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بغداد - وعد الشمري:
امس  حتالــف ســائرون،  أكــد 
األثنني، اســتمرار جهــوده في 
الوزراء  استجواب رئيس مجلس 
متهماً  املهــدي،  عبــد  عــادل 
رئيــس مجلس النــواب محمد 
احللبوســي بتعطيلــه، فيمــا 
حتدث عن ضــرورة البدء مبرحلة 
جديدة في العملية السياسية 
قانونني  تشــريع  علــى  مبنية 
واملفوضية  لالنتخابــات  عادلني 

املستقلة لالنتخابات.
التحالف  النائــب عــن  وقــال 
إلى  فــي حديث  الغزي،  محمد 
"استمرار  إن  اجلديد"،  "الصباح 
الكم من  التظاهــرات وبهــذا 
احملتجــني دليــل علــى وجــود 
بقاء  بعدم  تامة  قناعة شعبية 
لعدة  اقالتها،  وضرورة  احلكومة 
املرحلة  تراكمات  اسبابها منها 

السابقة".
"حتالــف  أن  الغــزي،  واضــاف 
سائرون لم يشترك في اجتماع 
القوى السياسية الذي عقد في 
منزل رئيس تيــار احلكمة عمار 
احلكيــم، كما انه لم يوقع على 

مخرجات ذلك اللقاء".

وأشــار، إلــى أن "موقفنــا مع 
اصالحات حقيقية، سواء  اجراء 
على صعيد مجلــس النواب أو 
اطراها  تأخــذ  لكي  احلكومــة 

الدستوري الصحيح".
وبني الغــزي، أن "تصويتنا على 
مرتبطة  الوزاريــة  التعديــالت 
ســيتولى  الذين  باألشــخاص 
رئيس الــوزراء عادل عبد املهدي 
يكونوا  أن  فيجــب  تقدميهــم، 
مستقلني ويتحملون مسؤولية 

مهامهم".
"املشــمولني  أن  وأســتطرد، 
بالتعديــل الوزاري بحســب ما 
تســرب الينــا مــن معلومات 
سيشــمل نحو 12 وزيــراً وهذا 
يعني أن اغلب احلقائب احلكومية 
أمر  التغيير، وهو  سوف يطالها 

من الناحية املبدئية جيد".
وأكــد، أن "مســاندتنا لعبــد 
املهــدي مجــدداً مرهونة بأن ال 
ينصاع إلى الضغوط في عملية 
تقدمي املرشحني للتعديل الوزاري 
البرنامــج  بتنفيــذ  ويتعهــد 
احلكومــي خــالل آمــاد زمنية 

محددة".
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سائرون: مستمرون باستجواب عبد المهدي
وموقفنا مازال ثابتًا في محاسبته

مجلس النواب "ارشيف"

متابعة ـ الصباح الجديد:
مايكل  األميركي  املليارديــر  أعلن 
بلومبرغ  امس األول األحد ترشحه 
للرئاســة األميركيــة متعهــّدا 
"إعادة بناء أميــركا"، لينضم إلى 
مجموعــة كبيرة من املرّشــحني 
للحصول  الساعني  الدميوقراطيني 
ملنافســة  ترشــيح حزبهم  على 

الرئيس دونالد ترامب.
وبثــروة مقدارها 50 مليــار دوالر، 
بلومبــرغ،  لترّشــح  ســيكون 
قبل ثالثة أشــهر فقــط من بدء 
االنتخابات التمهيدية، وقعه على 
املنافســة املفتوحة التي يشارك 

فيها 17 مرشحا دميوقراطيا.
وقــال بلومبــرغ )77 عامــا( على 
موقعه علــى اإلنترنت مع انطالق 
كلفتها  البالغة  الدعائية  حملته 
30 مليــون دوالر إن اخملاطــر كبيرة 
جدا، مضيفا "علينا أن نفوز بهذه 
االنتخابات وعلينــا أن نبدأ بإعادة 

بناء أميركا".

ويضــع اإلعــالن حــدا لتكّهنات 
سادت منذ أسابيع حول نية رئيس 
بلديــة نيويــورك الســابق دخول 
التمهيدية،  االنتخابــات  ســباق 

ويســّلط الضوء على مدى حيوية 
الدميوقراطي  التنافس داخل احلزب 
الذي ســيجري أول اقتراع متهيدي 

في والية أيوا في شباط 2020.

