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الصباح الجديد - متابعة:
تاميز،  الفايننشــيال  صحيفــة  رأت 
األربعــاء، أن الهجوم على منشــآت 
النفــط في الســعودية يكشــف 
مخاطــر انــدالع حــرب الطائــرات 
املســيرة في الشرق األوسط. وتقول 
الصحيفــة إن الســعودية كانــت 
تعرف، قبل الهجوم على منشــآتها 
النفطيــة، أنها عرضــة للهجمات 

بالطائرات املســيرة، وأن احلوثيني في 
اليمن دأبوا على إطالق هذا النوع من 
الطائرات إلــى جانب الصواريخ على 
حتلية  ومحطات  السعودية  املطارات 
ميــاه البحر، ومخــازن النفط خالل 
الثمانية عشر شهرا األخيرة. وتذكر 
الصحيفة عن مصدر عسكري قوله 
إن مخاطر الطائرات املســيرة دفعت 
مؤسسات سعودية عديدة من بينها 

شركة أرامكو واملطارات إلى مطالبة 
باملســاعدة  وأوروبا  املتحدة  الواليات 
فــي التصدي ملثل هــذه الهجمات، 
املســؤولون متخوفني من  فقد كان 
الهجمات منذ بداية العام، وســعوا 
وســيلة  عن  البحث  إلــى  جاهدين 
على  الهجوم  لكــن  منها.  حتميهم 
محطــة تكريــر النفط فــي بقيق 
يبقى غامضا، حسب  وحقل خريص 

الفايننشال تاميز. فقد أعلن احلوثيون 
10 طائرات  اســتعملوا  أنهم  األحد 
النفطية،  املنشــآت  لضرب  مسيرة 
إيران، التي  ولكن واشــنطن اتهمت 
تتهمها السعودية والواليات املتحدة 
بتهريــب األســلحة، ومــن بينهــا 
الصواريــخ والطائرات املســيرة إلى 

احلوثيني في اليمن.
تتمة ص2

الفايننشيال تايمز تحذر من اندالع حرب الطائرات المسيرة في الشرق األوسط

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن حتالــف "ســائرون"  املقرب 
من زعيم التيــار الصدري مقتدى 
قانون  لتشــريع  الســعي  الصدر 
مزدوجي اجلنســية في جلســات 
الفصل احلالي لتخيير املســؤولني 
التنفيذيــني والتشــريعيني بــني 
االســتقالة او اجلنسية املكتسبة 
، مبينــا "ان 13 من رؤســاء الكتل 
البرملانية ميتلكون جنسية مزدوجة 
". وقال النائب عن التحالف امجد 

العقابي في تصريح صحفي :"  ان  
الدســتور االحتادي يحظر على من 
ميتلكون جنســية مكتسبة تولي 
مناصب رفيعة في الدولة العراقية 
، وهــذا  كان دافعــا لنا للســعي  
الدســتورية  املادة  هــذه  لتفعيل 
". واضــاف النائــب العقابي :" ان 
الــدورات البرملانية الســابقة لم 
تكــن لديها رغبــة واهتمام القرار 

القانون...
تتمة ص2

بغداد - الصباح الجديد: 
رئيس  القضاء األعلى  طالب مجلس 
النجيفي  أســامة  القــرار  حتالــف 
بإرسال األســماء والعناوين الكاملة 
للتحرك بشأن  واخملطوفني  للمغيبني 
هــذا امللــف. وقالت رئاســة هيئة 
اإلشراف القضائي، في كتاب أرسلته 
"مظاهرة  بعنــوان  النجيفــي،  إلى 
أن  "لوحظ  واخملطوفــني"،  املغيبــني 
قسما من اسماء املغيبني واخملطوفني 
لم تكــن كاملة لذا يرجى تزويد هذه 

الكاملة  والعناوين  باألسماء  الهيئة 
لألشــخاص موضــوع كتابكم انف 
الذكر ومبوجب قرص )CD( ليتسنى لنا 
اتخاذ ما يلزم". وأضافت، "علما أنه مت 
االستئناف  محاكم  رئاسات  مفاحتة 
محاكم  الى  االيعاز  بضرورة  اخملتصة 
بتلقي  اخملتصة مكانيــا  التحقيــق 
الشــكاوي عن األشــخاص الذين مت 
تقدمي اخبــار بفقدانهم وبذل اجلهود 
بالتنسيق مع اجلهات األمنية ملعرفة 

مصيرهم.

"سائرون ": 13 من رؤساء الكتل 
البرلمانية يمتلكون جنسيات غير عراقية

"القضاء" يطالب "القرار" بأسماء 
المغيبين الكاملة للتحقيق بفقدانهم

اعالن
جراء صعوبة التصدي لها

مسـاع حثيثـة فـي اقليـم كردستـان لضمـان حصتـه 
مـن موازنـة 2020

بغداد - الصباح الجديد:
العاملية  النفط  أسعار  انخفضت 
اململكة  اثــر إعالن  األربعاء،  امس 
العربيــة الســعودية اســتعادة 
قدراتهــا الكاملة إلنتــاج النفط 

بحلول أواخر الشهر اجلاري. 
وبلغ ســعر العقود اآلجلة لشهر 
بحر  خلام  الثاني  نوفمبر/تشــرين 
الشــمال ماركــة برنــت 64.53 
للبرميــل، بانخفاض قــدره 0.03 
باملئة، بينما انخفض سعر العقود 
ماركة  خلام  نوفمبر  اآلجلة لشهر 
تكساس الوســيط بنسبة 0.32 
باملئة ليبلغ ســعر البرميل 58.91 
دوالرا، األمــر الذي يعني ان ســعر 
برميل النفــط انخفض بانحراف 
حاد يتراوح ما بني 5 وسبع دوالرات 
للبرميل، اذ كانــت قفزت العقود 
اآلجلــة خلام برنت نحــو 19,5 في 
للبرميل  دوالر  إلــى 71,95  املئــة 
املاضي بعد  االثنني  خالل تعامالت 
املنشــآت،  تلك  يومني من قصف 
وبحلــول الســاعة 3:43 بتوقيت 
غرينتش ارتفع عقد الشهر املقبل 
إلــى 66,20 دوالر للبرميــل بزيادة 
5,98 دوالر أو 9,9 فــي املئة مقارنة 

باإلغالق السابق.
وقفزت العقــود اآلجلة خلام غرب 
تكساس األمريكي الوسيط 15,5 
في املئة إلى 63,34 دوالر للبرميل. 
وكان وزير الطاقة السعودي األمير 
عبــد العزيز بن ســلمان قد أعلن 

عودة اإلمدادات النفطية ملا كانت 
عليه قبل الهجوم الذي استهدف 
لشركة  تابعة  نفطية  منشــآت 
أرامكــو، مشــيراً إلى الشــركة 

لعمالئها  بالتزاماتهــا  ســتفي 
بالكامــل هذا الشــهر من خالل 

السحب من اخملزون.
وقال وزير الطاقة الســعودي، في 

امس  الرياض  فــي  مؤمتر صحفي 
االول، أن شــركة أرامكو ســتفي 
عمالئها  نحو  التزاماتهــا  بكافة 
خالل الشــهر اجلــاري، عن طريق 

زيــادة إنتاج النفط إلى مســتوى 
أعلى من املعتــاد، واالعتماد على 
مخــزون النفط الــذي حتتفظ به 

الشركة.

وأوضــح عبد العزيز بن ســلمان، 
في املؤمتر الصحفــي، أن اململكة 
ســتنتج نحو 11 مليــون برميل 
نفــط يوميا في نهاية ســبتمبر 
 12 ســتنتج  كما  اجلــاري،  أيلول 
مليــون برميل يومًيــا قبل نهاية 

نوفمبر تشرين الثاني املقبل.
وأكد بن سلمان، أن شركة أرامكو 
الناجتة عن  اآلثــار  احتوت كافــة 
هجوم أرامكو الذي وقع الســبت 
املاضي، والذي تســبب في خفض 
إنتــاج اململكة مــن النفط اخلام 
مبقدار 5 ماليــني برميل يومًيا وهو 
اململكة  نصف ما كانــت تنتجه 
وميثــل نحو %5 مــن إنتاج النفط 

العاملي.
وطالــب وزير الطاقة الســعودي، 
اجملتمع الدولي مبحاسبة املسؤولني 
تلك  أن  الهجمــات، مؤكــًدا  عن 
اململكة  الهجمات ال تســتهدف 
العربية السعودية وحدها، بل تؤثر 
علــى كافة إمــدادات النفط في 
العالم، واصًفا االعتداءات املتكررة 
على املنشــآت النفطية وخطوط 
املالحــة الدولية بأنهــا تؤثر على 
الدول النامية واملتقدمة على حد 

سواء.
السعودي  الطاقة  وزير  يوجه  ولم 
أي اتهامات ألي جهة بالضلوع في 
تلك الهجمات، لكنه أشار إلى أن 
بالده تعمل على حتديد املســؤول 

عن تلك الهجمات.

أسعار النفط العالمية تنخفض بعد اعالن السعودية 
عودة انتاج 11 مليون برميل/يوم أواخر الشهر الجاري

أحد احلقول النفطية

تراجع البرميل الواحد ما بين 5 و7 دوالرات

a

بغداد - وعد الشمري:
حّملت كتلة احلكمة املعارضة، 
سائرون  قائمتي  االربعاء،  أمس 
والفتــح مــا عّدتــه فشــل 
عادل  الــوزراء  مجلــس  رئيس 
عبــد املهــدي، داعيــة الكتل 
السياســية إلى اتخاذ موقف 
عن  وحتّدثت  احلكومــة،  واضح 
عدم تنفيــذ العديد من فقرات 
نتيجة  احلكومــي  البرنامــج 

ضغوط االحزاب.
وقال النائب عن الكتلة محمود 
إلى  فــي حديــث  مال طــالل 
"الصباح اجلديد"، إن "قســماً 
مــن الكتل السياســية بدأت 
تأخــذ مواقــف رماديــة فهي 
ليســت معارضــة للحكومة 
كما أنها ال تساندها وبالتالي ال 
وضع  في  عليها  التعويل  ميكن 

منهاج حقيقي إلدارة الدولة".
وأضاف مــالل طالل، أن "الكتل 
السياســية في هــذه املرحلة 

بالتحديد يجب أن تتخذ موقفاً 
واضحاً اما بالضد من احلكومة 

أو تساندها".
وأشار، إلى ان "اعضاء في قائمة 
إلى  يدعون  اليوم  بدأوا  سائرون 
محاسبة رئيس مجلس الوزراء 
عــادل عبــد املهــدي، واخرون 
فرصــة  اعطائهــا  يطلبــون 

بغية  ومســاندتها  مناســبة 
تقومي االداء".

ولفت مال طالل، إلــى ان "قوى 
قائمتــي ســائرون والفتح هي 
شــكلت احلكومة وكّلفت عبد 
تتحمل  واليوم  باملهمة،  املهدي 
مسؤولية الفشــل، وما وصلنا 

اليه من تبعات سلبية".

وأوضح، ان "تقومي االداء احلكومي 
يجب ان يكون منطلقا من رؤية 
الشارع العراقي الذي يجد عدم 
حتقق منجز علــى ارض الواقع، 

رغم توفر االمكانات لذلك".
وأكــد مــالل طــالل، أن "الرأي 
العــام متيقن من أن الفســاد 
املرات  عشــرات  وتضاعف  ازداد 
عّمــا كان عليه قبل االنتخابات 
االخيــرة، مــن خــالل تعيــنّي 
ال  اشــخاص في مناصب عليا 
يتمتعــون بالنزاهــة والكفاءة 

وعليهم مؤشرات جنائية".
أن  املعــارض،  النائــب  وأورد 
"املسؤولية قد ال تقع على عبد 
املهدي في الفشل احلالي، بقدر 
السياسية  الكتل  تتحملها  ما 
النواب  مجلــس  في  الكبيــرة 
من  الضغــوط  متــارس  التــي 
أجــل احلصول على مكاســب 

شخصية".
تتمة ص2

دعت الكتل السياسية إلى ابداء موقف واضح من الحكومةتقريـر

المعارضة: سائرون والفتح يتحمالن مسؤولية فشل عبد المهدي

بعد اعالن تشكيل احلكومة
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بُستانيّ غاضب على حديقة.. وقصائد أخرى

األدب  ال يحتمل اختزاله بحدود جغرافية
الدكتور جورج حبش في صفحات من مسيرته النضالية

القصة القصيرة فن مراوغ وحصان جامح

دخل العالم منذ أسبوع في دوامة سياسية– عسكرية 
خطيرة إثر الهجوم علــى مصافي النفط في اململكة 
العربية الســعودية في البقيق وخريص. وهي مصاف 
حتتضن قســطا أساســياَ من اإلنتاج الســعودي من 
منتوجات الطاقة. ومن الواضح ان الضربة العسكرية 
بطائرات مســّيرة من دون طيار، كما تدعي مؤسسات 
احلوثيني، كانت دقيقة وقاتلة إذ اتهمت مصادر اململكة 

ومصادر أميركية متعددة إيران بأنها وراء الضربة.
وأدخلت النتائــج امليدانية لضرب 19 هدفا في اجملمعني 
الكبيرين. العالم وال ســيما ســوق الطاقة في طريق 
اضطراب من أهم آثارها زيادة سريعة في أسعار النفط 
أوصلها الى عتبة الســبعني دوالراَ ورمبا أكثر إذا صحت 
التوقعات بأن شــركة " أرامكو" املالكة للمصفيني لن 
تتمكن من إصالح اخللل قبل بضعة إسابيع مما يسمح 
بصعود أســعار النفط أكثر مما كان مقدراَ، بل أن بعض 

التكهنات وصلت بها الى مايقارب املئة دوالر للبرميل.
ولكن النتائج السياســية املنتظرة قــد تنطوي على 
تصعيد آخر ال مفر منه من قبل الســلطات السعودية 
واألميركية إذا ما ثبت ادعاؤها بأن ايران، وليس احلوثيني، 
هما مصــدر الضربة الصاروخية. وبهــذا اجملال ينتظر 
العالم بلهفة ما ســيخرج به وزير اخلارجية بومبيو من 
زيارتــه للمملكة، فضال عن نتائج زيارة وفد عســكري 
أميركي متخصــص للمنطقة للتحقــق من مصدر 
العتاد املســتعمل في تلــك الهجمــات. وإذا ما ثبت 
لألميركيني والسعوديني مسؤولية طهران عن الهجوم 
فإن العالم سيدخل في مرحلة أعمق من تلك الدوامة.
وكان الرئيــس ترامــب قد عّبر عن مواقــف متناقضة 
ومتضاربة بعد احلادث أشــار فيهــا الى رغبة في جتنب 
احلــرب ضد ايران. ولكــن املوقف األميركــي املتردد من 
اندفاع نحو مواجهة مــع ايران قد ترافق مع تصريحات 
للرئيس األميركي بأن الواليات املتحدة ليســت معنية 

بالدفاع عن أمن السعودية.
تتمة االفتتاحية ص2

العراق بين ناريين

اسماعيل زاير

هذا الصباح



شؤون عراقية

تتمة االفتتاحية

ويدلــل كل هذا املوقف على مــدى االرتباك املتوقع في 
املوقــف األميركي حــال أثبتت اســتخالصات اخلبراء، 
واقتنع بها وزيــر اخلارجية األميركي، مســؤولية ايران 
عن الهجوم وســيعكس هذا الوضع نفسه على بلدنا 
العراق الذي يقع بني فكي كماشــة وســط املواجهة 
الدائرة بني طهران وواشنطن ولعلنا ال نبالغ عند القول 
إن العــراق ليس له طاقة حتمل التصعيد العســكري 
الناجم عن ضربات »أرامكو« كما أنه سيكون مضطراَ 
للدخول في مأزق عســكري وسياســي مع واشنطن 

وطهران في وقت واحد.
وباختصــار ميكننا القول، ومبعزل عن النتائج املباشــرة 
للتحقيق في هذا احلادث اخلطير، إن املنطقة ســتدخل 
في نفــق خطير ينطوي على معارك متنوعة ومتمادية 
ليس لنا فيها ال ناقة وال جمل ولهذا فإن الزيارة املرتقبة 
لرئيس احلكومة عادل عبد املهدي الى الواليات املتحدة 
قد تكون الفرصة الذهبية لتبريد امللف عموما ولتجنب 
العراق العواقب احملتملة من االنفجارات واملواجهة ثانياً، 

والتي ستكون أوال وأخيرا على حسابه.

العراق بين ناريين

اسماعيل زاير

جدول الزيارة املهمة التي يقوم بها السيد رئيس الوزراء عادل 
عبــد املهدي وفريقه احلكومي  الــى الصني تنبئ بان مجاالت 
كثيرة للتعــاون بني العــراق والصني تنتظر من املســؤولني 
التفاهم والتباحث حولها وفي مقدمة ذلك اجملال االقتصادي 
وال يختلــف اثنان في العالــم بان جتربة  الصــني في مجال 
االقتصاد جتربة ثرية ومميزة تستحق الوقوف عندها واالستفادة 

منها في معاجلة املشكالت االقتصادية في دول أخرى.
 فهذه الدولة لم تكن حتى اواســط الســبعينيات ســوى 
دولة اســتهالكية حتاول حتقيق االكتفــاء الذاتي في انتاجها 
الزراعي وترتبــط بعالقات  جتارية بدول اخــرى من اجل تلبية 
متطلبات شــعبها في اجملاالت الصناعية االخرى وعلى الرغم 
من مساحة الصني الشاســعة وعدد  نفوسها الكبير اال ان 
القادة الصينني وفي حلظة مفصلية لم يستصغروا االلتفات 
جانبا الى دولة اخرى صغيرة هي سنغافورة التي برزت للتو في 
االنطالق نحو النجاحات وحتقيق قفزات واسعة في االستثمار 
لتكــون في نهاية املطــاف نقطة جذب عامليــة تتجه اليها 
االنظار وتتصاعد فيها  مستويات النمو ويرتفع فيها مستوى 
دخل الفرد حينها ادرك الصينيون ان خطابات ماو تيســيونغ 
وثورته الثقافيــة التصلح ان تكون منهجــا عمليا حقيقيا 
يختصر الزمن في سبيل انقاذ بالدهم من مستقبل مجهول 
وهم يشــهدون تكاثرا سكانيا الينســجم مع ماهو متوفر 
من طاقات وامكانات فــي بالدهم ولم ينتظر القادة الصينني 
اجلدد طويال حتى تولوا زمام املبادرة وخطوا خطوات اصالحية 
كبيــرة  باجتاه صنع صني جديدة تعــرف عليها العالم بعبارة 
غزت الشــعوب بالســلع والبضائع التي كتب على اغلفتها 
صنع في الصني ثم نهض املارد الصيني  بقوة في  الربع األخير 
من القرن العشــرين وواجه حركات املعارضــة لهذا التوجه 
وامن  قادة البــالد بامكانات الشــعب الصيني في مواجهة 
خطط اقتصادية لدول اخرى كانت تريد للصني ان تبقى دولة 
مستهلكة  التقوى على النهوض من اجل ايعادها عن اسواق 
التجــارة العاملية وفــي النهاية انتصــرت التجربة الصينية 
وفرضت وجودها بني التجارب العاملية وصار  الكثيرون يبحثون 

في سر جناحها  ..
اليوم تأتي زيارة الســيد عبــد املهدي بدعوة مــن احلكومة 
الصينية ملد يد العون للعراق الــذي مايزال يعاني من جراحه  
في خضــم حتديات امنية وسياســية واقتصادية كبيرة وهو  
احــوج مايكون لتنويــع مصادر  الدعم لقطاعــات اقتصاده 
ولرمبا تشــكل هذه الزيارة بهذا احلجم اضافة نوعية   لبعض 
املبادرات اليتيمة التي اقدم عليها الســيد عبد املهدي والذي 
يدرك انطالقا من تخصصه االقتصــادي بان الطريق  االقصر 
واملباشــر للنهوض باقتصاد البالد ينبع من القدرة على حذف 
احللقات الزائدة والتوجه بعقد  اتفاقيات مباشــرة مع الدول 
والشــركات واجلهات التي متتلك اخلبرة والقدرة على التنفيذ  
لذا حتســب حلكومة عبــد املهدي النجاح فــي عقد صفقة 
انتاج الطاقة الكهربائية مع شركة سيمنس االملانية برعاية  
احلكومتني العراقيــة واالملانية ونريد   ملثل هــذه املبادرات ان  
تتعدد وتتوسع في ظل االستقرار االمني الذي  ينعم به العراق 
في هذه احلقبــة من تاريخه ومن املفــرح ان حتمل لنا االخبار 
موافقة مجلس الوزراء  قبل ايام  على تشكيل مجلس اعلى  
لالعمار العداد وتنفيذ مشاريع االعمار في احملافظات العراقية 
الذي نريده ان يكون بسمعة وجناح  مجلس االعمار في العهد 
امللكي الذي ترك لنا ارثا عمرانيا مايزال امام انظارنا في جتوالنا 

في شوارع بغداد وبعض احملافظات  األخرى.

ولو كان في الصين 
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الصباح الجديد - عباس كاريزي:

في اطار توحيد الرؤى وتكثيف املساع 
لتثبيت حصة اقليم كردســتان في 
عقد   ،2020 للعــام  االحتادية  املوازنة 
ممثلــو الكرد في احلكومــة االحتادية، 
املتمثــل برئيــس اجلمهوريــة ووزارة 
املاليــة اجتماعا مع املســؤولني في 

حكومة االقليم.
اقليم  حكومة  باسم  املتحدث  واكد 
كردســتان جوتيار عادل، في تصريح 
للصحفيــني عقب االجتمــاع الذي 
عقد امس االربعاء في اربيل، ان رئيس 
االجتماع  االقليم قدم خالل  حكومة 
مالحظاته الى ممثلي الكرد في بغداد 
والذي تضمن رؤيــة حكومة االقليم 
حول الية معاجلة اخلالفات مع بغداد.

واضــاف عــادل، ان االجــواء كانــت 
ايجابية وان الرؤى كانت قريبة وهناك 
تفهم جيد ملطالب االقليم، الفتا الى 
ان الدخول في التفاصيل بحاجة الى 
املزيد من الوقت واللقاءات واملباحثات 
للتوصــل الى حلول فــي ظل وجود 
اســتجابة من قبل رئيس اجلمهورية 
ورئيــس مجلس النــواب، متوقعا ان 

يتوصل الطرفان الى نتائج ايجابية.
وبرغم التطمينات التي قدمها رئيس 
اجلمهورية ووزير املالية لالقليم خالل 
اجتمــاع مع رئيس برملان كردســتان 
بضمــان رواتــب موظفــي حكومة 
االقليــم في ميزانية عــام 2020، اال 
ان صحيفــة ״ئاژانــس״ التي تصدر 
باللغــة الكرديــة نقلــت عن عضو 
مجلــس النــواب عن تيــار احلكمة 
الشيعية  الكتل  ان  اجلنابي،  حســن 
في مجلس النواب اتفقت بالتنسيق 
مع بعض القوى الســنية على منع 
ادارج ايــة مخصصــات او ميزانيــة 
حلكومة االقليم في مشــروع املوازنة 
للعام املقبل 2020، نظرا لعدم التزام 

حكومة االقليم بقانون موازنة.
واضافت اجلنابي وفقا للصحيفة، »ان 
تلك الكتل تســعى الصدار قرار يلزم 
التي  الواردات  باعادة  اقليم كردستان 
حصل عليها في موازنة العام احلالي 
2019 ، وتسليم النفط الى احلكومة 

االحتادية«.
اتفقنا على اصــدار قرار   « واضــاف 
مبناقشــات  البــدء  مــع  بالتزامــن 
واملصادقة علــى موازنة 2020 ، يرغم 
واردات  تســليم جميع  االقليم على 
بيع وتصديــر النفط الــى احلكومة 
االحتادية، وبخالفه يتم قطع ميزانيته 

وراتب املوظفني. 
واضــاف ان حكومــة االقليم تعمل 
على اضاعــة الوقت خالل مباحثاتها 
مع احلكومة االحتادية، وهي غير جادة 
في مســعاها ملعاجلــة اخلالفات مع 

احلكومة االحتادية.
بدوره كشف مصدر سياسي مطلع 
للصبــاح اجلديــد، ان زيــارة رئيــس 
اجلمهورية برهــم صالح ووزير املالية 
فؤاد حســني الــى اربيــل ولقائهم 
بحكومــة وبرملان االقليــم، تأتي في 
لتدارك حصول  االخيرة  احملاوالت  اطار 
ازمة حقيقية بني بغداد واربيل، تؤدي 
الى قطــع ميزانية االقليــم وتضرر 
تعجز  الــذي  واملوظفني،  املواطنــني 
حلد االن حكومــة االقليم عن تأمني 

رواتبهم الشهرية.
واضــاف املصــدر الذي فضــل عدم 
الكشــف عــن اســمه، ان حكومة 
السياســية  والقــوى  االقليــم 
الكردســتانية تدرس اخليارات املتاحة 
امامها في ظل عدم استعداد االقليم 

لتسليم النفط الى بغداد.

واشار الى ان حكومة االقليم وضعت 
ثالثة خيــارات للتعامــل وفقها مع 
احلكومة االحتاديــة، في ملف النفط 

وامليزانية وحصة االقليم وهي: 
االول، ان يتــم تســليم )250( الــف 
برميــل مــن النفط الى بغــداد في 
حال وافقت احلكومــة االحتادية على 
التكفل بالديون املترتبة على حكومة 
االقليم التــي تبلغ 24 مليــار دوالر، 
وان تدرجهــا احلكومة االحتادية ضمن 

القروض السيادية للعراق.
االحتادية  احلكومة  تقــوم  ان  والثاني، 
االقليم  ميزانية  من  جزء  باستقطاع 
من املوازنة االحتادية لقاء عدم تسليم 
250 الف برميل املترتبة على االقليم 
ومنحه املبلغ املتبقــي وفقا حلصته 

من املوازنة االحتادية.
االقليم  تتحضر حكومة  ان  والثالث، 
الزمــة جديدة مــع بغــداد في حال 
امتناعهــا عن تســليم النفط، وان 
وزيادة  النفقــات  لتقليــل  تســعى 
على  وخصوصا  والرســوم  الضرائب 
الشركات العاملة في االقليم، والتي 

شــكلت الجلها االســبوع املنصرم 
جلنة حلصر الواردات التي تدخل خزائن 

حكومة االقليم.     
وكان وزير املالية في احلكومة االحتادية 
فؤاد حســني، قد وصل برفقة رئيس 
اجلمهوريــة برهم صالــح الى اربيل 
واجتمــع فــور وصوله امــس االول 
الثالثاء، مع وفد مــن حكومة إقليم 
وزراء  االجتماع  كردستان. وشارك في 
التخطيــط و املالية ووزيــر اإلقليم 
لشــؤون العالقــة مع بغــداد خالد 

شواني.
وقال وزير مالية اإلقليم آوات شــيخ 
جنــاب للصحفيــني، إن االجتمــاع 
مخصص لبحث مسألة املوازنة، وما 
يتعلق باالقليــم وحصته من املوازنة 

االحتادية للعام املقبل 2020.
مــن جانبــه دعــا االحتــاد الوطني 
الكردســتاني الــى ضــرورة تطبيق 
الدســتور والقانون حلل اخلالفات بني 

حكومة االقليم واحلكومة االحتادية. 
وقال النائب عن االحتــاد الوطني طه 
الصباح  تابعتــه  تصريح  فــي  أمني 

اجلديــد، تعقيبــا على زيــارة رئيس 
اجلمهوريــة برهم صالح الى االقليم، 
ان كل تواصل واجتماع بني اجلانبني له 
تأثير ايجابي على جميع املســتويات، 
مشددا على ان التفاوض واحلوار ميكن 
ان يخروج بنتائج وبناء الثقة وحسن 

النية.
وأضاف ، أمني »حكومة االقليم يجب 
ان، تكون على دراية تامة بان احلكومة 
االحتاديــة هــي املركز ولها ســلطة 
واســعة، ويجــب ان نعتــرف بهذه 

احلقيقة«.
وشدد النائب طه أمني على أنه يجب 
تطبيق الدستور والقانون في كل ما 
وباألخص  االحتادية  احلكومــة  يخص 
املوازنة، مضيفا »نحن جزء من العراق 
ويجــب ان نطبــق قوانــني احلكومة 
االحتادية وان ننال حقوقنا السياسية 

واملالية واالدارية وفقا للدستور«.
وتابع النائب طه امني انه من الناحية 
املالية يجب ان يسلم االقليم كمية 
250 الــف برميل مــن النفط يوميا 
لينــال حصته من املوازنــة، وكذلك 

ايرادات النقاط اجلمركية، التي ينبغي 
حســب قوله ،ان تدخل ضمن خزينة 
احلكومــة االحتادية، مشــددا على ان 
هــذه اخلطوات العمليــة التي يجب 
ان يخطوها االقليم حلل املشــكالت 

العالقة.
وعلــى صعيد ذي صلــة اصدر رئيس 
حكومــة االقليــم مســرور بارزاني 
امرا مبباشــرة وزير شؤون العالقة بني 
االقليم وبغداد خالد شواني مهامه، 
حتت ضــوء التعليمــات التي تصدر 
عن مجلس وزارء االقليم والتنســيق 
الديوان وسكرتير  رئيس  والتعاون مع 

مجلس الوزراء..
بارزاني قد رفــض خالل الفترة  وكان 
الســابقة املوافقــة على مباشــرة 
شواني مهامه، كوزير لالقليم ملتابعة 
شؤون العالقة مع بغداد، وهو ما ادى 
الى تفاقم التشنج واالزمة مع االحتاد 
الذي عبر عن اســتيائه من  الوطني 
تنصل الدميقراطي عن االتفاق املوقع 
بني احلزبني لتشكيل حكومة االقليم 

وتسيمة محافظ جديد لكركوك.

مطالبات بحسم الخالفات مع بغداد وفق الدستور

مسـاع حثيثـة فـي اقليـم كردستـان 
لضمـان حصتـه مـن موازنـة 2020

أقليم كردستان العراق

ان رئيس حكومة 
االقليم قدم خالل 
االجتماع مالحظاته 
الى ممثلي الكرد في 
بغداد والذي تضمن 
رؤية حكومة االقليم 
حول الية معالجة 
الخالفات مع بغداد

الفايننشيال تاميز حتذر 
من اندالع حرب الطائرات 
املسيرة في الشرق األوسط

وترى الصحيفة أنه في احلالتني 
املســيرة  الطائرات  أصبحــت 
الســالح املفضل في الشــرق 
األوسط. ومع تصاعد التوتر بني 
وإيران كثف  املتحــدة  الواليات 
احلوثيون حلفاء إيران في اليمن 

هجماتهم على السعودية.
وتضيف أن الطائرات املســيرة 
رخيصة الثمن وخفيفة احلركة 
يســهل عليهــا اإلفــالت من 
أجهــزة املراقبــة، لذلك فإنها 
تشكل حتديا كبيرا للسعودية 
التي تعــد أكبر مصدر للنفط 
أكبر  من  وواحــدة  العالم،  في 
لألســلحة.  اســتيرادا  الدول 
وتشــكل حتديــا لبقيــة دول 

الشرق األوسط.
اإلســرائيلي  اجليــش  وقــال 
إنه أســقط  املاضــي  العــام 

طائرة مســيرة إيرانية محملة 
اجلليل.  بحر  فــوق  باملتفجرات 
واتهم حزب اهلل اللبناني أيضا 
الطائرات  باستعمال  إسرائيل 
مركــزه  لقصــف  املســيرة 

اإلعالمي في بيروت.
أن  تاميز  الفايننشــال  وتذكــر 
واإلمارات  والســعودية  العراق 
تســتورد الطائرات املسيرة من 
الصني  الدولية مثل  األســواق 
أما دول إســرائيل وإيران وتركيا 
فتصنــع طائراتهــا املســيرة 

محليا.
الدفاع  أنظمــة  أن  وتضيــف 
املســيرة  للطائرات  املضــادة 
برامج  وتتطلب  الثمن،  باهضة 
وبرامج حتديد  تشــويش جوي، 
صواريخ  ثم  الطائــرات  مواقع 

لتدميرها في اجلو.
ويقــول اخلبــراء إن نصب هذه 
معقــدة  عمليــة  األنظمــة 
ويصعب جتديدهــا مع التطور 

هذه  لتكنولوجيــا  املســتمر 
الطائرات وما ميكن أن تفعله.

