى 

خمسة أطفال يتامى.
املاضي،  الشــهر  نهايــة  وفــي 
قــال وزيــر اخلارجية الفرنســي 
جــان إيف لو دريــان أن نحو 450 
فرنســياً محتجزون لدى األكراد 
أو يقبعون فــي مخيمات النزوح 
في مناطق سيطرة قوات سوريا 
الدميوقراطيــة املؤلفة من حتالف 
عمادها  وكرديــة  عربية  فصائل 

وحدات حماية الشعب الكردية.

رجح لجوء مليوني مواطن الى تركيا  

األمم المتحدة شاهد عيان على استهداف الجيش السوري 
المراكز المدنية والمداس والمستشفيات

يشكل الهجوم 
المستمر منذ أواخر 
نيسان، والذي يركز 

على المناطق الجنوبية 
من محافظة إدلب 
واألجزاء المتاخمة 

من محافظتي 
حماة والالذقية، 

أسوأ المعارك بين 
الرئيس بشار األسد 

والمعارضة منذ 
الصيف الماضي
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بعض ضحايا داعش

الم تصر على موقفها املوالي لبكني

شؤون عربية ودولية

متابعة ـ الصباح الجديد :

رفضت احلكومــة املواليــة للصن في 
هونــغ كونغ إلغاء مشــروع قــرار مثير 
للجدل سيســمح بتســليم مطلوبن 
لبكن على الرغم من تظاهرة هائلة ضد 
النص في هذه املســتعمرة البريطانية 

السابقة.
التنفيذية  الســلطة  رئيســة  وأكدت 
للمنطقــة كاري الم التــي بــدت أمام 
وســائل اإلعالم مصممة على موقفها 
رغم التظاهرات، أن اجمللس التشــريعي، 
أي البرملــان احمللي ســيناقش هذا النص 

األربعاء املقبلة كما هو مقرر.
وقالــت الم »إنــه نص تشــريعي مهّم 
للغاية سيســاعد على إحقاق العدالة 
وســيضمن أيضــا وفــاء هونــغ كونغ 
بالتزاماتهــا املتعلقة باجلرائــم العابرة 

للحدود والدول«.
بعمليات  النــص  يســمح  أن  ويفترض 
تســليم إلى أي قضاء ال وجــود التفاق 
ثنائــي معه، مبــا في ذلك إلــى الصن 

القارية.
وتؤكد ســلطات هونغ كونغ أن القانون 
سيســد فراغا قانونيا وسيســمح بأال 

تكــون املدينة بعد اليــوم مالذا لبعض 
اجملرمن.

وأثار مشروع القانون انتقادات دول غربية 
واستنفارا في مجتمع هونغ كونغ الذي 
يدين الطابع غير الشــفاف واملســيس 
للقضــاء الصينــي. ويخشــى كثيرون 
من استخدام سياســي« للنص للقيام 

بتسليم أشخاص إلى بكن.
»أصغينا لهم« 

تظاهر حشــد هائل األحد في شــوارع 
على  السابقة  البريطانية  املســتعمرة 

الرغم من الرطوبة االستوائية العالية.
وحتــدث املنظمون عن مليون شــخص 
شــاركوا في التظاهــرة بينما أحصت 
الشرطة 240 ألفا، ما يجعلها ثاني أكبر 
تظاهرة مهمة منــذ عودة املنطقة إلى 

الصن في 1997.
وشكلت هذه املســيرة حتديا كبيرا لالم 
التي لم تنتخب بــل مت تعيينها. لكنها 
أكدت مع ذلك أنها ال تنوي تعديل جوهر 
النص وال حتى سحبه. وقالت إن »دراسة 
النــص في قراءة ثانية ســتجري في 12 

حزيران ».
ورفضــت االتهامات بأنهــا ال تأخذ في 
االعتبــار الــرأي العام، مشــيرة إلى أن 
حكومتها قدمت تنازالت عديدة لضمان 

حمايــة احلريات الفريدة مــن نوعها في 
هونغ كونغ وتكييف القانون مع الشروط 
الدولية في مجال حماية حقوق اإلنسان.
وقالــت للصحافيــن »أنــا وفريقي لم 
نتجاهل اآلراء التي عرضت بشــأن نص 
وأضافت  املهــم جــدا«.  القانون  هــذا 

»استمعنا إليها باهتمام كبير«، مؤكدة 
في الوقت نفسه »لم أتلق أي تعليمات 
أو تفويض من بكن لوضع هذا القانون«.

ســكان  مــن  اآلالف  مئــات  وتظاهــر 
املســتعمرة البريطانية السابقة األحد 
في الشــوارع تعبيرا عــن غضبهم من 

مشــروع القانون. وجرت املسيرة من دون 
وقــوع حوادث، لكــن اندلعت مواجهات 
بعيد منتصف امس اإلثنن وفق صحافي 

في فرانس برس.

»القوى األجنبية« 

احمللية ستيفن  الشــرطة  قائد  نســب 
لو حاالت الفلتان هــذه إلى متظاهرين 
حاولوا اقتحام اجمللس التشــريعي على 

ما يبدو.
وقــال للصحافيــن اإلثنــن بعدما زار 
شــرطين جرحوا في احلــوادث إن »األمر 
ال يتعلق بحرية الرأي«. وأضاف »ال شــك 
في أننا سنكشــف الذين شــاركوا في 

التظاهرات العنيفة«.
ومبوجب اتفــاق 1984 بــن لندن وبكن 
الذي يقضي بإعادة املنطقة إلى الصن 
تتمتع هونغ كونغ بشــبه   ،1997 فــي 
حكــم ذاتي وبحريات غيــر موجودة في 
الصن القاريــة، وهذا األمر يطبق نظريا 
حتى 2047. لكن املستعمرة البريطانية 
سنوات  عشــر  منذ  تشــهد  السابقة 
اضطرابــات سياســية بســبب القلق 
الناجم عن التدخــل املتزايد لبكن في 
شــؤونها الداخلية والشــعور بأن املبدأ 
الشــهير في اتفاق إعادة املنطقة »بلد 

واحد ونظامان« لم يعد محترما.
ويشعر جزء كبير من ســكان املنطقة 
بقلق متزايد من نوايا احلكومة الصينية 
وخصوصــا فــي عهــد الرئيس شــي 
جينبينغ والسلطة التنفيذية في هونغ 

كونغ

وفــي خريــف 2014 عطلــت »حركــة 
املظالت« ألســابيع وســط هونغ كونغ 
املالي في إطار تعبئة واسعة للمطالبة 
التنفيذية  الســلطة  رئيــس  بانتخاب 
باالقتــراع العام. لكن بكــن لم ترضخ 

للمطالب.
ومنذ ذلك احلن أوقف عدد من الناشطن 
ومنعوا من  بالدميوقراطيــة  املطالبــن 
الترشــح لالنتخابــات أو حرمــوا مــن 
مناصبهــم االستشــارية فــي اجمللس 

التشريعي.
وقــال عدد مــن قــادة تظاهــرة األحد 
إنهم ســيردون نهار امــس اإلثنن على 
تصريحات الم. وكانــوا قد صرحوا أنهم 
ينوون تكثيف التعبئة إذا لم تتم تلبية 

مطالبهم.
وحتــى اآلن لــم يصــدر أي تعليق من 
الســلطات الصينية على تظاهرة امس 
االول األحد. لكن فــي افتتاحية، قدمت 
ديلي«  »تشــاينا  احلكومة  الصحيفــة 
بأنه »معقول وشرعي«  القانون  مشروع 

ونسبت التظاهرات إلى »قوى أجنبية«.
وكتبت »لألســف بعض ســكان هونغ 
كونغ خدعوا باملعسكر املعارض حللفائه 
األجانــب لدعــم احلملة ضــد )قانون( 

التسليم«

تقرير

حكومة هونغ كونغ الموالية لبكين تبقي على نص قانون تسليم المطلوبين الى دولهم
على الرغم من تظاهرة هائلة ضده
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تهــدد مجموعة »رينــو« الفرنســية لصناعة 
السيارات، شريكة »نيســان« وأكبر املساهمني 
فيها، بعرقلة تعديالت فــي نظام إدارة اجملموعة 
اليابانية، خوًفا من أن يؤدي ذلك إلى خســارتها 
لتأثيرهــا عليهــا، حســبما ذكــرت صحيفة 

»فايننشال تاميز«.
وقالــت الصحيفــة االقتصادية إن في رســالة 
وّجههــا إلى رئيس نيســان هيروتو ســايكاوا، 
كتب رئيــس مجلس إدارة اجملموعة الفرنســية 
جان دومينيك ســينار أن ممثليه سيمتنعون عن 
التصويــت على إنشــاء ثالث جلــان )للتعيينات 
والتدقيق في احلسابات واملكافآت( في االجتماع 
العام للمساهمني في اجملموعة اليابانية في 25 

حزيران.
وأضافت إن امتناع رينو عن التصويت ســيحبط 
إصالًحــا ينبغي أن تتم املوافقــة عليه بغالبية 
العام ســتجري  الثلثني. وخالل هــذا االجتماع 
املصادقة على إصالح إدارة نيسان لطّي صفحة 
رئيــس مجلس إدارتها الســابق كارلوس غصن، 
الذي كان رئيس مجلــس إدارة رينو أيًضا، وأوقف 
في تشــرين الثانــي 2018، ثم اتهمــه القضاء 

الياباني باختالس أموال.
وأدت هــذه القضية إلى توتــر العالقات بني رينو 
ونيســان، اللتني تربط بينهما شراكة صناعية 
منذ عشــرين عاًما مبســاهمات متبادلة. فرينو 
متلك 43.4 باملئة من نيسان، التي متلك من جهتها 
15 باملئة من رأسمال اجملموعة الفرنسية، أي ما 

يعادل حصة الدولة الفرنسية.

ذكرت وكالة تاس لألنبــاء أمس االثنني أن وزير 
الطاقة السعودي خالد الفالح قال إن شركة 
أرامكــو الســعودية عرضت االنضمــام إلى 
شــركة نوفاتك الروســية املنتجة للغاز في 
مشــروع الغاز الطبيعي املســال2- بالقطب 
الشمالي، وإنه يأمل في أن توافق نوفاتك على 

عرض أرامكو.
وصرح الفالح لتاس في مقابلة أن أرامكو تدرس 
أيضا مشاريع الغاز الطبيعي املسال لشركتي 
الطاقــة الروســيتني العمالقتني روســنفت 
وغازبروم وإنها قد تكون مهتمة باالستثمار في 

شركة سيبور الروسية للبتروكيماويات.

 (Royal Dutch Shell( استعرضت شركة شــل 
خططا لزيــادة اإلنفــاق وتوزيعــات األرباح بعد 
2020 فــي إظهــار للثقــة بالرغم مــن اآلفاق 
والغــاز، وفي حتديث  النفط  الضبابية ألســعار 
بشأن الستراتيجية، استعرضت شركة الطاقة 
البريطانيــة الهولنديــة أيضاً الرؤية للنشــاط 
املســتقبلي الذي يركز بقوة على قطاعات الغاز 
والكهربــاء والكيماويات بالشــركة في الوقت 
الذي يتحول فيه العالم إلى االقتصاد منخفض 

الكربون.
وقالت شل إنها متضي قدماً صوب تنفيذ تعهدها 
بزيادة توليد الســيولة وتطبيق أحد أكبر برامج 
إعادة شــراء األسهم في العالم بقيمة 25 مليار 
دوالر بحلول نهاية العام املقبل، وأجرت ثاني أكبر 
شركة نفط وغاز مدرجة في العالم تخفيضات 
كبيــرة في اإلنفاق عقب اســتحواذها في 2016 
على مجموعــة BG في مقابــل 53 مليار دوالر 

وانهيار أسعار النفط الحقا في 2014.
وتوقعت شركة النفط ارتفاع التدفقات النقدية 
احلرة إلى نحو 35 مليار دوالر سنويا بحلول 2025 
بناًء على سعر خلام برنت عند 60 دوالراً للبرميل، 
وذلــك مقارنــة مــع 28-33 مليــار دوالر تتوقع 
حتقيقها بنهاية العام القادم، موضحة أن حتقيق 
السيولة »يخلق إمكانية توزيع 125 مليار دوالر أو 
أكثر على املســاهمني« في شكل توزيعات أرباح 
وإعادة شــراء أســهم بني 2021 و2025، مقارنة 
مع توزيعات بقيمة نحو 90 مليار دوالر بني 2016 

و2020.
كما اســتعرضت Shell خططاً لزيــادة إنفاقها 
في السنوات العشــر املقبلة، مبينة أن إنفاقها 
الرأسمالي ســيبلغ في املتوسط 30 مليار دوالر 
سنويا بني 2021 و2025، مع حتديد سقف عند 32 
مليار دوالر، ويســتثني الهدف عمليات استحواذ 

كبيرة.

رينو

أرامكو

شل

الصباح الجديد ـ وكاالت:

قــال نائب وزير الطاقة الروســي 
بافيل سوروكني إن الدول املشاركة 
في اتفاق عاملي لتخفيضات إنتاج 
إلى قرار موحد  النفط ستتوصل 
بشأن ما سوف يحدث بعد انتهاء 

االتفاق احلالي في نهاية حزيران.
وتابع ســوروكني في مقابلة مع 
رويتــرز أن التعــاون بــني أعضاء 
أوبك  الــذي يضم  احلالي  االتفاق 
وعدد مــن املنتجني املســتقلني 
الكبــار بقيادة روســيا، ســوف 

يستمر في جميع االحوال.
القرار بشــان مستقبل  أن  وذكر 
ما  على  بنــاء  ســُيتخذ  االتفاق 
العاملية  النفط  كانت ســوق  إذا 
متوازنــة، وأضــاف أن الوضع في 
ســوق النفط العاملية ســيكون 
موعد  بحلــول  وضوحــا  أكثــر 
اجتماع مجموعة العشــرين في 

أوساكا املقرر في نهاية حزيران.
املنتــدي  وقــال علــى هامــش 
االقتصــادي الدولــي في ســان 
بطرســبرج األســبوع املاضي إن 
التي  الســوقية  العوامــل  أحد 
يجب وضعها فــي االعتبار وضع 
العالقــات التجاريــة بني الصني 

والواليات املتحدة.
وأضاف في التصريحات التي جرى 
السماح بنشرها أمس: ”سنتخذ 
القرار بناء على ما حتتاجه السوق. 
ســنتخذ قرارا موحــدا وفي كل 

األحوال سيستمر التعاون“.
واســتقرت أســعار النفط أمس 
تتوصل  لــم  في حــني  االثنــني 
الســعودية وروســيا، املنتجــان 
التفاق  بعد  للنفط،  الرئيســيان 
بشــأن متديــد اتفــاق خفــض 
التوترات  تستمر  بينما  اإلمدادات 
التجاريــة بني الواليــات املتحدة 
والصني فــي تهديد الطلب على 

اخلام.
خلام  اآلجلة  العقــود  وســجلت 
القياس العاملــي برنت في عقود 
شهر أقرب استحقاق 63.22 دوالر 
أو  سنتات  سبعة  بزيادة  للبرميل 
0.11 باملئة عن مســتوى اإلغالق 

يوم اجلمعة.
وبلغت العقــود اآلجلة خلام غرب 
األمريكي  الوســيط  تكســاس 
54.11 دوالر للبرميــل بزيــادة 12 

سنتا أو 0.22 باملئة.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد 

الفالــح إن روســيا هــي ُمصدر 
النفــط الوحيد الــذي لم يتخذ 
قرارا بعد بشأن احلاجة إلى متديد 
اتفــاق اإلنتاج العاملــي بني كبار 

املنتجني.
وكبحت منظمة البلدان املصدرة 
)أوبــك( وبعض املنتجني  للبترول 
املســتقلني مبا في ذلك روســيا 
العام لدعم  بداية  اإلمدادات منذ 

األسعار.
وتبحث موسكو ما إذا كان متديد 
للواليات  سيسمح  التخفيضات 

املتحدة باالستحواذ على جزء من 
حصة روسيا في السوق ولم تشر 
إذا كانت ســتواصل  بعد إلى ما 

تخفيضات إمداداتها.
وقال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة 
الروسي أمس: ال ميكن أن يستبعد 
تصور هبوط أسعار النفط إلى 30 
دوالرا للبرميل إذا لم يجري متديد 
اتفاق النفــط العاملي مضيفا أن 
ثمة مخاطر كبيرة بحدوث فائض 

في اإلمدادات في السوق.
كما حــذر محللون مــن تعرض 

جراء  خملاطــر  العاملي  االقتصــاد 
احلــرب التجاريــة بــني الواليات 

املتحدة والصني.
وأظهرت بيانات اجلمارك أن واردات 
الصني من النفط اخلام انخفضت 
إلى نحو 40.23 مليون طن في أيار 
من 43.73 مليون طن في نيسان، 
أعلى مستوى على اإلطالق،  وهو 
بســبب خفض الواردات من إيران 
األمريكية  العقوبــات  نتيجــة 
على طهــران وأعمال صيانة في 

مصاف.

نوفاك  ألكســندر  قال  ذلك،  الى 
وزير الطاقة الروسي أمس االثنني 
إنــه ال ميكن أن يســتبعد تصور 
هبوط أسعار النفط إلى 30 دوالرا 
للبرميل إذا لــم يتم متديد اتفاق 

النفط العاملي.
وأضاف نوفــاك أن هناك مخاطر 
كبيــرة بحــدوث فائــض فــي 
اإلمدادات في السوق وأن موسكو 
النفط  ســوق  ملراقبة  بحاجــة 
اتخاذ  بصورة أكبر كي يتســنى 

قرار متوازن في متوز.

مرهون بسوق نفط عالمية متوازنة 

»أوبك+« تعتزم اتخاذ قرار موحد بشأن اتفاق اإلنتاج

أن القرار بشان 
مستقبل االتفاق 
سيتخذ بناء على ما 
إذا كانت سوق النفط 
العالمية متوازنة، 
وأضاف أن الوضع في 
سوق النفط العالمية 
سيكون أكثر وضوحا 
بحلول موعد اجتماع 
مجموعة العشرين في 
أوساكا المقرر في 
نهاية حزيران

أحد احلقول النفطية

الصباح الجديد ـ وكاالت:

قال اجلهاز املركــزي املصري للتعبئة 
االثنني  أمــس  واإلحصــاء  العامــة 
ألســعار  الســنوي  التضخــم  إن 
املستهلكني باملدن زاد إلى 14.1 باملئة 
في أيار من 13 باملئة في نيسان وذلك 
بعد أن شــهد تراجعات خالل شهري 

آذار ونيسان.
ومقارنة مع الشــهر الســابق، زادت 
في  املستهلكني  أسعار  ارتفاع  وتيرة 
املدن املصريــة 1.1 باملئة في أيار من 

0.5 باملئة في نيسان.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم 
البحوث في بنك االســتثمار فاروس 
”األرقام أعلى من املتوقع ســواء على 
أساس شهري أو ســنوي...األطعمة 
واملشــروبات هي السبب الرئيس في 

زيادة أرقام التضخم“.
وتشهد أسعار اخلضراوات والفاكهة 
فــي مصــر زيــادات متواصلة خالل 
الســنوات األخيرة وهو ما دفع وزارة 
الداخلية واجليش لطرح بعض السلع 
الغذائية للمواطنني بأسعار أقل من 
سعر الســوق في محاولة لتخفيف 

املعاناة عن كاهلهم.
وقــال البنك املركــزي املصري أمس 

االثنني إن معدل التضخم األساسي 
تراجع إلــى 7.8 باملئة على أســاس 
ســنوي في أيــار مــن 8.1 باملئة في 

نيسان.
ال يتضمن التضخم األساسي سلعا 
بســبب  واخلضراوات  الفاكهة  مثل 

التقلبات احلادة في أسعارها.
للتعبئة  املركزي  اجلهاز  تقرير  وأظهر 
أن أســعار الفاكهة زادت ”بنســبة 
18.1 باملئــة واللحــوم والدواجن 3.6 
البحرية  واملأكوالت  واألسماك  باملئة 

1.2 باملئة“.
ويشــكو املصريــون، الذيــن يعيش 
املاليــني منهم حتــت خــط الفقر، 
مــن صعوبات فــي تلبيــة احلاجات 
األساســية بعد قفزات متتالية في 

أسعار الوقود والدواء واملواصالت.
وفي العام املاضــي، رفعت احلكومة 
أســعار املواد البترولية واملياه وتذاكر 
مترو األنفاق وعدد من اخلدمات. ومن 
املتوقع أن تواصل احلكومة رفع الدعم 
عن املواد البترولية خالل حزيران ومتوز 
النقد  وفقــا التفاقها مع صنــدوق 

الدولي.
وتوقعــت الســويفي زيــادة أرقــام 
التضخم خالل الشــهر املقبل بنحو 
”ثالثة باملئة على أســاس شهري في 

حالة زيادة أسعار الوقود“.
في السياق، تراجع الدوالر أمام اجلنيه 
املصري، أمس، وذلك بعد الهدوء الذي 

شهده، األحد، أمام اجلنيه املصري في 
عدد من البنوك العاملة في البالد.

