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 الصباح الجديد - خاص:
فــي حتالف  بــارز  قيــادي  أكد 
ســائرون، أمس السبت، أن منح 
في  التصويت  حــق  الفقهــاء 
احملكمة االحتادية العليا مخالفة 
مسعى  عن  وكشف  دستورية، 
مفوضني  مجلــس  لتشــكيل 
يتولى تقدمي اآلراء االستشــارية 
بصدد القضايــا املعروضة على 
أن يتــرك للهيئــة القضائيــة 
خبير  حذر  فيما  الفصل،  القول 
من مترير املسودة احلالية لقانون 
احملكمة، وعّدهــا بداية لتحويل 
النظام  إلى  العــراق  احلكم في 

اإلسالمي.
وقــال النائب عن ســائرون رائد 
فهمي، إن "مجلــس النواب ما 
زال يبحــث في مشــروع قانون 
العليا بوصفه  احملكمة االحتادية 
من أهم التشــريعات العراقية 
نظامهــا  بضبــط  ويتعلــق 

الدستوري وحمايته".
"الصباح  إلــى  فهمي،  وأضاف 
أهمية،  له  "القانون  أن  اجلديد"، 
نقاط  أثيرت عــدد من  وبالتالي 
مدى  علــى  واجلــدل  البحــث 
الدورات النيابية الســابقة ولم 

يتم التوصل ا بشأنها إلى توافق 
نهائي".

النقاط  "تلــك  أن  إلى  وأشــار، 
يجــب التوقف عندهــا كونها 
في تقديرنــا حتتاج إلى مراجعة 

شاملة بغية معاجلتها".
وأوضح فهمــي، أن "أهم نقاط 
اخلــالف تتعلق بتركيبة احملكمة 
املشــروع  كون  العليا  االحتادية 
الــذي وصلنا من احلكومة ينص 
على أنها تتكون من رئيس ونائبه 
من  جميعهم  أعضاء  وخمسة 
القضــاة، إضافة إلــى عضوية 
أربعــة مــن فقهاء الشــريعة 

وعضوين من خبراء القانون".
ولفت، إلى أن "شــمول فقهاء 
القانــون  وخبــراء  الشــريعة 
ل  ضمن عضوية احملكمة يشــكّ
إذا  مخالفة دســتورية السيما 

كان لهم حق التصويت".
"النــص  أن  فهمــي،  وأكــد 
الدستوري لم يشر بوضوح إلى 
واخلبراء  للفقهاء  التصويت  حق 
ينطلق  مقترح  إلى  منيل  ولذلك 
الدول من  من خبرات عدد مــن 
بينها جمهورية مصر العربية".
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خبير قانوني: تمرير مجلس النواب لقانون المحكمة 
االتحادية يحول الحكم في البالد الى اسالمي

مجلس النواب "ارشيف"

a

بغداد ـ الصباح الجديد:

مــددت الواليــات املتحــدة 
إعفاء العــراق للمرة الثالثة 
فرضتها  التي  العقوبات  من 
علــى ايــران، ومبــا يتيح له 
استيراد الكهرباء والغاز ملدة 
تســعني يوم أخــرى، وفيما 
تتجه شركة جنرال إلكتريك 
بحصة  الفوز  إلى  األميركية 
كبيرة مــن عقــود مبليارات 
شبكة  بناء  إلعادة  الدوالرات 
أوردت  البــالد،  في  الكهرباء 
ان   بــرس،  فرانــس  وكالــة 
عراقيا  حكوميــا  مســؤوال 
رفيعا وقريب على املفاوضات 
قــال لها إن "العــراق ضمن 

يوماً   90 ملــدة  جديداً  متديداً 
االيرانية  الطاقة  الســتيراد 

طويلــة  مفاوضــات  بعــد 
مــع الواليــات املتحدة حتى 

األيــام االخيرة قبــل انتهاء 
االعفــاء"، في حني  مهلــة 

على  اجلزيــرة  أفــادت  أوردت 
ان  االلكترونــي  موقعهــا 
مصادر  عن  ابلغها  مراسلها 
أن  العراقية  الرئاســة  فــي 
علــى  وافقــت  واشــنطن 
متديــد اســتثناء العراق من 
العقوبــات املفروضــة على 
إيران والســماح له باستيراد 
الطاقة اإليرانية، وأن السماح 
جاء خــالل املكاملة الهاتفية 
التــي أجراها رئيــس الوزراء 
العراقي عادل عبد املهدي مع 
وزير اخلارجية األميركي مايك 
بومبيو والتي أعلن عنها يوم 

أمس األول اجلمعة.
وأوضحت املصادر أن الواليات 
املتحــدة تتفهــم احلاجــة 
العراقية الســتمرار استيراد 
هذه املواد مــن إيران وال تريد 

في  بغــداد  حكومة  وضــع 
موقــف محرج خاصــة وأن 
العــراق ال ميتلــك حاليا أي 

خيارات أخرى
ياتي هذا بعد تصاعد االزمة 
في  وطهران  واشــنطن  بني 
تقيــم  وكالهمــا  اخلليــج 

معهما بغداد عالقات قوية.
حيويا  أمــرا  يعد  واالعفــاء 
الذي يقع  للعراق  بالنســبة 
ساخنة  حرارية  منطقة  في 
وإذ تتجاوز درجات احلرارة هذا 
العــام املعدالت املوســمية 
بكثيــر، ما يزيد اســتهالك 
الكهربــاء مع اخلشــية من 
جتــدد التظاهــرات املنــددة 
بنقص اخلدمات العامة والتي 

تنطلق في بداية الصيف.
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تقريـر

واشنطن تمدد اعفاء البالد من العقوبات األميركية على ايران لثالثة اشهر
جنرال إلكتريك تتجه للفوز بعقود كبيرة للكهرباء في البالد

بغداد ـ الصباح الجديد:
اندلعت حرائــق كبيرة في مناطق 
متفرق من مدينة املوصل، فجر يوم 
امس الســبت ادت الى احلاق اضرار 
دون وقوع اي خسائر بشرية، وفيما 
تضطر النيــران عائالت الى النزوح 
من مناطقها حتســبا من وصولها 
الــى مناطقهم، أكــد النائب عن 
أن  القدو،  نينوى حنــني  محافظة 
حرائق احملاصيــل الزراعية بـ"فعل 
فاعل" وليس كما قال رئيس الوزراء 

عادل عبد املهدي بانها طبيعية.
وقال مصدر امنــي في تصريحات 
صحفية اطلعــت عليها الصباح 
اجلديــد، ان "حرائق عديدة اندلعت 

في مناطق متفرقة من محافظة 
نينوى"، مبينا ان "حريقا اندلع قرب 
حقول النجمة النفطية و7 حرائق 
وحريق  املوصــل  قرى جنــوب  في 
مبنطقة القوسيات شمال املوصل 
وحريــق فــي منطقة بعشــيقة 
شــرقي املوصل وحريــق في حي 
الزهــراء قــرب محطتــي الوقود 

والكهرباء ".
واضــاف ان "احلرائق طالت املناطق 
والسالم  أحياء عدن  العشبية في 
وكوكجلي  والصديــق  والبنــوك 
وصدام )الزهراء(، وحريق قرب دجلة 
ستي، والبناء اجلاهز وطريق ناحية 
واملوفقية  خزنة  وقرية  بعشــيقة 

مبنطقة ســهل نينــوى واملناطق 
العشــبية بالطريق املؤدي لناحية 
الكوير، اضافة الــى حريق بالقرب 
وحريق  املشراق  كبريت  معمل  من 
في  الزراعية  احملاصيل  في  نشــب 
برية ناحية الشــورى وحريق نشب 
)معمل  القاهرة وطيبة  قريتي  في 

الغاز( بناحية حمام".
وتابــع ان "فــرق الدفــاع املدنــي 
احلرائق"،  تلك  اغلب  باخماد  قامت 
موضحا ان "أهالي قرية تليارة في 
املوصل  شــرقي  بعشيقة  ناحية 
اطلقــوا نــداء اســتغاثة بعدما 
حاصرتهم السنة اللهب والدخان 
والتــي اصابــت اطفــال بحاالت 

اختناق".
الفتــا الــى ان "الريــاح القويــة 
ســاعدت في إنتشــار احلرائق في 
بعض املناطق"، مؤكدا ان "هنالك 
عائالت نزحت من مناطق ســهل 
نينــوى جــراء احلرائق وجلــأت الى 
العراء بحــي التحرير داخل مدينة 

املوصل".
وشــهد عدد من محافظات البالد 
مؤخرا انــدالع حرائــق كبيرة في 
مــزارع للحنطــة والشــعير، ما 
ادى الــى احلاق اضــرار مادية، فيما 
اعتبرها البعض ممنهجة تستهدف 

االقتصاد العراقي. 
تتمة ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف عضو جلنة النفط والطاقة 
النيابيــة جمــال احملمــداوي امس 
الســبت، عن وجود هدر مالي قدره 
٤٦٠ مليــار دينارعراقــي في عقد 
الشــركة العربية للبترول، مطالبا 
بإيقاف  والغضبــان  املهــدي  عبد 
شــركة ناقالت النفط عن ممارسة 
نشاط تصدير النفط األسود واجراء 

حتقيق بذلك الهدر.
وقال احملمداوي فــي مؤمتر صحفي 
تابعته  النــواب  عقده في مجلس 
الصباح اجلديد: "فــي الوقت الذي 
نؤكــد فيــه دعمنا بناء اســطول 
لناقــالت النفط العراقيــة وأعادة 

الدور الريادي لشركة ناقالت النفط 
العراقي في مجال نقل النفط اخلام 
والذي مارســته خالل السبعينات 
والثمانينــات من العقد املاضي نود 
ان نوضــح انه مبوجــب املعلومات 
والوثائق التــي حصلنا عليها، تبني 
لنا وجود هدر في املال العام تسببت 
بــه إدارة شــركة ناقــالت النفط 
احلالية يقدر مبليارات الدنانير وذلك 
للشركة  خصومات  منح  بســبب 
البترول  لنقــل  البحرية  العربيــة 
الى تخفيض في سعر منتوج  أدت 
زيت الوقود املُصدر والذي يتم بيعه 
دون  من  الشــركة  لهــذه  حصريا 
منافس وبدءا مــن )١متوز٢٠١٧( ، اذ 

وجهنا سؤاال برملانيا إلى وزير النفط 
بتاريخ ٢٧  العــدد ٢٠٢  بكتابنا ذي 
/ كانــون الثانــي / ٢٠١٩ لغــرض 
التحقق من املوضوع وحتديد اجلهة 
املســؤولة واملقصرة التي تسببت 

في هدر املال العام".
وتابــع، "في الســياق الرقابي ذاته، 
وجهنا ســؤاال برملانيــا الى رئيس 
ديوان الرقابة املالية بكتابنا ٢٠٥ في 
الثاني ٢٠١٩ طالبنا فيه  ٣٠ كانون 
بأجراء تدقيق في ســجالت شركة 
للتحقق  العراقية  النفــط  ناقالت 
من وجود هدر في املال العام بشأن 
عقد الشــركة العربيــة البحرية 
لنقل البترول بشأن املوضوع نفسه، 

ومن جانبها اجابت شــركة ناقالت 
النفــط العراقية مبوجــب كتابها 
املرقــم )٣٦٤٣( فــي )١٠/نيســان/ 
٢٠١٩( على ســؤالنا البرملاني حيث 
اقرت فيه بتغيير معادلة احتساب 
ســعر النفط االسود املُصدر ومنح 
خصومــات في عقد بيــع النفط 
أدى  مما  العربية،  للشــركة  األسود 
النفط  بيع  الى تخفيض في سعر 
األســود للكميات التي يتم بيعها 
للشــركة العربية مقارنة بالعقود 
التي كانت تبرمها شركة الناقالت 
لبيع هذا  الشــركات األخــرى  مع 

املنتج قبل تاريخ ٢٠١٧/٧/١".
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حرائق كبيرة جديدة في مناطق عشبية متفرقة
من الموصل وقرية اطلقت نداء استغاثة

لجنة الطاقة النيابية تطالب بإيقاف شركة ناقالت 
النفط عن تصدير النفط األسود وفتح تحقيق 

حنين القدو: حرق المحاصيل الزراعية بفعل فاعل لهدرها 460 مليار دينار في عقد مع "العربية للبترول"

الغرب يدرس تشكيل قوة بحرية مشتركة
4 لحماية ناقالت النفط بعد تنامي التوتر في الخليج مسرور بارزاني يبدأ مباحثات تشكيل

2حكومة االقليم من السليمانية اليوم األحد 

العراق سوق رائجة ألجهزة التبريد

بغداد ـ الصباح الجديد:
واالســرة  املــراة  جلنة  أكــدت 
النيابيــة امس الســبت، على 
ضرورة قيام السلطة التنفيذية 
العاجلــة  االجــراءات  باتخــاذ 
ملعاجلة ظاهرة اغتصاب النساء 
العقوبات  واحلــاق  واألطفــال، 

الرادعة على املتورطني فيها.
هيفاء  اللجنة  رئيســة  وقالت 
األمــني فــي مؤمتــر صحفــي 
عقدتــه جلنتهــا فــي مجلس 
النواب إن "هناك ظاهرة خطيرة 
وهي  اجملتمع  في  تنتشــر  بدأت 
ظاهــرة االغتصــاب للنســاء 
واألطفال ونعتقــد انها ظاهرة 
خطيرة وســتكون لها مردودات 
اجملتمع  وحدة  على  جدا  خطيرة 

وسالمته".
وأكدت األمــني، "على ضرورة ان 
تقوم السلطة التنفيذية باتخاذ 

االجــراءات العاجلــة ملعاجلــة 
هــذه الظاهرة واتخــاذ احللول 
الناجعة اآلنية والســتراتيجية 
بعيدة املدى وتضمينها عقوبات 
فيها،  املتورطــني  علــى  رادعة 
وســنعمل كلجنــة برملانيــة 
مختصــة ملتابعــة الظاهــرة 
ومدى احللــول املقدمة من قبل 
اجلهــات التنفيذيــة وجديتها، 
وسنقوم باعداد تقرير حول تلك 
املالحظات ويتم تقدميه من قبل 
اللجنة للمجلس حول املوضوع 

التخاذ االجراءات الالزمة".
األخيرة  اآلونــة  في  وانتشــرت 
ظاهــرة االغتصــاب للنســاء 
واألطفال فــي مناطق متعددة 
في البــالد كان أخرها اختطاف 
واغتصــاب امــرأة في ســيارة 
حكوميــة مبحافظــة كركوك 

قبل ايام قليلة. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت مديرية تربيــة الكرخ 
عن  الســبت،  امــس  االولــى 
تقنيــة جديــدة  اكتشــافها 
فــي  االلكترونـــي  للغـــش 
دعــت  فيمـــا  االمتحانــات، 
االبتعـــاد  الـــى  الطلبـــة 
عـــن استعمـــال مثـل هـذه 

الوسائـل.
وقــال مدير عــام الدائرة فالح 
القيســي فــي بيــان تلقــت 
"الصباح اجلديد" نســخة منه 
ان "املديرية اكتشفت في احد 
املراكــز االمتحانية للدراســة 
املتوسطة تقنية جديدة للغش 
االلكتروني في قلم يحتوي على 

شريحة وشاحنة وسماعة".
الى  الطلبــة  القيســي  ودعا 
مثل  اســتعمال  عن  "االبتعاد 

مشــيرا  الوســائل"،  هـــذه 
الــى ان "املراكـــز االمتحانية 
التي  التقنيات  باحدث  مجهزة 
مثـل  تكشف  ان  تستطيـــع 

هـذه الوسائـل".
عن  بـ"االبتعاد  الطلبة  وطالب 
اســتعمال مثل هذه الوسائل 
النهــا ســتحرمهم مــن اداء 
االمتحانــات ويعتبــر الطالب 
راسبا في جميع املواد وخصوصا 
سيحرم  الذي  اخلارجي  الطالب 
ملــدة  االمتحانــات  اداء  مــن 

سنتيـن".
يذكر ان وزارة التربية اعلنت في 
اجهزة  وضع  عن  ســابق،  وقت 
االمتحانية  املراكز  في  متطورة 
الغش  ظــاهــــرة  حملاربــة 
االمتحانات  خالل  االلكتروني 

النهائية.

االسرة النيابية: اغتصاب النساء 
واألطفال ظاهرة خطيرة ونطالب 
الحكومة بستراتيجية لعالجها

تقنية جديدة للغش في االمتحانات 
بقلم الكتروني تكشفها "تربية 

الكرخ األولى"

سائرون يقدم مقترحًا للخروج من أزمة تصويت الفقهاء فيها

بغداد ـ الصباح الجديد:
واإلعمار في  اخلدمات  قررت جلنة 
الســبت،  امس  النواب  مجلس 
اســتضافة 3 وزراء ورئيس هيئة 
أزمة  تداعيــات  لبحث  املنافــذ 

املنطقة على املوانئ البحرية.
وقــال عضــو اللجنــة، النائب 
برهان املعمــوري، في بيان تلقت 
"الصباح اجلديد" نسخة منه، إن 
"االستضافة ستشهد مناقشة 

وعمل  البحريــة  املوانــئ  وضع 
املنافذ احلدودية في ظل تداعيات 
املنطقة"،  التي تشهدها  األزمة 
مبيناً ان "اللجنــة تتباحث اآلن 
في عــدد من املواضيــع املهمة 

والتــي تدخل فــي صلب تطوير 
الواقع االقتصادي للبالد".

اآلن  تناقش  "اللجنة  أن  وأوضح، 
تداعيات االزمة التي تشــهدها 
التصعيــد  نتيجــة  املنطقــة 

وإمريكا  إيــران  بــني  املســتمر 
العمل  سير  على  وانعكاســها 
فــي املوانــئ البحريــة واملنافذ 

احلدودية العراقية".
وأضــاف املعمــوري، أن "جلنــة 

اخلدمات قررت اســتضافة وزراء 
والتجارة وهيأة  والنفــط  النقل 
املنافذ احلدوديــة لوضع اخلطط 
طــارئ  أي  ملواجهــة  املالئمــة 

يحدث".

الخدمات النيابية تدعو الى خطط مالئمة لمواجهة تداعيات التوتر في الخليج
قررت استضافة وزراء النفط والنقل والتجارة لبحث أزمة المنطقة 



شؤون عراقية

احملكمة االحتادية، هي الســد الذي يحمي الدستور والنظام 
العام من سيول اخملالفات والتجاوزات من قبل األفراد او الدولة، 
وهي الهيأة العليا التي تســعى الى بــث الروح في نصوص 
الدستور.. وجودها من وجود الدولة، فال ميكن ألي دولة، تصف 
نفســها بأنها دولة دميقراطية، أن تكون بــال محكمة عليا، 
يتم اللجــوء إليها في حال تعرض الدســتور أو القانون إلى 
خطر التجــاوز والتعدي.. جتربة احملكمــة االحتادية أو احملكمة 
الدســتورية في العراق، وجدت بعــد التغيير، وبعد االفصاح 
عن شكل الدولة اجلديدة، حيث إن مجرد اإلعالن عن إن فصل 
الســلطات أحد أشــكال احلكم اجلديد، مت تشكيل احملكمة 
االحتاديــة، ومت النص عليها مبوجب أحــكام قانون إدارة الدولة 
للمرحلــة االنتقالية، وتشــريع قانون رقم 30 لســنة 2005 
والنظام الداخلي لها، ونص الدســتور الدائم عليها مبوجب 
أحكام املواد 92 و93 و94.. وبرغم التبيان واالختالف بني ما نص 
عليــه القانون رقم 30 وبني الدســتور، إال إن احملكمة مازالت 
متــارس اختصاصاتها على وفق القانــون 30، ذلك ان اخلالفات 
السياســية، وعدم وجــود رؤية موحدة للكتل السياســية، 
اســهم بعدم تشــريع قانون جديد للمحكمة، برغم عرض 
مسودة قانون على مجلس النواب، منذ عدة سنوات.. مؤخرا، 
مت نشــر مســودة قانون جديــد للمحكمة، ذلــك أن الوقت 
حان لتشــريع قانون جديد للمحكمة، يتناسب مع نصوص 
الدســتور، وملرور مدة طويلة على تشريع القانون رقم 30، من 
دون تعديله.. مســودة القانون املنشــورة في موقع مجلس 
النــواب، وألهميتها البد مــن الوقوف عند جميــع فقراتها، 
وحتليلها بغية الكشــف عن مضامني تلك املســودة، وبيان 
مدى موافقتها للدســتور، ومدى قدرتها على أن تكون قادرة 
على النهوض بعمل احملكمة.. املادة األولى من املسودة، نصت 
على إن رئيس احملكمة االحتادية، هو رئيس للسلطة القضائية 
االحتادية.. وبالعودة الى الدســتور، جند أن املادة 87 نصت على 
ان السلطة القضائية، مستقلة، تتوالها احملاكم، وان املادة 89 
ذكرت مكونات السلطة القضائية، ومنها احملكمة االحتادية.. 
وهذا يعني ان الدســتور لم ينص على وجود رئيس للسلطة 
القضائية، إذ أن الســلطة القضائية متارســها احملاكم، وال 
يوجد نص يشير الى ان يتوالها شخص محدد أو رئيس.. كما 
ان جميع مكونات الســلطة القضائية، لها املركز القانوني 
نفســه ، وال ميكن ألي مكون ان يكون أعلى من بقية املكونات 
من خالل جعل رئيســه رئيســا على باقي املكونات.. كما ان 
قانون مجلس القضاء األعلى رقم 45 لســنة 2017 نص على 
أن مجلــس القضاء األعلــى يتكون من مكونات الســلطة 
القضائية نفســها ، التي تنص املادة األولى من املشروع على 
ان يكون رئيس احملكمة االحتادية رئيسا لها.. فهنا، جند تعارضا 
واضحا بني املادة األولى من مشــروع القانون وبني املادة األولى 
من قانون مجلس القضاء األعلى.. وان املادة 2 فقرة ثالثا نصت 
على ان يتولى مجلس القضاء األعلى ترشيح أعضاء احملكمة 
االحتادية العليا من القضاة، وان املادة 3 من القانون 30 لسنة 
2005 نــص على ان تعيني أعضاء ورئيس احملكمة االحتادية من 
قبل مجلس الرئاســة بناء على ترشيح من مجلس القضاء 
األعلى، فــي حني ان املادة 3 من مســودة القانون، تنص على 
ان احملكمة االحتادية العليا ومجلس القضاء األعلى ومجالس 
القضاء في األقاليم، هي التي تتولى ترشــيح رئيس احملكمة 
وقضاتها ونائبه.. أي مبعنى ان احملكمة االحتادية، تشــارك في 
عملية ترشــيح الرئيس واألعضاء، وهذا غير مألوف، كون ان 
الترشــيح يتم غالبا من قبل جهات اخــرى، وليس من قبل 

اجلهة نفسها. 

مشروع قانون المحكمة 
االتحادية..مالحظات 

سالم مكي
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

اقليم  حكومــة  رئيــس  يصل 
كردستان املكلف مسرور بارزاني 
الى محافظة السليمانية اليوم 
االحد في اطــار جولة مباحثات 
يســتهلها مع االحتــاد الوطني 
لتشــكيل  التغييــر  وحركــة 

حكومة االقليم.  
السياسي  املكتب  عقد  وبينما 
الســبت  امس  الوطني  لالحتاد 
اجتماعاً لتســمية مرشــحيه 
لشغل منصب محافظ كركوك 
واملناصب فــي حكومة االقليم 
سياســي  مصدر  اكد  املقبلة، 
بارزاني  ان مهمة مسرور  مطلع 
في السليمانية لن تكون يسيرة 
وســيواجه مطالــب عديد من 
االحتاد الوطنــي وحركة التغيير 
حكومة  في  الرئيسان  الطرفان 

االقليم املقبلة.
اجلديد،  للصباح  املصدر  واضاف 
ان املكتــب السياســي لالحتاد 
للتباحث  الوطني شــكل جلنة 
املكلف  احلكومــة  رئيــس  مع 
مســرور بارزاني حــول مطالب 
االحتاد والذي يأتي ملف حســم 
محافظ جديــد ملدينة كركوك 
فــي مقدمتها، مشــيرا الى ان 
االحتــاد يشــترط كذلك حتقيق 
الشراكة والتوازن في مؤسسات 

حكومة االقليم.
وتابــع، أن زيــارة رئيــس الوزراء 
ستكون  بارزاني  مسرور  املكلف 
استشارية، ولن يتم التطرق الى 
مرشحي  اسماء  تقدمي  موضوع 

احلزبني للمناصب الوزارية.
وأضاف،« أمام مســرور بارزاني 4 
أسابيع لتشــكيل احلكومة، إال 
ان احلــزب الدميقراطي يســعى 
من  واالنتهاء  الوقــت  الختصار 
في  االقليم  حكومة  تشــكيل 
غضون ثالثة اســابيع ، وان يتم 
تسليم السير الذاتية ملرشحي 
االحــزاب للمناصب الوزارية الى 

برملان كردستان بأسرع وقت.
وأشــار، الى ان مســألة حسم 
املناصب الوزارية في تشــكيلة 
اإلقليم  فــي  اجلديدة  احلكومة 
قد تكون اقل صعوبة بني احلزب 
الدميقراطــي وحركــة التغيير، 
منها مع االحتــاد الوطني، حيث 

لم يتمكن املكتب السياســي 
لالحتاد الوطني من حسم اسماء 
التي  مرشحيه لشغل املناصب 
ســيحصل عليها في حكومة 
االقليم حلد اآلن، ما عدا منصب 
نائب رئيس الــوزراء في حكومة 
إقليم كردســتان الذي حســم 

لقباد طالباني.
بــدوره اعلــن عضــو اجمللــس 
القيــادي فــي االحتــاد الوطني 
ســامان گرمياني ، انه في حال 
لــم يتوصــل حزبه الــى اتفاق 
بخصــوص كركوك مــع احلزب 
الدميقراطــي وضمــان تنفيذه، 
فانه لن يشــارك فــي الكابينة 

احلكومية اجلديدة.
وقــال گرميانــي، ان«مســألة 
بالنســبة  مصيرية  كركــوك 
لالحتاد الوطني، اال انها اصبحت 
االطراف  الثقة بني  ضحية عدم 

السياسية«.
واضــاف كرمياني، انــه »اذا لم 
الدميقراطي  احلــزب  نتوصل مع 
قبل تشــكيل الكابينة اجلديدة 
الــى اتفــاق بشــان كركــوك 

وتنفيذه فلن نشارك في عملية 
اجلديدة«،  احلكومــة  تشــكيل 
مؤكدا ان كركوك العقبة االهم 
امام حســم مرشــحي االحتاد 
مت  »اذا  واردف  املقبلــة،  حلكومة 
حسم مسألة كركوك، سنحدد 
احلكومية  للمناصب  مرشحينا 

في غضون يومني«.
في غضــون ذلــك وبينما اعلن 
اعضــاء فــي مجلــس النواب 
الكردية عن  الكتل  العراقي عن 
زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء عادل 
عبد املهدي الى االقليم في اطار 
املباحثات اجلارية ملعاجلة املسائل 
العالقة، اكد نائب رئيس مجلس 
مع  اخلالفات  ان حســم  النواب 
ســلم  مقدمة  في  تأتي  بغداد 
اولويات حكومة االقليم املقبلة.