»سائرون »: 13 من رؤساء 
الكتل البرملانية ميتلكون 

جنسيات غير عراقية
فيها جدية  الــدورة  لكن هذه 
لتشــريعهلتخيير  حقيقيــة 
عن  التخلي  بــني  املســؤولني 
او  املكتســبة   جنســياتهم 

االستقالة ».
واوضح  النائــب العقابي :« ان 
البرملانية  الكتــل  بعضا مــن 
فــي  السياســية  واالحــزاب 
الــدورات الســابقة هــي من 
أو تأخيــر  تعمــدت تعطيــل 
، بسبب  القانون  تشــريع هذا 
الكتل  ورؤساء  الوزراء  اغلب  ان 
جنســيات   ميتلكون  ممن  كانوا 

غير عراقية«.
ان  بالقــول  العقابــي  وتابــع 
احلالية  وزراء احلكومة  »اغلــب 

عراقية  غير  ميتلكون جنسيات 
اعمالهم  وميارسون  مكتسبة 
بشــكل طبيعــي دون وجــود 
دســتوري  او  قانونــي  رادع  اي 
االنتهاك  هذا  على  يحاسبهم 
لبنــود الدســتور«، مبينا :« ان 
هنــاك 13 او 14 رئيــس كتلة 
في الــدورة البرملانيــة احلالية 
ميتلكون جنســية مكتســبة 

غير عراقية«

املعارضة: سائرون والفتح 
يتحمالن مسؤولية فشل 

عبد املهدي
ويسترســل، أن »املتابــع ألداء 
الســلطة التنفيذيــة يلحظ 
تفاوتاً كبيراً بني ما يصدر عبد 
املهــدي من قــرارات وامكانية 
وذلك  الواقع،  علــى  تطبيقها 
يحصــل نتيجــة الضغــوط 
احلزبية التي متــارس عن طريق 

الوزراء واملسؤولني«.

املهدي  ودعا مال طــالل، »عبد 
وأن يســّمي  باجلرأة  للتحلــي 
الكتل السياسية التي تضغط 
وتقــوض عملــه بنحــو يؤدي 
إلى فشــل تطبيــق البرنامج 

احلكومي«.
املعارضة  كتلة  »موقف  وجدد، 
النــواب بعدم  فــي مجلــس 
ألسقاط  مســاعي  امتالكها 
امنا  املهــدي،  حكومــة عبــد 
لتصحيــح مســارها واصالح 
االوضــاع احلاليــة مــن خالل 
اســتجواب الوزراء الفاشــلني 
واظهــار اخللــل االداري وتوزيع 
مناصــب خالفــاً للســياقات 

القانونية الصحيحة«.
بالقول،  طــالل  مــال  وخلــص 
لــن  إن »فرصتنــا للحكومــة 
تكــون مفتوحة الســقف، بل 
واستبدالها  بإقالتها  سنطالب 
ما لم يظهر حتسن في االوضاع 

العامة«.

من جانبه، نفى النائب االخر عن 
احلكمة حسن فدعم مسؤولية 
الكتلة عن »اختيــار اي وزير في 

حكومة عبد املهدي«.
وأضاف فدعم فــي تصريح إلى 
»الصباح اجلديد«، أن »كتلتنا لو 
ارادت ممارسة الضغط على عبد 
املناصب  على  للحصول  املهدي 
لفعلــت ذلك ولــم تتحول إلى 

املعارضة«.
وزاد، أن »احلكمــة لم تكن طرفاً 
مجلس  تشــكيل  في  رئيســاً 
العملية بني  امنا جــاءت  الوزراء، 
قائمتي ســائرون والفتح واحلزب 

الدميقراطي الكردستاني«.
الوزراء  »اســماء  أن  على  وشدد 
مت االطــالع عليهــا مــن قبلنا 
وهو  عليهــم،  التصويت  يــوم 
امــر ليس لدينا فيه مشــكلة، 
عدم  نتيجة  جاء  اعتراضنا  لكن 
الذي  احلكومي  البرنامج  تطبيق 

تتحمله الكتل الكبيرة«.
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الملف األمني

بغداد – اطالق نار  
ذكــر مصــدر امني في الشــرطة 
العراقية امس االربعاء بأن مسلحني 
قتلوا مدنياً في الطارمية شــمالي 

العاصمة بغداد.
»مســلحني  إن  املصــدر  وقــال 
مدني  على  النار  أطلقوا  مجهولني 
ضمن قرية نــدمي في الطارمية ، ما 
أدى إلى مقتلــه في احلال ، مضيفا 
أن »قوة أمنية طوقت مكان احلادث، 
فيما مت نقــل جثة القتيل إلى دائرة 

الطب العدلي«.

كركوك – انفجار عبوة 
في شــرطة  أمني  أفــاد مصــدر 
محافظــة كركوك امــس االربعاء 

الشــرطة  في  مبقتــل عنصريــن 
ناســفة  عبوة  بانفجار  االحتاديــة 

جنوبي احملافظة .
وقــال املصــدر إن »عبوة ناســفة 
الرشــاد  قاطع  ضمــن  انفجــرت 
مســتهدفة  كركوك  مبحافظــة 
الشــرطة االحتادية، ما أســفر عن 
مقتل منتســبني اثنني« مضيفا أن 
»قــوة أمنية طوقت مــكان احلادث 

ومنعت االقتراب منه ».

بابل – ضبط مروج مخدرات 
اعلــن مصــدر امني في شــرطة 
محافظة بابل امس االربعاء ضبط 
مروج مخــدرات في بابــل بحوزته 

مئات االقراص اخملدرة. 
قــال املصدر إنــه »بالتعــاون مع 

قســم مكافحة اخملدرات واملؤثرات 
العقليــة في محافظــة بابل أحد 
جتــار ومروجــي اخملدرات متلبســا 
بحيازة مئات االقراص اخملدرة بغرض 
، مضيفا  ترويجهــا واالجتار بهــا« 
»متت العمليــة بناء على معلومات 
مصادر مفتشية الداخلية اخلاصة، 
حيث تابعت إحدى مفارز املفتشية 
املعلومة ودققتها وبعد تأكدها من 
صحتها اســتحصلت امرا قضائيا 

بالقبض على املتهم«.

واسط – ضبط مخدرات
كشــف مصــدر امني فــي هيئة 
املنافذ احلدودية امس االربعاء ضبط 
مسافر إيراني بحوزته 500 غم من 

الترياك في زرباطية.

وقال املصدر إنه مت »ضبط مســافر 
500 غم  بحوزته  اجلنســية  إيراني 
من مادة الترياك في منفذ زرباطية 
احلــدودي في محافظة واســط« ، 
الضبط متت  أن »عمليــة  موضحا 
قبــل دخوله صالة املســافرين من 
قبل مفرزة شعبة مكافحة اخملدرات 

في املنفذ«.

االنبار – عملية نوعية  
مديريــة  فــي  مصــدر  أعلــن 
امس  العســكرية  االســتخبارات 
االربعــاء إلقــاء القبــض على ما 
يســمى بـ«املســؤول الشــرعي« 
في  ومعاونــه  الرشــاد  ملنطقــة 

محافظة األنبار.
»بعمليــة  إنــه  املصــدر  وقــال 

اســتخبارية نوعية، ألقــت مفارز 
العسكرية  االســتخبارات  شعبة 
فــي الفرقــة ١٠ وبالتعــاون مــع 
اســتخبارات الفوج الثاني لواء ٤٠، 
القبض على املســؤول الشــرعي 
ملنطقة الرشاد ومعاونه بعد نصب 
كمــني محكم لهما فــي الكرمة 
»من  أنهمــا  مضيفــا  باألنبــار«، 
املطلوبني للقضــاء مبوجب مذكرة 
قبض وفق أحــكام املادة ٤ إرهاب«، 
مشــيراً إلى أن »املسؤول الشرعي 
املذكور لديــه ٣ أوالد مت قتلهم من 
قبل قواتنا األمنية في أثناء معارك 

حترير األنبار«.

ميسان – نزاع مسلح 
الداخلية  وزارة  باسم  الناطق  أعلن 

اللواء ســعد معن امــس األربعاء 
اعتقال متهم نفذ دكة عشــائرية 

في محافظة ميسان.
وقال اللــواء معن إن »مفارز مديرية 
ارهــاب  اســتخبارات ومكافحــة 
ميســان العاملــة ضمــن وكالة 
االســتخبارات فــي وزارة الداخلية 
القت القبض علــى احد املتهمني 
واملطلوب  ميسان  محافظة  ضمن 
على وفــق احكام املــادة ٤/ ارهاب 
دكــة عشــائرية« ، مضيفا أنه »مت 
احالتــه للقضاء لإلكمــال أوراقه 

التحقيقية«.

نينوى – عملية دهم 
امني في شــرطة  اكــد مصــدر 
محافظــة نينــوى امــس االربعاء 

»ديوان  من  ارهابيــني  ثالثة  اعتقال 
اجلند« في امين املوصل.

وقــال املصــدر ان »فــوج طــوارئ 
لقيادة  التابع  التاســع  الشــرطة 
وبناء على معلومات  نينوى  شرطة 
دقيقــة وتعــاون املواطنــني القى 
القبــض علــى ثالثــة عناصر من 
والذين  االرهابية  داعــش  عصابات 
كانوا يعملون مقاتلني فيما يسمى 
بديوان اجلند« ، مضيفا ان »احدهم 
انــه كان يعمل مبا  باعترافاته  جاء 
اجلراح  عبيدة  ابو  بكتيبة  تســمى 
خالل فترة ســيطرة تنظيم داعش 
االرهابــي علــى مدينــة املوصل«، 
مشــيرا الى انه »مت القبض عليهم 
في منطقة رجم حديد في اجلانب 

االمين ملدينة املوصل«.

مقتل مدني باطالق نار بالطارمية شمالي بغداد * اعتقال المسؤول الشرعي لمنطقة الرشاد ومعاونه باألنبار
اعتقال 3 ارهابيين من ديوان الجند ايمن الموصل * ضبط عدد من االفراد بحوزتهم اسلحة وسط البصرة 
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بغداد _ الصباح الجديد :

اكــدت وزارة التجــارة في ردها 
على ما أوردته بعض املواقع من 
اتهام للوزارة باستيراد رز فاسد ، 
احلشرية  اإلصابة  من  املادة  خلو 
اســتنادا الجــراءات الفحــص 

اخملتبري وشهادة املنشأ.
وقــال مديــر عــام الشــركة 
العامــة لتجارة احلبــوب نعيم 
املكصوصــي إن »الكميــة من 
الرز مت جتهيزها منذ فترة طويلة 
جلميــع احملافظــات ولــم تكن 
هناك اي شكوى وال اي مشكلة 
بالباخــرة ولم ترد اي شــكوى 
من الفــروع بــل، بالعكس الرز 
املناشئ  افضل  من  االرجنتيني 
الرز االركواني  العاملية وهو حال 

واالميركي«.
أن »ما نشر   العام  املدير  وأضاف 
لــم يحدد مــا هي املشــكلة 
بالعقــد بالتحديد بل اعتمدت 
علــى مقطع نشــر مــن قبل 
الرقابــة التجاريــة بكركــوك 
عندمــا زاروا وكيال ووجدوا لديه 
كيسا من الرز فيه حشرات حية، 
الوكيل كان قد تسلم  ان  علما 
والكمية  فتــرة  منذ  الكميــة 
وصلت في الشــهر اخلامس ومت 
توزيعها جلميــع احملافظات ولم 
تظهر اي مشــكلة في الرز في 

اي محافظة«.
أن »الكمية  العــام  املدير  وأكد 
مفحوصــة مــن قبل شــركة 
عاملية في ميناء التحميل وايضا 
التفريغ  مت فحصها في مينــاء 
فــي ام قصــر قبل ان ترســو 
للتفريــغ ومت فحــص الكميات 
احملولــة للمحافظات في جميع 
فــروع الشــركة ولــم يتأثر اي 
شىء خالف املواصفات املطلوبة 
اخملتبرية  الشــهادات  وجميــع 

موجودة وميكن االطالع عليها«.
وبني املدير العام أن »احلشــرات 
الوكيــل فقط  لــدى  وجــدت 
وليس فــي اخملازن وهذا ليس من 
الكمية  كون  الوزارة،  مسؤولية 
جهــزت للوكيل قبــل 15 يوما 
اي  بأن  للوكالء  تعليمات  ولدينا 
كمية عندما يتسلمها الوكيل 

تبديلها  تالفــة ميكنه  ويجدها 
بعد يوم أو يومني وليس بعد 15 

يوما«.
وتابــع املكصوصــي: »لقــد مت 
إرســال وفد من الشــركة إلى 
اخملــازن ومت فحــص اخلزين ولم 
يجــدوا ما ورد فــي الفيديو ومت 
الرز من  تنظيم محضر بخلــو 
االصابة« ، مبينا أن »ما ذكر من 
واعتمد  معلومات غيــر دقيقة 
على معلومــات غير صحيحة ، 
وأن املادة اجملهزة سليمة وحسب 

املواصفات املطلوبة«.
»بتاريخ  العــام  املديــر  وتابــع 
2019/7/13 مت سحب مناذج عدد 

)8( من الرز املستورد االرجنتيني 
والوارد إلــى الديوانية وكميتها 
والرصيــد  طنــا  و1960   450
املتبقــي 231 ، 780 طــن حيث 
اظهــرت نتائــج الفحص خلو 

املادة من اإلصابة احلشرية«.
حتليــل  »نتائــج   أن  وأكــد 
بالرز  الباخــرة احململــة  منــاذج 
االرجنتيني ظهــرت وبعد إجراء 
اخملتبــري عليها من  الفحــص 
االحياء  شــعبة  منتسبي  قبل 
اجملهرية تبني ان النماذج العائدة 
للعنابــر )5.4.3.2.1( مطابقــة 
للمواصفات القياسية العراقية 
10/2270 التعديــل الرابع 2016 

وضمــن مواصفــات العقد من 
الناحيــة املايكروبية وحســب 

الشهادات«.
مــن جانب اخــر اعلنــت وزارة 
التجارة، ان جلانها الرقابية انهت 
لالطالع  التفتيشــية  جوالتها 
علــى عمــل املطاحــن وآليات 
االنتــاج في 3 محافظات ، فيما 
اشــارت الــى انهــا اوقفت 26 
مطحنة بسبب اصابة حشرية 

حية في خط االنتاج.
وقال مدير دائرة الرقابة التجارية 
واملاليــة في الــوزارة علي زهير 
اجللبــي في بيان نقلــه الناطق 
»اللجان  ان  للتجارة  الرســمي 

جوالتهــا  انهــت  الرقابيــة 
محافظات  فــي  التفتيشــية 
نينوى واربيل ودهوك والتي جاءت 
بناًء على توجيهات الوزير بتوفير 
افضــل انــواع الطحني وضمن 
الشــروط القياســية وحسب 
بنــود العقــد وكان باشــرافنا 

كدائرة رقابة جتارية ومالية«.
ان«اخر  الدائــرة  مديــر  واضاف 
بزيــارة  كان  اللجنــة  اعمــال 
اقليم  فــي  دهوك  محافظــة 
كردســتان العراق ، حيث مت زيارة 
)٨( منها  ايقاف  )٩( مطاحن ومت 
حية  حشــرية  اصابة  لوجــود 
براين  االنتاج )ســفاتر  في خط 

الطحن رفاعات الطحني( وايضا 
في جهاز التعبئة االوتوماتيكي 
نوعيــة  مخالفــات  وكذلــك 

لشروط العقد«.
تنتهي  انه«بهــذا  الى  واشــار 
جــوالت اللجان فــي احملافظات 
الثــالث والتــي اســتمرت ملدة 
)٥( ايام، بايقــاف )٢٦( مطحنة 
مبينــا  اعــاله«،  لالســباب 
مدير  كانت مبساندة  ان«اجلوالت 
عــام تصنيع احلبــوب من خالل 
الفروع  بارتباط مدراء  توجيهاته 
للعمل مع اللجنة الرقابية التي 

نترأسها وضمن فريق واحد«.

التجارة تؤكد آليات فحص الرز اصولية
ولم تسجل اي مالحظة في جميع المحافظات

ردا على ما أوردته بعض المواقع من اتهام للوزارة باستيراد رز فاسد

من اجل الحد من المعوقات والتعارضات

أكد المدير العام 
لتجارة الحبوب أن 

كمية الرز مفحوصة 
من قبل شركة 

عالمية في ميناء 
التحميل وايضا تم 
فحصها في ميناء 

التفريغ في ام 
قصر قبل ان ترسو 

للتفريغ
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االسمنت العراقية تحقق 
136 % من خطة االنتاج في 

معمل النجف

»اإلعاقة« تعلن الوجبة 
الـ)19( من المشمولين 
براتب المعين المتفرغ

التربية ُتشدد على المشرفين 
متابعة األستعمال السلبي 

للموبايل بين الطلبة

بغداد _ الصباح الجديد :
اعلنت الشركة العامة لالسمنت العراقية احدى 
شــركات وزارة الصناعة واملعادن عن نسب االنتاج 
واملبيعات املتحققة في معمل اســمنت النجف 

االشرف التابع لها.
وبني مدير عام الشــركة املهندس حسني محسن 
اخلفاجي بأن معمل اسمنت النجف االشرف حقق 
خالل شهر اب املاضي كميات انتاج ومبيعات بلغت 
)1649( طنا وبنســبة )%136( من اخلطة االنتاجية 

والتسويقية املعدة للشهر املذكور .
واكد املدير العــام ان ماحتقق جــاء نتاج للجهود 
الكبيرة واخلطط املدروســة املوضوعة وامكانيات 
املالكات العاملة من ذوي اخلبرة املتراكمة في وضع 
اليــات وتنفيذ تأهيل وصيانــة املعامل الى جانب 
التسويقية وتخفيض االسعار لدعم  املنافذ  فتح 
مشــاريع االعمــار والبناء مع احلفــاظ على جودة 

املنتج.
واشــار املدير العام الى ان املعمل حقق ايضا خالل 
الفترة املمتدة من )1/1 ولغاية 2019/8/31( نســبة 
تطور في االنتاج واملبيعــات بلغت )%115( مقارنة 
بنفس الفترة من العام املاضي ، الفتا الى ان املعمل 
ينتج االســمنت العادي املطروح للبيع بسعر )62( 
الف دينــار للطن الواحد جلميع اجلهات وبالكميات 

املطلوبة.

بغداد _ الصباح الجديد :
دعت هيئة رعاية ذوي اإلعاقــة واالحتياجات اخلاصة 
في وزارة العمل والشؤون االجتماعية املتقدمني الى 
الشــمول اجلديد براتب املعني املتفرغ لعام 2019 ممن 
اكملوا اجراءات الفحص الطبي الى املراجعة لتسلم 
االســتمارة اخلاصة باصدار البطاقة الذكية )املاستر 

كارد ( .
واكــدت الهيئة على حضور املعــني فقط في بغداد 
واحملافظات وحسب قوائم االسماء املنشورة حملافظة 
بغداد وذلك ابتداء من يوم امس االربعاء من الســاعة 
الثامنــة والنصف صباحاً ولغاية الســاعة الواحدة 
والنصف ظهــراً مع جلب املستمســكات األصلية 
للطرفــني املعني واملعوق وصورة عن القرار الطبي في 
مقر الهيئة الكائن في الوزيرية مقابل معهد النفط 
والقرارات الطبية املشــمولة املنجــزة لغاية )6-30-

2019( فقط . 
واشــارت الهيئة الى ان ما يخص اقسام الهيئة في 
احملافظات فستكون املراجعة على وفق الية يحددها 
كل قسم وتنشر االســماء في صفحة الفيس بوك 
اخلاصة بهم. علما ان اســماء املشــمولني حملافظة 
بغداد منشــورة في املوقــع االلكتروني والصفحات 
الرســمية العائدة للوزارة وصفحة الهيئة الرسمية 
على شــكل وجبات بواقع )٢٠٠( اســم يومياً راجني 
احملــددة لضمان  واملواعيد  بالتسلســالت  االلتــزام 

انسيابية العمل واملراجعة بكل سهولة ويسر.
يرجى االلتزام باألسماء املعلنة ولن يتم استقبال من 
لم يظهر اسمه في قوائم املراجعة التي ستكون في 
مقر الهيئة في بغداد الوزيرية مقابل معهد النفط.

بغداد _ الصباح الجديد :
وجهت وزارة التربية بضرورة قيام املشرفني باملتابعة 
والتوجيه فيما يخص االستعمال السلبي للموبايل 

وشبكات التواصل االجتماعي بني الطلبة . 
وبني املكتــب اإلعالمي للــوزارة ان املديرية العامة 
التربوي وجهت القائمني على املديريات  لألشــراف 
العامــة للتربية في بغــداد واحملافظــات مبتابعة 
املوضوع ، وكذلك استثمار مجالس االباء واملعلمني 
لغــرض التوعية مبضــار اســتعمال املوبايل خارج 
ســيطرة االهل ، مضيفاً ان هذه الظاهرة انتشرت 
بشــكل ملفت للنظر بالنسبة للطلبة في الفترة 

االخيرة مما انعكس سلباً على العملية التربوية .
هذا ودعت الــوزارة الى بث الوعي التربوي والثقافي 
بني الهيئات التعليمية والتدريسية والطلبة ليتم 
تصحيح املسار واســتعمال التكنولوجيا احلديثة 

استعماال إيجابيا لزيادة الرصيد املعرفي لديهم .
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بغداد _ الصباح الجديد :

نوري  الدكتور  التخطيــط  وزير  أكد 
تعمل  الــوزارة  أن  الدليمــي  صباح 
على حتســني الواقع التنموي للمرأة 
العراقيــة وتعزيــز دورهــا بصفته 
املرسى الذي تنطلق منه وتعود إليه 
جميــع االســتراتيجيات، واملقياس 
 ، األســاس نحو شــتى القطاعات 
الفتاً إلى إثــراء ذلك جلميع التجارب 

الداعمة للمرأة.
والقــى الوزيــر كلمــة فــي املؤمتر 
األول الذي أقامتــه وزارة التخطيط 
بالتعــاون مع برنامــج األمم املتحدة 
الفاعلة  األدوار  لبيان   UNDP اإلمنائي 
للمرأة العراقية التي تضمنتها رؤية 
التنمية املســتدامة لعــراق 2030، 
اكد فيها على تقدمي خطط مرحلية 
واضحة املعالم لتمكني املرأة؛ لتكون 

بذلك بوابة مستدامة لتطوير الواقع 
التنموي لها وتعزيز دورها في حتقيق 

أهداف التنمية املستدامة.
واشــار الوزير  بذلك إلى عمل الوزارة 
مع القطاعني العــام واخلاص ضمن 
املرأة  لتمكني  واحدة  عمل  محصلة 
في شتى القطاعات على وفق نظرة 
واعتماد  التحديات،  حلقيقة  واقعية 
األولويات التي ســيمكن من خاللها 
إلى  منه  واالنتقال  واقعها  حتســني 
نتائج جتد فيها حتسناً ملموساً يعزز 
التي يجب  وفاعليتهــا  من وجودها 
ان حتوزها اســتحقاقاً وليس منة او 

تفضال من احد.
ولفــت الوزيــر إلى أهميــة توحيد 
اجلهــود ومواءمتها مع رؤية التنمية 
متكــني  نحــو   2030 املســتدامة 
إبداعها  جوانب  وبيــان  للمرأة  اكبر 
املزيد  واتخاذ  وتنميتهــا،  وتطويرها 
واجبة  العمليــة  اإلجــراءات  مــن 
التنفيــذ، ضمن توقيتــات مرحلية 

تتــم متابعتها من جميــع اجلهات 
ومراجعتهــا  والدوليــة  الوطنيــة 
بشكل مستمر، مشدداً على أهمية 
بيان النماذج النســوية الفاعلة في 
في  املتحققة  وجهودهــن  العــراق 

شتى اجملاالت.
على صعيد اخر عقد اجمللس الوزاري 
جلســته  االجتماعية  للخدمــات 
التخطيط  وزير  برئاســة  االعتيادية 
لبحــث ســبل معاجلــة امللفــات 
املتعلقــة بعمل شــركات القطاع 
العام املتضررة من األزمة املالية التي 
شهدها العراق سابقاً، وما خلفتها 

من آثار على تعاقداتها.
االتصاالت  واقع  اجمللــس  فيما بحث 
األنترنــت فــي عمــوم  وخدمــات 
احملافظــات، وســبل تعزيــز بنيتها 
التحتيــة مبا يوفر أفضــل اخلدمات 
للمواطنــني؛ مــن خــالل تفعيــل 
التنسيق املشترك مع جميع اجلهات 
ذات العالقــة فــي القطاعني العام 

واخلاص.
وأقر اجمللس في جلســته االعتيادية 
مشــاريع مستشــفى الفلوجــة، 
ومشــروع إســكان التاجيــات في 
بغداد، ومشــروع إسكان  محافظة 
قضاء الشــطرة فــي محافظة ذي 
قار، فيما بحــث اجمللس توفير جميع 
ظروف العمل املناسبة إلجناز مشروع 
البتول والزهراء  تطوير شــوارع حي 
في قضــاء علي الغربــي مبحافظة 

ميسان.
هذا وناقش اجمللس معايير الســكن 
ووثيقة  العراق،  الريفي واحلضري في 
إعادة اعمار املنازل في املناطق احملررة 
العودة الطوعية  ضمن جهود تأمني 
للنازحني، واملشــاريع االســتثمارية 
للخدمــات  ســاحات  إلنشــاء 
اللوجستية من قبل تشكيالت وزارة 
النقل مبا يضمن اســتيعاب السلع 
والبضائع ويؤمن حاجة الســوق من 

تلك السلع.

تقرير

وزير التخطيط يؤكد دور المرأة الفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

كاظم العبيــدي
ترأس محافــظ ذي قار عادل 
موســعا  اجتماعا  الدخيلي 
املشــاريع  عمليات  لغرفــة 
ومعاونيه  نوابــه  بحضــور 
ومستشــاريه ومدراء الدوائر 

املعنية.
بيــان ملكتبه االعالمي  وذكر 
اجلديد«  »الصبــاح  تلقــت 
نسخة منه ان الدخيلي ترأس 
عمليات  لغرفــة  اجتماعــاً 
نوابه  بحضــور   ، املشــاريع 
ومعاونيه ومستشاريه وعدد 
من مــدراء الدوائــر املعنية ، 
موجهاً باإلسراع في التنفيذ 
ورفــع التعارضــات احلاصلة 
مع املشــاريع فــي مختلف 

الوحدات اإلدارية باحملافظة .
وقال الدخيلي خالل ترأســه 

االجتمــاع املنعقد في مبنى 
احملافظة » إن املشاريع املنفذة 
والتقّيد  للمتابعــة  بحاجة 
توقيتاتهــا  فــي  بااللتــزام 
الزمنيــة احملــددة مبختلــف 
اإلدارية للمحافظة  الوحدات 
وحتديد نســب االجنــاز فيها 

» ، ملزمــاً » الدوائــر املعنية 
احلاصلة  التعارضات  مبعاجلة 
واملعرقلة لبعض املشاريع  » .

الشــركات  أن   « وأضــاف 
املنفذة  لعدد من املشــاريع  
تعاني من وجود تعارضات مع 
عمل دوائر الدولة ، األمر الذي 

تسبب بتوقف بعضها وتأخر 
اجناز البعض اآلخر » ، مشيراً 
الشــخصي  تدخله   « إلــى 
شــأنه  من  عارض  أي  إلنهاء 
عرقلتهــا  ومواصلة املتابعة 
إلجناح العمل وإجنازه بالصورة 

املطلوبة ».

محافظ ذي قار يترأس اجتماعًا لغرفة عمليات المشاريع  
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
قــال الرئيس التركــي رجب طيب 
اردوغــان امس األربعاء إن نحو ثالث  
ماليني الجئ سوري ميكن أن يعودوا 
إلى »املنطقة اآلمنة« التي تسعى 
انقــرة إلــى إقامتها في شــمال 
سوريا. وتستضيف تركيا أكثر من 

3,6 مليون الجئ ســوري، وهو أكبر 
العالم، وظهرت مؤشرات  عدد في 
تركي من  اســتياء شــعبي  على 
ثماني ســنوات من  بعد  وجودهم 

احلرب في سوريا.
وتسعى القوات التركية التي تعمل 
مع الواليــات املتحدة، على تطهير 

منطقة شاسعة من شمال سوريا 
إلبعاد املتمردين األكراد عن حدودها 

وكذلك لتسهيل عودة الالجئني.
وقال اردوغان في كلمة متلفزة انه 
في حال جنــاح ذلك »واعتمادا على 
ســنتمكن  اآلمنة،  املنطقة  عمق 
من ايواء ما بــني 2 و3 مليون الجئ 

يقيمون حاليا في تركيا وأوروبا« في 
تلك املنطقة.

وصــرح الرئيس التركــي في وقت 
ســابق من هذا األسبوع أنه يرغب 
في »ممر ســلمي« ميتد عبر شمال 
سوريا وحتى دير الزور والرقة، وقال 
ان ذلك سيســمح ألكثر من ثالثة 

ماليني الجئ بالعودة.
األولوية  فــإن  لتركيا  وبالنســبة 
الرئيســية هي كبح نفوذ وحدات 
حماية الشعب الكردية التي تقول 
األكراد  باالنفصاليني  ترتبــط  انها 
على أراضيها. واألربعاء كرر اردوغان 
األكراد  تهديده بشن هجمات ضد 

في حال لــم يبتعدوا عــن احلدود 
التركية بنهاية الشهر.

وصــرح »كما قلنا، إذا لم نشــهد 
املقبلني،  األســبوعني  خالل  نتائج 
ســنفّعل خطتنــا«. إال أن وحدات 
حماية الشــعب الكرديــة لديها 
وجود راســخ في شــمال سوريا، 

وتعتبــر حليفــا مهمــا للواليات 
الدولة  تنظيم  قتــال  في  املتحدة 

اإلسالمية.
وشنت تركيا مرتني عمليات أحادية 
في سوريا ضد تلك الوحدات وضد 
تنظيم الدولة اإلسالمية في 2016 

و2018.

متابعة ـ الصباح الجديد :
إلى عودة  تســعى حركة طالبان 
املفاوضات مــن جديد بعد  إلــى 
القــرار املفاجئ للرئيس األميركي 
بوقفها بصفة فوريــة، من خالل 
التصعيد في هجماتها االنتحارية 
كوســيلة ضغــط علــى اجلانب 

األميركي.
وأعلــن كبيــر مفاوضــي حركة 
مفتوحة«  »األبــواب  أن  طالبــان 
واشنطن،  مع  احملادثات  الستئناف 
بعد ساعات من مقتل 48 شخًصا 
على األقل فــي هجومني تبنتهما 

احلركة املتمردة في أفغانستان.
عبــاس  محمــد  شــير  ودافــع 
ستانيكزاي كذلك عن دور طالبان 
في أعمال العنف الدامية األخيرة 
فــي البــالد، بعدما بــرر الرئيس 
األميركي دونالد ترامب قراره إلغاء 
املفاوضات مع طالبان هذا الشهر، 
مقتل جندي  عن  أســفر  بهجوم 

أميركي.
وقال ستانيكزاي لشبكة »بي بي 
ســي« إن األميركيني أقّروا كذلك 
بقتــل اآلالف من عناصــر طالبان 
بينمــا كانت احملادثــات جارية وأن 
املتمردين لم يرتكبوا أي خطأ عبر 
مواصلة القتال تزامًنا مع احملادثات.
البريطانيــة  ونقلــت الشــبكة 
عنه قولــه »من جهتنــا، األبواب 
وأفاد  للمفاوضــات«.  مفتوحــة 
املتحــدة  الواليــات  أن  ترامــب 
ستوقف املفاوضات بعد نحو عام 
املضنية  الدبلوماسية  اجلهود  من 
إلبرام اتفاق كان سيمّهد لسحب 
أفغانستان  األميركية من  القوات 

بعد حرب استمرت 18 عاًما.
وفــي العاشــر من أيلــول ، أعلن 
الرئيس األميركي أن احملادثات باتت 

بحكم »امليتة«.
لكن إدارته، التي لم تخِف رغبتها 
بإعــادة اجلنــود األميركيــني إلى 
التفاوض  بــاب  تغلق  لم  بالدهم، 
وزير  رغم حتذيــر  نهائي  بشــكل 
اخلارجية مايك بومبيو من أن على 
طالبان إظهــار »التزام كبير« قبل 

استئناف احملادثات.
وفّجر انتحاري نفسه داخل مبنى 
حكومي في شرق أفغانستان، وفق 
ما أفاد مســؤول في الوالية امس 
األربعــاء، بعد يوم مــن مقتل 48 
شــخًصا في هجومني منفصلني 
وقع أحدهما قــرب جتمع انتخابي 

للرئيس أشرف غني.
وأفاد شهود عيان ومراسل فرانس 
برس عن ســماع أصــوات إطالق 
رصاص مباشرة بعد االنفجار الذي 
وقع في مركز لتســجيل الهويات 
إلكترونًيا في جــالل أباد، عاصمة 

واليــة ننغرهــار، حيث ينشــط 
عناصــر طالبان وتنظيــم الدولة 

اإلسالمية على حد سواء.
وقال املتحدث باسم حاكم الوالية 
عطــاء اهلل خوغيانــي إن »قوات 
إلنقاذ  املكان  إلــى  توّجهت  األمن 

املوظفني«.
بعــد  جهــة  أي  تعلــن  ولــم 
مســؤوليتها عن الهجــوم الذي 
يأتــي بعــد يــوم من مقتــل 48 
شــخًصا وإصابة العشــرات في 
هجومني منفصلني، وقع أحدهما 
قرب جتّمع انتخابي لغني في والية 

باروان )وسط( واآلخر في كابول.
وتعهــدوا بالتصعيد عقب إعالن 
ترامب  دونالد  األميركــي  الرئيس 
إلغاء املفاوضات في وقت ســابق 
هذا الشــهر التي كانت تســعى 
للتوصل إلى اتفاق ميّهد لســحب 
القوات األميركية من أفغانستان.