وشــهدت الفترة الســابقة للدوالر 
موجة من التراجعــات، والتي بلغت 

أكثر من واحــد جنيه 10 قروش منذ 
بداية العام احلالــي، وفقا لصحيفة 

»املصري اليوم«.
وطبقــا آلخــر حتديث، تراجع ســعر 
الدوالر في البنك األهلي املصري وبنك 
 16.71 مصر مبقدار قرشني، ليسجل 

جنيه للشراء و16.81 جنيه للبيع.
البنك  الــدوالر فــي  وتراجع ســعر 
الدولــي مبقدار قرشــني،  التجــاري 
ليسجل 16.67 جنيه للشراء و16.77 

جنيه للبيع.
العربــي األفريقي تراجع  البنك  وفي 
سعر الدوالر 3 قروش ليسجل 16.70 

جنيه للشراء و16.80 جنيه للبيع.
وفي بنك اإلســكندرية، سجل سعر 
الــدوالر تراجعا مبقدار 3 قروش، حيث 
ســجل 16.67 جنيه للشراء، و16.77 

جنيه للبيع.
تراجع  اليوناني،  األهلــي  البنك  وفي 
سعر الدوالر 3 قروش ليسجل 16.68 

جنيه للشراء، و16.78 جنيه للبيع.
من جانب آخر، أعلــن البنك املركزي 
صافــي  ارتفــاع  أمــس،  املصــري، 
 44.275 إلى  االحتياطيات األجنبيــة 
مليار دوالر، في نهاية أيار من 44.218 

مليار دوالر في نيسان.
وبحسب ما نقلت وكالة رويترز، فقد 
إلى  األجنبية  االحتياطيــات  وصلت 

44.139 مليــار دوالر فــي نهاية مايو 
.2018

وكان اجلنيه املصري قد حقق ارتفاعا 
ملحوظــا أمام الــدوالر، قبــل أيام، 
ليتخطى ألول مــرة حاجز 100 قرش 
منــذ بداية العــام، نظرا إلــى زيادة 
املعروض من العملة الصعبة وحتسن 
آراء  بحســب  املصري،  االقتصاد  أداء 

مصرفيني.
وبدأ اجلنيه املصري مســاره الصاعد 
أمام الدوالر فــي النصف الثاني من 
كانون الثاني، وهــو ما يعزوه املركزي 
إلى زيادة التدفقات النقدية الدوالرية.

وتعتمد مصر على االقتراض اخلارجي 
واألموال الســاخنة من األجانب في 
أدوات الديــن لتوفير الــدوالر بجانب 
املصــادر األساســية مثل إيــرادات 
قناة السويس والســياحة وحتويالت 

املصريني في اخلارج والصادرات.
وفي أواخر أيار املاضــي، قالت وكالة 
إن  االئتماني  للتصنيــف  »فيتــش« 
املصري شــهد حتسنا في  االقتصاد 
اســتقرار االقتصــاد الكلي وضبط 

املوازنة.
اإلصالحــات  أن  الوكالــة  وأوردت 
ســتواصل حتقيق نتائــج اقتصادية 
أفضل فيما بعد اتفاق صندوق النقد 

الدولي.

تقـرير

ارتفاع التضخم المصري في أيار الماضي
الدوالر يعاود تراجعه أمام الجنيه 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلن وزير التجارة، محمد العاني، 
انتهــاء حملة  االثنــني،  أمــس 
تســويق محصــول احلنطة في 

تسع محافظات.
ونقل بيــان للوزارة عــن العاني 
 10 بإعالننــا في  قولــه: "إحلاقا 
املوســم  ببــدء   2019 نيســان 
التســويقي لعــام 2019 اخلاص 

باستالم محصول احلنطة احمللية 
مــن املزارعــني، ونظــرا النتهاء 
الكميات املســوقة إلى مواقعنا 
تقــرر إيقــاف عمليات اســتالم 
من  احمللية  احلنطــة  محصــول 
املزارعني )التسويق( لعام 2019".

وأضــاف، أن "االيقــاف يشــمل 
جميع الفروع واملراكز التسويقية 
التالية  للمحافظــات  التابعــة 

اعتبارا من نهاية الدوام الرسمي 
ليــوم األربعــاء املقبــل البصرة 
استالم  موقع  عدا  ما  وميســان 
مطار البتيــرة وذي قــار ما عدا 
الدهيمي،  مطار  اســتالم  موقع 
واملثنــى ـ الديوانية ـ واســط ـ 
النجــفـ  كربــالءـ  بابل ما عدا 
سايلو احللة اجلديد واجملمع اخملزني 

في املرادية".

وتابع العانــي، أن "في حال وجود 
كميات من احلنطــة احمللية لدى 
املزارعــني لــم يتم تســويقها 
اآلن، يجــري حجرها لديهم  حلد 
وســيتم تدقيق هــذه الكميات 
من قبل جلان وزارية لتأييد كونها 
على  الزراعية  املســاحات  ضمن 
وفق استمارات أعـــدت لهـــذا 
الغـرض"، الفتا إلى أنه "سيجـري 

)مهربـــة  كميـــة  أي  رفـــض 
أصوليـــة(  وغيـــر  مـــدورة  أو 
وسيتعـــرض للعقوبـــات مـن 

يقـوم بذلـك".
وختــم حديثــه قائــال: "وبهذه 
بالشــكر  نتقــدم  املناســبة 
والعرفان والتقدير لرئيس مجلس 
الوزراء عــادل عبد املهدي وجلميع 
اجلهات الســاندة التي ساهمت 

في دعم واجناح حملة التســويق 
لهذا العام والتــي تعد منوذجية 
من حيــث الكميات املســتلمة 
ونوعياتها وسرعة اجناز معامالت 
االســتالم وصرف املبالــغ والتي 
تتعــد 72 ســاعة وفــي بعض 
االحيان أقل من ذلك، إضافة إلى 
وخارج  داخل  الكميات  استيعاب 

اخلطة الزراعية". 

بغداد ـ الصباح الجديد:
العراقية،  النزاهة  هيئة  أعلنت 
أمس االثنــني، ضبط مخالفات 
بعقــد اســتثمار أرض بقيمة 

ملياري دينار في كركوك.

وذكــر بيان للهيئــة، أن مكتب 
حتقيق كركــوك التابع للنزاهة 
متكن مــن تنفيذ عملية ضبط 
ألحــد املتهمــني، خملالفته بنود 
العقد املبــرم مع مديرية بلدية 

كركوك.
العقد  أن  الهيئــة،  وأضافــت 
املبرم نص على إنشــاء مشتل 
على جــزء من أحــد العقارات 
العائــدة للبلديــة، فــي حني 

قام املتهــم بإنشــاء دعامات، 
على  جتارية  بناء محالت  لغرض 
وبيعها  تأجيرها  لغرض  األرض؛ 

للمواطنني خالفا للقانون«.
العقار  مساحة  بلغت  وتابعت: 

1500 م2، ويقــع في مكان مميز 
فــي مركــز احملافظــة، وتصل 
ملياري  إلى  التقديريــة  قيمته 

دينار.
وأوضحت: جرى تنظيم محضر 

بالعمليــة،  أصولــي  ضبــط 
وعرضه رفقة األوراق التحقيقية 
على قاضــي التحقيق اخملتص، 
القانونيـة  اإلجـــراءات  التخاذ 

املناسبـة. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
املركزي  البنــك  بيانــات  أظهــرت 
مبيعات  قيمة  انخفــاض  العراقي 
املنعقد،   املزاد  في  األجنبية  العملة 

إلــى 127.04 مليــون دوالر، بتراجع 
قيمته 6.26 مليون دوالر.

وبلغ سعر الصرف 1190 ديناراً لكل 
دوالر، وفقاً لبيانــات البنك املركزي، 

فــي املــزاد املنعقد مبشــاركة 28 
مصرفــاً، إلى جانب شــركة حتويل 

مالي.
وذكــر املركــزي، أن إجمالــي البيع 

الكلي بلغ 157.42 مليون دوالر.
وأوضــح، أن حجم املبالــغ املباعة 
اخلارج  املصــارف في  أرصدة  لتعزيز 
دوالر،  مليون   125.72 قيمتها  بلغت 

في حني بلغ إجمالــي النقد املبيع 
1.32 مليون دوالر.

وفي املــزاد األخير قبــل إجازة عيد 
الفطر، أظهرت بيانات البنك املركزي 

العراقــي ارتفــاع قيمــة مبيعات 
مليون   133.3 إلى  األجنبية  العملة 
دوالر، مقارنة مببيعات املزاد السابق، 

والبالغة 124.54 مليون دوالر.

إنتهاء حملة تسويق الحنطة في 9 محافظات

النزاهة تضبط مخالفات بملياري دينار في كركوك

127 مليون دوالر مبيعات المركزي العراقي 
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زها حسن
 

األميركــي  العــداء  يُظهــر 
للفلسطينيني أن إدارة ترامب ال تريد 
منهــم إال أن يقولــوا »ال« خلطتها 

حول السالم في الشرق األوسط.
في 15 أيار/مايو، أحيا الفلسطينيون 
النكبة،  ذكــرى  األول  ذكرى حدثني: 
التي تســتذكر التهجير القســري 
الســكان  أرباع  ثالثــة  مــن  ألكثر 
الفلسطينيني من ديارهم في العام 
الســفارة  افتتاح  والثانــي،   .1948
األميركية في القدس العام املاضي، 
مــا أّدى إلــى القتل غيــر القانوني 
القنص  برصاص  لـ59 فلســطينياً 

اإلسرائيلي في غزة خالل يوم واحد.
مع أن هذين احلدثني يُعدان من املراحل 
السوداوية في تاريخ الفلسطينيني، 
أكبر  األرجح حتّدياً  سُيواجهون على 
بعد  املقبلة،  األســابيع  في غضون 
أن تكشــف إدارة ترامب النقاب عن 
خطتها للسالم في الشرق األوسط. 
الشائعات ال تنضب بشأن مضامني 
هذه اخلطة: فقد نشــرت صحيفة 
املتبّرعني  كبير  ميلكها  إســرائيلية 
أديلسون،  شــيلدون  ترامب،  حلملة 
بنــوداً مســّربة من وثيقــة اخلطة 
بحسب قولها، تشــرح بالتفاصيل 
الواليات املتحدة إقامة  كيف تعتزم 
كيــان يُدعى »فلســطني اجلديدة«، 
من شــأنه أن يُضفي طابعاً رسمياً 
على الوضع القائم راهناً، ويؤّكد كل 
اخملاوف التي انتابت الفلســطينيني 

حيال اخلطة األميركية.
األعضاء  بعــض  افتتــح  كذلــك، 
األمنــي  الســابقني فــي اجلهــاز 
يعرض  إلكترونياً  موقعاً  اإلسرائيلي 
تفاصيل  فيديــو يشــرح  شــريط 
خطــة أخــرى حتمــل اســم »حل 
الدولة اجلديــدة«، وتنّص على إقامة 
دويلــة في غــزة وجزء من ســيناء. 
حتمــل هــذه الفكرة بعــض أوجه 
شــبه مع االقتراح الذي قّدمه كبير 
مستشاري الرئيس األميركي جاريد 
كوشــنر إلى الدبلوماســيني خالل 
 2018 آذار/مارس  فــي  ُعقد  اجتماع 
في البيت األبيض ملناقشــة احللول 

لألزمة اإلنسانية في غزة.

وفقاً لكوشنر، أبرز مهندسي خطة 
التحّدث عن  السالم، من غير اجملدي 
سيادة فلســطينية عند مناقشة 
اخلطة، لكنه وعد الفلسطينيني، إذا 
املبادرة، بحياة أفضل  ما تعاونوا مع 
ومبزيٍد من الفــرص االقتصادية، مع 

ضمانات من اجملتمع الدولي.
علــى الرغم مــن هــذه املعلومات 
التي أماط عنهــا اللثام أعضاء من 
التســريبات  اإلدارة األميركية، ومن 
يوّجه  اإلعالمية مجهولــة املصدر، 
أنظارهم  الفلســطينيني  معظم 
إلى مســائل أخرى. ففي غزة، تقف 
شــفير  على  وإســرائيل  حمــاس 
مواجهة شــاملة جديدة، مع أنهما 
توّصال مؤّخراً إلى اتفاق وقف إطالق 
النار. وقد حّذر املنّســق اخلاص لألمم 
املتحدة لعملية السالم في الشرق 
األوســط نيكوالي مالدينوف من أن 
األخيرة«  »الفرصة  تكــون  رمبا  هذه 

في  شــاملة  حرب  انــدالع  لتفادي 
القطاع.

في غضــون ذلك، أشــارت منظمة 
األمم املتحدة إلــى أن نقص التمويل 
املطلوب لتوفيــر العالجات الطبية 
رمبا  الضرورية في غزة، قــد يفضي 
إلى إجراء عمليات بتر أعضاء حلوالي 
فلســطيني   7000 أصل  من   1700
أُصيبوا برصاص القوات اإلسرائيلية 
التي  الشــعبية  املظاهــرات  خالل 
الفائت.  العــام  القطاع  شــهدها 
األمم  وكالــة  ســتتوّقف  كذلــك، 
الالجئني  وتشــغيل  إلغاثة  املتحدة 
)األونروا( عن تقدمي  الفلســطينيني 
املعونات الغذائية ملليون من سكان 
غزة الذيــن يبلغ عددهــم مليوني 
نســمة، في حال لم يوّفر املانحون 
متويالً قــدره 60 مليون دوالر إضافية 

بحلول الشهر املقبل.
جتــاوز معدل البطالــة 50 في املئة 

احلصار  نتيجة  املُفقــر  القطاع  في 
الذي دام 12 عامــاً، والذي تعده األمم 
املتحدة واخلبــراء القانونيون احتالالً 
عســكرياً مســتمراً، وذلك بسبب 
على  إلسرائيل  املتواصلة  السيطرة 
املنافــذ البريــة والبحريــة واجلوية 
لذا،  النفوس في غــزة.  وســجالت 
تقّدمها  التــي  املســاعدات  تُعتبر 

األونروا لألسر بالغة األهمية.
الضفــة  فــي  األمــور  تبــدو  ال 
فالســلطة  بكثير.  أفضل  الغربية 
املالي،  اخلنق  تُواجه  الفلســطينية 
إذ إن وقف املســاعدات االقتصادية 
قبول  الســلطة  ورفض  األميركية، 
اإليــرادات الضريبيــة التي جتمعها 
إســرائيل بالنيابــة عنهــا طاملــا 
أن إســرائيل حتتفــظ بجــزء مــن 
هــذه األمــوال، يعنيــان أن اخلزينة 
بحلول  الفلســطينية ســتنضب 
ذُكر  الســياق،  وفــي هذا  الصيف. 

أركان اجليش اإلســرائيلي  رئيس  أن 
الســابق غادي أيزنكوت أبلغ املمثل 
اخلاص لترامب للمفاوضات الدولية، 
جيسون غرينبالت، أنه ينبغي التأّني 
إنها ستشعل  إذ  عند إعالن اخلطة، 
دمبــا ردود فعل عنيفة في أوســاط 
إسرائيل  قد حتتاج  الفلســطينيني 

إلى سنوات عّدة إلخمادها.
إذا ما أراد كوشــنر وفريــق الرئيس 
دونالد ترامب املعني بشؤون السالم 
فــي الشــرق األوســط أن يــدرس 
الســالم  خطــة  الفلســطينيون 
ويتفاعلــوا معها، كان من املنطقي 
بالفعل  يحاولــون  إنهــم  القــول 
حتضير بيئة مؤاتية لذلك. لكن من 
الصعب أن نصّدق أن واشنطن جاّدة 
فــي التعامل مع الفلســطينيني، 
وبخاصــة بعد تغريــدات غرينبالت 
االتهام  توّجه أصابع  التي  تويتر  عبر 
دوماً إلى القادة الفلســطينيني من 

دون توجيه أي انتقاد إلى إســرائيل، 
املشــّفرة  كوشــنر  مقابــالت  أو 
التــي يتجّنــب فيهــا احلديث عن 
الوضع القانوني الذي ســيتمتع به 
»الدَوْلتهم«  فــي  الفلســطينيون 
املســتقبلية، أو خطابات الســفير 
األشــبه  فريدمان  ديفيد  األميركي 
باملواعظ التي يتحّدث فيها عن َقَدر 
إسرائيل في التوراة والدور الذي لعبه 
ترامب في حتقيق مشيئة  وإدارة  هو 
اهلل. فــي الواقع، يبــدو وكأن فريق 
الفلســطينيني  دفع  يتعّمد  ترامب 
إلى رفض اخلطــة حتى قبل اإلعالن 

عنها.
أضــف إلى كل هذا إقفــال املكتب 
التحريــر  ملنظمــة  التمثيلــي 
واشــنطن  فــي  الفلســطينية 
العاصمــة، ورفــض منح تأشــيرة 
املتحــدة  الواليــات  إلــى  دخــول 
الفلســطينية  الســالم  ملفاوِضة 

الســابقة حنــان عشــراوي. وهنا 
تصبح األمــور واضحة للغاية، إذ إن 
إطالقاً  ليس  الفلســطينيني  قبول 
جزءاً مــن اخلطة، بــل رفضهم هو 
املتوّقــع. بعبــارة أخرى، إذا خســر 
-القدس،  شيء  كل  الفلسطينيون 
األخضر  واخلــط  الالجئني،  وعــودة 
واملادي،  املالي  واألمــن   ،1967 للعام 
 – بقيادتهم  السياســي  واالعتراف 
فلن يهتّموا باالّطالع على أي خطة 
ســالم أميركية. وستكون الرسالة 
قد وصلتهم بنحــو واضح للغاية، 
ومفادهــا أن الشــمس قــد غابت 
في األفق السياســي الــذي كانوا 
يتفاوضون حوله طيلة السنوات الـ 

28 املاضية.
من شــأن »الرفض« الفلســطيني 
يســمح  أن  األميركيــة  للخطــة 
إلســرائيل بأن تبدو وكأنها تتصّرف 
بشــهامة عند »قبولهــا« اخلطة، 
فيما هي ماضية في توســيع نطاق 
القانون اإلسرائيلي ليشمل معظم 
مناطق الضفة الغربية. من املمكن 
أن تكــون الواليات املتحــدة جاهزة 
اإلســرائيلية  بالســيادة  لالعتراف 
إذا حان الوقت املناســب لذلك، رمبا 
عندما تبرز احلاجة إلى تعبئة قاعدة 
اإلجنيليــني املؤيديــن لترامب وكبار 
املانحني املوالني إلسرائيل مع اقتراب 

موعد انتخابات العام 2020.
أخيراً، يبرز الســؤال: ما الذي يتعنّي 
علــى الفلســطينيني القيــام به 
بدالً من رفض اخلطــة؟ رمبا عليهم 
االنتظار قليالً، وإفســاح اجملال أمام 
األمم املتحدة واالحتاد األوروبي وجامعة 
للتعبير عن موقفها  العربية  الدول 
أوالً، مع اإلشــارة على نحو مناسب 
إلى قرارات مجلــس األمن والقانون 
حقوق  ومعاهدات  الدولي  اإلنساني 
اخلطة  اإلنســان. عندئٍذ، ستفشل 
مورست  التي  املهزلة  وستنكشف 
منذ البداية. ميكن للفلســطينيني 
بعــد ذلك العــودة إلــى القيام مبا 
جنحوا به ألكثر من سبعة عقود أال 
وهو: املقاومة واحلصول على الدعم 
الدولي املطلــوب للتوّصل إلى حل 

للنزاع يحترم كرامتهم اإلنسانية.

كارنيغي للشرق االوسط

عبد الناصر النجار
 

رئيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيامني 
نتنياهو الذي كان هلــل لفوزه قبل 
بارتفاع جنمه  واستبشــر  أســابيع، 
أن كان  بعــد  السياســي مجــدداً 
على شفا الســقوط في مستنقع 
فســاده.. لــم يخطر ببالــه وال في 
أسوأ كوابيسه أن يعود بعد أسابيع 
إلــى نقطة الصفر مــن جديد، عبر 
الذهــاب إلى انتخابــات جديدة بعد 
فشله في تشــكيل احلكومة، هرباً 
من تكليف رئيس حزب »أبيض أزرق« 
)كحول لفان( بني غنيتس تشــكيل 
احلكومة، وبالتالي القضاء التام على 
مستقبله السياســي ورمبا الزج به 

في السجن.
وجــد نتنياهو نفســه محاصراً في 

زاوية ضيقة، فبــدأ يتصرف كوحش 
والتهديدات  مصاب يكيل االتهامات 
فــي مختلف االجتاهــات خاصة ملن 
رأسهم  وعلى  باملتآمرين  أســماهم 
أفيغدور ليبرمان زعيم حزب »إسرائيل 
املنيع  الصد  الذي كان حائط  بيتنا«، 
أمام نتنياهــو خالل الفترة املمنوحة 

له لتشكيل احلكومة.
عالقة نتنياهــو بليبرمان بدأت على 
ويبدو  املشــتركة  املصالح  قاعــدة 
أنها ستنتهي على قاعدة تنافر هذه 

املصالح وتفتتها.
بداية العالقة بينهما بدأت في نهاية 
نتنياهو  كان  عندمــا  الثمانينيــات 
سفيراً إلسرائيل في الواليات املتحدة 
وليبرمان النجــم الصاعد بقوة في 
صديق  جمعهما  حينها  »الليكود«.. 
مشــترك وأوصى نتنياهــو بتوطيد 
رافعة  ليكون  ليبرمــان  مع  عالقاته 

له لدخولــه مكتب رئيس احلكومة.. 
وبالتالــي يعد ليبرمــان أن الفضل 
يعود إليه في وصول نتنياهو لرئاسة 
الــوزراء بعــد اغتيال رئيــس الوزراء 

اإلسرائيلي األسبق إسحق رابني.
قرر  الصغير،  الديكتاتــور  نتنياهــو 
التخلص مــن ليبرمان بعد أن أثقله 
مبطالب صعبــة التحقق واالعتراض 
على سياساته على أكثر من صعيد، 
ومــن بينهــا العالقات مــع حركة 
حماس والوضع في قطاع غزة بنحو 
عــام.. واإلصــرار على جتنيــد طلبة 
املعاهــد الدينيــة اليهودية، وكانت 
خطته تفتيت حزب »إسرائيل بيتنا«، 
وهذا ما أثار ليبرمــان، فقرر االنتقام 
من شــريكه وإخراجه من املشــهد 
.. على قاعدة  السياسي اإلسرائيلي 
أنه من أدخله إليه سابقاً وسينهيه 

اليوم.