واضاف بشــير حداد في تصريح 
ان  اجلديــد،  الصبــاح  تابعتــه 
ستســعى  االقليم  حكومــة 
امللفات  حلســم  تشكيلها  فور 
اطار  فــي  بغداد  مــع  العالقة 
ان  متوقعا  العراقي،  الدســتور 
يتوصــل الطرفــان الــى اتفاق 

وعدم  االجل  طويل  استراتيجي 
االكتفاء باتفاق سنوي كما كان 

يحصل في السابق.
الى ذلك عاد ملف النفط مجددا 
ليتصدر قائمــة امللفات التي ال 
التأجيل وعلى  من  حتتمل مزيداً 
رئيس حكومة االقليم حسمها 
مــع احلكومة االحتادية باســرع 

وقت ممكن.
مقرر اللجنة املالية في مجلس 
حاجي  احمــد  النائب  النــواب 
اللجنة  رشــيد كشــف عــن 
مع  اجتمــاع  عقــد  النيابيــة 
االحتادية  احملكمة  واعضاء  رئيس 
بشأن امللف النفطي في اقليم 

كردستان. 
ان ملف  وقال حاجــي رشــيد، 
بوضعه  االقليــم  فــي  النفط 
احلالي في ظل انعدام الشفافية 
املشــكالت  بخلــق  تســبب 
السياسية واالقتصادية، مشددا 
على ضرورة ان يكون هناك تغيير 
جذري في هــذا امللف مبا يخدم 

املواطنني في كردستان. 
ثالثة  ان  رشــيد  حاجي  وأضاف 

اعضاء عن املكــون الكردي في 
اللجنة املاليــة وبهدف متابعة 
الشــكوى التي أقامتهــا وزارة 
االحتادية  احلكومــة  في  النفط 
على وزارة الثروات الطبيعية في 
احملكمة  زاروا  االقليــم  حكومة 
االحتاديــة واجتمعــوا مع رئيس 

واعضاء احملكمة. 
النفط  ملف  بأن  رشــيد  وتابع، 
وطنية  مســألة  االقليــم  في 
مهمة، وان االعضــاء الكرد في 
اللجنة املالية الذين ميثلون ثالث 
كتــل مختلفة يعملــون بنحو 
القضاء  جدي علــى مســتوى 
ومجلــس النــواب واحلكومــة 
هذا  ملتابعة  والشــارع  واالعالم 
فيه  الشــفافية  وحتقيق  امللف 
مبا يضمن مصالح املواطنني في 

االقليم. 
وشــدد النائــب احمــد حاجي 
رشــيد على ضرورة اجراء تغيير 
جذري في ملف النفط باالقليم 
وان يكون فــي خدمة املواطنني 

وليس بأيدي املسؤولني.
التغيير  حركة  عن  النائب  وكان 

كاوة محمد قد طالب في رسالة 
ارسلها الى رئيس الوزراء ورئيس 
الفســاد،  حملاربة  االعلى  اجمللس 
حكومة االقليم بالكشــف عن 
النفطيــة طويلة  االتفاقيــات 
االجل املبرمــة بينها وبني تركيا 
وبني محافظ كركوك الســابق 

جنم الدين كرمي.
واضــاف محمــد انــه وبهدف 
ضمــان الشــفافية واحلفــاظ 
علــى ثــروات الشــعب فانني 
اطالب رئيس الوزراء السابق في 
االقليم ووزير الثروات الطبيعية 
اشــتي  االقليم  حكومــة  في 
تفاصيل  عن  بالكشف  هورامي 
تلك العقــود طويلة االجل ملدة 
وقعتها  التــي  عاما  خمســني 
احلكومة  مع  االقليــم  حكومة 
االخرى  واالتفاقيــة  التركيــة، 
املوقعــة بني حكومــة االقليم 
ومحافظ كركوك الســابق جنم 
الدين كرمي لتأمني مســتحقات 
البترو دوالر للمدينة التي ابرمت 

عام 2015. 

االتحاد ربط مشاركته بحسم ملف كركوك

مسرور بارزاني يبدأ مباحثات تشكيل
حكومة االقليم من السليمانية اليوم األحد 

مسرور بارزاني

بينما عقد المكتب 
السياسي لالتحاد الوطني 
امس السبت اجتماعًا 
لتسمية مرشحيه لشغل 
منصب محافظ كركوك 
والمناصب في حكومة 
االقليم المقبلة، اكد 
مصدر سياسي مطلع ان 
مهمة مسرور بارزاني 
في السليمانية لن تكون 
يسيرة وسيواجه مطالب 
عديد من االتحاد الوطني 
وحركة التغيير الطرفان 
الرئيسان في حكومة 
االقليم المقبلة

خبير قانوني: مترير مجلس النواب 
لقانون احملكمة االحتادية يحول 

احلكم في البالد الى اسالمي
وأكــد، أن »املقتــرح يتضمن أعطاء 
واخلبراء،  للفقهــاء  استشــاري  دور 
وبالتالي ســنعمل على تعديل املادة 
التي تعطي لغيــر القضاة احلق في 

االشتراك بالقرار القضائي«.
وأفاد فهمي، بأن »الســعي ســوف 
ينصــب نحــو جعــل املــادة التي 
تتحدث عــن هيئة احملكمة بأن يكون 
ونائب وخمسة  رئيس  تشكيلها من 

أعضاء من القضاة«.
وأكمل فهمي بالقــول، إن »املقترح 
ينــص أيضاً على تشــكيل مجلس 
مفوضني من خبراء الفقه اإلسالمي 
وخبــراء القانون مهمتهم دراســة 
القضايا  ودراسة  وحتليلها  النصوص 
في  رأياً  وتقدم  التي شــكلت خالفاً 
والدراســة كون  موضــوع القضية 
الدســتور لم يلزم أن يكــون اخلبراء 

ضمن هيئة احملكمة«.
مــن جانبه، ذكــر اخلبيــر القانوني 
محمــد الشــريف في حديــث إلى 
»الصباح اجلديد، أن »مقترح تشكيل 
مجلــس املفوضني هــو احلل األمثل 
لتجاوز أزمة محاولة زج غير القضاة 

في هيئة احملكمة االحتادية العليا«.
وأضاف الشريف أن »النص الدستوري 
واضح، فأنه عــّرف احملكمة االحتادية 
العليا بأنها هيئة قضائية مستقلة 
مالياً وإداريــاً، أي أن عضوية هيئتها 
والذين يجلســون على املنصة يجب 

أن يكونوا من القضاة حصراً«.
ولفت، إلى أن »وجود الفقهاء واخلبراء 
وفقاً ملا ذهبت إليه الفقرة الثانية من 
املادة 92 من الدستور يجب أن يكون 

في التكوين وليس التشكيل«.
ويواصــل أن »التكوين هــو الهيكل 
التشــكيل  أما  اإلداري للمحكمــة 
وحيث  لها  القضائيــة  الهيئة  فهو 
أن النص الدســتوري يقول أن وجود 
الفقهاء واخلبراء ضمن التكوين فهم 
موظفون وليسوا أعضاء في الهيئة 

القضائية«.
»األعراف  أن  الشــريف،  واســتطرد 
املتطورة  الدول  القضائية في جميع 
والفقهاء  اخلبراء  إن  قالت  دســتورياً 
يعطون رأيا استشارياً في املوضوعات 
الفنيــة التــي تدخل فــي صميم 
اختصاصهــم وهنــا نتحــدث عن 

الشريعة ومبادئ القانون حتديداً«.

وحــذر، مــن »أن يكــون زج فقهاء 
الشريعة اإلســالمية والذين حسب 
املشــروع احلالي يتولى ترشــيحهم 
الوقفني الســني والشــيعي بداية 
للدخول رســمياً في نظام سياسي 
أســالمي في وقت يسعى العراقيون 
إلى جتاوز هذه املرحلة واالنطالق نحو 

املدنية«.
ومضــى الشــريف إلــى »ضــرورة 
مجلس  من  مشتركة  جلنة  تشكيل 
العليا  االحتاديــة  واحملكمــة  النواب 
ونقابة احملامني واجلهات القانونية ذات 
العالقة مهمتها دراسة القانون قبل 

املضي في إقراره«.
يشــار إلى أن مجلس النواب كان قد 
لقانون احملكمة  الثانيــة  القراءة  بدأ 
االحتاديــة العليا وســط اعتراضات 
الفقهــاء حق  منــح  كبيــرة على 

التصويت في الهيئة القضائية.
 

جلنة الطاقة النيابية تطالب 
بإيقاف شركة ناقالت النفط عن 

تصدير النفط األسود وفتح حتقيق 
واشــار الى أنه، »مــن جهتها بررت 
شــركة الناقالت أســباب تخفيض 
ســعر البيع للشــركة العربية الى 
زيادة في الكميــات التي يتم بيعها 
لهــا ) التــي وصلت الــى ٦٠٠ الف 
طن شــهريا ( وهذا خالف املفاهيم 
التجارية املتعارف عليها من ان زيادة 
الكميــات اجملهزة للشــركات تعني 
زيادة هوامش الربح ، سيما ان العقد 
ينص على بيع النفط األسود حصريا 
للشــركة العربية )بدون منافس( مما 
يوفر للشــركة فرصــة حتقيق أرباح 
املتاجرة  عمليــة  الحتكارها  أكبــر 
في هذه املــادة وخصوصا ان النفط 
االســود العراقي ميتــاز باملواصفات 
النوعية مــا يجعله مرغوب جدا في 
األســواق العاملية، فيما جاءت اجابة 
ديوان الرقابــة املالية االحتادي لتؤكد 
مــا ذكرناه فــي الســؤال البرملاني 
املالية  الرقابة  أعاله حيث ثبت ديوان 
االحتادي بكتابه املرقم )١٠٤٩٤( في )٧/ 
ايار/٢٠١٩( ان شــركة ناقالت النفط 
منحــت خصومات وغيــرت معادلة 
احتساب ســعر النفط االسود الذي 
يتم بيعه حصريا للشــركة العربية 
لنقل البترول )بدون اجراء أي مزايدة ( 
من خالل عقد الشراكة بني الشركة 
املذكورة وشــركة الناقالت باإلضافة 
الى منح الشــركة العربية احلق في 

حتديد الســعر األقل من خالل وضع 
عدة طرق ألحتساب السعر، تسببت 
هــذه االجراءات في تخفيض ســعر 
بيع النفط االسود للشركة العربية 
مبقــدار ٥٨ دوالر للطــن ) مقارنــة 
بالعقــود التي ســبقته ( و هدر في 
املال العام من خالل تخفيض إيرادات 
الدولة املتحققة من هذا النشــاط 
والــذي يقــدر كما بني الديــوان في 

كتابه تفاصيل هذا التخفيض«.
الديوان  كتــاب  بينه  مــا  وأوضحأن 
هــو »منح خصــم )١٣ دوالرا للطن( 
للشــركة العربية بعنوان أجور خزن 
وتفريــغ في حني لم يتــم منح هذا 
وفي  الســابقة،  العقود  في  اخلصم 
عقــد الشــركة العربيــة مت تغيير 
البيع لتكون  معادلة احتساب سعر 
الوقود(  زيت  الشهري لسعر  )املعدل 
بدال عــن املعادلة املســتخدمة من 
قبل شركة ناقالت النفط في العقود 
الســابقة )معدل الشــهري لسعر 
النفــط الســود+ معدل الشــهري 
لسعر البنكر( \٢ مما أدى الى تخفيض 
الســعر مبقدار)١٥دوالر للطن(، وعدم 
حتديد ســعر بيع قطعــي في عقد 
وإعطاء عدة طرق حلســاب  العربية 
الســعر )معدل شــهر التحميل او 
الشــهر الذي يليه او خمســة أيام 
قبل وبعد يوم التحميل( حيث الحظ 
الديوان من خالل تدقيق مبيعات عام 
٢٠١٨ انه يتم اختيار الســعر األقل 
لشــركة العربية حيث تبينا لنا من 
خالل املعلومات الــذي أوردها الديون 
في كتابه بهــذا اخلصوص ان مقدار 

التخفيض بلغ )٢٩ دوالر لطن(«.
وبــني، »كمــا يجب االشــارة الى ان 
شــركة ناقالت النفــط بينت انه مت 
منح اخلصم أعاله اســتنادا ملوافقة 
االدارة الســابقة لوزارة النفط على 
إدارة الشركة  اصل توصيات مجلس 
 ٢٠١٨/ اخلامســة  اجللســة  فــي 
ومبوجب كتاب الشــركة املرقم ١٨٥ 
فــي ١٥\٥\٢٠١٨، وفقا ملــا تقدم من 
ديوان  لتقريــر  واســتنادا  معلومات 
الرقابة املالية الــذي ثبت وجود هدر 
في املال العام بحدود )٤٦٠ مليار دينار 
عراقــي( مبوجب معــدالت التصدير 
التي بلغت ٦٠٠ ألف طن شــهريا«، 
مطالبا، رئيــس الوزراء ورئيس اجمللس 
االعلــى ملكافحــة الفســاد ونائب 
رئيس الوزراء لشــؤون الطاقة باتخاذ 
اإلجــراءات التالية، وهــي قيام وزارة 

النفط بإيقاف شركة ناقالت النفط 
عن ممارســة نشــاط تصدير النفط 
األســود والذي قد تســبب بخسارة 
والهدر فــي املال العــام يقدر )٤٦٠ 
مليار دينار عراقي( وذلك عن تخفيض 
وخصومــات فــي منحت لشــركة 
العربيــة للبتــرول دون أي معايير او 
ضوابط والذي يعد مخالفة صريحة 
ملا ورد في كتاب امانة مجلس الوزراء 
/ الدائرة القانونية املرقم ٢٢٤٤٠ في 
٦/٢٦/ ٢٠١٨ املتضمن ان تكون شركة 
تســويق النفط هي النافذة النفط 
النفطية  املنتجات  والغاز وتســويق 
الى خارج العراق حصرا، واجراء حتقيق 
لتحديد مســؤولية االدارة السابقة 
لوزارة النفط في هدر املال العام الذي 
تسببت به ادارة شركة ناقالت النفط 
والذي يقدر )٤٦٠ مليار دينار عراقي ( 
وذلك عن تخفيــض وخصومات في 
منحت لشركة العربية للبترول دون 

أي معايير او ضوابط«.

حرائق كبيرة جديدة في مناطق 
عشبية متفرقة من املوصل وقرية 

اطلقت نداء استغاثة
وفــي الســياق، أكــد النائــب عن 
محافظة نينوى حنــني القدو امس 
الزراعية  احملاصيل  حرائق  أن  السبت، 
بـ«فعــل فاعل« وليــس كما يقول 
بانها  الوزراء عادل عبد املهدي  رئيس 
طبيعيــة، داعيا الى تشــكيل جلان 
حتقيقية باالمر ومحاسبة املسؤولني 

وتعويض الفالحيني.
وقال القدو فــي تصريحات صحفية 
تابعتها الصبــاح اجلديد، إن »قضية 
حرائق احملاصيل حساســة وخطيرة 
وهي بفعل فاعــل وليس كما يقول 
، مبينا  بانها طبيعية«  الوزراء  رئيس 
ان »هناك اســتهدافا سياســيا من 
ومســلحة  ارهابية  جماعــات  قبل 
بانها غير   ارســاله للحكومة  حتاول 
قــادرة على توفير بيئــة امنة ملزاولة 

االعمال«.
وأضــاف القــدو، أن »طبيعة بعض 
احلرائــق واســتهدافها مناطقهــا 
معينة دون غيرها هو امر غير طبيعي 
كما ان حجم احلرائق مقارنة باالعوام 
الســابقة ايضــا امر مثيــر للريبة 
والشك بوجود اياد خفية تقف خلف 
البعض منها لغايات مختلفة منها 
تخريبيــة وارهابيــة«، الفتــا الى ان 
»ظاهرة احلرائق هي ظاهرة مميزة ولم 

نشهدها ســابقا بتأريخ العراق مبثل 
هذا احلجم الضخم«.

وأكــد القــدو، أن »مناطق ســهل 
نينوى وبعشيقة وغرب نينوى وخالل 
السنوات املاضية لم يحصل فيها اي 
حريق باحملاصيل حتى وان كان عرضيا 
فلمــاذا اليوم حتصــل احلرائق هكذا 
وبشكل ممنهج ويومي«، مشددا على 
برملانية  »ضرورة تشكيل جلان حتقيق 
وحكومية ملتابعة االمر ومحاســبة 
الفالحيني  وتعويض  املسؤولني عنها 
وضمان عــدم تكرار هــذه الكوارث 

باالعوام املقبلة«.
وشــهدت العديد من املزارع واحلقول 
فــي مناطــق متفرقــة مــن البالد 
عمليات حريق، فيما كشفت مديرية 
الدفاع املدنــي، في )8 حزيران 2019(، 
عن وجــود ٧٤ حادث عطب اســالك 
كهربائية، و٣٥ حــادث متعمد، و٢٥ 
حادث شــرارة نار مــن احلاصدة، و٢٢ 
حادث عقــب ســيكارة، و٣٢ حادث 
نــار خارجي، فضــال عن ٨٤  مصدر 
حادث لــم يحــدد من قبــل االدلة 
اجلنائية خالل فترة شهر من )5/8 الى 

.2019 )6/8
من جهته عــد رئيس الــوزراء عادل 
عبد املهدي، فــي )11 حزيران 2019( 
وخالل مؤمتره الصحفي االســبوعي، 
ان احلرائــق التي حتــدث في احملاصيل 

الزراعية »حالة طبيعية«.

واشنطن متدد اعفاء البالد من 
العقوبات األميركية على ايران 

لثالثة اشهر
وكانــت أعــادت واشــنطن فــرض 
اإليراني  الطاقة  على قطاع  عقوبات 
في تشــرين الثاني بعد انســحابها 
من االتفاق النــووي املوقع بني الدول 

العظمى وطهران في 2018.
ويعــد نقص الطاقة الــذي غالبا ما 
يترك املنازل بال كهرباء ملدة تصل إلى 
وراء  رئيسا  20 ســاعة يومياً، عامال 
أسابيع من االحتجاجات الكبيرة في 

العراق خالل الصيف.
يستورد  النقص،  هذا  على  وللتغلب 
العراق ما يصل إلــى 28 مليون متر 
مكعــب مــن الغــاز الطبيعي من 
طهران ملصانعه، كما يشتري بشكل 
1300 ميغاواط من الكهرباء  مباشر 

اإليرانية.
بالنســبة  مريح  غير  االعتماد  وهذا 
للواليــات املتحــدة التــي ســعت 

لتقليص نفوذ طهــران وإعادة فرض 
العقوبــات على املؤسســات املالية 
وقطاع  الشــحن  وخطوط  اإليرانية 

الطاقة واملنتجات النفطية.
وفي الســياق، قالت مصادر مطلعة 
تتجه  إلكتريــك  إن شــركة جنرال 
فيما يبدو إلى الفــوز بحصة كبيرة 
الــدوالرات إلعادة  من عقود مبليارات 
بناء شبكة الكهرباء في العراق، وهو 
ما يعكس تغيرا فــي الطريقة التي 
يعتزم بها العــراق منح العقود بعد 
أن مارست الواليات املتحدة ضغوطا 

لصالح الشركة األميركية.
وفي تشرين األول املاضي، وقع العراق 
اتفاقات ”خارطة طريق“ ملدة خمسة 
أعوام مع جنرال إلكتريك وسيمنس 
تخطط مبوجبها بغــداد إلنفاق نحو 
14 مليار دوالر على إنشــاء محطات 
وإصالح  وأعمــال صيانــة  جديــدة 
وخطوط للكهرباء، ثم شراء معدات 
متكنهــا من جتميع الغــاز الطبيعي 

الذي يجري حرقه حاليا واستغالله.
وعندما منح العراق شركة سيمنس 
عقودا في نيسان املاضي، قال رئيس 
إن الشركة  الوزراء عادل عبد املهدي 
األملانيــة فــي وضع يؤهلهــا للفوز 

مبعظم العقود املستقبلية.
باألطراف  اتصــال  لكن مصادر على 
الثالثــة قالت لرويترز إن العراق طلب 
حتت ضغــوط أميركية مــن جنرال 
في  الدخول  وســيمنس  إلكتريــك 
املتوقع  العقود، ومن  مناقصات على 
للشــركتني  بغــداد عقودا  متنح  أن 

كلتيهما.
وقال مســؤول بوزارة الكهرباء على 
علــم بأنشــطة جنــرال إلكتريك 
وســيمنس فــي العــراق لرويتــرز: 
”الضغوط السياسية على احلكومة 
)رئيس  العراقية...دفعــت حكومــة 
الوزراء الســابق حيــدر العبادي( إلى 
تغييــر خططها والســماح جلنرال 

إلكتريك باالنضمام إلى العملية“.
وتابع املسؤول قائال ”كان من الواضح 
بالنســبة لنا أن احلكومة األميركية 
تســتحوذ  بأن  تكــن ســعيدة  لم 
ســيمنس علــى هــذه الصفقــة 
الضخمة وحدها مــن دون أي فرصة 
جلنرال إلكتريك... واحملادثات جارية اآلن 
املتوسطة  العقود  قرار بشأن  التخاذ 
والطويلــة األجــل، والتــي نتوقــع 

تقسيمها بينهما“.
وأكــد مســؤول بــوزارة اخلارجيــة 

املتحــدة  الواليــات  أن  األميركيــة 
جنرال  لصالح  العراق  على  ضغطت 
”استغالل  املســؤول  وقال  إلكتريك. 
لشــركات  االبتكاريــة  القــدرات 
أميركيــة مثل جنــرال إلكتريك هو 
اســتراتيجيتنا  في  أساسي  عنصر 
لتوســيع الروابط االقتصادية وزيادة 
للمساعدة  األجنبية  االســتثمارات 

في إعادة بناء العراق“.
التي حتدثت شريطة  املصادر،  وقالت 
عدم الكشف عن هويتها، إن العراق 
سيمنح العقود في ثالث مراحل على 

مدار السنوات األربع املقبلة.
وقعت جنرال  ووفقا ملصادر مطلعة، 
إلكتريك منذ تشــرين األول اتفاقات 
منشآت  بناء  وإعادة  وصيانة  لتطوير 
لزيادة طاقة توليــد الكهرباء مبقدار 
5000 ميجــاوات. وقالــت املصادر إن 
الشــركة التي مقرها بوســطن مت 
إشــراكها أيضا كجــزء من خارطة 
طريــق أكتوبــر تشــرين األول لبناء 
الكهرباء قدرة كل  لتوليد  محطتني 

منهما 750 ميجاوات.
وقال متحدث باسم جنرال الكتريك 
إلكتريــك فــي  ”العــراق وجنــرال 
لتعزيز قطاع  ايجابيــة  مناقشــات 
وقالت جنرال  البــالد“.  الكهرباء في 
إلكتريك الشــهر املاضــي إن تربينا 
125 ميجــاوات مــن صنع  بقــدرة 
محطة  في  تشــغيله  بدأ  الشركة 

القدس لتوليد الطاقة في العراق.
ومــن جانبها قالت ســيمنس انها 
اتخــذت ”خطوة أولى كبيــرة باجتاه 
التنفيــذ الفعلي خلارطــة الطريق“ 
عندما وقعت اتفاقية مع العراق في 
الثالثني من نيســان حتدد املشــاريع 
وتتضمن  الزمنية.  واألطر  وامليزانيات 
االتفاقية ثالثــة عقود قيمتها  تلك 
نحو 700 مليون يــورو لبناء محطة 
جديدة لتوليــد الكهرباء بقدرة 500 
ميغــاوات وتطويــر 40 تربينا تعمل 
فرعية  وانشــاء محطــات  بالغــاز 

جديدة.
القليلة  النقــاط  والعراق هــو أحد 
املشرقة في سوق عاملية منكمشة 
تعمل  التي  الطاقة  ومعدات  حملطات 
وكالة  وقالــت  األحفــوري.  بالوقود 
الطاقة الدولية في نيسان إن حاجات 
البالد من الكهرباء عند الذروة تتجاوز 
ومن  الثلث،  بنسبة  للتوليد  قدراتها 
الفجــوة مع منو  أن تتســع  املتوقع 

اقتصاد العراق.

تتمات ص1

األحد 16 حزيران 2019 العدد )4194(

Sun. 16 Jun. 2019 issue )4194(



3محليات

 
 بغداد _ الصباح الجديد :

 
هنا رئيس مجلــس الوزراء عادل 
عبــد املهــدي، اجلمعــة، بعيد 
أشاد  فيما  العراقية،  الصحافة 
بتضحياتهــا ودورهــا بتعزيــز 

مكانة البالد.
وقال عبد املهدي في بيان تلقت 
»الصباح اجلديد« نســخة منه، 
األسرة  نشارك  ان  »يسعدنا  إنه 
الصحفيــة عيدهــا األغر الذي 
يحل هــذا العام والعــراق اكثر 
امناً واستقراراً وبغداد اكثر زهواً 
وتألقــاً وتفتــح ذراعيها جلميع 

ابنائها وضيوفها«.
ان  كبيرة  ملناسبة  »إنها  وأضاف 
نحتفل مبرور قــرن ونصف على 
 ، العراق  والدة الصحافــة فــي 
فعلــى مدى عمرهــا وكفاحها 
الطويل أسهمت إسهاما فاعال 
في تنوير الرأي العام والدفاع عن 
الشــعب ومكتسباته  مصالح 
وكان لهــا الدور املشــهود في 
واالصــالح  التحــرر  حــركات 

والتغيير«.
وأوضــح عبــد املهــدي« نهنئ 
والصحفيات  الصحفيني  جميع 
مؤسســات  فــي  والعاملــني 
الصحافــة واإلعالم نســتذكر 
بإعتــزاز حضورها فــي ميادين 
اجلهــاد والدفــاع والبنــاء حني 
اختلطت دماء شهداء الصحافة 
االبطــال،  املقاتلــني  بدمــاء 
وتواصلون اليــوم بنفس الهمة 
واملسؤولة  الفاعلة  املشــاركة 
في بناء االنســان وتعزيز القيم 
االخالقيــة والوطنية والتصدي 
والتمييز  االرهاب  اشكال  جلميع 

والتطرف«.
وأكد رئيس الوزراء، »أننا نتمسك 
وتوفير  الصحفي  العمل  بحرية 
االجــواء اآلمنــة للصحفيــني 
حقوقهم،  ورعايــة  وحمايتهم 
اشكال  من  أي شــكل  ونرفض 
احلريــات  علــى  التضييــق 

الصحفيــة ، وكل غايتنا: إعالم 
الدقة  يتحرى  ومهني  صادق  حر 
واملوضوعيــة فــي أداء واجبــه 

ورسالته النبيلة«.
وبنّي عبد املهــدي، »أننا نرى في 
الصحف  من  الكبير  العدد  هذا 
ووكاالت  واالذاعات  والفضائيات 
االنبــاء اضافــة الــى وســائل 
ميــزة  االجتماعــي  التواصــل 
للعــراق وعنصــر إثــراء ودليل 
ميتلكه  عّمــا  يكشــف  عافية 
ابناء هذا الشــعب املعطاء من 
نعتز  وكفاءات  وطاقــات  قدرات 
لتعزيز  ونســعى  جميعــا  بها 
دورها في اصالح الدولة واجملتمع 

وإشــراكها فــي جهــود البناء 
واالصــالح ومحاربــة الفســاد 
السيئة وفي تسليط  والظواهر 
املبــادرات واجلهود  االضواء على 
وعدم  املضيئة،  والصــور  اخلّيرة 
ادخار أي جهــد في الوصول إلى 

احلقيقة ومحاربة الشائعات«.
أخذ  الــذي  »بلدكم  أن  وتابــع، 
مكانتــه التي يســتحقها بني 
االمم يفتخر مبا حتققه الصحافة 
العراقية من حضور واجناز وننظر 
الى دورهــا بتعزيز مكانة العراق 
العراق  ، وما فوز  بإحترام وتقدير 
بعضوية اجمللــس املركزي لالحتاد 
الدولي للصحفيني إال دليل على 

ذلك، والتهنئــة موصولة بهذه 
املناســبة لنقيــب الصحفيني 
العراقيني مؤيــد الالمي وجميع 
االسرة الصحفية العراقية على 
هذا االجناز الــذي يضاف للعراق 
تزامنــا مــع احتفالكــم بعيد 

الصحافة«.
واســتطرد عبد املهــدي« أجدد 
القلبية  وأمنياتي  التهنئة  لكم 
النجــاح في ميدان  بدوام  لكم 
الكلمة واملوقف، وأن منضي معا 
ونتجــاوز كل املصاعب من أجل 
بلدنــا وإعماره وتوفير اســباب 
العيش الكرمي جلميع مواطنيه«.

واحتفــل الصحفيون في البالد 

امس اخلامس عشــر من حزيران 
بـ«العيــد الوطنــي للصحافة 
العراقيــة«، واعتمد هذا التاريخ 
ألن  الوطنية،  الصحافــة  لعيد 
العــدد األول مــن اول جريــدة 
عراقية باســم » الزوراء » صدر 
عام  بغداد  العاصمــة  في  فيه، 
1869، وشــكل امــس الذكرى 

املائة واخلمسني له. 
وفــي الســياق، توســم رئيس 
السيد  واالعمار  االصالح  حتالف 
الســبت،  امس  احلكيم  عمــار 
في  الوطنية  بالصحافــة  اخلير 
بناء الدولة.  وقــال احلكيم في 
بيان مبناســبة عيــد الصحافة 

»الصبــاح  تلقــت  العراقيــة، 
اجلديــد« نســخة منــه، اننــا 
الوطنية  بصحافتنا  »نتوســم 
خيرا أن تكون على قدر املسؤولية 
وتعمل جنبا إلى جنب مع بقية 
مرافق الســلطة الرابعة )املرئي 
واملســموع( على تعميد أسس 
العملية السياسية وترصني بناء 
الدولة بخطاب موضوعي موزون 
هادف يشخص السلبيات ويقوم 
ترسيخ  على  ويعمل  اإليجابيات 
روح املواطنة في نفوس الشعب 
وإعطاء صورة عراق طامح لبناء 
اإلنسان والوطن إلى الرأي العام 

العاملي على أحسن وجه«.