وُقتل 26 شــخًصا على األقل في 
الثالثاء  االول  امــس  أول هجــوم 
وقع قرب جتّمــع انتخابي للرئيس 
األفغاني أشــرف غنــي في والية 
بينما أسفر  البالد،  باروان وســط 
تفجيــر انتحاري آخر فــي كابول 
وقع بعد نحو ســاعة عن سقوط 
22 قتيــالً. ويعد الهجومان األكثر 
دموية في أفغانستان منذ انهارت 
احملادثات. وأصيب العشرات بجروح 
فــي الهجومني اللذيــن تبنتهما 

طالبان.
ومن املتوقع أن تشهد أفغانستان 
مزيــداً مــن العنف خــالل األيام 
موعــد  اقتــراب  مــع  املقبلــة 
في  املقررة  الرئاســية  االنتخابات 
28 أيلــول التي تعهــدت طالبان 

بعرقلتها.
وقال الناطق باســم طالبان ذبيح 
اهلل مجاهد في بيان بعد هجومي 
امس االول الثالثاء »ســبق وحّذرنا 
النــاس بأال يحضــروا التجمعات 
االنتخابية. إذا تعرضوا ألي خسائر 

فهم يتحّملون مسؤولية ذلك«.
وأكد املتمــردون في الســابق أن 
اخليار الوحيــد املتبقي بعد إلغاء 

املفاوضات هو مواصلة القتال.
وقــال مجاهــد لوكالــة فرانس 
برس في وقت ســابق هذا الشهر 
إلنهــاء  طريقــان  لدينــا  »كان 
أحدهما  أفغانستان،  في  االحتالل 
اجلهــاد والقتال، واآلخــر احملادثات 
أراد  »إن  وأضــاف  واملفاوضــات«. 
ترامب وقف احملادثات، فسنســلك 

الطريق األول وسيندمون قريبا«.
وتصاعدت أعمــال العنف مؤخرا 
وبلغ متوسط القتلى يوميا خالل 

آب املاضي حوالي 74 شخصا.
فجــرا  مهاجمــان  وتســبب 

في  الثالثاء  االول  امس  نفسيهما 
مقتل 48 شخصا على األقل. وقال 
الطاقم الطبي إن من بني الضحايا 
أطفال وذلك بعد اســتهداف أحد 

املهاجمني جتمعا انتخابيا.
ومع ذلك، ألقى ستانيكزاي باللوم 
علــى »القــوات األجنبيــة« في 
ارتفاع عدد القتلى، مستشــهدا 
ذكرت  املتحدة  لــأمم  بإحصائيات 
مقتل عددا أكبر من املدنيني على 
أيدي القوات األفغانية واألمريكية 
في النصــف األول من 2019 أكثر 

من املسلحني.
ومع ذلك، كشــف زملاي خليل زاد، 
كبير مفاوضي واشنطن في لقاء 
تليفزيوني ثــالث أيلول، عن بعض 
تفاصيل االتفاق »من حيث املبدأ«، 
ومنها ســحب الواليــات املتحدة 
5400 جندي من أفغانستان خالل 

20 أسبوعا.
وفي مقابــل هذا، أبــدت طالبان 
بعــدم  للتعهــد  اســتعدادها 
استخدام أفغانســتان مرة أخرى 

كقاعدة لإلرهابيني األجانب.
وقال ســتانيكزاي لبي بي ســي 
إن وقــف إطالق النار بــني طالبان 
ســيكون  كان  األجنبية  والقوات 
ســاريا بعد توقيع االتفاق )وليس 

قبله(.
لذلك فإنــه حاليا لن يكون هناك 
وقــف إلطــالق النار بــني طالبان 
األفغانية،  احلكوميــة  والقــوات 
حســب قوله. وال تعترف طالبان، 
التي تســيطر اآلن على مساحة 
أكبر من أي فتــرة قبل الغزو الذي 
 ،2001 الواليات املتحدة عام  قادته 
بشــرعية إدارة الرئيــس أشــرف 
غني. كما رفضت إجراء محادثات 
األفغانية  احلكومة  مع  مباشــرة 
حتى يتــم االتفاق علــى صفقة 
إن  ســتانيكزاي  وقال  أمريكيــة. 
األفغانية  احلكومــة  مع  احملادثات 
كانــت ســتبدأ فــي 23 أيلــول، 
إذا مت التوصــل إلى اتفــاق، وكان 
ســيتضمن مناقشات حول وقف 

إطالق النار على نطاق أوسع.
قال مستشار  نفسه  الوقت  وفي 
إن  األفغانــي  القومــي  األمــن 
»تكتيكات التخويف« لطالبان لن 

تنجح.
وقال الدكتــور حمد اهلل مهيبت 
لبي بي ســي »الطريقة الوحيدة 
لتحقيق الســالم في أفغانستان 
هــي التفــاوض مــع احلكومــة 

األفغانية.«
مع  املفتوحة  »املناقشات  وأضاف: 
جيراننــا، الذين يرعــون ويدعمون 
طالبان، يجب أن تكون في مقدمة 

مناقشاتنا وليس بعدها«.

اردوغان: ثالثة ماليين الجئ يمكن أن تضمهم المنطقة اآلمنة في سوريا

طالبان تصعد بالهجمات االنتحارية
 بهدف عودة المفاوضات مع واشنطن

متابعة ـ الصباح الجديد :

بدأ امس األربعاء كل من املرشــحني 
الرئيســيني بيني غانتــس وبنيامني 
نتانياهو موجة من التصريحات، على 
خلفية اســتطالعات للرأي كشفت 
االنتخابات  فــي  التصويت  نتائج  ان 
التشــريعية بدت متقاربــة للغاية، 
فبينما دعا رئيس حزب »أزرق أبيض«، 
غانتس، إلى مقاومة الفساد والقيام 
الــوزراء  رئيس  شــدد  بإصالحــات، 
اإلســرائيلي، نتانياهو، على أنه »لن 
يكون هنــاك وال ميكن أن يكون هناك 
حكومة تعتمد علــى أحزاب عربية 

معادية للصهيونية«.
وعاشــت إســرائيل امس حالة من 
النتائج الرسمية  الترقب في انتظار 
لالنتخابات التشريعية التي يتنافس 
فيها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتانياهو ورئيــس هيئة أركان اجليش 
اإلســرائيلي الســابق بيني غانتس، 
خصوصا بعد أن أشارت استطالعات 
الرأي إلى نسب متقاربة جدا بينهما، 
ما سيؤدي على األرجح إلى مشاورات 

شاقة لتشكيل حكومة جديدة.
وكشــفت اســتطالعات الرأي التي 
أجرتها محطات تلفزيونية إسرائيلية 
ونشــرت بعد إغالق صناديق االقتراع 
أن  الثالثاء  االول  في إســرائيل امس 
الذي يتزعمه  اليميني  الليكود  حزب 
نتانياهو ســيفوز مبا بني 31 و33 من 
املقاعد الـ120 في الكنيست، مقابل 
ما بني 32 و34 لتحالف »أزرق أبيض« 

الذي يتزعمه بيني غانتس.

احلزبني، ســتكون  نتائج  وإلى جانب 
النتائــج التي سيســجلها احللفاء 
احملتملــني لــكل منهما حاســمة 
ألن األمــر يتعلــق مبعرفــة أي مــن 
املعســكرين سيحصل عبر حتالفات 
تخوله احلصول على األغلبية احملددة 
بـ61 نائبا في البرملان، بينما تشــير 
االنتخابات  أن  إلــى  االســتطالعات 

لن تســفر عن كتلة واضحة تتمتع 
بالغالبية على ما يبدو.

وكما هــو متوقع فــي كل النتائج 
اشــتعلت حــرب التصريحــات بني 
اخلصــوم، وفيمــا دعــا غانتس إلى 
محاربة الفساد، شدد نتانياهو على 
صهيونيــة إســرائيل.  رئيس حتالف 
بيني  الســابق  اجلنرال  أبيض«  »أزرق 

غانتس، طالــب في وقت مبكر امس 
األربعاء إلى تشــكيل حكومة وحدة 

موسعة.
تلفزيوني من  بــث  وقال غانتس في 
مقــر حملتــه االنتخابية إنــه بدأ 
»املشــاورات السياســية لتشكيل 

حكومة وحدة موسعة«.
وأضــاف »ســأحتدث مــع اجلميع«، 

مؤكــدا أنــه »امس االربعــاء  بدأت 
عملية إصالح اجملتمع اإلســرائيلي«، 
بعدمــا كان قد دعا إلــى التصويت 
ضد »الفســاد« و«التطرف« بدون أن 
يســمي نتانياهو. وتابــع غانتس أن 
»الوحدة واملصاحلة أصبحتا أمامنا«.

مــن جهتــه، حتــدث نتانياهــو في 
الســاعات األولى مــن صباح امس 

األربعاء أمام أنصاره في تل أبيب بعد 
انتهــاء االنتخابات. وقــد بدا صوته 
خافتــا باملقارنة مع النبــرة العالية 
التي كان يتحدث بهــا أمام أنصاره 

قبل االقتراع.
وقال »فــي األيام املقبلة ســندخل 
فــي مفاوضات لتشــكيل حكومة 
صهيونيــة قوية«. وأضاف »لن يكون 
هناك وال ميكن أن يكون هناك حكومة 
تعتمــد على أحــزاب عربية معادية 
للصهيونيــة، أحــزاب تنكــر وجود 
اسرائيل كدولة يهودية ودميقراطية«.
ويشــير نتانياهو بذلك إلى القائمة 
العربية املشــتركة التي كشــفت 
اســتطالعات الــرأي أنهــا ميكن أن 
تصبــح ثالث أكبر قوة فــي البرملان. 
وقد ذكــرت أنهــا ميكــن أن تدعم، 
بشروٍط، غانتس لرئاسة الوزراء وهذا 
ما قد مينع نتانياهــو من العودة إلى 

املنصب.

صانع امللوك مفتاح اللعبة
وإذا ثبتت صحة اســتطالعات الرأي، 
فلن يكون أي من نتانياهو أو غانتس 
قــادرا على أن يشــكل حكومة مع 
إلى ليبرمان  اللجوء  حلفائه من دون 
بعد هــذه االنتخابــات الثانية خالل 
أفضت  بعدمــا  أشــهر،  خمســة 
النتيجة  إلــى  نيســان  انتخابــات 

نفسها. وفي هذا السيناريو،
 ميكــن أن يرجــح احلــزب القومــي 
يقــوده  الــذي  بيتنــا«  »إســرائيل 
أفيغــدور ليبرمان وغيــر املنحاز ألي 
من املعســكرين حاليا كفة امليزان. 
وتشــير االســتطالعات إلــى أنــه 
سيشغل ثمانية أوعشرة مقاعد في 

الكنيست.
وليبرمان الذي تولى حقيبة وزارية في 
حكومة نتانياهو فــي املاضي لكنه 
علــى خالف معه حاليــا، لم يوضح 
ما إذا ما ســيدعم معسكر غانتس، 

لكنه دعا إلى تشكيل

 »حكومة وحدة وطنية«.
وقــال في بــث تلفزيوني مــن مقّر 
حملتــه االنتخابيــة »أوصي رئيس 
الدولة مــن اآلن وقبل ظهور النتائج 
الرســمية بأن يدعو كال من نتانياهو 
وبيني غانتس إلى تشــكيل حكومة 
وطنية، حتــى إذا لم أنضــم إليها، 
وذلك أفضل من حكومة ضيقة غير 

مستقرة«.
ليبرمان »ليس لدينا ســوى  وأضاف 
خيار واحد هو تشكيل حكومة وحدة 
وطنية واسعة وليبرالية مع إسرائيل 
والليكود«،  أبيــض  أزرق  وحزب  بيتنا 
الدينية  اليهودية  مستبعدا األحزاب 

املتشددة والعربية.
األحزاب  ليبرمان حملته ضد  وخاض 
الدينيــة املتشــددة التــي يتهمها 
بالســعي إلــى فــرض الشــريعة 
في  العلمانيــني  علــى  اليهوديــة 
إســرائيل. وقــد أعلن عزمــه على 
الدفع باجتاه إصــدار قانون يضع حدا 
إلعفاء اليهود املتشددين من اخلدمة 
العســكرية اإللزاميــة. كما هاجم 
خالل حملته بعنف األحزاب العربية.

وأفادت استطالعات الرأي أن القائمة 
العربية املشتركة ستحصل على ما 
بني 11 و15 مقعدا وميكنها بذلك أن 
تلعب دورا حاسما في ترجيح الكفة 

ملصلحة هذا املعسكر أو ذاك

اثر تقارب النتائج بينهما في االنتخابات اإلسرائيلية

ترامب اوقفها بقرار مفاجيء

نتانياهو يلجأ الى استعمل النبرة العنصرية وغانتس يغمزه بالفساد والتطرف في تصريحاته

كشفت استطالعالت 
الرأي األولية ان حزب 
الليكود اليميني الذي 

يتزعمه نتانياهو 
سيفوز ب 31 و33 من 

المقاعد الـ120 في 
الكنيست، مقابل 32 

و34 لتحالف »أزرق 
أبيض« الذي يتزعمه 

بيني غانتس
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طوكيو ـ رويترز:
نزل املؤشــر نيكي القياســي في بورصة طوكيو 
لألوراق املاليــة، أمس األربعاء، بعــد موجة صعود 
اســتمرت عشــرة أيام قبــل اجتماعــني مهمني 
للبنكــني املركزيني في الواليات املتحــدة واليابان، 
ولكنه ظــل يحوم حول أعلى مســتوى في أربعة 

أشهر الذي المسه في اليوم السابق.
وهبط املؤشــر نيكــي 0.2 في املئــة ليغلق عند 
21960.71 نقطة، ليظل قريبا من ذروة أربعة أشهر 
التي بلغها يــوم الثالثاء عند 22041.08 نقطة في 
حني تراجع املؤشــر توبكس األوسع نطاقا 0.5 في 

املئة ليصل إلى 1606.62 نقطة.
وأحجم املستثمرون عن اتخاذ مراكز في السوق إلى 
حد كبير قبل قرارات مهمة من املقرر أن تصدر من 
جانب مجلس االحتياطي االحتــادي )البنك املركزي 
األميركي( أمس وبنك اليابان املركزي يوم اخلميس. 
وقال محللون إن البعض قلص مراكزه قبل اجتماع 

جلنة السياسات جمللس االحتياطي االحتادي.
وتراجعت أســهم الشــركات املرتبطــة بالنفط 
والغاز، والتي قادت املكاســب في اليوم الســابق، 
في حني هدأت أســعار النفط أمــس، عقب إعالن 
السعودية أنها ستســتأنف إمداداتها من النفط 

بالكامل بحلول نهاية الشهر.
وفقد ســهم إنبكس، أكبر شركة منتجة للنفط 
والغاز في اليابان، 4.2 باملئة وتراجع ســهم شركة 
الهندســة العاملية جيه.جي.سي 2.3 باملئة بينما 
نزل مؤشــر قطاع منتجات النفــط والفحم 3.6 

باملئة.

اسطنبول ـ رويترز:
قال احتاد مشغلي محطات إمداد الطاقة والبنزين 
والغــاز التركي في بيــان إن تركيا رفعت أســعار 
البنزيــن بواقع 0.36 ليــرة )0.06 دوالر( للتر ورفعت 
ســعر وقود الديزل 0.34 ليرة للتر اعتبارا من أمس 

األربعاء.
لكن الزيادة الفعلية لألســعار في محطات الوقود 
ستكون 0.35 ليرة للبنزين و0.12 ليرة لوقود الديزل 
بســبب إعادة تطبيق نظام مقياس متحرك لدعم 

أسعار النفط.
واجلزء من الزيادة الذي لن تتأثر به األسعار باحملطات 
سُيقابل مبســاهمات من ضريبة استهالك خاصة، 
وهــو ما يشــكل إعــادة تفعيل لنظــام املقياس 

املتحرك.
وبدءا من تطبيــق تعريفة املقياس املتحرك للوقود 
في أيار من العام املاضي وحتى تشرين الثاني جرى 
من خــالل النظام جمع 8.3 مليار ليرة كإيرادات من 

ضريبة االستهالك اخلاصة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنهى املؤشــر العام لسوق العراق لألوراق املالية 
جلســة التداوالت على ارتفاع بنسبة 0.07 %، 
عند مســتوى 469.31 نقطة، رابحاً نحو 0.03 

نقطة.
ومت التداول على أسهم 23 شركة، من أصل 103 
شركة مقيدة في السوق، ارتفعت منها أسهم 
9 شــركات، وانخفضت أسهم 6 شركة، بينما 

استقرت أسهم 8 شركات.
 169,725,244 نحو  التداوالت  قيمة  وســجلت 
دينــار، في حــني بلغت عــدد األســهم نحو 
229,376,548 سهم، بعدد صفقات بلغت نحو 

245 صفقة.
وبلغ عدد األســهم املشــتراه من املستثمرين 
غير العراقيــني نحو 931 ألف ســهم بقيمة 
بلغت نحو 2.868 مليون دينار من خالل تنفيذ 3 

صفقات، على أسهم شركة واحدة.
وسجل عدد االســهم املباعة من املستثمرين 
غير العراقيــني في الســوق النظامي 10.491 
8.933 مليون  مليون ســهم بقيمــة بلغــت 
دينار من خالل تنفيذ 4 صفقات، على أســهم 

شركتني.
وبلغ عدد االســهم املباعة من املستثمرين غير 
العراقيني في الســوق الثاني 500 ألف ســهم 
بقيمة بلغت 1.300 مليون دينار من خالل تنفيذ 

صفقة واحدة، على أسهم شركة واحدة.

تراجع مؤشر السوق 
الياباني

تركيا ترفع أسعار 
البنزين

ارتفاع حجم تداول 
»األوراق المالية«

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنــت وزارة الزراعة، أمــس األربعاء، 
اجراءات  سلســلة  تنفيذ  شــروعها 
وقرارات تهدف الى دعم مزارعي البالد، 
متقدمة  لنســب  تنفيذها  مؤكــدة 
مليوني  وزراعة  ضمن مشــروع غرس 

شجرة ونخلة في عموم البالد.
وقال الناطــق االعالمي بالوزارة حميد 
النايف فــي بيان صحافــي، ان وزارته 
“وضمن اخلطة التــي اعدتها لتطوير 
القطاع بشــقيه النباتــي واحليواني، 
واملزارعني  الفالحــني  ودعم شــريحة 
بهدف زيادة وحتسني واقع املنتج احمللي 
احليوانية كما  واملنتجات  احملاصيل  من 
ونوعا، فقد نفذت واتخذت سلســلة 

اجراءات وقرارات خاصة بشأن ذلك”.
واضاف النايــف، ان “من بني اهم تلك 
القرارات واالجراءات، تخفيض اســعار 
االســمدة واملعــدات واآلالت الزراعية 
التــي تقدمهــا الــوزارة للفالحــني، 
وتســهيل عملية البيع لهم بطريقة 
التقسيط املريح، اضافة الى السماح 

لهــم بزيادة املســاحات التــي جتري 
زراعتها ضمن املوسم الصيفي احلالي 
واملواســم املقبلة بســبب وفرة املياه 
للبالد  الســتراتيجي  اخلزين  وارتفــاع 

منها”.
واشــار الــى ان وزارته “منعــت ايضا 
اســتيراد احملاصيل واملنتجات الزراعية 
مــن خارج البالد, ال ســيما خالل وفرة 
املنتج احمللي سعيا منها لدعم املنتج 
احمللي واحلفاظ على اســعار الســلع 
الغذائية باملســتوى الــذي يصب في 
وعدم  واملســتهلك  املنتــج  صالــح 
الســماح بوقوع الضرر على شريحة 
املزارعني ومن اجل تشــجيعهم على 
التــي تتفوق على  زيــادة منتجاتهم 
نظيرتها املســتوردة، من حيث اجلودة 

والطعم”.
علــى صعيد متصــل، اعلــن اجلهاز 
املركزي لالحصاء، أمس االربعاء، ارتفاع 
انتــاج محصول احلنطــة لعام 2019 
بنسبة تقارب من %100، مبني ان انتاج 
االخر  هــو  ارتفع  الشــعير  محصول 

بنسب 696% .
وقــال اجلهاز في تقرير لــه، إن »هناك 

ارتفاع في املســاحة املزروعة واالنتاج 
لسنة 2019 حملصولي احلنطة والشعير 
نينوى  احملافظات  بسبب شمول  وذلك 
واالنبار وصــالح الدين وقضاء احلويجة 
في كركــوك، اضافة الى وفرة االمطار 
خالل املوسم«، مشيرا الى ان »االنتاج 
لم يشــمل اقليم كردســتان وبعض 
وكركوك  نينوى  في محافظات  القرى 

وديالى واالنبار وصالح الدين«.
واضــاف ان »انتاج احلنطة للموســم 
الشتوي لســنة 2019 قدر 4343 الف 
طن بارتفاع بلغ %99.4 عن انتاج السنة 
املاضية إذ قدر 2178 الف طن، في حني 
للمحصول  املزروعة  املســاحة  بلغت 
6331 الف دومن بارتفاع قدرت نســبته 
الذي ســبقه  بالعام  مقارنة   100.7%

والتي قدرت 3154 الف دومن«.
واشار الى ان »انتاج الشعير للموسم 
الشــتوي 2019 قدر بـ 1519 الف طن 
بارتفاع قدرت نسبته %696.5 عن انتاج 
السنة السابقة إذ قدر 191 الف طن«، 
مبينا ان »املســاحة املزروعة لســنة 
2019 حملصول الشعير بلغ 37721 الف 
دومن بارتفاع قدرت نســبته %519 عما 

كانت عليه في املوســم املاضي الذي 
قدرت 601 الف دومن«. 

في الســياق، اعلنت وزارة الزراعة من 
خالل دائــرة البيطرة انهــاء حملتها 
اجملانيــة الكبــرى لتلقيــح األبقــار 
واجلاموس ضد مرضي احلمى القالعية 
و التسمم املعوي الذي يصيب األغنام 
واملاعز وبنسبة بلغت94 % ملرض احلمى 
القالعية و%96 ملرض التسمم املعوي.

املشــاركني  »عدد  ان  الــوزارة  وذكرت 
فــي احلملة بلغ )904( مــن الكوادر مت 
توزيعهــم على )310( فــرق للتلقيح 
وباسلوب  عجلة   )256( وباســتخدام 
الــرش والتغطيس جلميــع احليوانات 
املضيف  للســيطرة علــى  واحلضائر 
الناقــل ملــرض احلمى النزفيــة الذي 

يصيب اإلنسان أيضا«.
وأضافــت ان »الدائــرة تعتــزم تنفيذ 
حملة جديــدة للفترة من 2019/9/22 
ضد  للتحصني   2019/10/24 ولغايــة 
مرض جــدري األغنام ومــرض طاعون 
اجملترات الصغيرة فــي األغنام واملاعز، 
بهدف تقــدمي أفضل اخلدمات للمربني 

وحماية الثروة احليوانية«.

تقـرير

تخفيض أسعار األسمدة واآلالت الزراعية وزيادة مساحات الموسم الصيفي
ارتفاع انتاج محصول الحنطة بنسبة 99%

 بغداد ـ الصباح الجديد :

اكد نائب رئيس الوزراء لشــؤون 
رئيس  النفــط  وزيــر  الطاقــة 
مجلس األمناء لهيئة الشفافية 
عن  االســتخراجية  للصناعات 
التزام العراق الكامل باالستثمار 
االمثــل للثــروة الوطنيــة وفق 
مبادئ ومعايير اإلدارة الســليمة 
لها، وتوظيف اإليرادات املتحققة 
االقتصادية،  التنميــة  دعم  في 
فضالً عن التوزيع العادل للثروات 
علــى أبنــاء الشــعب العراقي 
ومكوناتهم،  أطيافهم  بشــتى 
مؤكدا املوقف الثابت للعراق من 
اإلفصاح عن النشــاط النفطي 
بشــفافية  املتحققة  واإليرادات 

عالية.
ترؤســه  خــالل  ذلــك  جــاء 
األمناء  الــدوري جمللس  لالجتماع 
ل هيئــة الشــفافية للصناعات 

االستخراجية )اجللسة 67).
ثامــر عباس  النفط  وزيــر  وقال 
بيــان صحافي،  في  الغضبــان، 
اإلفصاح  الوزارة حتــرص على  ان 
اإلعالم  شــهريا عبــر وســائل 
الرســمية  واملواقع  والصحــف 
االلكترونية عن كميات التصدير 
املتحققة مــن احلقول النفطية 
واملنافــذ التصديريــة واإليرادات 
املاليــة املتحققــة، فضــالً عن 
العاملية  الشركات  أسماء  إعالن 
التعاقد  يجري  التي  وجنسياتها 
معها في تســويق النفط اخلام، 
اضافة الى اإلفصاح عن معدالت 
االنتاج واالستهالك ومعدل سعر 
البرميل من خالل املوقع الرسمي 

للوزارة.
وأضــاف الغضبــان ان احلكومة 
والوزارة تدعمان جميع الفعاليات 
الى  تهــدف  التي  والنشــاطات 
تعزيــز ثقــة اجملتمــع الدولــي 
واملنظمــات العامليــة املعنيــة 
احلكومية  واملؤسســات  بالوزارة 

املســؤولة عــن أدارة النشــاط 
النفطي في البالد. واشــاد الوزير 
بدور التشــكيالت النفطية في 
التعــاون، مثمنــا دور منظمات 
اجملتمع املدني في متابعة التقارير 
بالقطاع  تتعلق  التي  واألنشطة 
النفطي وصوال لتحقيق اهدافنا 
فــي الوصــول الــى ادق املعايير 

الدولية في هذا اإلطار.
في الســياق، كشــفت اللجنة 
تسعة  وجود  عن  النيابية  املالية 
آبار نفطية داخل إقليم كردستان 
تســتخدم لتهريب النفط اخلام 

نحو تركيا.
القدو،  حنني  اللجنة  عضو  وقال 

إن “حكومــة إقليم كردســتان 
كبيرة  بتهريب كميات  مستمرة 
الـ300 ألف  من النفط تتجــاوز 
برميل يوميا إلى تركيا”، الفتا إلى 
تفرض  لم  االحتادية  “احلكومة  إن 
سيطرتها على آبار النفط داخل 
تام،  إقليم كردســتان بشــكل 
فضال عن عدم الســيطرة على 
املنافذ احلدودية غير الرسمية مع 

تركيا”.
نفطية  آبار  “تســعة  أن  وأضاف 
ونينوى  كردســتان  في  منتشرة 
تتعــرض لتهريــب نفطها اخلام 
التركية من قبل  األراضــي  نحو 
حكومة اإلقليــم”، مبينا أن “آبار 

حقل اخلازر في منطقة احلمدانية 
التابــع حملافظة نينــوى تعد من 
أكثــر اآلبــار عرضــة لعمليات 

التهريب”.
أن “مئات السيارات احململة  وتابع 
بالنفط اخلــام تذهب نحو تركيا 
بشــكل يومي من دون وضع حد 
لها مــن قبل حكومــة بغداد”، 
موضحــا أن “حكومــة اإلقليم 
حكومــة  وكأنهــا  تتعامــل 
إداريا  العــراق  عــن  منفصلــة 

وسياسيا”.
وكانت جلنــة الطاقــة النيابية 
أكدت، بداية األســبوع احلالي، أن 
تهريــب النفط مــن قبل إقليم 

كردســتان ال زال مســتمر عبر 
منفذ إبراهيــم اخلليل مع اجلارة 

تركيا. 
على صعيد ذي صلة، عد النائب 
عن محافظة البصرة اسعد عبد 
الســادة حقل السيبة النفطي 
بانه أصبح وبــاال على احملافظة، 
مبينــا ان البصرة لــم جتن منه 
وتشغيل  والدمار  اإلمراض  سوى 

العمالة األجنبية.
وقال عبد الســادة، ان “الشركة 
الســيبة  حلقــل  املســتثمرة 
النفطــي لــم تدفــع املنافــع 
البصرة  حملافظــة  االجتماعيــة 
ان  وأضاف  و2019”.   2018 لعامي 

“اغلب املشاريع التي ضمن أموال 
املنافع االجتماعية حلقل السيبة 
معطلــة بســبب إدارة احلقــل 
وشــركة نفط البصرة”، مشيرا 
الــى ان “أهالي البصرة خصوصا 
في املناطق احمليطــة باحلقل لم 
يجنوا منه سوى األمراض وتدمير 

املدينة”.
وأوضح ان “من املفترض ان يكون 
هناك تشــغيل اكثــر من 70% 
ألهالي ابي اخلصيب والفاو بحقل 
الســيبة النفطــي اال ان اغلب 
العمالة  من  احلقل هم  موظفي 
دون  من  للبالد  الداخلة  األجنبية 

سمات دخول”.

النفط تؤكد إلتزامها بمبادئ الشفافية الدولية
المالية النيابية: 9 آبار لتهريب الخام من كردستان إلى تركيا

الوزارة تحرص على 
اإلفصاح شهريا 
عبر وسائل اإلعالم 
والصحف والمواقع 
الرسمية االلكترونية 
عن كميات التصدير 
المتحققة من الحقول 
النفطية والمنافذ 
التصديرية واإليرادات 
المالية المتحققة

وزير النفط في اثناء مؤمتر الطاقة في بغداد

بغداد ـ الصباح الجديد:
األوروبي على تعيني  البرملان  وافق 
الدولي  النقــد  صنــدوق  مديرة 
منصب  فــي  الغارد  كريســتني 
األوروبي  املركزي  البنك  رئيســة 
الــذي أعلــن مؤخرا عــن حوافز 

كبيرة في منطقة اليورو.
وحازت الغــارد، التــي غابت عن 
 394 تأييد  التصويــت،  جلســة 
نائبا مقابل معارضة 206 آخرين، 
فــي حــني امتنــع 49 نائبا عن 
الســري.  االقتراع  في  التصويت 
وانتقد البعض غياب املســؤولة 
الفرنســية السابقة عن جلسة 

التصويت.
وموافقة البرملــان األوروبي مبثابة 
توصية، إذ إن القرار النهائي على 
االحتاد  لقــادة  متــروك  تعيينها 
األوروبي، الذين ســيجتمعون في 
منتصف تشــرين الثاني املقبل، 
ويتوقــع أن تنال الغــارد موافقة 
القادة مــن دون صعوبة إذ إنهم 
من رشــحوها للمنصب في متوز 

املاضي.
ومن املتوقع أن تسير الغارد، وزيرة 
االقتصاد الفرنســية الســابقة 
ومديــرة صندوق النقــد الدولي 
الســابقة على درب رئيس البنك 
األوروبــي املنتهيــة واليته ماريو 

دراغي. 
وكان دراغي، فــي خطوة وداعية 
ملنصبه رئيســاً للبنــك املركزي 
إقرار حزمة  باجتــاه  دفع  األوروبي، 
حتفيز جديدة كما كان متوقعاً إذ 
خّفض أسعار الفائدة، وأقّر جولة 
جديدة من مشــتريات السندات 
منطقة  اقتصــاد  منــو  لدعــم 
اليورو، ووقــف االنخفاض املقلق 
البنك،  وقال  التضخم.  لتوقعات 
في بيان، إّنه خفض سعر الفائدة 
على اإليداع إلى مســتوى قياس 
منخفض عند %0.5- من 0.4%-، 
وسيســتأنف شــراء ســندات 

بقيمــة 20 مليار يورو شــهرياً، 
اعتباراً من  تشرين الثاني املقبل.