للســباق  انضمامــه  ويأتــي 
احلزب  داخل  التمهيدي  الرئاســي 
يشــهد  توقيت  في  الدميوقراطي 
عادة انســحاب مرّشــحني، علما 

انســحبوا  قد  أن عشــرة منهم 
بالفعل.

وكان بلومبرغ قد مّهد في األسابيع 
األخيــرة الحتمال دخوله ســباق 
االنتخابــات التمهيدية في احلزب 
الدميوقراطي بتسجيل اسمه لدى 

جلنة االنتخابات الفدرالية.
الرئاسي  السباق  "أنا أخوض  وقال 
ألهــزم دونالد ترامــب وأعيد بناء 
حتمل  ميكننا  "ال  مضيفا  أميركا"، 
أربع ســنوات أخرى مــن تصرفات 

ترامب الطائشة وغير األخالقية".
وأشار بلومبرغ إلى أن ترامب "ميثل 
وقيمنا.  لبالدنــا  وجوديا  تهديــدا 
وفي حال فــوزه بوالية أخرى، قد ال 

نتعافى أبدا من األضرار".
الســابق  الرئيس  نائب  ويتصــّدر 
جــو بايدن الســباق متقّدما على 
اليســاريني اليزابيــث وارن وبيرني 
ســاندرز، بينما يأتي املعتدل بيت 
بوتغيغ في املرتبة الرابعة، بحسب 

االستطالعات.

مرشحا  نفســه  بلومبرغ  ويطرح 
معتــدال ويقول محللــون إنه قد 
من  جزء  اســتمالة  مــن  يتمكن 

مؤيدي بايدن املعتدل.
ويعتقــد البعض أن صورة "الرجل 
التي  بنفسه"  نفســه  بنى  الذي 
يتمتع بهــا بلومبرغ ودعمه جلهود 
املناخي يجعالن  مكافحة االحترار 

منه أفضل منافس لترامب.
وأشــار مستشــارو بلومبرغ إلى 
أنه قد ال يخــوض حملة انتخابية 
في الواليات األربع التي ستشــهد 
انتهابــات متهيدية في شــباط ، 
مبــا فيها أيــوا، وقالــوا إن تركيزه 
االســتحقاقات  على  ســينصب 
املقررة  عشر  اخلمسة  التمهيدية 
فــي 3 آذار والتــي تعرف باســم 
تيوزداي(  )ســوبر  اخلارق"  "الثالثاء 
ال ســيما في واليتــي كاليفورنيا 
وتكســاس األكبر مــن حيث عدد 

السكان.
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تأرجح على مدى سنوات بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي.. 

بلومبرغ يعلن رسميا ترّشحه للرئاسة األميركية
لـ"يهزم ترامب" ويعيد بناء بالده

بغداد - الصباح الجديد:
النيابية  التغييــر  دان رئيــس كتلة 
هوشيار عبد اهلل، امس االثنني، قرار 
هيئة االعالم واالتصاالت بغلق قنوات 
وتوجيه  إذاعية  ومحطــات  فضائية 
إنذار لوســائل إعالم أخــرى، معتبراً 

ذلك مخالفاً للدستور.
وقال عبــد اهلل فــي مؤمتر صحفي 
عقــده في مجلس النــواب وتابعته 

الصبــاح اجلديد، "ندين ونســتنكر 
واالتصاالت  اإلعالم  هيئة  قرار  بشدة 
بغلــق ثماني قنــوات فضائية وأربع 
محطــات إذاعية وتوجيــه إنذار الى 
وجتديد  اخــرى  فضائيــات  خمــس 
العقوبــة إلحدى القنــوات االخرى، 
ومفاحتة الدول التي تبث منها وإجراء 
جرد بأســمائها وتســليم القائمة 
متابعتها  لغــرض  الــوزراء  جمللــس 

ورصدها من قبل األجهزة األمنية".
وأضــاف "هذا اإلجــراء يخالف بنود 
تخص  التــي  العراقــي  الدســتور 
حرية التعبير، ويتعارض مع أبســط 
معاييــر الدميقراطية، كما يســيء 
الدولية  احملافــل  فــي  العــراق  الى 
ويعطي لدول العالم صورة في غاية 
الســوء عن بلد يفترض أنه خرج من 
ظلمــات الدكتاتورية ليخوض جتربة 