عبد المهدي يهنئ بعيد الصحافة العراقية
ويشيد بتضحياتها ودورها بتعزيز مكانة البلد

الحكيم: نتوسم بصحافتنا خيرًا لترصين بناء الدولة بخطاب موضوعي هادف

هنـأ رئيس الوزراء 
الصحفيين بعيدهم 

وقال »إنها لمناسبة 
كبيرة ان نحتفل بمرور 
قرن ونصف على والدة 

الصحافة في العراق 
، فعلى مدى عمرها 

وكفاحها الطويل 
أسهمت إسهاما فاعال 

في تنوير الرأي العام 
والدفاع عن مصالح 
الشعب ومكتسباته

رئيس الوزراء عادل عبد املهدي
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رحالت جوية مباشرة بين 
بغداد ومسقط

بغداد _ الصباح الجديد :
بحث وزير النقل املهندس عبد اهلل لعيبي باهض 
مع وزير اخلارجية العماني يوسف بن علوي سبل 
تطوير العالقات بني البلدين الشــقيقني بشتى 
انشــطة النقل .وجــرى خالل اللقاء مناقشــة  
تفاصيل العمل املشــترك بني البلدين في مجال 
النقل اجلوي والبحري . واشار وزير النقل الى سعي 
بالده لفتح رحالت جوية مباشــرة بني العاصمة 
بغداد والنجف االشــرف ومسقط وصاللة ، الفتا 
الى ايجاد الســبل لتفعيل النقــل البحري  من 
خالل تســيير خط بني املوانــئ العراقية واملوانئ 
العمانية ، لتنشيط اجلانب االقتصادي والتجاري 
بــني البلدين ، كما دعا الى ايجــاد فرص لتطوير 
املهارات للمالكات العراقية البحرية واجلوية داخل 
سلطنة عمان . بدوره، أكد بن علوي أن “زيارته إلى 
العراق تكتســب أهمية كبرى لتوطيد العالقات 
الثنائيــة  وتوحيد الرؤى ، مجــدداً دعم  بالده إلى 

العراق في مجاالت النقل كافة”.
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البصرة _ سعدي السند :

أعلن مدير االحوال املدنية واجلوازات 
العميد  البصــرة  فــي  واإلقامــة 
احلقوقي أمجد حســن جمعي  عن 
قرب إفتتاح بنايات جديدة للبطاقة 
الوطنيــة واجلــوازات فــي مركــز 
وأقضية ونواحــي احملافظة ، بهدف 
تقليــل الزخــم احلاصــل في تلك 

الدوائر

استحداث
 بنايات جديدة

إن  املدنية  االحــوال  مديــر  وقــال 
يعد  الوطنية  البطاقــة  مشــروع 
من املشــاريع املهمة واحليوية ، لذا 
مت اســتحداث ) ٧ بنايــات( مطلع 
عام ٢٠١٥ فضال عن اســتحداث )٧ 
بنايات( اخرى العام املاضي ، موزعة 

في عموم مركــز وأقضية ونواحي 
احملافظــة، بواقع بنايــة في ناحية 
ام قصر، وأخرى فــي قضاء املدينة 
وثالثــة في ناحية ســفوان وبناية 
رابعة فــي ناحية االمــام الصادق، 
في  بناية  اســتحداث  عــن  فضال 
منطقة الديــر مت تأهيلها بالتعاون 
مع وزارة النفط وســيتم افتتاحها 
في االشــهر القليلة املقبلة ، فيما 
الوطنية  البطاقة  بنايــة  تأهيل  مت 
في النشــوة، والتي دخلت اخلدمة 
قضاء  دائــرة  وتأهيــل  الفعليــة، 
بالتعاون مع شركة مصافي  الزبير 

اجلنوب، وهي على وشك االفتتاح . 

استعمال االرشفة
 االلكترونية احلديثة

 في التجديد
وأكد أن مجلــس احملافظة كان قد 
صوت علــى تأهيل دائــرة الهارثة 

حيث ســيتم املباشــرة بتأهيلها 
قريبــا ،    مضيفــا إن دائرتة اجنزت 
مايقرب من ٩٥٠ الف بطاقة وطنية 
خالل الفترة املاضية، فيما ســيتم 
اســتكمال منــح البطاقة جلميع 
املواطنــني خالل العامــني املقبلني 
، مبينــا إن املواطــن احلاصل على 
البطاقــة لــن تواجهــه صعوبات 
في مســألة جتديده للبطاقة نظرا 
االلكترونية  االرشــفة  الستعمال 

احلديثة في التجديد.

مكاتب جديدة
 للجوازات

املدنية  االحــوال  مديــر  واوضــح 
واجلــوازات واالقامــة إن دائرته على 
جديدين  مكتبــني  افتتاح  وشــك 

للجوازات،
 أحدهما في منطقة اجلبيلة، حيث 
ســيتم االفتتاح خالل الشــهرين 

املقبلني، فيما سيتم افتتاح مكتب 
جــوازات القرنة بعــد االنتهاء من 
تأهيله نهاية العــام احلالي ، الفتا 
إلــى أن مجلس احملافظــة كان قد 
صــوت علــى اســتحداث مكتب 
للجوازات في قضــاء ابي اخلصيب 
دائرته النشاء مكاتب  فيما تسعى 
اخرى للجوازات فــي أقضية الزبير 

وشط العرب. 
وأوضح مديــر االحــوال املدنية إن 
دائرته اجنزت في العام املاضي اكثر 

من ٢٣١ الف جواز ،
 مؤكدا إن االشهر املقبلة ستشهد 
إرتفاعاً فــي عدد اجلوازات املمنوحة 
املكاتب  للمواطنــني، بعد دخــول 
اجلديــدة للخدمــة، فيما ســيتم 
لعائالت  خاصة  منافــذ  تخصيص 
في  االنسانية  واحلاالت  الشــهداء 
تســهيل  بغية  اجلــوازات  مكاتب 

معامالتهم . 

تقرير

بنايات جديدة للبطاقة الوطنية والجوازات المحافظة لتقليل الزخم

 لالستفادة من االصناف المقاومة للجفاف

مدير منظمة الصداقة الدولية في السويد يزور معامل واسط

مدير االحوال المدنية والجوازات واإلقامة في البصرة:

 بغداد _ الصباح الجديد :
دعت هيئة رعاية ذوي اإلعاقة 
واالحتياجات اخلاصة في وزارة 
االجتماعية  والشؤون  العمل 
املســتفيدين من راتب املعني 
املتفــرغ مــن العســكريني 
واملدنيــني الذيــن تســلموا 
لالشــهر  األولــى  الدفعــة 
)كانون الثاني وشــباط واذار( 
مــن عــام 2019 فــي بغداد 
مراجعة  الــى  واحملافظــات 
لتســلم  الهيئــة  اقســام 
االســتمارة اخلاصــة بإصدار 
املاســتر  الذكية  البطاقــة 
االداري  النائــب  وقــال  كارد. 
لهيئــة رعايــة ذوي االعاقة 
علي جعفر احللو ان أســماء 

املســتفيدين من راتب املعني 
بواقع  نشرها  سيتم  املتفرغ 
٢٠٠ اســم يوميا على موقع 
وصفحات  االلكتروني  الوزارة 
العائدة  االجتماعي  التواصل 
الرسمية  والصفحة  للوزارة 
تواريخ  وفــق  على  للهيئــة 
مثبتة، مشيرا الى ان املراجعة 
تكون ملقر الهيئة وأقسامها 
هذا  من  ابتداء  احملافظات  في 
اليوم األحد.  واضاف ان راتب 
صرفه  يتم  لن  املتفرغ  املعني 
يراجع  لم  ألي مســتفيد ما 
للحصول على بطاقة املاستر 
املعلنة  التوقيتات  كارد خالل 
التي  االسماء  قوائم  وحسب 
الى  الفتــا  تباعا،  ستنشــر 

انه ســيتم العمــل بااللية 
الهيئة  نفسها في أقســام 
فــي احملافظات وكل قســم 
مع  املراجعني  أعداد  سيحدد 
نشر أســمائهم في صفحة 
بكل  اخلاصــة  الفيســبوك 
االداري  النائب  واكد  قســم. 
ان احلضــور يكــون حصــرا 
مســتصحباً  فقط  للمعني 
معه املستمسكات األصلية 
وال  فقط  للمعــني  واملصورة 
تســلم االســتمارة اخلاصة 
باملاســتر كارد اال لصاحــب 
العالقــة حتديــدا، داعياً الى 
املعلنة  باألســماء  االلتــزام 
التسلســالت  وحســب 

واملواعيد املنشورة. 

 بغداد _ الصباح الجديد :
بحــث وزيــر الزراعــة الدكتــور صالح 
احلســني مع السفير الصيني في بغداد 
تشــانغ تاو والوفد املرافق له تعضيد دور 
انتاج الشــلب وانتخاب اصناف مقاومة 
مناســبة  بدائل  ايجاد  بغيــة  للجفاف 
وزيادة املساحات الشلبية واالستفادة من 

اخلبرات الصينية في هذا اجملال ، 

ســيما بعد ان شــهد انتــاج احملاصيل 
خالل  ملحوظا  تطــورا  االســتراتيجية 

املوسم احلالي .
كمــا اكد الوزير علــى االهمية الزراعية 
التــي تتمتع بها الصني في قارة اســيا ، 
مشــيرا الى التعاون املشترك في مجال 
اسمدة الداب لزيادة االنتاج النباتي احمللي 
، مؤكدا على التوســع في مجال تقانات 

الري املتطورة واهميتها لري احملاصيل .
من جانبــه اكد الســفير الصيني على 
التي  الثنائية والنجاحات  عمق العالقات 
العراقية وبظروف  الزراعة  وزارة  حققتها 
اســتثنائية ومبختلف اجملــاالت النباتية 

واحليوانية ، 
مبينا استعداد الصني للتعاون املشترك 
الوزارة   دورات متخصصة ملالكات  واقامة 

في شتى اجملاالت.
اقامــة معرض  فيمــا مت االتفــاق على 
زراعــي للمنتجات الصينيــة على ارض 
معــرض بغــداد الدولــي ويتــم حتديد 
موعده الحقـــا لعرض شتى املنتجـات 
لتحقيق  الصينية  الزراعيــة  والتقنيات 
للبلدين  واالقتصادية  الزراعيـة  الفؤائـد 

الصديقيـن .

 بغداد _ الصباح الجديد :
لصناعات  العامــة  الشــركة  أعلنــت 
وزارة  إحدى شــركات  واجللود  النســيج 
الصناعة واملعادن عن قيام مدير منظمة 
الصداقة الدولية مبملكة السويد - فرع 
واســط الدكتــور غازي مطشــر حمزة 
البدري بزيارة إلى مصنع نسيج وحياكة 

واسط التابع للشركة. 
وذكر مصدر مخول في الشــركة ان هذه 
الزيارة تعد خطوة مهمة إليصال أســم 
واسط بشكل  مصنع نســيج وحياكة 

العراقية بشــكل عام  خاص والصناعة 
الى احملافــل الدوليــة ، مشــيرا إلى أن 
الضيــف عقد لقاء مشــتركا مع مدير 
املصنع حضره كل من مدير اجلودة ومدير 
الهندســة ومدير السيطرة النوعية في 
املصنع جــرى خالله بحث كيفية ايصال 
املنتج الوطني مباميتلكه من جودة ألوسع 
نطاق ممكــن للنهوض بإيــرادات املصنع 
أقتناء  أقتصاديا من خــالل  وأنتعاشــه 

منتجاته ، 
سيما وان الدكتور قدم خدمات للمصنع 

بعد أن كانــت له مشــاركة فعالة في 
وقت ســابق من خالل إقامة أكبر برنامج 
نوعي على مســتوى احملافظة عن طريق 
األوشــا  والتطوير حول  التنميــة  جتمع 
للصحــة والســالمة املهنيــة ومعايير 
اجلودة الشــاملة ومهارات احملادثة باللغة 
اإلجنليزيــة والــذي كان برعايــة مصنع 
نســيج وحياكــة واســط فــي اجملمع 
التسويقي الرئيســي التابع له وللفترة 
من 28 نيسان ولغاية 2 ايار 2019 وقـــد 
سجل هذا البرنامج أكبر فائدة ألكبـــر 

عدد من املشــاركني والــذي بلغ عددهم 
)100( مشــارك من شــتى دوائر الدولة 
ومؤسســاتها أضافــة الى منتســبي 
املصنع حيث حقــق أكبر جناح من خالل 
للمصنع  اخلتامــي  واملعرض  التنظيــم 

والتثقيف والتوعية لكل املشاركني. 
مــن جانبه ثمــن مدير مصنع نســيج 
وحياكة واســط هــذه الزيــارة املثمرة 
شاكـرا الدكتـور على إهتمامـه الكبيـر 
بهـــذا القطاع املهـــم علـى مستـوى 

احملافظـة.

»اإلعاقة« تدعو المستفيدين لتسلم االستمارة 
الخاصة بإصدار البطاقة الذكية العراق تبحث زيادة التعاون في زراعة الشلب

العراق يبحث دعم المنتجات الوطنية
 والترويج لصناعات النسيج في المحافل الدولية

مدير االحوال املدنية واجلوازات واإلقامة في البصرة

متثل الســرية فــي املعلومات التــي متس األمن 
القومي للبلد أهم اركان بناء دولة رصينة قادرة 
على حفظ االستقرار وحماية املعلومات املهمة 
بشكل ميثل حصنا منيعا امام االختراق الذي قد 

يبحث عنه الغير ألسباب كثيرة . 
كثيرآ ما نتحــدث عن دورة راس املــال واملنفعة 
الكبرى التي تتحقق القتصاد البلد حني تتم داخل 
إطار البلد ، وهنا ال تقل اهمية حفظ املعلومات 
داخــل البلد »الدورة املعلوماتيــة« عن دورة رأس 
املال . ان الذي قادنــي للحديث عن هذا املوضوع 
نقاش واســع دار مع نخبة من الكتاب واملثقفني 
خالل محفل مهم، ودار احلديث عن اهمية حفظ 
املعلومات املهمة داخل البلد، وعدم تســليمها 
على طبق من ذهب الى شــركات عاملية، تتطلع 
للحصــول عليها من دون عناء، حتت مســميات 
الدفــع االلكتروني، حيث تصبــح البيانات بيد 
شركات اجنبية، وهذا امر فيه الكثير من احملاذير، 
والذي يجب ان تدركه جميع الوزرات واملؤسسات 
األمنية .  هنا ميكن ان جنعل بياناتنا بايدي أمينة 
عراقيــة ونوطد ثقتنا مع اجلهــد الوطني احمللي 
املتخصــص بالدفــع االلكترونــي ولدينا جتربة 
ناجحة في هذا اجملال وبأكثر من ٧ ماليني مواطن 
يحمل بطاقتها.  وال نذهب بعيدآ فان مؤسسة 
احلشــد الشــعبي ملســت خطورة هذا االمر، 
واجتهت صوب شــركة كي الوطنية والتي متثل 
قطاعــا مختلطا بني القطاعــني العام واخلاص 
وتعمل بإشراف ديوان الرقابة املالية ، وهنا ميكن 
االستفادة من خدماتها وحفظ معلوماتنا داخل 
اإلطار احمللي خصوصا وأنها تعتمد تقانات عمل 

متطورة. 

الدورة المعلوماتية
بسام التميمي 
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الصباح الجديد ـ وكاالت : 
وعد وزير اخلارجيــة البريطاني الســابق بوريس 
جونســون، وهو املرشــح األوفر حظا لرئاســة 
الوزراء خلفــا لتيريزا ماي، بإمتام انفصال اململكة 
املتحدة عن االحتــاد األوروبي بحلــول 31 أكتوبر 
املقبل.  وقال جونســون في حوار مع راديو هيئة 
اإلذاعــة البريطانية أمس االول اجلمعة إن »الذين 
يريــدون التأجيل أعتقد أنهــم يخاطرون بإحلاق 
ضرر دائم بالثقة في السياســة. علينا أن منضي 
لألمام ونقــوم بذلك. علينا أن نكون خارج )االحتاد 
األوروبــي( بحلول 31 أكتوبر«.وأضاف جونســون 
»إذا اضطررنا للخروج وفقا ملا يسمى خروج بدون 
اتفاق أو شروط منظمة التجارة العاملية، فعندئذ 
تكون مسؤوليتنا الكاملة هي االستعداد لذلك. 
ومن خالل االستعداد لهذا سنحول دون الوصول 
إلى تلك النتيجة«. وفاز جونســون، وزير اخلارجية 
ورئيس بلدية لندن الســابق، بدعم 114 من بني 
313 نائبــا محافظــا في أول جولــة للتصويت 
اخلميس املاضــي، بزيادة ثالثة أمثــال تقريبا عن 
أقرب منافســيه.  وهيمنت على سباق الترشح 
مســألة كيفية وموعد مغادرة بريطانيا لالحتاد، 
وهي أكبر أزمة سياســية في بريطانيا خالل 25 
عاما تقريبا. وفي أول مقابلة إذاعية منذ انطالق 
حملة الترشــح، قدم جونســون تعهدا صريحا 
بأن االنفصال ســيمضي قدما بحلول آخر موعد 
نهائي للخروج من التكتل في 31 أكتوبر املقبل، 
موضحا أنــه ينبغي على بريطانيا االســتعداد 
لالنفصال بدون اتفاق مع االحتــاد األوروبي، األمر 
الــذي وصفه بأنه لــن يكون كارثة.واســتقالت 
تيريزا ماي من رئاسة حزب احملافظني بعد فشلها 
في احلصول علــى موافقة البرملــان على اتفاق 

االنفصال خالل ثالث محاوالت.

الصباح الجديد ـ وكاالت : 
أفادت وكالة »كيــودو« اليابانية بأن أكثر من 25 ألف 
شرطي سيقومون بضمان األمن أثناء قمة مجموعة 
العشــرين )G20( التــي ســتجري مبدينة أوســاكا 

اليابانية يومي 28 و29 من الشهر اجلاري.
ونقلت الوكالة عن مدير دائرة الشرطة الرئيسية في 
محافظة أوساكا، تاكاخيسا إيسيدا، امس السبت، 
أن نحــو 30 ألف شــخص، مبن فيهم رؤســاء الدول 
وأعضاء الوفود والصحفيون، ســيأتون إلى أوســاكا 

حلضور القمة وتغطية اعمالها.
وأشارت إلى أن العدد نفسه من رجال الشرطة قاموا 
بضمان األمن أثنــاء زيارة الرئيــس األمريكي، دونالد 

ترامب، إلى اليابان في مايو املاضي.
وتفرض سلطات مدينة أوساكا بسبب إجراء القمة 
قيودا جدية على عمل وســائل النقــل، كما تفرض 
احلظــر على اســتخدام غرف التخزيــن في احملطات 
الكبيرة للقطارات. وستتم أيضا إزالة علب القمامة 
كلها من الشــوارع القريبة من منطقة إجراء القمة 

ومن أراضي محطات القطارات املركزية في املدينة.

الصباح الجديد ـ وكاالت : 
قال الرئيس اإليراني حســن روحاني 
خالل اجتماع تشــارك فيه روســيا 
والصــني ودول آســيوية أخــرى في 
بالده ســتواصل  إن  طاجيكســتان 
االتفاق  مبوجب  التزاماتهــا  تقليص 
»مؤشــرات  غياب  فــي ظل  النووي 
إيجابية« من األطراف املوقعة األخرى.

وتوقفــت إيران عن االلتــزام ببعض 
تعهداتها مبوجب االتفاق النووي الذي 
أبرمته في عام 2015 مع قوى عاملية، 
وذلك بعد عام من انسحاب الواليات 
املتحــدة مــن االتفاق وتشــديدها 

العقوبات على طهران.
وقالــت طهران في مايو أيــار إنه إذا 
لم تتكفل القــوى العاملية بحماية 
االقتصــاد اإليرانــي مــن العقوبات 
60 يوما  األمريكيــة فــي غضــون 

فسوف تبدأ في تخصيب اليورانيوم 
مبستوى أعلى.

وفي كلمتــه أمام مؤمتــر )التفاعل 
وإجراءات بناء الثقة في آســيا( قال 
روحانــي »إيران ال ميكنهــا بطبيعة 
احلال االلتزام بهذا االتفاق من جانب 

واحد«.
تواصل  أن  الضــروري  »مــن  وأضاف 
جميع أطــراف االتفاق إعادته إلى ما 
كان عليه« مضيفــا أن إيران تريد أن 
الدول  إيجابية« من  ترى »مؤشــرات 
األخــرى املوقعة علــى االتفاق وهي 
روســيا والصني وبريطانيا وفرنســا 

وأملانيا.
ولم يدل الرئيــس اإليراني بتفاصيل 
ســتتخذها  التي  اإلجــراءات  عــن 
بالده كما لم يفصح عن املؤشــرات 

اإليجابية التي تريد أن تراها.

كانت فرنسا والدول األوروبية األخرى 
املوقعــة على االتفاق الــذي يهدف 
إلى احلد مــن طموحات إيران النووية 
قد قالــت إنها تريد احلفــاظ عليه، 
لكن الكثيــر من شــركاتها ألغت 
اتفاقــات مع طهــران حتت الضغط 
واتهمت  املتحدة.  الواليات  من  املالي 
الــدول الغربيــة إيــران بالســعي 
لتطوير أسلحة نووية وهو ما تنفيه 
طهران وتقــول إنها تريــد احلصول 
لألغراض  نوويــة  تكنولوجيا  علــى 
إلى  روحاني  يتطرق  الســلمية.ولم 
هجمــات وقعت يــوم اخلميس على 
ناقلتي نفط في خليج عمان وألقت 
واشــنطن باملســؤولية عنها على 
طهران مما أثــار مخاوف من مواجهة 
جديدة في اخلليج. ونفت إيران أي دور 

لها في الهجمات.

الصباح الجديد ـ وكاالت : 
مكافحة  شــرطة  أطلقــت 
الغاز  الســنغالية  الشــغب 
واعتقلت  للدمــوع  املســيل 
أكثــر من 20 شــخصا خالل 
في  مرخص  غيــر  احتجــاج 
العاصمة دكار بســبب تقرير 
لهيئة اإلذاعة البريطانية )بي.
بي.ســي( عن مزاعــم بتورط 
شــقيق الرئيس فــي عملية 
غاز  بحقلي  لها صلــة  حتايل 
تطورتهما شــركة  بحريــني 

بي.بي العمالقة.
وكان ممثلــون لالدعاء قد قالوا 
عقب  حتقيقا  سيجرون  إنهم 
بي.بي. نشــرته  الذي  التقرير 
ســي في وقــت ســابق من 
التقرير  وأثار  اجلاري.  الشــهر 

غضبا عاما وألقى بظالل على 
في مجال  الســنغال  خطط 
الطاقة قبل ســنوات من بدء 

أول تدفق للنفط والغاز.
رويترز في  ورأي شــاهد مــن 
تطلق  الشــرطة  دكار  وسط 
يوم  للدمــوع  املســيل  الغاز 
اجلمعــة وتعتقــل محتجني 
كانــوا يرددون شــعارات مثل 
هــذا  ســنغاليون.  »نحــن 
كثير«. ولم يتسن تقدير عدد 
ألنه  االحتجاج  في  املشاركني 
لم يكــن قاصرا على منطقة 
الهدوء  وساد  باملدينة.  واحدة 

بحلول املساء.
إن  بي.بي.ســي  تقريــر  وقال 
وافقــت، في  بي.بي  شــركة 
يتم نشره مسبقا،  ترتيب لم 

نحو عشــرة  تدفع  أن  علــى 
مليارات دوالر لشركة تيميش 
رجل  يديرها  التي  كوربوريشن 
األعمال الروماني األســترالي 
مقابــل  تيميــش  فرانــك 
استغالل حصتها في احلقلني.
وثائــق  إن  التقريــر  وقالــت 
اطلعــت عليهــا تظهــر أن 
ســريا  مبلغا  دفعت  تيميش 
يبلغ 250 ألف دوالر لشــركة 
يديرهــا )علي صال( شــقيق 
الرئيــس. ونفى صــال تلقيه 
التقرير  املبلغ ووصــف  هــذا 
يتسن  متاما«.ولم  »كاذب  بأنه 
االتصــال بتيميــش للتعليق 
ولكنها أبلغت بي.بي.سي في 
بيان أنــه »ال توجد مخالفات 

على اإلطالق«.

الصباح اجلديد ــ وكاالت 
انطلقــت  امــس الســبت في 
عاصمة طاجيكســتان دوشنبه 
أعمال قمة »التعاون وبناء الثقة 

في آسيا«.
الرئيــس بوتني في  واســتعرض 
املواقف  القمة  ألقاها في  كلمة 
وسوريا  أفغانستان  من  الروسية 
حول  املشــتركة  العمل  وخطة 
والوضع  اإليراني  النووي  البرنامج 

في شبه اجلزيرة الكورية.
وأشــار بوتــني الــى أهمية بذل 
جهود جماعية لتشــكيل نظام 
عاملي عادل وضرورة تعزيز التعاون 
مجال  في  اآلســيوية  الدول  بني 

مكافحة اإلرهاب. 
وتشارك في هذه القمة 27 دولة 
وأفغانســتان  أذربيجان  فيها  مبا 

وفيتنام  والبحريــن  وبنغــالدش 
ومصر وإســرائيل والهند واألردن 
والعــراق وإيــران وكازاخســتان 
وكمبوديــا وقطر وقرغيزســتان 
والصــني ومنغوليــا واإلمــارات 
وفلســطني وباكســتان وكوريا 
وطاجكستان  وروســيا  اجلنوبية 
وتايالنــد وتركيــا وأوزبكســتان 
وســريالنكا و13 مراقبا مبا فيها 
والوس  وإندونيســيا  بيــالروس 
املتحــدة  والواليــات  وماليزيــا 
وأوكرانيــا والفلبني واليابان واألمم 
املتحدة وجامعــة الدول العربية 
العامليــة  الهجــرة  ومنظمــة 
في  والتعــاون  األمن  ومنظمــة 
البرملانيــة  واجلمعيــة  أوروبـــا 
باللغــات  الناطقــة  للبلـــدان 

التركية.