بيان  في  األوروبــي،  املركزي  وذكر 
دوري للسياســة »يتوقع مجلس 
احملافظني اســتمرار )مشــتريات 
السندات( طاملا كان ذلك ضرورياً 
لتعزيز أثر تيسير أسعار الفائدة، 
وأن تنتهي قبل وقت قليل من بدء 
زيادة أســعار الفائدة  اجمللس في 
الرئيسة للبنك املركزي األوروبي«.
كمــا خفــف املركــزي األوروبي 
الطويلــة  للقــروض  شــروطه 
األجل للبنوك، وطبق سعر فائدة 

متدرجاً لإليداع ملساعدتها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت هيأة النزاهة أمس االربعاء، 
عــن أن مجمــوع املبالــغ التي مت 
نتيجة  الدولة؛  خلزينة  استرجاعها 
اخلاصة  والتدقيق  التحــري  أعمال 
مبوضوع امُلالفــات احلاصلة بعقود 
شــركة توزيع املنتوجات النفطية 
مع شركتني استثماريتني بلغ أكثر 

من 135 مليون دوالر.
وأشــارت دائــرة التحقيقــات في 
الهيــأة في بيــان أمــس، إلى أن 
جهودها أثمرت عن استرجاع مبلغ 
(85,492,886( مليون دوالرٍ ملصلحة 
شــركة توزيع املنتوجات النفطيَّة 
عبــر فريــق التحــرِّي والتدقيــق 
والتحقيــق الــذي ألفتــه اخلاصِّ 
باملالفات احلاصلة بالعقد املُبرم مع  
إحدى الشــركات االستثمارية عن 
الوقود املســتهلك إلنتاج الطاقة 
الوثائق  الكهربائية؛ لعدم تقدميها 
واملســتندات الثبوتيــة اخلاصــة 

بالوقود املستهلك )املستورد(.
وأكدت الدائرة أن عملية استرجاع  
االستثمارية  الشــركة  من  املبلغ 
متَّ عبــر قيامهــا بتســديد مبلغ 
عــن  دوالر  مليــون   )27,796,449)
املتبقــي من املبلــغ املصروف عن 
الوقود املســتهلك إلنتاج الطاقة 
مبلــغ  وتخفيــض  الكهربائيــة، 
مــن  دوالر  مليــون   )22,541,427)

مســتحقاتها عــن عقــد جتهيز 
تكرير  وأجور  الكهربائيــة  الطاقة 
الكميــات احململة ملصلحــة وزارة 
النفط خالل شــهر نيسان 2019، 
فضالً عن الغرامة املفروضة عليها 
دوالر  مليون   )35,441,010( البالغة 
الوقود  زيت  مواصفــات  حيود  عن 
وإضافتــه إلى مســتحقاتها عن 
عقــد جتهيز الطاقــة الكهربائية 

لسنة 2017. 
وأضافت أن دائرة تدقيق النشــاط 
املالية  الرقابة  ديوان  في  الصناعي 
مبلغ  اســترجاع  أكــدت  االحتادي 
مــن  دوالرٍ  مليــون   )85,492,886)
الفتــة  االســتثمارية،  الشــركة 
إلى أن شــركة توزيــع املنتوجات 
النفطيَّــة قامت بإجراء تســوية 
قيدية مت مبوجبهــا تخفيض مبلغ 

مــن  دوالر  مليــون   )79,238,806)
مســتحقات الشــركة عن عقد 
الكهرباء وتنزيله من املبالغ املقيدة 
بذمــة وزارة الكهرباء، موضحًة أن 
اخلاصة  ادات  العــدَّ ومعايرة  نصب 
االســتثمارية  الكهرباء  مبحطــة 
أســفرا عن إيقاف الهدر في املال 
نتيجة عدم  الذي يحصــل؛  العام 

ادات. نصب العدَّ
من اجلدير بالذكر أن الهيأة أعلنت 
فــي نهاية آب املاضي، اســترجاع 
مبلغ )50,181,722( مليون دوالرٍ من 
نتيجة  أخرى؛  اســتثمارية  شركة 
حتقيــٍق مبخالفات عقــد ملصلحة 
النفطية،  املنتوجات  توزيع  شركة 
ليصبح مجموع املبالغ املسترجعة 
 (135,674,608( الشركة  ملصلحة 

مليون دوالر. 

استرجاع 135 مليون دوالر لخزينة الدولةتعيين الغارد رئيسًا للمركزي األوروبي
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العطر األشكال األولية للحياة الدينية 
لدوركهايم

الدكتور جورج حبش في صفحات
من مسيرته النضالية

القصة القصيرة فن مراوغ
وحصان جامح

أصدر مركز دراســات الوحــدة العربية، الطبعة األولــى من مذكرات 
احلكيم جورج حبش ســنة 2019، والتــي حملت عنوان )صفحات من 
مســيرتي النضالية. مذكرات جورج حبش( حررها وقدم لها الدكتور 
ســيف دعنا؛ أســتاذ علم االجتماع والدراســات الدولية في جامعة 

ويسكونسن بالواليات املتحدة األمريكية...

علي السباعي قاص عراقي،الوالدة واملنشأ إنساني الهوى،عرفته منذ 
2014 هذا القاص املتميز  تعرفت عليه من الفضاء األزرق،وامتدت هذه 
الصداقة سنوات وقرأت له،وشــغفتني كتابته بدأت ثمارها تنضج، 
فكان كتاب ))السرد ومرايا الذاكرة(( ط1-2016.وفي هذا الكتاب الذي 

جعلت له نصيبا منه درست قصصا من مجموعته...

101111 12أمجد مجدوب رشيدشكيب كاظم

صــدر عن سلســلة »ترجمان« فــي املركــز العربي لألبحاث ودراســة 
السياسات كتاب األشكال األولية للحياة الدينية: املنظومة الطوطمية 
في أستراليا، وهو ترجمة رندة بعث العربية للطبعة اخلامسة من كتاب 
 Les Formes élémentaires de la إميل دوركهامي املنشــورة بالفرنسية

.. ،vie religieuse – Le systeme totémique en Australie

أعمُل موظفاً في صيانة الكهرباء، عملنا مقســم على نوبتني، نهارية 
وأخــرى ليلية. كنت أفضــل الليلية ألنني أميل إلى الســهر والقهوة 
وشركائي في العمل وأحاديثهم، نتقاسم رغيف احلكايات والقصص، 
والفناجني والســجائر، متأهبني، ألي اتصال يشكو صاحبه من عطل، 
بعدتنا املتنوعة، وســيارة ذات رافعة وأسالك،  مركونة في باحة دائرتنا 
احلكومية. أســتلُم املهــام من النوبة النهارية عند الســاعة الثامنة 

مساء، وأتسرب في ليلة اخلميس دائماً صوب منزلنا القريب...

انمار رحمة اهلل
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ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر
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حذام يوسف طاهر
 

يلجــأ العديد من النقاد، عنــد الكتابة 
عن املنجز االدبي العراقي، الى مصطلح 
)أدب املنفى( او ) ادباء املنفى(، في محاولة 
منهــم لتمييزهــم عن أدبــاء الداخل، 
ويبدون ان هذا املصطلح لم يقتصر على 
االدب العراقي فحســب، بل شمل ادباء 
سوريا ولبنان، واغلب الدول العربية التي 

مرت بظروف سياسية واقتصادية، ومناخ 
يشبه ظروف العراق الثقافية، مؤخراً صار 
هناك متييز في مجاالت الثقافة والفنون 
)ســينما - مسرح - تشكيل(، وقد تكون 
لهم )للنقاد( اسبابهم في هذا التمييز، 
لتســهيل مهمة الكتابة والنقد، ولكن 
االدباء  تســتفز  بالكتابة  الطريقة  هذه 
) ادبــاء الداخل واخلارج(، وتســتفزني انا 
لتقديري واحترامــي العالي  شــخصياً 

لألدب بكل اشكاله والوانه وهوياته، ألنه 
لغة عامليــة وال ميكن ان نحصرها بحدود 
وتوصيفات، تؤثر ســلباً على إحســاس 

االديب بغض النظر عن جنسيته.  
من  العراقي عمومــاً  املثقــف  يعانــي 
هــذه التســميات التي خلقــت حاجزاً 
بني مثقفي الداخل واخلــارج، بل وصلت 
ببعض األشخاص ان يحظر على مثقفي 
اخلارج ان يتحدث عن مشــكالت العراق 

واالجتماعية،  واالقتصادية  السياســية 
واي ازمــة ميــر بها العراقــي، فقط ألنه 
في اخلارج! برغــم انه غادر العراق مجبراً 
ال مخيراً بســبب الظــروف التي مر بها 
العراق وكلنا ندرك مــا تركته من جروح 
عميقة داخل الروح العراقية، إضافة الى 
انهم هاجروا خارج العراق منفيني، وبحثاً 
واصلوا  لكنهم  ألوالدهم،  مستقبل  عن 
حرصهــم ونضالهم مــن اجل وطنهم 

الى  وجهوهـا  التـي  والرسائل  بالكتابة، 
األمم املتحـــدة ونقل معانـــاة ماليــني 
مــن العراقييــــن، حتــــى ان البعض 
يحسب عليهم انهم برغم مغادرتهــم 
العــــراق لعقود، لكنهم لم يكتبوا عن 
االديــب في املنفى ومعاناته، وكيف اثرت 
وواصلوا  وقلمه،  نفسيته  على  الغربــة 
الكتابة عن معانــاة الداخل، بل ان عددا 
منهم كان يتصــور )مخطئاً( او متفائال 

! ان الغربــة لن تطول بهم وســيعودون 
ألوطانهــم قريباً، وفــي غفلة من الزمن 
واحليــاة عبروا عقودهم وهــم ينتظرون 
في محطات خيالهــم، مؤملني النفس 
حازمني احلقائب بالعــودة ولو بعد حني، 
الــى وطن صــار ضبابيا عند الشــباب 
منهم الذيــن نضجوا وكبــروا في بالد 
الغربة، منهم مــن قضى نحبه ومنهم 

من ينتظر!

األدب  ال يحتمل اختزاله بحدود جغرافية

ُبستانّي غاضب على 
حديقة.. وقصائد 

أخرى
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ها هو الكاتبُ 
»موشي« يلتقُط 
مشهدًا شارعيًّا 

صاحِبَتُهُ)قّطٌة(، 
ففي القصّةِ اّلتي 

حملتْ عنواَن« 
قّطٌة عند بوّابةِ 

مطعٍم«فهو 
يلقي أضواَءهُ على 

قِّطةٍ سعيدةٍ 
أكلتْ حتّى 

التُّخمة فاستلقتْ 
إلى جانِب الرّصيفِ 
ناسيًة الدُّنيا ومَنْ 

فيها مِنَ الرّائحينَ 
والغَادينَ حتّى 
لو جاَء الّطوفاُن 

فهي في كسلِها 
المُخدِر ألنّها 

شبعتْ وأحاطتها 
السّعادُة وعلى 
الدّنيا السَّالمُ. 

كان مركز عمل 
الدكتور جورج 

حبش في عمان، 
وإذ أنشئت النواة 

األولى للتنظيم 
في بعض البلدان 

العربية، فكان 
يجب عقد المؤتمر 
التأسيسي للحركة 

وتصادف ذلك 
مع انتعاش 

أيام الحريات 
الدمقراطية التي 

نعم بها األردن 
أيام حكومة السيد 
سليمان النابلسي، 
والحركة الوطنية 

الرائعة التي قادها 
الملك الحسين بن 

طالل، بإعفاء قائد 
الجيش األردني ) 
كلوب باشا( من 
مهامه، فعقد 

المؤتمر سنة 
1956 وضم أكثر 

من أربعة عشر 
عضوًا من مختلف 

أنحاء الوطن العربي 
منهم: جورج 

حبش، وديع حداد، 
محسن إبراهيم، 

مصطفى بيضون، 
احمد ستيتية، ثابت 

مهاينة، الحكم 
دروزة، هاني 

الهندي، عدنان 
فرج، صالح شبل، 

احمد الخطيب، 
وحامد الجبوري.

الملف10

شكيب كاظم
 

 أصــدر مركــز دراســات الوحدة 
العربيــة، الطبعــة األولــى مــن 
مذكــرات احلكيــم جــورج حبش 
والتي حملت عنوان   ،2019 ســنة 
النضالية.  مسيرتي  من  )صفحات 
مذكرات جورج حبش( حررها وقدم 
لها الدكتور ســيف دعنا؛ أســتاذ 
الدولية  والدراسات  االجتماع  علم 
بالواليات  ويسكونسن  في جامعة 
املتحدة األمريكية، وكتب احلواشي 

موضحاً ومصوبا للنص.
هذه الصفحات والذكريات ما كان 
لها أن تظهر على املأل، ولظلت ثاوية 
جورج  الدكتور  عقــل  تالفيف  في 
حبــش وذاكرته، لوال حــث قرينته 
)هيلدا حبش( ومساعدته  السيدة 
خلســرت  ولوالها  كتابتهــا،  على 
من  فيضا  السياســية  األدبيــات 
احلقائق والتوجهــات والتوجيهات، 
وألن املناضل حبش منشــغل متاماً 
وال فضلة وقت لديه للكتابة، فقد 
اتفقت معه في ســنواته األخيرة 
أسبوعياً،  على تخصيص ســاعة 
تتولى كتابة مــا ميليه عليها، ومع 
أن املذكرات ليســت وافية شافية، 
السياســية  الظــروف  بســبب 
الدكتور  التي عاشها  والتنظيمية 
هو  أظفــاره،  نعومة  منــذ  حبش 
املولود في قضاء اللد ســنة 1925 
في أسرة ميســورة احلال، ودراسته 
الطــب فــي اجلامعــة األمريكية 
1944، لكن الشاب  ببيروت ســنة 
الذي شــهد ضياع جــزء عزيز من 
وطنه فلسطني، استقطبه العمل 
السياســي، وهو الذي لم يجد في 
األحزاب الناشطة وقتذاك ما يلبي 
طموحاتــه، فمن مهتــم باألممية 
وآخر مهتم  الوطني،  الشأن  وتارك 
بجزء مــن الوطن العربــي، وثالث 
وإن دعا إلى القومية، لكن ليســت 
لبدء  لديــه توجهــات كفاحيــة 
العمل املسلح إلنقاذ البلد املضاع، 
واضعني في احلسبان فورة الشباب 
تأســيس  على  فعمل  واندفاعاته، 
تنظيم أطلق عليه اسم )الشباب 
القومي العربــي( وقبل ذلك أصدر 
في عمان مجلة أسبوعية سماها 
)الرأي( تولى رئاسة حتريرها الدكتور 
أحمــد طوالبة، وتولــى هو كتابة 
مقالها االفتتاحي، وكان يســعده 
أن يجد صدى ما يكتبه لدى الناس.

ثم بــدأ يعمل وثلة مــن أصدقائه 
على تأســيس )حركــة القوميني 
العرب(، وانشاء فروع لها في البلدان 
العربية، التي قادها صالح شبل في 
لبنان، وفي ســورية هاني الهندي، 
اخلطيب  أحمــد  الدكتور  وتولــى 
عمليات التأســيس فــي الكويت، 
إلى  تلت  ســنوات  في  وسيسهم 
جانــب آخريــن في إصــدار مجلة 
)الطليعة( التي ترأس حتريرها عضو 
مجلس النواب الكويتي؛ الصحفي 
سامي احمد املنيس، واخيراً انتقال 
صالح شبل إلى العراق ليقود جتربة 
التنظيــم في العــراق، وألن غالب 
كتاب املذكــرات ال يدونون مذكرامت 
ابان احلدث، لذا يقعون في الســهو 
حبش  الدكتــور  عاذرين  واخللــط، 
ولم  يؤكد«  فهو  الصعبة  لظروفه 
أعــد أذكر بالضبــط التاريخ الذي 
انتقل فيه صالح شبل إلى بغداد، 
ليبــدأ جتربتنا في العــراق، بعدما 
تسلم مسؤولية لبنان األخ عدنان 

فرج_ رحمه اهلل-«.ص84

املؤمتر التأسيسي للحركة
كان مركــز عمل الدكتــور جورج 
حبش في عمان، وإذ أنشئت النواة 
البلدان  للتنظيم في بعض  األولى 
العربيــة، فكان يجــب عقد املؤمتر 
وتصادف  للحركــة  التأسيســي 
أيــام احلريات  انتعــاش  ذلك مــع 
الدمقراطية التــي نعم بها األردن 
أيــام حكومة الســيد ســليمان 
الوطنيــة  واحلركــة  النابلســي، 
الرائعة التي قادها امللك احلسني بن 
طالل، بإعفاء قائــد اجليش األردني 
) كلوب باشــا( من مهامه، فعقد 
املؤمتر ســنة 1956 وضم أكثر من 
أربعة عشــر عضواً مــن مختلف 
العربي منهم: جورج  الوطن  أنحاء 
حبش، وديع حداد، محسن إبراهيم، 
مصطفى بيضون، احمد ستيتية، 
ثابت مهاينة، احلكــم دروزة، هاني 
الهندي، عدنان فرج، صالح شــبل، 

احمد اخلطيب، وحامد اجلبوري.
في هذا املؤمتر التأسيسي الذي لم 
يحدد احلكيــم تاريخه بدقة، ومثل 
هــذه التواريخ املفصليــة املهمة 
مــا كان يجــب أن تغــادر الذاكرة 
أسفا-  غادرتها-  لكن  الشخصية، 
في هذا املؤمتر أطلق االسم اجلديد 
علــى التنظيــم الوليــد )حركة 
القوميــني العرب( وغودر االســم 

القدمي )الشباب القومي العربي(. 
الذي  الطويل  اللقاء الصحفي  في 
نــاف أمده على املئة ســاعة، وقد 
أجــراه معه الصحفي الفرنســي 
جــورج مالبرينو، واصدرته كتابا دار 
احلكيم  واوصى  الفرنســية،  فايار 
العربية كي  اللغــة  إلى  بترجمته 
أمرهم  يهمه  الذيــن  الناس  يقرأه 
فهو أساسا يتحدث إليهم، وتولت 
دار الســاقي في بيروت نشره سنة 
٢٠٠٩ بعنــوان ) الثوريون ال ميوتون 
ابدأ(،اي بعد سنة من رحيل احلكيم 
٢٠٠٨،يســاله  يناير  شــباط/  في 
مالبرينــو عن من قابــل من زعماء 
العالم، وإذ يتباهــى غيره ويتنفج 
مبثل هــذه اللقاءات، فــإن احلكيم 
املتواضع الذي يعرف قدر نفســه، 
يؤكد أن عالقته مع الشعب وليس 

مــع اجلهــات الرســمية، لكنه ال 
يخفي فخره أنه التقى جمال عبد 
الناصر وفيديل كاســترو وحســن 
نصر اهلل.. إضافة إلى رفاق النضال 
الطويــل، كالشــهيد القائد وديع 
حــداد، والشــهيد الفــذ أبو امل 
الذي  اخلطيب(  الكرمي  عبد  )محمد 
حملت قصة شهادته قصة مأساة 

تل الزعتر. ص٣٠
يحدثنــا عن لقائــه األول بالرئيس 
لــدى   ،١٩٦٤ عبدالناصــر ســنة 
احتفال اجلمهورية العربية املتحدة 
بإجناز مشــروع السد العالي، الذي 
موله االحتاد الســوفيتي وبدء ملء 
إذ اتصل به  باملياه،  ســد أســوان 
الرئيس  ســكرتير  شــرف  سامي 
وأخبره أن الرئيس يريد اســتقباله 
على ضــوء العالقــة املتينة التي 
تربــط حركــة القوميــني العرب 
كان  املتحدة«  العربية  باجلمهورية 
هذا هــو اللقــاء األول ).  ( ذهبت 
يقيم  البكري حيث  منشــية  إلى 
الرئيس ). ( وحني فتح الباب وجدت 
يتمشى  عبدالناصر  الرئيس جمال 
في احلديقة مع زوجته، كان بسيط 
الهندام بصــورة تلفت النظر، وقد 
اســتقبلني بود وبساطة وشعرت 
معها فــورا إني مــع صديق قدمي 
أعرفه منذ زمن طويل ). ( اســتهل 
الرئيــس حديثــه بالترحيــب بي 
واالستفســار عــن صحتــي، ثم 
ســألني: ما هــي األخبــار؟ وحني 
ذكرت لــه إنني كنت في ســورية 
قبــل مدة قصيرة، بدأ يستفســر 
عــن أحوال الناس هنــاك، فذكرت 
له بعض التفاصيل التي تدل على 
ذكرت  وبقيادته،  به  اجلماهير  تعلق 
له بعض القصــص والروايات التي 
بنفسي،  وســمعتها  شــاهدتها 
فالحظت أنه تأثــر كثيرا وذكر لي 
إنــه فكر فــي اللحظــات األولى 
مــن االنفصال أن يســترد اإلقليم 
الشمالي، بأرســال قوة عسكرية 
إلى سورية، وتذكر قسمه باحلفاظ 
يعرف  وإنه  اإلقليمــني  وحدة  على 
مــدى تعلــق اجلماهير الســورية 
بالوحــدة العربية، لكنه في نهاية 

األمر شــعر إنه ال يستطيع أن يرى 
عملية تصادم جيشني عربيني،فقرر 
التســليم باألمر الواقع ، ألنه على 
قناعة بأن الوحــدة ال يجوز أن تتم 
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تأسيس اجلبهة الشعبية
 وإذ حتصل كارثة اخلامس من حزيران/ 
يونيو ١٩٦٧ ،فان احلكيم ومن معه 
من قادة احلركــة: وديع حداد وهاني 
الهندي ومحســن ابراهيم، يبدأون 
العمل على تأسيس فصيل مسلح 
يعمل على استرجاع األرض احملتلة، 
وإذ كان العمل يجري بدأب من أجل 
بلورة تنظيم يقود الكفاح املسلح، 
لكــن في هــذا اخلضــم فوجىء 
العاملون بغياب ممثل ) حركة فتح( 
عن االجتماعــات التمهيدية هذه، 
ومن ثم انطــالق ) فتح( في العمل 
املســلح منفردة، وإصدارها بيانات 
بأعمالها بدءا من أيلول/ ســبتمبر 
١٩٦٧ ممــا أدى إلــى حدوث شــرخ 
فــي العمل احلربي الفلســطيني 
وانقســام مازالت تعانيه القضية 
الفلسطينية حتى اآلن، األمر الذي 
إنشــاء  إعالنها  إلى  احلركــة  دفع 
العســكري املسلح حتت  جناحها 
لتحرير  الشــعبية  اجلبهة   ( إسم 
فلسطني( في ١١ من كانون األول/ 

ديسمبر ١٩٦٧.
في مذكراته  الدكتور جورج حبش 
هذه، التي لــوال دأب زوجته )هيلدا 
حبــش( ملــا رأت النــور، إذ اعتنت 
التــي خطتها  بهــذه الصفحات 
بيدهــا وجتــاوزت املئتــي صفحة، 
القائد حبش  املؤســس  إرث  ومتثل 
واحلركة واجلبهة ونضال الشــعب 
حاسمة  سنوات  في  الفلسطيني 
من تاريخه، ولكــي تضع احلقيقة 
بيــد اجلماهيــر، خــوف التعــدي 
والقرصنــة واالدعاء وما أكثره ومن 
ذلك قيام هاني الهندي بنشر وثائق 
احلركة مــن غير علــم احلكيم أو 

الرجوع إليه.
الدكتور فــي مذكراته هذه اليكاد 
احلقيقة،  يحابي، هدفه  وال  يجامل 
حتى املر منها، فإذ  يحاول البعض 

الدكتور  فإن  املؤسي  الواقع  جتميل 
يعلن بجــرأة أن غالبيــة األعمال 
القتاليــة التي خاضهــا املقاتلون 
ضد العــدو الغاصب، كانت قليلة 
التأثيــر، وال ســيما بعــد اتخــاذ 
كان  األمنية،  احتياطاتها  إسرائيل 
يرى في ذلك استنزافا لقوى الثورة، 
لذا اجته إلــى مجال قتالي آخر، هو 
خطف الطائــرات كي يوجه أنظار 
العالم نحو القضية الفلسطينية 
التي تولى قيادتها وديع حداد، فضالً 
عن إنشــاء بــؤر ثورية فــي األرض 
احملتلة، ويقــف طويال عند املبالغة 
الصادرة  العســكرية  البيانات  في 

عن فصائل املقاومة.
وصدقه  التاريخيــة  مســؤوليته 
مع الذات والفكــر ال تعفوانه من 
ذكــر احلقائــق على مرارتهــا، وما 
كان يحصــل ايام احلــرب األهلية 
اللبنانيــة )١٩٧٥-١٩٨٩( ليذكر أن 
وســرقت  حرقت  الوطنية  القوات 
االنعزالية،  القــوات  فعلــت  كما 
يذكــر:« إن هذه احلــرب كانت في 
غاية البشــاعة، وتلك البشــاعة 
لم تقتصر على مــا فعلته القوى 
االنعزاليــة فــي تــل الزعتــر، بل 
كانــت القوى الوطنيــة واملقاومة 
الكثير من  الفلســطينية تقترف 
األعمال التي تســيىء لسمعتها، 
التي حصلت  إن موضوع السرقات 
داخل األســواق التجارية أصبحت 
معروفة لدى اجلميــع ). ( لقد كان 
في إمكان القوى اليســارية أن متيز 
نفسها ).  ( وأذكر أني زرت منطقة 
الدامور بعيــد املعركة، ورأيت مدى 
الدمار الذي وقع فيهــا. كما أذكر 
أنني قرأت علــى أحد اجلدران:« من 
هنا مر ابو اجلماجم«، وتساءلت ). ( 
أين هو مصدر الفخر في مثل هذا 
التعبير؟ ومن هو أبو اجلماجم هذا 
الذي يسمح لنفسه أن يقترف مثل 
لسمعة  يسيىء  وهو  اجلرائم  هذه 
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وألن الدكتور جورج حبش لم يدون 
أو  ابانها- كما قلت انفا-  مذكراته 
ملخصا لهــا أو رؤوس أقالم، ونحن 
موقفه  نتفهــم  مذكراته،  قــراء 

الصعب وتنقله وتخفيه في أماكن 
متعددة، والتدوين قد يؤذيه ويكون 
دليال على إدانته، لذا فهو يدون في 
أماكن عدة مــن مذكراته هذه، أنه 
ما عــاد يذكر ما دار فــي االجتماع 
او  وأســماء من حضــره،  الفالني 
بعض مــن حضره مثال ذلك ما ورد 
على الصفحة ١٣٧:‹‹غير أن الشك 
بدأ يســاورنا في اجلدية التي ينظر 
بها هؤالء األشــخاص إلى املشروع 
عزاؤنا  كان  ولكــن،  طرحناه.  الذي 
هو ما ملســناه من اهتمام الرئيس 
جمــال عبــد الناصــر باملوضوع، 
بارتياحه إلى ما طرحناه.  وشعورنا 
لم أعد أذكر بطبيعة احلال النقاش 
الذي دار بيننا، ولكنني أذكر الصورة 
العامة التي كانت وهي اســتمرار 

عبد الناصر في األصغاء«.
وعدم التدوين جعله يذكر« ولكنني 
يوم  األلم  درجات  بأقصى  شــعرت 
السبت 10/حزيران/ يونيو حني أعلن 

عبد الناصر تنحيه عن أي 
منصب رســمي أو دور سياســي 
اجلمهورية.  رئاسة  من  واستقالته 
فقــد كنت كعشــرات املاليني من 
املواطنني العــرب الذين يريدونه أن 
يبقى رئيســا ويتحــدى، ويتعامل 
مــع ذلــك بوصفــه هزميــة في 
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وصحة األمر أن الرئيس ناصر ألقى 
خطــاب تنحيه املتلفــز عصر يوم 
اجلمعة احلزينة التاسع من حزيران/ 

يونيو.
وعــدم التدويــن جعلــه يغفــل 
التنظيمــات  بعــض  مشــاركة 
العراقية مع اجلبهــة أثناء معارك 
1970 ومعارك األغوار وجرش  أيلول 
القيادة  عناصــر  بعــض  ومنهــا 
املركزية للحزب الشيوعي العراقي 
ومنهم أبو ذر )عقيل اخلزاعي( الذي 
كان يصدر نشــرة خطية عنوانها 
)املســيرة الكبرى( تيمنا مبســيرة 
يوزعها  كان  )ماو(  الصيني  الزعيم 
وصل  القواعد  فــي  املقاتلني  على 
الذي طلب  القائد،  خبرها للدكتور 
اجتماع  في  وقال  وشكره  مقابلته 
للمفوضني السياسيني في احراش 
الشــيوعيني  من  تعلمــوا  جرش: 
مشــاركة  عن  فضالً  العراقيــني. 
بعض عناصــر حزب العمل العربي 
بقيــادة )أبو عدنان( هاشــم علي 
محســن،الذي كان رئيســا الحتاد 
نقابــات العمال في العراق ســنة 

١٩٦٤ وما تالها.
عــدم تدوين املذكــرات انياً، جعله 
العربية  اللجنــة  رئيس  يســمي 
العليــا التــي تولــت العمل على 
وقف إطالق النار بني اجليش األردني 
أواخر  الفلســطينيني  واملسلحني 
أيلــول 1970، يســميه )الباغــي 
األدهم( ص189وهواجملاهد التونسي 
)الباهي  الفرنسي  االستعمار  ضد 
األدغــم( وأول رئيــس للــوزراء في 
تونس بعد االســتقالل سنة 1956 
وإعالن اجلمهورية سنة 1957، وهو 
ما يطلق عليه )الوزير األول( في دول 
املغرب العربي، وكان هو الوزير األول 

التونسي وقتذاك.!
إن كتاب )صفحات من مســيرتي 
النضاليــة. مذكرات جورج حبش(؛ 
كتاب جديــر بالقراءة لذا ماجانبت 
احلقيقة  حبــش(  )هيلدا  أرملتــه 
حني دعــت كل مواطــن عربي حر 
إلى قراءته، ألنه يعبر تعبيرا صادقا 
الذي  التجربة  صاحــب  عن  ووافيا 
وموضوعية  شــجاعة  بكل  حتدث 
جارحة  كانت  مهما  احلقيقة  وقال 
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فاروق مصطفى
 

مترََّس موشــي بولص« فــي كتابِة 
أّنُه  ا، وحّتى  القصِص القصيرِة جدًّ
يضُع فوق عناويــِن قصصِه: قّصٌة 
ا، وفــي األغلِب أّن هذه  قصيرٌة جدًّ
القصــَص تتكّوُن ِمن ســطرَيِن أو 
ثالثِة أسطرٍ، وأحيانًا تصُل إلى أربعٍة 
أو خمســِة أســطٍر، وهو في هذا 
في  متفنًِّنا  مفرداتِِه  باجتباِء  يُعنى 
حتريِكها وتنقيِطهــا وتنصيِصها.

رئيَســنِي،  بأمريِن  قصُصُه  تُخبرنا 
األّول: غضُبــُه الّشــديُد ونفــورُُه 
األســياُن ِمن كلِّ مشهٍد استغورَ 
فيِه الفســادُ وعاَث في شــراييِنِه 
ومسالِكِه سوًءا وخرابًا، والّثاني هو 
التـفاتُتُه إلى عالِم احليواِن والّطيورِ، 
فثّمَة ألفٌة ووشائُج بينُه وبنَي عالِم 
العصافيرِ،  عالُم  وباألخصِّ  الّطيورِ 
في   ُ يتـــفنَّ فالكاتُب«موشــي« 
كســِب ودِّها وصداقِتهــا، وال يألو 
َجهًدا في توفيرِ أقــواٍت وأرزاٍق لها 
في حديقِة دارِه وحدائِق مقرِّ عملِِه 

في شــركِة نفِط الّشــماِل وحّتى 
في احلدائِق العاّمِة، وأصادُفُه مّراٍت 
وقد حمَل معه كيًســا أو مظروًفا 
مليًئــا بالقمِح أو الــّرزِّ حّتى ينثرُه 
للّطيورِ اّلتــي يصادُفها، وكثيٌر ِمَن 
الكّتاِب أمثال » دوستويفســكي« 
تامر«  و«جــاك لنــدن« و »زكريــا 
الكتابــَة عن  وغيرهــم تعاطــوا 
وأبدعوا في  عالِم احليواِن والّطيــرِ 
عندما  وكذلَك)موشــي(  إضاءتِِه، 
يقارُب هــذا املضمارَ يجيُد صنعَتُه 
عن  قّصِه  نــزوُة  وتبلُغ  القصصّيَة 
هذه الكائنــاِت منتهاها وِمن دنيا 
ذواِت الّرفيــِف ودنيــا ذواِت الهريرِ 
الفراشــاِت  مشــاهِد  إلى  ينتقُل 
واحللزونــاِت وأيِّ كائٍن في الّطبيعِة 
ويحاوُل  يتأّملُُه  ويظلُّ  يســتوقُفُه 
أْن يقــصَّ علينا احلكمَة ِمن وجودِِه 
وحزنِِه املنداِح عنــد بوارِِه وتعّرِضِه 
املعنونِة  قّصِتِه  ففي  املهالِك.  إلى 
بـ )فراشاٌت( يدّلنا الطريق إلى هذه 
الكائناِت الّرقيقــِة بَناِت الطبيعِة 
امللّونــاِت، إاّل أنَّ قســوَة احليــاِة ال 

أثنــاِء حتليِقها  تترُكها وهــي في 
ذاَك  فعنَد  املركباِت،  بزجاِج  ترتطُم 

تُعَجُن وتُهرَُس بال رحمٍة.
أجُد  بولص(  )موشــي  في قصِص 
أو الــّراوي يلتقــُط هذه  الّســاردَ 
املشاهَد احلياتّيَة ِمن زوايا عّدٍة، حّتى 
ينظر إليهــا بدّقٍة وإمعــاٍن، وثّمَة 
صراٌع أو نزاٌع بنَي هذِه الكائناِت التي 
يحكي عنهــا وقوى أخرى غامضة 
وهو  بالكتماِن،  حتيُطهــا  مخفّية 
الّصــراِع اخلفيِّ  يحاوُل نقــَل هذا 
أو الّنــزاِع الكامِن بــاذاًل َجهَده في 
الكشــِف عن خفايــاُه، وعند ذاَك 
انّيِة ويلقي  يتخّفُف ِمــن آالِمِه اجلوَّ
عنه أطمارَ مواجِعِه. لقد استطاَع 
أْن يلتقَط املشــهَد وأضاَءُه وصّبُه 
في ورشِتِه احلكائّيِة، وكأّنُه تخّفَف 
ِمن وجٍع مابرَح يثـــقُل عليِه. وفي 
احلِدأِة  )طيــورُ  املوســومِة  قّصِتِه 
الّسوداِء امللعونِة( ينقلنا إلى أجواِء 
ى الّنيراِن  احلقوِل اّلتي أصابتها حمَّ
إلى  االّتهــاِم  أصابُع  َهــْت  ُوجِّ وقد 
الكثيرِ ِمَن اجلهــاِت، ولكنَّ القاصَّ 

إلى طيورِ  اّتهاِمــِه  أصابــَع  يُوّجُه 
احلِدأِة اّلتي تلتقــُط عيدانًا ُمّتِقدًة 
القمِح.  ســنابِل  على  وتُسقُطها 
واحلِــدأُة كما تُخبرنا كتــُب الّلغِة، 
طائٌر ِمَن اجلوارِح ينقضُّ على اجلرذاِن 
واألطعمــِة والّدواجــِن ونحِوهــا، 
ويُقاُل في األمثــاِل هو أخطُف ِمَن 
احلِداِة وجُتَمــعُ املُفردُة: ِحداٌء وِحدآٌن، 
واملفارقُة هنا ال تستطيُع أّيُة ِجهٍة 
توجيَه أصابِع االّتهاِم إليها حّتى لو 
توّفرْت اإلثباتاُت، فكما يُعّلُق الّراوي 
» فلْن يأخَذها القضاُء على محمِل 

.» اجلدِّ
يلتقُط  »موشــي«  الكاتُب  هو  ها 
مشهًدا شــارعيًّا صاِحَبُتُه)قّطٌة(، 
ففي القّصــِة اّلتي حملْت عنواَن« 
قّطٌة عند بّوابِة مطعٍم«فهو يلقي 
أضواَءُه على ِقّطٍة ســعيدٍة أكلْت 
حّتى التُّخمة فاستلقْت إلى جانِب 
نيا وَمْن فيها  الّرصيِف ناســيًة الدُّ
الّرائحنَي والَغاديَن حّتى لو جاَء  ِمَن 
امُلدرِ  الّطوفاُن فهي في كســلِها 
ألّنها شــبعْت وأحاطتها الّسعادُة 

تنظُر  وأنَت  ــالُم.  السَّ الّدنيا  وعلى 
أنواًعا مختلفًة  تلقى  ِقصِصِه  في 
ِمــَن الّطيــورِ وتقُع علــى ضروٍب 
عّدٍة ِمَن احليوانــاِت، تقرأُ القصَص 
أجنحِة  رفيِف  ِمن  زّخاٌت  فُتمطُرَك 
العصافيــرِ واليمــاِم واحلمامــاِت 
والببغــاواِت والغربــاِن واحلِداِء )ج/ 
ِحــدأة( وتخطو فوق قوارِع قصِصِه 
والكالُب  الِقطــُط  معَك  فتخطو 
يََكُة، وتسمُع أزيزَ الّنحِل وتهوميِ  والدِّ
ترسُم  وهي  األرَْضِة  ودَبيِب  الّدبابيرِ 
رمَُبا  وتقوُل  احليطاِن  على  خرائَطها 
الكاتــُب تخّصَص في علِم األحياِء 

والفيروساِت الّدقيقِة.
َم )موشــي بولــص( ملُتلّقيِه       قدَّ
أكثرَ ِمن َعْشــرِ مجاميَع قصصيٍَّة 
يُتها  ولكــنَّ الِقصــَص اّلتــي تلقَّ
أّيــة مجموعٍة  لــم تضْمها  منُه 
ِمن تلــَك اجملاميِع، إالَّ أّنها ســوف 
تظهُر فــي مجموعٍة جديدٍة، وكلُّ 
هذه القصِص تتمّتُع بسالســِتها 
وتكتنُز  ــديِد  الشَّ بإِيجازِها  وتتمّيُز 
العادّيــَة  األشــياَء  بالتقاِطهــا 

البسيطَة، إالَّ أّنها تُْعَجُن بني يديِه 
مضافًة إليها أفاويه فّنِه. فإذًا هي 
ِقصٌص ثرّيٌة بفنِّيَِّتها وقدرتِها على 
استمالِة املُتلّقي واالندهاش والّتأثُّر 

بعواملِها اجلميلِة املتمّيزِة.