العنــف لــم يقتصر علــى اجلانب 
السياســي، فقد امتد إلى محاوالت 
تعمد  وعليه  الشــخصي.  االغتيال 
على  بشراســة  الهجوم  نتنياهــو 
ليبرمان واتهامه علناً بأنه شــخص 
اليمني  تدميــر  إلى  يهدف  يســاري 
باملثل،  فرد  ليبرمان  أما  اإلسرائيلي... 
ومــا زالت احلــرب الشــخصية بني 

االثنني قائمة.
نتنياهــو الغــارق مبلفات الفســاد 
ضاعــت منه فرصة تشــريع قوانني 
حتميــه مــن احملاكمــة وإضعــاف 
عاد  املزعجة..  القضائية  الســلطة 
اليــوم إلــى املربــع األول في قفص 
االتهام، ما يعني احتمال ســقوطه 

السياسي بالضربة القاضية.
واحلزبــي  السياســي  املشــهد 
اإلسرائيلي يبدو قامتاً في ظل العنف 
السياسي والشــخصي ليس فقط 

بني الثنائــي نتنياهو ليبرمان، بل بني 
كثير من القيادات اإلسرائيلية، لكن 
الســؤال املطروح يبقى: هل ستؤثر 
االنتخابــات املقبلة فــي أيلول على 

اخلارطة احلزبية القائمة.
استطالعات الرأي التي أجريت خالل 
اليومني املاضيني تشير إلى أن اليمني 
اإلســرائيلي ســيعزز صفوفه فيما 
ستكون اخلســارة من نصيب أحزاب 
اخلاسرين  أكبر  وأن  والوسط،  اليسار 
ســيكون حزب العمل الــذي رمبا لن 
يتمكن من اجتياز نسبة احلسم في 
االنتخابــات املقبلــة. الليكود الذي 
سيعيد كحلون إلى صفوفه سيرتفع 
مقعدين، وإذا ما انضمت إليه إيليت 
إلى  شاكيد فسيرتفع عدد مقاعده 
41 مقعداً.. أما حزب »إسرائيل بيتنا« 
إضافية  بأربعة  يرفع مقاعــده  فقد 
على حساب حزبي »شاس« و«أبيض 

مقعديــن  سيخســر  الــذي  أزرق« 
مقعداً..   33 مقاعــده  عدد  ليصبح 
أمــا األحــزاب العربية فستخســر 
مقعدين على األقل في حال استمرار 

االنفصال بينها.
اجلديد  اليمني  حزب  ســيحصل  رمبا 
برئاسة شكيد ونفتالي على خمسة 
مقاعد بعدما فشل في اجتياز نسبة 
احلســم في االنتخابات الســابقة. 
وبناء على ذلك فإن اليمني اإلسرائيلي 
 72 سيعزز صفوفه وسيحصل على 
مقعداً، فيما ســيضعف الوســط 
واليسار وســيحصل فقط على 48 
مقعداً، ما يتيح لنتنياهو تشــكيل 
حكومة راســخة من أحزاب اليمني 

واليمني املتطرف.
هذا الســيناريو األكثــر احتماالً إال 
إذا حصل تغيــر دراماتيكي ومت تقدمي 
نتنياهو.  اتهام رســمية ضد  الئحة 

بــني  الصــراع  وقتهــا ســيحتدم 
قيادات الليكود بشــأن الزعامة؟ أما 
بالنســبة لفلسطينيي الداخل فإن 
اخلســارة محتملــة إال إذا متت إعادة 
واستنهاض  الواســع  التحالف  بناء 
وتخلى  الفلســطينية،  اجلماهيــر 
البعض عن مصاحلهم الشــخصية 
الضيقــة، وقتها رمبا يعــود الوضع 
إلى سابق عهده في االنتخابات قبل 

األخيرة.
الفلسطيني ال شيء  الصعيد  على 
ســيتغير في ظل اســتمرار حكم 
االســتيطان  تواصل  مــع  اليمــني 
وفرض سياسة األمر الواقع والفصل 
العنصري. واملؤكــد هنا هو دفن حل 
الدولتــني، وليس اإلعــالن عن موت 

الفكرة فقط.

جريدة االيام
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رفٌض متوّقع سلفًا

ستيفن س. روتش
 

نيوهافني 

بتزوير  تســمح حكومات  »عندما   
أو استنســاخ منتجــات أميركية، 
فإنهــا بهذا تســرق مســتقبلنا، 
وهذه ليســت جتارة حــرة«. هكذا 
قال الرئيس األميركي رونالد ريجان، 
اتفاق  إبرام  اليابان بعد  معلقا على 
بــالزا فــي ســبتمبر/أيلول 1985. 
ومــا يجري اليوم يشــبه، في كثير 
مــن النواحي، نســخة جديدة من 
هــذا الفيلم مــن ثمانينيات القرن 
أحد  العشــرين، ولكن مع حلــول 
جنوم تلفزيون الواقع محل جنم أفالم 
ـ ومع وغد  هوليــود في دور الرئيسـ 

جديد في محل اليابان.
العشــرين،  القرن  ثمانينيــات  في 
جرى تصوير اليابــان على أنها أكبر 
تهديد اقتصادي يواجــه أميركا ــ 
مزاعم سرقة  ليس فقط بســبب 
امللكية الفكرية، ولكن أيضا بسبب 
مخاوف حــول التالعــب بالعملة، 
ترعاها  التي  الصناعية  والسياسة 
الدولــة، وتفريغ قطاع التصنيع في 
الواليات املتحــدة، والعجز التجاري 
الثنائي الهائــل. في مواجهتها مع 
اليابان  تراجعت  املتحــدة،  الواليات 
فــي نهاية املطــاف، لكنها دفعت 
ــ  تراجعها  باهظــا بســبب  ثمنا 

ما يقرب مــن ثالثة عقود »ضائعة« 
من الركــود االقتصادي واالنكماش. 
واليوم تلعب الصني نفس الدور في 

نفس احلبكة الدرامية.
علــى الرغم من النزعــة التجارية 
البغيضــة في احلالتني، فإن شــيئا 
اليابان والصني:  آخر كان يجمع بني 
وقعــت كل منهمــا ضحية  فقد 
للعادة األميركية املؤسفة املتمثلة 
في اســتخدام آخرين ككباش فداء 
ملشكالت أميركا االقتصادية. ومثله 
كمثل تقريــع اليابان في ثمانينيات 
الصني  تقريع  يأتي  العشرين،  القرن 
اليوم كمحصلة طبيعية الختالالت 
االقتصاد الكلي املراوغة في أميركا. 
في كلتــا احلالتني، تســبب نقص 
حاد في االدخار احمللــي في الواليات 
املتحــدة في إحــداث عجز ضخم 
في احلســاب اجلاري وعجز جتاري. مما 
مهد الســاحة ملعركتــني، تفصل 
مع عمالقني  عامــا،  ثالثون  بينهما 
اقتصاديني في آســيا. عندما تولى 
ريجــان منصبــه فــي يناير/كانون 
1981، كان صافي  الثاني من عــام 
معدل االدخــار احمللي نحو %7.8 من 
الدخل الوطني، وكان احلساب اجلاري 
متوازنــا في األســاس. في غضون 
العــام، وبفضل  عامــني ونصــف 
تخفيضات ريجــان الضريبية التي 
حظيت بشــعبية هائلة، انخفض 
معدل االدخار احمللي إلى %3.7، وحتول 
ميزان احلســاب اجلاري والتجارة في 

السلع إلى العجز الدائم. وفي هذا 
اجلانب املهم، كانت مشكلة أميركا 
التجاريــة املزعومة من صنعها إلى 

حد كبير.
مــع ذلــك، كانــت إدارة ريجان في 
حالة إنكار. وكان تقدير العالقة بني 
التجاري  التــوازن  االدخار واختالالت 
وبــدال من ذلك،  أو معدوما.  ضئيال 
كان اللوم يلقى علــى اليابان، التي 
كانت متثل %42 من العجز التجاري 
في الســلع في النصــف األول من 
ثمانينيات القرن العشرين. ثم حتول 
تقريــع اليابان إلى ممارســة قائمة 
بذاتها من خالل مجموعة واســعة 
مــن املظالم حول ممارســات جتارية 
غير عادلة وغيــر قانونية. في ذلك 
نائب  الهجــوم  تولــى قيادة  احلني، 
الشــاب  األميركي  التجاري  املمثل 

روبرت اليتزر.
بعد مرور ثالثــني عاما، جند أن أوجه 
الشــبه شــديدة الوضــوح. على 
عكــس ريجان، لــم يــرث الرئيس 
دونالــد ترامــب اقتصــادا أميركيا 
يتمتــع بوفرة من االدخــار. فعندما 
تولى ترامب منصبه في يناير/كانون 
الثانــي 2017، كان صافــي معدل 
%3 فقــط، وهذا أقل  االدخار احمللي 
كثيرا من نصف املعــدل في بداية 
عهد ريجان. لكنه، كمثل ســلفه 
الذي حتدث ببالغة عن »صباح جديد 
أيضا  ترامب  اختــار  أميــركا«،  في 
ــ  الكبيرة  الضريبية  التخفيضات 

ولكن هذه املرة حتت شــعار »جعل 
أميركا عظيمة مرة أخرى«.

املتوقع  التوســع  النتيجة  كانــت 
في عجز املوازنــة الفيدرالية، الذي 
يعــوض ويزيد عن االرتفــاع الدوري 
التي تصاحب  اخلاصة  املدخرات  في 
عــادة التوســع االقتصــادي الذي 
يقترب مــن النضوج. ونتيجة لهذا، 
انخفض صافي معدل االدخار احمللي 
فعليا إلى %2.8 من الدخل الوطني 
2018، لكي تظل  أواخر عام  بحلول 
الدولية  األميركية  التوازن  اختالالت 
في املنطقة احلمــراء بعمق ــ مع 
ارتفاع عجز احلساب اجلاري إلى 2.6% 
من الناجت احمللي اإلجمالي، واتســاع 
فجوة التجارة في السلع إلى 4.5% 

في أواخر عام 2018.
الذي  بالدور  الصــني  وهنا تضطلع 
لعبتــه اليابــان فــي الثمانينيات. 
على الســطح، يبدو التهديد أشد 
خطــورة. فقد مثلــت الصني نحو 
%48 مــن العجز األميركي في جتارة 
الســلع فــي عــام 2018، مقارنة 
 42% التــي بلغت  اليابان  بحصــة 
في النصــف األول من الثمانينيات. 
لكن املقارنة تتشوه بِفعل سالسل 
اإلمــداد العامليــة، التــي لم تكن 
الثمانينيات. تشــير  موجودة فــي 
التعاون  منظمــة  مــن  البيانــات 
االقتصــادي والتنميــة ومنظمــة 
 35% إلــى أن نحو  التجارة العاملية 
إلى %40 من العجز التجاري الثنائي 

بــني الواليــات املتحــدة والصــني 
خارج  صنعــت  مدخــالت  تعكس 
وُشِحَنت  َعت  ُجـــمِّ لكنها  الصني 
إلــى الواليات املتحــدة من الصني. 
وهذا يعني أن القسم املصنوع في 
الصني من العجز التجاري األميركي 
اليوم أصغر فــي حقيقة األمر من 

حصة اليابان في الثمانينيات.
مثلــه كمثــل تقريع اليابــان في 
تقريع  انفجــار  كان  الثمانينيــات، 
الصني اليــوم منتزعــا بارتياح من 
ســياق االقتصاد الكلي األوسع في 
أميركا. وهو خطأ جســيم. فبدون 
زيــادة االدخار الوطني ــــ وهو أمر 
مســتبعد إلى حد كبيــر في ظل 
مسار امليزانية األميركية احلالية ــ 
ســتتحول التجارة ببساطة بعيدا 
عن الصني إلى غيرها من شــركاء 
احتمال  ومــع  التجاريني.  أميــركا 
إلى  التجاري  االنحــراف  هجرة هذا 
منصــات أعلى تكلفة في شــتى 
يتلقى  فســوف  العالــم،  أنحــاء 
األميركيــون ضربة  املســتهلكون 

تعادل وظيفيا زيادة ضريبية كبيرة.
مــن عجيــب املفارقــات أن ترامب 
اخملضرم  ذاته،  اليتزر  روبرت  استدعى 
في معارك التجــارة مع اليابان في 
الهجوم ضد  لقيــادة  الثمانينيات، 
الصني. من ســوء احلظ أن اليتزر ال 
يــزال على نفس القــدر من اجلهل 
الذي كان عليــه آنذاك فيما يتصل 
بحجة االقتصــاد الكلي. في كلتا 

احلالتني، كانت الواليات املتحدة في 
الوهم.  إنكار تكاد تقترب من  حالة 
نظريات جانب  في  انغماسها  ففي 
اخملتبرة  غيــر  االقتصادية  العــرض 
بأن  القائلة  النظريــة  ــ وخاصــة 
التخفيضــات الضريبية ســتمول 
إدارة ريجان  نفسها ذاتيا ــ فشلت 
في تقديــر الروابط بني عجز املوازنة 
والعجز التجــاري املتضخمني على 
نحــو متزايد. واليوم جنــد أن القوة 
املغريــة التــي تتمتع بها أســعار 
الفائدة املنخفضة، مقترنة بأحدث 
ساللة من اقتصاد الدجل والشعوذة 
النقديــة احلديثة ــ ال  النظرية  ــ 
تقــل إغواء إلدارة ترامــب واإلجماع 
من احلزبني علــى تقريع الصني في 
الكوجنــرس األميركــي. اآلن يجري 
جتاهل قيود االقتصــاد الكلي التي 
تواجه االقتصــاد األميركي العاجز 
عن االدخار لســبب وجيه: فال توجد 
دائرة مناصرة سياسيا خلفض العجز 
التجــاري عن طريــق خفض عجز 
املوازنة وبالتالي تعزيز االدخار احمللي. 
الواقــع أن أميركا تريد االســتئثار 
بكل شــيء، على الرغم من نظام 
الرعاية الصحيــة الذي يبتلع 18% 
من ناجتها احمللي اإلجمالي، واإلنفاق 
الدفاعي الذي يتجاوز مجموع أكبر 
تالية  عســكرية  ميزانيات  ســبع 
على مســتوى العالم، وتخفيضات 
ضريبية تسببت في خفض عائدات 
 16.5% احلكومــة الفيدرالية إلــى 

النــاجت احمللي اإلجمالــي، وهذا  من 
أقل كثيرا من متوســط %17.4 في 

السنوات اخلمسني املاضية.
الواقع أن هذه النسخة اجلديدة من 
فيلم قدمي محبطة ومحيرة في أقل 
تقدير. فمــرة أخرى، وجدت الواليات 
املتحدة أنه من األسهل كثيرا تقريع 
ولوم آخرين ــ اليابان آنذاك، والصني 
اآلن ــ بدال مــن محاولة العيش مبا 
يتفق مع حــدود إمكانياتها. ولكن 
الفيلم  ينتهــي هذا  رمبا  املرة،  هذه 

إلى خامتة مختلفة متاما.
روتش: عضــو هيئة  ســتيفن س. 
ورئيس  ييل،  جامعــة  في  التدريس 
مورجان ســتانلي في آسيا سابقا، 
وهــو مؤلف كتــاب »عالقــة غير 
متوازنة: االعتماد املتبادل بني أميركا 

والصني«.

بروجيكت سنديكيت
www.project-syndicate.org

اليابان آنذاك، الصين اآلن

ستيفن س. روتش
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وتوجهاته، على  ومنهجــه  البحث  بنظرة 
سبيل املثال كتابات علي الوردي في القرن 
العشــرين، و فالح عبد اجلبــار الخ  لنصل 
جلهــد الكاتبني محمد غــازي االخرس في 
كتابه) السيرة و العنف الثقافي( )4( و فالح 
رحيم في كتابــه )ازمة التنوير العراقي( 5( 
اللذين حتدثــا في الثقافة مــن منظورها 
االدبــي  واملعرفــي، وقد خــال الكتابان من 
اإلشارة الى النسويات، سوى كتاب األخرس 
)عن نــازك املالئكة، بيد ان االحاطة مبفهوم 
الثقافة مبا تعني فــي العالقة بينها و بني 
مفهــوم ) العراقيــة( يحتاج الى دراســة 
متشــعبة، فليســت الثقافــة العراقية 
مبفهومهــا اجلامع عاد ممكنا، لوجود اضراب 
مختلفة من الثقافات العراقية التي راحت 
ترســخ لها قاعدة انطــالق مبفردها على 
الثقافة االم، لهذا من الصعوبة  حســاب 
اجلزم بوجــود ثقافة عراقيــة إال في تعدد 
الهويات القوميــة  والعرقية والطائفية و 
العراقية  الثقافة  االثنية، مبعنى لم تعــد 

إال عنوانا عريضا  لعشرات الثقافات، وهي 
حالة  اوجدها االســتعمار حينما نظر الى 
ان تفتيت املركزيات يولد ثقافات الهوامش 
وهي ضعيفة ميكن اصطيادها و السيطرة 
عليها ، لكنه لم يحســب ملا سيؤول اليه 
ردتهــا فيما بعد االســتعمار  الوضع في 
على املكونات الثقافية، بإنتاجها حالة من 
الفوضــى اثرت على العالــم بأجمعه، ألن 
الثقافة تعني اوال تراكما  من العمل الفني 
و الذهني  وثانيا الصيرورة التي يحصل بها 
االرتقاء  الروحاني والذهنــي  وثالثا القيم 
والعادات واملعتقدات واملمارســات  الرمزية 
التــي يوظفها الرجال والنســاء في احلياة  
ورابعا  الطرية الكلية  املعتمدة في احلياة 
بتعبير تيري إيغلنت التي تشــكل الثقافة، 
فهي ليست نظرية  تفسيرية، بل هي تنتج 
معرفــة بيد الرجال و النســاء  مجتمعني 
فاعلني، هذا الرهط الذي يطلق عليه احيانا 
بالنخبة، اي الصفوة التي متتلك االستعداد 
النفســي و االخالقي و الروحي في إيصال 

الثقافة. 

هوية
 املرأة العراقية في ظل ثقافات التكتل

ما هي النخبة العراقية املؤهلة  في توطني 
الثقافة العراقيــة و تثبيت مالمحها بعد 
حقبــة ما بعد االســتعمار، و متكني  املرأة  
العراقيــة فــي الوصول الــى هويتها في 
ظل تلك الثقافات  مــا بعد الكولونيالية، 
أوال ال توجــد معالــم للنخبــة العراقية 
باملعنى االصطالحي، إمنا هو تكتل وظيفي 
ألشخاص اتفق على تســميته نخبة في 
مجتمــع مفتــت )بعــد 2003( ثانيا هذه 
النخب تعتمد علــى نظام ابوي ذي صبغة 
ذكوريــة ال يهتم بالدراســات النســوية  
كما تذهب الى ذلك زهــراء علي  الباحثة 
االكادميية  العراقية  فــي كتابها ) املرأة  و 
اجلندر في العراق بني بنــاء االمة و التفتت 
( الصادر عن دار جامعة كامبرج نهاية عام 
3018 الــذي تناولت  التاريــخ االجتماعي  
للحــركات النســوية  والنســويات  في 
العراق، وثالثا ميكن النظــر الى اهتمامات 
تلك النخب في )4( اماكن، في املؤسســة 
احلكومية، الســلطات الثالث  وترســيمة 
الدولة و مؤسســاتها الرســمية حيث ان 
التصــورات الرمزية لثقافــة الدولة  تقوم 
النسوية،  للدراســات  ممنهج  تغييب  على 

ألن الدولة االبوية ال تنظر الى املرأة إال وفق 
ذكوريتها، في التسلســل االبوي الذكوري 
الذي ال يعطي للمرأة أي ســلطة قرار ولو 
كان تنفيذيا إال في حدود ) الكوتا( وتتعامل 
مــع املرأة رســميا عــن طريــق عالقتها 
بالدستور الذي لم يفهم إن االعتماد على 
بناء مؤسسة للدراســات النسوية تعتبر 
من ميزات االنظمــة املعاصرة، في متاهات 
الدولــة املرأة رقــم و حالة ســواء أكانت 
مطلقــة ارملة امرأة شــهيد الخ، النخب 

السياســية ال تفهــم احلــاالت املرتبطة 
بإنسانية املرأة، و غياب الدراسات النسوية 
يعم باقــي النخــب الدينيــة واجلامعية 
والثقافيــة، في وطن كالعراق  املفتت املرأة 
اول اخلاســرين، فإذا ما كانت  الدولة عاجزة 
عن إعطائهــا حقوقها وإبراز هويتها، ففي 
احلــوزات واملعاهد الدينية تلتف بالســواد  
وتوضع باخلدور في ثقافة احلرمي حيث الدين 
يشــدد عليها بالنظام البطريركي، وكانت 
اجلامعــات هي الصرح الذي نتوقعه يعتني 

باملرأة، ويؤســس لها الدراسات  النسوية، 
الدراســات،  تلك  نتفاجأ بغيــاب  لكننــا 
و اللهــاث خلــف الصيحــة املزيفــة في 
االهتمام  بالنسويات  في الدراسات العليا، 
وتظــل نخبة االدبــاء واملثقفني تؤكد على 
املثقفني في  وتدني وعي  ثقافتنا  هشاشة 
فهم اهمية الدراســات النســوية، ألنهم 
اتخذوا النســوية تقليعة حداثية يتباهون 
بدراستها مبا ميكن ان نطلق عليها ) املثاقفة( 
بينمــا املفترض قيام تلــك النخب بإيجاد  
مؤسسات تؤهل  النســاء ليكن  فاعالت  
في ثقافة متعددة فاعلة، إن الســبب في 
إهمال تأسيس دراسات نسوية ميثل تفاقم 
النظام البطريركي  في اجملتمعات العراقية 
املتباينة، و استقرار النظرة الدونية للمرأة، 

وإلقائها نحو دستوبيا الثقافة الشعبية 
املــرأة  والثقافة الشــعبية  فــي العراق  
يشكالن دستوبيا حيث تنعدم التخصصات  
التي تنتشل املرأة من قمع مضاعف، القمع 
والعادات  الفنــون  الذي تســلطه  االنثوي 
واملمارســات غير الالئقة في إنشاء النساء 
السويات، حيث ينشأن  في مجتمع انتاجي 
قامع لهن  مــن قبل العرف الــذي نقوده 
اكراهــات النســاء املســترجالت ) اجلدات 
و االمهات املســنات( التي تســتوطن في 
ثقافة شــعبية قوامها الذكورة، وحركتها 
االخصاء االنثوي، وهذه الثقافة الفاســدة 
هي اخطر مؤسسة ال نتاج القمع االنثوي، 
فال بد من إنشاء دراسات نسوية تخصصية 

تنتشل النساء من وهدة االستعباد.