جونسون يتعهد: 31 أكتوبر 
اكمال انفصال بريطانيا عن 

االتحاد األوروبي

أكثر من 25 ألف شرطي 
لضمان أمن انعقاد قمة 

العشرين في أوساكا

روحاني يؤكد تقليص
 التزامات بالده في االتفاق النووي

اعتقال محتجين في السنغال  جراء
 غضب بشأن صفقة يشتبه بفسادها

بوتين يدعو الدول االسيوية الى 
التعاون لمكافحة اإلرهاب

الصباح الجديد ـ متابعة :

أفادت صحيفة »تاميز« البريطانية 
بــأن دول الغــرب تبحث، خططا 
لنشــر قــوات حلماية الســفن 
املدنيــة في اخلليــج العربي، في 
ناقلتني  استهداف  حادث  أعقاب 

للنفط مؤخرا في خليج عمان.
السبت  امس  الصحيفة  ونقلت 
عن مســؤولني غربيني تقليلهم 
من شــأن األحاديث عن رد سريع 
محتمــل علــى احلــادث األخير، 
مشــيرين إلــى ضــرورة إكمال 
التحقيــق في ما حصــل، على 
الرغم من قناعتهم بأن إيران هي 
من يقف وراء احلــادث الثاني من 

نوعه خالل نحو شهر.
شــدد  نفســه،  الوقــت  فــي 
املســؤولون للصحيفــة علــى 
حلماية  إجــراءات  اتخــاذ  ضرورة 
الناقــالت النفطيــة والســفن 
املدنيــة األخــرى فــي منطقة 
مضيق هرمز، وهو ممر بحري دولي 
استراتيجي وأهم شريان لتصدير 

النفط في العالم.
وأوضح أحد املسؤولني: »التحدي 
هــو ضرورة التوصــل إلى إجماع 
بشــأن كيفية حتقيــق ذلك بني 
بريطانيــا والشــركاء األوروبيني 
اآلخرين والواليات املتحدة واحللفاء 
وأي  والنرويج،  واليابان  اخلليجيني 

طرف معني آخر.
أن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت 
والســعودية  واليابان  النرويــج 
احلادثني  جــراء  تضررت  واإلمارات 
اللذيــن حصال خالل األســابيع 
اخلمســة األخيــرة، فيمــا تعد 
اجلنوبية  وكوريا  والهنــد  الصني 
من أكبر مســتوردي النفط اخلام 

اخلليجي.
ولفتــت الصحيفة إلــى أن لدى 
العديــد من الــدول املتأثرة جراء 
األحــداث األخيرة تواجــدا بحريا 
عســكريا دائمــا فــي منطقة 
اخلليــج، مــع سلســلة قواعد 
بحرية في شــبه اجلزيرة العربية، 
لكن املشــكلة تكمن في حتديد 
للحلفاء  ميكــن  حياديــة  جهة 
لتنفيذ  رايتهــا  حتــت  االنضواء 

عمليات حماية مشتركة.
املنظمة  أن  الصحيفــة  وأكدت 
البحريــة الدوليــة التابعة لألمم 
املتحــدة قــد تضطلــع بهــذا 
الــدور، لكنهــا قــد تفتقد إلى 

السياســي. وحملــت  النفــوذ 
الواليــات املتحــدة وبريطانيــا، 
احلادث  عــن  املســؤولية  إيــران 
األخيــر، فيمــا رفضــت طهران 
هــذه االتهامات بشــدة. وكانت 
لهجوم  تعرضتــا  نفــط  ناقلتا 
صباح اخلميس املاضي في خليج 
عمان ومبســافة تبعد ثالثني ميال 
عن ايران، وبعد ســاعات اتهمت 
الواليــات املتحدة ايــران باحلادث 
وبثت فيلما لقــارب بجوار احدى 
الناقلتــني قالــت انــه للحرس 
الثوري اإليرانــي وان الطاقم فيه 
انتزع لغما لن ينفجر، ونفت ايران 

بشدة مسؤليتها عن احلادث.
ورفض الرئيــس األمريكي، دونالد 
ترامب، في وقت الحق تصريحات 
إيران التي تصــر فيها على نفي 
ناقلتني  علــى  بالهجوم  صلتها 
نفطيتني في خليج عمان، مكررا 

اتهامــات بالده لها باملســؤولية 
عنها. وأشــار ترامب إلى مقاطع 
الفيديو التي تقول واشنطن إنها 
منت  على  اإليرانية  القوات  تظهر 
قارب صغير تزيل لغًما لم ينفجر 

من على جسم إحدى السفن.
العــام لألمم املتحدة  وقال األمني 
يجب  إنه  غوتيريــش  أنطونيــو 
العمــل علــى إظهــار احلقيقة 
إجراء حتقيق  إلــى  ودعا  بوضوح، 

مستقل في احلادث.
التسرع في  من  روســيا  وحذرت 

إصدار األحكام واالستنتاجات.
وجاءت االنفجارات بعد شهر من 
شحن  وسفن  ناقالت  أربع  تدمير 
في هجوم قبالة سواحل اإلمارات 
العربية املتحدة، اتهمت الواليات 
املتحدة إيران باملســؤولية عنها، 
لكنها لم تقدم أي أدلة، في حني 

نفت إيران هذه االتهامات.

وقال الرئيــس ترامب في تصريح 
إن  التلفزونية  نيوز  حملطة فوكس 

إيران »قامت بالتفجير«.
وأضاف »أعتقد أن أحد األلغام لم 
ينفجر ورمبا يكون قد احتوى على 
اســم إيران مكتوبــا عليه. لقد 
رأيتم القارب في الليل وهو يحاول 
إزالة اللغم، وقد جنح بالفعل في 
الناقلة،  إزالته من على جســم 

وقد شاهدمت ذلك بوضوح«.
وأشــار أيًضــا إلى أنــه من غير 
احملتمــل أن تغلق إيــران مضيق 
هرمز، املمــر املالحي احليوي الذي 
ميــر عبره ثلــث النفــط العاملي 
املنقول بحــراً كل عام، ولكن إذا 
حدث ذلــك، فلن يظــل املضيق 

مغلًقا »لفترة طويلة«.
وجــاء تدخل ترامــب بعد أن قال 
وزيــر اخلارجيــة األمريكي، مايك 
بومبيو، إن األسلحة املستخدمة، 

ومســتوى اخلبرة الالزمة لتنفيذ 
الهجمــات، فضال عن الهجمات 
اإليرانيــة املماثلــة األخيرة على 
الناقالت، أظهــرت أن إيران كانت 
وراء ذلك. وقال القائم بأعمال وزير 
الدفاع األمريكي، باتريك شاناهان، 
الواليــات املتحدة ســتتبادل  إن 
املعلومــات االســتخباراتية في 
محاولة »بناء إجماع دولي بشأن 

هذه املشكلة الدولية«.
واتهــم الرئيس اإليراني حســن 
يوم  املتحــدة  الواليات  روحانــي 
»تهديداً  تشــكل  بانها  اجلمعة 
خطيراً لالســتقرار في الشــرق 
اإلشــارة  دون  مــن  األوســط«، 
مباشرة إلى الهجمات في خليج 
عمــان. وجــدد روحانــي دعوته 
املوافقة على  الدوليــة  لألطراف 
للوفاء  النــووي   2015 عام  اتفاق 
أحادي  انسحاب  بعد  بالتزاماتها، 

اجلانب من الواليات املتحدة.
كما اتهــم وزير اخلارجية اإليراني 
جواد ظريف الواليات املتحدة على 
موقع تويتر، بكيل االدعاءات »دون 
إبراز أي أدلــة واقعية أو ظرفية« 
متهما إياها باستخدام ما وصفه 

»دبلوماسية التخريب«.
غير ان »فرانك غاردنر« مســؤول 
الشــؤون االمنية في بي بي سي 

حلل االحداث بقوله:
»تبدو حتــى اآلن اللقطات التي 
نشــرتها الواليــات املتحدة يوم 
األدلة  إقناًعــا من  أكثر  اخلميس 
الظرفيــة التي قدمتها في وقت 

سابق.
ويشــبه قارب الدوريــة البيضاء 
الصغير فــي الفيديــو إلى حد 
املستخدمة  القوارب  منوذج  كبير 
من قبل احلرس الثوري اإليراني في 

اخلليج«.

جراء الهجوم على اثنتين الخميس الماضي..

الغرب يدرس تشكيل قوة بحرية مشتركة
 لحماية ناقالت النفط بعد تنامي التوتر في الخليج

وجاءت االنفجارات 
بعد شهر من تدمير 

أربع ناقالت وسفن 
شحن في هجوم 

قبالة سواحل اإلمارات 
العربية المتحدة، 
اتهمت الواليات 

المتحدة إيران 
بالمسؤولية عنها، 

لكنها لم تقدم أي 
أدلة، في حين نفت 

إيران هذه االتهامات
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النار تشتعل في احدى الناقلتني بعد استهدافها

اعالن تعليق قانون تسليم املطلوبني

شؤون عربية ودولية

متابعة ـ الصباح الجديد :

أعلنــت هونغ كونغ امس الســبت 
للجدل  املثيــر  القانون  أن مشــروع 
مطلوبني  بتســليم  يســمح  الذي 
الى الصــني ســيتم »تعليقه«، في 
تغيير بارز مبوقف االدارة بعد أســبوع 
مــن تظاهــرات غير مســبوقة في 

املستعمرة البريطانية السابقة.
لكــن معارضــي مشــروع القانون 
قالــوا إن قرار احلكومــة ليس كافيا 
بينما أعلــن منظمو االحتجاجات أن 
تظاهرات األحــد ما زالت قائمة على 

الرغم من تعليق مشروع القانون.
وواجهت رئيسة حكومة هونغ كونغ 
املواليــة لبكــني كاري الم ضغوطا 
كبرى للتخلي عن مشــروع القانون 
حتــى مــن حلفائها السياســيني 
تنازال  قرارها  ويشكل  ومستشاريها. 

نادرا من قادة هونغ كونغ.
وقالت الم للصحافيني امس السبت 
إن »احلكومــة قررت تعليق مشــروع 
القانون، وبدء التواصل مع كل شرائح 
اجملتمع من أجل فعــل املزيد والعمل 

واالستماع الى مختلف آراء اجملتمع«.
وأضافــت »ال ننوي حتديد موعد لهذا 
العمــل ونعد بالتشــاور مع اعضاء 
جلنة االمــن في اجمللس التشــريعي 
وابالغهم، قبل أن نتخــذ قرارا حول 

اخلطوة املقبلة«.
املاضي  االربعاء  وشهدت هونغ كونغ 
اعمال عنف سياســي منذ  أســوأ 
إعادتها الى الصني عام 1997 حني نزل 
الى الشوارع وفرقتهم  آالف احملتجني 
وحصلت  الشغب.  مكافحة  شرطة 
الصدامات بعد ثالثة أيام على رفض 
الزم تغييــر موقفها رغم التظاهرات 

الكبرى.
وكانت عدة أطراف تعارض مشــروع 
ومنظمات  محامــون  بينها  القانون 
قانونية نافذة وغرف جتارة وصناعيون 

وناشطون ودبلوماسيون غربيون.
تشــاينا  »ســاوث  صحيفة  وذكرت 
مورنينــغ بوســت« أن الم عقــدت 
مســاء اجلمعة اجتماعــا طارئا مع 
مسؤولون  كان  فيما  مستشــاريها 
في  جهتهم  من  يجتمعون  صينيون 
مدينة شــينزين اجملاورة في محاولة 

اليجاد وسيلة للخروج من املأزق.
التي عينتها جلنة مؤلفة  وكانت الم 

املوالــني لبكني،  الى حد كبيــر من 
اآلن ســحب مشــروع  ترفض حتى 
القانون رغم االنتقادات واالحتجاجات 
البريطانية  املســتعمرة  عمت  التي 

السابقة.

لكنها أقرت امس السبت بان فريقها 
العام.  الــرأي  تقدير مطالب  اســاء 
وقالت »أشــعر باالســف الشــديد 
للخلــل فــي عملنا ولعــدة عوامل 
أخرى تســببت بجــدل وخالفات في 

مجتمعنا بعد فترات هدوء نســبي 
في السنتني املاضيتني«.

»مصداقية مفقودة«
كانت الم اجلمعة في مواجهة دعوات 

متزايدة من معســكرها السياسي 
اخلاص مبا يشــمل برملانيــني موالني 
لغضب  الرضــوخ  أجل  مــن  لبكني 
االحتجاجات  وأعلن منظمو  الشارع. 
يقبلوا ســوى بســحب  لــن  انهم 
ارجاء  القانون وليس  كامل ملشــروع 

التصويت عليه.
وقالــت النائبــة كالوديــا مــو من 
بالدميوقراطية  املطالبني  معســكر 
للصحافيني إن »كاري الم فقدت كل 
أمام شــعب هونغ كونغ  مصداقية 
ان تستقيل«. وصرح جيسون  ويجب 
نغ مــن مجموعة احملامني التقدميني 
ان اعــالن الم »ال يلبــي« مطالــب 
احملتجني. وأضاف لوكالة فرانس برس 
»باالضافــة الى ذلــك، رفضت حتمل 
اســتخدام  االفراط في  مســؤولية 
الشــرطة بحق  العنف مــن جانب 
املتظاهرين«. وكان جيمس تو النائب 
من معسكر الدميوقراطيني، دعا ايضا 
رئيسة احلكومة الى االستقالة. وقال 
للصحافيني إن »مصداقية رئيســة 
حكومتنا فقــدت، وباتت حكومة ال 
للحكم  ان حتظــى مبصداقية  ميكن 

بعد االن«.
وساندت الصني بقوة مشروع القانون 

وأبدت في وقت ســابق هذا االسبوع 
واصفة  الم  حلكومة  الكامل  تاييدها 

التظاهرات بانها »أعمال شغب«.
بريطانيا  لدى  الصيني  السفير  وقال 
االذاعــة  لهيئــة  تشــاومينغ  لــو 
البريطانية إن »احلكومة املركزية في 
الصني لم تصدر تعليمــات أو أوامر 
الذي  القانــون  مشــروع  بخصوص 

بادرت اليه حكومة هونغ كونغ«.
وجتمع آالف االهالي اجلمعة في منتزه 
في وســط احلي التجــاري في هونغ 
كونغ للتنديد باســتخدام الشرطة 
الغــاز املســيل للدمــوع والرصاص 
لتفريق  املاضــي  االربعاء  املطاطــي 
بغالبيتهم من  متظاهريــن كانــوا 
الشــباب. وبحسب الســلطات فان 
النص يســد فراغا قانونيــا ومينع ان 

تصبح املدينة ملجأ لبعض اجملرمني.
 وتؤكد أن تطبيق القانون ســيكون 
متوافقاً مع ضوابط حقوق اإلنســان 
ولن يستهدف املعارضني السياسيني 
يتخوفون  املتظاهرين  للصني. لكــن 
مــن القضاء الصينــي معتبرين أنه 
قد يقع في قبضته سكان من هونغ 
كونغ أو حتى أشــخاص ميــرون عبر 

مطارها.

تقرير

هونغ كونغ تعلق مشروع قانون تسليم المطلوبين بعد أسبوع من االحتجاجات ضده
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد البنك املركزي الروسي، بأن احتياطيات روسيا 
الدولية جتاوزت األسبوع املاضي مستوى النصف 
تريليون دوالر، وذلك للمرة األولى منذ بداية 2014.
وذكــر املركــزي، أن االحتياطيــات ارتفعــت في 
األسبوع املاضي بواقع 7.5 مليار دوالر، لتصل إلى 
502.7 مليار دوالر، وذلك في إطار سياسة تهدف 
لتعزيــز االحتياطيــات بعد تراجعهــا من جراء 
انخفاض أسعار النفط وفرض العقوبات الغربية 

على موسكو في 2014.
املاضية  الفتــرة  الروســي خــال  املركزي  وعزز 
الذهــب، وذلك كجــزء من  احتياطياتــه مــن 
ستراتيجية تهدف لتنويع االحتياطيات واالبتعاد 

بشكل تدريجي عن الدوالر.
واحتياطيــات روســيا الدولية عبــارة عن أصول 
أجنبية عالية الســيولة موجــودة لدى املصرف 
املركزي واحلكومة الروســية، وتتألف من الذهب، 
والنقــد األجنبــي، وحقــوق الســحب اخلاصة، 

واالحتياطي في صندوق النقد الدولي.

لندن ـ رويترز:
تراجعت أســعار الذهب عن مكاســبها األولية 
لتغلق با تغير يذكر بعد أن ساعدت بيانات قوية 
ملبيعات التجزئة في الواليات املتحدة في انحسار 
اخملاوف من تباطؤ االقتصاد فــي الربع الثاني من 
العام. وفي وقت سابق من اجللسة قفزت أسعار 
املعدن األصفر %1 بفعل توقعات في الســوق بأن 
البنك املركزي األميركي سيقرر زيادتني على األقل 

في أسعار الفائدة في 2019.
وأنهــى الذهب للبيــع الفوري جلســة التداول 
منخفضــا %0.06 عنــد 1341.14 دوالر لألوقية 
)األونصة( بعد أن كان قفز إلى 1358.04 دوالر وهو 
أعلى مســتوى له منذ احلادي عشــر من نيسان 
2018. وسجلت العقود األميركية عند التسوية 
1344.50 دوالر لألوقية مرتفعة %0.1 بعد أن كانت 

قفزت أثناء اجللسة إلى 1359.50 دوالر.
وينهي املعدن النفيس األســبوع على مكاسب 
بنحو %1 مواصــا الصعود لرابع أســبوع على 

التوالي.
وعززت القراءات االقتصاديــة الصادرة في اآلونة 
األخيرة بالواليات املتحدة توقعات خفض مجلس 
االحتياطــي االحتادي )البنك املركــزي األميركي( 
ألســعار الفائدة مما دفع عوائد ســندات اخلزانة 
يوم  لانخفــاض  األجل  القصيــرة  األميركيــة 
املقرر  األميركي  املركــزي  اجتماع  اخلميس قبيل 

األسبوع املقبل.
ومن بني املعادن النفيســة األخــرى، انخفضت 
الفضــة %0.25 إلــى 14.86 دوالر لألوقية بينما 

هبط الباتني %1 إلى 799.50 دوالر لألوقية.

نيويورك ـ رويترز:
أغلقت بورصة وول ستريت منخفضة مع توخي 
املستثمرين احلذر قبل اجتماع مجلس االحتياطي 
االحتادي )البنك املركزي األميركي( األسبوع املقبل 
في حني تضررت أســهم التكنولوجيا من حتذير 
بشــأن املبيعات من شــركة برودكوم لصناعة 
األجهزة والرقائق اإللكترونية. وأنهى املؤشــر داو 
 17.16 جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 
نقطــة، أو %0.07، إلــى 26089.61 نقطة بينما 
تراجع املؤشر ستاندرد آند بورز500 األوسع نطاقا 
4.66 نقطــة، أو %0.16، ليغلــق عنــد 2886.98 
نقطة. وأغلق املؤشــر ناسداك اجملمع الذي تغلب 
عليــه أســهم التكنولوجيا منخفضــا 40.47 

نقطة، أو %0.52، إلى 7796.66 نقطة.
الثاثــة تنهي األســبوع على  لكن املؤشــرات 
مكاسب، مع صعود ناســداك %0.71 وستاندرد 

آند بورز %0.48 وداو جونز 0.41%.

مستوى قياسي الحتياطيات 
روسيا األجنبية 

1341 دوالرًا
 ألوقية الذهب

بورصة وول ستريت 
تغلق منخفضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

العراقية لدى  قالت الســفيرة 
إن  الســهيل،  صفيــة  األردن، 
العــراق يجري مراجعــة أخيرة 
ملسار أنبوب النفط املتفق على 
تسييره من مدينة البصرة إلى 

مدينة العقبة األردنية. 
النفــط  وزارة  أن  وأضافــت 
اخليارات  أفضل  تدرس  العراقية 
النفط  أنبــوب  املتاحة ملســار 
الذي يعتبر مشروعاً ستراتيجياً 
العراق  وسيمكن  البلدين  لكا 
من تصديــر النفــط اخلام من 

خال مياء العقبة األردني. 
وأكدت الســهيل: »جرى تغيير 
مسار األنبوب املقترح عدة مرات 
وذلك بســبب األوضاع األمنية 
التــي كان يعاني منها العراق«، 
عودة  بعــد  أن  الــى  مشــيرة 
األمن لم تعــد هنالك مخاوف 
أو مخاطــر على األنبــوب.. وأن 
احلكومة حريصة على تســريع 
إجراءت مد األنبوب حاملا تنتهي 
الدراسات الازمة التي تقوم بها 
ذلك حتديد  ومــن  الطاقة  وزارة 
املسار النهائي الذي سيمر منه 

األنبوب. 
وكان العــراق واألردن وقعــا في 
 2013 نيســان  مــن  التاســع 
اتفاقيــة إطار ملد أنبــوب يبلغ 
طولــه 1700 كيلومتــرا لنقل 
من  اخلــام  العراقــي  النفــط 
البصــرة إلى مرافــئ التصدير 
مبدينة العقبــة األردنية بكلفة 
تقــارب نحــو 18 مليــار دوالر 

وسعة مليون برميل يومياً. 
ويفترض أن ينقل األنبوب النفط 
اخلام من حقل الرميلة العماق 
في البصرة إلى مرافئ التصدير 

في ميناء العقبة. 

ويتضمن املشــروع أنبوبا فرعيا 
بطــول 60 كيلومتــرا يصــل 
ملصفــاة البتــرول األردنية في 
امتداده  ليواصل  الزرقاء  مدينة 
التصديري  املنفذ  إلى  ذلك  بعد 
فــي العقبة، إذ ســينقل خط 
األنبوب من البصرة إلى العقبة 
ما يزيــد على مليونــي برميل 

نفط مكرر يوميا. 
كما نصــت االتفاقية اإلطارية 
على أن يعطي الطرف العراقي 

األولوية لتزويــد الطرف األردني 
بالنفــط اخلــام الذي ميــر عبر 
أراضيــه ألغراض االســتهاك 
بني  احمللي مبوجب عقود شــراء 
اجلهــات اخملتصة فــي البلدين، 
في  واألســعار  الكميات  وحتدد 

العقود، خال فترة الحقة. 
األردنية،  الطاقــة  وزيرة  وقالت 
هالــة زواتــي، فــي تصريح لـ 
العراق  إن  اجلديــد«،  »العربــي 
سيبدأ قريباً بتوريد النفط اخلام 

لألردن مبوجب اتفاق بني البلدين.
الرئيس  قــال  الســياق،  فــي 
نفــط  لغازبــروم  التنفيــذي 
الروســية ألكســندر ديوكوف 
إن الشــركة تخطــط لزيــادة 
توزيعــات أرباحها إلى 50 باملئة 
األجـل  فـي  الربـح  من صافـي 

املتوسـط.
االجتماع  ديوكوف خــال  وقال 
العام الســنوي إن »الشــركة 
العراق،  في  بالتوســع  مهتمة 

إذ تتولــى تطوير حقــل بدرة«، 
»تفحص  شــركته  أن  مضيفا 
حقــل املنصورية الغــازي قرب 

احلدود مع إيران«.
ومــن املتوقــع أن تطلــق وزارة 
النفط عطاء لتطوير احلقل هذا 

العام.
زيادة  كمــا وتعتــزم غازبــروم 
الطاقــة االنتاجيــة في حقل 
ســرقلة باقليــم كردســتان. 
وتسعى الشــركة لزيادة طاقة 

االنتاج 25 باملئة عن طريق حفر 
بئر ثالثة في احلقل.

املتراكم  اليومــي  اإلنتاج  وبلغ 
للحقل 35 ألف برميل في حني 
تعتزم الشركة، إنتاج 1.2 مليون 
طن فــي حقل ســرقلة العام 
منها  حصتها  ستكون  احلالي، 

أكثر من 0.5 مليون طن.
في مشروعني  غازبروم  وتشارك 
امتيازي  باقليم كردســتان في 

»شاكال« و«كرميان«.

غازبروم تدرس استثمار حقل المنصورية الحدودي

العراق يجري مراجعة أخيرة ألنبوب النفط عبر األردن

أن بعد عودة األمن لم 
تعد هنالك مخاوف أو 
مخاطر على األنبوب.. 
وأن الحكومة حريصة 
على تسريع إجراءت 
مد األنبوب حالما 
تنتهي الدراسات 
الالزمة التي تقوم بها 
وزارة الطاقة ومن 
ذلك تحديد المسار 
النهائي الذي سيمر 
منه األنبوب

أنبوب النفط عبر األردن

الصباح الجديد ـ وكاالت:

أعرب وزير الطاقة الســعودي، خالد 
الفالح، أمس الســبت، عن أمله بأن 
حتقيق  من  النفــط  منتجو  يتمكن 
التــوازن في الســوق النفطية قبل 

بداية العام املقبل 2020.
وأضاف الوزير السعودي للصحافيني 
على هامش اجتمــاع لوزراء الطاقة 
العشــرين  فــي مجموعة  والبيئة 
اليابانية عندما  كارويــزاوا  مبدينــة 
ســئل عن الوضــع احلالي لســوق 
النفــط: »نأمــل بأن نحقــق توازن 
السوق قبل العام املقبل. إننا نعمل 

على ذلك«.
وكان الفالح قد قال في وقت سابق 
أوبك  بأن منظمة  اجلاري  الشهر  من 
على وشك االتفاق على متديد اتفاق 
خفض إمــدادات النفط إلى ما بعد 
حزيران، بالرغم من أنه ال تزال هناك 
حاجة إلجراء مزيــد من احملادثات مع 
الدول غير األعضاء فــي أوبك، التي 
تشكل جزءا من اتفاق خفض اإلنتاج.

في السياق، أظهرت بيانات من هيئة 
اجلمارك الكوريــة أن كوريا اجلنوبية 
أوقفــت كل واردات النفط اخلام من 
إيران في أيار مع انتهاء االستثناءات 
من العقوبــات األميركية على إيران 

في بداية الشهر املاضي .

وكانــت كوريا اجلنوبية، خامس أكبر 
العالم،  في  اخلام  للنفط  مســتورد 
من بني الدول التي منحتها الواليات 
ملدة ســتة أشهر  اعفاءات  املتحدة 
في تشــرين الثاني من العام املاضي 
واستأنفت اســتيراد النفط اإليراني 
ابتداء من كانون الثاني من هذا العام 

بعد توقف استمر أربعة أشهر.
واردات  أن  اجلمــارك  بيانات  وأظهرت 
كوريــا اجلنوبيــة من النفــط اخلام 
اإليرانــي خــال الفترة مــن كانون 
الثاني إلى أيار بلغت 3.87 مليون طن 
أو 187179 برميــا يوميا في مقابل 
5.45 مليون طن خال املدة نفســها 

من العام املاضي.
وكان مشــترو النفــط الكوريــون 
اجلنوبيون يســتوردون املكثفات من 

إيران بشكل أساسي.
انوفيشن،  إس كيه  وقالت شــركة 
التي متلــك إس.كيــه إينرجي وهي 
أكبــر مصفــاة للنفط فــي كوريا 
اجلنوبية وشــركة إس.كيه إنتشون 
للبتروكيماويــات، في أواخر أيار إنها 
بنفط  اإليرانية  املكثفات  استبدلت 
خام من مصادر أخرى من بينها قطر 

وروسيا.
وتراجع إجمالي واردات كوريا اجلنوبية 
مــن النفط اخلام بنســبة 11.1 في 
املئة إلــى 11.27 مليون طن أو 2.65 

مليون برميل يوميا.

شــحنات  ارتفاع  البيانات  وأظهرت 
النفــط من الســعودية، أكبر مورد 
للنفط اخلام لكوريا اجلنوبية، بنسبة 
5.1 فــي املئة إلى 3.39 مليون طن أو 

798695 برميا يوميــا باملقارنة مع 
العام السابق.

وارتفعــت واردات النفــط اخلام من 
املئة على أســاس  10.1 فــي  قطر 

 155596 أو  660752 طنا  سنوي إلى 
برميا يوميا.

وقالــت البيانات إن كوريــا اجلنوبية 
1.43 مليون طن من  استوردت أيضا 

النفط اخلــام في أيار مــن الواليات 
املتحدة مبا يزيد ثاث مرات عن العام 
الســابق والذي بلــغ 405158 طنا. 
وارتفعــت وارادت كوريا اجلنوبية من 
الفترة من كانون  النفط اخلام خال 
الثاني إلى أيار بنســبة 0.3 في املئة 
إلى 61.17 مليون طن على أســاس 

سنوي. 
وسنتشــر شــركة كوريا الوطنية 
البيانات  الدولة  تديرها  التي  للنفط 
النهائية اخلاصة بــواردات الباد من 
النفــط اخلــام في وقــت الحق من 

الشهر اجلاري.
على صعيد ذي صلة، قالت شركات 
التأمني  تكاليف  إن  البحري  للتأمني 
على الســفن التي متر عبر الشــرق 
األوســط ارتفعت بنسبة 10 باملئة 
على األقل في أعقاب هجمات على 
ناقلتــي نفط في خليــج ُعمان يوم 
اخلميــس مــع إحتمــاالت ملزيد من 
الزيادة في التكاليــف إذا تصاعدت 

التوترات في املنطقة.
وتســببت الهجمــات فــي تأجيج 
تدفقات  انخفــاض  بشــأن  اخملاوف 
النفط اخلام في واحد من أهم ممرات 
املاحة البحرية فــي العالم، مما أدى 
إلى ارتفاع أســعار النفط مبا يصل 

إلى 4.5 باملئة.
وعلقــت بعض الشــركات املالكة 
احلجوزات  بالفعل  النفــط  لناقات 

اجلديدة إلى اخلليج.
باستخدام  الشحن  أسعار  واقتربت 
تنقل  التــي  العماقــة  الناقــات 
النفط مــن اخلليج إلى آســيا من 
أعلى مســتوياتها في شهرين يوم 
اخلميــس عند 13 ألــف دوالر يوميا 
تقريبا، ارتفاعــا من نحو 2000 دوالر 

يوم األربعاء.
أشــكال  إلى  وحتتاج كل ســفينة 
متنوعة مــن التأمني، مبــا في ذلك 
تغطية ســنوية ضد مخاطر احلرب، 
عند  إضافــي  تأمــني  إلى  إضافــة 

الدخول في مناطق عالية اخلطورة.
وتقول شركات التأمني على السفن 
إن أضخــم الســفن التــي متر عبر 
تكاليف  تواجــه  اخلليــج  منطقة 
إضافيــة تصل إلــى 200 ألف دوالر 
التي مدتها سبعة  الواحدة  للرحلة 
أيام، وهو ما يقارب ضعفي التكلفة 
التي كانت عليها في وقت ســابق 

هذا األسبوع.
وقالت إحدى شــركات التأمني ”لقد 
تغيرت احلقائق املوجودة على األرض. 
إذا غرقت إحدى هذه الناقات، سترى 
زيادة شــاملة في قيمة التأمني ضد 

مخاطر احلرب“.
احلادثة  ليست  ”هذه  قائلة  وأضافت 
األولــى، وما نــراه )في ظــل ارتفاع 
األسعار( يعكس الوضع املتدهور في 

املنطقة“.