الدكتور جورج حبش في صفحات من مسيرته النضالية

»موشي بولص« في اضمامٍة جديدٍة ِمن قصصِه غيِر المنشورِة
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أمجد مجدوب رشيد ـ المغرب:
 

علي الســباعي قــاص عراقي،الوالدة 
واملنشــأ إنســاني الهوى،عرفته منذ 
2014 هــذا القــاص املتميــز  تعرفت 
عليه من الفضــاء األزرق،وامتدت هذه 
الصداقة سنوات وقرأت له،وشغفتني 
كتابته بــدأت ثمارها تنضــج، فكان 
ط1- الذاكرة((  ومرايا  ))الســرد  كتاب 

الذي جعلت  الكتــاب  2016.وفي هذا 
له نصيبــا منه درســت قصصا من 
جندي  أرملــة  مجموعته:«مدونــات 
مجهــول« وركزت علــى نضاله ضد 
يكون  يــكاد  الذاكرة،وهــذا  مســح 
مشــروعه الوجــودي، وظهــرت لــه 
الراقص«  الزمن  :«إيقاعات  مجموعته 
ولم يكــن الكتاب قد ارســل للطبع 
،فأضفت دراســة عن هــذه اجملموعة 
وكانــت بعنوان:«العجائبــي والرمزي 
في الكتابــة القصصية ،قصة عرس 
في مقبــرة« .وحضر في كتابي اجلديد 
الســيميائية  :األنســاق  الســرد   ((
والتخييــل(( ط 2019/1 بالعراق..حيث 
تناول الكتاب جتربتــه القصصية في 
ســياق جتارب قصصية عربية أخرى ) 
خمس جتارب خليجية و سبع  أخريات  
من  باقــي الــدول العربيــة( وهكذا 
مت مقاربــة أعمالــه القصصية ومن 
أهمها مجموعته: ) )  مســلة األحزان 

السومرية (( .
نقدم للقارئ الكرمي قبســا من جتربة 
هذا املبدع من خالل احلوار التالي والذي 
يحمــل خبر فوزه باملرتبــة الثانية في 
مسابقة للقصة القصيرة جدا والتي 
عل إثرها مت إصدار كتابه القصصي: ) ) 

ألواح .. من وصايا اجلد   ((.ط2019/11.

 كيف يُعرُف علي السباعي الكتابة 
القصصية؟

- فــن أدبي قــدمي رفيع جامــح مراوغ 
النور حكايــة مكتوبة  أبصــر  عاملي، 
مســتمدة من الواقع تســجل أحداثاً 

مــر بها اإلنســان فتح فيهــا عينيه 
على مشــهد الكوارث وعايش احلروب 
الطويلة فــي فترة معينة من الفترات 
ســواء كانت أحداثاً كبيــرًة أم حدثاً 
واحداً، وهــذه الكروب والكوارث تركت 
في نفــس املبدع أثــراً، فكتبها لتعبر 
عن حياته ومشكالتها، لتلبي حاجاته 
اإلنســانية واالجتماعية والنفســية 
ولكونها  والوقائع،  لألحداث  بســردها 
فن مراوغ وحصان جامح، البد لها من 
فارس بارع وماهر يكبــح جماح فرس 
القصة القصيــرة، هذه الفرس احلرون 
الرائعة  اجلميلة  املراوغة  املشاكســة 
جعلت مهمة املبــدع أن يربطنا باآلم 

اإلنسان الرئيسة في هذا الكون. 

 حصلت مؤخــراً على املركز الثاني 
فــي مســابقة القصــة القصيــرة 
جداً دورة نظمتها منشــورات أحمد 
املالكــي بالعراق. مــاذا حملت هذه 

املناسبة لك؟
- حملــت لي آالمــاً جديــدًة وأحزاناً 
إضافيــًة وأعبــاًء كبيرًة وقارئــاً نابهاً 
جديــداً يقرأ هذا الفــن األصعب بعد 
انحسار الضوء عن القصة القصيرة. 

 » ألــواٌح . . . مــن وصايــا اجلــد » 
مجموعــة قصصيــة تضــاف إلــى 
إيقاعات  مجاميعــك القصصيــة:) 
الزمــن الراقــص، زليخات يوســف، 
بنات اخلائبــات، مدونات أرملة جندي 
السومرية  األحزان  ومسلة  مجهول، 
. . . (، وغيرهــن. هل تقتــرح في هذه 

اجملموعة منطاً آخر للكتابة؟
- رفعــت راية القّصــة القصيرة جداً 
خفاقــة مرفرفــة بقصــص مفعمة 
براهنية العراق الذي أعيشــه قصصاً 
كتبــت كل يــوم حيــاة العراقيــن، 
بالعراق،  وعشــت بكتابتهــا مليئــاً 
حاولت بكتابتها أن ال أســجن نفسي 
فــي منط قصصــي معن جلــأت إلى 
و«  تدوينها،  الصافيــة فــي  البــراءة 
غاية األدب هــي أن ال يطلق الغبار بل 
الوعي » مثلما علمني صديقي » وول 

ســوينكا » بذلك يكون جوهر القصة 
التي أكتبهــا يتمحور حــول عذابات 
اإلنســان في عاملنا املوغــل في اخلراب 
واملذابح  واجملاعات  واحلروب  واالضطراب 
واملمتلئ باملأزومن واملوتورين واملتوترين 
واملضطهدين والهامشــين هو عالم 
القصــة القصيرة املثالــي باعتبارها 
أداة متميزة فنياً وإبداعياً على مقاربة 
هذا العالم، إنه عصرها، عصر قصص 
مبنزلــة برقيات من اجلحيــم العراقي  
وتعتبر بامتياز ملحمة اإلنسان املتمدن 

في هذه احلياة. إن األساس في األجناس 
لوجودها  والدافع  اإلبــداع،  هو  األدبية 
هو املكان املالئــم للحديث عن قضايا 
اإلنســان، وميلك كتابها صفة كونهم 
باعثي احلياة في نصوصهم اإلبداعية، 
ألنها تفتح بابــاً لإلطالع على املعاش 
ومتزقات الواقع، وأعتبرها أقرب ما تكون 
اإليجاز،  البالغــة في  العرب  ملا يقوله 
معرباً فيها عن اعتقــادي بأن القصة 
احلقيقي  في شــكلها  القصيرة جداً 
جتســيد للبالغة في اإليجاز. اعتمدت 

مــا اعتمدته العــرب قدميــاً احلبكة 
وبث  التوصيف  فــي  حتــى  احلكائية 
الرسائل واألخبار، ألنها تعبر عن احلالة 
العراقية ليس من واقع سياسي ثوري 
فقط، وإمنا انعكاس احلالة السياسية 
على اإلنســان في حياته االجتماعية 
حتتاج  مازالــت  لكنها  وســلوكياته، 
إلى غاية واهتمــام اكبر من املثقفن 
باعتبارها الصورة اليومية التي تعكس 
مفارقــات مجتمع مليء باملتناقضات، 
القصة القصيرة جــداً هنا متثل حالة 

وطن معذب.

 ما ســر هــذه العودة إلــى التاريخ 
واحلضارة العراقية القدمية؟
» ألواٌح . . . من وصايا اجلد »

»زليخات يوسف »
 »مسلة األحزان السومرية »

- ...ألن احلاضر ســيء وعائم وبال جذور، 
هي دعــوة للعودة إلى اجلــذور حتى ال 
نكون سطحين ألننا أصحاب حضارة 
عريقة وكل ما هو قــدمي أصيل وجيد 
وخلوق وخالق ومبــدع ... وهي محاولة 
منــي لللفت نظر الشــّبان ملاضيهم 
العريــق وجلعلهم يتكــؤون على أرث 

حضاري عميق وغني وثر وعريق..

 ماذا ميكــن أن يقــول القاص علي 
الســباعي عــن واقــع القصــة في 

العالم العربي؟
- تراجع جنس القصــة القصيرة في 
العالــم العربــي مؤخراً إلــى مراتب 
متدنيــة مقارنة بالروايــة التي باتت 
تعيش ذروتها، هجــر الكّتاب للقصة 
القصيــرة جعلهــا تعاني مــن أزمة 
حقيقيــة، يلمســها كل مشــتغل 
ومهتم بالكتابة اإلبداعية، رغم وجود 
الكم الكبير من اجملموعات القصصية 
على رفوف املكتبات العامة والتجارية، 
إال أن اهتمام القــراء محدود جداً بها، 
فاألولويــة للرواية، كمــا انحاز النقاد 
لتناول الروايــات والكتابة عنها، فهي 
الرفوف، وحلم  العصر، وسيدة  موضة 

كل كاتب أن يقال إنه روائي.

 ملن يقرأ علي السباعي؟
- أعتبر نفســي قارئاً للشعر وللسرد 
العراقي والعربي والعاملي ، وأقرأ لكبار 
كتــاب القصــة والرواية فــي العالم 
اللذيــن تفتح كتاباتهــم على روحي 
لفؤاد  أبواباً، أقــرأ عراقيــاً  وعواملهــا 
ومهدي  نــوري  امللك  وعبــد  التكرلي 
ونزار عبــاس وغائب  الصقر  عيســى 
طعمة فرمان والشاهق محمد خضير 
وعبد الستار ناصر وعبد الرحمن مجيد 
الربيعي وكاظم األحمدي وعبد اخلالق 
الركابي واحمد خلف وجليل القيسي 
األســدي  وفهد  أحمــد  اإلله  وعبــد 
العــراق فضالً عن  وغيرهم من كتاب 
جنيب محفوظ وتوفيق احلكيم ويوسف 
إدريس ويوسف السباعي وعبد الرحمن 
منيف والشــاهقة نوال الســعداوي 
وادوارد اخلــراط وإبراهيم أصالن وجمال 
تامر  وزكريا  وصبري موسى  الغيطاني 
وعبــد الســالم العجيلي وواســيني 
األعرج وياسمينة خضرا والطاهر وطار 
وأحالم مستغامني، ولعبد الكرمي برشيد 
وعبد الكبير اخلطيبي ومحمد شكري 
ومحمــد زفزاف  وغيرهــم من العرب، 
دوستويفســكي  الكبير  عــن  فضال 
وأدغار  وبوشكن  وكوكول  وتشيخوف 
ألن بــو وموبســان وميــالن كونديرا 
وارنســت همنغواي وجون شــتاينبك 
غارســيا  وغابريل  وديفيد ســالينجر 
ماركيز وكاليفينو وباتريك زوســكند، 
وغيرهــم من كتاب العالــم وروائييه. 
هذا التالقح العراقي والعربي والعاملي، 
هو الذي متثلته كي يكون معيناً لي في 
عملية اإلبداع، فضالً عن جتارب حياتية، 
وما قد يصلنــا من جتارب اآلخرين على 
املســتويات كلها، ويجب أن ال ننسى 
موهبة الكتابة وهذا اإلصرار الشغوف 
بأخــذ موقع في هذا اخلضــم الهائل 
من مختبرات اإلبــداع وعوالم الكتابة 

املعذبة واجلميلة في آن معاً.

 مباذا حتلم أيها القاص؟
-  أَْن أَُخلََّد كما ُخلَِّد األُلى من قبلي.

يتألف الكتاب 
)608 صفحات 
بالقطع الوسط، 
موثقًا ومفهرسًا( 
من مقدمة 
وثمانية عشر 
فصاًل في ثالثة 
أقسام وخاتمة. 
تضم المقدمة، 
وهي بعنوان 
»موضوع البحث: 
السوسيولوجيا 
الدينية ونظرية 
المعرفة«، 
موضوعي الكتاب، 
وهما: تحليُل 
أبسط دين معروف 
بهدف تحديد 
األشكال األولية 
للحياة الدينية

أعتبر نفسي قارئًا 
للشعر وللسرد 
العراقي والعربي 
والعالمي ، وأقرأ 
لكبار كتاب القصة 
والرواية في 
العالم اللذين تفتح 
كتاباتهم على 
روحي وعوالمها 
أبوابًا، أقرأ عراقيًا 
لفؤاد التكرلي 
وعبد الملك نوري 
ومهدي عيسى 
الصقر ونزار عباس 
وغائب طعمة 
فرمان والشاهق 
محمد خضير وعبد 
الستار ناصر وعبد 
الرحمن مجيد 
الربيعي وكاظم 
األحمدي وعبد 
الخالق الركابي 
واحمد خلف وجليل 
القيسي وعبد 
اإلله أحمد وفهد 
األسدي وغيرهم 
من كتاب العراق 
فضاًل عن نجيب 
محفوظ وتوفيق 
الحكيم ويوسف 
إدريس ويوسف 
السباعي وعبد 
الرحمن منيف 
والشاهقة نوال 
السعداوي وادوارد 
الخراط وإبراهيم 
أصالن وجمال 
الغيطاني وصبري 
موسى وزكريا 
تامر وعبد السالم 
العجيلي وواسيني 
األعرج وياسمينة 
خضرا والطاهر 
وطار وأحالم 
مستغانمي، ولعبد 
الكريم برشيد وعبد 
الكبير الخطيبي 
ومحمد شكري 
ومحمد زفزاف  
وغيرهم من العرب

11 الملف

القصة القصيرة فن مراوغ وحصان جامح
حوار مع القاص العراقي علي السباعي:

صدر عن سلسلة »ترجمان« في املركز 
السياسات  ودراسة  لألبحاث  العربي 
للحياة  األوليــة  األشــكال  كتــاب 
في  الطوطمية  املنظومــة  الدينية: 
أســتراليا، وهــو ترجمة رنــدة بعث 
العربية للطبعة اخلامسة من كتاب 
إميل دوركهامي املنشــورة بالفرنسية 
 Les Formes élémentaires de
 la vie religieuse – Le systeme
والصادرة   ،totémique en Australie

في باريس في عام 1968.
يطّور دوركهامي في هذا الكتاب نظرية 
عامة عن الدين بتحليل املؤسســات 
الدينية البدائية األبسط، ويجادل بأن 
الدين مجموعة من العقائد والعادات 
ومرتبطة  متبادلــة  عالقــات  بينها 
تصوراً  ويقترح  مقدســة،  بأشــياء 
جديــداً للدين وللقــوى االجتماعية 

التي ينتجها.
صفحــات   608( الكتــاب  يتألــف 
بالقطع الوســط، موثقاً ومفهرساً( 
في  وثمانية عشر فصالً  من مقدمة 
ثالثة أقســام وخامتة. تضم املقدمة، 
البحث:  »موضــوع  بعنــوان  وهــي 
ونظرية  الدينيــة  السوســيولوجيا 
املعرفة«، موضوعــي الكتاب، وهما: 
دين معــروف بهدف  أبســط  حتليُل 
للحياة  األوليــة  األشــكال  حتديــد 
األساسية  املفاهيم  ونشوُء  الدينية، 
في الفكر وأســباب االعتقاد أن لها 

أصالً دينياً، ومن ثم أصالً اجتماعياً.

تصورات في الدين األولي

في القســم األول من الكتاب، والذي 
جاء بعنوان »مسائل متهيدية«، أربعة 
فصــول. في الفصــل األول »تعريف 
الدينية والديــن«، يبحث  الظاهــرة 
دوركهــامي في الدين املعــّرف مبا فوق 
الطبيعي والغامــض، ناقداً مفهوم 
الغامض من حيث هــو ليس بدائياً، 
كما يبحث فــي الدين معّرفاً مبوجب 
فكرة اهلل أو الكائن الروحي، واألديان 
التي ال إلــه فيها، واألديــان الربانية 
والشــعائر التــي ال تتضمــن فكرة 
انقســام  في  يبحث  ألوهية. كمــا 
ودنيوية،  مقّدســة  إلــى  األشــياء 
والتمييز بن الســحر والدين، وفكرة 
األديان  تســتبعدها  التي  الكنيسة 

الفردية.
»التصورات  الثانــي،  الفصــل  وفي 
الرئيســة فــي الدين األولــي«، مييز 
دوركهــامي بــن األرواحيــة وعبــادة 
الطبيعة، ناقــداً أطروحات األرواحية 
مميزاً  النفــس  فكرة  نشــوء  الثالث: 
بينها وبن الفكرة املزدوجة؛ تشــكل 
فكــرة الروح قائالً إن املوت ال يفســر 
روح؛ وحتّول عبادة  إلــى  النفس  حتول 
األرواح إلى عبــادة طبيعية. ويخلص 
إلى أن األرواحية تختزل الدين إلى أال 

يكون سوى منظومة هلوسات.
ويتابع دوركهامي فــي الفصل الثالث 
»التصورات الرئيسة في الدين األولي 
)متابعة(«، بحثه في عبادة الطبيعة، 
عارضــاً املذهــب الطبيعــي وفــق 
التمييز املزعوم  ماكس مولر، متناوالً 
بــن الديــن وامليثولوجيــا، والنزعة 
ال  رأيه،  بحســب  التي،  الطبيعيــة 

تفســر متييز األشــياء إلى مقدسة 
ودنيوية.

ثــم يقــّدم فــي الفصــل الرابــع 
»الطوطميــة بوصفها دينــاً أولياً«، 
الطوطمية،  ملســألة  موجزاً  تاريخاً 
واحلاجــة إلى منهج ســيتطرق من 
أجله، في الكتــاب، إلى الطوطمية 

األسترالية.

العقائد األولية
يضم القسم الثاني املعنون »العقائد 
األولية«، تســعة فصول. يستكمل 
فيها املؤلف أبحاثه مفتتحاً القسم 
»العقائد  بعنــوان  اخلامس  بالفصل 
يبحث  وفيــه  احملض«،  الطوطميــة 
دوركهامي في الطوطم بوصفه اسماً 
بوصفه  الطوطــم  وفي  لعشــيرة، 
والرسوم الطوطمية احملفورة  شعاراً، 
في األشياء أو املوشومة في األجساد، 
وينتهي إلى تناول الطابَعن؛ املقدس 

واالصطالحي للشعار الطوطمي.
الفصــل  فــي  دوركهــامي  ويــدرس 
الطوطميــة  »العقائــد  الســادس 
احملــض )متابعة(«، الطابــع املقدس 
للحيوانــات الطوطميــة، وهو، كما 
يرى، أقل وضوحاً من الطابع املقدس 
للشــعار. كما يدرس قرابة اإلنسان 
واألســاطير  الطوطمي،  احليوان  إلى 
اخملتلفة التي تفســر هــذه القرابة، 
قائــالً إن الطوطمية ليســت عبادة 

احليوانات.
الســابع  الفصــل  ويســتمر فــي 
الطوطمية  »العقائد  ذاته  وبالعنوان 
احملض )متابعــة(«، متناوالً املنظومة 

الكونية للطوطمية ومفهوم اجلنس، 
مــن تصنيف األشــياء في عشــائر 
النوع  بنشوء  مروراً  وطبقات،  وأفخاذ 
البشري، وانتهاًء باملعنى الديني لهذا 

التصنيف.
وكــذا احلــال فــي الفصــل الثامن 
احملــض  الطوطميــة  »العقائــد 
املؤلف  فيه  يبحــث  والذي  )خامتة(«، 
في الطوطم الفردي بوصفه اســم 
علم لــه طابعه املقــّدس، وبوصفه 
بن  الصالت  وفي  شعاراً شــخصياً، 
اإلنسان وطوطمه الفردي والطوطم 
اجلماعــي. كما يبحــث في طواطم 

اجملموعات اجلنسية.
املوســوم  التاســع  الفصل  في  أما 
»أصــول هذه املعتقــدات«، فيعرض 
دوركهــامي النظريــات التي تنســب 
ســابق،  ديــن  إلــى  الطوطميــة 
والنظريات التي تنســب الطوطمية 
الفردية،  الطوطمية  إلــى  اجلماعية 
ونظرية فريزر احلديثة أي الطوطمية 
النغ  ونظرية  واحملليــة،  املفاهيميــة 
القائلة إن الطوطم ليس سوى اسم، 
النظريات كلها  أن هذه  مستشــفاً 
ال تفســر الطوطميــة إال من خالل 

مفاهيم دينية تسبقها.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

إميــل دوركهــامي: أحــد رواد علــم 
وذو  واألنثروبولوجيــا،  االجتمــاع 
أســتاذا  كان  عامليــة.  ســمعة 
فــي  االجتمــاع  وعلــم  للتربيــة 
ومن  بباريــس،  الســوربون  جامعة 
مؤسسي املدرسة الفرنسية لعلم 

 L›Année االجتماع. أّســس مجلة
sociologique  في عام 1896، ونشر 
فيها بحوثه وبحوث طالبه وزمالئه 
األكادمييــن. تأثر مبن ســبقوه، ومن 
أهمهم هربرت سبنســر وأوغست 
كونت، وكان تأثيره كبيًرا في باحثن 
أتــوا بعده، ومنهم مارســيل موس 
وبيار بورديو وموريس هالبواخ وكلود 
ليفي شــتراوس. من أهــم أعماله: 
في تقســيم العمــل االجتماعي؛ 
االنتحــار؛ قواعد املنهــج في علم 

االجتماع.
مترجمــة ســورية،  بعــث:  رنــدة 
فــي  ماجســتير  علــى  حاصلــة 
من  الفورية  والترجمــة  الترجمــة 
جامعة دمشــق، وعلــى دبلوم في 
الترجمة مــن جامعة ليون الثانية. 
أزمة الهويات )كلود  من ترجماتها: 
دوبار(؛ أزمة الطبقات الوسطى في 
املشرق العربي )إليزابيث لونغنيس(؛ 
الباب - مقاربة إثنولوجية )باسكال 

ديبي(.
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محمد زكي ابراهيـم 

التطــرف  أن  املعاصريــن  يؤمــن بعــض 
الدينــي، الذي أصبح ظاهــرة مخيفة في 
املنطقة، ناجت عن القمع والتهميش ورفض 
اآلخــر. ويرون أن انتشــاره رد فعل طبيعي 
التي  االســتبدادية  األنظمة  لسياســات 
حكمت لســنوات طوال في بالدنا العربية، 
ولــم تســمح إال بقدر ضئيل مــن احلرية 

واملشاركة في السلطة. 
وألن حقبة ما بعد احلــرب العاملية الثانية 
امتــازت بقيــام حكومات احلــزب الواحد، 
وهيمنــة العســكر، ودولة اخملابــرات، فإن 
فرضية ظهور التطرف الســلبي لو حدثت 
فإنها تبدو مبررة. وميكن في ضوئها تفسير 
خروج اجلماعــات التكفيرية إلــى العلن، 
بســبب ما مارســته من تكميم لألفواه، 

ورقابة على العقــول. غير أن احلقيقة أنها 
لم تبد أي تذمر، ولم حترك أي ســاكن، ولم 
تطلــق أي رصاصة، ضد هــذه احلكومات. 
وكانت فــي كثير مــن األحيان جــزًء من 

أجهزتها األمنية. 
ما حصل هو علــى العكس من هذا متاماً. 
فجل جماعات التطرف الديني نشــأت في 
ظل أنظمة دميقراطيــة، تؤمن بالتعددية، 
واحترام األديان. وكانت تتمتع فيها باحلرية 
املطلقة في العمل واحلركة والتنقل. األمر 

الذي شجعها على التمرد وإعالن الثورة. 
واملفارقة أن هــذه اجلماعات أفصحت عن 
ســقوط  حال  اخملتلفة  منظماتهــا  والدة 
األنظمة الشــمولية. وبدأت بشن حمالت 
الطوائف  مــن  ضاريــة على خصومهــا 
األخرى، وعلى أعدائها اجلدد في مؤسسات 
الدولة األمنية. وكأنها خرجت لالنتقام من 

انهيار االســتبداد السياسي الذي أطاحت 
بــه اجلماهير الغاضبة. وكثيــراً ما أعلنت 
احلرب علــى الدميقراطية بدعوى أنها نتاج 
العلمانية الغربية. ومعنى ذلك أن النظام 
الدميقراطي القائم على االقتراع التمثيلي 
وحرية العمل السياسي واحترام العقيدة، 
الديني،  العنف  ليس ضمانة الضمحــالل 
وال وسيلة المتصاص نقمة املعارضن. بل 
هو الوسط الذي تظهر فيه هذه الظواهر 
مجتمعــة. أما ضحية هــذا العنف فهو 
أو املستضعف. وهذا األمر  الطرف احملكوم 
ينفي بشــكل واضح فرضية خنق احلريات 

اآلنفة الذكر. 
علــى أن التطــرف الديني ال يعنــي دائماً 
اللجــوء إلى العنف، فقــد كان هناك في 
البالد اإلسالمية وغير اإلسالمية أشخاص 
مييلــون بعقائدهم إلى أقصــى اليمن أو 

ينتقلــون بأفكارهم إلى أقصى اليســار، 
لكنهم لــم يلجئوا إلى القتل والســبي 
والتدميــر واالختطــاف. كمــا هــي حال 
اجلماعــات املكفرة التي ظهــرت ألول مرة 
فــي العصر احلديث، أواخــر القرن املاضي. 
مثل هذا التطرف أســهم في بلورة كثير 
الدينية، وأمدها  الدينية وغير  العقائد  من 
بذخيرة فكرية. فهــو تطرف يحمل بعض 

اإليجابية. 
اجلماعية  واإلبــادة  التكفير  أن  والصحيح 
أنواع اإليــذاء هي أفكار  وممارســة أقصى 
داخلــة في صلب عقيدة هــذه اجلماعات، 
وليست نتاجاً الضطهاد خارجي. ومتى ما 
وجدت الفرصة سانحة لإليقاع بخصومها 
فهي ال تتردد في فعل ذلــك. وفي الغالب 
ال تتوفــر هذه الفرص إال فــي ظل أنظمة 
الرأي  متساهلة ومتسامحة، تؤمن بحرية 

والعقيدة والدين. وال تضــع قيوداً على أي 
نشــاط سياســي أو فكري أو دعوي، إال إذا 
كانت مضرة باجملتمــع، أو مفضية به إلى 

الدمار!

التطرف! 
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فرانك كونجراخت
ترجمة عماد فؤاد

بُستانّي غاضب على حديقة
لو أردت األشياء كّلها على طريقتك 

يا بستان
فهي كّلها كما أردت

ولو كانت األشياء على طريقتنا
فهي كّلها.. لنا!

سّيئة هي األشياء كّلها
ونحن.. لم نعد فرحني كفاية

لكّنها.. األشياء
لم تصبح كما أردت لها أن تكون

يا بستان!

رغبة
في قطارنا اخلاص جنلس

قطار  وصــول  منتظرين  جنلــس.. 
»أوستنده«*

حامــالً اثنتــني أو ثالثاً مــن بنات 
عمومتنا

العريضة املصنوعة من  بقبَّعاتهّن 
اخلوص

ننتظر في زاوية مقصورة القطار
فيمــا تتقّلب القطــط في كتاب 

»القوائم األمامّية للحيوانات«
ونحن نشرب.. ونشرب

نشرب »چنيفر« و«ليكورن«
وبعــد برهة نبدأ فــي االهتزاز من 

ضحكنا
وصدقنا في الكالم

ورويداً رويداً
تصبح ضحكاتنا مدّوية

فبنات عمومتنا لم يظهر لهنَّ أثر
في قطار »أوستنده«.

م تََقدُّ
جلميع الّسيارات التي تئّز حتت املطر

جوار نافذتي،
مصابيح أمامّية قوية وُمضاءة،

وهي تعبر انحناءة الّطريق،
ما أمتّنــاه أن تكون في طريقها إلى 

مكان ما
وأن تكــون الّســيارات التي تليها 

مختلفة
وليست دائرة

تلك التي دون سبب
تُبعُث من جديد

من قبل اجملنون غير مرئّي ذاته.

1975
سنوات جميلة كانت آنذاك

الّروح تعصف بالّتجمعات
خالل ساعات عمل اآلخرين

بتضخيم املوسيقى إلى أقصاها.
كانت سنوات جميلة

حيث تأّسس ميل الّطبقة العاملة 
للهرج

بشكل قاطع.
لكن من الّسماء الفارغة

سقطت
ربطة عنق هائلة.

ال أستطيع الّنوم
ال أستطيع النوم

نهر »ماس«** جديد
قليل أو كثير منه يكفيني

لكــن فــي العتمــة املترامية لن 
أستطيع فعلها

موجة صغيرة تتسّلل من الّضفة
آالف غيرها يهربن معها

يتصادمن ويتشابكن مع بقعة املاء 
الّسوداء

في الّطريق إلى املصابيح البعيدة
ال أستطيع الّنوم
نهر »ماس« جديد

فيما أضطجع
ألفّكر في الفتيات الّثقيالت

الالتي ال أستطيع حملهّن
بسهولة.

أبي.. دليل املاء العذب
)1(

ينسى أبي - شيئاً فشيئاً -
كّل شيء كان يعرفه جّيداً من قبل

عقله
طائره الذي طار بعيداً

وليست ثّمة بقرات لتترك أثراً على 
األرض

أحبَّ أبي الّسحب
لكّنها كانت جبال نسيانه

ال تصنع أثراً لنفسها في الهواء
وال أحد سيصارحها بذلك.

حتى املصارحة لن تســاعدها في 
شيء

فالّسحب
ال تعرف ما الذي تفعله.

)2( 
بالطريقة  وطيــوره  ُعّماله  ث  يحدِّ

ذاتها
بنعومة شديدة ال تتناسب مع رجل
الّزرازير، الّدجاجات العتيقة، اجلرذان

تتحّول أمامه إلى أبناء
قال لشــحرور في البستان: »وماذا 

بعد يا بُني«
وحني انتبهُت

وجدته يُحّدثني!
)3(

تتبّدد جبال الّســحب الهادئة في 
الهواء

أحبَّ أبي هذه األشياء
برسائلها الغريبة

اجلسور،  البيوت،  فوق  معّلقة  وهي 
أسوار احلدائق

وفــوق بقــع امليــاه حيــث تكمن 
األسماك..

)يجب عليك أحياناً أن ترعاها
كما لو كنَت مسؤوالً حكومّياً(.