إحاالت 
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لهذا  الطويــل  العنــوان  إختصار  ميكننــا 
البحث الى الدراسات النسوية في الثقافة 
العراقية املعاصــرة! كما يراه البعض لكنه 
برأيــي لن يحقق مــا ابتغيه مــن مطلب، 
فليس القول إن هناك إشــكاليات في وجود 
الدراســات النســوية في ثقافتنا العراقية 
املعاصرة من عدمها فحسب، إمنا ان وجدت 
كيــف تنظر فئات املثقفــني على مختلف 
اجتاهاتهــم لتلــك الدراســات، بجدية ام 
بسخرية، مبسؤولية ام بعدم اكتراث الخ من 
هنا يجب ان نعرف ما الثقافة؟ وما شــكل 
الثقافة او الثقافــات العراقية املعاصرة ؟! 
ونوع الدراسات النســوية التي تعترف بها 
تلك الفئات اصال! ثــم اخيرا الربط بني كل 

هذه املسائل في بحث موجز كالعادة 
املاركســي  املنظر  يقــدم  الثقافــة؟  مــا 
البريطاني االســتاذ املتميز لألدب االنكليزي 
في جامعة النكاستر تيري ايغلنت في كتابه 
املثيــر ) الثقافــة ( )1( تعريف  للثقافة  في 
مقدمة الكتاب  الثقافــة مفهوم  متعدد 
االوجــه االمر الذي يفاقــم صعوبة اعتماد 
مفهوم  موحد  بالــغ التحديد  و الصرامة 
بشــأن الثقافة ، و يضيف لــه في الفصل 
االول ) الثقافة  و احلضارة ()2( الثقافة مفردة  
معقدة  على نحو اســتثنائي، فقد شــاع 
إدعــاء بأنها املفردة  الثانيــة او الثالثة  في 
ترتيب  الكلمــات االكثر  تعقيدا في  اللغة 
االنكليزية ، و هذا في احلقيقة ليس تعريفا 
بالضبــط، إمنا هــو وصف ملفهــوم هالمي 
فضفاض يتقبل كل التعاريف لكل االشياء 
املتعلقة باإلنسان و نشاطاته، اي ان الثقافة  
واحدة مــن اكثر املفردات إشــكالية  على 
صعيــد املفهوم  والتعليقــات ، كما ظلت 
الدراسات الثقافية  التي تعد حقال معرفيا 
تتداخل فيه االنثربولوجيا  و السوسيولوجيا 
وتاريــخ األفــكار واللغويــات  والفلكلــور 
ميدان  املؤسساتية  احلكومية  والسياسات 
جتــاذب فيه )3( لهذا تأتــي صعوبة املفهوم 
في إنه تداخل في كل نشــاط يخصنا نحن 
البشر، فإذا قلنا الثقافة العراقية إمنا نعني 
كل ما ميت لهذا املكان اجلغرافي احملدد على 
االرض بصلة، و لعل الدراسات الثقافية التي 
عاجلت الثقافــة العراقية في راهنها اجلالي 
لم تصل الى حدود اإلقناع ، ألنها محكومة 

الدراسات النسوية في الثقافة العراقية المعاصرة

قصة

بوستاصدارات

عامر كامل السامرائي
لم يعد العيــد كما كان ســابقاً، أو رمبا لم 
أعد أنا كما عهدت نفسي، فسنوات الغربة 
الطويلــة التي التهمت كل مشــاعر الفرح 
مثل »األرضة« التي تنخر اخلشب وحتوله إلى 
رمــاد أصفر، جعلت أيــام األعياد متر خاطفة 
كالشــهب دون أن تترك خلفهــا أي أثر غير 

ومضة ذات مالمح مجهولة.
أكتــظ مطعم »صمــد العراقــي« في دبي 
بالعراقيــني، االطفال يتصارخــون، لم ميس 
العيد منهم سوى مالبسهم اجلديدة، والتي 

بدأت تأخذ »عيديتها« من الكباب واملَرَق.  
قبــل أن اتنــاول الطعام الــذي ازدحمت به 
منضدتنــا راحت عيناَي تتجــوالن في أركان 
القاعــة وبــدأُت اتفحــص بفضــول وجوه 
اجلالســني حولنا، باحثاً باهتمــام مبالغ عن 
فرحة العيد التي البد لها في مثل هذا اليوم 
وأن تتربــع على وجه أحد مــا في هذا املكان 

الواســع، بينما بدأت زوجتــي تنهي وتأمر 
األطفال بعدم العبث باخلبز والتراشق بنعم 

اهلل.
  - حرام ماما، حبيبي اهلل يزعل، كررتها ألف 

مرة دون فائدة، كما كانت تفعل أمي معنا.
قبل ان ننتهي من الغداء، وإلشباع فضولي 
البحث عن شخص  استهوتني فكرة  أيضاً 
ما اســأله فيما لو كان يشعر بالفرح حقاً، 
لعلنــي أجد مبرراً لشــعوري املتحجر هذا، 

فالوجوه من حولي لم تبح بشــيء. فقررت 
البحث عن شــخص أعرفــه يكون ضحية 
سائغة لرغبتي العارمة في معرفة ما يكنه 
صــدر اآلخرين في مثل هــذا اليوم. اقنعت 
زوجتي في الذهاب لزيارة صديقتها املطّلقة، 

ومواساتها في مثل هذا اليوم املبارك.
  - واهلل تكسبني بيها أجر. - قلت لها كمن 

يريد ان يؤكد اقتناعها بالفكرة.
خرجنا إلى الشارع، استقلت هي واألطفال 

سيارة األجرة، وبقيت أنا وحدي واقفاً أتلفت، 
ثم انطلقت هائماً على وجهي أذرع شــوارع 
املدينة الصغيرة مييناً وشماالً، أحدق بوجوه 
املارة، عســى أن يقع نظري على أحد أعرفه 
ولو من بعيد، ولكنني لم أصادف أحد؛ رغم 
أنني أعيش في هذه املدينة منذ اربعة أعوام. 
شغلتني فكرة أن اتوقع عدد األصدقاء الذين 
ســيبادرونني التحية خالل هذه املســافة 
ويهنؤونني بالعيد بوجوه بشوشة، لو أنني 

كنت في بلدي اآلن.
تخيلت وجوه اهلــي واقاربي، ورحت اقلبها 
واحداً تلو اآلخر كمن يتصفح البوماً للصور. 
اســترجعت في ذهني ايام طفولتي والفرح 
بالعيد مثل شريط ســينمائي، واستغربت 
كثيراً انه لم يعد باستطاعتي تذكر األلوان، 
وإمنا كنــت أراها باألبيض واألســود فقط، 
أجهــدت ذاكرتي دون جدوى فــي تذكر لون 
احلــذاء اجلديد الذي وضعتــه قرب مخدتي 
ليلة عرفة ولون البدلة التي فرشــتها على 
سريري بينما منت انا تلك الليلة على األرض 
قرب الســرير. كانت فرحتــي ال يضاهيها 

شــيء أبداً، ولوال حتذير أُمي لنــا من ارتداء 
مالبس العيــد قبل طلــوع الفجر-«لكيال 
يزعل علينا العيد« لكنت لبستها وانتظرت 

حتى الصباح.
أكثــر ما كان يفرحني في العيد هو الذهاب 
الى الســينما، ال أدرى ملاذا لم تكن جتذبني 
العاب  الهــواء وغيرها من  املراجيح ودوالب 
الصبيــان. كنــت أدخل إلى الســينما دون 
تعيني، فقط جملرد مشاهدة الفلم. ال تهمني 
اسمائها وال حتى يافطاتها املرسومة بألوان 
صاخبة، لوجــوه املمثلني واملمثالت النصف 
عاريات احيانا. وإمنا كنت اتدافع للوصول إلى 
شباك التذاكر املزدحم بأشخاص أكبر مني 

سناً للحصول على تذكرة.
قطع شــريط مخيلتي تلك شخص أشقر 
الشــعر بعينني مبتسمتني بســؤاله عن 
الوقــت. فاعتذرت بخجل عن عدم معرفتي، 
واســتغربت جداً كوني لم أحمل ســاعة 
يدويــة منــذ أن وصلت إلــى هــذا البلد، 
وأدهشني أنه ومنذ ذلك الوقت لم يسألني 

أحد عن الوقت ايضاً.

بدأ التعــب يدب في ســاقي، وانــا اجوب 
الشــوارع، دخلــت الكثيــر مــن املطاعم، 
وفتشت بهو فنادق عدة، ولكن لم تطالعني 
غير وجوه غريبة آلية التقاسيم، لم أستطع 

أن اتفرس منها اي شيء.
- ألهذا احلد تبلدت احاسيســي؟ - ســالت 

نفسي بحسرة وألم.
جلســت إلى حائط إحدى املطاعم بانتظار 
أن يأتــي أحد اعرفــه، وضعــت ارنبة انفي 
بني ركبتي. فغفيت. اســتيقظت على رنة 

هاتفي احملمول.
- حبيبي وين صرت؟ األطفال يريدون ينامون. 

- هتفت زوجتي.
ال أدري كم مضى مــن الوقت وانا على هذه 
احلالة، فالظالم نشــر عباءته على املدينة. 
تألألت املصابيح واغرقت الشوارع بلون أصفر 
شــاحب. حركت رجلي ألنهض، ســمعت 
جلجلة نقود معدنيــة تناثرت حولي رماها 
لي بعض املارة، التقطتها بســرعة ودفعت 
نفســي متهاويا خلف سائق سيارة األجرة 

ينتابني اخلجل.

 
ابــو اجلول »رواية  صدرت للروائي« وحيد 
جديدة حتمل عنــوان »عنق الغراب«، عن 
وتقع  والترجمــة،  للنشــر  الدرويش  دار 
املتوســط،  182 صفحة من احلجم  في 
وهي الرواية الثالثة للمؤلف بعد روايتي 
منتصف مائل، ونهار يوم أحد، باإلضافة 

الى نصوص نثرية بعنوان غرق طفيف.
 وحيد ابــو اجلول قــال لوكالــة االنباء 

العراقيــة )واع(، إن »رواية عنق الغراب 
اربعة فصول ومســتهلني  تتضمــن 
لهما صلــة بواقع املدينــة، التي هي 
لب الرواية، التي يخيم عليها السواد 
واخلوف من القتل واالشــباح اخلارجة 
من االزقة وعتمة اروقة مبنى البلدية«.
تتناول  »الرواية  أن  اجلــول،  ابو  واضاف 
قصــة حب ال وجود لهــا إال في قراءة 
الفنجان وخياالت رجل قصير القامة، 

ينتهــي به احلال مذبوحــا في املبنى، 
الــذي يعمل فيه حارســا ليليا وثمة 
احــداث اخرى ال ميكن اإلشــارة إليها 
باختصار بسيط كمن ينظر الى ظله 

لثواني ثم ميضي إلى النهاية«.
اخيــرا قــال املؤلــف ان »الرواية هي 
القارئ.  وفكر  لعني  مساحة مفتوحة 
واتوقع لها ان تنال حيــزا من اهتمام 

القراء والنقاد«.

  
صدر حديثاً عن دار هبة )ناشرون وموزعون( 
كتــاب جديد للناقــد واألكادميي األردني 
السمرة  »محمود  بعنوان  خليل  إبراهيم 
والنقــد األدبــي، -1923 2018« في 126 
صفحة من القطع املتوســط. ويتضمن 
الكتاب تعريفاً بالسمرة، وسبعة فصول 
مــع مقدمة تروي بعــض التفاصيل من 
ومنجزاته،  وطموحاته  ودراســته  حياته 
منــذ التحاقه باجلامعــة األردنية إلى أن 

اختير وزيراً للثقافة.
ويعرض خليــل في الفصول الســبعة 
آراء الســمرة في النقد القدمي، ودراساته 

في النقد العربي احلديث، وال ســيما 
دراســته خلطاب طه حسني النقدي، 
ودراســته للنقد عند العقــاد، ولدى 
محمــد مندور، مــروراً بالنقد احلديث 
الغربــي وتياراتــه ومدارســه، فضالً 
عما أسهم به الســمرة من دراسات 
تندرج في إطار التثاقف واالطالع على 
خطــاب اآلخر النقدي، مــع التعريف 
لدى  واألدبية  النقدية  املذاهب  ببعض 
الغربيــني، وتأثيرها فــي األدب العربي 

احلديث.
ن  واختتم املؤلف الكتاب بخامتة تتضمَّ
أبرز نتائج دراســته، وفي مقدمتها أن 

الســمرة لم يكن راضيــا عن تقلبات 
العقـــاد فـــي نقـــده وتناقضاتـه، 
وال عن آراء عميــد األدب العربي التي 
ال تخلو مــن اضطــراٍب وتناقض، وال 
عن دراســات محمد مندور للمسرح 
الفتقارهــا للعمــــق، وال عن شــعر 
ألنه شــعر  الكبرى،  العربية  الثــورة 
حماســي وتقليدي ال جتديــد فيه، وال 
عن أدب جبـران الــــذي يعده منوذجا 
لألدب العابر الذي ال يحظــى باخللود، 
وال عن روايات حســني فريــز ملا فيها 
من مواعظ، ومنطّيــــة في رســــم 

الشخــوص.

عيد مغترب

»عنق الغراب« جديد وحيد أبو الجول

»محمود السمرة والنقد األدبي« جديد الكاتب إبراهيم خليل

غالف كتاب الثقافة لتيري إيغلن

ما هي النخبة العراقية 
المؤهلة  في توطين الثقافة 

العراقية و تثبيت مالمحها 
بعد حقبة ما بعد االستعمار، 

و تمكين  المرأة  العراقية 
في الوصول الى هويتها في 

ظل تلك الثقافات  ما بعد 
الكولونيالية، أوال ال توجد 

معالم للنخبة العراقية بالمعنى 
االصطالحي، إنما هو تكتل 

وظيفي ألشخاص اتفق على 
تسميته نخبة في مجتمع 

مفتت )بعد 2003(

حبيب السامر



كتب

األسطورة:
)) )كان العــرب ذوي( تفّوق مطلق في 
األسلحة، تفّوق طاٍغ في القوى اجملّندة 

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

احلقيقة:
كان لدى يهود فلسطني دائماً أسلحة 
أفضل وأكثر مما لدى الفلسطينيني أو 
الدول العربية اجملاورة. وفي الوقت الذي 
كان محظوراً فيه على العرب واليهود، 
رسمياً شراء األســلحة من الواليات 
الغربية، كان  الدول  املتحدة ومعظم 
اليهود منذ أوائل عام 1948 يحصلون 
سراً على كميات كبيرة من األسلحة 
تضمنت  وقد  تشيكوسلوفاكيا.  من 
 5000 بندقية،   24500 واحدة  صفقة 
رشاش خفيف، 200 رشاش متوسط، 
54 مليون طلقــة و25 طائرة حربية 
من نوع مسرشــميت. وعندما بدأت 
حرب الوحــدات النظامية في 5 أيار/
مايــو، عــام 1948، كان فــي مقدار 
اإلسرائيليني أن ينزلوا إلى امليدان 800 
ســيارة مصّفحة مقابل 131 للعرب 
مجتمعــني، 787 مدفع مورتر وأربعة 
مدافع ميدان، مقابل 40 مدفع مورتر 

و102 مدفع ميدان للعرب.
وفي الوقت ذاتــه، وصلت إلى اليهود 
إمدادات كبيرة أخرى من األســلحة، 
أرســلها الصهيونيــون األميركيون 
الواليات املتحدة منتهكني بذلك  من 
احلظــر األميركــي على األســلحة. 
وكان من بني هــؤالء املوردين، معهد 
اليهود  ســونيبورن، وهو جماعة من 
مليونير  يرأسهم  األثرياء،  األميركيني 
مــن رجــال الصناعة فــي نيويورك 

إســمه رودلف ج. ســونيبورن. وكان 
من بينهم أيضاً، اللجنة املشــتركة 
للخدمات  اجلّوية  واخلطــوط  للتوزيع 
التي كان يرأسها اليهودي األميركي، 
أدولف )آل( وليم شومير، وهو مهندس 
طّيــار ســابق في شــركة اخلطوط 
اجلويــة العامليــة )TWA(. ومن كبار 
موردي األسلحة، أيضاً، تيدي كوليك، 
النمســاوي املولــد، والــذي تــرأس 
مشتريات األسلحة السرّية إلسرائيل 
في نيويورك، وأصبح فيما بعد رئيساً 

لبلدية القدس اليهودية.
األسطورة:

))لقد فشــل أعداؤنا فــي جهودهم 
لضربنا بالقّوة الوحشــية، مع أّنهم 
فاقونــا عدداً بنســبة عشــرين إلى 

واحد((.
حاييم وايزمن، أول رئيس إلسرائيل

احلقيقة:
املدربة  اليهودية  القوات  أعداد  فاقت 
مجموع القــوات التي دفعت بها إلى 
امليدان خمســة بلدان عربية في 15 
1948. واستمرت على  أيار/ مايو، عام 
وضعها هذا طيلة فترة احلرب. إذ كان 
مجموع القوات اإلسرائيلية املسّلحة 
في اخلطــوط األمامية 27400 مقابل 
13876 مــن الــدول العربية. )موزعة 
كالتالي: مصــر 2800، العراق 4000، 
لبنان 700، ســوريا 1876، شرق األردن 
4500(. وفي ذلك الوقت 18 أيار/ مايو 
األميركي  اجليــش  مخابــرات  قدرت 
أعداد القــوات ب40,000 من القوات 
امليليشــيا،  و50,000 من  اليهوديــة 
العربية  القــوات  20,000 من  مقابل 
املــؤرخ  والحــظ  فدائــي.  و13,000 

الصهيوني ســيمحا فالبــان ))... أن 
اإلســرائيليني لم يكونــوا أقّل عدداً. 
بــني تقديرات  الفروق  فبالرغم مــن 
بالنســبة لألرقام  املراقبني خصوصاً 
اليهوديــة، فإنهم علــى إختالفهم 

متفقون على هذه احلقيقة.
األسطورة:

)) )كان العرب أقوياء بشــكل( جعل 
كثرة من اخلبراء العسكريني يتوقعون 

أن يكون إكتساح إسرائيل وشيكاً((
برتي وداينني، مؤلفان.