تقـرير

الفالح: نسعى لتوازن السوق النفطية قبل 2020
هجمات خليج ُعمان ترفع التأمين على السفن.. وكوريا الجنوبية توقف واردات الخام اإليراني

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الدولي  النقــد  صنــدوق  وافق 
خــال اجتماع مجلــس إدارته، 
في واشنطن، على صرف قسط 
247 مليون دوالر لفائدة  بقيمة 
تونس، وهو القســط السادس 
في إطــار برنامــج القرض مع 

تونس.
وحصلت تونس فــي أيار 2016، 
النقد  على قرض من صنــدوق 
الدولي بقيمــة 2.9 مليار دوالر 
علــى أربــع ســنوات. ويرتبط 

تونــس  مبواصلــة  البرنامــج 
ترمي  اقتصاديــة  إلصاحــات 
العجز،  فــي  التحكــم  إلــى 
بحسبما نقل عن الوزير املكلف 
توفيق  االقتصادية  باإلصاحات 

الراجحي.
حجم  إجمالــي  يصل  وبهــذا 
األقســاط التي حصلت عليها 
تونس منذ سنة 2016 إلى نحو 

1.6 مليار دوالر.
تونس  بــأن  وصرح مســؤولون 
حتتاج إلى متويــل خارجي بنحو 

2.5 مليار دوالر في 2019.
وأكــد النائــب األول ملدير عام 
صنــدوق النقــد الدولي ديفيد 
ليبتون أن ميزانية تونس تسمح 
باحلفاظ على االستثمار الداعم 
للنمو وزيادة اإلنفاق االجتماعي 
اجلهود  لتخفيف  لكن ال مجال 
النفقات  أو  بالضرائب  املتعلقة 
زيادة األجور األخيرة  اجلارية بعد 

في القطاع العمومي.
وقــال ليبتون، خال مناقشــة 
لبرنامج  اخلامســة  املراجعــة 

ماليا  املدعوم  االقتصادي  تونس 
الصندوق  تســهيل  اتفاق  عبر 
إن   ،)2016 )ســنة  املمـــدد 
التونسيـــة  السلطات  التزام 
التــام بجدول األعمال املقـــرر 
واإلصاحــات  للسياســات 
واملتابعـــات، والدعم القـــوي 
مـــن شركـــاء تونـــس على 
الصعيـــد املالي تظل عوامـل 
ضروريـــة لتخفيـــف اخملاطـر 
التـــي ال تـزال كبيـــرة أمـام 

تنفيـذ البرنامـج.

مصادقة  إلــى  ليبتون  وأشــار 
اجمللــس التنفيــذي لصنــدوق 
املراجعة  على  الدولي  النقـــد 
لتونس  يتيــح  ما  اخلامســـة 
سحـب نحـو 245 مليـون دوالر 

مـن االتفـاق.
االقتصاد  منــو  أن  إلــى  الفتــا 
التونسي اليزال محدودا ومواطن 
الكلية  االقتصاديــة  الضعف 
قائمة، لكن جهود الســلطات 
أن  وينبغي  ثمارهــا  تؤتي  بدأت 
يســتمر تركيز السياسات في 

اإلصاحات  على  القريب  األجل 
املؤديــة إلــى خفــض الديــن 
والتضخــم وتقويــة شــبكة 
األمان االجتماعي لصالح األسر 

منخفضة الدخل.
وشــدد ليبتــون علــى ضرورة 
لتخفيض  الصــارم  االنضباط 
إلى  العمومية  املاليــة  عجــز 
3,9 باملائــة مــن إجمالي الناجت 
احمللي في 2019 وضرورة أن تركز 
السياسة النقدية على احلفاظ 

على استقرار األسعار.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قــال الرئيس األميركــي دونالد 
ترامب إن حضور الزعيم الصيني 
شــي جني بينغ قمة مجموعة 
العشرين التي تعقد في مدينة 
اجلاري  الشهر  اليابانية  أوساكا 
”ال يهم“، متوقعا التوصل التفاق 
جتاري مع بكني في مرحلة ما في 

جميع األحوال.
وصــرح ترامب فــي مقابلة مع 

قناة فوكس نيوز: ”ســوف نرى. 
نهاية  فــي  اتفاقا  ســيبرمون 

املطاف“.
كان ترامــب قــال مــرارا إنــه 
سيجتمع مع شي خال القمة 
برغم أن الصني لم تؤكد أنهما 
الزعيمان  والتقى  سيجتمعان. 
آخر مرة خال قمــة مجموعة 
في  األرجنتني  فــي  العشــرين 
وقف  على  واتفقا  املاضي  العام 

مؤقت للحرب التجارية بينهما.
وذكــر ترامــب فــي املقابلــة 
التلفزيونيــة أن الصني تتاعب 
فــي العملــة لتفــادي ضغط 
األميركية  اجلمركية  الرســوم 

على السلع الصينية.
املليارات  مئــات  ”يدفعون  وتابع 
من الــدوالرات. فرضنا 25 باملئة 
على 250 مليار دوالر... يتاعبون 
ســدادها  أجل  من  العملة  في 

)الرسوم(“.
التجارية  التوتــرات  وتصاعدت 
بــني الواليات املتحــدة والصني 
منذ العــام املاضي بعدما تبادل 
رســوم جمركية  فرض  البلدان 
علــى واردات كل منهمــا مــع 
ســعي واشــنطن حلمل بكني 
على تغيير سياساتها التجارية.

مفاوضــات  اجلانبــان  وأجــرى 
بينهما  فيمــا  تقارب  لتحقيق 

ولكنهــا انتهــت في أيــار دون 
وتتهــم  التفــاق.  التوصــل 
بالنكوص عن  واشــنطن بكني 
عدة تعهــدات قطعتها وتنفي 

الصني ذلك.
وزيرة  قالــت  ذاته،  الشــأن  في 
جراسيا  املكسيكية  االقتصاد 
ستكون  املكســيك  إن  ماركيز 
على اســتعداد للــرد باملثل إذا 
األميركية  احلكومــة  فرضــت 

رســوما جمركية على صادرات 
الواليــات  إلــى  مكســيكية 

املتحدة.
قالت  الكوجنرس،  في  ومتحدثة 
املكســيك  حكومة  إن  ماركيز 
ستبادر أيضا إلى اتخاذ إجراءات 
ثنائية ومتعددة األطراف للدفاع 
عــن مصاحلهــا التجاريــة إذا 
اســتحدثت الواليــات املتحدة 

رسوما جمركية.

النقد الدولي: شريحة قروض جديدة لتونس

ترامب للصينيين: »سُيبرم اتفاق في نهاية المطاف«
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محمد زكي ابراهيـم 

علوان السلمان

الرواية..نــص)ذو اصول شــعبية( على حد 
تعبيــر باختني..كونهــا تســجل االنفعال 
واحداثه  الواقع بشــخوصه  السريع حلركة 
املتســارعة ..وترصــد حتركاتــه وحتوالتــه 
ومتناقضاته املمزوجة بخياالت تخلقها لغة 
فهي  احلياة..لذا  بصخــب  موحية..مكتظة 
تقدم حبكة درامية متشــكلة من مشاهد 
عالقاته  بــكل  الوجود  خلارطــة  متفاوتــة 
االجتماعية فتكشف عن دواخل شخوصها 
من خالل انفعاالتهــا وتفاعالتها في البيئة 

واحلدث وتوتراته..
  وباســتحضار النــص الروائي)قنــزة ونزة( 
و  القاص  بنائــه  لناســج عوامله ومهندس 
الروائي شــوقي كرمي من اجل اســتنطاقه 
والكشــف عما خلــف مشــاهده وعوامله 
التــي تتميزبتنوع مضامينهــا االجتماعية 
والنفســية والعاطفية..فضال عن ايحاءاته 
الذي  الداللي  التصويرية احلكائية وعمقــه 
يكشــف عن مكنون الذات ببــوح وجداني 
منطلق من مرجعيات فكرية اســهمت في 
اتساع عوامله ومشاهده املنصهرة في بوتقة 
تراكيبــه اجلمليــة في الســياق واملواجهة 
الدالليــة وفــق دوافــع نفســية تتفاعل 
عناصرها الفنيــة والتجربة الذاتية للتعبير 
االدراك  الذهنية واالســتقرار في  عن احلالة 
احلسي ملا يحمله من دالالت سيميائية عبر 
دوال متالحقة.. مما خلق حالة من اســتفزاز 
الوعي الذاكراتي ملا يحمله من عمق الفكرة 
ليشكل نصا)محمال بقدرة من احلساسية( 
كمــا يقول هربرت ريد.. فضــال عن اعتماده 
التقصي واالســتقراء فــي معاجلة احداث 
الواقع ضمن مراقبة مكثفة حلركة وتصرفات 
الشخوص..فيســجل املشــاهد اليوميــة 
وانسانيتها.. وهمها  االجتماعية  والعالقات 
اضافة الى تصويره العواطف وكشــفه عن 
صورة املراة الفاعلــة واملتفاعلة اجتماعيا..
لتحقيق االثر الكلي على حد تعبير ادجار الن 
بو..مع االحتفاظ بوحدة موضوعية سردية ال 
تخلو من غرائبية تتناسب والوقف الفكري، 

الواقعي وانعكاساته الوجدانية. 
   )كثيرا ما رســمنا الطرقات التي نقطعها 
معا، طرقات موحشة متتد الى عمق االجداد 
الذين كانــوا يحملون احمــال البداوة فوق 
ظهــور افكارهــم دون بحث عــن خالص او 
مخلص، تقول بعد ان تعود طاشــة خيبتها 

فوق جسدي الذي غدا مثل خرقة بالية.
ـ ال اعتقــد ان خلالصنا معنــى كلما جئت 
طريقــا وجدت مئــات االكــف تالحق تلك 
اللحظة املنقذة اصرخ محتجا اتدافع، اطشر 
االحالم من حولي مبكر لبوة تعرف مقاصدها 
ارفس كل ما ميكــن ان يعيق تقدمي ولكني 
ما البث ان اصطدم بجدار الرفض في محنة 

العبــور ممنوع التفكير بغير العبور نفســه 
الوراء الذي يثقل خطواتنا يحاول دائما شدنا 
اليه االحالم ال ميكن ان تتجاوز الوراء هذا ثمة 
أكف تلوح فارة من ضيــم مقابرنا العتيقة 
التــي غدت ال تكترث لهذا الكم اليومي من 
التوابيت جنوني دفعني ملراقبة تلك السيول  
وجنوني دفعني ملرقبة الوجوه الزاتة للموتى 
ليس غير عالمات االستغراب واحليرة في ربوة 

هزائمنا السؤال الذي يقتل الهدوء يبدأ:
ـ ليش؟ صدك ليش منوت، وشــنو شفنه من 

عمرنه ليش منوت حتى يعيش اجلنرال.
انتظار  تتكرر االســئلة بذات املعنى دومنــا 

فرصة لالجابة..( ص5
  فالنــص يقــدم رؤيــة متشــابكة بــني 
املنتج)الراوي(والواقع بكل متفصالته باعتماد 
اللحظة ويســجلها  ينتزع  الذي  املشــهد 
بعناية متناهية في رســم صوره وبطريقة 
توزيع مناخاته وشــخوصه التي تتحرك في 
االنســاني..لذا تظهر متوترة  عمق وضعها 
التي تكشف  نفسيا وهي متارس طقوسها 
عن عنصر احلركة الذي شكل احد معطيات 
املستوى احلســي للغة السارد التي وظفت 
الشخصية  دخيلة  للكشــف عن  اجلزئيات 
وتطوير احلــدث واعتماد الرمز املكثف القادر 
على االشــارة من خالل بنيتهــا وتركيبها..

هــذا يعنــي ان الكاتب يقدم نصــا ينتمي 
الــى الواقعية االجتماعيــة وهو ينهج فيه 
مستويني متداخلني: اولهما الواقعي ببعديه 
التاريخي واالجتماعــي، وثانيهما التخييلي 
اخلالق جلمال فضاء زمكاني متداخل عضويا 
ومتناســق تعبيريا..لذا ففضــاء النص يبرز 
املعنى احلدثي الذي مينحه دميومة حترك اخمليلة 
املستهلك)القاريء(النتاج  مخزونات  فتفجر 
وتوليد املعاني والدالالت من املشــاهد التي 
يؤسسها املنتج، والتي تقوم على الفنطازيا 
التي هي خيال رؤيــوي على حد تعبير دانتي 
باعتماد الشخصية ذات الطبيعة الشائكة 
املليئــة بطموحات  النفســي  في عمقها 
الذات االنســانية احلاملة التي يكشفها من 
خــالل احلوار الذاتي الذي يتــم االنتقال اليه 
بتلقائية ممزوجة بالسرد مختصرة املسافات 
تروي  الشخصية  االزمان..كون  بني  الفاصلة 

احلدث حلظة حدوثه..
ـ انت تضع نفســك دائما في حيرة ما الذي 
تريده بالضبط  دنياك التي حتملها ما عادت 
متنحك سوى نواح االعماق وفوضى الفعل..

لم جئــت وانت تعرف ان روحــك ال تتحمل 
اخلسارات..؟

ـ خساراتي فادحة وخالصي مستحيل.
ـ ها انت تعلن استســالمك وتبوح بغير ما 
ترغب..هــذه االمكنة يا انــت منحتنا ما ال 
التي جئنــا منها منحها..كل  ميكن للمدن 
شــيء هناك عطلته احلــروب واجملازر وصراخ 
االحتجاج..تأمــل ما الذي يبنون هناك..اذا ما 
قلت لك السودان ال تعني بالنسبة لي شيئا 

النها ضاعت بــني ان تكون في حضن اهلل أو 
في حضن الشيطان..البلدان التي ال حتسم 
امرها ســتظل بلدانا دومنــا معنى..علمونا 
في املــدارس امليتة الفكر ان احلياة محصورة 
بني بابني تدخل من هنــا لتخرج من هناك..

ما فائــدة دخول وخروج اذا لم تترك اثرا..ومن 
يهتم باالثر الذي تترك..هنا كل اثر له حساب 

وكل قول له معنى محدد وواضح..
ـ ولكن بالدي التي اغتســلت بطني احلروب 
وحتلــت بعطر الدم عرفت طــرق االنتماء وال 
اعتقدها تســتطيع مغادرة مــا هي عليه..

الميكن ان اصدق ان الشيطان هو الذي طالبنا 
بان يكون حضورنا بني يديه بهذه القســوة 
االشياء  عذابات  حتســب  والفضاعة..كيف 
وانت تــرى االم تزغرد ابتهاجــا النها منحت 
ابنها للموت..مــن اجل ماذا..وملاذا..واالمر في 
املشــهد عثمان انها تطالب بحقوق موته..

ههههه ام الشــهيد اتبرعــت جابت ابنها 
الثاني..أتعــرف هذا املعنى عثمان أية امومة 
هذه التي حتول ابن....فلذة كبد الى ســيارة 

وقطعــة ارض.. وطن ال مينحــك بيتا ان لم 
تعمد عرش ســلطانه بدم..هذا ما جعلني 
اهجر جورية وميري وأجــيء الئذا بأذيال كل 
هذا التيه الذي ال أجــد له حدودا..( ص132ـ 

ص133..
   فالنــص  يتمحــور فــي مضمونه حول 
الهم االنساني واجملتمعي باعتماداحلكائية 
ترتيب االحــداث وتفاعلهــا وتناميها  في 
بخطابها الســردي الذي يتســم بواقعية 
اتســاع  مع  باحلركة  تتميــز  تســجيلية 
مساحات املكان ورصد املوقف االجتماعي.. 
اضافة الى  استخدام السخرية للتخفيف 
من حدة املأســاة واالغتراب الذاتي..)امشي 
بخت.. يلمالك  بخت..مكرود  بخت..وحجي 

تركــض وتتعــب علولف تاليهــه تكعد 
عالتخت..حتــى التخت راح ما بقه شــي 
يســتحق ان ينعــاش مــن اجله..البهجة 
هجرت الشــوارع واحنه هجرنة البهجة..

انســاك دكالم انساك ياســالم..( ص10 ـ 
ص11.. فالسرد يعد اشتغاال سايكولوجيا 

الشــخصية  معطيــات  مــن  انطالقــا 
وســلوكها النفســي وحتوالتها..مــع منو 
الفعل السردي بشــكل لم يتجاوز الرتابة 
والوصفية واالســتطراد ممــا اضطر الراوي 
الســارد لالنســحاب من الــروي وحضور 
الراوي العليم..مما كشف عن وضوح الرؤية 
وعمق الفكرة املعبرة عن حال الشخصية 
نفســيا..فضال عــن اتصافهــا بالتعابير 
السردية)حدث/شــخصية)فضاء زمانــي/
فضــاء مكاني بشــقيه)املغلق واملفتوح(/
حــوار داخلي)ذاتــي( وخارجي)موضوعي(..

مــع متاهي النــص واحلس االنســاني عبر 
مشــاهده التي تترجم املشــاعر منطلقا 
من تصوير اجلزئيات والتركيز على املفارقة 
املتناغمة والبناء الدرامي من خالل فاعلية 
معطيات  مــن  النابع  الصــوري  التتابــع 
واقعية لتقدم اضاءة جمالية تســهم في 
نبش اخلزانة الفكرية للمســتهلك..فضال 
عن اســتخدام املنتج عددا مــن التقنيات 
الفنيــة من اجــل احداث تراكم نفســي 
لتفاعــل الشــخصية مع احلــدث وتقدمي 
رؤية راصدة وواعيــة للواقع حتدث نوعا من 
التواصل مــع املتلقي)املســتهلك( تاركة 
له تفاعله والنص فوظف الســارد)املنتج( 
تقانتــي االســتباق واالســترجاع وتقانة 
املونولوج الداخلي)احلــوار الذاتي(  وتقنية 
احلــوار املوضوعي الــذي فيه ينعــدم دور 
الراوي العليم وتلعب الشــخصيات دوره...  
فتكشــف عما في دواخلها .. اضافة الى 
تعــدد االصــوات وتوزعها ما بــني ضمير 
الراوي العليم فاعال وعارفا  الغائب فيكون 
بكل شــيء عن االحداث وتطورها وضمير 
املتكلم واخملاطب ويكون حينها السارد من 
النوع املشــترك الذي ال يــرف عن االحداث 

اكثر مما يرفه القارئ)املستهلك(...
وبذلك قدم الكاتب نصا سرديا ينتمي الى 
الواقعية االجتماعية وهو ينهج مستويني 
متداخلني: اولهما واقعي ببعديه التاريخي 
واالجتماعــي وثانيهمــا التخييلي اخلالق 
للجمالي بفضاء زمكاني متداخل عضويا 
بتعدد  متيزه  عن  بالتناسق..فضال  ومتسما 
االصوات التي وســمته بســمة الســرد 
التداعيات  اعتماد  احلواري..مع  البوليفوني  
التــي وظفهــا املنتج بقصديــة واضحة 
املتســلطة  التفســيرات  بعض  لتعطي 
علــى ذهنه املتفرد بحســه الوجداني من 
خــالل تعاملها مع الواقع بوعي يكشــف 
عن اضمومة تتشــكل مــن رؤيتني: الرؤية 
االجتماعيــة والرؤية اإلنســانية من خالل 
مساجلتها مع احلياة مبوجوداتها بأسلوبية 
متــازج الواقع باخليال اضافــة الى توظيف 
االساليب البالغية)مجاز/ استعارة/كناية..( 
من اجل اســتدعاء الذاكرة املســتهلكة 
لتحقيق  االلفــاظ  خلف  عما  للكشــف 

املتعة اجلمالية واملنفعة الفكرية.

رمبا يعجــب البعض من حال املعارضني الذين 
ينتقلــون إلى الســلطة، بعد طــول نصب، 
وتشــريد، ونفــي، وحرمــان. فينقلبون على 
ويبدأون  باملاضي،  الصلــة  ويقطعون  الواقع، 
في جني ثمار معاناتهــم املرة، حلظة انتصار 

الثورة.
مثل هــذه االنعطافة ليســت جديدة، فقد 
تكررت منذ فجــر التأريخ حتى يومنا هذا. بل 
إن بعضها قاد إلــى امبراطوريات جائرة مثل 
الثورة الفرنسية، واستحال بعضها اآلخر إلى 
ديكتاتوريات تقليدية مثل االحتاد السوفييتي 

واملنظومة الشرقية! 
في كل هذه البقاع شــعر النــاس باإلحباط 
النزاهة  يتوســمون فيهــم  ألن من كانــوا 
واإلحساس العالي باملســؤولية باتوا ميالني 
للدعة، متقلبــني في الترف. ولم يعد أداؤهم 
مرضياً، فهم في املعارضة شــئ، وفي احلكم 

شئ آخر. 
في عام 1966 نشــر شــاب فرنســي اسمه 
روجيه دوبريه كتاباً أســماه »ثورة في الثورة« 
حتدث فيه عن مســتقبل احلركات الثورية في 
العالم، وكيف انتهــت إلى أنظمة تقليدية، 
حتمــل ذات العلــل واألمراض التــي حملها 

أسالفهم من قبل.
دوبريه هذا كان يســارياً من طــراز خاص. غادر 
بالده قاصداً كوبا، ثم التحق بالثائر األرجنتيني 
أرنســتو شــي جيفارا في جبــال بوليفيا. وملا 
هزمت الثورة هناك ألقــي القبض عليه وأودع 
الســجن أربعة أعوام كاملة. فهو إذن ثائر أممي، 
عمل على إذكاء الــروح النضالية في أكثر من 
مــكان في العالم. وامتلك اخلبــرة التي أهلته 

للحكم على األمور.
على أن هناك مــن يفرق بني الثــورة والنظام. 
فاألولــى تقــوم على أكتــاف أنــاس يتقدون 
حماسة، ويتعالون على اجلراح. أما الثاني فيبنى 
بسواعد من يجنحون للتأني واحلنكة واملناورة. 
وبناًء على ذلك تتوقف الثورة، وتخمد جذوتها، 
وال تلبث أن تتخلى عن أهدافها. فاملعارضة من 
أجل املعارضة ال تتفق مع عقل، وال تســتقيم 

مع منطق.
بل إن كثيــراً من الثوريني الكبــار الذين ربحوا 
املعركــة، وانتقلــوا إلى موقع الســلطة، لم 
يحالفهــم التوفيــق في مهمتهــم اجلديدة. 
فاملعارضة رغم تضحياتها اجلســيمة أسهل 
بكثير من إدارة الســلطة. ألن األخيرة تتطلب 
قدرات عالية، وقرارات حاسمة، وخبرات هائلة. 

ثمة مــن يعتقد أن هناك ثورة واحدة غير قابلة 
للتحول إلى سلطة راكدة، أو نظام تقليدي. أي 
أنها تكبر وتتطور كلما طال عليها الزمن. وهي 
ثورة العلــوم التي تنتج تقنيات جديدة في كل 
مرة. هذه الثورة ال جتمد فــي زاوية ما، بل تقود 
إلى ثورات أخرى، بسبب التراكم املعرفي، واملران 

الطويل. 
مثل هذه الثورة هي احلدث األهم الذي يستحق 
أن يطلــق عليه هذا االســم، أما ما ســواها 
فهي حركات سياســية ذات طابع أيديولوجي، 
تخوض فيما بينها صراعاً على النفوذ، أو نزاعاً 
على املبادئ، لكنها ســرعان ما جتعل السلطة 
هدفهــا األول، واالســتئثار باملنصــب غايتها 
الكبرى! وليس في هذا األمر ما يثير االستغراب، 
فهذه هي طبيعة الناس، في كل مكان وزمان. 
وليس العرب أو العراقيــون وحدهم، املتفردين 

في هذا اجملال.

ثورة في الثورة!

االستقراء ومعالجة الحدث في )قنزة ونزة(
دراسة

حذام يوسف

بحضــور عدد مــن االدباء واملثقفــني، أقام 
نادي الســرد في احتاد االدباء جلسة خاصة 
ب ) ســيميولوجيا اخلطاب املوســيقي في 
الرواية  (، مبشاركة الناقدة اشواق النعيمي، 
أدار اجللســة الدكتور كرمي صبح :« - كانت 
إلى  القومية  رمزيتها  ملوســيقى شــوبان 
درجــة دفعت األملــان إلى وضع موســيقاه 
على القائمة الســوداء فــي بولندا وحدها 
عام 1941، خوفاً من إثارة النزعات القومية 
البولنديــة ضد االحتالل النــازي، وفي عام 
1942، في أثناء احلرب العاملية الثانية، عزف 
السابعة  ســيمفونيته  شوستاكوفيتش 
للمرة االولى فــي أثناء حصــار لنينجواد-
ســانت بطرســبرج، أكل النــاس اجللــود 
واصطــادوا القطــط والــكالب، وحصدت 
اجملاعــة أرواح الكثيريــن، لكنهــم جلــأوا 
إلى موســيقى وســط كل هــذا، لتصبح 
الســمفونية رمزاً للمقاومة وحتدي احلصار، 
وقــال أحدهم: ال توجد املوســيقى بصورة 
محسوســة وصريحــة كشــخصية من 
شــخصيات الرواية- مجازاً- فحســب، بل 
جتعل من الرواية نفسها، مبدعاً موسيقياً 
يقترب من أن يؤلف سمفونية هائلة ُكتبت 

بالكلمات«.
وحتدثت الضيفة النعيمي عن سيميولوجيا 

اخلطــاب املوســيقي في الروايــة، وحتدثت 
قائلة:« ميثل التداخل املوســيقى كفن غير 
لغوي مــع الرواية نوعا مــن التجريب الذي 
يهدف الى جتاوز النمطــي واملالوف املتداول 
الــى التخليــق اجلمالي الــذي يراهن على 

فعل الدهشــة ويتســم باملغايرة والتنوع 
والثراء اختلف احلضور املوسيقي في الرواية 
العربية والعراقية بني اســتخدامها كإطار 
معماري او ثيمة حكائية مهيمنة او خطاب 
ذي دالالت تتماهــى واخلطاب الســردي في 

اجناز ما يعرف بالرواية املوســيقية. تناولت 
في هذه الدراســة دالالت التنوع املوسيقي 
كخطاب معاضد للخطاب اللغوي في ثالث 
روايات هــي: اداجيو للروائي املصري ابراهيم 
عبد اجمليد كم أكره القرن العشرين للروائي 
عبد الكــرمي العبيدي الضفاف الســعيدة 
او مانفستو من ســلم د. الصغير للروائي 
عدنان القره غولي، تتحول املوســيقى من 
الصوت الى نســق خطابي لغوي يحيل الى 

معاني املقطوعات املوسيقية.
رواية  فــي  املوســيقي  اخلطــاب  شــكل 
اداجيو للروائي املصــري ابراهيم عبد اجمليد 
الشــريان االساســي الذي تســتمد منه 
الى جانب اخلطاب  الروي  الرواية ديناميكية 
اللغوي في تواطؤ موســيقي ســردي منح 
الروايــة هويتهــا املميزة وهــي اجلمع بني 
شــفرات اخلطــاب املوســيقي واخلطــاب 
املهيمن  املكاني  الفضاء  املوسيقى  الروائي 
والــذي يحتوي الــة البيانو ابــرز موجودات 
مســرح احلدث والعالم الذي تنتسب اليه 
الشــخصيات البطوليــة رمي عازفة البيانو 
الغائبة  الســمفونية  الفرقة  املعروفة في 
في غيبوبة واحلاضرة في استرجاعات ذاكرة 
زوجها سامر تاجر التحف عاشق املوسيقى 

وعازف البيانو«.
تخللت اجللســة مداخالت من قبل احلضور 
لتختم بتسليم لوح اجلواهري لالبداع على 

بحثها موضوع اجللسة.

نادي السرد يبحث فصي الخطاب الموسيقي
 داخل الرواية

الصحوة اأُلولى ..
شعرمتابعات

اصدار

غالف الرواية

ريسان الخزعلي
) 1 (
في الصحوة ِ األُولى

عرفت ُ الطريق َ الى ) املدرسة ( .