)4(
مؤكد أّن شخصاً ما

ه ر به.. وذمَّ شهَّ

وإال فلمــاذا يتوّقف بهذه الّطريقة 
الغريبة في الغرفة

ثقيالً كأنَّ الّرصاص في قدميه
يقول القانــون: »ممنــوٌع أن تصيد 

األسماك بُطْعم حّي«.
إنســاناً  دوماً  »كنُت  أبــي:  ويقول 

محترماً
أموري جّيدة مع األسماك البيضاء 

يا بُني
ال أصطادها أبــداً بخّطاف ينغرس 

في ظهورها
بل بصّنارة دقيقة

في فمها«!
مؤّكد أّن شخصاً ما

ر به.. شهَّ
ه. وذمَّ

)5(
هذا هو أبي

بطيٌء كفاية
وُمعنٍت بأمنه وسالمته

ببنطال مخّبــأة في جيوبه ثمانية 
وأربعون »خولدن«***

البنطال املشدود بقسوة
إلى أسفل صدره

وخّفته التي
ال حُتتمل.

)6(
على بعد ثالثة أرباع املتر

تسبح طائرة رمادية مزرّقة
ذات  ســنتيمتر   )26x14( موديــل 

حوافٍّ حمراء
تقودها امرأة صغيرة هّشة

تقاومهــا  أن  تســتطيع  امــرأة 
بسهولة

مصنوعة من قليــل من الّصوف.. 
وجوربني

وسلسلة في الّرقبة
وبالّرغم من نوم اجلميع

ووضع األسلحة جانباً
ً إال أّن اجلّو كان متوّترا

ني والصمت يحزُّ الهواء مثل سكِّ
وعلى الّنافذة التصق حلزون

جفَّ
واصفرت بشرته.

)7(
وهنت الّريح.. وهبط الليل

املطر يحبو في اخلارج بنعومة فوق 
املزارع

قلنا سيكون غروباً هادئاً
أمسّية من البورسلني

وليلة ناعمة مثل أّم
ســتأتي بعــد هنيهــة بقدميها 

الكبيرتني
ووجهها الّدقيق.

أُغنية للنَّوم
ذاهب ألّنني نعسان

أْفضــل وأجمــل ما ميكــن لك أن 
تفعله

هو أن تنام
الالزم  من  أكثر  يتشــّبثون  فالذين 

باحلقائق
ال يستطيعون الّنوم جّيداً.

بواســطة خرافة صغيرة في اليد 
األخرى

تستطيع أن تغفو هادئاً.. كوردة
خاّصة عندما متطر في الّصيف.

عندما متطر في الّصيف
تغسل األمطار مبياهها

حقائق سقفنا الوهمّي.

إبجرام
ُر فيك )بوب ديالن( ماما.. كنت أفكِّ

سنذهب، يا أمُّ

سنذهب لو سقطت الّثلوج
وسنذهب لو لم تسقط الّثلوج..

سنذهب في كّل األحوال
العتمة واطئة، والّنور مستطيل

الّشــرفات تقفز هــي األخرى دون 
حرب من البيوت:

لكّننا.. سنذهب، هذا مؤّكد
فها هو قد مات

لم كنملة على سّجادة السُّ
لذا أصبحنا بطيئني

أُســيء  ككالب  جــداً  بطيئــني 
تسمينها

ونحــن نرقــب تأرجح كريســتال 
الّثلوج

على زجاج الّنوافذ في اخلارج.

***
فرانك كوجنراخت شاعر هولندي 
ولد مبدينــة روتردام فــي 23 متوز/ 
دراســة علم  بــدأ   .1945 يوليــو 
الّنفس بجامعة اليدن عام 1963، 
ليعمــل منــذ ذلك احلــن وحتى 
تقاعــده في عــام 2009 كطبيب 
نفســّي باملدينة ذاتها. بدأ نشــر 
عام  الّشــعرية  مجموعاته  أولى 
اليوم  أصــدر حتــى  وقــد   .1971
أكثر من خمس عشرة مجموعة 
شــعرية، من أهّمها: »معســكر 
احلريــة« 1976، »أكياس قمامة«، 
قصائــد«  »خمــس  »بــريء«، 
وجميعهــا صــدرت عــام 1984، 
»بــراغ« 1985، »إبجرامات« 1986، 
كما أصدر مختارات شعريّة حتت 
عنوان »اختفاء اليدن« عام 1989، 
تضّمنــت قصائــده املكتوبة في 
الفتــرة بــن )1971 - 1981(، ثــّم 
مجموعتــه »ســموكنج« 1994، 
والتي صمت شاعرنا بعدها طويالً 
حتــى عــاد مبجموعتــه الالفتة 
2003. وكانت  رة« عام  »ثلوج مبكِّ
آخــر مجموعاتــه الّشــعرية قد 
2011 وحملت  العــام  صدرت في 
عنــوان »مــوت لذيــذ فــي أرض 
الوطن«، واليوم حتتفل األوســاط 
أعماله  الهولندية بصدور  األدبية 
صدرت  والتي  الكاملة،  الشعرية 
قبل أســابيع عــن دار نشــر »ده 
بازيخه بــاي« الهولندية املرموقة 
حتت عنــوان »جميــع القصائد«، 
متضّمنة عدداً كبيراً من القصائد 

التي لم تنشر من قبل.

هوامش:
*أوســتنده: إحدى مــدن بلجيكا 

الساحلّية.
**ماس: أحد األنهار األوروبية، يبدأ 
منبعه من فرنسا ويعبر بلجيكا 

وينتهي في هولندا.
***خولــدن: عملة هولندية قدمية 
ســبقت توحيد العملة األوروبية 

اليورو.

ُبستانّي غاضب على حديقة.. وقصائد أخرى

العطر
انمار رحمة اهلل

أعمُل موظفاً في صيانة الكهرباء، عملنا 
مقســم على نوبتني، نهارية وأخرى ليلية. 
كنت أفضل الليلية ألنني أميل إلى السهر 
والقهوة وشركائي في العمل وأحاديثهم، 
نتقاســم رغيــف احلكايــات والقصص، 
والفناجني والسجائر، متأهبني، ألي اتصال 
يشكو صاحبه من عطل، بعدتنا املتنوعة، 
وســيارة ذات رافعة وأسالك،  مركونة في 
باحــة دائرتنــا احلكومية. أســتلُم املهام 
من النوبة النهارية عند الســاعة الثامنة 
مســاء، وأتســرب في ليلة اخلميس دائماً 
صــوب منزلنا القريب من الدائــرة، أتناول 
العشاء مع أســرتي، وأنهي بعض األعمال 
وأعود مسرعاً عند الساعة الثانية عشرة 
ليــالً. أحمل كيس اإلفطار لليــوم التالي، 
فشــركائي بالعمل وافقوا على أن يسدوا 
مكاني الشــاغر لبضع ســاعات، وفرضوا 
بحكم املزاح و)امليانة( وجبة إفطار مؤجلة، 
نفتتح بهــا صباح اليوم التالــي.. لم يثر 
انتباهــي وفضولي ســوى ذلــك العطر 
الغريب الذي ميأل شــارعنا عنــد خروجي 
مــن املنزل ليــالً!. عطر يفوح شــذاه في 
األنحاء، ال يظهــر إال في ليلة اخلميس من 
كل أســبوع!. بالطبع أنا لم انتبه مباشرة 
لهذه املســألة، ولكن بعد أن تكرر ظهور 
العطر في الشــارع، أكثر مــن مرة وخالل 
عدة خميســات، دّب في قلبــي الفضول، 
وشبت األفكار برأســي كحريق في حلفة 
يابســة. من ذا الــذي ميأل الفضــاء بهذا 
العطر اخلالب، وملاذا عند منتصف الليل؟!. 
حــني أبلغت رفاقي هنــاك، ضحكوا وقال 
أحدهم ) لعلها شــجرة في حديقة تصدر 
ذلك األريــج(. فلم أقتنع بقوله، ألن العطر 
يظهر مرة في األســبوع، وبالتحديد ليلة 

اخلميس عند الســاعة املتأخرة تلك. قال 
آخــر) لعل أحدهم يعمل فــي نوبة ليلية 
مثلنــا، يخرج ليالً فيمأل املــكان بالعطر(. 
أيضاً لم يقنعني هذا االحتمال، فأنا أعرف 
احمللة والشارع واألزقة، ال يوجد سوى ممرض 
يعمل في املستشفى، وهو بعيد عن مكان 
سكني، وغيره ال أعرف أحداً يعمل في نوبة 
ليلية غيري.. في النهايــة قررُت أن أترصد 
لصاحب العطــر، لعلني أصل إلى معرفة 
هويته، وقراري هذا أثار سخرية فريق العمل 
الذي كنت محشــوراً بينهم، أرتب القهوة 

ومعدات السهر لليلة باردة أخرى.
 ***

أعمالي  أنهيــت  اخلميــس،  ليلــة  جاءت 
املعتادة، ثم هرعت إلى باحة املنزل، بعد أن 
جهزت نفســي للمغادرة. إنها ليلة باردة، 
والقمــر مدفون في غيــوم متراكمة. كم 
متنيت أن يكون القمر مطالً علينا في تلك 
الساعة لكي يســاعدني أكثر في فضح 
صاحب العطر. فلم تكن في الشارع إنارة 
كافية لفضح معالم أي شخص داخل أو 
خارج منه. على أية حال، رتبت أموري على 
ان أنهي كل شيء الليلة، وقد أعترُض طريَق 
الشخص صاحب العطر وأسأله.. لم ال..؟ 
فالشــارع شــارعنا، ومن الواجب معرفة 
الغربــاء الداخلني والتأكد مــن هوياتهم. 
انتظرُت وانتظرت، حتــى بان لي من خالل 
فتحة الباب الضيقة شبٌح جاء من بعيد. 
طويل، ومالمحه لم تتضح بسهولة. كان 
يحمــل كيســاً تدلى من كفــه. وقبل أن 
يجتاز بابي احتدمت في رأسي األفكار، هل 
أفتح الباب وأوقفه متســائالً عن هويته؟. 
وإن عاب علّي فعلتي ماذا سيكون ردي؟!. ال 
يهم ما دمت أريد احلفاظ على أمان شارعنا 
من الغربــاء.. ولكن.. هل الشــارع ملكي 
كي يتســنى لي إيقاف املارة ومسائلتهم 
؟. رائحته النفاذة مــألت املكان، وخالطت 

الشــجر في احلدائق وتغلبــت على رائحة 
النــارجن والقّداح، فلم أعد أشــمُّ غير تلك 
العبقة. وحني حســمُت  الغريبة  الرائحة 
أمري وقررت اخلروج وراءه وســؤاله، تفاجأت 
أن شــبح الرجــل ذاب في ظالم الشــارع. 
هرولت وراءه باجتاه ميني منزلي، فلم أجده!. 
كأن الســماء رفعته أو األرض بلعته كما 
تبلع الرمــال ماء املطر!. أيــن أختفى هذا 

الغريــب صاحب العطــر ؟!. إنها مصيبة 
لو أننــي أضعت هذه الفرصــة، فلم يعد 
ليلة  الصبر حتى مجــيء  باســتطاعتي 
خميس أخرى. علي أية حال وضعت خارطة 
في ذهني لكل من يسكن إلى جانب منزلي 
عن اليمني، لقد وصلــت أعد اجليران حتى 
التفكير والتنبه توصلُت  عاشر جار. وبعد 
إلى أن خيط أريــج العطر، يختفي جملرد أن 

أجتاز منزلني على ميينــي.. فهو لم يبتعد 
عن صف املنازل على جهتنا، لهذا لن أتعب 
كثيراً. عرفت أن صاحــب العطر إما داخل 
أو خارج، من منزل )مطيعة( األرملة عاملة 
اخلدمة في دائرة تابعة حلقوق اإلنسان. وإما 
من منزل)ســّتار(، الرجل السّماك الذي ال 
يغادر الذباب جدار منزله. واجلاران أعرفهما 
جيداً، ليســا مــن هواة العطــور وأهلها، 
فمطيعــة بالكاد حتصل على قوت عيالها 
بالزفر،  والســّماك رجل يستحم  اليومي، 
ويتباهى برائحة السمك، هذا إن كان أنفه 
ميــارس وظيفته الطبيعية إلــى اآلن.. هنا 
زادت حيرتي، وقررت أن أحســم األمر ليلة 
اخلميس املقبل، وأرى من هو ضيفنا الغريب 

الذي ميأل الشارع بتلك الرائحة.
***

)جاءت األوامر من قسم اإلدارة بنقل نوبتنا 
إلى الوقت النهاري(، هكذا هتف زميل لنا 
فــي فريق العمل الليلي. وفــي احلال رتبنا 
أمورنا على حتويل العمل والوقت واألشغال 
إلى النهار. كم هــو متعب أن تتخلى عن 
روتني عمل قضيت شــطراً من حياتك فيه 
إلــى آخر. ولكن على أية حال هذا هو عمل 
الدوائر احلكوميــة، هم يقررون وأنت تنفذ. 
وفي احلقيقة لم يكن هذا القرار ما يشغل 
بالي، بل كانت ليلة اخلميس املنتظرة هي 
الشاغل. بغض النظر عن كل ما سيحدث. 
فأنــا قد حزمــت أمري أن أقطــع الطريق 
في هذه املرة، ولن أجعل ذلك الشــبح مير 
بسهولة.. حني بدأنا ممارسة الصيانة نهاراً، 
كان العمل متعباً بالطبع، فاألعطال كلها 
تخرج دفعة واحدة في الصباح. ومن ضمن 
االعطال التي توجهنا له، عطل في إحدى 
املدارس، بعد ليلة أرطب مطرها أســالك 
املدرسة وحدث متاس أدى إلى عطل. وصلنا 
بسيارتنا إلى املكان، قرأت الالفتة الكبيرة 
املوضوعــة في أعلــى مقدمــة بنايتها) 

مدرســة الوفاء لرعاية األيتــام واألرامل(. 
وعرفت الحقاً أنها مدرسة أُنشئت لرعاية 
رعاية  إلى جنب  وكســوة،  تدريساً  األيتام 
أمهاتهــم من أرامل الشــهداء واملتوفني. 
شــكرُت اهلل علــى هذه النعمــة، منظر 
املدرســة والطالب حني تقلهم ســيارات 
مخصصــة، يشــيع في قلب مــن يراهن 
الراحة والطمأنينة على مســتقبل هؤالء 
انتهينا مــن عملنا همس  األطفال.. حني 
في أذنــي زميلي) هيا يا صاحــب العطر.. 
باملناســبة..! ألم تعثر عليه؟( ثم ضحك.. 
قلت له )ســأجده بال شــك.. بل سأنتقم 
منه موفيــاً دين الليلة البــاردة تلك، حني 
البــاب(. ضحكنا  وراء  كاملعتــوه  صلبني 
إدارة املدرســة، وسؤالهم عن  ودخلنا إلى 
أية خدمة أخرى. ومــا إن وصلنا إلى غرفة 
مدير املدرسة، حتى انتبهُت إلى فخامتها، 
زّينت  التي  التقديرية  الشــهادات  ومنظر 
جدرانها، وكؤوس الفوز باملســابقات التي 
رُصفت فوق دواليبها. كان املدير شــخصاً 
مهيبــاً، طويالً، يضــع شــارباً رفيعاً فوق 
يوزع  وابتسامة وهو  براحة  شفته، ويدخن 
النظرات بني نســوة يجلسن على األريكة 
في غرفته. إن لــم يخب ظني فكن أرامل، 
يراجعن املدرســة للتعرف على مســتوى 
ابنائهن، ويستلمن على األرجح مساعدات 
لهن من خالل مدير املدرسة. سأله صاحبي 
عن أي شــيء آخر، فأجاب املدير)ال شكراً.. 
لقد أكملتم عملكم.. أوصل حتياتي ملدير 
الصيانة فــي الدائرة(. ثم ابتســم بثقة 
وجلــس يراجــع األوراق أمامــه، متجاهالً 
وجودنا أنا وزميلي.. ربت زميلي على كتفي، 
فانتبهــت له بعد أن كنت ســارحاً أطالُع 
املدير، الذي كان منشــرحاً في جلســته.. 
وعطره ميأل املكان باألريج.. عطٌر جعل قلبي 
يخفق مرتاباً، مع قطرات عرق تزحلقن فوق 

جبيني، الذي بدا ساخناً على غير عادته.
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من اعمال الراحل أحمد الربيعي

من اعمال الفنان هادي ماهود



مايكل يونغ
 

تشير األرقام الرســمية الصادرة حديثاً 
إلى أن 32 في املئة من املصريني غارقون 
في ُلج الفقــر. فما التداعيات امُلتملة 

لذلك؟
أســامة دياب: باحث في وحدة العدالة 
املبادرة  لــدى  واالجتماعية  االقتصادية 

املصرية للحقوق الشخصية
-إن ظاهــرة ارتفاع معّدل الفقر في ظل 
ارتفــاع معّدل النمو تعيــد إلى األذهان 
الوضع الذي كان سائداً في مصر ُقبيل 
ثورة العام 2011، إذ سّجلت البالد آنذاك 
ترافقت  النمو  تاريخية من  مســتويات 
مع ارتفاع معّدل الفقر بوتائر متسارعة. 
يعني استمرار منحى »ازدياد الثروات في 
ظل ارتفاع معّدالت الفقر« أن االقتصاد 
املصري أصبح اآلن أكثــر تطوراً، بيد أن 
الفقر بات أشــّد وطأًة ممــا كانت عليه 
الثاني/يناير  25 كانون  احلال عشية ثورة 

.2011
هذا ال يعنــي بالضــرورة أن مصر على 
شــفير ثورة جديــدة، فهــذا األمر رهٌن 
بالكثير من املتغّيــرات األخرى التي قد 
تؤّثر في ســير األحداث. لكن األكيد أن 
هذا املنحى غير مستدام على الصعيد 
السياســي واالجتماعــي واالقتصادي. 
واقع احلال أن تبّني إجــراءات اقتصادية 
تدريجية لــم يعد مجّرد طــرح مثالي 
من املســتحب حتقيقه، بل بات خطوًة 
اّتخاذها كي ال  عملية مــن الضــروري 
يتدهور الوضع الراهــن بالكامل، وأيضاً 
كي يتمّكن عشــرات ماليــني املصريني 
الذيــن يرزحــون حتــت وطــأة احلرمان 
الشديد، واملاليني غيرهم الذين ينضّمون 
إلــى قافلة الفقر ســنوياً، من الصمود 

واالستمرار.
بيســان كّســاب: صحافيــة مصرية 

متخّصصة في الشؤون االقتصادية

عن  الصــادرة مؤخراً  األرقــام  -أظهرت 
الهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 
أن معّدل الفقر وصل إلى 32.5 في املئة 
في العــام 2019، مقارنــًة مع 27.8 في 
املئة في العــام 2015، فيما بلغ معّدل 
الفقر املدقــع 6.2 في املئــة في العام 
2019، مقارنًة مــع 5.3 في العام 2015. 
ميكن تعريف الفقر على أنه عجز الفرد 
عن تلبية حاجات أساسية مثل الرعاية 
الصحية والتعليم، فيما يشــير الفقر 
املدقع إلى عجز الفرد عن تأمني حاجاته 

الغذائية. من الصعــب التنّبؤ بالنتائج 
التي قد تنجم عن ارتفاع معّدل الفقر، 
وبخاصة احتمال أن تشهد البالد موجًة 
التدابير  إلــى  نظراً  االحتجاجــات،  من 
األمنية الصارمة التي تّتخذها احلكومة. 
مع ذلك، ســتدفع هذه األرقام املصريني 
إلى التســاؤل حــول جــدوى البرنامج 
اإلصالحي الذي تنتهجه احلكومة، نظراً 
إلى أن نسبة الفقر املسّجلة راهناً هي 
األعلى منذ 18 عاماً. من سخرية القدر 
فعالً، في ظــروٍف كهذه، أن تصّرح وزيرة 

التخطيــط بأن ارتفاع معــّدالت الفقر 
هــو نتيجة طبيعيــة لبرنامج اإلصالح 
االقتصادي الــذي تتبّناه احلكومة. عمرو 
عادلي: أستاذ مساعد في قسم العلوم 
السياســية في الامعة األميركية في 
القاهرة، ومؤّلف كتاب ســيصدر قريباً 
عن منشورات جامعة ستانفورد بعنوان 
 Cleft Capitalism: The Social Origins

of Failed Market Making in Egypt
-بات األمر رســمياً، إذاً. فمعّدالت الفقر 
في مصر آخذة فــي االزدياد، على الرغم 

من ظهــور مؤشــرات علــى التعافي 
االقتصــادي. إن ارتفــاع معــّدل الفقر 
ميكن أن يُعزى إلى الوالت املتعاقبة من 
املصري  النيه  قيمة  وخفض  التقّشف 
التي طّبقها النظــام الراهن منذ أواخر 
النقد  2016، حتت إشراف صندوق  العام 
التي  السياســية  التأثيرات  ما  الدولي. 
قد تنجم عن ذلك؟ ما من جواب ســهل 
أو مباشــر ألن العالقة بني السياســة 
أو  ميكانيكيــة  ليســت  واالقتصــاد 
مستقيمة. لقد جنح النظام باستعمال 

قدراتــه القمعيــة لفرض إجــراءات ال 
حتظى بالشــعبية، إمنا اعُتبرت ضرورية 
ملعالة املشــاكل املاليــة التي تعانيها 
مصر. لكن القاعدة الشعبية الواسعة 
الوسطى  والطبقة  الفقراء  املؤّلفة من 
هي التي حتّملــت العبء األكبر لعملية 
أتت  االقتصــادي.  االســتقرار  حتقيــق 
اإلصالحات أكلها، لكــن ليس لغالبية 
الســكان. فقــد حتّســنت مؤشــرات 
اقتصاد مصر الكّلي، ما ســاعدها في 
احلصول على قروض خارجية ســاهمت 

في حتريك عجلــة التعافي االقتصادي. 
أظهرت األرقام الصادرة مؤخراً عن الهاز 
أن  واإلحصاء  العامــة  للتعبئة  املركزي 
معــّدل الفقر ارتفع إلى 32 في املئة في 
العام 2019، مقارنــًة مع 27.8 في املئة 
في العام 2015، ما يثبت أن الســلطات 
املصريــة ميكنهــا أن تفــرض إجراءات 
اقتصادية ال حتظى بالشعبية من دون أن 
تتكّبد عواقب ُكبرى. وتُعتبر هذه مبثابة 
رســالة إلى املقرضني األجانب، مفادها 
أن تعافــي االقتصــاد املصــري املدفوع 
باالســتدانة يبدو مســتداماً، أقّله في 

املستقبل املنظور.
شــريف محي الدين: باحث غير مقيم 
في مركز كارنيغي للشرق األوسط في 

بيروت
-واقع أن هذه األرقام الصادمة نشــرها 
العامــة  للتعبئــة  املركــزي  الهــاز 
واإلحصاء، وهو هيئــة حكومية، يُعتبر 
مؤشــراً واضحاً من داخل احلكومة على 
النمو  لتعزيز  املُعتمدة  السياســات  أن 
االقتصادي لــم حُتقق جناحــاً يُذكر في 

مكافحة الفقر. 
فهذه األرقام تؤّكد على أن ثلث املصريني 
ما زالوا فقــراء أو أصبحوا فقراء مؤخراً، 
وال أمــل لديهم في تغييــر هذا الوضع 
قريباً. ويُعزى الســبب فــي ذلك إلى أن 
السياســات التي أّدت إلى ارتفاع معّدل 
الفقر ما تزال قائمة، ومن املســتبعد أن 
تتبــّدل. أضف إلى ذلك الشــعور العام 
الســائد في مصر بأن النظام والقّوات 
املســلحة املنخرطني فــي مروحة من 
األنشطة االقتصادية، مسؤوالن عن هذا 
الوضع املتدهور. وسيتعّمق هذا الشعور 
معّدل  حــول  الصادرة  لألرقــام  نتيجًة 
الفقر، ما سيؤدي على األرجح إلى زيادة 
وتيرة الهجرة ليس ألســباب سياسية 

وحسب، بل ألسباب اقتصادية أيضاً.

مركز كارنيغي للشرق االوسط
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مطالعة دورية لخبراء حول قضايا تتعلق بسياسات
 الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومسائل األمن.

لورنس سمرز 
آنا ستانسبيري

      
كمبريــدج - فــي جاكســون هول 
القائمون  ميــارس  وايومنــج،  بوالية 
على البنوك املركزية على مســتوى 
العالم والباحثــون الذين يتابعونهم 
اآلن حلظــة التأمل الســنوية. لكن 
»حتديات  العام،  هذا  اجتماع  موضوع 
السياسة النقدية«، رمبا يشجع حالة 
من الشعور بالرضا عن الذات تتسم 

بضيق األفق وال تخلو من خطورة.
األمــر ببســاطة أن تغييــر أهداف 
االتصال،  استراتيجيات  أو  التضخم، 
أو حتى دفاتــر امليزانية العمومية، ال 
يشكل اســتجابة كافية للتحديات 
التي تواجه االقتصادات الكبرى اآلن. 
بدال من ذلك، تشير عشر سنوات من 
املستهدف  املســتوى  دون  التضخم 
في مختلف أنحــاء العالم املتقدم، 
مع ثالثــني أخرى متوقعة مــن ِقَبل 
السوق، والفشل املطلق الذي منيت 
بــه الهــود املكثفة التــي يبذلها 
التضخم،  لرفــع معدل  اليابان  بنك 
إلى أن ما كان يعد ســلفا من األمور 
البديهية هو في حقيقة األمر خطأ 
واضح: فالبنوك املركزية ال تستطيع 
دومــا حتديد معــدالت التضخم من 

خالل السياسة النقدية.
في الوقت احلالي، ال تزال أوروبا واليابان 
عالقتني فيما ميكن تسميته »الثقب 
ـ فخ السيولة حيث  األسود النقدي«ـ 
يصبح مجــال السياســة النقدية 
التوسعية محدودا للغاية. وال يفصل 
بني الواليات املتحدة ومثل هذا املصير 

سوى فترة ركود أخرى واحدة، وخاصة 
في غياب احليز الكافي خلفض أسعار 
الفائدة عند حــدوث التراجع املقبل. 
لعشر سنوات  التضخم  وألن معدل 
يحوم حــول %1.5، وأســعار الفائدة 
احلقيقية املسبقة سلبية، فإن اجملال 
املتاح للتيســير الكمــي والتوجيه 
املســبق لتوفير حافز إضافي يصبح 
ـ حتى لو افترضنا أن  محدودا للغايةـ 
هذه األدوات فّعالة (وهو أمر مشكوك 

فيه).
يبدو أن هذه التطورات تقدم املزيد من 
الدعم ملفهوم الركود املزمن؛ والواقع 
أن القضية أكثــر عمقا من املعتقد 
في عموم األمر. وفيما يتصل مبا كان 
(سمرز)  أحدنا  سعى  عندما  متوقعا 
إلحياء هذا املفهوم فــي عام 2013، 
فإن مستويات العجز والدين الوطني 
كانت أعلــى كثيرا، وكانت أســعار 
أقل  واحلقيقية  الفائــدة االســمية 
كثيرا، ومع ذلــك كان منو الناجت امللي 
اإلجمالــي أبطأ كثيرا. ويشــير هذا 
إلى مجموعة من القوى التي تعمل 
على خفض الطلب الكلي، والتي لم 
تنجح السياسات املالية في تخفيف 

تأثيرها إال جزئيا.
متتــد جذور املناقشــة السياســية 
الدالية إلى التقليد الكينزي الديد 
(الذي بات قدميا اآلن) املتمثل في النظر 
على  الكلي  االقتصاد  مشكالت  إلى 
أنها تعكس االحتكاكات التي تعمل 
على إبطاء التقارب مع توازن مقاصة 
السوق الكالسيكية. تتمثل الفكرة 
في أن اجتمــاع التضخم املنخفض 
مع أســعار الفائدة احلقيقية املايدة 
األدنى  واحلــد  االنخفاض،  املتزايــدة 
الفّعال ألســعار الفائدة االســمية، 

رمبا يحول دون اســتعادة التشــغيل 
املنظور  الكامل للعمالة. وفقا لهذا 
فإن أي شــيء ميكن القيام به خلفض 
هو جهد  احلقيقية  الفائدة  أســعار 
بَّناء، وباالســتعانة بالقــدر الكافي 
من مرونة أسعار الفائدة، يصبح من 
املمكن التغلب علــى الركود املزمن. 
أسعار  هي  املباشــرة  املشكلة  وألن 
الفائدة املفرطة االرتفاع، فإن التطلع 
أوال إلى البنوك املركزية والسياسات 

النقدية طلبا للحل أمر طبيعي.
نحن نشــك على نحــو متزايد في 
أن األمــور قد تكون علــى هذا القدر 
من الوضــوح والصراحة. كان االجتاه 
شــبه العاملي بــني القائمــني على 
البنوك املركزية يتمثل في تفســير 
التزامن بني أسعار الفائدة احلقيقية 
تسارع  وعدم  االنخفاض  الشــديدة 
التضخــم كدليــل على أن ســعر 
الفائدة احلقيقية املايد قد انخفض، 
واســتخدام أطر السياسة النقدية 
التقليدية مع ســعر فائدة حقيقي 

محايد متغير.
لكن األمــر ال يخلو من تفســيرات 
أخرى محتملة أكثر شــؤما. فهناك 
أســباب قوية جتعلنا نعتقد أن قدرة 
أسعار الفائدة املنخفضة على حتفيز 
االقتصــاد أصبحت واهنــة ــ أو رمبا 

حتى انقلبت في االجتاه العكسي.
الواقــع أن حصة قطاعات الســلع 
الفائدة  ألســعار  احلساسة  املعمرة 
في الناجت امللي اإلجمالي انخفضت. 
وقــد تزايدت أهمية تأثيــرات االدخار 
املســتهدف مــع انخفاض أســعار 
الفائــدة، فــي حــني تزايــد التأثير 
تخفيضات  عــن  الناجم  الســلبي 
أســعار الفائدة علــى الدخل املتاح 

احلكومية.  الديون  ارتفاع  مع  لإلنفاق 
ويعمل انخفاض أســعار الفائدة في 
البيئــة احلالية على تقويض املواقف 
املاليــني،  للوســطاء  الرأســمالية 
ومع  اإلقراض.  وبالتالي قدرتهم على 
أصبحت  االقتصادية،  الــدورة  عوملة 
أهمية  أقــل  الصــرف  ســعر  قناة 
للسياســة النقديــة. وألن أســعار 
الفائــدة احلقيقيــة ســلبية، فمن 
املشكوك فيه أن تشكل تكلفة رأس 

املال قيدا مهما لالستثمار.
لنتأمــل أوال احلالــة األكثر شــؤما، 
حيــث تخلــف تخفيضات أســعار 
إيجابية وســلبية  تأثيرات  الفائــدة 
على الطلــب. فقد ال يكــون هناك 
مع  متوافق  فائدة حقيقــي  ســعر 
االســتفادة الكاملة من املوارد. ورمبا 
يعمل خفض أســعار الفائدة إلى ما 
دون نقطة معينة على تقييد الطلب 
وليــس زيادتــه. في هــذه احلالة، لن 
عن  عاجزة  النقدية  السياسة  تكون 
للعمالة  الكامل  التشــغيل  حتقيق 
فحســب، بل ســتكون أيضا عاجزة 
عن زيــادة التضخم. وإذا كان الطلب 
قاصرا بشــكل دائم عن القدرة، فإن 
منحنــى فيليبس يشــير ضمنا إلى 
االنخفاض  إلى  التضخم سيميل  أن 

وليس االرتفاع.
وحتى إذا عملت تخفيضات أســعار 
الفائدة عند كل النقاط تقريبا على 
زيادة الطلب، فهناك أســباب للقلق 
إذا كان هذا التأثير ضعيفا. ورمبا يجري 
التعويــض عن أي زيــادة في الطلب 
في األمــد القريب بِفعــل التأثيرات 
السلبية الناجمة عن خفض أسعار 
الفائدة على األداء الالحق. وقد يحدث 
هذا ألسباب تتعلق باالقتصاد الكلي 

أو االقتصاد الزئي.
من منظور االقتصــاد الكلي، تعمل 
أســعار الفائــدة املنخفضــة على 
تعزيــز الروافــع املاليــة وفقاعــات 
األصول مــن خالل تقليــل تكاليف 
االقتــراض وعوامــل اخلصــم، كما 
تشجع املستثمرين على السعي إلى 
حتقيق العائد. وكل رواية ألزمة 2008 
املالية تقريبا تعطي دورا ما في األقل 
للعواقب املترتبة على أسعار الفائدة 
التي سادت في  الشديدة االنخفاض 
القرن احلادي  األول مــن  العقد  أوائل 
والعشــرين. على نطاق أوسع، يؤكد 
مــن درســوا الفقاعات، مــن املؤرخ 
االقتصــادي تشــارلز كيندلبيرجــر 
فصاعدا، علــى الدور الذي لعبه املال 

السهل والسيولة املفرطة.
ومــن املنظور الزئي، تعمل أســعار 
الفائــدة املنخفضة علــى تقويض 
مــن  املاليــني  الوســطاء  صحــة 
خالل تقليــص ربحيتهــم، وعرقلة 
املال من  لــرأس  الفّعال  التخصيص 
األكثر  الشــركات  خالل متكني حتى 
ضعفا مــن تلبية التزامــات خدمة 
الديــن، ورمبا تعمل أيضــا على منع 
املنافسة عن طريق محاباة الشركات 
الذي ميكن  االقتصــاد  إن  القائمــة. 
الشــركات من االقتراض واالستثمار 
بشــكل مربح حتــى وإن كان عائد 
املشــروع املعني صفرا البد وأن يكون 
غير صحي. تشير هذه االعتبارات إلى 
أن خفض أسعار الفائدة قد ال يكون 
غير كاف فحســب، بــل ورمبا يكون 
َهّداما في حقيقة األمر كاســتجابة 

للركود املزمن.
نظر  لوجهة  الصياغــة  هذه  ترتبط 
الركود املزمن بشــكل وثيق باملقالة 

اخلبير  التي نشــرها مؤخرا  النقدية 
يســمى  ملا  بالي  توماس  االقتصادي 
فقد  الِصفري«:  األدنى  احلد  »اقتصاد 
ال تعالج أســعار الفائدة الســلبية 
البطالة التي وصفهــا جون ماينارد 
كينــز. وبشــكل أكثــر عموما، في 
التحــرك نحــو وجهة نظــر الركود 
مع  االتفــاق  إلى  توصلنــا  املزمــن، 
النقطــة التــي أكد عليهــا لفترة 
طويلة ُكتَّــاب مختلفون على تقليد 
ما بعد الكينزيــة (أو رمبا بعبارة أكثر 
دقــة، الكينزية األصليــة): إذ ينبغي 
عدم التأكيــد على الدور الذي تلعبه 
احتــكاكات وتيبســات بعينها في 
دعــم التقلبات االقتصادية نســبة 
إلــى النقــص األكثــر جوهرية في 
الطلب الكلي. إذا كان خفض أسعار 
الفائدة غير كاف أو َهّداما، فإن براعة 
في  املركزية  البنــوك  على  القائمني 
تخفيف السياسة النقدية في بيئة 
الركود املزمن هي على وجه التحديد 

األمر غير املطلــوب. بل املطلوب هو 
بالعجز، مــن أجل حتفيز  االعتــراف 
لتعزيز  احلكومة  تبذلها  التي  الهود 
الطلب من خالل السياســات املالية 

وغير ذلك من السبل.
وبدال من اقتصاد كينز الديد القدمي، 
نأمل ولكن ال نتوقع، أن يجلب اجتماع 
هذا العام في جاكسون هول اقتصاد 

كينز القدمي الديد.
لورنس ســمرز وزير خزانــة الواليات 
املتحدة األسبق (1999-2001)، ومدير 
األميركي  الوطني  االقتصادي  اجمللس 
(2009-2010)، ورئيس جامعة  سابقا 
هارفارد السابق (2001-2006)، وأستاذ 

في جامعة هارفارد حاليا.
 آنا ستانسبيري مرشحة لنيل درجة 
الدكتــوراه في علــوم االقتصاد من 

جامعة هارفارد.