احلقيقة:
كانت إســرائيل متفوقــة من حيث 
الرجــال والعتاد إلى حــد أن املراقبني 
لم تكن تســاورهم أي شكوك جدية 
احلرب.  إســرائيل  كســب  بإمكانية 
وقبــل )نشــوب( احلرب بيــوم واحد، 
أبلغ جورج مارشــال، وزيــر اخلارجية، 
اجليوش  بــأن  األميركية  الســفارات 
العربية ضعيفة وأنها ليســت كفؤاً 
إلسرائيل. وكان أشد ما يقلقه هو أنه 
نصائح متطرفيهم  اليهود  أتبع  ))إذا 
الذين يفضلون إتباع سياسة تنطوي 
العرب، فإنــه ال ميكن  على إحتقــار 
ألي دولة يهودية يجري إنشــاؤها، أن 
تبقى إال باملســاعدات املستمرة من 
اخلــارج((. وفي 13 مايــو/ آيار، أي قبل 
احلرب بيومني، ذكر السفير األميركي 
في القاهرة في تقرير له أن العرب لم 
ينجحــوا في احلصول على الســالح 
من اخلــارج وأن معنوياتهم ضعيفة 
إحتمال  هــو  يُخشــى  [ما]  وأضاف: 
هزمية اجليوش العربية بشكل ساحق 

على يد اليهود((.
وحــذر عبــداهلل، ملــك األردن، مراراً 

مــن ))أن اليهود أقويــاء جداً وأنه من 
اخلطأ شــن احلرب(( وفيما بعد تذكر 
باشا،  غلوب  األســطوري  البريطاني 
قائد الفيلق العربــي األردني، أنه لم 
يترك مناسبة إال وأبلغ فيها احلكومة 
األردنية أنه لم تكن لدى شــرق األردن 
موارد كافية لشــن حرب على الدولة 
اليهودية...(( ويقول املؤرخ اإلسرائيلي 
ســيمحا فالبان: ))لقد ورد في تصور 
والقدرات  للنوايا  اليهوديــة  الوكالة 
العربيــة... أن رؤســاء أركان اجليوش 
العربيــة كانوا قد حذروا حكوماتهم 
من غــزو فلســطني ومــن أي حرب 
طويلة...(( واستنتج املؤرخ العسكري 
الباكستاني ســيد علي االدروس من 
يلي:  ما  العربي،  للمجهود  دراســته 
العســكري،  اإلحتراف  صعيد  ))على 
في الواقع، لم تكــن هناك أي خطة 

على اإلطالق((.
إستنتج  تقريباً،  ســنة  أربعني  وبعد 
املــؤرخ اإلســرائيلي بنــي موريــس 
اجملتمع اإلســرائيلي  ))كان  يلــي:  ما 
)اليشــوف( يتفوق إلى حد كبير على 
العرب الفلســطينيني من الناحيتني 

العسكرية واإلدارية((.
األسطورة:

على  الشــاملة  احلرب  ُفرِضت  ))لقد 
اليهود((.

جاكوب تزور، دبلوماسي إسرائيلي.
احلقيقة:

بــدأ اجليش اإلســرائيلي زحفه خالل 
األســابيع القليلة التــي تلت خّطة 
األمم املتحــدة للتقســيم فــي عام 
1947. وعندمــا حل 15 آيار/ مايو، يوم 
دخول اجليوش العربية إلى فلسطني، 

كانت إسرائيل قد إســتولت بالقوة 
علــى أجــزاء كبيرة من فلســطني 
خارج نطــاق الدولة التي حّددتها لها 
األمم املتحدة. وكانــت يافا، أكبر املدن 
العربية، قد تعرضت لإلجتياح ونُهبت 
بشــكل ُكّلي، وُطرِد مئات األلوف من 
الفلســطينيني بالقوة من منازلهم، 
وأصبحوا الجئني الحول لهم وال قوة.

وكانت املــرة األولى التي إجتمع فيها 
رؤســاء األركان العــرب للعمل على 
وضع خطة للتدّخل العســكري، في 
30 نيسان/ أبريل عام 1948. ويضيف 
املؤّرخ اإلســرائيلي ))سميحا فالبان(( 
املتأخر:  التاريــخ  أّنه حتى فــي هذا 
))كان القادة العرب ال يزالون يبحثون، 
بشــكل يائس، عن صيغة حلفظ ماء 
الوجه تخلصهم من اإللتزام بالعمل 
العســكري((. في 13 آيار/ مايو، أشار 
القاهرة، في  الســفير األميركي في 
تقرير له إلى معنويات العرب املتدّنية، 
إلى  املّطلعة  الدوائــر  ))متيل  وأضاف: 
املوافقة علــى أّن العرب يُرحبون اآلن 
بأي صيغة تقريبــاً حلفظ ماء الوجه، 
فيما إذا أّدت إلى منع احلرب املكشوفة.

لم تكــن أهــداف األردن احلربية ضد 
الدولــة اليهودية أو ضَد التقســيم 
الــذي كان يفضلــه، ولكّنها كانت 
محاولة منه لضم أجزاء من فلسطني 
لــم تكن يهودية حســب خطة األمم 
املتحدة للتقســيم. وكانت النتيجة 
كما يقول املؤرخ اإلســرائيلي ابراهام 
سيال: أن ))جميع املعارك احلربية، مع 
الفيلق العربــي األردني، وقعت خارج 
منطقة الدولــة اليهودية... مبا فيها 
تلك التي حصلت في القدس((. وكردِّ 

فعل على محاولة األردن إبتالع األرض، 
ولبنان وســوريا،  والعراق  قررت مصر 
في آخــر حلظة، إرســال جيوش إلى 
من  ))واحلد  التقسيم،  ملنع  فلسطني 
طموح امللك عبداهلل لإلستيالء على 
األرض، ووقف تطلعــه إلى الهيمنة 

في العالم العربي((.
وفــي األول من حزيــران/ يونيو، أصدر 
وفد إســرائيل إلى األمم املتحدة، بياناً 
القتال  بأنه خالل إسبوعني من  يفيد 
الذي تال إستقبال إسرائيل، أصبحت 
هذه الدولة اجلديدة تسيطر على 400 
ميل مربع من األرض خارج احلدود التي 
حددتها لها خّطة التقسيم، وأّنه لم 
تكن جتري أي معارك عســكرية داخل 
األمم  التــي حددتها  إســرائيل  حدود 
املتحدة، وقال البيــان: ))إّن أرض دولة 

إسرائيل خالية متاماً من الغزاة...((.
األسطورة:

))كانــت لدينــا، أيضــاً، مجموعاتنا 
اإلرهابيــة أثنــاء حرب اإلســتقالل: 
شتيرن، واألرغون... ولكن لم تُلطخ أي 
منهما نفسها بأعمال ُمخزية كالتي 

فعلها العرب بنا((.
جولدا مائير، رئيســة مجلس الوزراء 

اإلسرائيلي )-1969 74(.
احلقيقة:

خالل الفترة بــني عامي -1974 1948 
التي أدت إلى والدة إســرائيل، إحتدم 
اليهود  وقام  اإلرهاب في فلســطني، 

بالدور الرئيسي فيه.
بن  ديفد  اليهــودي،  الزعيم  ســّجل 
غوريــون، فــي ســيرته الذاتيــة/ أو 
مذكراته عن إســرائيل قولــه: ))نادراً 
مــا كانت تقــع أي هجمــات عربية 

ضد اليشــوف، [أي اجملتمــع اليهودي 
في فلســطني] بني عــام 1946 وعام 
حــرب  إقتربــت  وعندمــا   .))1947
1948، شــن الطرفــان األعمال  عام 
اإلرهابيــة، لكن العرب ملــك يكونوا 
التي  واملرتبة  املنظمة  للحملة  كفؤاً 
شــنها اإلرهابيون اليهود. وكما قال 
الرائد البريطاني ر.د. ولسون في تقرير 
له عام 1948، فــإن اإلرهابيني اليهود 
قاموا ))بهجمات وحشية على القرى 
العربية، لــم يُظهروا فيها أدنى متييز 
بني النســاء واألطفال ممــن قتلوهم 

كما سنحت الفرصة((.
شــملت األعمال اإلرهابية اليهودية 
التي لعبت عصابتا شتيرن )أو ليحي( 
واألرغون الدور األساسي فيها تفجير 
فندق امللــك داوود فــي القدس عام 
1946، مما أدّى إلى قتل 91 شــخصاً... 
41 عربيــاً، 28 بريطانيــاً، 17 يهودياً؛ 
وشــنق جنديني بريطانيــني، في عام 
وتفجير  جثتيهما؛  وتفخيــخ   ،1947
فندق ســميراميس بالقدس في عام 
1947، مما أدى إلــى قتل 22 عربياً، مبن 
فيهم من أطفال ونســاء؛ وذبح 254 
عربيــاً من رجال ونســاء وأطفال في 
قرية ))دير ياســني((؛ وذبح العديد من 
املدنيني في قرية دوامية، في عام 1948؛ 
وإغتيال املمثل اخلــاص لألمم املتحدة، 
الكونت برنادوت الســويدي، في عام 

.1948
وكان مناحيم بيغــن يتزعم عصابة 
األرغون، بينما كان اســحق شــامير 
أحد قادة عصابة شتيرن. وأصبح، كل 
من الرجلني فيما بعد، رئيســاً جمللس 

الوزراء اإلسرائيلي

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

الحلقة 6

الفصل األول
التشارك والتواصل

كمدخل لألداء السليم

أهمية التواصل:
ذات يوم ســأل مدير أعمــال أوكراني 
يعمل في صحيفة في أثناء تواجده في 
حلقة دراســية عن اإلدارة: " ماذا علّي 
أن افعــل أن لم يحقق مندوب مبيعات 
اإلعــالن هدفه؟ وال أريــد أن اطرده من 

العمل"؟
أجابه أحد املستشارين:" حتتاج أوال إلى 
معرفة ملاذا لم يتحقق الهدف، وما هو 
تفسير مندوب املبيعات لهذه احلالة؟"

عندما لم يستطع هذا املدير احملرج من 
اإلجابة ، بل كانت عيناه تثير تســاؤال 
بدهشــة :" هل يتوجــب علي احلديث 

معه بهذا اخلصوص؟"
يحصل معظم ســوء الفهم وســوء 
النقص  األداء فــي الصحف بســبب 
الــذي اضافة   ، احلاصل فــي االتصال 
إلى عنصر املفهــوم وعنصر اإلدارة هو 
ســبب وراء جناح أو فشل أية مؤسسة 
، مع هذا يعد االتصال جســراً اكثر مما 
هو وظيفة تنظيمية مســتقلة ، وأن 
افضل النوايا التــي يتم التعبير عنها 
في مفهــوم اجلريدة أو فــي تركيبتها 

،االداريــة لن يكون مادياً ملموًســا ما 
لم تكن هــذه النوايا متواصلة بصورة 
صحيحــة ويتصــل ببعضهــا داخل 

الشركة وخارجها. 

ماهية التواصل :
ميكن تعريف التواصل على أنه العملية 
التي يتشــارك فيها االفراد باملعلومات 
واألفكار واملواقف ، والكلمة املفتاح في 
والعبارة  التعريف هي "يتشارك".  هذا 
التالية :"هل تعــرف، اعتقدت..." تعّد 
مقدمــة لتبريــر اعتذاري لســوء أداء 
شــخص ما . في احلقيقة الشــخص 
يقصد "اعتقــد" اما أنت "فال تعتقد" 
أي مبعنى "اخمن بأن ... أي أن املفهوم " 
"ال تخمن بــل اطلب. وضح، دقق بنحو 
مضاعــف ، ومبعنى آخر حاول التواصل 
عندما تكون في حالة شــك ، واذا لم 
تشك فتأكد بأنك تنظر إلى املعلومات 
، األفكار واملواقف على أنها صحيحة  ، 
ولكن ماذا عن الطرف اآلخر ، كان يكون 
زميلك ، مشــرفك ، مساعدك، قارئ أو 
صاحب إعــالن ؟ قد ال يكونوا منتبهني 
إلــى املعلومات ، الفكرة أو املوقف أو ال 
يالحظونها في سياق الكالم الصحيح 
حول أن تتكلم معهم عن هذه املسألة 
. وضح ، اســتدعهم، مبعنى آخر اتصل 

بهم . وكما يعّد " التشارك " مفتاحاً 
، فــأن تفحص  التواصل  في عمليــة 
النتائج بعد احلصــول على املعلومات 
من الطرف اآلخــر يعد هو جزء ال ميكن 
جتنبه فــي أي نشــاط إداري . أنه عادة 
ما يكــون مهمال ، مشوشــاً أو حتى 
مقموعاً فــي اجملتمعات الدكتاتورية أو 
الشمولية )الدكتاتورية(. أن االتصال ذو 
اجلانب الواحد ، سواء أكان نحو األعلى 
أو إلى االســفل ، عادة يكون غير فعال 
ما لم يكون متبوًعــا بتغذية ارجاعية 

"نقل االستجابة" مناسبة .

تدريب مجموعة املوظفني على 
االتصال:

عادة يعد االتصــال نقطة ضعف في 
مناطق العمل في البلدان الشــمولية 
الســابقة. ملاذا؟ حســب مــا يدعيه 
اخلبراء الغربيون بأن "... يتصف املديرون 
بضعــف اإلدارة للمهمــات في بيانات 
مختلفــة جذرياً . لذلك جتــد املعرفة 
الوحيد ملقياس  العامــل  التقنية هي 
كفــاءة املديرين. والســبب العام وراء 
ناجت عن  الضعيف قــد يكون  االتصال 
النماذج الثقافيــة االجتماعية إجماال 
لبد ما. وعلى الرغم من هذا. وكما في 
املهارات األخرى، جنــد أن االتصال ممكن 

أن يكتســب بالتعلــم. ولغرض تعزيز 
االتصال فــي صحيفتك، قد حتتاج إلى 

اتباع اخلطوات التالية:
أوال: تطويــر مجموعــة مصطلحات 
نظامية لغرض االتصال حول معلومات، 
أفكار ومواقف متطابقة لكل املتلقني 
ذي العالقة. ويجب أن يشارك فريق عمل 
لتنفيذها  الفلسفة  نفس  الصحيفة 
وأنزالها للواقع في أداء الشركة. وتبدأ 
املشــاركة بالفلســفة بفهم الفريق 
املناسب ملسائل مثل، املهمة )الواجب( 
خط التحرير، نقــاط القوة والضعف، 
الفرص والتهديدات، األهداف واملقاصد، 
الســلطة والواجبات، األخبــار والرأي، 
وهكــذا. أن تطويــر مجموعــة بنود 
نظامية هي مهمة لغوية واجتماعية 
مثال، ليس هناك من معادل ل " املدير" أو 
"التسويق" في لغات الدول الشمولية 
والتي قد تنقل املعنى املقصود الكلمة 
في اإلجنليزية . وأن اســتعمال كلمات 
أجنبية مســتعارة ، على الشخص أن 
يوضح كالمه دائًما ، ومن ناحية أخرى 
هناك كلمات منتشــرة بنحو واســع 
ولكنها ما تزال غريبة للمســتمعني . 
والســبب أنها غير مناسبة في سياق 
اجتماعــي أو ثقافــي . فبعد عشــر 
ســنوات من توحيد األملانيتني ، جند أن 

األملان الشرقيني ما يزالون يستخدمون 
كلمة " جماعــي " بدل كلمة "فريق"  
وهذا نابع من األيديولوجية الشمولية 
، نقال عن مالحظات رئيس بلدية برلني 

)البرهارد دايبكن(.
وقبل تطوير مجموعة من املصطلحات، 
من الذكاء البحث في املعرفة العاملية 
ومتييز أية مصطلحات ميكن تطبيقها 
ضمن ســياق جريدتك مباشرة، أو بعد 
إجــراء تعديــل معقول عليهــا . وأن 
جتاهل املعرفة العاملية عن البحث عن 
ســبيل خاص قد يعني جتاهل التجربة 
 . الســنني  املتراكمة عبر  اإلنســانية 
وهذه الطريقة تتالشــى يــدا بيد مع 
اعتقــاد املديريــن املتعجرفــني بأن :" 
من يحصل علــى املكتب فقد حصل 
على القرار ". ويشــعر هــؤالء املديرون 
بعدم االرتيــاح عندما تتم مواجهتهم 
باملعرفة األصلية . واخلطوة الثانية في 
قد  املصطلحات  حتسني مجموعة من 
تهدف إلى تغيير النماذج والعادات التي 
قد تؤدي أحياناً إلى سوء في الفهم أو 
سوء في األداء . حول ربط قواعد جديدة 
على الرغم من أنها ستبدو تافهة . أن 
اتبــاع القواعد بنحو ثابــت ، قد تكون 
املوظفني  للعديــد من  عملية متعبة 

واملديرين .

اخلطوة الثالثة قد يكون فيها التركيز 
علــى تطوير مهــارات االتصــال لدى 
مجموعــة املوظفــني ومبعنــى آخر ، 
قابليتهــم فــي حتليل وإعــادة حتليل 
املعلومــات بنحو فعــال . أن مهارات 
حتليل املعلومات بنحو فعال . أن مهارات 
حتليل املعلومات تتضمن القابلية على 
)1(توضح و)2( تقدمي املعلومات ، الفكرة 
أو املوقف للمســتمع ، مع األخذ بنظر 

االعتبار احلاجات والقابليات. 
فأنها  املعلومــات  إعــادة حتليــل  أما 
تتضمــن القابلية علــى )1( مالحظة 
اآلخريــن )2( رؤية األشــياء من نقطة 
استشرافها ويطلق على هذه القابلية 
"التقمــص" )أي أن تتصــور نفســك 
 ) شخصيتهم  وتتلبس  اآلخرين  مكان 
و)3( االستجابة بنحو إيجابي إلى "نقل 
االســتجابة" . وميثل األصغاء والقراءة 

اهم املهارات في إعادة التحليل .
االتصال في املكان والوقت املناسبني: 

هناك هدفان لالتصال في أية منظمة 
– اإلبــالغ ، والدافعيــة . يتوجب على 
الناس الذين يشغلون في مواقع إدارية 
عالية التدقيق وبنحو ثابت ، ومن خالل 
حصــاد معلوماتيــة متنوعة ، لغرض 
معرفة فيما اذا كانت املعلومات تصل 

إلى أي شخص بحاجة إليها .

وال تعنــي عبارات مثــل :"قلتها مرة " 
أو " قلتها ثالث مرات " أن الشــخص 
قد قام باالتصال بنحو كاف . فليست 
العبرة في أن يقول الشخص شيئاً ما 
عدة مرات ولكن العبرة فيما اذا كانت 
الرســالة قد وصلت املستمع أو فيما 
اذا كان املستمع قد تلقى كل شخص 
الرسالة واســتطاع مالحظتها بنحو 
صحيح فأن املديــر يحتاج إلى تكرارها 
والتأكيد عليها مرة ثانية لغرض جتنب 
التحريف )تغير( أو ســوء تلقيها حتت 
ظــروف مختلفــة أو مبــرور الزمن . أن 
االعتماد على حــدس )توقع(الناس في 
إعادة حتليل الرســالة اقــرب ما يكون 
)بالتخاطر( )أي تناقل األفكار ذهنياً من 
دون كالم( وهذه األداة غير معتمدة في 

اإلدارة. 
ومييل بعض الصحفيــني إلى االعتقاد 
بأن أية فكرة يتصلون بها يجب أن تكون 
في كتاباتهــم ، وهذا ما يحســبونه 
بـ" األصالة". أن موقفاً كهذا يفشــل 
في االعتــراف بأن املتلقني أنفســهم 
باســتطاعتهم مالحظة احملتوى بنحو 
مختلف أن مت وضعه )احملتوى في سياق 
مختلــف. أن االتصال بهذه الرســالة 
بنحو كفوء يعني أيضاً االتصال بنحو 

كامل في الوقت والزمان املناسبني.

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". 

الحلقة 1
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تشــكل النصــوص التي بين يــدي القــارئ مقدمة 
منهجيــة ومهنيــة لكل مهتم بتأســيس مشــروع 
إعالمــي حديث، فهي بوابة لــكل زمالئنا الصحفيين 
العراقيين بشــكل خاص، ألنها ترسم حدود االلتزام 
والجديــة في إرســاء أســس صحيحة لمؤسســات 

جديدة.
الهــدف النهائي مــن هذه النصوص هــو التمهيد 
لبناء صحافــة عراقية محترفة ال ترتكز على تمويل 
حكومي او الى اإلدارة الرســمية للمشاريع وال تتبع 
مقاييس ما يعــرف في تاريخنا الصحفــي العالمي 

بصحافة الدولة او الحزب.
وهذه النصوص تنســجم مع ما نتطلــع إليه ويتطلع 
إليه المجتمع من ســمات أساســية تنسجم مع التيار 

الدولي العالمي المألوف.
وتتفــق النصــوص مع معداتنــا وأدواتنــا المطلوبة 
للهيكل الجديــد للصحافة العراقيــة التي نريدها، 
صحافة ال تدافع عن األيدولوجيات أو برامج األحزاب 
الحاكمــة أو المعارضــة بــل هــي صحافــة تقدم 
للمواطن المعطيات االقتصادية والسياسية والمالية 
والفكرية والثقافية من أن يكون لها دوافع ذاتية او 

مصالح سواء للكاتب او للمؤسس في نهاية المطاف 
نتطلع الــى تنوير الجيــل الجديد من أبنائنــا وزمالئنا 
وصــوال الى النصوص بالعمل اإلعالمي العراقي الى 
المســتويات التي عالية وإننا واثقــون أن بالدنا تزخر 
بالمهــارات الصحفيــة والمهنييــن الحريصين على 

تحقيق هذه األهداف.
ومن هذا المنطلق تنشــر “الصباح الجديد” سلســلة 
من هذه النصوص إسهامًا منها في االرتقاء بالجيل 
الجديد والوصول به الى المستويات التي يستحقها.