لم استدل ْ
كما استدلَّ غيري ..،

بل راودتني فكرة ٌ في ان اكون َ الدليل
وما ان كسبت الرهان َ ..حلَّ بي الغليل.

،....
كم كان َ يُرهق ُ خطوتي هذا القليل ..؟

غير َ أّني ..
في الطريق ِ الى الصحوة ِ األُولى ...

) 2 (
في الطريق ِ اليك ..
لم التق ِ بغيرك َ ../

كان َ القميــص ُ باالحمــر ِ اجملنــون ِ 
يفضُحني ..،

والصْبية ُ االندادُ ..،
الهني َ بالعثرات ِ في ظلِّ اجلدار ِ ..،

يصطادون َ شيئاً اخر َ غيرَ الفراشات .
،...

في الطريق ِ اليك َ ثانية ً ../
ال مســافة َ أقطُعها ، الخيط َ يعلق ُ 

بالثياب ِ..،
ال نهر َ يفصلني ..،

وإنَّ العبور َ منك َ اليك  .
،....

في الطريق ِ اليك َ ثانية ً ../
غّنيت ُ من تَعبي ..،

مثلما 
كانت ِ النساء ُ عن ُحسن ِ جّدي تُغّني :
) احسني اخلزعلي حط بّيه دوَخه ..( ....

) 3 (
هي َ صحوة ٌ أُولى ../

َمن في الصالة ِ يقتله ُ البرد
وحدي ..،

في احلديقة ِ يقتلني احلُب ...

للشــاعر مصطفى قلوشــي  صدر 
ديوانه الشــعري اخلامس “بقليل من 
احلظ....« وهو من منشــورات جامعة 
املبدعني املغاربة وقد ســبق للشاعر 

مجموعات  أربــع  اصــدار  املغربــي 
شــعرية: غــارات اجلنــون » و« زنابق 
سوداء » و »سماء جاحدة » ثم ديوانه 
الرابع » لــــيس إال...« فــي الهايكو. 

لإلشارة.

الشــاعر مصطفى قلوشي يشتغل 
اســتاذا للغة العربيــة حاصل على 
اإلجازة في األدب العربي ...عضو باحتاد 
كتاب املغرب وعضو مؤســس لنادي 

هايكو موروكو /نائب الرئيس.

مصطفى قلوشي .. بقليل من الحظ

جانب من اجللسة



  آية عبد العزيز

األميركيــة  العالقــات  تشــهد 
الصينية توتر جديد نتيجة التقدم 
الواســع  واالنتشــار  التكنولوجي 
األســواق  خارج  بكني  الذي حتققه 
اآلســيوية، حيث ساهمت شركات 
االتصــاالت وتكنولوجيا املعلومات 
اجلانبني،  بــني  العالقات  تعثــر  في 
األميركي  الهجــوم  في  ذلك  جتلى 
الذي شــنه وزير اخلارجيــة »مايك 
في  »هواوي«،  على شركة  بومبيو« 
الوقــت الذي كثف فيــه الضغط 
على بريطانيا، محذرًا من أن تعرض 
األميركية  االستخبارات  معلومات 
خلطر التجســس من قبل الشركة 
الصينيــة، نتيجة اســتخدامهم 
تقنيــات اخلاصــة بهــا فــي نقل 

املعلومات.

الدوافع األميركية
تشكل الصني من وجهة نظر اإلدارة 
وأمنًيا  اقتصاديًا  تهديًدا  األميركية 
كبيرًا، فضالً عن اســتمرار تقدمها 
التكنولوجي الذي يعد حتديًا جديًدا، 
كما ترى واشــنطن أن الصني تعد 
نظاًما استبداديًا استطاع االندماج 
أن  بجانب  الغربــي  االقتصادي  في 
»الصني تســرق امللكيــة الفكرية 
ألغــراض عســكرية«. »ألنها تريد 
السيطرة على تكنولوجيا الفضاء 
والعديد من  البالستية  والصواريخ 

اجملاالت األخرى.
فيما تكمن اخملاوف األميركية في أن 
القانون الصيني يسمح للحكومة 
بطلــب الوصــول إلــى البيانــات 
 .Huawei أنظمــة  املتدفقــة عبر 
األمر الذي قد يساهم في الوصول 
إلى كميات هائلة من البيانات التي 
ســتنتقل في نهايــة املطاف عبر 
5G، مما يســمح لبكني بالتجسس 
على الشركات واألفراد واحلكومات، 
وحدوث اختراق أمني للدول العاملة 
مع نظام هواوي، فسيؤدي ذلك إلى 
تقييد قــدرة الواليات املتحدة على 
تبــادل املعلومات االســتخباراتية 
احلساســة مــع شــركائها، وإلى 
مشــاركة  على  قدرتهــا  إعاقــة 
بعــض املعلومات داخل شــبكات 
موثوق بها. هذا هو ما تريده الصني 

تقسيم التحالفات الغربية. )1(
لذا تدرك اإلدارة األميركية مدى قوة 

الصني التي تتمدد بشــكل سلمي 
حتى اآلن على الصعيد االقتصادي 
والتكنولوجــي، ولكن هنا التخوف 
القوة بشــكل  من حتويــل هــذه 
تقليدي إلى قوة عسكرية منافسة 
على  تعمــل  املتحــدة  للواليــات 
الهيمنة علــى التفاعالت العاملية، 
الصيني  النفوذ  تنامــي  تزامًنا من 
في آسيا ملواجهة أي تواجد أميركي 
جتســد ذلك فــي املواجهــات غير 
اجلنوبي  الصني  بحر  في  املباشــرة 

الذي يعد من أهم املعابر الدولية. 
وعليــه تســعى اإلدارة األميركية 
إلى تطويق هذا النفوذ على جميع 
األصعدة من خــالل فرض عقوبات 
اقتصاديــة علــى الصــني، وعلى 
التصنيع،  ومواد  املعادن  من  واردتها 
عالوة على التصدي الســتثمارتها 
اخلارجية خاصة مع الدول األوروبية. 
مبا في ذلك منع الشركات األمريكية 
من تزويد هواوي باملكونات الرئيسية 
التي حتتاجها لبناء شبكات 5G في 

جميع أنحاء العالم.

الضغط األميركي على بريطانيا
العديد من  املتحدة  الواليات  حذرت 
أوروبا  أنحاء  احلكومات في جميــع 
 ،Huawei مــن العمل مع شــركة

حيث قــررت بعض الــدول التعاون 
مع احلكومة الصينية في إنشــاء 
اخلاصة  اخلامــس  اجليل  شــبكات 
بعد  بريطانيا  مقدمتهم  وفي  بها. 
تســريب قــرار من مجلــس األمن 
قرار  الســري  البريطاني  القومــي 
بتزويد   Huawei املوافقة لشــركة 
تقنية 5G بعد اجتماع متنازع عليه 
أثار فيه خمسة من أعضاء مجلس 

الوزراء اعتراضات. )2(
األمــر الذي عده بعض املســئولني 
االســتخباراتي  التعاون  يهدد  بانه 
مع الواليات املتحــدة، مما أثار املزيد 
مــن االنتقــادات من قبــل النواب 
فيما  للخطة.  املعارضني  احملافظني 
أعرب »روبرت ســترر« نائب مساعد 
وزيــرة اخلارجية فــي وزارة اخلارجية 
األميركية عن إن شــركة »لم تكن 
بائًعا موثوًقا به« وأن أي اســتعمال 
 5G لتكنولوجيتهــا في شــبكات
ميثل مخاطــرة، وهو ما يتعارض مع 

املوقف البريطاني.
في املقابل أوضح املتحدث باســم 
الوزراء »لقد  رئيســة  »تيريزا ماي« 
كان موقفنــا دائًما هــو أنه عندما 
تنشــأ مخــاوف تتعلــق باألمــن 
القومــي في أي اســتثمار أجنبي، 
اخملاطر  بتقييم  احلكومة  ســتقوم 

والنظــر في مســار العمــل الذي 
Huawei إنها  يتعني اتخاذه«. تقول 
شركة خاصة، مستقلة عن الدولة 
الصينية، مملوكة إلى حد كبير من 
قبل موظفيها، وعملت على توفير 
تكنولوجيــا الهاتف فــي اململكة 
املتحدة ملدة عشــر سنوات ونصف 

دون مشاكل.
كما تعتقد وكاالت االســتخبارات 
أن شــركة  البريطانيــة عموًمــا 
مراقبتها  إلــى  بحاجــة   Huawei
-وهــي مهمــة مت تفويضهــا إلى 
GCHQ تُعرف  تابعــة لـــ  وحــدة 
تفحص  والتــي  »اخللية«،  باســم 
البرنامج الذي تســتخدمه ملعرفة 
ما إذا كانت هناك أي أماكن خلفية 
خفية أو نقاط ضعف أخرى ميكن أن 

تستغلها الصني. )3(
تزامنت الضغــوط األميركية على 
بريطانيا مع حالة عدم االســتقرار 
الداخلي الذي تشــهده الســاحة 
السياســية نتيجة عــدم التوافق 
بشــأن ملف اخلــروج مــن االحتاد 
في  احلكومــة  ورغبــة  األوروبــي، 
التواصــل مع القــوى االقتصادية 
مصاحلها  مــع  لتحقيق  الكبــرى 
وإقامة عالقــات جتارية قوية معها 
عالقاتها  علــى  أيًضا  االعتماد  مع 

الوثيقة  والتجارية  الدبلوماســية 
مــع الواليــات املتحــدة. وذلك مع 
املعلومات  بحجب  »بومبيو«  تعهد 
االستخبارية من الدول التي تواصل 
االتصــاالت  معــدات  اســتخدام 

الصينية.

اخملاوف األوروبية
    تعتمد الشــبكات الالســلكية 
 ،Huawei األوروبية بنحو كبير على
لذا فإن حظر معداتها سيكون له 
تبعات ســلبية عليهم، وقد يؤدي 
فــرض حظر واســع النطــاق إلى 
تغييرات باهظة فــي الثمن.  كما 
تكمن اخملــاوف األوروبية من تراجع 
العالقــات التجاريــة مــع الصني، 
وخاصــة بريطانيــا التي تســعى 
إلــى إبرام شــراكات جتارية جديدة 
تزامًنــا مع مفاوضــات اخلروج من 
من  بالرغم  وذلــك  األوروبي،  االحتاد 
أن املســؤولني األوروبيــني أصبحوا 
يشككون بشكل متزايد في القوة 
االقتصاديــة املتنامية لبكني، إال أن 
الصني مــا تزال ثاني أكبر شــريك 
جتاري لالحتــاد األوروبي بعد الواليات 

املتحدة.
األمــر الــذي برهنت عليــه عضو 
»كارولــني  األوروبــي  البرملــان 

ناجتيجال« التي ساعدت في كتابة 
قرار حول مخاطر األمن السيبراني 
التــي جتنبت  التي متثلهــا الصني 
»لســت  هواوي:  حظر  إلى  الدعوة 
متأكــًدا أن احلظر هو احلل«. »علينا 
أن نكون حذريــن للغاية في اتخاذ 
خطــوة من هذا القبيــل.« العديد 
تواجــه ضغوطا  التي  الــدول  من 
قــرارات  أي  تتخــذ  لم  أميركيــة 
نهائية. في بريطانيا، على ســبيل 
املثــال، يقول مســؤولو اخملابرات إن 
التهديد ميكن إدارته، لكن احلكومة 
ميكنها في نهاية األمر نقضها. )4( 
لذا فمن املتوقــع أن تصمد بعض 
القرارات  األوروبية فــي وجه  الدول 
األميركية خاصة فيما يتعلق بأمن 
املعلومات، ألنه أصبح حتديًدا كبيرًا 
والتعاون بشأنه،  التنسيق  البد من 
فبالرغــم من أن هنــاك تخوف من 
الصــني، هنــاك قلــق متزايد من 
التحول االستراتيجي في السياسة 
األوروبيني.  احللفــاء  جتاه  األميركية 
فــي املقابل من املتوقع أن تنســاق 
بعض الدول لهذه القرارات أمالً في 
إبرام اتفاقيات جديدة مع واشنطن 
متكنها مع تلبيــة احتياجاتها من 
التمدد  ملواجهة  احلديثة،  التقنيات 
الصينــي، وهو ما حــاول »ترامب« 

الترويــج له إبان زيارتــه للمملكة 
املتحــدة في 3 يونيو/ حزيران 2019، 
معربًا عن إمكانية عقد شــراكات 
جديدة مع بريطانيا في حالة اخلروج 

من االحتاد األوروبي.
 األمر الذي يجســد ســعى اإلدارة 
األميركيــة في كســب ود احللفاء 
األوروبيــني ملواجهــة الصني ولكن 
»ترامب«  إدارة  أن  ظاهريًــا؛ حيــث 
إمكانيتهــا  لتوظيــف  تســعى 
لتبنــي  أوروبــا  علــى  للضغــط 
الدول  باقي  سياســات مغايرة مع 
الكبرى خاصة الصني وروسيا فيما 
والطاقة  االقتصادي  باجلانب  يتعلق 

خلدمة مصاحلها.
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Footer
املركز العربي للبحوث والدراسات

هاني حبيب
 

الدعــوات املوجهــة مــن اخملابرات 
لالجتمــاع  للفصائــل  املصريــة 
بالقاهــرة، لــم تصل بعــد، برغم 
التصريحــات من قبل بعض  تعدد 
الفصائل الفلســطينية أن اجلانب 
املصــري ســيدعوها ملثــل هــذه 
مباشــرة،  العيد  بعد  االجتماعات 
عضو اللجنــة املركزية حلركة فتح 
حسني الشــيخ وضع حداً النتظار 
هــذه الدعــوات عندما صــرح بأن 
رســمية  دعوات  توجه  لــم  مصر 
للقاءات  أو تقــر مواعيد محــددة 
املصاحلة بني حركتي فتح وحماس، 
مشــيراً إلى أنه مــن دون أن تصل 
هذه االجتماعات احملتملة إلى نتائج 

إيجابية، فإن ذلك سيشكل احباطاً 
متزايداً للرأي العام الفلســطيني، 
لذلــك فإن املطلــوب االلتزام بكل 
خاصة  ســابقاً،  املوقعة  االتفاقات 
اتفاق القاهرة في 12 تشــرين األول 

العام املاضي.
للناطق باسم  بدالً من ذلك، ووفقاً 
حركة حمــاس حازم قاســم، فإن 
للوفــد املصري  زيارتــني مرتقبتني 
العمادي،  والسفير القطري محمد 
خالل أيام إلى القطاع ملتابعة ملف 
تفاهمات »كســر احلصــار« بينما 
يترقــب الرأي العام الفلســطيني 
في قطاع غزة، أن يصل الوفدان إلى 
القطــاع قبل يــوم اجلمعة املقبل، 
وقبيل مســيرة العودة حتت عنوان: 
الرأي  ال لضم الضفة، فقــد تعود 
العــام الفلســطيني وصول مثل 

هذه الوفود، قبــل يوم أو يومني من 
انطالق مســيرات العــودة كل يوم 
جمعة، وذلك في ســياق تفاهمات 
اإلسرائيلي  اجلانب  وإللزام  التهدئة 
بالوفاء مبا مت االتفاق عليه في سياق 
تلــك التفاهمات، بعدمــا بات من 
الواضح أنــه مياطل ويتلكأ ويتراجع 
عنها، في وقت تطالب به مسيرات 
العودة، بأن ذلك قد يؤدي إلى العودة 
في سياق  اخلشــنة  األنشطة  إلى 
احلراك الشــعبي، كاملسير البحري 
والطائرات والبالونات احلارقة، واملزيد 
من هذه اخلطوات التي من شــأنها 
تذكير اجلانب اإلســرائيلي، بأن عدم 
االلتزام مبا مت االتفاق عليه، من شأنه 
أن يعيد مســيرات العودة إلى تلك 
األنشطة، رغم التهديد اإلسرائيلي 
بــأن الدولة العبرية ســتلجأ أكثر 

مــن أي وقــت مضى الســتخدام 
املفرطة لكبــح جماح هذه  القوة 

األنشطة السلمية.
العــودة مجــدداً للحديــث عــن 
املصاحلة، بعد عدة أشهر من وقف 
اجلهود املصرية، يأتي في إطار توحد 
املوقف الفلسطيني بكل فصائله، 
رسمياً وشعبياً في مواجهة معلنة 
مــع خطــة ترامب ومؤمتر ورشــة 

البحرين،
 األمــر الذي رمبــا يدفــع القاهرة 
أجل  من  الفرصة  هذه  الســتغالل 
الضغــط على أطراف االنقســام، 
إيجاد  بهــدف  الوحدة  الســتعادة 
املواجهة  تفعيل حقيقي ملثل هذه 
التــي ســتظل مجــرد مواقــف 
مســجلة، أكثــر منهــا مواجهة 
فاعلة وحقيقية من شأنها إفشال 

هذا اخملطط الذي يتفق اجلميع على 
القضية  تطــال  اســتهدافاته  أن 
الفلسطينية وتصفيتها، مع ذلك، 
فإن انفراد كل طرف بوضع برامجه 
ووسائله اخلاصة ملثل هذه املواجهة، 
بــدالً مــن الوقوف خلــف املوقف 
الفلســطيني الرسمي، يجعل من 
حتقيق هــذه املصاحلــة على ضوء 
املوقف املوحد إزاء اخلطة األميركية، 

أمراً مشكوكا فيه!
إالّ أن جهــود التفاهمات والتهدئة، 
قــد تظل في ســياق التحكم بها 
باعتبــار أن جميع أطرافها ال ترغب 
بالتصعيد الذي من شــأنه أن يؤدي 
في ظل الوضع اإلسرائيلي الداخلي 
فــي حومة االســتعداد النتخابات 

برملانية معادة،
 إلى جر املقاومة إلى حرب بالشروط 

الدولة  وأن  خاصــة  اإلســرائيلية، 
العبرية قد أشــارت في تصريحات 

لقادتها مؤخراً، 
إلى اشــتراطات جديدة، من بينها 
إطالق ســراح جثث اجلنود واألسرى 
اإلســرائيليني لــدى حركة حماس 
مــن دون أن تفرج إســرائيل عمن 
أعادت اعتقالهــم مبوجب »صفقة 
شاليت«، في وقت تتلكأ فيه بتمرير 
ما تبقى من األمــوال القطرية إلى 
شــروطاً  وتفرض  حمــاس،  حركة 
جديدة بشــأن ســبل صرفها. مع 
ذلك، فإن جهود التهدئة قد تتقدم 
نســبياً مقارنة مع ملف املصاحلة 
الذي سيبقى عالقاً إلى وقت ال أحد 

ن به! يستطيع التكهُّ

عن األيام
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»أوروبا« في مرمى التنافس األميركي الصيني

إيان بوروما
 

احلركــة  أن  يبــدو    - نيويــورك 
التــي  الضخمــة  االحتجاجيــة 
شهدتها الصني في ربيع عام 1989، 
والتي متركزت في )ولكن لم تقتصر 
على( ساحة بوابة السالم السماوي 
الثورة  »تيانامنن« في بكــني، كانت 

املضادة للشيوعية التي فشلت. 
مع توالي فصــول احلملة القمعية 
الوحشــية في الثالــث والرابع من 
كانت  ذلــك،  وبعد  يونيو/حزيــران 
باحلرية  تفــوز  الوســطى  أوروبــا 
ـ أوال في بولندا واجملر،  السياســيةـ 
ثم بدءا من خريــف ذلك العام، في 
الشرقية، وتشكوسلوفاكيا،  أملانيا 
وبلغاريا، ثم فــي رومانيا )وإن كانت 
عنيفة وغير دميقراطية هناك(. في 
غضــون العامني التاليــني، انفتح 
االحتاد السوفييتي بفضل إصالحات 
ميخائيــل جورباتشــوف، ثم انهار 

أخيرا.
جاءت هــذه الثــورات الدميقراطية 
في أعقاب متردات »قوة الشــعب« 
قبل سنوات قليلة في شمال شرق 
وجنوب شرق آســيا. محظوظ هو 
مــن كان على قيد احليــاة في تلك 
األيام. لم يكن فرانسيس فوكوياما 

األميركــي الوحيد الــذي تصور أن 
الدميقراطيــة الليبراليــة انتصرت 
إلــى األبد. لم يكن هنــاك بديل ملا 
اعُتِبر على نطاق واســع تعايشــا 
طبيعيا بني الرأسمالية واجملتمعات 

املفتوحة.
 فال وجود ألي منهمــا دون األخرى. 
املتوسطة  الطبقة  حصول  ومبجرد 
على حريتها االقتصادية، يتبع ذلك 

الدميقراطية احلقيقية بكل تأكيد.
كان هذا هو اإلحســاس باالنتصار 
الليبرالــي في فترة مــا بعد احلرب 

الباردة. 
ولــم تر الــدول الغربيــة، وخاصة 
الواليات املتحدة، أي سبب بعد ذلك 
الحتواء الغرائز احليوانية التي حترك 
العمل احلر بالكثيــر من الضوابط 
التنظيميــة احلكوميــة. وكانــت 
هذه أيضا الرســالة التي بعث بها 
املبشــرون بالنيوليبرالية إلى أوروبا 

ما بعد الشيوعية.
بدت الصني وكأنها العنصر الشاذ. 
املنعزلة  النائية  البقاع  فبعيدا عن 
مثــل كوبا وكوريا الشــمالية، لم 
تكن الَغلَبة للحكم الشــيوعي إال 
خاضعة  الصني  وظلت  الصني.  في 
الصيني.  الشــيوعي  احلزب  حلكم 
ولكــن هل كان ذلك حقــا انتصارا 
للشــيوعية؟ الواقــع أن مــا خرج 

ســاملا من مذبحة الطــالب العزل 
وغيرهم من املواطنني لم يكن حقا 
الشيوعية على اإلطالق، بل نسخة 
الرأســمالية  دجن شــياو بينج من 

السلطوية.
حظي دجن باإلشــادة في الغرب ألنه 
تبرأ من عقود مــن االكتفاء الذاتي 
املــاوي وفتح الصني أمــام العمل 

التجاري العاملي.
ملشــروعه  العنــان  دجن  أطلــق   
الرأسمالي بعبارة »لنسمح لبعض 
الثــراء أوال«، وهي  النــاس بإصابة 
رواجا كبيرا  اكتسبت  التي  العبارة 
مع قليــل من التحريــف لتصبح 
»حتقيق الثــراء أمر مجيــد«. هذه 
كانت اإليديولوجيــة التي كان من 
الواجب الدفــاع عنها ضد الطالب 
الذين احتجوا ضد الفساد وطالبوا 

باإلصالح السياسي. 
ولهذا الســبب، اسُتخِدَمت دبابات 
جيش التحرير الشــعبي لســحق 
همجية  اســتجابة  كانت  التمرد. 
متوحشــة، ولكن كما قــال أحد 
زعمــاء احلزب: »فيمــا يتعلق بهذا 
اخلــوف مــن توقــف األجانب عن 
االستثمار، فلســت خائفا. ذلك أن 
هدف الرأسماليني األجانب هو َجني 
املال، وهم أيضا لن يهجروا ســوقا 

ضخمة للعالم، مثل الصني«.

لم تنظــر الصني إلى الــوراء قط 
)حرفيــا ومجازيا، ألن أحداث الثالث 
والرابــع من يونيو/حزيــران ال ميكن 
ذِكرها(. وسرعان ما انطلق االقتصاد 
إلى األمام. واســتفادت بنحو كبير 
الطبقــات احلضرية املتعلمة، التي 
نشأ فيها الطالب احملتجون في عام 
1989. فقد ُعــرِض عليها، بنحو أو 
بنحو آخر، الصفقة نفســها التي 
حصــل عليها املواطنــون األفضل 
حــاال فــي ســنغافورة، أو حتــى 
اليابان، وإن لم تكن أي منهما دولة 
السياســة،  عن  ابتعد  دكتاتورية: 
وال تشــكك في سلطة دولة احلزب 
الواحد، وســوف نعمل على تهيئة 
من  لتمكينك  الالزمــة  الظــروف 

حتقيق الثراء.
حتى الشباب الصيني املتعلم اآلن 
ال يعرفون إال أقل القليل )أو ال شيء 
على اإلطالق( عما حدث قبل ثالثني 
عاما. وإذا عرفوا أي شــيء عن تلك 
عادة مع  يتفاعلون  فإنهم  األحداث 
األجانب الذين يطرقون هذا املوضوع 

بحس قومي واخز،
 وكأن احلديــث عنهــا عالمة على 
معــاداة الصني. ويكاد املرء يشــك 
في أن هذه الوضعية الدفاعية رمبا 
تكون نتيجة لضمير شاعر بالذنب 
بعض الشيء: فقد استفاد كثيرون 

من صفقة خسيسة.
في عام 2001، بعــد عام واحد من 
صعود فالدميير بوتن إلى الســلطة 
في روسيا، ســافرت من بكني إلى 
موســكو وكتبت مقاال قارنت فيه 
بني روسيا والصني، وكانت النتيجة 
لصالح روسيا. فقد افترضت آنذاك 
أن روســيا كانت على الطريق إلى 
إلــى دميقراطية مفتوحة.  التحول 
وكنت مخطئا. فقد أصبحت روسيا 
أشــبه بالصني في عهد دجن شياو 
الروسية  النسخة  بينج، وإن كانت 
الناس  أقل جناحا. وقد أصاب بعض 
قدرا كبير من الثراء. وتعطي بعض 
بعصر  االنطباع  أجزاء من موسكو 

ب جديد. ُمَذهَّ
أوروبا  حدث شــيء مماثل في بلدان 
الوســطى. وكان رئيــس وزراء اجملر 
فيكتور أوربــان املنظر اإليديولوجي 
يســمى  ملــا  صخبــا  األكثــر 
وهو  الليبرالية«،  غير  »الدميقراطية 
نظام يقوم على حكم احلزب الواحد 
القمعــي الــذي يســمح بازدهار 
الرأســمالية. ويبــدو األمــر وكأن 
في  اليمينيني  الشعبويني  الدهماء 
أوروبا الغربيــة، وحتى في الواليات 
املتحدة، يودون لو يقتدوا بهذا املثال. 
وجميعهم كمثل دونالد ترامب من 

املعجبني صراحة بفالدميير بوتن.

بطبيعة احلال، لم يكن من املفترض 
أن جتري األمور على هذا النحو. كان 
االفتراض قويــا للغاية، وخاصة في 
أميركا، ولكن أيضا في أغلب البلدان 
الدميقراطية  بــأن  األخرى،  الغربية 
الليبرالية والرأسمالية ال ينفصالن.

 ونحــن نعلــم اآلن أن هــذا غيــر 
صحيح. فمن الــوارد متاما أن تكون 
رائــد أعمــال ثريا، أو حتــى مجرد 
مســتهلك ميســور احلــال مــن 
الطبقة املتوســطة، في ظل دولة 
احلزب الواحد حيــث تُخَنق احلريات 

السياسية األساسية.
كان مــن الواجب علينــا أن ندرك 
هــذا طــوال الوقت. فقــد قدمت 
سنغافورة مثاال كامال للرأسمالية 
السلطوية. لكنه كان مثاال معزوال 
ألن ســنغافورة دويلــة صغيرة، أو 
مهتمني  ليســوا  »اآلسيويني«  ألن 

بالدميقراطية، 
كما لم يكف حكام سنغافورة عن 

اإلشارة إلى ذلك َقط.
 لكن احلركة االحتجاجية الصينية 
في عــام 1989 أثبتت أن هذه أيضا 
لم تكــن احلال. إذ كانت اإلصالحات 
الدميقراطيــة التــي تضمن حرية 
التعبيــر والتجمع ببســاطة ذات 
الطالب  أهمية كبرى مــن منظور 

في ساحة بوابة السالم السماوي.

يشــير ما حدث فــي الصني بعد 
حقيقة  إلى  االحتجاجات  ســحق 
أخرى. لم تكن الصني عنصرا شاذا 

على اإلطالق في عام 1989. 
فمنذ ذلك احلني برزت الرأســمالية 
غيــر الليبراليــة كأمنــوذج جذاب 
للحكام املستبدين في شتى أنحاء 
العالم، مبا في ذلك في البلدان التي 
جنحت فــي التخلص مــن احلكم 
الشــيوعي قبل ثالثني عاما. كل ما 
في األمر أن الصينيــني وصلوا إلى 

هناك أوال.