بروجيكت سنديكيت
www.project-syndicate.org

سايمون هندرسون
 

في جميع سنوات املواجهة بني الواليات 
املتحــدة وإيران، ميكن القول، أن إيران قد 
التعامل  الكثير حــول كيفية  تعلمت 
مع الواليــات املتحدة وليــس العكس 
األمريكيني  بعــض  وهناك  بالعكــس. 
الذيــن يَْعرفون ذلك، ورمبــا ما يزال عدد 
قليــل منهــم يشــغلون مناصب في 
احلكومــة األمريكيــة، لكن يبــدو أن 

معظمهم ال يدركون ذلك.
واملثــال األخيــر: الهجمات املنســقة 
التي وقعت على  بدون طيــار  لطائرات 
منشأة نفطية ســعودية يوم السبت 
املنصــرم، وأثارت قلق الســوق العاملية 
القائمة علــى النفط -ومخاوف بالدفع 
باألمور إلى مســتوى جديــد في احلرب 

القائمة على الطائرات بدون طيار.
أنــا مخالف لالجتاه العــام فيما يتعلق 
بإيــران، منذ أن كنُت أبعــث تقارير من 
طهــران لصحيفــة الـ »فاينانشــيال 
تاميز« خالل الثورة اإلسالمية عام 1979 
وأزمــة الرهائن الالحقة في الســفارة 

األمريكية. لم أفكــر، كما فعل آخرون، 
الثورة اإلســالمية كانت حلظة حترر  أن 
سياســي. فقــد مت االســتعاضة عن 
السيطرة املشــددة لديكتاتورية الشاه 
بشــعبوية دينية مفروضة. لقد عادت 

الساعة إلى الوراء عدة قرون.
ليست هناك حاجة إلى معرفة خاصة 
بالعقيدة الشــيعية املســلمة لفهم 

حقيقتني أساسيتني:
أوالً، ميكن تشبيه تفكير املرشد األعلى 
آيــة اهلل علــي خامنئــي بالراديكالي 
املعادي ألميركا في الســتينيات. ويلي 
من كل ذلك، تعريف النظام اإلســالمي 
لنفســه من ناحيــة كونــه معارضاً 
للواليات املتحــدة. وال يريد هذا النظام 
أي شــيء من أميــركا، وبالتأكيد ليس 

اعترافاً.
ومن نتائج هــذه العقليــة أن برنامج 
إيران النووي ضروري لضمان مســتقبل 
التذكر  ويجب  اإلســالمية.  المهورية 
بأنــه لم يتم اإلطاحة بــأي نظام ميلك 
دولة عن  وإذا تخلــت  نوويــة.  قنبلــة 
برنامجهــا النــووي، كمــا فعل معمر 
ليبيا، يكون مســتقبلها  القذافي في 

معرضاً للخطر.

وباالنتقال إلى اخلليج الفارســي (حتى 
هذا  تســتعمل  األميركية  احلكومــة 
املصطلح، بدالً مــن »اخلليج العربي«)، 
فإن وجهة نظر طهران هي أن أمن املمر 
املائي واحتياطياتــه احليوية من النفط 
والغــاز يجب أن تكون مســألة تتعلق 
بدول اخلليــج وحدها. وهــذا تعريف ال 
يتضمن دوراً للواليات املتحدة أو أي قوة 
أجنبيــة أخرى. وبالتالــي، فإن النتيجة 
الطبيعية أيضــاً هي أنه إذا لم تتمكن 
النفط، فلن تستطيع  إيران من تصدير 

دول خليجية أخرى القيام بذلك أيضاً.
وبنحو عام، هذا هــو ما نحن عليه اآلن 
-أو باألحرى، حيث كنا منذ ثالثة أشــهر 
ونصــف الشــهر، عندما قامــت إيران 
بتخريــب ناقالت النفط وتســببت في 
شــن هجمات بطائرات مــن دون طيار 
على خــط أنابيب رئيــس للنفط عبر 
املتزايدة.  العقوبات  رداً على  السعودية، 
وكــرد فعل علــى ذلك، تراجــع حليفا 
الواليات املتحدة، الســعودية واإلمارات، 
املواجهة. وعندما مت إسقاط طائرة  عن 
اســتطالع أميركية مــن دون طيار، لم 
توجه الواليات املتحدة ضربة مضادة بل 

مت إيقافها في اللحظة األخيرة.

وما تزال تفاصيل الهجوم الذي وقع يوم 
الســبت على معمل في بقيق لتثبيت 
النفط اخلام في السعودية غير معروفة 
بصورة كاملة، لكن في ضوء الهجمات 
السابقة التي حرضتها إيران، فقد كان 
الهجــوم األخير متوقعــاً متاماً. ويجب 
التذكر بــأن معظم النــاس في الدول 
الغربيــة لم يســمعوا عــن بقيق من 
السعودية،  قبل، فهو مصنع مهم في 
يعمل علــى تثبيت النفــط للتصدير. 
وفي أعقاب هجوم فاشل شنه تنظيم 
أصبحت   ،2006 عــام  فــي  »القاعدة« 
اململكة جادة فــي التعامل مع تهديد 

اإلرهاب الداخلي.
ونفت إيران أي عالقة لها بالهجوم، لكن 
واشنطن تصر على أن لديها دليل على 

تورط إيران.
الذي يطــرح نفســه هنا،  والســؤال 
-حليفة  الســعودية  ستتعامل  كيف 
الواليات املتحــدة -مع هذا الهجوم؟ إن 
وجهات نظر ولــي العهد األمير محمد 
بن ســلمان، الذي هو أيضاً وزير الدفاع، 
وإن كانت  واقعيــة،  أكثر  إيران  بشــأن 
غامضة، في األقل وفقــاً ألولئك الذين 
ناقشــوا املوضــوع معه. فهــو يرى أن 

المهورية اإلســالمية تشكل تهديداً 
مباشراً لبالده، وال ميكن التعامل معها 
إال مــن خــالل رعاية عصيان مســلح 

واإلطاحة بالنظام في طهران.
إن املشــكلة في هذه االســتراتيجية، 
كما أشــار املاورون ملمد بن سلمان في 
نقاشــهم لألمور معه، هي أن مملكته 
معرضة أيضاً لعمليات مؤذية مصدرها 

من اخلارج.
وحتــى اآلن، يبدو أن إيران قّدرت جيداً ما 
ميكنها أن تفلت منه في أي عقاب. ففي 
النهاية، وحتى نهاية األســبوع املاضي، 
بــدا وكأن الرئيــس ترامب ســيلتقي 
بالرئيــس اإليراني حســن روحاني على 
العامة  المعيــة  اجتماعات  هامــش 
لألمم املتحدة. ومع ذلك، رمبا ســيجتمع 
معــه رغــم التطــورات األخيــرة، إذا 
روحاني معتدل  أن  اعتقدت واشــنطن 
املزعومني  املتطرفــني  تهميش  وميكنه 
في طهران. وفي رأيــي، إن هذا النموذج 

الفكري معيب في أحسن األحوال.
رمبا تكون طهران قد توصلت إلى نتيجة 
بأنــه علــى الرغم من تبجــح الرئيس 
ترامب، إاّل أنــه يكره اخملاطرة. وقد تكون 
القومي  األمن  الفظة ملستشار  اإلقالة 

األمريكي املتطرف جون بولتون من قبل 
الرئيس األميركي في األســبوع املاضي 
قد زادت من جرأة أولئــك الذين يدورون 
في فلــك خامنئي. ورمبا كانوا يأملون أن 
يخسر ترامب في االنتخابات األميركية 
عام 2020، ليحل محله دميقراطي أكثر 

مالءمة لطهران.
والانب الرئيسي اآلخر من هجوم بقيق، 
ســواء كان ذلك عن طريق الصواريخ أو 
الطائرات من دون طيار، كانت بساطته 
التكنولوجية النســبية. ويبدو أنه لم 
يجر اكتشــاف الهجوم مقدماً ولكنه 
كان مدمراً من حيــث تأثيره. وقد تكون 
النظر في  إلــى إعــادة  هناك حاجــة 
ميزانيــات الدفاع التي تقــدر مبليارات 
بأهميتها  يتعلــق  فيمــا  الــدوالرات، 

وقيمتها.
وفي غضون ذلك، ســوف تأتي املزيد من 
املعلومات بشــأن تأثير الهجمات على 
سوق النفط العاملي. وبالنسبة للواليات 
املتحدة، فإن النقطة اليدة الوحيدة ملا 
حدث هي أن ارتفاع أسعار النفط يجعل 
اســتغالل الصخر الزيتــي امللي أكثر 
ربحية. ومــن الناحية التاريخية، وفيما 
يتعلق بتقدم التكنولوجيا العسكرية، 

قد يتم إدراج هجوم بقيق إلى جانب زوال 
فارس الدروع، أو إدخال املدفع الرشــاش. 
وبنحو عام، كانت عطلة نهاية أسبوع 

غير اعتيادية لدول لعالم.

ســاميون هندرســون مديــر »برنامج 
وسياسة  اخلليج  لشــؤون  برنستاين 

الطاقة« في معهد واشنطن.

البنوك المركزية، إلى أين؟

إظهار قوة إيران واستراتيجيتها في الهجمات على حقول النفط السعودية

لورنس سمرز  آنا ستانسبيري

ساميون هندرسون
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العواصم ـ وكاالت:
يتصدر الثنائي روجر فيدرر، ورافاييل 
بالنسخة  نادال، قائمة املشــاركني 
الثالثة من كأس ليفر، الذي سيقام 
على املالعب الصلبة داخل الصاالت 
في املــدة بني يومــي 20 و22 أيلول 

اجلاري في مدينة جنيف بسويسرا.
آخرين  العبني   3 بالبطولة،  ويشارك 
من املصنفني العشــر األوائل عاملًيا، 
وألكســندر  ثيم،  دومينيك  وهــم: 
زفيريف، وستيفانوس تسيتسيباس، 
والذين سيلحقون بفيدرر، ونادال في 

فريق أوروبا.
وتــوج فريق أوروبا بلقب النســخة 
األولى من البطولة التي أقيمت في 
براغ مبجموع نقــاط )-15 9، بعدما 
قلب فيدرر تأخره أمام نيك كيريوس 
و)11- و)6-7(   )6-4( بنتيجة  النتصار 

9(.. وفي نســخة العام املاضي التي 
أقيمت في شــيكاغو، ومــع بداية 
اليــوم الثالث واألخيــر تقدم فريق 
أن روجــر فيدرر،  إال   ،)7-8( العالــم 
وألكسندر زفيريف حققا انتصارين، 

ليمنحا اللقب للفريق األوروبي.
ويشــارك هــذا العــام فــي فريق 
أوروبا، كل من فيــدرر، ونادال، وثيم، 
وزفيريــف، وتسيتســيباس، وفابيو 
فونيني، إضافة إلى روبرتو باوتيستا 

أجــوت كالعــب بديل.وميثــل فريق 
العالم كل من جون إيسنر، وميلوس 
راونيــش، ونيك كيريــوس، ودينيس 
وتايلور  ســوك،  وجاك  شابوفالوف، 
فريتز، إضافة إلى جوردان تومبسون 
كالعــب بديل.وبالنســبة لنظــام 
الزوجي  مباريــات  تقــام  البطولة، 
مجموعات،   3 أفضلية  من  والفردي 
الثالثة من  أن حتسم اجملموعة  على 
شوط كســر التعادل من 10 نقاط.

وســتقام البطولة على مدار 3 أيام 
بواقع  واألحد،  والسبت  اجلمعة  هي 
3 مباريــات في الفــردي ومباراة في 

الزوجي كل يوم.
وسيحصل الفريق الفائز بكل مباراة 
واحدة،  نقطــة  على  اجلمعــة  يوم 
وســيحصل على نقطتني عن كل 
انتصــار في مباريات يوم الســبت، 
بينمــا يحصل على 3 نقاط عن كل 
انتصــار، يــوم األحد.وبنهاية اليوم 
األخير في حال تساوي الفريقان في 
عدد النقاط -12 12، ســيتم حسم 
هوية الفائــز باللقب عبر مباراة في 
فقط،  واحدة  من مجموعة  الزوجي 
حيــث يتوج باللقب مــن يصل إلى 

النقطة 13 أواًل.

نيروبي ـ وكاالت:
أعلــن العــداء الكينــي أليجــاه 
مانانغوي بطل العالم لسباق 1500 
م، غيابــه عن بطولة العالم أللعاب 
الدوحة  فــي  تنطلق  التــي  القوى 
أواخر الشهر احلالي، بسبب تعرضه 

إلصابة في الكاحل أثناء مرانه.
وكتــب العــداء الذي عــاود مؤخرا 
متارينــه بعد ابالله مــن إصابة في 
أوتــار الركبــة عبــر صفحته على 
فايســبوك »أنا حزين ألني لن امتكن 
من الدفاع عن لقبي في سباق 1500 
م في بطولــة العالم أللعاب القوى 

في الدوحة«.أضــاف إبن الـ26 عاما 
»ليس أمامي أي خيار آخر«.

ولم يشارك مانانغوي في التصفيات 
الوطنية املؤهلة الى البطولة، والتي 
املاضي،  نيروبي األسبوع  أقيمت في 
ولكــن مت اختياره ضمــن فريق من 
اربعة عدائني مخولني املشاركة في 
1500 م، ملنحه فرصة الدفاع  سباق 
عــن لقبه في بطولــة الدوحة )27 

أيلول لغاية 6  تشرين األول(.
في املقابــل أفاد مدربــه برنار أوما 
وكالة فراس برس انه »قرار صعب«، 
وتابــع »مــن األفضل لــه ان يعلن 

العاملية  البطولــة  من  انســحابه 
والتحضيــر لأللعــاب االوملبية في 
طوكيو العام املقبل«، مشيرا إلى أن  
الوقت  من  للمزيد  يحتاج  مانانغوي 
تعرض  التي  االصابــة  للتعافي من 

لها.
بالدوري  الفائز  عاتق  وســيقع على 
املاســي 2019 تيموثي شــيرويوت 
العالم  وبطــل  كوميــوي  ورونالــد 
للشــباب جــورج مانانغــوي، األخ 
األصغر الليجاه، مهمة متثيل كينيا 
في ســباق 1500 م فــي العاصمة 

القطرية.

بيروت ـ وكاالت:
اللبناني،  الرياضــي  النــادي  حصد 
الدين  الـ20 في دورة حســام  لقبه 
احلريري، بعد فــوزه أول أمس، بلقب 
النســخة الـ29 من عمر املسابقة، 
على حســاب فريق هوبس بنتيجة 
األشــواط  نتيجة  وجاءت   ..)68-80(
في  و45-63(،  و27-37   15-17( بواقع 
اللقــاء الذي حضــره جمهور كبير 
بقاعة صائب سالم في املنارة والتي 

استضافت كامل فعاليات الدورة.
وأقيــم اللقــاء بحضــور أمني عام 
ممثالً  احلريري  أحمد  املســتقبل  تيار 
عن رئيس مجلس الــوزراء اللبناني، 
احلريري، كما حضر  الشيخ ســعد 
النهائــي رئيســا ناديــي الرياضي 
وهوبس مازن طبارة وجاسم قانصو، 
علــى الترتيــب، ومدير الــدورة نزار 

الرواس. 
وبختام الدورة، قام احلريري بتسليم 

كأس املركــز األول إلــى قائد النادي 
الرياضــي، جان عبد النــور، واملركز 
الثاني إلى قائــد هوبس حبيب عبد 
امليداليات  بتســليم  وشاركه  اهلل، 
الذهبية والفضية مسؤولو الناديني.
 وحصــل علي منصــور من هوبس 
على جائــزة أفضل العب في الدورة، 
ووائل عرقجي لقــب أفضل هداف، 
والعب االحتاد السكندري أحمد عادل 

»دوال« على جائزة الالعب املثالي.   
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العواصم ـ وكاالت:

تألق السنغالي كاليدو كوليبالي، 
مدافــع نابولي، خــالل الفوز على 
ليفربــول )2-0(، أمــس األول، في 
لدوري  اجملموعــات  دور  مســتهل 
بقوة  أوروبا، حيث ســاهم  أبطال 
الضيوف من اســتخدام  في منع 
أنيابهــم الهجوميــة، املتمثلــة 
في الثالثي اخلطير، ســاديو ماني، 

محمد صالح، روبرتو فيرمينو.
املميز  أداء كوليبالــي  يكــن  ولم 
السنغالي  كان  بل  الصدفة،  وليد 
مبثابة الغصة فــي حلق ليفربول، 
على مــدار املباريات الثالث األخيرة 
املاضي  املوسم  الفريقني.ففي  بني 
)2019/2018(، شــارك كوليبالــي 
في مباراتي الذهــاب واإلياب أمام 
ليفربــول، حلســاب دور اجملموعات 
أيضا.وفي الذهاب الذي انتهى بفوز 
)1-0(، حد كوليبالي  البارتينوبــي 

من خطورة ليفربول الهجومية.
ولم ينجــح أي العب مــن الريدز 
في مراوغتــه، في حــني جنح هو 
في القيام مبراوغــة ناجحة، فيما 
اعترض الكرة مرتني، واستخلصها 
تدخله  معــدل  ووصــل  مرتــني، 
الصحيح إلــى %100، وفاز بصراع 

هوائي واحد.
أرسل  التمريرات،  وعلى مســتوى 
80 متريــرة فــي هذه  كوليبالــي 
املبــاراة، من بينهــا 70 صحيحة، 
بنســبة %88... وفي لقــاء اإلياب 
الذي خسره نابولي بهدف نظيف، 
40 متريرة، من  أرســل كوليبالــي 
بينها 30 صحيحة، بنســبة جناح 

%75، وتعرض ملراوغة وحيدة.
بصراعــني  الســنغالي  وفــاز 
ناجحة  تدخالت  بـ4  وقام  هوائيني، 
 ،5 الريدز مــن أصل  على العبــي 
6 مرات، فيما  واســتخلص الكرة 
اعترضهــا مرتني.وخــالل مبــاراة 

كوليبالي  وقــف  أمس،  الفريقني 
ســًدا منيًعا أمام العبي ليفربول، 
56 متريرة مــن بينها 45  وأرســل 
صحيحة، بنســبة جناح %80..وفاز 
كوليبالــي مبراوغة واحــدة، بينما 
متت مراوغته مرة أيًضا، وفاز بصراع 
بتدخلني  قــام  فيما  واحد،  هوائي 
ناجحني من أصل 3، واســتخلص 
الكــرة 5 مرات، بينمــا اعترضها 
مرتني.. وطوال مبــاراة األمس، لم 
يتقيــد كوليبالي مبكان محدد، بل 
كان مبثابة اجلوكر في خط الدفاع، 

حيث حترك مييًنا ويسارًا أمام هجوم 
ليفربول.

تعادل  واقتنص برشــلونة، نقطة 
ثمينة من أنياب ُمضيفه بوروسيا 
دورمتوند األملاني، بعدما تعادال بدون 
أهــداف، على ملعب »ســيجنال 
إيدونا بارك«، وبهذا التعادل يحصد 
ويحتل  نقطة  دورمتوند  بوروســيا 
وبنفس  باجملموعة،  الثالــث  املركز 
الرصيد يحل برشــلونة في املركز 
الرابع، علًما بأن إنتر ميالن وسالفيا 
اجملموعة  يتقاســمان صدارة  براج 

بفارق األهداف.
وضرب ريد بول سالزبورغ النمساوي 
على  تاريخياً  فــوزاً  وحقــق  بقوة 
بســتة  البلجيكي  غينك  ضيفه 
أهــداف مقابل هدفني فــي إطار 
اجلولة األولى من مباريات اجملموعة 
اخلامسة من مسابقة دوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم.
الصاعد  النرويجي  املهاجم  افتتح 
عامــاً«   19« هاالنــد  إيرلينــغ 
مرور  بعد  لســالزبورغ  التسجيل 
دقيقتني فقط على انطالق املباراة 

ثــم أضــاف الهــدف الثاني في 
الدقيقــة 34 قبل أن يحرز الكوري 
 23« هوانغ  تشــان  هــي  اجلنوبي 
عامــاً« الهدف الثالــث ألصحاب 
األرض في الدقيقة 36.وقبل نهاية 
الشوط األول بخمس دقائق سجل 
جون لوكومي الهدف األول لغينك 
ثم عاد هاالند وأحرز الهدف الثالث 
له والرابع للفريق النمســاوي في 
أيضاً  شــهدت  التي   45 الدقيقة 
تســجيل دومينيك سزوبوسزالي 
الشــوط  اخلامس.وفي  للهــدف 

الثاني قلص مبوانا ساماتا الفارق 
بتســجيله الهدف الثاني للفريق 
البلجيكي قبل أن يختتم أندرياس 
أوملر مهرجان األهداف النمســاوي 
ألصحاب  السادس  الهدف  بإحرازه 
ســالزبورغ  بول  ريد  األرض.وتصدر 
اخلامســة  اجملموعة  فــرق  ترتيب 
برصيــد 3 نقاط وبفــارق األهداف 
أمــام نابولــي الذي تغلــب على 
ليفربول حامل اللقب بهدفني من 

دون رد.
ودخــل إيرلينــغ هاالنــد تاريــخ 
بعد  أوروبا  أبطال  دوري  مســابقة 
أن أصبح ثالــث أصغر العب يحرز 
ثالثية »هاتريك« في املسابقة بعد 
راؤول غونزاليس مع ريال مدريد )18 
عاماً و113 يومــاً( عام 1995 وواين 
 18( يونايتد  مانشســتر  مع  روني 

عاماً و340 يوماً( عام 2004.
إنتر ميالن آمــال جماهيره  وخيب 
الغفيــرة وأنهــى مواجهتــه مع 
ضيفه ســالفيا براغ التشــيكي 
لهدف  بهدف  اإليجابــي  بالتعادل 
فــي افتتــاح اجلولــة األولى من 
مباريات اجملموعة السادسة ضمن 
دور اجملموعــات في بطولــة دوري 
القدم.أقيمت  أوروبا لكــرة  أبطال 
املباراة على ملعب ســان ســيرو 
معقــل إنتــر ميالن وتقــدم بيتر 
أوالينكا للضيوف في الدقيقة 63 
قبل أن يتعادل نيكولو باريال لإلنتر 

في الدقيقة األخيرة من املباراة.
أمســتردام  أياكــس  يجــد  ولم 
بتخطــي  صعوبــة  الهولنــدي 
 ،0-3 فغلبه  الفرنسي  ليل  ضيفه 
ضمن اجلولة األولى من منافسات 
ألياكس  الثامنة.وسجل  اجملموعة 
كوينسي بروميس 18، املكسيكي 
األرجنتيني   ،50 ألفاريــز  إدســون 
62.وفــي  تاليافيكــو  نيكــوالس 
املباراة الثانيــة من اجملموعة ذاتها 
فاز فالنســيا خــارج ديــاره على 

تشيلسي 0-1.

سالزبورغ يسطر فوزًا نمساويًا تاريخيًا 

أطماع ليفربول تتحطم على صخرة كوليبالي في دوري األبطال

جانب من مباراة ليفربول ونابولي

فيدرر ونادال

أبو ظبي ـ وكاالت:
وقعت جلنة االنضباط في احتاد الكرة اإلماراتي، 
عقوبة مالية صارمة على طرفي مباراة ســوبر 
اخلليج العربي، شباب األهلي والشارقة، بسبب 
مــا بدر من جماهيــر الفريقني، عقــب انتهاء 
اللقاء بفوز األخير 4-3 بــركالت الترجيح.وبلغ 

مجموع العقوبات املالية، 170 ألف درهم.
وكان من نصيب شــباب األهلي، غرامة قدرها 
70 ألف درهم، بسبب محاولة أحد مشجعيه 
االعتــداء على احلكم، بعد نهايــة املباراة.وبلغ 
نصيب الشــارقة من العقوبة، 50 ألف درهم، 
بســبب نزول جماهيره إلــى أرض امللعب، بعد 
نهاية املواجهة، واالحتفال مع الالعبني بكأس 

سوبر اخلليج العربي.
كما مت توقيع اإليقاف 3 مباريات، وعقوبة مالية 
قيمتهــا 50 ألف درهم، على العب الشــارقة، 
احلســن صالح، بعد الطرد املباشــر بســبب 
االعتداء على عبد العزيز هيكل، مدافع شباب 

األهلي.

باريس ـ وكاالت:
سيتولى العب كرة القدم الفرنسي السابق، يوري 
دجوركاييف، بطل العالم في مونديال فرنسا 1998، 
واإلجنليزيــة جويس كوك، مســؤولة إدارة االحتادات 
وعضوة االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، مسؤولية 
مؤسسة الفيفا اخليرية.ويترأس دجوركاييف، الذي 
ســيتولى منصب املدير التنفيذي، منذ عام 2014 
مؤسسة حتمل اسمه، متخصصة في مشروعات 
للتنميــة االجتماعية.أمــا كوك، التي ســتتولى 
منصــب األمني العــام، فهي شــخصية بارزة في 

قضايا التنمية املستدامة واإلدماج.
إنفانتينو  السويســري جياني  الفيفا،  رئيس  وقال 
»إنه ملن دواعي ســروري االعتماد على دجوركاييف، 
هو شــخص يتمتع مبســيرة رائعة في كرة القدم، 
وملتزم بتعزيــز التغييــرات االجتماعية من خالل 

اللعبة«.
ووصــف جويــس كــوك بأنها شــخصية مهمة 
بالفعل، داخــل إدارة الفيفا.وباإلضافة إلى منصب 
األمني العام للمؤسســة، ســتكون جويس كوك 
مســؤولة أيضا عن مكتب املسؤولية االجتماعية 

والتعليم.

جدة ـ وكاالت:
أكد الفرنسي بافتيمبي جوميز مهاجم الهالل 
السعودي، أن هدف فريقه األزرق هو حصد لقب 
دوري أبطال آســيا لعام 2019.واقتنص الهالل 
بطاقــة العبور إلى نصف نهائــي دوري أبطال 
آسيا، بعد فوزه على مواطنه احتاد جدة بنتيجة 
3-1، في إياب دور الثمانية من املســابقة، أمس 

األول.
ونشــر جوميز، عبر حســابه الشخصي على 
موقع التواصل االجتماعي تويتر، صورة جماعية 
لفريقه وهو يحتفــل مع اجلماهير بالفوز على 

احتاد جدة، حتت عنوان »آسيا حلمنا«.

عقوبات صارمة على 
طرفي السوبر اإلماراتي

دجوركاييف يتولى 
منصبًا بالفيفا

جوميز يحلم بالتتويج 
اآلسيوي مع الهالل

7:55 مساًء

10:00 مساًء
10:00 مساًء

مفكرة اليوم

فرانكفورت ـ أرسنال

مان يونايتد ـ أستانا 
روما ـ باشاك شهير

الدوري األوروبي

اإلصابة تحرم الكيني مانانغوي الدفاع عن لقبهفيدرر ونادال يشاركان بكأس ليفر

الرياضي يتوج بطال لكأس الحريري



بغداد ـ طه الجنابي :
انطلــق  دوري الرديف بكرة القدم 
الذي يشــرف عليه االحتاد املركزي 
لكره القدم مبشاركة انديًة عريقة 
وطموحة ونادي البياع الذي يحمع 
بني االمرين  يسعى لتحقيق نتائج 
مميزة في  هذة املشــاركة  السيد 
اكد  النادي  رئيس  احملياوي  ســعد 
بانه   ادارة النــادي تعمل مبهنية 
لتحقيق نتائج مميزة للنادي  حيث 
مت التعاقد مؤخرا مع الكابنت علي 
النادي مبعية  لتدريب  الوهاب  عبد 
مســاعديه والكابنت ابــن النادي 
ولديه خبــرة مميزة نامل ان تترجم 
الذي جتاوز   للنــادي  اجناز  لتحقيق 
كل املعوقات من اجل املشــاركة 
وهًوحاليا يتدرب  في ساحة قريبة 
على مقر النادي الذي الزال وضعه 
غيــر مســتقر بســبب خالفات 
معروفــه للجميــع  نامل ان حتل 

خدمة للرياضة العراقية.
واستغرب الكابنت من موقف وزارة 
الشــباب والرياضــة الغير داعم 
اللقاءات  للنادي برغم العديد من 
واالتصاالت مع الوزير واملســؤلني  

النادي  منحــة  قطــع  مت  حيــث 
منــذ ٢٠١٤ حيث يحتــاج النادي 
لوقفًةجازة من قبل وزارة الشباب 

والرياضة.
فيما وصف الكابــنت علي النكار 
مدرب النــادي مجموعت في دوري 
والزوراء  الطلبة  بالصعبة  الرديف 
انه  الى  واملهندسني مشيرا  واجملد 
الودية  اللقــاءات  خاض  عدد من 
االعبني  جاهزيــة  علــى  للرقوف 
حيث جــرى لقائني مــع اكادميية 

الغامن مت الفوز فيما خســرنا نادي 
اننا منتلــك عناصر   واضــاف  بدة 
موهوبــة ســيكون  لهــا كلمة 
خــالل البطولة  امثــال عبداهلل 
وســام واحمــد حســني وعدنان 
ليث وحســني محمد وجعفر ندمي 
رعد عزيز  وكرار  رعد  وعبدالرحمن 
وبكر وعبــداهلل محمد وغيرهم،  
داعني جميــع الالعبني الى الدفاع 
عــن اللوان النادي  الذي تاهل منه 

مختلف االبطال.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

شــارك رئيس االحتاد املركزي لكرة 
القدم نائب رئيس جلنة املسابقات 
فــي االحتاد االســيوي عبد اخلالق 
الذي  األول  االجتماع  في  مسعود، 
ُعقــد أمس مبقــر االحتــاد القاري 
في العاصمــة املاليزية كواالملبور 
برئاســة تران كووك تــوان رئيس 

اللجنة وبحضور كافة األعضاء.
اختيــار  االجتمــاع  خــالل  ومت 
أوزبكستان الســتضافة نهائيات 
كأس آسيا للشباب حتت 19 عاماً 
للمدة من 14 إلى 31 تشرين األول 
2020، واختيار البحرين الستضافة 
نهائيات كأس آسيا للناشئني حتت 
16 عاماً للمدة من 16 ايلول إلى 3 

تشرين األول 2020.
وأوصــت اللجنة بإقامــة بطولة 
من  اآلســيوي،  التضامــن  كأس 
أجــل منح الفرصــة للمنتخبات 
)ســتة  تصنيفاً  األقل  العشــرة 
الدور  مــن  خرجــت  منتخبــات 
األول فــي التصفيات اآلســيوية 
املشتركة واملنتخبات األربعة التي 
تخــرج من الدور الثاني(، وســوف 
تقام البطولة فــي الفترة من 30 
13 كانون  ولغاية  الثاني  تشــرين 

األول 2020.
من جانبــه، قرر مــدرب املنتخب 
كاتانيتش،  سريتشــكو  الوطني 
اربعــة العبــني جدد  اســتدعاء 
استعداداً  الرافدين  اسود  لقائمة 
ملباراتيــه املقبلتني في التصفيات 
املزدوجــة )كأس العالــم 2022 & 

كأس آسيا 2023).
الوطنــي  املنتخــب  وســيواجه 
منتخبــي هونغ كونــغ وكمبوديا 
في اجلولتني املقبلتني بالتصفيات 
في الـ10 والـ15 من شهر تشرين 

االول املقبل.
وقــال املديــر االداري للمنتخــب 

الوطنــي، باســل كوركيــس إن 
»مــدرب املنتخــب الوطنــي قرر 
اربعــة العبــني جدد  اســتدعاء 
للمنتخــب  االوليــة  للقائمــة 
الوطنــي اســتعداداً للجولتــني 

املقبلتني من التصفيات«.
واوضــح أن »الالعبني هم: جيلوان 

حمد وريوان امني وياســر قاســم 
وعــالء عبد الزهــرة«، مبينــاً ان 
مطلع  ستصدر  االولية  »القائمة 
العباً   50 وستضم  املقبل  الشهر 

ثم يتم تقليصها الى 23 العباً«.
وفيما يخص االنباء التي اشــارت 
الى اســتبعاد عدد مــن الالعبني 

من بينهم اجلماح احمد ياســني، 
أكــد كوركيس أن »هــذه االخبار 
احمد  والالعــب  دقيقة  ليســت 
ياسني سيتواجد في القائمة ولم 
يتم اســتبعاد اي العب نهائياً من 

القائمة االولية«.
من جانب اخر وفي انطالقة الدوري 

 2020/2019 القــدم  لكرة  املمتاز 
الشــرطة حامل  ، ســجل فريق 
اللقــب الفوز على فريــق احلدود 
بهدفــني مقابل هــدف واحد في 
املبــاراة التــي اقيمــت أمس في 
ملعب الشــعب الدولي، ســجل 
للفائز وليد سالم في الدقيقة 21 

من ركلة جزاء وعــالء عبد الزهرة 
في الدقيقة 62 وللحدود حســام 

جاد اهلل في الدقيقة 51.