مع ملحق مقارن للمصطلحات اإلعالمية
تنظيم وإدارة المؤسسات اإلعالمية الحديثة

تحرير وإشراف: إسماعيل زاير

 بول فندلي

11
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لشبونة ـ وكاالت:

الصعود  بعدمــا عجزت عــن 
طيلة  التتويــج  منصــة  الى 
تاريخهــا رغــم مــرور العبني 
كبار من طينــة أوزيبيو، لويس 
باوليتا،  أو  روي كوســتا  فيغو، 
الثاني  بلقبها  البرتغال  توجت 
في غضون ثالثــة أعوام فقط 
األحد  هولنــدا  علــى  بفوزها 
في املباراة النهائية للنســخة 

األولى من دوري األمم األوروبية.
وتفوق املنتخــب البرتغالي بني 
»دراغاو«  ملعب  على  جماهيره 
فــي بورتــو، علــى املنتخــب 
الهولنــدي في مبــاراة نهائية 
يدين فيها بلقبــه الثاني، بعد 
ملهاجــم   ،2016 أوروبــا  كأس 
غونسالو  اإلســباني  فالنسيا 
هدف  ســجل  الذي  غيديــش 
املبــاراة الوحيد فــي الدقيقة 
بالده خيبة  60، معوضا علــى 
أوروبا  كأس  نهائي  خســارتها 
يد  على  أرضهــا  علــى   2004

اليونان )صفر1-(.
2016 حني  وخالفا لكأس أوروبا 
تعــرض الصابة ولــم يتمكن 
النهائية  املبــاراة  إكمــال  من 
ضد فرنســا )-1صفــر(، كانت 
فرحة النجم احلالي ليوفنتوس 
رونالدو  كريســتيانو  اإليطالي 
مكتملة األحد بعدما بقي مع 
النهاية،  صافرة  حتى  املنتخب 
هــو الــذي أدى دورا أساســيا 
في بلوغه النهائي بتســجيل 
نصف  فــي  الفوز  »هاتريــك« 

النهائي على سويسرا 1-3.
في املقابل، فشلت هولندا في 
إحراز لقبها الكبير الثاني، بعد 
ذلــك الذي أحرزتــه عام 1988 
أيضا، لكنها  أوروبــا  في كأس 
رونالد كومان  بقيــادة  أظهرت 
الذي كان من العبي التشكيلة 
الفائــزة باللقب القــاري على 
حســاب االحتاد السوفياتي )-2

صفر(، أنها استعادت مكانتها 
بني كبار القارة بعد فترة صعبة 
غابــت فيها عــن كأس أوروبا 

2016 ومونديال روسيا 2018.
وبدأت البرتغال تشــكل عقدة 
البطوالت  فــي  للهولنديــني 
أمامهم  تخسر  لم  إذ  الكبرى، 
للمواجهة الرسمية السادسة 
تواليا، وحتديــدا منذ تصفيات 
في  )صفر1-   1992 أوروبا  كأس 
16 تشــرين األول 1991(، بينها 
نصف نهائي كأس أوروبا 2004 
)فازت 2-1 بهدفي رونالدو ونونو 

مانيش( وثمــن نهائي مونديال 
2006 )-1صفــر ســجله نونو 
مانيش في مباراة شهدت طرد 

العبني اثنني من كل طرف(.
أول بلد  البرتغــال  وأصبحــت 
بلقب  يفــوز  أوروبــي مضيف 
بطولة على أرضه منذ نهائيات 
مونديــال 1998 حــني تغلبت 

فرنسا على البرازيل -3صفر.
ســانتوس،  فيرناندو  وتقــدم 
البرتغال،  ملنتخب  الفني  املدير 
أدائهم،  على  لالعبيه  بالشكر 
خــالل االنتصار علــى هولندا 

األمم  دوري  نهائــي  فــي   ،)0-1(
األوروبية.

وقال ســانتوس، في تصريحات 
»الفوز  الرسمي:  »يويفا«  ملوقع 
أمر  للبطولة  األولى  بالنسخة 
تاريخــي.. لكن اآلن يجب قطع 

خطوة جديدة إلى األمام«.
وحتدث عن املبــاراة، قائاًل: »لقد 
أدركنا خطورة دي يوجن.. لم نكن 
نتكلم عنــه، لكننا كنا نعرف 
أنه إذا متكنا من تقليص حريته، 
سعادة«.وأضاف:  أكثر  سنكون 
»ليــس مــن الســهل تدريب 

منتخب، إنه مختلف متاًما عن 
األندية.. هؤالء الالعبون رائعون 
ومتحمســون، ولديهم الدافع 

على أرض امللعب للفوز«.
وأكمــل: »خلقنــا خمــس أو 
ندافع  ست فرص محققة، لم 
فقط، لقد عرفنا كيف نهاجم 
أيًضا.. هولندا فريق رائع يتمتع 
عاليــة،  وقــدرات  بإمكانــات 
االســتفادة  كيفية  يعرفــون 
لديك«. الضعــف  نقــاط  من 

وعن التتويــج الثاني بعد يورو 
2016، قــال ســانتوس: »هذه 

القدم  كــرة  في  كبيرة  عالمة 
البرتغالية، إذا نظرنا إلى الوراء، 
وحتديًدا عام 2016، ســنجد أن 
القائمة شهدت تغييرًا كبيرًا«.

وواصل: »هذه عملية مستمرة، 
املوجودة  املوهبة  مقدار  توضح 
كرة  مستقبل  يبدو  بلدنا..  في 
القــدم البرتغاليــة مضمونًا، 
لكننــا بحاجــة إلــى احلفاظ 
)الالعبون(  ألنهم  التوازن،  على 
أنديــة مختلفة  يلعبــون في 
فــي جميع  بطــرق مختلفة، 
»إذا  بقوله:  أوروبــا«.وأمت  أنحاء 
كنت تريد الفوز، يجب أن تلعب 
جيــًدا.. لقد فزنا ألننــا لعبنا 

جيًدا، ال يهم األسلوب«.
كريســتيانو  أعرب  جانبه،  من 
رونالدو، قائد منتخب البرتغال، 
عن سعادته بعد التتويج بلقب 
باالنتصار  األوروبيــة،  دوري األمم 
على هولنــدا )1-0(، في املباراة 
الدراجاو  ملعب  على  النهائية 

في بورتو.
ويعتبــر هــذا اللقــب الثاني 
لرونالدو بقميص البرتغال، بعد 
قيادة »برازيــل أوروبا« للتتويج 
بكأس األمم األوروبية، في فرنسا 
عــام 2016.. وعــن ذلــك، قال 
ملوقع  تصريحات  فــي  رونالدو، 
كان  »لقد  الرســمي:  »يويفا« 
للغاية  أنا ســعيد  رائًعا..  هذا 
الكأس هنا،  بهــذه  الفوز  بعد 

أمام الشعب البرتغالي«.
وتابع جنــم يوفنتوس اإليطالي: 
لي«. عظيــم  شــرف  »هــذا 
وشــارك رونالدو فــي مباراتني 
فقط خــالل البطولــة، لكنه 
جنح فــي تســجيل 3 أهداف، 
جاءت جميعهــا في الدور قبل 
على  االنتصار  أثنــاء  النهائي، 
سويســرا )3-1(..وجــاء هــذا 
اللقب مبثابــة تعويض معنوي 
فشله  بعد  ماديرا«،  لـ«صاروخ 
إلى  يوفنتوس  فريقه  قيادة  في 
لقــب دوري أبطــال أوروبا، في 

املوسم املنصرم.

غيديش سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60

البرتغال تهزم هولندا وتتوج بلقب دوري األمم األوروبية

رونالدو حامل الكأس

تونس ـ وكاالت:
أعلن املدير الفني ملنتخب تونس، الفرنســي آالن 
جيريس، قائمة ضمت 24 العبا، للمشــاركة في 
رحلة زغرب ملواجهة منتخــب كرواتيا وديا اليوم 
الثالثاء في إطار اإلعداد  لنهائيات كأس أمم أفريقيا 

.2019
وضمت القائمة 4 حراس مرمى سيتم االستغناء 
عــن أحدهم  لتقليــص القائمة إلــى 23 العبا، 
قبــل كأس األمم.. وضمت القائمــة محترف باير 
ليفركوزن مارك اللمطي )18 عاما( الذي كان قد 
شارك أمس في الدقائق األخيرة من املباراة الودية 

التي خاضها نسور قرطاج أمام منتخب العراق.
وبت تواجد اللمطي، في قائمة أمم أفريقيا مؤكدا 
بعدما أخرج جيريس، نادر الغندري، من حساباته، 
بالرغم من أنه خاض اجلمعة مباراة العراق.. وفيما 
يلي قائمــة الــ24 العبا التي أعلن عنها جيريس 

هذا املساء :
حراس املرمى: فاروق بن مصطفى ـ معز حسن - 
معز بن شريفية  ـ  أمين دحمان.. الالعبون: ياسني 
مرياح ـ  وجدي كشريدة - نسيم هنيد  ـ  محمد 
دراجرـ   ديالن براون  - علي معلول - أسامة احلدادي 
- رامي البدوي - مارك اللمطي - غيالن الشعاللي 
- أمين بن محمد - أنيس البدري - إلياس السخيري 
ـ  الفرجاني ساســي - بسام الصرارفي - يوسف 
املســاكني - نعيم السليتي - وهبي اخلزري - طه 

ياسني اخلنيسي  - فراس شواط.

تونس تالقي 
كرواتيا وديا
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باريس ـ وكاالت:

عزز اإلســباني رافاييل نــادال رقمه 
القياســي في عدد ألقــاب بطولة 
روالن الفرنســية، ثانيــة البطوالت 
األربع الكبــرى للتنس، بتتويجه أول 
امس للمرة الثانية عشــرة والثالثة 
توالياً.. وفاز نــادال في النهائي على 
وصيفه في العام املاضي النمساوي 
دومينيــك تييم بثــالث مجموعات 

لواحدة 6-3، 5-7، 6-1، و1-6.
وأصبح نــادال أول العب في التاريخ 
)بــني الرجال والســيدات، في عصر 
االحتــراف أو ما قبلــه(، يحرز لقب 
بطولة كبرى واحدة 12 مرة، متفوقاً 
علــى األســترالية مارغريت كورت 
التي توجت بلقب بطولة أســتراليا 
11 مــرة، علماً بأنها حتمــل الرقم 
القياســي املطلق في عــدد ألقاب 
البطوالت الكبرى لدى الالعبات )24 
موزعة ما بني ما قبل عصر االحتراف 

وما بعده(.
ورفــع »املاتــادور« اإلســباني الذي 
أمت فــي الثالث من حزيــران احلالي 
عامه الثالــث والثالثني، رصيده في 
18 لقباً،  بطوالت الغراند سالم إلى 
بفارق اثنني فقــط عن حامل الرقم 

فيدرر  روجيه  السويسري  القياسي 
الذي ســقط أمامه في الدور نصف 
النهائي في روالن غاروس، وأثبت أنه 
بال منازع »ملك« البطولة الفرنسية 
ومالعبها الترابيــة، بتحقيقه فوزه 
الـــ93 في 95 مبــاراة خاضها على 

املالعب الباريسية.
وقال نــادال »الفوز مجــدداً هنا هو 
حلم يتحقق، حلظة مذهلة. عندما 
 2005 لعبت للمرة األولــى هنا في 
أنني  أعتقــد  لــم  اللقب(،  )أحــرز 
ســأكون ألعب هنا حتى 2019 )...( 

هذا أمر مميز جدا بالنسبة إلي«.
وفي مواجهة تييــم املصنف رابعاً، 
والذي ســبق له الفوز علــى نادال 
أربع مــرات على املالعــب الترابية، 
علو  ثانياً  املصنف  اإلســباني  أثبت 
كعبه السيما بعدما خسر اجملموعة 
بال  ليشن هجوما  بصعوبة،  الثانية 
اجملموعتني  هوادة على منافسه في 
بالفوز  والرابعة، ويسمح له  الثالثة 
بشــوط واحد فقط في كل منهما، 
في مباراة اســتغرقت ثالث ساعات 

ودقيقة واحدة.
وقال نــادال »أريد أن أهنئ دومينيك. 
أن  باألســف ألنه يســتحق  أشعر 
يفوز أيضاً )...( لكن لديه كل فرصة 
ممكنة في املســتقبل. لديه موهبة 

وأريد أن  الرياضــة  اســتثنائية في 
أشجعه من أجل املستقبل«.

من جهته رد النمســاوي البالغ من 
العمر 25 عامــاً »األمر صعب جداً. 

قدمت كل ما لدي خالل األسبوعني 
املاضيني«، متوجهاً إلى نادال بالقول 

»رافا، أحســنت. أنــت بطل مذهل 
وأسطورة في هذه الرياضة«.

وقدم تييــم أداء صلباً في اجملموعة 
األولــى التي ارتكزت بشــكل كبير 
على تبادل الكرات من اخلط اخللفي، 
وبدا أقرب لكسب األفضلية السيما 
في الشوط الثالث الذي احتاج نادال 
إلى نحو ســبع دقائق ليتمكن من 
الفوز فيه والتقدم 2-1. وفي الشوط 
اخلامس، كســر النمســاوي إرسال 
منافســه للمرة األولى وتقدم 2-3، 
لكــن »املاتادور« رد ســريعاً ليعادل 
إرســاله  بعدها على  ويحافظ   3-3
متقدماً 4-3، وبعدها مباشــرة 3-5 

من خالل كسر ثاٍن.
حســم  بفرصة  نــادال  يفرط  ولم 
اجملموعة على إرســاله، وأنهاها 3-6 
في نحــو 53 دقيقــة.. وبعدما بدل 
نادال من أســلوب لعبه في القسم 
الثاني مــن اجملموعــة األولى ومال 
والتقدم  الهجوم  نحو  أكبر  بشكل 
إلــى الشــبكة، القاه النمســاوي 
الثانية  اجملموعة  في  ذاته  باألسلوب 
التي مرت أشواطها سريعة، وظهر 
ذلــك من خالل انتهاء خمســة من 

أشواطها الـ12 بنتيجة نظيفة.
وحافظ كل من الالعبني على إرساله 
طوال اجملموعة، وصوالً إلى الشــوط 

األخير حــني تقدم تييم 40-15 على 
إرســال نــادال، ومتكن من حســم 
النتيجة 7-5 لصاحله بخطأ مباشر 

وكرة خارج امللعب من اإلسباني.
نادال  حقق  الثالثــة،  اجملموعة  وفي 
-4صفر في  وتقدم  بداية ســاحقة 
نحو ربع ساعة فقط، كسر خاللها 
مرتني إرســال النمســاوي الذي بدا 
أداؤه ضعيفاً ولم يحرز سوى نقطة 
واحدة في أول أربعة أشــواط. وعلى 
رغم أن املصنف رابعاً متكن من الفوز 
بالشوط اخلامس على إرساله، لكن 
نادال رد بقوة في الشوطني السادس 
والســابع منهيا اجملموعــة في 28 

دقيقة فقط.
وفــي اجملموعــة الرابعــة، واصــل 
-3صفر  وتقدم  هيمنته  اإلســباني 
بعدما كسر اإلرســال األول لتييم، 
ووســع الفارق إلى 5-1 بعد كسره 
الثانية في الشوط السادس.  للمرة 
ولم يحتج نادال إلى الكثير ليحسم 
إرســاله في  واملباراة على  اجملموعة 
الشــوط الســابع، بفضــل خطأ 
مباشر وكرة خارج حدود امللعب من 
النمساوي، متّدد على أثرها نادال على 
أرض امللعب احتفاالً بلقب جديد في 
البطولة التي توج فيها للمرة األولى 

عام 2005.

نادال يحرز لقب روالن غاروس للمرة الثانية عشرة
على حساب النمساوي دومينيك تييم 

تقرير

نادال

6:30 مساًء

9:45 مساًء

9:45 مساًء

9:30 مساًء

9:45 مساًء

9:45 مساًء

مفكرة اليوم

أوكرانيا ـ إيطاليا

ألمانيا ـ أستونيا

إيطاليا ـ البوسنة والهرسك

اإلكوادور ـ كوريا ج

أندورا ـ فرنسا

روسيا ـ قبرص

نصف نهائي مونديال الشباب

تصفيات أمم أوروبا

العواصم ـ وكاالت:
يتطلــع املنتخــب القطــري إلــى 
طريق  على  ومهمــة  مبكرة  خطوة 
االســتعداد ملونديال 2022، من خالل 
املرتقبة في بطولة كأس  مشاركته 
أمم أمريــكا اجلنوبية )كوبــا أمريكا( 

2019 بالبرازيل.
العنابي بصمة  ترك  شــهور قليلة، 
رائعة على الســاحة اآلسيوية وتوج 
تاريــخ بطوالت  فــي  األول  بلقبــه 
كأس آســيا من خالل النسخة التي 

استضافتها اإلمارات.
القطري على جناحه  املنتخب  وبرهن 
في بنــاء فريق قادر على املنافســة، 

باللقب  الفريــق  هــذا  تــوج  حيث 
اآلسيوي في مطلع العام احلالي.

ولم يعــد أمــام املــدرب فيليكس 
إثبات  ســوى  والعبيــه  سانشــيز 
القــارة  حــدود  خــارج  جدارتهــم 
اآلسيوية، مثلما أثبت الفريق جدارته 

في البطولة اآلسيوية.
وأوقعــت القرعــة، العنابــي فــي 
مجموعة قوية للغاية بكوبا أمريكا، 
اختبارات   3 الفريــق،  يواجــه  حيث 
مثيــرة لكنها متدرجة فــي القوة، 
حيــث يبدأهــا بلقاء باراجــواي ثم 
يلتقي املنتخــب الكولومبي قبل أن 
يختتم مبارياتــه في اجملموعة بلقاء 

املنتخب األرجنتيني.
وقد تكون الفرصة مواتية للمنتخب 
القطــري في املنافســة على إحدى 
بطاقات التأهل للدور الثاني، بشرط 
الفوز علــى منتخــب باراجواي في 

افتتاح مسيرته بالبطولة.
ومثلما حدث في كأس آسيا، سيكون 
رهــان الفريق على املــزج بني عنصر 
الشــباب الذي يتواجد بشكل كبير 
في صفــوف الفريق، واخلبرة املتمثلة 
في بعض العناصــر القدمية، إضافة 
لرغبة الالعبني في تقدمي إجناز جديد.

وأصبح املهاجم الشــاب املعز علي، 
هو فــرس الرهــان األساســي في 

كتيبــة العنابي، رغــم أنه ال يتمتع 
بنفس اخلبــرة الكبيرة التي يحظى 
بها العديد مــن النجوم في أمريكا 
اجلنوبية، ولم يســبق له اللعب في 
أي من األندية األوروبية العريقة التي 
ينشــط فيها عدد كبيــر من جنوم 

البرازيل واألرجنتني وأوروجواي.
املهــارات  مــن  ميتلــك  ولكنــه 
واإلمكانيــات واحلماس مــا يجعله 
أحد األعمــدة التي ميكن للمنتخب 
القطري )العنابــي( االعتماد عليها 
بأمريكا  الكبــار  تهديد عــرش  في 

اجلنوبية.
وقال املعز "كوبا أمريكا بطولة كبيرة 

بالفعل وفيها أسماء منتخبات لها 
ثقلها في كرة القدم مثل األرجنتني 
والبرازيل وتشــيلي وأوروجواي، وهي 
فرصة تاريخية بالنســبة لنا للعب 

مع هذه املنتخبات القوية".
تضم  "مجموعتنا  املعــز  وأوضــح 
األرجنتني وكولومبيا وباراجواي، وكل 
شــيء في هذه البطولــة مختلف 
بالنســبة لنا وأجواء ســنخوضها 
كالعبــني دوليــني ألول مــرة فــي 
تاريخنا".ووعــد املعز بأنه مع زمالئه 
لن يدخروا أي جهد إلسعاد اجلماهير 
القطريــة مثلما فعلــوا في كأس 

آسيا.

وارسو ـ وكاالت:
جنح املهاجم الكوري اجلنوبي أوه سي 
هون، 20 عاًما، في إبراز نفسه كالعب 
املســتقبل لهجوم كوريــا اجلنوبية، 
عندما ســاعد منتخبه للشباب في 
، ليتأهل  اليابان  جتاوز جاره اآلســيوي 

إلى دور ربــع النهائي من كأس العالم 
للشباب 2019 في بولندا.

وسجل املهاجم الشاب هدف احلسم 
مبرمــى اليابــان عبر كرة رأســية في 
الدقيقة 84 من الشوط الثاني، ليكون 
هدفه الثاني شــخصًيا في البطولة 

رأسية  بكرة  تســجيله  بعد  العاملية 
في مرمى منتخــب األرجنتني، في 31 
آيار املاضــي، ليخرج فائزًا بنتيجة 1-2 

ضمن ختام دور اجملموعات.
ولــم يتوقــع أوه بــأن يكــون قناص 
منتخبــه فــي كأس العالــم، حيث 

اعترف للصحيفة اإللكترونية الكورية 
اجلنوبية »مايل بيســنيس« قائالً: »لم 
أكن أتوقــع ذلك على اإلطالق، لم أكن 
الدور  أنني ســأكون صاحــب  أعتقد 
الرئيســي في تأهل املنتخب الوطني، 
أن أكون مســاعًدا لبقية  أردت فقط 

زمالئــي«. وأضاف: »أنا أكثر ســعادة 
بعد نهاية مواجهة اليابان، كنت أكثر 
حماســاً في املباراة ألننا نواجه جارنا 
اليابان، أنا ممنت بشــكل خاص لزمالئي 
في خط الدفاع الذين دافعوا بشــكل 

جيد مع احلارس«.