إيــان بوروما مؤلــف كتاب »قصة 
حب من طوكيو: مذكرات«.
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األسطورة:
املشــكلة  ))ســتختفس 

الدميوغرافية...((
عازر وايزمن، وزير الدفاع اإلســرائيلي 

)80 1977-(
احلقيقة:

الدميوغرافية((  ))املشــكلة  كانــت 
وســتبقى التهديد األكبر إلسرائيل، 
الناس  والأقل حظاً من حيث معرفة 
بها خارج إســرائيل. وهي تعني لدى 
العددي  العربي  التفوق  الصهيونيني 
اليهود فــي صراعهم المتالك  على 
األرض ذاتهــا. وال يحتمل أن يختفي 
هــذ ))التهديــد(( إال بطــرد جميع 

الفلسطينيني بعنف من فلسطني.
إذ كان وال يزال عدد الفلســطينيني 
الضخمن من مسلمني ومسيحيني، 
مصدر قلق دائم إلســرائيل. وبالرغم 
أن هذا املوضــوع يلقى إهتماماً  من 
قليالً في أميركا، إال أنه في إسرائيل 
يعتبرونه،  حيث  رئيسي،  قلق  مصدر 
))القنبلــة  وجيهــة،  وألســباب 
إلن  وذلك  املوقوتــة((  الدميوغرافيــة 
نسبة الوالدة عند العرب أعلى منها 

عند اليهود.
وفــي األصــل، أي عنــد تبنــي األمم 
املتحدة للتقســيم، كانت املشكلة 
الدميوغرافية في حقيقتها، بالنسبة 
للصهاينــة، هي أن عــدد العرب في 
فلسطني كان يفوق عدد اليهود بأكثر 
من الضعفني. وفي عام 1947، قضت 
خطة التقسيم بقيام دولة يهودية ال 
 498,000 أكثرية يهودية:  تكاد تضم 
فلسطيني.   435,000 مقابل  يهودي 

)كانت الدولة الفلسطينية املقترحة 
ســتضم 725,000 عربــي و10,000 

يهودي(.
لم يكن باستطاعة اليهود، مبثل تلك 
األكثريــة الضئيلــة، أن يتأكدوا من 
أنهم على املدى البعيد ســيكونون 
أكثريــة في دولتهم ذاتهــا: وهكذا، 
من  الفلســطينيني  طــرد  أصبــح 
أرضهم وحتويلهم إلى الجئني ضرورة 
عملية في نظــر الكثير من اليهود. 
وقــد جاء فــي مذكرة رســمية لنب 
غوريون في أواسط عام 1948، قوله: 
))يجــب النظر إلى موضوع تشــريد 
العرب كحل للمســألة العربية في 
دولة إسرائيل...(( وكان بن غوريون قد 
أدرك تلك احلقيقة فــي وقت مبكر، 
فأصدر مرسوماً يقول فيه: ))ال ميكننا 
أن نســمح بعودة العــرب إلى تلك 

األماكن التي تركوها((.
وســرعان مــا تصلبت السياســة 
اإلسرائيلية وأصبحت موقفاً رسمياً 
يقضي بوجوب عدم السماح لالجئني 
الفلســطينيني بالعــودة، وبهذا لم 
ينجح أي شخص تقريباً في إسترجاع 
منزله. وفي أواخــر آيار/ مايو من عام 
1948، أنشــئت ))جلنــة النقل(( غير 
الرسمية وهدفها احملدد منع الالجئني 
العــرب من العودة وإســكان اليهود 
القرى  وتدمير  املهجــورة،  املنازل  في 
الالجئني.  عودة  ملنع  الفلســطينية 
وصدرت األوامر املباشــرة والصريحة 
اإلسرائيلية،  العســكرية  للوحدات 
في األول من حزيران/ يونيو مبنع عودة 

الالجئني بالقوة.

لقد شكل عدم التوازن بني الشعبني 
أي   _ واليهــودي  الفلســطيني 
املشــكلة الدميوغرافية_ منذ عهد 
الصهيونية.  للقيادة  كابوساً  طويل، 
فمنذ الثالثينات على األقل، رمبا قبل 
أن  يدركون  الصهيونيــون  كان  ذلك، 
اليهود قادمون على تصادم ســكاني 
مــع الفلســطينيني الذيــن كانت 
أعلى  العــادة  في  والداتهم  نســبة 
من اليهــود. وهكذا، ففي عام 1938، 
أبلغ بــن غوريون زمــالءه، أن ))نقطة 
البداية حلل املشــكلة العربية(( هي 
عقــد إتفاقية مــع الــدول العربية 
اجملــاورة لنقل الفلســطينيني إليها 
ســلمياً من الدولــة اليهودية. وفي 
عام 1943 الحظ تفوق معدل اإلجناب 
لدى العرب على معدله لدى اليهود، 
فشــدد على أن ما معدلــه 2,2 ولداً 
لكل عائلة يهودية ليس كافياً، وحث 
الوالديــن على القيــام ب))واجبهم 
الدميوغرافي((. وفي الســنة التالية، 
كتــب زئيف جابوتنســكي، الزعيم 
اإلصالحــي يقول: ))يجــب علينا أن 
نطلب من اليهــود األميركيني جمع 
نصف بليون دوالر كي تتمكن العراق 
الســعودية من  العربية  واململكــة 
إســتيعاب العرب الفلسطينيني. ال 
يوجد خيار آخر. على العرب أن يتركوا 
مكاناً لليهود في أرض إسرائيل. فإذا 
كان نقل شــعوب البلطيــق ممكناً، 
فمــن املمكن أيضــاً، نقــل العرب 

الفلسطينيني((.
وأدى تشريد الفلسطينيني إلى أنه لم 
يبق منهم، عند نهاية القتال في عام 

170,000 فلسطيني.  1949، ســوى 
وأصبح هؤالء مواطنني في إسرائيل، 
وكونوا ما نسبته 15 % من السكان، 
وهذه أقلية ميكن حتملها أكثر بكثير 
التي كانوا سيشكلونها  ال40%  من 

لو لم يكن هناك الجئون((.
وبلغ قلق بن غوريون حول املشــكلة 
عام  في  دفعــه  حداً  الدميوغرافيــة 
لألمهات  جائزة  تخصيص  إلى   1949
اللواتــي يحملــن املولود العاشــر، 
وتوقف البرنامج بعد عقد من الزمن 
بسبب أعداد األمهات الفلسطينيات 
اجلائــزة. وفي  بهذه  اللواتي طالــنب 
1967، تأسس مركز دميوغرافي  العام 
إسرائيلي، ألن ))زيادة نسبة الوالدة في 
إسرائيل حاسمة بالنسبة ملستقبل 

الشعب اليهودي بأكمله((.
الفلســطيني  الشــعب  وتضاعف 
اإلسرائيلي بني حرب عام 1967 وبداية 
اإلنتفاضــة في عــام 1987. وجنمت 
الزيــادة كلهــا تقريباً مــن التكاثر 
الطبيعي. وهذا ما أدى إلى زيادة نسبة 
الفلسطينيني داخل إسرائيل إلى 18 
% من مجموع السكان. وخالل الفترة 
ذاتها، بلغت زيادة الشــعب اليهودي 
50 % فقــط. على أن الكثير من تلك 
الزيادة جنم عن الهجرة، لوالها لكانت 

الزيادة 29 % فقط.
ومن املتوقع أن يصبح عدد املواطنني 
الفلســطينيني في إسرائيل، بحلول 
عام 2005 حوالي 1,35 مليون نسمة. 
والبد من ظان نضيف إلى هذه األرقام 
يعيشون في  الذين  الفلســطينيني 
ظل اإلحتالل اإلسرائيلي في الضفة 

الغربيــة وغزة. فبهــذا يبلغ اجملموع 
التســعينات،  أوائل  مليونــني فــي 
والمتوقــع أن يصل إلــى 2,5 مليون 

نسمة بحلول عام 2005.
األسطورة:

))خــرج الالجئون الفلســطينيون [
من البالد] ألســباب يعــود بعضها 
القادة  أوامــر مباشــرة مــن  إلــى 
العســكريني احملليني، والبعض اآلخر 
التي نشرها زعماء  الذعر  إلى موجة 
الدول العربيــة املهاجمة بني العرب 

الفلسطينيني((.
موشــي شــاريت، أول وزير خارجية 

إسرائيلي.
احلقيقة:

في أوائل عــام 1961، درس الصحفي 
تشــايلدرز  إيرســكني  اإليرلنــدي 
الســجل البريطاني جلميع البيانات 
عام  في  العــرب  للزعماء  اإلذاعيــة 
1984، وخلص إلــى القول: ))في عام 
1948، وخلص إلــى القول: ))في عام 
1948، لــم تبث أي إذاعة عربية داخل 
أو خارج فلســطني أي أمــر أو نداء أو 
إقتراح بشــأن اجلالء عن فلســطني. 
لكن يوجد تسجيل رصدي لنداءات أو 
حتى أوامــر عربية صريحة للمدنيني 

في فلسطني بالبقاء حيث هم((.
القائــد  باشــا،  غلــوب  أن  حتــى 
البريطاني للجيش األردني، كتب قبل 
تشــايلدرز يقــول: ))إن القصة التي 
متكنت الدعايــة اليهودية في البدء 
العالــم بتصديقها، وهي  إقناع  من 
العرب تركــوا من تلقاء  أن الالجئني 
أنفسهم، غير صحيحة. فاملهاجرون 

طوعاً ال يغادرون منازلهم مبا يرتدونه 
الذين يقررون  إن  من مالبس وحسب. 
تغييــر منازلهم ال يفعلون ذلك مبثل 
أفراداً  تفقدهم  التي  الســرعة  تلك 
الذي يضيع  من عائالتهم- كالــزوج 
أثر زوجته والوالد الذي يتوه عن ولده. 
واحلقيقة هي أن الذعر أستولى على 
أكثرهم ففروا طلباً للنجاة من اجملزرة 
)أو هــذا على األقل ما فكــروا فيه(. 
والواقع أنهم الذوا بالفرار من املذابح 
التي وقعت هنا وهناك... أو بسبب ما 
أنزل بهم من ضربات، وما تعرضوا له 

من أعمال مشينة((.
فمنذ ذلك احلــني، ظهرت وثائق تدين 
القوات اإلسرائيلية باستخدام احلرب 
والقتل  والعنف  والتهديد  النفسية 
إلجبــار العديد من الفلســطينيني 
الوثائق  وهــذه  تــرك منازلهم  على 
تتوفر بصورة رئيســية مــن مصادر 
اإلسرائيلي  املؤرخ  ويرى  إســرائيلية. 
سيمحا فالبان أن ))ما نشر مؤخراً من 
آالف الوثائق من السجالت الرسمية 
وكذلك  والصهيونية،  اإلســرائيلية 
مذكرات بن غوريون عن احلرب، ينفي 
وجــود دليل يدعم صحــة اإلدعاءات 
اإلسرائيلية [بأن الزعماء العرب أمروا 
الفلســطينيني بالهرب]. والواقع أن 
بنشرها  التي سمح  السرية  الوثائق 
ففي  األمر.  [صــدور]  نظرية  تناقض 
املصادر اجلديدة وثائق تشهد على أن 
الهيئة العربية العليا والدول العربية 
بذلت جهوداً كبيرة في ســبيل احلد 
من الهرب((. وجند مثل هذا لدى املؤرخ 
اإلســرائيلي بني موريس الذي يقول: 

))...لــم أجــد دليالً علــى أن الهيئة 
العربية العليا أصــدرت عبر اإلذاعة 
أو غيرهــا أوامر شــاملة تدعو عرب 

فلسطني إلى الهرب((.
ومع هــذا تصر األســطورة على أن 
الزعمــاء العرب هم الذيــن أصدروا 
األوامر بالفرار. وقبل بضع سنوات، رأى 
املعلق كرستوفر هيشنز إعالناً مؤيداً 
إلسرائيل في مجلة ))نيو ريبلك(( جاء 
فيه: ))في عام 1948، وفي اليوم الذي 
أعلن فيــه عن قيام إســرائيل غزت 
خمسة جيوش عربية الدولة اجلديدة 
العرب  وحثــت  اجلهات،  من جميــع 
هناك عبــر إذاعات مخيفة على ترك 
البالد لكي تتمكن اجليوش املهاجمة 
دون عائق...((  القيام بعملياتهــا  من 
فطلب هيتشــنز من صاحب اإلعالن 
))اخمليفة((،  اإلذاعــات  تلك  على  دليالً 

لكنه لم يتلق أي جواب.
وبعد وقــت طويل، وبتاريــخ 27/آيار 
1991، أكدت نشــرة  مايو من عــام 
))نير إيســت ريبورت((، التي تصدرها 
اإلســرائيلية  األميركيــة  اللجنــة 
للشــؤون العامة )إيباك(، أن الزعماء 
العرب حثوا الفلسطينيني مراراً على 
ترك [البالد] كي يسهل على اجليوش 
العربيــة ســحق الدولــة اليهودية 
الناشــئة((. وحــدث، أن كان الكتاب 
الهــام الذي أصــدره بنــي موريس 
الالجئني  مشــكلة  ))والدة  بعنــوان 
الفلســطينيني((، قد صدر قبل ذلك 
بثالث سنوات، وأشار إلى أنه ال يوجد 
دليــل على أن الفلســطينيني أمروا 

بالفرار.

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

أساليب االتصال :

أن االتصال في محل العمل , سواء أكان 
شــفهًيا أو حتريرياً , يجب أن يبنى على 
. ويجب جتنــب الغموض واجملاز  احلقائق 
والكلمات املشفرة لغرض عدم استبداد 

أولئك الذين ال يستطيعون فهمها .
يســتخدمها  املشــفرة  فاللغــة 
الصحفيــون بنحو مثالي في اجملتمعات 
الشــمولية )الدكتاتورية(حيــث يكون 
اجلمهور فيها مجبراً علــى القراءة بني 

السطور . 
من الصعــب تغيير هذه العــادات في 
يوم وليلة , لكل مــن الكاتب والقارئ . 
مع ذلك , االلتزام باللغة املشفرة لعدة 
سنوات بانهيار املعسكر االشتراكي قد 
يكون أيضــاً متأثرًا مبعايير عامة ثقافية 
واجتماعية , كما مت توضيحها من قبل 

عالم االجتماع اجليكي .
لقد ســاعد الكتاب املطبوع على نشر 
أسلوب الرسالة املكتوبة والتي ال حتتاج 
إلى مؤلف قريب من القارئ ليجيب على 
أســئلتنا وما كان املقصود من شيء ما 
. لذلك يحتاج أسلوب الكتابة أن يكون 
واضحاً ومكشــوفاً في جمــل كاملة . 
والقطب املعاكــس واملضاد للكتاب هو 
االتصــال باحملادثة بني أنــاس قريبني من 

بعضهم حيث ميثل النص بنحو حركات 
, إمياءات وظروف أنية يتم اإلشــارة إليها 
. لذلــك جند مــن املمكن فــي احملادثة , 
اســتعمال الكتمان )عدم اإلفصاح عن 
الشــيء املقصــود( جمل غيــر كاملة 

وإشارات املقصود منها املعرفة .
أن هذا اخلروج عن الســياق .. يعد مهماً 
إلى مراحل  في بيئات حميمة صعــوداً 
شــخصية أو طبقات ادنى . أن أسلوب 
االتصال السياقي يعد مهًما من الناحية 
للمراحل  املشــتركة  لألجــواء  األخرى 
والطبقــات العليا . وهــو مطلوب في 
املدرســة كحد اقصى وليس ادنى , وفي 
, فيتوجب على احملامي تشكيل  احملاكم 
وثائــق بطريقــة لكــي يتضمن بعض 
االعتراضــات الكامنــة وبنحو مقدمة 

ومحاوالت لقراءات مختلفة .
ســواء كانت األســاليب داخل السياق 
أو خارجه مقــررة من قبــل الثقافة أو 
بالعكس , فتلك مســألة جدلية أخرى 
والتي  البيضة والدجاجــة  مثل اصــل 
كان اخلبراء يجادلــون فيها لعدة عقود 
من الزمن , حيث تعد الثقافة تشكيلة 
من نظام وقواعد لغوية , حسب العالم 
اللغــوي اجتماعي املشــهور )باســل 
بيرنستني( وتتضمن شفرتني مختلفتني 
" الشــفرة احملددة " أو املقيدة أو اللغة 

املنطقية  والبساطة  بالتجزئة  املتمثلة 
اما الشــفرة الثانية فهي " الشــفرة 
اللغة املستخدمة للتعبير  املتحررة "أو 
عن املعنى الشامل واألوسع . واذا أخذنا 
 , باحلسبان  )بيرنســتني(  العالم  تعليل 
جند أن الصحفيني قد يكونوا مسهمني 
في تشــكيل ثقافة بلدهــم من خالل 

أساليب االتصال التي يستخدمونها .

التنظيم الفاعل واملؤثر 
يعد االتصال األكثر تنظيماً اكثر فاعلية 
وتأثيرًا . واالتصال اجليد يحتاج إلى خطة 
عمل حيــث يقوم املتصــل باالحتفاظ 
باملالحظات في جدول مهماته وواجباته 
. ويتوصل إلى مواعيــد واجتماعات في 
الوقت احملدد واحملاولة في عدم أشــغال 
التي ال  الثانويــة  بالتفاصيل  اآلخريــن 

عالقة لها باملوضوع ,
أو يقوم بتحويل اجتمــاع على التحرير 
الوقت  . فتحديد  إلى مناقشة أكادميية 
وتخصيصه من قبل الصحفي وظهوره 
على  دليل  التحريريــة  االجتماعات  في 
التنظيم العالي للصحيفة . واملنظمة 
اجليدة تتصــف باحتــرام اآلخرين بقدر 
احتــرام املال . فــاذا كان هناك ســتة 
محررين ينتظرون ســابًعا وتأخر عشرة 
دقائــق , معناه ضياع ســاعة من وقت 

التحرير .
باســتطاعته  جيداً  املنظــم  واملتصل 
استعمال التكنلوجيا املتاحة واخلدمات 
في صاحله . وبغــض النظر عن موقعه 
, باستطاعته اســتعمال الكومبيوتر , 
االستنســاخ  أجهزة   , املالحظات  دفاتر 
, التلفــون وأجهــزة الرد األلــي لكي ال 
يكون رهني السكرتارية ولكن يستطيع 
استعمال تلك اخلدمات املتوفرة من قبل 
امناء املكتبة والباحثني واملساعدين عن 

طريق عرض حاجاته ببساطة .

االتصال نحو األدنى ونحو األعلى 
لغرض توصيل رســالة إلى مستقبلها 
بنحــو ناجــح , يجب الســماح بتمرير 
املعلومات نحو اخلــط األدنى من اإلدارة 
وبنحــو تسلســل منظم ومــن خالل 
سلسلة أوامر رسمية , لكي يتأكد كل 
فرد من املعرفة التــي يحتاجها لغرض 
أجناز عمله احملــدد ولكي يفهم كيف أن 
لهــذه املعلومات عالقة بهــؤالء الذين 
يتواجــدون حوله . لذا يجــب أن يكون 
تدفق املعلومات باجتاه األعلى مثلما هو 
باجتاه األدنى . وجنــد املديرين محكومني 
بالفكرة التي تتجــه باألوامر نحو اخلط 
األدنى علــى الغالب . وعليهم بذل وقت 
اكثر الســتماع الكلمة التــي تأتي من 

اخلط األدنى . أن االهتمام بصوت املوظف 
مهم لعدة أسباب :

-باستطاعة املديرين اإلحساس باملواقف 
واآلراء كجــزء من البيئــة الكلية التي 

تعمل فيها الشركة .
-اســتعمال اخلبرة واخليال املوجود خالل 
الصحيفة يســاعد علــى جتنب ضياع 

طاقة املوظف.
- للموظفــني دافــع قوي فــي التعاون 
اذا امكــن جعله يشــعر بــأن العمل 
في الشــركة ممتع , ويكون متحمســاً 
لالســتفادة من عمله ومهيئاً ألن يكافأ 
علــى كل قابلياته وليــس العمل الذي 
يقومون به بنحــو روتيني وأن أفكارهم 

وآراؤهم ال تهمل .
وعادة ما يسأل الصحفيون في احللقات 
التالي  الســؤال  اإلدارة  الدراســية عن 
:"ماذا يتوجب علــى املوظفني في اخلط 
األدنــى مــن الوظيفة فعلــه أن كانت 
القــرارات النهائية تتخذ فقط من قبل 
أناس معينني ال يقبلون بأفكار املوظفني 
املبتدئني , حتــى وأن كانت أفكاراً أو أراء 

المعة ؟".
أن التنظيــم اإلداري الكفــوء هو الذي 
يستنبط )يولد( أفكاراً من األسفل . واذا 
جتاهل املدير أراء النــاس الثانويني , فقد 
يكون لديه سبب . أن املسائل الداخلية 

ألية منظمة تعــّد معقدة للغاية .فقد 
يحــاول موظف مــا اطــالع املدير على 
مشــكلة ما وبهــذا يحــاول أن يبني 
دعماً ملــا يقوم به من عمــل . أن نقص 
التفاهم أو قلة املعرفة من ناحية املدير 
من املمكــن جتاوزها عــن طريق إبالغه 
باملشكلة نفسها ولكن بطريقة مؤدبة 
تشــبه تلك الطريقة التي يتوقعها من 

مديره .
واذا الحظ املوظــف أن جهوده ليس لها 
تأثير على موقــف املدير قد يعد حينها 

اخليار األخير هو مغادرة الشركة .
إزالة احلواجز أمام االتصال 

هناك العديد من غرف األخبار ودور النشر 
مليئة باجلزر ) إشــارة إلى التفرقة وعدم 
وحدة املــكان كاجلزر املتناثرة هنا وهناك 
( وهناك أقســام أو موظفــون معينون 
معزولون عــن بعضهم البعض بجدران 
من اللجان وجدران مــن الصمت . وجتد 
جانب العمل يقع في بناية مختلفة عن 
جانب التحرير . ومدير التحرير ال يتكلم 
مع الصحفيني . مصممو الصحيفة ال 

يتصلون مبوظفي نسخة احملرر .
فاذا مت اختراق هذه اجلــدران فقد جتد أن 
احــد هذه اجلــزر تخفي حتتهــا أحجاراً 
كرمية . فقط يحتاجون إلى من يلمعهم 
ويضعهم في القالدة : أن كان مديرا على 

أي مستوى في الشركة والذي سيجعل 
املوظفني يتصلون ببعض .

املديــر هو املســؤول عــن االتصال  أن 
الفعــال في وحدة تنظيميــة معينة . 
وعلــى املدير وباســتمرار تطوير قنوات 
االتصال ويجعلها قابلة للوصول وتدفق 
املعلومات فــي كل االجتاهات . عليه أن 

يرى أن احلواجز إمام االتصال تزول .
أن إزالة العوائــق املعنوية كاجلدران بني 
األقسام هي مســألة قرار استراتيجي 
في بنيــة القــرار داخل غرفــة األخبار 
. أن األقســام احملاطــة باجلــدران ممكن 
وأفكار  مفتوحة  بفراغات  اســتبدالها 

تتركز على طاوالت احملررين .
وأن إزالــة العوائق املاديــة األخرى , مثل 
األبواب املقفلة للمكاتب أو تلك العوائق 
, تأخذ  واحلواجز الشــخصية واملعنوية 
اكثر من بضــع أيام من اجلهد . وتتصف 
النفسي  باملنشأ  العوائق الشــخصية 
, وتخفي حتتها خلفيــات , خبرات وكره 
والتي تقلل من اجلهود اخلاصة باإلنصات. 
أمــا العوائــق املعنوية تظهــر عندما 
للكلمة  الناس معاني مختلفة  يعطي 

نفسها .
أن مزيجــاً من مهــارات االتصال والنية 
الســليمة تعد وصفة العــالج لتجاوز 

هذه العوائق .

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

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

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

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

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

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

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

الخشنة". 
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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
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بغداد ـ الصباح الجديد:

الرياضية  قال مدير قسم املوهبة 
بكــرة القدم فــي دائرة شــؤون 
األقاليم واحملافظات بوزارة الشباب 
ان  رؤوف،  بسام  الكابنت  والرياضة، 
املنتخب القطري امام مشــاركة 
تأريخية فــي كوبا أميــركا التي 
انطلقــت منافســاتها أمس في 
البرازيل بنسختها الـ 46 ، اذ يعد 
اول منتخــب عربي يشــارك في 
البطولة التي تعــد اقدم بطولة 
قاريــة للمنتخبات بانطالقها في 

العام 1916 .
واشــار إلــى ان العبــي املنتخب 
القطــري ابطــال قــارة آســيا، 
ســيكونون حتت االضــواء وانظار 
العالــم بقيادة املدرب اإلســباني 
فرصة  البطولة  وتعد  سانشــيز، 
اإلبداع  فضــاء  نحو  النطالقتهم 
الكروي العاملي بصورة أكثر، مبينا 
ان تشكيلة العنابي تضم العبني 
ميلكون األهلية في تقدمي مباريات 
جيدة ضمن اجملموعة الثانية التي 
بها وتضم منتخبات  ســيلعبون 

األرجنتني وكولومبيا وبارجواي.
رؤوف، قال في حديثه لـ »الصباح 
اجلديد« ان اصابة الالعب نيمار رمبا 
البرازيلي  املنتخب  تضعف مقدرة 
في املنافســة على اللقب، برغم 
الفــوز الثالثــي الــذي حتقق في 
افتتاح املنافســة بفــوز املنتخب 
واملباراة  فنزويــال،  علــى  املضيف 
اكدت ان العبي املنتخب البرازيلي 
يدركون ان مسؤوليتهم مضاعفة 
وهم يبحثون عن حتقيق إجناز جديد 
وهــم يلعبون فــي ارضهم وامام 
جماهيرهم الغفيرة، مشــيرا إلى 

األرجنتيني  املنتخب  يرشــح  انه 
أميــركا  كوبــا  بلقــب  للفــوز 
بالنسخة احلالي، ملا ميلكه التاجنو 
من مؤهــالت على درجــة عالية 
ليونيل  النجم  بقيادة  التقدم  من 

ميسي، ورفاقه االخرين.
وتابــع ان منتخب تشــيلي بطل 
يلعب  الســابقتني،  النســختني 

ضمن اجملموعة الثالثة التي تضم 
إلــى جانبه اإلكــوادور واألورجواي 
اليابان، يسعى  والضيف اآلسيوي 
بالتأكيد تشــيلي بقيــادة مدربه 
رينالدو رويدا وهو كولومبي األصي، 
إلى  يسعى  اجلنسية،  هندوراسي 
حتقيق لقــب جديد برغم صعوبة 
املهمة نظراً لقوة املنافســني من 

منتخبات أميركا اجلنوبية.
واكــد ان منتخب اليابان ممثل قارة 
آســيا، لديه طموحات تســجيل 
احلضــور الفني اجليــد في احملفل 
ان  كمــا  اجلنوبــي،  األميركــي 
مباريات عالية املســتوى سيالقي 
تضمها  التــي  املنتخبات  فيهــا 
مجموعته، تعــد محطات اختبار 

لالعبيه الشباب الذين مت اختيارهم 
للمشــاركة في البطولة، سيما 
اليابان ســيدخل في  املنتخب  ان 
املدة املقبلة التصفيات اآلسيوية 

املؤهلة إلى مونديال قطر 2022.
املركز  عمــل  مســيرة  وبشــأن 
الرياضية  املوهبة  لرعاية  الوطني 
بكرة القدم، قال بســام رؤوف، ان 

الوحدات التدريبية عادت لالنتظام 
املبارك،  الفطــر  عيد  عطلة  بعد 
تهيئة  التركيــز على  يتم  وحاليا 
الفرق للمشــاركة فــي بطوالت 
خارجيــة، حيث ينتظــر املركز ان 
يشــارك فــي بطولــة تنظمها 
جمهورية  في  إسبانيول  أكادميية 
اواخر شــهر  العربية خالل  مصر 
حزيــران اجلــاري، في حــني تلقى 
املركز دعوة للمشاركة في بطولة 
التي ستقام في  العرب  أكادمييات 
ان  قطر شهر متوز، وسبق للمركز 
احراز كأس منافســات  تفوق في 
فئتي 2006 و2005 في النســخة 
اقيمت  التي  للبطولة  الســابقة 

في  قطر ايضا.
املقبلــة  املــدة  ان  رؤوف  وبــني 
الفني  املنهاج  فيها  ســيتواصل 
التدريبات باشراف املالكات  باجراء 
اإلداريــة والتدريبيــة العاملة في 
كبير  بحــرص  الوطنــي  املركــز 
ومنتظــم  وبحضــور متواصــل 

لالعبني وسط تشجيع األهالي.
وثمن رؤوف دور دائرة شؤون األقاليم 
املتواصلة  ملتابعتهــا  واحملافظات 
لعمــل املراكز الوطنيــة اخلاصة 
باملوهوبــني، إلــى جانــب الدعم 
واملتابعة الكبيرة من وزير الشباب 
والرياضــة الدكتــور احمد رياض، 
موضحــا ان العمل مــع املواهب 
ســيؤتي ثماره برغــم احلاجة إلى 
الوقت، لكن املدة املقبلة سيكون 
فيهــا العطاء في تصاعــد تعزازً 
رفد  فــي  الوطني  املركــز  لــدور 
واألنديــة  الوطنيــة  املنتخبــات 
القدم  بكرة  املتميزيــن  بالالعبني 
او شــتى األلعاب األخرى املعتمدة 
في مشروع املوهبة الرياضية الذي 

ترعاه وزارة الشباب والرياضة.