وحقــق فريق القــوة اجلوية لكرة 
القدم، أمــس، الفــوز على فريق 
امانة بغداد بهدفــني دون مقابل، 
ضمن منافســات اجلولــة االولى 
من املرحلة االولى.. وسجل هدفي 
الفوز لفريق القوة اجلوية الالعبان 
بايش.وبهذا  وابراهيــم  نبيل  كرار 
الفــوز حصل فريق القــوة اجلوية 
على اول ثالث نقاط له في الدوري.
وكان فريق القوة اجلوية قد حصد 
املركز الثاني في منافسات املوسم 

الكروي املاضي 2019-2018.
فــي حني حقــق فريق القاســم 
الوافد اجلديد لدوري االضواء الفوز 
على ضيفه النفط بهدف الالعب 
مرشد حسني.. ومتكن ناديا الكرخ 
ونفط الوســط، الفوز على ناديي 
والديوانية،  الصناعات الكهربائية 
فقــد فاز فريق الكــرخ على فريق 
بثالثة  الكهربائيــة  الصناعــات 
أهداف مقابل هدفني، حيث سجل 
اهــداف الفوز الالعبــون محمود 
خليل وعمر عياضة وأحمد كوني.
من جانبه، فاز فريق نفط الوسط 
على فريق الديوانية بثالثة أهداف 
مقابل هدف واحد، حيث ســجل 
اهداف الفــوز الالعبان مصطفى 
حســني )هدفان( واحملترف مارشال 
عودة.وضمن اجلولــة ذاتها، تعادل 
فريقا النجــف والكهرباء بهدفني 

لكل منهما.
و تقام اليــوم اخلميس، 3 مباريات، 
ضمن اجلولة االولــى لدوري الكرة 
املمتــاز، ففــي ملعب الشــعب 
الــزوراء  تقــام مبــاراة  الدولــي 
والســماوة، ويتواجه أربيل ونفط 
اجلنوب في ملعب فرانسوا حريري 
مباراة  الفيحــاء  ملعب  ويضيف 

امليناء وضيفه زاخو.

مسعود في اجتماعات آسيا.. وكاتانيتش يدعم األسود بـ 4 العبين
الناشئة يسعى فوز حامل اللقب .. وخسارة النفط في إنطالقة دوري الكرة الممتاز

للتعويض غدا امام لبنان 

السليمانية تضيف 
ثالث أدوار ألعاب القوى

الميناء يتعاقد مع 
العب سلة أميركي

بغداد ـ الصباح الجديد:
خســر منتخب الناشــئني، أمس أمام نظيره 
اإلماراتي 1-0 في التصفيات املؤهلة لنهائيات 
آســيا حتت 16 عاماً واملقامة منافساتها في 
قيرغستان.وسيواجه املنتخب العراقي نظيره 
اللبنانــي يوم غٍد اجلمعة فــي اجلولة الثانية 
من التصفيات، فيما ســيالعب قيرغســتان 
يوم األحد املقبل.وبهذه اخلســارة تذيل العراق 
اجملموعة السادســة مــن دون نقــاط، فيما 
تصدرت اإلمــارات اجملموعة برصيد ثالث نقاط 

بانتظار نتيجة مباراة قيرغستان ولبنان.
ويشــارك في التصفيات 47 منتخباً، حيث مت 
توزيع التصفيــات على منطقتني جغرافيتني 
هما الغرب )غربي آســيا واجلنوب والوســط( 
مبشــاركة 25 فريقاً، والشــرق )شــرق آسيا 

وآسيان( مبشاركة 22 فريقاً.
ويتأهل إلى النهائيات صاحب املركز األول في 
كل مجموعة إلى جانــب أفضل 4 منتخبات 
حتصل علــى املركــز الثاني، وينضــم إليها 
منتخب الدولــة املضيفة التــي حتدد الحقاً 

والذي يحصل على بطاقة التأهل املباشر.
وفي حالة حصول منتخــب الدولة املضيفة 
»البحريــن« علــى إحــدى بطاقــات التأهل 
للبطولــة، فإن املنتخب احلاصــل على املركز 
اخلامس بــني ثواني اجملموعــات يحصل على 

بطاقة التأهل للنهائيات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حدد االحتاد املركزي اللعاب القوى التاســع 
عشر من الشــهر اجلاري ، موعدا النطالق 
بطولة اندية العراق للدور الثالث في ملعب 
اجلامعة مبحافظة الســليمانية شــمالي 

العراق ، ملدة ثالثة ايام متواصلة.
وقــال رئيــس االحتــاد طالب فيصــل:« ان 
البطولــة تشــمل جميع الفئــات ولكال 
اجلنســني ».واضاف :« ان االحتاد ســيعقد 
املؤمتر الفني اخلاص بالبطولة ، وسيحضره 
ممثلــو األندية املشــاركة ملناقشــة بعض 
االمور الفنية وتوزيع االرقام على الرياضيني 

املشاركني ».
وبني :« ان االحتاد قــرر ان تقام البطولة في 
الســليمانية ملنــح فرصــة للمحافظات 
للتنظيم ، ومنــح القائمني على االحتادات 
الفرعيــة فرصة التنظيم وكســب خبرة 
ادارة السباقات ».واعرب فيصل عن امله بان 
تتحقق في البطولة نتائج مميزة ، اذ ان حالة 
الطقس مميزة فــي الوقت احلالي والالعبون 

بأمت اجلاهزية.

بغداد ـ اصباح الجديد:
اعلنت الهيئة االدارية لنادي امليناء الرياضي، 
أمس، تعاقدها مع العب كرة سلة أميركي.
رئيــس الهيئة االداريــة للنادي  نائب  وقال 
محمد جابر ان »الهيئة االدارية لنادي امليناء 
الرياضي تعاقدت مع العب السلة األميركي 
جيفري ستابس، لتمثيل النادي في املوسم 

السلوي املقبل 2020-2019«.
وكان احتاد السلة قد حدد جائزتي الفريقني، 
االول والثانــي، في البطولة التنشــيطية، 
التي تســبق انطالق الــدوري املمتاز، حيث 
ســتكون جائزة الفائز االول 2 مليون دينار، 
بينما ســتكون جائزة الفائز الثاني مليون 

دينار.

جانب من مباراة اجلوية وأمانة بغداد »أمس«

فريق رديف البياع

بغداد ـ الصباح الجديد:
على  الوطني  منتخبنــا  فــاز 
على  السلة  بكرة  الكراســي 
شــقيقه البحرينــي بنتيجة 
67 نقطــة مقابــل 37 نقطة 
الفريقني  اولــى مباريــات  في 
التي  ضمن بطولة غربي أسيا 
انطلقــت أمــس فــي األردن.. 
لرفع  منتخبنا  العبة  وحصلت 
االثقــال لــذوي االحتياجــات 

اخلاصــة هــدى مهــدي على 
الوسام الفضي في منافسات 
زميلتهــا  النســاء.وحققت 
الوســام  غربي،  زهراء  باللعبة 
الفضي أيضاً في املنافســات.

وضمن البطولة ذاتها، حصلت 
ورســل  ماجد  حنان  الالعبتان 
الوســام  على  الــرزاق  عبــد 

البرونزي لكل منهما.
منتخبنا  حقــق  حــني،  فــي 

لذوي  الطاولة  لكــرة  الوطني 
أمس،  اخلاصــة،  االحتياجــات 
ملونة.وحصل  أوســمة  ثالثة 
الالعب عــادل خالد في فئة 5 
الذهبي، في حني  الوسام  على 
الالعب منتظر  زميلــه  حصل 
في فئة 4 على الوسام الذهبي 
أيضاً.من جانبه، حصل الالعب 
خضير عباس فــي فئة 4 على 
الوسام الفضي في املنافسات

بغداد ـ الصباح الجديد:
التي  الطبية  الفحوصــات  أثبتت 
خضع لهــا العراقــي مهند علي 
»ميمي«، مهاجم الدحيل، إصابته 
فــي عضلــة الســمانة لقدمه 
اليسرى، وهو ما يترتب عليه غيابه 
3 أسابيع.وكان ميمي، أصيب  ملدة 

في الشوط الثاني من مباراة الريان 
باجلولة الثالثة من الدوري القطري.

بضرورة  الطبــي  اجلهــاز  وأوصى 
خضوعــه للراحة علــى أن يقوم 
التأهيل  تدريبــات  بعمــل  بعدها 
قبل االنضمام لزمالئه في التدريب 

بالكرة بعد 3  أسابيع.

وتضــرب اإلصابات فريــق الدحيل 
آخرهم  املاضي، وكان  املوسم  منذ 
املغربــي مهــدي بنعطيــة الذي 
أصيب قبل بداية املوسم في مباراة 
الســد بدوري األبطال اآلســيوي، 
وعاد في املباراة األخيرة فقط أمام 

الريان.

فوز السلة و7 أوسمة ألثقال وطاولة 
البارالمبية في افتتاح غربي آسيا

اإلصابة تغيب »ميمي«
 3 أسابيع عن الدحيل

نادي البياع يشارك في دوري
 الرديف بهمة عالية



ما الــذي يجبرك على اجللــوس امام 
التلفاز لفترة طويلة .. اما لالســتماع 
الى "احمق"  او مجموعة من "احلمقى 
".. ســاقهم القدر او حظــك العاثر  
ليتصــدروا جزءاً من املشــهد العام ، 
ويتحكموا مبصائر النــاس ، يتحاورون 
،يتنابزون ، يفترون ، يكذبون ، يتجادلون 
.. في موضوع أو مواضيع شــتى تضر 
اكثر مما تنفــع ...  والطامة الكبرى .. 

أنهم اليفقهون فيها  جميعاً ..!
هــل ان كل ذلــك يحــدث بســبب 
"الدميقراطيــة " النهــا جتبــرك على 
االســتماع الى "احلمقــى " كما قال 

الفيلسوف " برنارد شو" !
ام انها  بسبب مجموعة من "اجلهلة 
"  خولــت بعض "احلميــر " لتتحكم  

مبصيرك .. !
بعض هــؤالء .. يتميز بانه " ســليط 
اللسان " ان كان محسوبا على معشر 
الرجال ، او "ســليطة اللســان " ان 

كانت محسوبة على اجلنس الناعم !
وأذا ماصــادف ان التقيت باحد هؤالء 
، فانك ســتواجه مشكلة أو صعوبة 
، وقيل الحتاور"  في طريقة محاورتهم 
سليط اللسان " او " احلمقى " فانهم 

ســوف يحطــون من قــدرك ، 
الثقافية  الفــوارق   بســبب 
والتربويــة بينكمــا ، وأيضا 
لديهم  ليــس  هــؤالء  فــان 

فيه  يخشون  او  مايخســروه  
على ســمعتهم ،  لذلك فانهم 
يجيدون الثرثــرة و"اللغو الفارغ 
، وتوجيه االهانات والشــتائم   "

واالفتراءات على كل من يقف في 
طريقهم  !

بعض الفضائيــات اصبحت مكباً 
وحاوية الفكار هؤالء  وســقطاتهم ، 

ومنبراً  مفتوحاً ل"سليطي اللسان " 
دون رادع اخالقي او قانوني ، برغم ان " 

اللسان الطويل " يُقصر العمر !
قيل  " لســان اإلنســان دفة زورقه" 

،  وقيل أيضا"يالكثافة الشــوك الذي 
تخبئه عضلة اللسان "، 

وقيل "املطر هوالذي ينبت الزرع والورد 
.. وليس الرعد !" .

يعزو اهل العلم واالختصاص  صفات " 
سليط اللسان " و "الثرثار " و"املهذار 
" الى  دوافع نفســية  وفسيولوجية ، 

أهمها الُعقد والفراغ  ! 
وهنا نســتذكر قول النبــي محمد - 
صلى اهلل عليه وسلم-:"أبعدكم مني 
املتفيهقون"،  الثرثــارون  القيامة  يوم 
وقوله:"مــن كان يؤمن بــاهلل واليوم 
اآلخر فليقل خيراً أو ليصمت" ! وقف 
أعرابــي معوج الفم أمــام أحد الوالة 
فألقى عليه قصيــدة في الثناء عليه 
الوالي لم  ولكــن  ملكافأة,  التماســاً 
يعطه شــيئاً وســأله : ما بال فمك 
معوجاً, فرد الشاعر : لعله عقوبة من 
بالباطل على بعض  الثناء  اهلل لكثرة 

الناس !

• ضوء 
 .تســتطيع أن تســتدل على بعض 

الناس من "لسانهم " وثرثرتهم  !

عاصم جهاد

لسان الحمير !

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جمال جصاني

ال احد مبقدوره ادعاء ملكيته أو مشــاركته للعراقيني 
في صناعــة مفردة "الفضائي" أي الشــيء أو اخمللوق 
املوجود على الورق وال ميلك أي وجود فعلي له على أرض 
الواقع. هذا املفهوم الذي اغتنى مبضامني وشــحنات 
تتناسب واحلاجات املتعاظمة لغرائبية املشهد الراهن. 
بعد أن أيقن ممثلو الطبقة السياســية التي تلقفت 
مقاليد امور البلد بعــد "التغيير" من عدم وجود أية 
تهديدات أو قوة جادة تعرقل مســيرتهم الظافرة في 
فرهدة ما تبقى من اسالب الدولة، تفتقت عبقريتهم 
عن ضرورة ابتكار نوع متطــور من اخلطوط الدفاعية 
تضمــن لهم ديناميكيــة "التمدد والبقــاء" وتدخل 
الرعب والشك بقلوب وعقول كل من تسول له نفسه 
باالقتــراب من اقطاعياتهــم السياســية واالدارية؛ 
وذلك عبر انتاج ما ميكن أن نطلــق عليه بـ "االجنازات 
الفضائية"، والتي تتحول تدريجياً وبفعل االصرار على 
الضخ املســتمر لالكاذيب عبر االســتعانة باخلدمات 
االعالمية مدفوعة الثمن، الى ما يشبه احلقيقة، ال في 
اذهان املتلقني وحســب، بل عند صانعيها واملشاركني 
في ســيل كرنفاالتها التي ال تنقطع. ان عجز الدولة 
الرســمية والشعبية،  واجملتمع بكل مؤسســاتهما 
عن كشــف حقيقة ومغزى هذه "االجنازات" املصنعة 
خصيصا للتســتر على ما يحصل من جرائم واهوال 
بحق هذا الوطن املســتباح واهلــه؛ يعكس حقيقة 

قدراتنا البائسة على التغيير واالصالح.
عندمــا يتجــرأ البعــض مــن االفــراد أو اجلماعات 
واملؤسسات والوزارات، على اصدار البيانات واملطبوعات 
وتنظيم االحتفاالت والنشاطات التي حتتفي مبثل تلك 
"االجنــازات" من دون االلتفات الى مــا تبقى لدينا من 
قدرة على فك طالســم بنية وعالقــات وارث وتقاليد 
عمل وضعتنا على رأس البلدان الفاشــلة عاملياً؛ فان 
ذلك يشير الى حجم استخفافهم بذلك الكم الهائل 
مــن العاملني في مجاالت الرقابة والتفتيش والقضاء 
والتشــريع واملتجحفلني معهم بسكراب "السلطة 
الرابعة"... ان مناخات وشروط والدة االجنازات الفعلية 
والواسعة، ما زالت بعيدة وهشة، وان وجدت في مكان 
وزمان ما في املشهد احلالي، فانها ال ميكن ان تكون اال 
محدودة وذات طابع فردي، كونها تتعارض وما اشــرنا 
اليه من بنية محكمة للفشــل والفســاد وهيمنة 
املعاييــر والقيــم الكفيلة بتحويــل كل ما له صلة 

بالكفاءة والنزاهة وااليثار الى شذر مذر.
كما ان شيوع مثل هذه "املآثر" و "املنجزات" وتغولها، 
يكشــف عن حجم اغتراب وسائل االعالم باشكالها 
وعناوينها اخملتلفة عــن وظائفها وادوارها التي وجدت 
مــن أجلهــا، وعن حجم تواطــؤ غالبيتهــا مع هذه 
الطبقــة السياســية ومجترحي فتوحاتهــا املادية 
والقيمية. ان مجرد التفكير في ارتكاب اجنازات فعلية، 
البيئة ومعادالتها واصطفافاتها ومعايير  وسط هذه 
اخلــراب املهيمنة فيها، )ان افترضنا حســن النية في 
مرتكبيها) يشــير الى عمق اغترابهــم عما يحصل 
حولهم ونــوع القوى واملصالح والعقائد التي تعصف 
مبجرى االحــداث. مثل هــذه املعطيــات والتي تبدو 
متشائمة ومثيرة لليأس والقنوط لدى البعض، تختزن 
جانب آخر يدعــو للعمل عبر الوعــي العميق لبنية 
اخلراب الشــامل الذي خلفته جتارب العقود االخيرة ملا 
قبل "التغيير" وبعده. من دون حصول زحزحات نوعية 
في هــذا امليدان احلاســم في حيــاة اجملتمعات واالمم 
)الوعــي) وادراك خطورة ما انحدرنــا اليه من ضحالة 
وغيبوبة )فردية وجمعية) ســمحت بكل ما اشــرنا 
اليه من اســتباحات وهدر للكرامة واحلقوق واحلريات؛ 
يصعب انتظار اية مؤشــرات على تعافي هذا الوطن 

وامتالك القدرة على اجتراح االجنازات الفعلية...      

ومضــة

انجازات فضائية

دافــع الفنــان اللبنانــي 
رامي عياش عــن الفنانة 
سماحة  كارول  اللبنانية 
الشــرس  الهجوم  بعــد 
بعد  لــه  تعّرضت  الــذي 
أحد  على  صورة  نشــرها 
مواقع  بأحــد  حســابها 
االجتماعــي،  التواصــل 
ماريو  اعمالها  مديــر  مع 
قسطا، ولم يتم التالعب 
التجاعيد  فظهــرت  بها 

واضحة على وجهها.
رامي عياش  أعــاد  وبدوره 
نشر صورة كارول سماحة 
عبر حســابه اخلاص على 
أحــد مواقــع التواصــل 

عنها  ودافع  اإلجتماعــي 
بقــوة واصفــاً التجاعيد 
بفيض مــن األنوثة قائالً: 
بتســوى  جتعيــدة  "كل 
مئــة امــرأة متصنعــة 
جتعيدة  كل  ومصطنعة. 
فيها ألف نغمة من صوت 

رائع وأخالق من ذهب. 

يبدأ املمثل املصري محمد 
مسلســله  تصوير  رجب 
الكبيــر"  "األخ  اجلديــد 
خالل األيــام املقبلة، الذي 
يتألف مــن 45 حلقة، من 
كتابة أحمــد عبد الفتاح 
وإخراج إســماعيل فاروق. 
العمــل  فريــق  وانتهــى 
الالزمة  التحضيــرات  من 
انطالق  قبل  للمسلســل 

التصوير بعدة أسابيع.
ويعقــد اخملــرج واملؤلــف 
جلســات عمــل مكثفة 
على  لالســتقرار  حاليــا 
املشاركني  املمثلني  قائمة 
إذ جرى  املسلســل،  فــي 
األسماء  من  العديد  طرح 
املرشحة من أجل التعاقد 
مباشــرة  بهدف  معهم، 

التصوير خالل أيام.
اجلديــر ذكره أن آخر أعمال 
محمــد رجب مسلســل 
اســتفهام"،  "عالمــة 
وعرض فــي رمضان 2019، 
من تأليف إســالم حافظ، 
النقاش،  ســميح  وإخراج 
ميرهــان  بطولــة  ومــن 
زكي،  أحمد  حسني، هيثم 
وإدوارد، وعبــد الرحمن أبو 

زهرة وآخرون.

املمثلــة املصرية حال  رّدت 
شــيحة علــى اإلنتقادات 
التــي تعّرضــت لهــا في 
األيام األخيرة، وذلك بسبب 
اجلريئة  التصوير  جلســة 
فقالت  لها،  خضعت  التي 
إن جمهورها الكبير يحبها 
ويقدرها، بعيداً عن توظيف 
األمور في حروب شخصية.
مش  "الديــن  وأضافــت: 
ترهيــب أو بالعافية، الدين 
ديــن ترغيــب وســماحة 
للحقوق  انتهــاًكا  وليس 

واحلريات الشخصية".
أنها  شــيحة  أكدت  كما 
متــارس حياتهــا بحريــة 
الغلو  واقتناع، بعيــداً عن 

والتشــدد أو فــرض رأيها 
أحد،  علــى  اجتاهاتهــا  أو 
مشددة على ضرورة احترام 
اخلاصة،  اإلنســان  حيــاة 
وعــدم توجيــه جتريــح أو 
توبيــخ لهــا، ألن الديــن 
اإلســالمي حــض اجلميع 
اإلنسان  إحترام حرية  على 

وعدم التعدي عليها.

رامي عياش

حال شيحة

محمد رجب

أخبــارهــــــــــم
أحالم يوسف

التواصــل االجتماعي  عج موقــع 
فيس بوك بأخبــار وصول ممثلة األمم 
املتحدة جينني هينيسي التي حتدت 
رئيس إقليم كردستان ورئيس الوزراء 
عــادل عبد املهدي ورئيــس البرملان 
األشجار  لغرس  احللبوسي،  محمد 
في كل انحاء العراق من اجل احياء 
يوم الســالم العاملي وحتت شــعار 

"العمل املناخي من اجل السالم".
املثيرة  اجلميلة،  املدينــة  في هيت، 
لدهشــة كل زائر يضع قدمه على 
ارضهــا اخلصبة بالكــرم واخليرات، 
بــدأت حملة زراعة األشــجار منذ 
نحو ســنتني، لتشــجير شوارعها 
احلكومية  ومؤسســاتها  الرئيسة 
وحتى املقابر، التي قد يجد البعض 
منا انها ليســت باألهميــة ذاتها 
لشوارع املدينة، لكنها في احلقيقة 
ال تقل عنهــا أهمية فهي حتتضن 
احبتنا الذين غادرونا الى عالم اخر. 

يقول إســماعيل ســعيد أحد اول 
املســهمني في هذه احلملة: "حني 
أحــال الظالميون لون وجه مدينتنا 
دخانــاً ودمــا، وهاجرت أجســامنا 
عقارب  وتوقفــت  بالَهم،  مثقلــة 
الزمن، عشــنا التغريبــة الهيتية 
حيث شاء اهلل، ومع كل حلظة كان 
شهيقنا دعاء وزفيرنا آه، ومحا اهلل 
وعدنا  والنصر،  بالتحريــر  همومنا 
ووجدنا ان الشــر لم يبق صرحا وال 
وبناء  اعمارها  إعــادة  وبدأنا  قصرا، 

كل ما هّدم".
وتابع: غايتنا كانت إعادة احلياة بكل 
اشكالها ليســت فقط بنى حتتية 
وبيوتا، لكن الشجرة كانت رمزا اخر 
للحياة هنــاك، وهكذا ُولدت هيتنا 
اخلضراء، ولدت من رحم الوجع وامل 

احلياة.

"هيــت هي املدينــة الوحيدة التي 
مت تشــجير شــوارعها الرئيســة 
مقابرها"  وحتى  ودوائرها  والفرعية 
"العمل  ويضيف إسماعيل سعيد 
رجال هم  بســتة  بدأنا  تطوعــي، 
رياض شريف، وبســام ثابت، وعادل 
حمد برتو، وعلي خالد جلود، وعمار 
شــاكر عــون الدين، وانــا معهم. 
ثــم ازداد العدد ووصــل املئات، من 
الشــباب واألطفال وطالب املدارس، 
واملوظفــني، زرعنــا ما يزيــد على 
4500 شــتلة من مال تبرع به اهل 
املدينة، ومازال العمل مستمرا الـى 

اليـوم". 
باألصالة  إسماعيل ســعيد  يقول 
عن نفســه وبالنيابة عــن كل يد 
خير شــاركت فــي هــذه احلملة: 
"كان هدفنــا في البدايــة، ان نزرع 
1500 شجرة كحد اقصى، ونتيجة 
لنجاح عملنا واهتمام املســؤولني، 
خاصة بلدية هيت بعملنا، اذ اخذت 
علــى عاتقها مهمة ســقي تلك 
األشــجار، والنتائج كانت رائعة، مما 
شــجع العديد من اهــل اخلير من 
وخارجه  العــراق  داخل  األصدقــاء 
للتبرع للحملة ماديا، وبالتعاون مع 

األهالي، ومنظمــات اجملتمع املدني 
والزراعة،  بالعمل  شــاركونا  الذين 
فقــد وصل عدد الشــتالت الى ما 

يقرب من 4500 شتلة.
هيت عروس الفــرات كما يصفها 
ما  وبهية  البعض ستظل مشرقة 
دام فيها أبناء بــررة، حريصون على 
تصديــر صورة جميلــة ملدينتهم. 
مثل تلك املبادرة شــاعت بأكثر من 
محافظة منهــا محافظة كربالء.. 
نتمنى ان تشيع أكثر لتمتد الى كل 
محافظاتنا ومدننا، الن بلدنا يحتاج 

ان نعيد اليه احلياة.

الصباح الجديد - وكاالت:
األميركيــة،  الســباحة  حققــت 
ســارة توماس، إجنــازا تاريخيا بعد 
أن أصبحــت أول من يعبــر القنال 
اإلجنليزي أربع مرات متتالية من دون 
توقف، ومن دون تناول شــيء سوى 
الســوائل، في مدة زمنية بلغت 54 

ساعة.
الرقم  الـ37 عاما  وحطمت صاحبة 
القياســي، بعد عام مــن عالجها 

عقب إصابتها بسرطان الثدي.
ووصلت توماس إلى شــاطئ قريب 
مــن دوفر علــى الســاحل اجلنوبي 

إلجنلترا، منهكــة ومصابة باحتقان 
في احللــق بســبب ابتالعها كمية 

كبيرة من املاء املالح.
وتبلغ املسافة التي قطعتها توماس 

130 كيلومترا، لكن بسبب التيارات 
القويــة في القنــاة، قطعت بنحو 

فعلي 210 كيلومترا.
وأوضحــت تومــاس أن أصعــب ما 
واجههــا فــي الرحلــة، القناديل، 
مشــيرة إلى أن الفريق املرافق لها، 
كان يلقي لهــا بزجاجة حتتوي على 
والكافيني  الكربوهيدرات  من  مزيج 

وعصير التفاح.
يذكر أن هناك اربعة سباحني فقط، 
اإلجنليزي  القنال  قطع  اســتطاعوا 
بني إجنلترا وفرنسا ولثالث مرات من 

دون توقف.

سارة توماس تعبر المانش أربع مرات بال توقف

أبناء عروس الفرات يزينون امهم بالخضرة
شجروا حتى المقابر

تزيني الشوارع بالزرع

الصباح الجديد - وكاالت:
بعد كل اجلدل الذي اثارته وسائل االعالم 
بشــأن زواجها من رجــل يصغرها بنحو 
عشر ســنوات، ما زالت النجمة بريانكا 
شوبرا تؤكد ان الفارق العمري بينها وبني 
زوجها لم يؤثر علــى عمق العالقة التي 

جمعت بينهما.
وإلثبــات ان احلــب ما زال متقــدا، فقد 
وجهت شــوبرا رســالة لزوجها النجم 
األميركــي نيك جوناس مبناســبة عيد 
ميــالده الـ27 من خــالل مقطع فيديو 
مؤّثر نشــرته عبر حسابها على مواقع 

التواصل اإلجتماعي.
الفيديــو تضمــن مجموعــة صــور 
بزوجها وعلقت عليه  ولقطات جتمعها 

بالتالي: نــور حياتي... كل يــوم معك أفضل 
من الذي مضى.. أنت تســتحق كل السعادة 
في العالم. شــكراً لكونك أكثر الناس محبة 
وكرماً على اإلطالق.. شكراً لك ألنك لي.. عيد 
ميالد ســعيد... أحبك". ونال الفيديو اعجاب 
متابعيها الذين اثنوا عليها ومتنوا لهما حياة 

سعيدة دائمة.
وكانت شوبرا قد تألقت ولفتت األنظار اليها 
في عــرض فيلــم "The Sky Is Pink"، وذلك 
الســينمائي  تورنتو  فعاليات مهرجان  ضمن 
الدولي، املقام في تورنتو بكندا، وكان بصحبة 

النجم فرحان أختار، واخملرج شونالي بوز.
وظهرت بريانكا على السجادة احلمراء مرتدية 
فســتاناً بتصميم أنيق، جمع اللونني األبيض 

."Marchesa" واألسود، من تصميم دار أزياء

بريانكا شوبرا تثبت عمليا 
ان العمر ال يؤثر على الحب

الصباح الجديد - وكاالت:
قررت شركة الوجبات السريعة املعروفة 
"كينتاكي فرايد تشيكن" ام جتمع كل 

خبرتها في شطيرة غريبة.
وفي خطوة قــد تتســم بكونها إما 
عبقريــة أو مجنونة، أعلنت الشــركة 
مؤخرا أنها بدأت إنتــاج مزيج جديد من 
الدجــاج املقلي والكعك احمللى بالســكر 

)الدوناتس).
ومتنح الشــركة العمــالء خيارين، 
إما احلصــول على وجبة عبارة 
الدجاج  من  سلة  عن 
والكعك مقابل 
دوالر،   5.49
لـــــتي  ا و

تشــمل 
بــع  صا أ
ج  جا لد ا
لية  اخلا (

مــن 
اجللد أو 

مقرمش  خليط  في  واملغمســة  العظام 
مقلي بالزيت) أو قطــع الدجاج بالعظم 

إضافة إلى الكعك.
أما اخليار الثاني فهو شطيرة دجاج مقابل 
5.99 دوالر، ويتكون من دجاج مقلي يوضع 
بني قطعتني من كعك الدوناتس، وعلى ما 

يبدو انه اخليار األكثر إثارة.
فقط  متاحة  اجلديدة  العناصر  ســتكون 
ملدة محــدودة، على الرغم من أن كنتاكي 
فرايد تشــيكن لم تذكر متى ســتنتهي 
تلــك الفترة التجريبيــة، ناهيك عن أنها 
هي ليست متوفرة على صعيد واسع، بل 

في 40 فرعا لها في نورفولك وريتشموند 
وفرجينيا وبيتسبيرغ.

ووفقا ألحد ممثلي الشــركة، فإن الكعك 
املعد واجملهز ســيصل إلى املتاجر، وعندما 
يطلــب العميــل ذلــك، ســيتم غمس 
الكعك في املقالي وإضافة السكر املذاب 
بزيت الفانيليا لضمان أن تكون ســاخنة 

وطازجة.
ووفقا لردود الفعل على منصات التواصل 
االجتماعــي، فأن مــزج الدجــاج املقلي 
والدوناتــس يســتقطب النــاس بنحــو 

ملحوظ.

كنتاكي يستعد لتقديم "أغرب وجبة" بتاريخه
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