أن  املعقول  مــن  فهل  الدميقراطية، 
تقوم احلكومة مبعاقبة وإنذار كل هذا 

العدد من وسائل اإلعالم".
أن  العراقي  الشــارع  وتابع "من حق 
يتســاءل عن أســباب معاقبة كل 
واإلذاعــات، فهل  الفضائيات  هــذه 
السبب يعود لكونها قامت بتغطية 

املظاهرات في بغداد واحملافظات؟..
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلن رئيس الوزراء عادل عبد املهدي 
شبكات  مشــروع  أن  االثنني،  امس 
النقل الذي تنفذه شــركة "جنرال 
الكتريك" األميركية، يتضمن إنشاء 
ثانوية  23 محطــة  وإعــادة تأهيل 
وتوفيــر 3000 فرصة عمل، مبيناً أن 
املشروع سيسهم بتحسني إيصال 
الطاقة الكهربائية ألكثر من أربعة 

ماليني منزل في البالد.
املهدي  املكتب اإلعالمي لعبد  وقال 
فــي بيان تلقــت الســومرية نيوز 
"رئيــس مجلس  إن  منه،  نســخة 
الوزراء عادل عبد املهدي اســتقبل 
جنرال  لشــركة  التنفيذي  الرئيس 
للطاقــة  األميركيــة  الكتريــك 
جيروم   GE REnEwablEs املتجــددة 

بيكريس والوفد املرافق له".

وأكد عبد املهدي، بحســب البيان، 
"دعمه ملشــاريع جنــرال الكتريك 
فــي قطاع الكهربــاء ومن ضمنها 
والذي تنوي  النقل  مشروع شبكات 
احلكومة العراقية تســريع الشروع 
به هذا العام والذي يتضمن إنشــاء 
ثانوية  23 محطــة  وإعــادة تأهيل 
ومحطات  و33/132   132/400 سعة 
 3000 مــن  اكثر  وتوفير  متنقلــة، 

احملطات  مشــاريع  في  عمل  فرصة 
الثانويــة وشــبكات النقــل فــي 
جميع انحاء العــراق". وأضاف عبد 
املهدي، أن مشــروع شبكات النقل 
سيســهم "بفك االختناقات ودعم 
الشبكة لتحســني إيصال الطاقة 
الكهربائيــة ألكثر من أربعة ماليني 

منزل في جميع أنحاء العراق..
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التغيير النيابية تدين قرار هيئة االعالم واالتصاالت 
بغلق بعض وسائل االعالم 

عبد المهدي: مشروع شبكات النقل سيسهم
بتحسين إيصال الكهرباء ألربعة ماليين منزل

بعد استقباله الرئيس التنفيذي لشركة جنرال الكتريكالكربولي متسائال: "من اعطاكم السلطة بدال من الشعب؟"

قوات االمن تحول بين مناصرين لحزب ااهلل 
4أمل و هاجموا المتظاهرين في بيروت مسرور بارزاني يعطي الضوء األخضر 

2لتوقيع اتفاق نفطي مع بغداد

بغداد - الصباح الجديد:
نفى رئيس جهــاز مكافحة االٍرهاب 
الفريق األول الركن طالب شــغاتي 
صحة أنباء حتدثت عن "بدء االنقالب 
واعتقال مسؤولني في  العسكري " 
املنطقة اخلضــراء التي تضم اجملمع 

احلكومي.
وقال شغاتي في تصريح ملوقع وكالة 
األنباء العراقية )واع( إن "األخبار التي 

وردت على موقــع إلكتروني ينتحل 
في  االٍرهاب  صفة جهاز مكافحــة 
فيس بوك غيــر صحيحة". وأضاف 
إن "جهاز مكافحة االٍرهاب كان وما 
زال هو ُسَور الوطن وحامي للشعب 
الدميقراطي  السياســي  للنظــام 
والدولــة العراقيــة ومؤسســاتها 

الوطنية".
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بغداد - الصباح الجديد:
قال النائب عن حتالف القوى فيصل 
 40 العراق يخسر  إن  العيســاوي، 
ترليون دينار سنوياً بسبب وزارتني، 
مؤكــداً دعم التحالــف للتغيير 
الوزاري بشــرط ان ال يطرح حلوالً 