سمير خليل  مواهب كرة القدم لديها استحقاقات خارجية 

بسام رؤوف: مشاركة تأريخية لقطر
 وارشح األرجنتين للفوز باللقب 
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الرياضة العراقية بين 
الشباب واألولمبية

رمبا تكــون رياضتنا العراقية الوحيدة بني نظيراتها التي تتميز 
بكثرة ازماتها ومشــكالتها، باالضافة ملــا تعرضت له وعلى 
مدى سنوات كثيرة من ســيناريوهات احلصار واحلرمان ، فهي 
ما أن تتجاوز مطب حتى تقــع في آخر، آخر هذه األزمات ولرمبا 
اشــدها على الصعيد الداخلي الصراع بني األوملبية من جهة 
ووزارة الشــباب والرياضة من جهة اخرى باعتبارها املؤسسة 
املعنيــة بحماية وتطبيــق األنظمة والتوصيــات احلكومية 
اخلاصة بالرياضة،  لكن االمر الذي تعتبره الوزارة تنفيذا لبرامج 
احلكومة تنظر له األوملبية مــن زاوية اخرى باعتباره تدخال في 
صميم عملها وهذا التدخل اذا ماتسنى لألوملبية نقل حيثياته 
الى األوملبية الدولية فلرمبا تدخل رياضتنا في نفق مظلم آخر 

من احلرمان .
جوهر الصراع ان الــوزارة تعتبر ان األوملبية الوطنية منذ بداية 
عملها بعــد االحتالل االمريكي للعراق عــام 2003 كيانا غير 
شــرعي باعتبارها من الكيانات املنحلة حســب قرار سلطة 
احلاكم االمريكــي برامير وبالتالي فــان كل مايتبع هذا يدخل 
من باب البطالن وبالتالي اعتبــرت االنتخابات االخيرة الختيار 
مكتــب تنفيذي جديــد الدارة االوملبية باطلة ممــا ترتب عليه 
تعليــق تخصيصات األوملبيــة الوطنية للعــام احلالي 2019 
ودخولهــا في بــاب الوصاية بــان تصرف االمــوال اخملصصة 
لألوملبية مبوجب القرارين احلكوميني ) 60 ( و) 140( لسنة 2019 
اللذان نصا على ان توزع تخصيصات ورواتب األوملبية الوطنية 
عن طريق جلنتني تشــكلتتا مبوجب هذيــن القرارين ،وفي حني 
تطالب الوزارة بتنفيذ اجــراءات هذين القرارين تعتبر األوملبية 
حســب قناعاتها ان اجراءات هذه اللجان ومهامها مبا ينصاع 
لرغبات الوزارة تدخال في اســتقاللية عمل األوملبية الوطنية 
ومبا يخالــف القوانني العراقية النافذة وامليثاق األوملبي وقرارات 

اللجنة األوملبية الدولية.
وبعيدا عن االحتادات الرياضية التي تعطلت انشطتها وارتبكت 
برامجها نتيجة هذا الصراع فــان موظفي األوملبية واالحتادات 
واملرفقات التابعة لها باتــو يبحثون عن رواتبهم التي توقفت 

اثر هذا الصراع ايضا .
ومع احترامنــا لقناعات الطرفني وما يؤمنــان به وجهودهما 
اخليرة لتجاوز هذه األزمة فان اســئلة كثيرة تفور على سطح 
االحداث ولعل اهمهــا :اذا كانت االوملبيــة كيانا منحال منذ 
العام 2003 فلماذا تغاضت املؤسســات احلكومية ومنها وزارة 
الشباب عن هذا االمر طيلة هذه السنوات التي شهدت ثالثة 
انتخابات للمكتب التنفيذي لهذه األوملبية؟.. والســؤال اآلخر 
وهذه املرة لألوملبية التي تغاضت كل هذه الســنني وتكاسلت 
عن السعي واملطالبة لبلورة قانون جديد لها يحمي كينونتها 

وشخصيتها؟.
اآلن ومع وضــوح الصورة ورؤية هذا الصــراع وهذا التناحر 
من زاوية اخرى فان صورة الرياضة العراقية ســتكون قامتة 
متاما ،ولنا ان نتصور على املدى البعيد ومع اســتمرار األزمة 
باننا سنكون من دون رياضة، تصوروا حجم الكارثة!! ،ففي 
وقــت تعمل فيه جميع دول العالم علــى تطوير رياضاتها 
وفق برامج علمية مدروسة باليوم والساعة فها نحن جنتاز 
منتصف العام ورياضتنا تئــن حتت مطارق االزمات، واخلوف 
كل اخلــوف ان تطول هذه االزمة وتتمــدد دون ان تعثر على 

احلل.

ميسي .. سالح األرجنتني في البطولة بسام رؤوف

A المجموعة

اليابان

B المجموعة C المجموعة
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فنزويال
بوليفيا

بيرو

األرجنتين

الباراجواي
كولومبيا

قطر تشيلي

األوروجواي

اإلكوادور

»تيتي« يطالب الجماهير بالصبر

البرازيل تفتتح كوبا أميركا بثالثية »بيضاء« في شباك بوليفيا
ريودي جانيرو ـ وكاالت:

ل فيليب كوتينيو، هدفني ليقود  سجَّ
البرازيــل للفوز علــى بوليفيا )0-3) 
املورمبي  امــس، على ملعــب  فجر 
في ســاوباولو، في افتتاح النسخة 
الـ46 من بطولــة كوبا أميركا، التي 
تتضيفها البرازيل حتى 7 متوز املقبل.

ل كوتينيو، هدفني للمنتخب   ســجَّ
البرازيلي، األول في الدقيقة )50( من 
ركلة جزاء، والثاني في الدقيقة )53(، 
الهدف  إيفرتون،  البديل  ل  سجَّ فيما 
الثالــث في الدقيقــة )84(.. وحصد 
املنتخــب البرازيلــي، أول 3 نقاط له 
اجملموعة  بهــم  يتصدر  بالبطولــة، 
فنزويال،  أيًضــا  تضم  التــي  األولى، 
وبيرو، فيما تذيلت بوليفيا اجملموعة. 
نظيره  البرازيلي،  املنتخــب  ويلتقي 
الفنزويلي، فجر األربعاء املقبل، فيما 
تلتقي بوليفيا مع بيرو، مســاء بعد 
بوليفيا  مستوى  الثالثاء.وساعد  غٍد 
لكســر  البرازيل،  منتخب  املتواضع، 
لعنــة القميص األبيــض، الذي لم 
يرتديه العبو السيليســاو منذ عام 

1957 في أي مباراة رسمية.
 وارتدت البرازيل اللون األبيض، عندما 

خســرت في املبــاراة األخيرة بكأس 
وكذلك  أوروجواي  أمام   1950 العالم 
في نهائي بطولــة أمريكا اجلنوبية، 
أمام  أميركا،  كوبــا  لكأس  املكافئة 
باراجواي في 1953. وتسبب ذلك في 
مطالبة املسؤولني بتصميم قميص 

جديد باللون األصفر.
ومنذ ذلك احلني، وخــالل ارتداء اللون 
األصفر، أو حتــى اللون األزرق البديل، 
5 مرات  البرازيل كأس العالم  أحرزت 
وهو مــا يزيد عــن أي منتخب آخر..  
وقررت البرازيل ارتــداء اللون األبيض 
الفائز  للمنتخــب  تقديــرا  مجددًا؛ 
ببطولة أميركا اجلنوبية للمرة األولى 

في عام 1919.
وطالب مدرب منتخب البرازيل، أدينور 
ليوناردو باتشــي »تيتــي« اجلماهير 
بضرورة »الصبــر على الفريق«، الذي 
فاز في مســتهل مشــواره ببطولة 
كوبا أمريكا املقامة على أرضه أمام 
بوليفيا 3-0.وقــال »تيتي« في مؤمتر 
املباراة مــن ملعب  صحفي عقــب 
مورومبي مبدينة ساو باولو: »أخطأنا 
فــي العديد مــن التمريــرات خالل 
الشــوط األول، بعد 20 دقيقة جيدة، 

لكننا لم نسجل«.
وأوضــح: »عندمــا ال تقــدم أفضل 
مــا لديك، فال ينبغــي أن تنتظر من 
املشــجع أن يتفهم ظروفك، سيبدأ 
في الهتاف ضدك، هذا األمر عشــته 
بها،  التــي مررت  الكبيرة  الفرق  في 
الكــرات هي  تكون  خاصة عندمــا 
متريرات من الظهير لقلب الدفاع ومن 

قلب الدفاع للظهير«، مقرا بأن هذه 
الهتافات تؤثر على الفريق بالســلب 
»لكن،  املعنوية.وأضاف:  الناحية  من 
أحيانا يكون من الــالزم القيام بهذا 
التبادل في الكــرات لبناء الهجمة، 

علينا أن نفهم ذلك«.
وأشار تيتي إلى أن املباراة االفتتاحية 
ســتفيده من خالل استغالل األمور 

األخطــاء  وتصحيــح  اإليجابيــة 
للمباريات املقبلة، أمام فنزويال وبيرو، 
على  ينبغي  التــي  العقبــات  وهي 
البرازيل تخطيها لضمان التأهل إلى 

الدور ربع النهائي من كوبا أميركا.
مــن جانبه، قــال مــدرب منتخب 
عقب  فييجــاس،  إدواردو  بوليفيــا، 
الســقوط )3-0( أمــام البرازيل، في 

افتتــاح بطولة كوبا أميــركا، على 
إن  باولو،  ملعب مورومبي في ســاو 
الفريق »حتطم بعد تسجيل البرازيل 
للهدف األول من ركلة جزاء«، إثر جلوء 

احلكم لتقنية الفيديو )فار(.
الثاني  وصرح فييجاس »في الشوط 
انطلقنا بشــكل جيــد، وكانت لنا 
أفضــل محــاوالت للوصــول ملرمى 
غير  بكرة  اصطدمنا  لكننا  املنافس، 
البوليفي  الفريق  بــأن  موفقة«.وأقر 
أُحبــط عقــب احتســاب احلكــم 
األرجنتينــي، نيســتور بيتانا، لركلة 
جــزاء، بعدما ملــس املدافــع أدريان 
خوسينو الكرة بيده، لينجح فيليبي 
كوتينيــو فــي تســجيلها )ق50).. 
وقال املــدرب »إذا أراد فريــق التأهل 
لربع النهائــي، فعليه أن يصل ملرمى 
اخلصم، لكن البرازيل لم تسمح لنا 
بذلك«، متمنيا أن تتحســن بوليفيا 

هجوميا أمام بيرو وفنزويال.
املعترك  قطر تســتعيد جنمها قبل 

الالتيني
أمس  مرانه،  القطري  املنتخب  خاض 
األول، على ملعب »سنترال بارا«، وهو 
األول بعد وصولــه إلى مدينة ريو دي 

أجواء من  البرازيلية، وســط  جانيرو 
السرية التامة، بعيدا عن الكاميرات، 
وذلــك اســتعدادًا للمشــاركة في 

بطولة كوبا أمريكا 2019.
ورفض اإلسباني فيليكس سانشيز، 
القطري،  للمنتخــب  الفني  املديــر 
حضــور أي وســيلة إعالمية، إال في 
مران امســعلى ملعــب »ماراكانا«، 
العنابي  مبــاراة  ســيحتضن  الذي 
أمــام باراجواي، مســاء اليوم.وجرى 
الالعبني،  جميع  مبشــاركة  التدريب 
مبن فيهم بســام الراوي، الذي تعافى 
للمشاركة  وبات جاهزا  اإلصابة،  من 

كأساسي.
وأثير اجلــدل طوال الفتــرة املاضية 
حول إمكانية مشاركة قلب الدفاع، 
تواجد في  الالعــب  الــراوي، لكــن 
التدريبات، وظهر بحالة فنية وبدنية 
املنتخب  جيدة.ويشــهد معســكر 
القطري في ريو دي جانيرو، حالة من 
التفاؤل الكبير، وثقة أيضا في قدرة 
الالعبني علــى الظهور بصورة جيدة 
خــالل البطولة.ويتنافــس املنتخب 
القطري ضمــن اجملموعة الثانية، مع 

األرجنتني وكولومبيا وباراجواي.

بداية قوية للسيليساو في كوبا أميركا

بارجواي ـ قطر    10:00 مساًءاألرجنتين ـ كولمبيا    1:00 فجرًاكوبا أميركا  مفكرة اليوم

بغداد ـ الصباح الجديد:
حصل حكمنا الدولي، ونخبة آسيا 
لكرة القدم، علي صباح، على شهادة 
املاجستير من جامعة ديالى/ كلية 
التربية األساســية قسم الرياضة، 
"تأثير  املوســومة  رســالته  عــن 

بني  سلو أل ا

القرار  التدريبي( في دقة  ـ  )املعرفي 
اإلضافيني  للحكام  اإلداء  ورشــاقة 

للدوري املمتاز بكرة القدم". 
أ.د  من  البمناقشــة  تألفت جلنــة 
فرات جبار ســعد اهلل رئيسا وأ.م.د 
إبراهيم وعضوية  بثنية عبد اخلالق 
أ.م.د واثــق محمد عبــد اهلل، وأ.م.د 
وسام جليل سبع عضوا ومشرفاً.. 
وبحصوله فــأن علي صباح ينضم 

إلى قائمة طويلة من احلكام الذين 
حصلوا على شهادات أكادميية عليا 
الثقافي  تســهم في تعزيز اجلانب 
إلى جانب املســتويات الفنية التي 

ميلكها قضاة املالعب في العراق.
"الصبــاح اجلديد" تبــارك للحكم 
الدولــي بكرة القــدم، علي صباح، 
حصوله على شــهادة املاجســيتر 

وعقبال الدكتوراه.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الدولــي بكرة  يشــارك حكمنا 
إدارة  الســلة، احمد علي، فــي 
مباريــات ضمــن بطولتي كأس 
العالم للشباب واملتقدمني، وقال 
احلكم احمد علي انه تلقى دعوة 
إدارة مباريات  للمشــاركة فــي 
ضمن بطولة كأس العالم لفئة 
الشــباب حتــت 19 عامــا التي 

اليونان وســيغادر  ســتقام في 
25 حزيران اجلاري  يــوم  اثينا  إلى 
لبدء املشاركة في البطولة التي 
الشــهر،  اواخر هذا  ســتنطلق 
ويشارك ايضا في حتكيم مباريات 
ضمــن بطولــة كأس العالــم 
للمتقدمــني التي ســتضيفها 
الصني مطلع شهر أيلول املقبل 
ويغادر إلى بكني في 28 من شهر 

آب املقبل.
يعــزز  ان  يامــل  انــه  واوضــح 
حضور احلكــم العراقي في كرة 
الدولية  الســلة ضمن احملافــل 
ثقته  ان  إلــى  مشــيراً  املقبلة، 
كبيــرة بقدراته في املســاهمة 
بقيــادة املباريات إلى بــر اإلمان 
وكسب ثقـــة اللجنة املنظمة 

للبطولتيـن.

شهادة الماجستير لحكم 
النخبة اآلسيوي علي صباح

احمد علي يقود بطولتي كأس العالم 
للشباب والمتقدمين بالسلة



رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

Sun. 16 Jun . 2019 issue (4194( األحد 16 حزيران 2019 العدد ASSABAH ALJADEED

جمال جصاني

هذا العنوان "اجلنجويد" نشــير اليــه بوصفه رمزاً 
لبلدان ومجتمعــات ما زالت تعيش فــي عصور ما 
قبل الدولة احلديثة ومؤسســاتها وتشريعاتها التي 
تنتصر لكرامة االنســان وحقوقه وحرياته. صحيح 
انها مفردة سودانية تتعلق مبجاميع قبلية مسلحة 
متخصصــة بالقتل والنهب وتقــدمي اخلدمات لهذه 
السلطة أو اجلماعة االجتماعية والعقائدية أو تلك، 
وقد وصلــت مآثرها االجرامية الى غيــر القليل من 
املنظمات االممية؛ اال انها أي مفردة "اجلنجويد" تختزن 
ارثاً ســلوكيا وقيميــاً وتاريخياً تشــترك به غالبية 
شــعوب وقبائل مضــارب "خير امة". لــم يختلف 
امر الســودان وشــعوبه وقبائله من شتى الرطانات 
والهلوســات واالزياء كثيرا، عما عرفنــاه في العراق 
وباقي البلــدان املتجحفلة معنا مبثــل هذه االوبئة 
واخليارات التي عفا عليها الزمن. ان ظهور ومتدد مثل 
هذه العصابات يعبر عن حالة االســتعصاء وانسداد 
اآلفاق التي تعيشــها هذه البلدان املســتباحة، وما 
يحصل اليوم في السودان على سبيل املثال ال احلصر 
يعكس ذلك متاماً، ال ســيما بعد انطالق احتجاجات 
الســودانيني الســلمية ضد نظــام اجلنــرال عمر 
البشــير وجرائم جنجويداته املتسللة لكل مفاصل 
الدولة واجملتمع؛ عندما وجد الســودانيني في ساحة 
االعتصام انفسهم وجهاً لوجه أمام هذه العصابات 
التي امتشقت الزي والعنوان الرسمي "قوات الدعم 
الســريع" بقيادة جنرال الدمج محمد حمدان دقلو 

"حميدتي".
ان التحــدي االســاس الــذي يواجــه الســودانيني 
والعراقيــني وباقي القافلة احملرومة مــن نعم احلرية 
واالمن واالســتقرار، أصبح أكثر وضوحاً من قبل، بعد 
أن كلفتهم التجارب العقائدية والتطلعات الفئوية 
الضيقة الكثير من احملن واالهوال؛ انه حتدي العبور الى 
عصور ما بعد "اجلنجويد". السودانيون اليوم يحاولون 
حتشيد كل قواهم احلية ألجل صناعة عبور أقل آالماً 
وأكثــر حكمة، صوب ما جســده عنــوان حركتهم 
االســاس )احلرية والتغيير( لذلك جندهم أكثر متسكاً 
بالثقافة الضد لقوافل اجلنجويد، أي تقافة الالعنف 
)السلمية( مبواجهة اســاليب القمع واالجرام والذي 
جتلى في محاولة فك االعتصــام أمام قيادة اجليش، 
والتي أدت الى فقدان أكثر من مئة متظاهر ســلمي 
ألرواحهم وســقوط مئات من اجلرحــى. ان النهوض 
احلالي للسودانيني يترافق وما تراكم لديهم من خبرة 
ووعي الدارة الصراع بعيــداً عن االوهام اآليديولوجية 
والعنتريــات الفارغــة، والتي حولت بلدهم "ســلة 
غــذاء افريقيا" الى أحــد أكثر البلدان بؤســاً وفقراً 
وتشــرذماً. هم اليوم أمام مسؤولية انتشال بلدهم 
من قبضــة هذا النــوع مــن القوافــل واجلماعات 
والسالالت املسكونة بغريزة النهب والقتل وشيطنة 
اآلخر اخملتلف؛ الى ســودان آخر يليق بكل هذا الغنى 
والثراء والتعددية والتســامح القابع حتت رماد غزوات 

اجلنجويد الغابرة...

ومضــة

سودان مابعد الجنجويد

تعرضــت الفنانة منة 
عــدد  إلــى  فضالــي 
مــن االنتقــادات على 
صورتهــا مــع الفنان 
حيث  صفــوت  احمد 
مســرحية  جتمعهما 
"جــوازة  بعنــوان 
مرتاحة" ودفعت الصور 
املتابعني  مــن  عــددا 
لتوجيــه رســالة لها 
بشــأن زواجهما، األمر 
بالضيق.  أصابها  الذي 
فضالــي  منــة  وردت 
عبر  التعليقات  علــى 
موقع  على  حســابها 
االجتماعي  التواصــل 
هذا  قائلة:  انستجرام 
محترم.  يــا  مســرح 
وكانــت نشــرت منة 
البوســتر  فضالــي 
ملســرحية  الدعائــي 
مرتاحــة"  "جــوازة 

وذلــك عبر حســابها 
التواصل  موقــع  على 
تويتــر  االجتماعــي 
التي  وهي املســرحية 
بطولتها  يشــاركها 
صفوت،  أحمد  الفنان 
وتعرض على مســرح 
الغردقة.  ميراج  فندق 
وقالــت: "بســم اهلل 
اهلل..  علــى  توكلنــا 
منة  مرتاحــة..  جوازة 
فضالي، أحمد صفوت، 
الدمــرداش،  أحمــد 

إخراج محمد جبر.

الفنــان  أطــّل 
محمد  الفلســطيني 
أظهرت  بصورة  عساف 
تغّيرًا كبيرًا في شكله، 
مواقــع  تناقلتهــا 
االجتماعي،  التواصــل 
لإلعالن عن أخبار جديدة 
تخصه، غير أن عددًا من 
رّكز فقط في  جمهوره 
الصورة بسبب "اللوك" 
الصــادم الذي ظهر به. 
عبر  صفحة  وشاركت 
صــورة  "انســتغرام"، 
عن  لتعلن  "عســاف" 
مفاجــأة ســارة حملبي 
الفلســطيني  النجم 
خالل وقت قريب، بينما 
هنــأ البعــض جنمهم 
علــى أغانيــه األخيرة 

الناجحة.
وتساءل عدد من محبي 
املفاجأة  عن  "عساف"، 
التــي ســيعلن عنها 
قريبــا، وتســاءلوا عن 
عساف  ظهور  ســبب 
بهــذه الطريقة، حيث 
خالل  من  واضًحــا  بدا 
مدى  اجلديد  "اللــوك" 
التغّير الــذي طرأ على 

شكله. 

منة فضالي

محمد عساف

أخبــارهــــــــــم
حذام يوسف

ملناســبة العيد اخلمســني بعــد املئة، 
احتفى احتاد االدباء، بحضور عدد كبير من 
املثقفني والصحفيني واالدباء، مبشــاركة 
األمني العام الحتــاد االدباء، لكن هذه املرة 

كباحث أكادميي.
 أدار اجللســة الناقد علي الفواز، مرحبا 
استثنائية  والضيوف: جلســة  باحلضور 
اذ نحتفي اليوم بالذكرى اخلمســني بعد 
املائــة لتأســيس الصحافــة العراقية، 
وصدور العــدد األول مــن صحيفة زوراء 
التي عدها املعنيون بالتوثيق، الصحيفة 
األولــى التــي ميكــن توثيقهــا لبداية 

الصحافة العراقية.
وتابــع: احلديث عــن الصحافــة يقودنا 
للحديــث عــن الثقافة بقــدر ما نحن 
نشتغل في امليدان الثقافي اإلعالمي، الن 
اغلب احلركات الثقافية واالجتاهات واغلب 
متظهــرات الفعل الثقافــي ظهرت من 
خالل الصحافة على مستوى املشاركات، 
وهنــاك صحف ومجالت ظهــرت بداية 
القرن العشرين، مثل )لسان العرب( التي 
كتب بها خيــرة االدبــاء العراقيني مثل 
الرصافــي، وكانت واحدة مــن احلواضن 

الثقافية، ومجلة بولينا حسون.
إبراهيم  لألســتاذ  احلديث  تــرك  بعدها 
العراقية  الصحافة  عن  للحديث  اخلياط 
واجملــالت البغداديــة وبدأهــا بتهنئــة 
املناســبة،  بهذه  العراقيني  للصحفيني 
املتمثلــة بصدور صحيفة الــزوراء التي 
عدت عيــدا للصحافــة العراقية، وقال: 
لدينا مجالت مزدهــرة ومؤثرة وفي مؤمتر 
العرب الذي عقد فــي بغداد ذكر الكثير 
منهم تأثرهم باجملالت الثقافية العراقية. 
واكد: قبل جريــدة الزوراء صدرت مجالت 
عراقيــة، إضافــة الــى اجلريــدة األولى 
وهــي االدو بيــر ومعناهــا "الناطق" او 
"املتحدث" وصدرت قبل ســت ســنوات 
من صدور الــزوراء، عن عائلــة مزراحي، 
وصدرت باللغة العبرية، ولكنها عراقية، 

جريدة  الثانية،  واجلريدة  بالعراق،  وصدرت 
دندور، وهي  هاجيك وصدرت عن عائلــة 
عائلة يهوديــة متخصصة بتجارة الورق 
العبرية  باللغة  ألنهــا  ولكن  والطباعة، 
لم يجر اعتمادها، وهي موجودة وموثقة 
في األرشيف اليهودي، وفي السنة األولى 
من حكم الوالي داود باشــا بداية القرن 
التاسع عشر صدرت جريدة جورنال عراق 

عربية تركية.
وعــرج اخلياط علــى املشــاريع الفردية 
والتي صدرت بجهود  العراقية  للمجالت 
فرديــة وليــس حكومية، مؤكــدا على 
ان االحتفــاء بعيد الصحافــة العراقية 

فرصــة للتعريف بجهود من ســبقونا 
الثقافية، منهم خالص عزمي  للساحة 
الذي أصــدر في عام 1953 جريدة ثقافية 
الى مجلة  بخمسني صفحة، ثم حتولت 
من العــدد 18 وكتب فيها عبــد القادر 
رشيد الناصري، وحارث طه الراوي، وحقي 
الشــبلي.  وأضاف: هناك مجلة الكاتب 
العربــي لصاحبها عبــد الرحمن نايف 
احملامي، اول مجلة تولي اهتماما باملذاهب 
أعلنت  العاملية، وكانت قد  الفلســفية 
مــن العدد األول انهــا متفتحة للجديد 
أبرز كتابها  الشــباب، من  بأدب  ومعنية 
نهاد التكرلي، ومحمــد رزنامجي، وعبد 

الواهب البياتي، وشاكر حسن ال سعيد 
وغيرهم.  تخللت اجللســة مشــاركات 
من احلضــور منهم الناقــد فاضل ثامر، 
والباحث  والقاصة سافرة جميل حافظ، 
حسني اجلاف، حتدثوا عن أهمية الصحافة 
العراقية وتطورها، والظروف التي مر بها 
العراقــي، والتي اثرت بنحــو كبير على 
الصحفيني العراقيني عموما، ومنهم من 

فقد حياته في ميدان العمل الصحفي.
في ختام اجللســة قطعت كيكة ميالد 
الصحافة وسط مباركة احلضور من ادباء 
واعالميني، متمنــني للصحافة العراقية 

دوام االزدهار واملوفقية والتطور.

الصباح الجديد - وكاالت:
تعرضت شركة "نايكي" األميركية 
الرياضية،  واملالبــس  األدوات  إلنتاج 
إلى حملة سخرية، بعدما أطلقت 

حذاء نسائيا يشبه املكواة.
وعد رواد مواقع التواصل االجتماعي 

أن احلــذاء الذي شــارك في حملة 
إعالناته العبة كرة القدم اإلجنليزية 
فــران كيربــي وجنمة التنــس لورا 

روبسون، "حذاء قبيحا".
ويطلــق على احلــذاء اجلديــد "إير 
وأطلقتــه   ،"720 إف  إف  ماكــس 

األبيـــض  باللونيـــن  "نايكــي" 
واألسـود.

وعندما مت اإلعالن عن احلذاء مؤخرا، 
تعــرض ملوجة ســخرية بســبب 
املتابعني  أحد  وقال  الغريب،  شكله 
على موقــع "تويتر": إنــه زوج من 

األشياء الكريهة مع شعار نايكي.
وغرد شــخص آخر قائال بنحو أكثر 
احلركة  يحول طاقة  إنه  ســخرية: 
عندمــا جتري بــه إلى حــرارة لكي 
املالبس. في إشارة إلى شكله الذي 

يشبه املكواة.

موجة سخرية من "نايكي" بعد "الحذاء المكواة"

اتحاد االدباء يحتفي بعيد الصحافة العراقية

جانب من االحتفاء
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