قطر تحلم بالظهور المشرف في كوبا أمريكا

كوريا الجنوبية تكتشف قناصها المستقبلي في مونديال الشباب



بغداد ـ الصباح الجديد:
اجلولة  منافســات  تنطلــق 
الثانية  املرحلــة  مــن  الـ12 
القدم،  لكــرة  املمتاز  للدوري 
يــوم اخلميس املقبــل.. وفي 
 13 املصــادف  اخلميس  يــوم 
فريقا  اجلاري، سيقص  حزيران 
الديوانيــة وبغــداد شــريط 
يتقابالن  اجلولة، حني  مباريات 
علــى ملعــب الديوانية عند 
اخلامســة مساًء. الســاعة 
وسيشــهد اليــوم التالــي 
حني  مباريات،  خمــس  اقامة 
يالعب احلدود فريق الســماوة 

عند  التاجــي  ملعــب  على 
مساًء،  اخلامســة  الســاعة 
وبذات التوقيت سيالقي فريق 
احلســني ضيفه النجف على 

ملعب 5 االف مشجع.
يســتقبل  اليوم،  ذات  وفــي 
الشــرطة فريــق اربيل على 
ملعب الشــعب الدولي عند 
الساعة الســابعة السابعة 
التوقيت  بــذات  دقيقة،  و15 
ســيالقي نفط الوسط فريق 
الصناعــات الكهربائية على 
الدولــي،  النجــف  ملعــب 
وكذلك ســيواجه فريق نفط 

على  الكرخ  ميســان ضيفه 
ملعب ميسان الدولي.

املقبل،  الســبت  يــوم  امــا 
ثــالث  اقامــة  فسيشــهد 
مباريات، إذ يالقي الزوراء فريق 
ملعب  علــى  اجلنــوب  نفط 
الشعب الدولي عند الساعة 
مســاًء،  والنصف  الثامنــة 
فريق  الكهرباء  يالعــب  فيما 
البحري علــى ملعب التاجي 
عند الساعة اخلامسة مساًء 
وســيالقي القوة اجلوية فريق 
الشــعب  على ملعب  امليناء 
الدولي عند الساعة اخلامسة 

مساًء.
املســابقات  جلنة  واصــدرت 
قائمة باسماء الالعبني الذين 
ســيغيبون بسبب البطاقات 
امللونــة، وهــم: جنم شــوان 
ومحمد عبد الزهرة من الزوراء 
الباقر  ومحمــد  رعد  وامجد 
عبد احلسني من نادي احلسني 
وعدي  الكرمي  عبــد  ومحمود 
نفط  من  علي  وعباس  طالب 
اجلنوب وميالد فالح من أمانة 
بغداد وسعد ناطق من اجلوية 
وحسني جبار من الكرخ وكرار 

كاظم من 

بغداد ـ الصباح الجديد:

تقام اليــوم الثالثاء مباراتي الدور 
نصــف النهائــي لبطولة كأس 
العراق، ففي الســاعة السابعة 
مســاء تقــام مبلعب الشــعب 
بني  الكالســيكو  مباراة  الدولي 
الــزوراء والقوة اجلويــة، في حني 
في  الصناعة  ملعــب  يضيــف 
مباراة  والنصف  الرابعة  الساعة 

فريقي الطلبة والكهرباء.
من جانبــه، وصف مهدي كاظم 
املدرب املســاعد لفريق الطلبة، 
أداء فريقه في ربــع نهائي كأس 
العــراق أمــام نفــط ميســان، 

باملنضبط.
وقــال كاظــم فــي تصريحات 
صحفيــة: »كان الوضــع صعب 
للغاية بعد اخلسارة الثقيلة التي 
تعرضنا لها فــي اجلولة الثالثني 
من الدوري أمام الزوراء بخمســة 
رد، مــا حتم  أهــداف مــن دون 
الوضع  الالعبني من  إخراج  علينا 
النفســي الصعــب والتركيــز 
العراق وهذا  على بطولــة كأس 

املوضوع ليس بالسهل«.
اســتالم  منذ  »هدفنا  وأضــاف: 
كأس  ببطولة  التتويــج  املهمة 
كان  تركيزنا  وبالتالــي  العــراق 
ينصب علــى البطولة، جلأنا إلى 
أســلوب دفاعــي بعــد التعادل 
في ملعب املنافــس، وراهنا على 
احلفــاظ على شــباكنا وجنحنا 
وحاولنــا خطف هدف  األمر  في 

لكــن القائم حرمنــا من حتقيق 
ذلك«، الفتــا إألى أن األهم حتقق 
املنضبط لالعبينا في  األداء  بعد 

املباراة.

وأشــار إلــى أن مبــاراة اليــوم 
أمــام الكهرباء لن تكن ســهلة 
املباراة  لبلوغ  وســنعمل بحرص 
النهائيــة، اجلميــع يحرص على 

تخطي الــدور املقبل ومن بعدها 
النهائية  للمبــاراة  التخطيــط 
والتفكيــر بجديــة بلقب كأس 
العــراق الــذي نســعى خلطفه 

تبحث  التي  جماهيرنا  ومصاحلة 
عــن لقب بعد غيــاب طويل عن 

منصات التتويج.
الكهرباء،  مــدرب  أكد  حني،  في 

عباس عطيــة، أن وصول الفريق 
إلى نصف نهائــي كأس العراق، 
يعد إجنازًا بحد ذاته، مشــيرًا إلى 
أنــه يبحث عــن تأهــل تاريخي 
أن  املقرر  ومن  النهائية..  للمباراة 
يخوض الكهرباء مواجهة نصف 
النهائــي  اليــوم الثالثــاء أمام 

الطلبة على ملعب الصناعة.
وقال عطية في تصريحات خاصة 
لـ««: »فريقنا أمام فرصة تاريخية 
حيث  النهائية  املبــاراة  لبلــوغ 
أكملنــا حتضيراتنا، والطلبة من 
الفــرق الكبيرة وســبق وأن توج 
الــكأس مرتــني ويحظى  بلقب 
التي  بدعم كبير مــن جماهيره 
متنــي النفس بحصــد اللقب«.

وأضاف: »على اجلانب اآلخر فريقنا 
الشــبابية من  بالوجوه  يقاتــل 

صنع إجناز تاريخي للنادي«.
وأثنى عطية على دور إدارة النادي 
التي كرمت الفريق بعد فوزه على 
احلدود وتأهله إلى نصف النهائي، 
مضيًفا: »هذا التكرمي يعد حافزًا 
نفسًيا قبل خوض املباراة املرتقبة 

أمام الطلبة«.
وأوضح: »الفريــق جاهز للمباراة 
مثلما  الطلبــة  جيــدا  نعــرف 
خــالل  مــن  فريقنــا  يعرفــون 
مواجهات الدوري وبالتالي األوراق 
مكشوفة للطرفني وهدفنا جتاوز 
التفكير  بعدها  ومن  املباراة  هذه 

باملباراة النهائية«.
يشار إلى أن الكهرباء جتاوز احلدود 
بــركالت الترجيــح فــي دور ربع 

النهائي.

اليوم.. نصف نهائي كأس العراق

كالسيكو الزوراء والجوية.. وصراع بين الطلبة والكهرباء
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الصاالت يتنافس في 
إيران على لقب القارة 

»السنوكر« يشارك 
في بطولة اسيا 

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصل وفــد منتخب شــباب العراق لكرة 
العاصمة  الــى  قليــل،  قبل  الصــاالت، 
االيرانية طهران اســتعداداً نهائيات آسيا 
التي ســتنطلق منافســاتها في مدينة 
تبريز االيرانية في الـ14 من حزيران اجلاري.

منتخب ليوث الصاالت اجرى معســكراً 
داخليــاً قصيــراً فــي العاصمــة بغداد 
اســتعداداً للنهائيات، حيــث كان يعاني 
مــن قلة الدعــم املالي، قبــل ان تتدخل 
وزارة الشــباب والرياضــة لتصرف منحة 
الصاالت. ليــوث  مالية لدعــم منتخب 
الصاالت  القرعة منتخب شباب  واوقعت 
في اجملموعــة الرابعة الى جانب منتخبي 

الصني تايبيه واندنوسيا.

بغداد ـ عبدالكريم ناصر:
العراق ببطولة اسيا للسنوكر  يشــارك 
للعام 2019 وستبدأ وقائعها في الدوحة 
عاصمــة قطر للمــدة مــن 6/16 لغاية 
وهم  العبــني  ثالثة  الوفــد  6/20يضــم 
عمــر محمد وعلي حســني ومنيب علي 
بقيــادة املدرب مقــداد مصطفى كاظم 
وذكر املدرب مقداد ان البطولة ســتكون 
وفق ثالث منافســات -1السنوكر الفردي 
-2 والســنوكر الفرقــي -3 ومنافســات 

السنوكر 6 ريد.
 واضــاف ان املنتخــب بدا اســتعداداته 
وتســتمر  رمضان  قبل شــهر  للبطولة 
حلني السفر يوم اجلمعة 6/14 ومن املؤمل 
مشــاركة 25 – 30 دولــة اســيوية وهي 
اكبــر بطولــة اســيوية , وتعتمد لعبة 
الســنوكر على مجموعــة متميزة من 
العراق  والذيــن مثلوا  العراقيني  الالعبني 
البطوالت اخلارجية اضافة  خير متثيل في 
الى املنافســات الكبيرة فــي البطوالت 
احمللية والتي شهدت تألق العبي املنتخب 
الوطني والذين سيشاركون في البطولة 
املذكورة وهم خيرة العبي الســنوكر في 

العراق.

بغداد ـ الصباح الجديد:

أرســل االحتــاد العربي لكــرة القدم، 
العراقي،  االحتــاد  إلى  خطابا رســميا 
اجلوية،  والقوة  الشرطة  ناديي  العتماد 
للمشاركة في النســخة املقبلة من 
اخلطاب  في  وجــاء  العربية..  البطولة 
أن االحتاد العربي حدد فريقي الشرطة 
العراق للمشــاركة  اجلوية من  والقوة 
على  وأنه  البطولــة،  منافســات  في 
أن يحــددا ملعبيهما خالل  الناديــني 
الفترة املقبلة، مع ضرورة خلوهما من 

اإلعالنات.
ويتصدر فريق الشرطة الدوري العراقي 
املوســم احلالي ويالحقه القوة اجلوية 
فــي املركز الثانــي، علما بــأن االحتاد 
أن اختياراته  العربي أعلن بوقت سابق 
وفــق جماهيرية النــادي ونتائجه في 
الــدوري احمللي.يشــار إلــى أن النفط 
والقوة اجلوية مثال العراق في النسخة 

املاضية من البطولة.
من جانب اخر، أعلنت إدارة نادي الزوراء، 

عزمها تقدمي اعتــراض الى احتاد الكرة 
بشــأن عدم ترشــيح الفريق لبطولة 

االندية العربية.
وقال عضو الهياة اإلدارية لنادي الزوراء 
قاهر املوسوي »تفاجئنا واستغربنا من 
بزج اجلوية والشــرطة دون  قرار االحتاد 
الــزوراء في بطولة األنديــة العربية«، 
متســائال« ماهي املعايير التي تريدها 
البطولة؟، فان كانوا يبحثون عن فريق 

جماهيري فهو األول بني الفرق«.
وأضــاف ان »فريقي الزوراء واجلوية هما 
ابطال الدوري وكان من االجدر ترشيحنا 
اوال ثم اختيار نادي اخر«، مبيناً« تواجدنا 
في النادي مساء أول أمس، واستغربنا 
االمــر وهيئنا طلبت االعتــراض وغدا 

سيكون بيد االحتاد للنظر باألمر«.
وتابع املوســوي ان رئيــس ادارة الزوراء 
الكابــن فالح حســن اتصــل برئيس 
االحتــاد عبد اخلالق مســعود واحلديث 
اثــار اســتغرابنا اكثر، بــان البطولة 
نظمها }امير ســعودي{ وهو من اختار 
باألمر«،  مقتنع  وكانه  املشاركة  الفرق 
مرجحاً« ندم مســعود علــى رده هذا، 

وكان مــن املفترض ان يــرد بقول آخر، 
وكان عليــه ايضــاً رفض املشــاركة 

بالبطولة العربية لألندية«.
وزاد »جمهورنــا طلبــوا منــا التدخل 
بتظاهرات للضغط على جهات معينة 
ونحن رفضنا ذلك، فالقانون والســلم 

سنأخذ حقوقنا«.
واردف املوســوي بالقــول ان »الكابن 
عدنــان درجال ابن النادي ونعتز به وغير 
نادمني علــى دعمه، ووقوف إدارة الزوراء 
معه كلــف النادي الكثيــر، واالخرين 
يتحملون طريقــة معاملتهم للناس، 
فال ميكن ان نقبل على أنفســنا ان جتير 
الزوراء  مشــاركة  لكن  للزوراء  بطولة 
في بطولة األندية اســتحقاق طبيعي 
وسيكون هناك اجراء قانوني منصف«.
ولفت »لم مننع العب املنتخب الوطني 
الســابق احمد راضي من الدخول في 
الهيــاة اإلدارية العامة لنــادي الزوراء 
فمعظــم العبــي الزوراء الســابقني 
يرفضــون العمل إداريا وهــم يرغبون 
التدريــب فنيــا«، مســتدركاً« الزوراء 
مؤسســة ولن يفــرط بأبنائه وننتظر 

اكمال ملعب الزوراء ليضم اجلميع«.
واختتم املوسوي بالقول« القيد اجلنائي 
ابعد العب املنتخب الوطني الســابق 
ليث حســني مــن الترشــيح للهيأة 
اإلدارية لنادي الزوراء، ونحن فريق باإلدارة 

ولسنا اشخاص«.
وكان االحتاد العربي لكرة القدم، أرسل 
أمس خطابا رسميا إلى االحتاد العراقي، 
اجلوية،  والقوة  الشرطة  ناديي  العتماد 
للمشاركة في النســخة املقبلة من 

البطولة العربية.
وجــاء في اخلطــاب أن االحتــاد العربي 
حــدد فريقي الشــرطة والقوة اجلوية 
من العراق للمشــاركة في منافسات 
البطولة، وأنه علــى الناديني أن يحددا 
ملعبيهمــا خالل الفتــرة املقبلة، مع 

ضرورة خلوهما من اإلعالنات.
ويتصدر فريق الشرطة الدوري العراقي 
املوســم احلالي ويالحقه القوة اجلوية 
فــي املركز الثانــي، علما بــأن االحتاد 
أن اختياراته  العربي أعلن بوقت سابق 
وفــق جماهيرية النــادي ونتائجه في 

الدوري احمللي.

الزوراء تحمل االتحاد مسؤولية إقصاء الفريق من المنافسات

الشرطة والجوية يمثالن العراق بالبطولة العربية لكرة القدم

تقرير

نادي النفط ممثلنا في البطولة السابقة

جانب من مباراة سابقة للزوراء واجلوية

جانب من مباريات الدوري 

بغدادـ الصباح الجديد:
يغــادر وفد منتخب الناشــئني 
العراقي إلى سلطنة عمان، يوم 
غٍد ألربعاء ، للدخول في معسكر 
تدريبي يتضمــن إقامة مباراتني 
وديتني مــع منتخب عمان.. وفي 
هذا الصدد، قال املدرب املساعد 
العراقي،  الناشــئني  ملنتخــب 
حســان تركي، فــي تصريحات 
صحفية إن املعسكر سيستمر 

حتــى الثامن عشــر مــن هذا 
الشهر، وذلك بدعوة من األشقاء 

العمانيني.
األولى ستقام  املباراة  أن  وأوضح 
فــي الرابع عشــر مــن حزيران 
اجلاري، على أن تلعب الثانية في 
الشهر،  نفس  السابع عشر من 
وذلك ضمن استعدادات املنتخب 
التي  آســيا،  غربــي  لبطولــة 
األردنية  العاصمة  ستحتضنها 

عمان، الشهر املقبل.
وأشار إلى وجود فكرة للعودة من 
عمان بشكل مباشر إلى تركيا، 
للدخــول في معســكر تدريبي 
آســيا،  غرب  لبطولة  حتضيــرا 
وإن تعــذرت إقامته فــي تركيا، 
معسكرًا  البديل  اخليار  سيكون 

داخلًيا في مدينة أربيل.
الفني ملنتخب  أن اجلهــاز  يذكر 
الناشــئني العراقي، الذي يقوده 

أجرى  املــدرب عمــاد محمــد، 
ليختار 50  اختبــارات شــاملة 
العبا، قبل اختصار القائمة لـ23 
بطولة  في  سيشــاركون  العبا 

غربي آسيا.
أوجريــت أول امس قرعة بطولة 
غربــي آســيا للناشــئني لكرة 
والتــي تســتضيفها  القــدم، 
خالل  عمان  األردنيــة  العاصمة 
شهر متوز مبشاركة 9 منتخبات.. 

تقسيم  عن  القرعة  وأســفرت 
املنتخبات الـ9 إلى 3 مجموعات 

جاءت كالتالي:
والبحرين  لبنان  األولى:  اجملموعة 
وسوريا.. واجملموعة الثانية: األردن 
واجملموعة  وعمان..  وفلســطني 
الســعودية  العــراق  الثالثــة: 
والكويت.. وينص نظام البطولة 
علــى خــوض أصحــاب املراكز 
األولــى الــدور الثانــي لتحديد 

البطل والوصيف وصاحب املركز 
الثالث.

 فيمــا يخوض أصحــاب املركز 
املراكز  الثانــي مباريات حتديــد 
مــن الرابع إلى الســادس، على 
أن تلتقي الفــرق صاحبة املرتبة 
املراكز..  باقــي  لتحديد  األخيرة 
يشــار إلــى أن البطولة تنطلق 
في األول من الشــهر املقبل في 

العاصمة األردنية عمان.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصف الدكتــور خالد جنم، أمني 
العراقي،  الســلة  كرة  احتاد  سر 
اجملموعة الرابعة لتصفيات كأس 
آســيا بكرة السلة والتي ضمت 
إلى جانب العراق منتخبات لبنان 

والبحرين والهند بأنها متوازنة.
وقال جنم في تصريحات صحفية 
متوازنــة  الرابعــة  »اجملموعــة 
التأهل  فــي  منتخبنا  وحظوظ 

لكأس آسيا كبيرة، خصوًصا وأن 
طريقة اللعب التي ستعتمد في 
التصفيات هــي طريقة الذهاب 

واإلياب«.
»العراق ســيلعب في  وأضــاف 
بغداد  بالعاصمة  الشعب  قاعة 
لنا في اســتثمار  وهي فرصــة 
واجلمهــور«. األرض  عاملــي 
أمت  العــراق  أن  جنــم،  وأوضــح 
العراقي  املدرب  استعارة  عملية 

قصي حامت، مــدرب نادي الغرافة 
بالفريق  وســيلتحق  القطــري، 
األسبوع احلالي في بغداد.. وأشار 
جنم إلى أن حامت، سيقدم املنهاج 
اإلعدادي لتصفيات آسيا واالحتاد 
ســيجتهد لتوفير سبل النجاح 
للمدرب وتسهيل مهمته لقيادة 

املنتخب بشكل مثالي.
وأوضــح أن احتــاد الكــرة منح 
املدرب قصي حامت الضوء األخضر 

الختيار طاقمه الفني املســاعد 
آســيا  تصفيات  فتــرة  خــالل 
وســيقدم لالحتاد قائمة بأسماء 
بعد  الفنــي  واجلهاز  املنتخــب 

وصوله للعراق.
يشار إلى أن قصي حامت سبق وأن 
قاد املنتخب العراقي على سبيل 
اإلعارة لكن نادي الغرافة القطري 
طالب بعودة املدرب ليلجأ االحتاد 

إلى خيار املدرب األجنبي.

اتحاد السلة: قادرون على التأهل لنهائيات كأس آسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:
تلقى احتاد الكرة دعوتان ملشــاركة 
القدم  بكــرة  النســوي  منتخبنا 
التي  العربي  اخلليــج  في بطولتي 
ســتقام في دولة الكويت شــهر 
تشرين الثاني املقبل، وبطولة آسيا 
لألندية بكرة الصاالت التي تقام في 

األردن شــهر كانون األول من العام 
احلالي.. وبحسب رئيس جلنة الكرة 
النســوية في احتاد الكــرة، يحيى 
كرمي، فان املنتخب سيتم تسميته 
في ضوء منافسات بطولة الدوري، 
في حني يلعب الفريق بطل الدوري 

ضمن بطولة آسيا لالندية.