جزئية غير اصالحية.
متلفز  العيساوي في حديث  وقال 
تابعته "الصباح اجلديد" إن "حتالف 
القــوى لــن يقبل بصيغــة منح 
املستقلني %50 من املقاعد بقانون 
االنتخابــات املطروح فــي البرملان 
مناصفة مع القوى السياســية"، 
مضيفاً "نحن مــع خيار املرجعية 
الدينية ان يكون القانون أكثر متثيالً 

إلرادة الشعب بالتغيير احلقيقي".
الوزاري  التغيير  "سندعم  واضاف: 
ان ال يطرح حلوالً جزئية  بشــرط 
غير اصالحية حتل نصف املشكلة، 
وان ال يكــون هروباً من مشــاكل 

البالد".
وبني أن "البرملان تســلم طلباً من 
رئيس الــوزراء بقبــول تغيير وزراء 
والهجرة  واالتصــاالت  الصناعــة 
عن  احلديث  يجري  واالن  واملهجرين 
طلب تغيير 10 وزراء".، نافياً "وجود 
توافق سياسي وفق صيغة تقضي 
باســتبدال وزير مــن مكون معني 

مقابل وزير من مكون آخر".
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بغداد - الصباح الجديد:
أعلن عضو مجلس النواب، عن كتلة 
ســائرون، صادق الســليطي، أمس 
اإلثنــني )25 تشــرين الثاني 2019( 
االنتخابات  لقانــون  كتلتــه  رفض 

البرملانية املرسل من قبل احلكومة.
وقال السليطي، في بيان، ان "قانون 
االنتخابات الذي ارســلته احلكومة 
 50% تضمــن تخصيــص نســبة 
للتمثيل النســبي لقوائم األحزاب 
كما جرى في االنتخابات الســابقة 
والتي تسمح بفوز مرشحي االحزاب 
مبقاعد البرملان وترك النسبة الباقية 

للمرشــحني الذين يفــوزون بأعلى 
األصوات".

ورأى أن "هذا القانون ال ميكن ان يغير 
شــيء من املعادلة السياسية التي 
اوصلت العراق الى ما هو عليه اآلن".
واوضــح ان "الكتلــة تطالب بإقرار 
النواب  مجلــس  انتخابات  قانــون 
تكــون املقاعد مخصصــة فيه ملن 
يحصل على أعلى االصوات بدائرته 
االنتخابية، حيث نــرى بأن التمثيل 
احلقيقي إلرادة الناخبني يتمثل بهذا 

القانون".
تتمة ص2

"قرصنة موقع مكافحة اإلرهاب" 
وطالب شغاتي ينفي حصول 

"انقالب عسكري"  

العراق يخسر 40 ترليون دينار 
سنويا جراء سوء اإلدارة في وزارتي 

النفط والكهرباء

سائرون ترفض قانون االنتخابات الجديد: 
ال يغير شيئا في المعادلة السياسية

بغداد - الصباح الجديد:
وصف قائــد عمليــات بغداد 
احملمداوي،  قيس  الركن  الفريق 
في  الســلميني  املتظاهريــن 
العاصمــة بابطــال لديهــم 
مشــيرا  عظيمــة،  رســالة 
بالوقت ذاته الى وجود مندسني 
من  للمتظاهريــن  يســيئون 
خالل اعمــال احلرق واالحتكاك 

مع القوات األمنية.
وقــال احملمداوي فــي تصريح 
صحفــي ان "بعض من يذهب 
قرب  وينتشــر  املركزي  للبنك 
احملــال التجارية وســط بغداد 
فــي ســاعات متأخــرة يريد 

التخريب".
"املتظاهريــن  ان  وأضــاف 
الســلميني أبطال ورسالتهم 
ومع  نحميهم،  ونحن  عظيمة 
املشروعة  املتظاهرين  مطالب 
احتــكاك  أي  يحــدث  ولــم 

معهم".
استخدام  الركن  الفريق  ونفى 
القطاعــات األمنيــة التابعة 
الرصاص  العمليــات  لقيــادة 

احلــي لتفريــق املتظاهريــن، 
الى وجــود "مجموعة  الفتــاً 
املولوتوف  استخدمت  مخربة 
التاريخي  الرشــيد  شارع  في 
ألغراض التخريب وضد القوات 

االمنية".
ولفــت الــى ان "اخملربني الذين 
يخربــون املال العــام واخلاص 

يسيئون للمتظاهرين".
وكانت وزارة الداخلية العراقية 
أن  األحد،  امــس  أعلنــت،  قد 
دفاع مدني شاركت  سبع فرق 
حافظ  حريق  اخمــاد  بعملية 
العاصمة  وســط  القاضــي 

بغداد.
وذكــر الــوزارة في بيــان لها، 
بناية  داخل  اندلــع  "حريقا  أن 
الرياضية في  التجهيزات  لبيع 
منطقة حافــظ القاضي قرب 

جسر االحرار ببغداد".
وأشــارت الــى ان "7 فرق من 
بالتعــاون مع  املدني  الدفــاع 
القــوات االمنية باشــرت في 

عمليات االخماد".
تتمة ص2

مندسون هم الذين ينفذون التخريب 
وحرق المباني واالحتكاك بقوات األمن  

قال ان الحلبوسي يقوض مهام النواب الرقابية

بغداد - الصباح الجديد:
العليــا حلقوق  افــادت املفوضيــة 
اإلنســان في العراق امــس االثنني، 
مبقتــل وإصابة العشــرات بأحداث 
قار  وذي  بغــداد  فــي  التظاهــرات 
والبصرة منذ يــوم اخلميس املاضي 

وحتى يوم امس األول األحد.
وذكــرت املفوضية، فــي بيان تلقت 
"وثقت  منه  نسخة  اجلديد  الصباح 
فــرق املفوضية اســتخدام العنف 
املفرط من قبل القــوات األمنية مما 
واحد  إلى استشــهاد متظاهر  أدى 

في بغداد، وإصابة 68، واستشــهاد 
7 متظاهرين فــي محافظة ذي قار 
قرب جسري الزيتون والنصر، وإصابة 
متظاهريــن   3 واستشــهاد   ،131
فــي محافظــة البصــرة، وإصابة 
90 متظاهــرا بســبب التصادمات 

األمنية  القــوات  بني  التي حدثــت 
واملتظاهريــن". وجــددت املفوضية 
والقــوات  احلكومــة  "مطالبتهــا 
األمنية مبنع استخدام العنف املفرط 
املتظاهرين  بأشــكاله كافة ضــد 
السلميني كونه يعد انتهاكا صارخا 

حلــق احلياة واألمن واألمــان، وضرورة 
اآلمن  االشــتباك  بقواعد  االلتــزام 
وإحالة القائمني بذلك إلى القضاء".
وأضافــت أنها "وثقــت اعتقال 93 
متظاهــرا فــي محافظــة بغداد، 
 38 14 منهم، واعتقال  أطلق سراح 

متظاهرا في محافظة البصرة، و22 
في محافظة ذي قار، و34 في كربالء 
املقدســة، مطالبة القوات األمنية 
بعــدم اعتقــال أي متظاهر بصورة 

غير قانونية...
تتمة ص2
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بغداد – سطو مسلح 
أفاد مصــدر في الشــرطة العراقية 
امس االثنني، بأن مســلحني ســرقوا 
أمواالً ومصوغات ذهبية من منزل خاٍل 

من ساكنيه شمال شرقي بغداد.
مجهولني  »مسلحني  إن  املصدر  وقال 
اقتحموا منزالً خالياً من ساكنيه في 
منطقة حي أور وســرقوا مبالغ مالية 
ومصوغات ذهبية لــم يقدر ثمنها« ، 
مضيفا أن »املسلحني الذوا بالفرار إلى 

جهة مجهولة«.

ديالى – هجوم مسلح 
أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
ديالى امس االثنني مبقتل ضابط برتبة 
رائد وجنديني ومدني بهجوم مســلح 

شمال شرقي احملافظة .
وقال املصــدر  إن »ضابــط برتبة رائد 

وجنديــني ومدني قتلوا فجر يوم امس 
بهجوم شــنته عناصر تعود لتنظيم 
داعش في قرية االصالح بناحية جلوالء 

شمال شرقي ديالى«.

كركوك – عملية امنية 
أعلن مصدر امنــي في خلية الصقور 
امــس االثنني، عــن اعتقــال ارهابي 
وتدمير ثالثة مقــرات لتنظيم داعش 

في محافظة كركوك.
امنية متكنت  إن مفــارز  وقال املصدر 
من اعتقال اإلرهابي املســمى ابو براء 
كما دمرت ثالثة مقــرات لداعش في 

احملافظة ». 