»النسوي« في بطولتي 
الخليج واسيا

ناشئو العراق يواجهون عمان مرتين

الجولة 12 لممتاز الكرة تنطلق الخميس بمباراة واحدة
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جمال جصاني

بدايــة البــد من االشــارة الــى ان تطرقنــا ملثل هذه 
العناوين، ال يعنــي اننا نوجهها للمعنيني احلاليني مبثل 
هذه املواضيع وامللفات، فالتجربــة برهنت ومبا ال يقبل 
الشــك على عدم وجود مثل تلك االهتمامات لديهم، 
بدليل مصير املئات من االعمــدة واملقاالت التي ظلت 
من دون ادنــى اهتمام يذكر من قبل هــذا الطفح من 
"املســؤولني" الذين ابتلت بهم ما يفترض انها مرحلة 
للعدالــة االنتقالية. اننا نكتب النعدام اخليارات االخرى 
ولكونها )الكتابة( هي مالذنا االخير وسط هذه املناخات 
احليوية  واملصالح  املتنافرة  واالهتمامات  واالصطفافات 
لسكان هذا الوطن املنكوب بكل أنواع اآلفات القيمية 
والبشــرية. نكتب جليل آخر نستشرف فيه قيم وشيم 
اخرى غير معطوبــة، جيل يقبض علــى آدميته بقوة 
ويتعاطى مع مــا يحيط به بحساســية وذائقة تليق 
مبا تختزنه فطرتــه من مواهب ومالكات وقيم. في هذا 
املقال ســنتطرق الى مهنة ووظيفة مثقلة بســيرة 
ذاتيــة مغايرة لعنوانها االصلي )االمن( وذلك الســباب 
سياســية وتاريخية معروفة. باختصار شديد نقول ان 
هذه املهنة قد مســخت بشكل ال مثيل له مع انظمة 
القهــر والعبوديــة واالذالل والذي مثلــت "جمهورية 
اخلوف" سنامه االعلى، لكن ما الذي حصل معها بعد 

زوال النظام املباد؟
املتتبع ملــا جرى في هذا احلقل احليوي )االمن( لن يحتاج 
الــى جهد كبيــر، كي يكتشــف حجم العشــوائية 
والالمســؤولية في مهمة اعادة بناء اجهزته اخملتلفة، 
وهذا ما انعكــس بقوة على محطاتــه الالحقة. لقد 
تطرقنا في مقاالت ســابقة عن العيوب البنيوية لهذه 
االجهــزة وتنافرها ومنظومة القيم الدميقراطية والتي 
يفتــرض ان النظام اجلديد وســدنته يدينون بها. اليوم 
سنســلط الضوء على جانب يبدو بطرانا لدى غالبية 
العاملــني واملنخرطني بهذا الهم، اال وهو حساســية 
رجــل األمن، أي مدى قدرته علــى التعاطف واالهتمام 
بوجــع من يســتجيرون به وبنحو خــاص من ال ظهير 
لهم، كمــا يحصل دائمــاً على تضاريس هــذا البلد 
املنكوب مبعايير "اوالد الست وأوالد اجلارية". هذا اجلانب 
املسكوت عنه في عمل ونشاطات هذه االجهزة االكثر 
اهمية فــي ظرفنا الراهن، هو ما يجــب االلتفات اليه 
)رغــم طبيعته البطرانة التي اشــرت اليها( فمن دون 
التأسيس ملثل هذه احلساسية لدى اجهزة االمن وقبل 
ذلك لدى القضاء ومحاكمه ومؤسساته ومالكاتهما؛ 
ال امل بعراق جديد في نهاية نفق هذه املرحلة املسودنة 

من تاريخه احلديث.
كما أشرت ان مثل هذه الدعوة لاللتفات الى حساسية 
رجل االمن جتاه مغزى مهنته في العهد "الدميقراطي" 
امليمون؛ ســتبقى مهملة وبطرانة فــي ظل املناخات 
واجلماعات  للكتل  الراهنة  واالهتمامات  واالصطفافات 
وســكراب االحــزاب املهيمنة على مقاليــد أمور هذه 
املؤسســات احليوية، لكنها ستبقى دائماً وأبداً معيارا 
ومؤشــراً على وضع البلد ومدى قدرتــه على التعافي 
والنهــوض مــن محنتــه املتواصلة منذ عقــود، وما 
تهميش مثل هذه الهموم اال دليل قاطع على هوان هذه 
اجلماعــات وبعدها عما تدعيه ليال ونهارا حول االصالح 
والتغيير واالمن واالســتقرار وغير ذلك من املانشيتات 
العريضــة والبراقة. كل هذا ال ينفــي وجود محاوالت 
الصالح حال االجهزة االمنيــة تنبعث هنا وهناك وبني 
آونة واخــرى، لكنها تبقى ذات طابــع فردي ومحدود ال 
تلبث أن تلتحق بسابقاتها من احملاوالت اجلزئية والعابرة. 
ان البدايات اجلادة للتعاطي مع مثل هذه امللفات احليوية 
ليست واهنة ومترددة وحسب بل ما زالت تقبع في قعر 
أولويات طبقة سياســية فقدت حساسيتها جتاه مثل 

هذه الهموم البطرانة منذ زمن بعيد...

ومضــة

حساسية رجل األمن

يتقدم مدير عام دائرة عقارات الدولة 
السيد احمد حسن عبداهلل فخامة 
رئيــس اجلمهوريــة برهــم صالــح 
والسيد رئيس مجلس النواب محمد 
الوزراء  احللبوســي وفخامة رئيــس 
عادل عبداملهدي والسيد وزير املالية 
فؤاد حسني وجميع منتسبي الدائرة 
بازكى التهاني والتبريكات مبناسبة 
عيد الفطر املبارك ، ســائلني املولى 
عــز وجــل ان يعيده على الشــعب 
العراقي واالمة العربية واالســامية 

باخلير واليمن والبركة .

تهنئة

أن  إعالمية  تقاريــر  أكدت 
الزوجة  هايتــاور  غريــس 
واملنتج  للممثــل  الثانية 
األميركي الشــهير روبرت 
دي نيرو، تسعى لالستحواذ 
البالغة  ثروته  نصف  على 
نصــف مليــار دوالر بقرار 
من احملكمــة في مانهاتن، 
"ديلي  صحيفة  فبحسب 
فإن  البريطانيــة،  ميــل" 
عن  انفصلت  التي  هايتاور 
دي نيرو في نوفمبر املاضي، 
اتفاقية ما  كانت وقعــت 
قبل الزواج في العام 2004 
حتــدد حقوقها في امتالك 
6 ماليني  شــقة بقيمــة 

دوالر، و500 ألف دوالر نقدا 
ومليــون دوالر في النفقة، 
في حال الطالق. وقال آالن 
مانتل، محامي هايتاور، إن 
بنود االتفــاق متنحها حق 
ما  نصف  علــى  احلصول 
كسبه دي نيرو طيلة مدة 

زواجهما.

افتتحت املطربة اإلماراتية 
جــدة  موســم  أحــالم، 
العاصمة  فــي  الغنائــي 
على  الرياض،  الســعودية 
مسرح اجلوهرة في مدينة 
امللك عبــد اهلل الرياضية، 
جماهيري  حضور  وســط 
اغنياتها.  مع  تفاعل  كبير 
اإلماراتية  النجمة  وقدمت 
خــالل احلفــل باقــة من 
ومنها:  أغانيهــا  أفضــل 

"واهلل احتاجك أنا، وأبغاك 
حي، ومســتغرب، وغيرها 

من أغانيها الشهيرة. 

روبرت دي نيرو

أحالم

أخبــارهــــــــــم

أحالم يوسف
مــع كل الدراســات التــي أثبتت ان 
املبالغة بالتقاط الصور "الســيلفي" 
مؤشــر على اإلصابة بأنــواع معينة 
من املشكالت النفسية، لكن، ما زلنا 
الــى اليوم نصر علــى التقاط الصور 

بطريقة السيلفي.
يقــول العلمــاء ان هنــاك ترابطــا 
بــني التقــاط الصــور الشــخصية 
الصحية  الظروف  وبني  "الســيلفي" 
العقليــة التي يركز فيها الشــخص 

على مظهره. 
واكد الطبيب النفسي الدكتور ديفيد 
فيل لصحيفة "صنــداي ميرور": يتم 
اســتعمال العالج السلوكي املعرفي 
ملســاعدة املريض علــى التعرف على 
أســباب ســلوكه القهري ثم تعّلم 

كيفية إصالحه. 
اما عبد اهلل القريشــي الباحث بعلم 
النفــس فأوضح قائــال: اإلصرار على 
الظهــور بكل صورة يتــم التقاطها، 
يعنــي ان هنــاك نوعا مــن الهوس 
اســتعمل  إذا  خاصــة  بالشــكل، 
الشــخص بعض الفالتــر التي تنقي 
البشــرة، وجتمــل املالمــح بنحو ما، 
فيصبح بعدها مهووسا بالتقاط تلك 
الصور، ألنها ترضي غــروره، وتعزز من 
ثقته بنفســه، التي تسوء كلما نظر 
الى املرآة التي تعكس شكله احلقيقي 
مــن دون أي جتميل او تالعــب، فيعود 
مرة أخــرى اللتقاط الصــور بطريقة 

السيلفي مع الفالتر.
هنــاء الشــمري طالبة فــي املرحلة 
األخيرة من الدراســة اجلامعية تقول: 
انــا اعلم أنــي مدمنة علــى التقاط 
الصور السيلفي، وال أدري كيف لي ان 
اتخلص من هذا اإلدمان الذي يزعجني 
أحيانا، في بادئ االمر كنت احرص على 
توثيق كل حلظة من حياتي، لكن فيما 
بعد بت أوثــق لشــكلي والتغييرات 
التي تطرأ عليه ابتــداء من اللحظة 
التي استيقظ فيها من النوم صباحا 

وانتهاء بذهابي الى النوم.

عن تلك احلالة تقول نهار طه الباحثة 
بعلم النفــس: الكثير مــن الفتيات 
بعمر الشباب او الصبا يكن معجبات 
تكون  عادة  التي  وبشرتهن  بوجوههن 
صافيــة خاليــة من النــدوب، وقراءة 
التعليقات التــي تثني على جمالهن 
تشــجعهن على التقــاط صور أكثر. 
اظــن ان املوضــوع يتعلــق بطريقة 
التربيــة التي يتلقاهــا االفراد، فعلى 
االهل ان يربــوا أبناءهم على ان الروح 
اهم بكثير من الشكل، وتشجيعهم 
علــى القــراءة واالطــالع والتثقيف 
الذاتي، كي يكون هناك توازن بني حب 
الشــكل واملظهر واحلرص على تنمية 

العقل واملواهب.
أحيانا  يؤدي  الصــور  بالتقاط  املبالغة 

الى تطورات خطيرة وذلك ما حدث مع 
الالعب داني بومــان )19 عاما(، اذ كان 
يقضي عشر ساعات يومياً في التقاط 
200 صــورة شــخصية، مــا أدى الى 
فقدانه الكثير مــن وزنه، وانقطع عن 
دراســته، وحني لم يحصل على صورٍة 
مرضيٍة، حاول االنتحار، ولوال أْن تدخلت 
والدته بالوقت املناســب وانقاذه لكان 

ضحية من ضحايا السيلفي.
وقــال بومان عن احلــادث "كنت أبحث 
التقاط صورة سيلفي  باســتمرار عن 
مثالية وعندما أدركت أنني ال أستطيع 
ذلــك، أردت أن أمــوت، ولقــد فقدت 
أصدقائي وتعليمــي وصحتي وحياتي 

تقريًبا".
وكان مســؤولو الصحــة العامة في 

اململكة املتحدة قــد أعلنوا أن اإلدمان 
االجتماعي مثل  التواصل  على وسائل 
” فيس بوك" و "تويتر"، مرض، وأن أكثر 
من 100 مريــض يتقدمون للعالج كل 

عام. 
وقالت باميال روتلــدج: غالًبا ما تطلق 
صور السيلفي تصورات عن االنغماس 
الذي  أو االعتماد االجتماعي  الذات  في 
إلى احلصول على االهتمام، ما  يسعى 

يزيد من الالمباالة والنرجسية.
ومت اختيار كلمة "ســيلفي" عام 2013 
من قاموس أكسفورد اإلجنليزي. وعّرفت 
بأنهــا "صــورة تلتقطها لنفســك، 
عــادة مع الهاتــف الذكــي أو كاميرا 
ويــب وحتملهــا على موقــع التواصل 

االجتماعي".

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت شــركة "أوبر" العاملية، عن نيتها 
إطالق خدمة جديدة لنقل الركاب، قد تبدو 
وسيلة باهظة الثمن لتجنب حركة املرور 
في املدينة، ولكن بالنســبة ألولئك الذين 

يبحثون عن أسرع طريق فهي األفضل.
وأكــدت الشــركة أنها تســتعد لتقدمي 
خدمات النقــل بالطائرات الهليكوبتر من 
مطار جون كنيدي إلى وسط مانهاتن، عبر 

خدمة "Uber Copter"، وتســتعد إلطالق 
أولــى الرحالت خالل أســابيع، وفقا ملوقع 
"ألــوان" نقال عن صحيفــة "ديلي ميل" 

البريطانية.
وســتبدأ الرحالت، التي تستغرق 

دقائق،  ثمانــي  نحــو 
من  التاســع  في 

ز  متــو / ليو يو
تكلفة  مع 

من املتوقع أن تتــراوح بني 200 و225 دوالرا 
للفرد، مع تضمني النقل البري في املدينة 

واملطار.
وستساعد الرحالت اجلوية اجلديدة لـ"أوبر" 
بجمع البيانات مــن أجل توفير مجموعة 
واسعة من وســائل النقل اجلوي في 
الســنوات املقبلة، وفقا ملا قاله 

مسؤولون بالشركة.
وتروج "أوبــر" لهذا كحل 

"سهل" يتضمن جميع وسائل النقل التي 
الهاتف الذكي  ميكن حجزها على تطبيق 

اخلاص بها.
وســبق أن أعلنت أوبر عــن خطط للنقل 
اجلوي بحلــول عام 2023 بــني الضواحي 
واملدن، ورمبا داخل املدن في الواليات املتحدة 
ودول أخــرى، وتعمل مع شــركاء لتطوير 
"ســيارات طائــرة" أو طائــرات كهربائية 

صغيرة ذات قدرة إقالع وهبوط رأسي.

توصيل الركاب بالهليكوبتر

إن كنت مدمنًا على "السيلفي" 
عليك أن تراجع طبيبًا

الصباح الجديد - وكاالت:
اللبنانية،  الفنانــة  كشــفت 
مشاركتها  عن  عجرم،  نانسي 
فــي فعاليات "موســم جدة" 
الفني، في أول حفل غنائي لها 
في الســعودية، منذ التصريح 
الغنائيــة  احلفــالت  بإحيــاء 
اململكــة،  فــي  واملوســيقية 
اللبنانية  الفنانة  نشــرت  وقد 
علـى  لهـــا  تغريـــدة جديدة 
علـى  الرسمـــي  حسابهـــا 

"تويتـر".
بحفـل  مشاركتهـــا  مؤكدة 
غنائــي، هــو األول لهــا فــي 
السعودية،  العربية  اململكـــة 
ضمن فعاليات "موسم جدة"، 
الـذي يقام بني شهـري يونيـو/
ويوليـو/متـوز  اجلـــاري،  حزيران 

املقبـل. 
وأكدت عجرم في تغريدتها تلك 
املشاركة، وأرفقتها صورة اعالن 
بالسعودية،  املقام  احلفل  لهذا 

احلفل  ومكان  موعد  تضمن 
 13 فــي  املقــرر  الغنائــي، 
على  اجلــاري،  يونيو/حزيران 
املســرح الرومانــي، وعالوة 
عجرم  وضعت  ذلــك،  على 
موقع  رابط  تغريدتهــا  في 
يؤكد  إخبــاري  إلكترونــي 
اللبناني،  النجم  مشاركة 
وائل جســار، فــي احلفل 
ســتحييه  الذي  الغنائي 

في اململكة.

حفل لنانسي عجرم في السعودية
الصباح الجديد - وكاالت:

يعكف التلفزيون احلكومي الروسي 
حاليــا على إنتاج مسلســل من 
حادث  أسوأ  تشــيرنوبيل،  كارثة 
ردا على  التاريــخ،  نــووي فــي 
مؤخرا  انتهى عرضه  مسلسل 
بإنتاج  ذاتهــا  الواقعــة  على 

أميركي.
وبدأت شبكة HBO األميركية 
فــي مايو ايــار املاضــي، بث 
كارثة  عن  قصير  مسلســل 
وقعــت  التــي  تشــيرنوبيل 
بعد   ،1986 عــام 
انفجار أحد 

املفاعالت النووية األربعة املوجودة في 
بريبيات بأوكرانيا.

لكن الروايــة األميركية لألحداث لم 
تعجب الروس على مــا يبدو، ما دفع 
موســكو بالتحضير ملسلسل جديد 
يتناول كارثة تشــيرنوبيل من منظور 
الواليات  تورط  إلى  ويشــير  روســي، 

املتحدة.
وقــال اخملرج أليكســي مــرادوف إن 

مشــروعه "يقترح وجهة نظر بديلة 
عن املأساة في بريبيات"، موضحا أنه 
ســُيظهر "ما حدث بالفعل في ذلك 

الوقت".
وأضاف مرادوف بتصريحات صحفية، 
أن "هناك نظرية مفادها أن األميركيني 
تســللوا إلــى محطة تشــيرنوبيل 
"ال يستبعد  وتابع:  النووية"،  للطاقة 
العديد من املؤرخني احتمال أن يكون 
كان  االســتخبارات  ألجهــزة  عميال 

يعمل داخل احملطة يوم االنفجار".
وذكــرت مجلــة "هوليــوود ريبورتر" 
اسهمت  الروســية  الثقافة  وزارة  أن 
مببلــغ 30 مليــون روبــل )463 ألف 
دوالر أميركي( مــن أجل إنتاج العمل 

الدرامي.
عدة  روسية  إعالم  وســائل  وانتقدت 
خالل  لألحــداث  األميركية  الروايــة 
املسلسل، وشــن كتاب روس هجوما 
التي  األميركية  الشــبكة  قويا على 

بثته، مؤكدين أنه يجانب احلقيقة.
ونال مسلسل تشيرنوبيل مشاهدات 
عالية خــالل مدة بثــه، وتفوق على 
مسلســل "صراع العروش" الشهير، 
تصنيفا،  األعلى  املسلســل  وأصبح 

بأفضل درجات تقييم على اإلطالق.

الصباح الجديد - وكاالت:
افتتــح فــي مدينــة كالوغــا" 
الروسية مهرجان "عالم الغيتار" 
الغيتار  ثنائــي  بعــرض  الدولي 
الروسي، دانييل كراموف، ورومان 

ميروشنيتشينكو. 
وقــال املدير الفنــي للمهرجان، 
أوليغ  "الفنان  إن  أكيموف  أوليغ 
ميروشنيتشينكو، يعد من جنوم 
الغيتار في روسيا، لذلك منحناه 
وزميله في ثنائي الغيتار املعروف 

شرف افتتاح املهرجان". 
الفنانني من  أن  أكيموف  وأضاف 
14 بلدا يشــاركون في املهرجان 
الذي يقام جزء من برنامجه للمرة 
األولى في مسرح مكشوف، حيث 

يقدم رجل األعمال الروســي من مدينة 
أوفيتيسيان،  الروســية، فالدميير  سامارا 
 "D'Black Russia" وفرقته املوســيقية

برنامج "إنتولوجيا البلوز".
ومن بني املشــاركني فــي املهرجان فرقة 
اإلســبانية،   "Vargas Blues Band"
وأوركسترا "Musica Viva" من موسكو، 
وعازف الغيتار النمساوي، غالكو دي نيريا، 

وغيرهم. 
يذكر أن مهرجان "عالم الغيتار" الدولي 
يقام في كالوغا الروسية منذ عام 1999 
مببــادرة من املوســيقي الروســي أوليغ 
آكيمــوف، الذي يتولــى كل عام تنظيم 
فعاليــات املهرجــان. وحضــر املهرجان 
خالل 20 عاما ما يزيد علـــى 100 ألـف 

مشاهـد.

كالوغا تحتضن مهرجان 
عالم الغيتار الدولي 

"تشيرنوبل".. صراع أميركي روسي جديد

الصباح الجديد - وكاالت:
عاصفــة من الســخرية واجلــدل أثارها 
الرئيــس األميركــي دونالــد ترامب مرة 
أخرى، بعد تغريــدة له عن وكالة الفضاء 
األميركية ناســا، قال فيها إن القمر جزء 

من املريخ.
كان ترامــب قد كتب تغريــدة بعد تقرير 
لصحيفة "واشــنطن بوســت" أفاد بأن 
وكالة ناسا ســتفتح باب السياحة إلى 

الفضاء بعد عــام واحد فقط، 
وفي وقت مبكر من العام 2020.

وقال ترامب في تغريدته "يجب 
أن تركــز ناســا على األشــياء 
األكبــر بكثير التــي نقوم بها، 
مبا فــي ذلك األبحــاث املتعلقة 
بكوكب املريخ )الذي يكون القمر 
جزءا منــه(، وكذلك في مجاالت 

الدفاع والعلوم".
وقــال موقع بازفيــد األميركي إن 
تغريدة ترامب أثارت حالة من اجلدل 
علــى اإلنترنت تضمنت تســاؤالت 

وســخرية. فكتب أحد املستخدمني 
على تويتر يقــول "أتطلع للتغطية 

اإلخباريــة عــن ذلك ترامــب، بعض 
العلماء يختلفون".

التصريح مستغال  من  البعض ســخر 
اســم "مــون بــاي"، املطعم الشــهير 
لصناعة املعجنات، وقال أحدهم "اجلميع 
يعرف أن القمر ليس املريخ. هذا يرجع إلى 
حد كبير إلى أن القمر مصنوع من اجلبنة 

واملريخ مصنوع من الشوكوالتة". 
وقالت هيثر كارليون: "شهر حزيران 2019، 
هو الشــهر الذي أصبح فيه القمر جزءا 
من املريخ". بينما قال جاســون جيلبرت: 
"كما قال كيندى: لقــد اخترنا أن نذهب 
إلى القمر ليس ألنه سهل، ولكن ألنه هو 

املريخ".

رئيس الواليات المتحدة:
 القمر جزء من المريخ
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