صالح الدين – عمليات دهم 
كشــف مصدر امنــي فــي مديرية 
االستخبارات العسكرية امس االثنني 
وقنابر  الوصــول خملابئ صواريــخ  عن 

وقذائف ومداهمــة اوكار ارهابية في 
محافظة صالح الدين.

إن »مفارز  االمنــي  املصــدر  وقالــت 
العسكرية في  االســتخبارات  قسم 
قيادة عمليات صالح الدين ومن خالل 
عمليــات التفتيــش والتطهير التي 
جرت في جزيرة بيجي والصينية فجر 
يوم امــس متكنت من الوصــول إلى 
والقذائف  والقنابر  للصواريخ  مخابئ 
الناسفة«  العبوات  من  وعدد  اخملتلفة 
، مضيفا »كما متكنــت من مداهمة 
القاطع  لداعــش فــي نفــس  اوكار 
بالوقــت الــذي تكفلت فيــه مفارز 

هندسة القيادة بتدميرها«

االنبار – ضبط عتاد 
أعلن مصدر امنــي في وزارة الداخلية 
امــس االثنني عن العثــور على كدس 
للعتاد في قرية اخلسفة بقضاء عنه 

التابع حملافظة االنبار .
وقــال املصــدر إن »مفــارز مديريــة 
الطاقــة  شــرطة  اســتخبارات 
الغربية  استخبارات شــرطة كهرباء 
العاملة ضمن وكالة االستخبارات في 
أثناء إجراء املسح  وزارة الداخلية وفي 
امليداني فــي قرية اخلســفة بقضاء 
عنه، عثرت على كدس للعتاد احتوى، 
خمس عبوات ناســفة نوع جليكانات 
بداخلهــا مادة C4 وقنبــرة هاون عيار 
١٢٠ ملم وصاروخ محلي الصنع، وقد 
مت التعامل مع املواد املضبوطة أصوليا 

من قبل اجلهد الهندسي«.

كربالء – عملية استباقية  
أعلن مصدر امني في قيادة شــرطة 
االثنني عن  امــس  محافظــة كربالء 
نصب ســيطرات مؤقتة باالشــتراك 
مع األجهزة االمنية األخرى في املدينة 

البعيدة لقطع  القدمية وحتى األحياء 
الطريق امــا اجلماعات االرهابية لعدم 
اهدافهم  لتحقيق  الظروف  استغالل 

اإلجرامية.
وقالــت إنــه مت »القيــام بعمليــات 
اســتباقية وإجراء املمارسات االمنية 
ونصب الســيطرات املؤقتة من خالل 
باالشتراك  واحمللية  القتالية  الوحدات 
مع األجهــزة االمنيــة األخرى ضمن 
قاطع املســؤولية لقطع الطريق أمام 

اجلماعات اإلرهابية .

ميسان – عملية امنية 
اكد مصــدر امني في قيادة شــرطة 
تنفيذها  االثنني عــن  ميســان امس 
عمليــة أمنيــة مفاجئة إثــر حادث 
مشــاجرة حدث فيها إطــالق نار بني 

طرفني من عشيرة واحدة.
وقال املصدر ان »قوة أمنية مشــتركة 

نفذت عمليــات دهم وتفتيش ونصب 
سيطرات مفاجئة ليلة يوم اول أمس 
في قضاء الكحالء إثر حادث مشاجرة 
حدث فيها إطالق نــار بني طرفني من 
اتخاذ  »مت  ان  واحدة«.وأكدت  عشــيرة 
املتورطني  بحق  القانونيــة  اإلجراءات 
علــى خلفية املشــاجرة« ، موضحة 
»عــدم حــدوث إصابــات أو قتــل إثر 

املشاجرة.

ذي قار – انفجار صوتية 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ذي قار امس االثنــني بأن عبوة صوتية 
انفجرت في قضاء ســوق الشــيوخ 

مبحافظة ذي قار.
وقال املصدر  ان »عبوة صوتية انفجرت 
مساء يوم اول امس في سوق الشيوخ 
مبدينة الناصريــة مركز محافظة ذي 
قار، من دون وقوع اية اضرار او خسائر« 

، مضيفــا ان »قــوة امنيــة طوقت 
مكان احلــادث ، وفتحــت حتقيقا في 

مالبساته«. 

نينوى – ضربة جوية 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
نينوى امس االثنني ان الطيران الدولي 
قــام بضربــة جوية قتلت عــدداً من 
االرهابيني داخل نفق في جبال بادوش .

وقــال املصدر انــه »وفقــاً ملعلومات 
عمليات  قيادة  من  دقيقة  استخبارية 
نينوى، قتل عدد مــن اإلرهابيني داخل 
احد االنفاق في جبال بادوش بواسطة 
ضربة جوية بواسطة طيران التحالف 
الدولي« ، مضيفا ان »قوة مشــتركة 
شــرعت بتفتيــش النفــق بعد هذه 
ناســفة  وعثرت على عبوات  الضربة 
واخرى الصقة وأحزمة ناســفة ومواد 

تفجير.
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الملف األمني

سائرون: مستمرون باستجواب 
عبد املهدي وموقفنا مازال ثابتاً في 

محاسبته واحللبوسي يقوض مهامنا 
الرقابية

ورأى النائب عن ســائرون، أن »املعطيات 
األوليــة تفيد بان اي تغييــر لن يحصل 
في عمل احلكومــة«، موضحاً أن »طلبنا 
باســتجواب عبد املهدي ما زال مستمراً 
داخل مجلس النواب وموقفنا مازال ثابتاً 

من محاسبته«.
وذهب، إلى أن »الشــرخ اصبح كبيراً بني 
الشــعب واحلكومة التي من وجهة نظر 
الرأي العام غير قادرة على تقدمي االفضل 

وجتاوز احملاصصة«.
وزاد الغــزي، أن »الكتل واالحزاب اذا أرادت 
أن حتفظ هيبتهــا وتضمن لها حظوظ 
في االنتخابــات املقبلة عليهــا أن تبدأ 

مرحلة سياسية جديدة«.
اجلديدة  املرحلــة  »بناء  أن  ويسترســل، 
يقف على محورين نعمــل عليهما في 
الوقت احلالــي وهما قانونني عادلني االول 

لالنتخابات والثاني ملفوضيتها«.
وخلص الغزي بالقول، إن »ضغط الشارع 
يجــب أن يجبــر القوى السياســية أن 
جميع  وتتجــاوز  مســؤوليتها  تتحمل 
االجــراءات التي مت اتخاذهــا في املرحلة 
الســابقة من أجل البدء مبشــروع بناء 
دولة صحيح يضمــن التمثيل احلقيقي 

للعراقيني في مجلس النواب«.
مــن جانبها، ذكرت النائبة عن ســائرون 
ان »جهودها في  إينــاس املكصوصــي، 
اســتجواب عبد املهدي مســتمرة ولن 
نتراجــع عنها، والدســتور كفل أن جترى 
العمليــة غيابياً في حــال عدم حضوره 
في جلســة مجلس النواب بــدون عذر 

مشروع«.
إلى  وأفــادت املكصوصي، فــي تصريح 
»الصبــاح اجلديــد«، أن »رئيس مجلس 
النواب محمد احللبوســي لم يســمح 
لنا حتى املداخلــة لالعتراض على عدم 

حضور عبد املهدي لالستجواب«.
وأشــارت، إلى أن »سياســية احللبوسي 
هذه تقوض من املهــام الرقابية للنواب 
الذيــن يتحملون مســؤولية اليوم امام 

الشارع للمطالبة بحقوقهم ومحاسبة 
املسؤولني عن سوء ادارة الدولة«.

ومضت املكصوصي، إلى أن »عبد املهدي 
ميتنع عــن احلضور إلى مجلــس النواب 
وهو امر غريب رغم املطالبة املســتمرة 
للنواب، وال نعرف سبب هذا التهرب عن 

املسؤولية«.
يشــار إلى أن حتالف ســائرون كانت قد 
أعلن عن حتوله إلى املعارضة السياسية 
وقدم طلباً رســمياً باســتجواب رئيس 
مجلــس الوزراء عادل عبــد املهدي على 
خلفية ســقوط عدد كبير من الضحايا 
بني شــهيد وجريح في التظاهرات التي 
اجتاحت اغلــب احملافظات العراقية منذ 

الشهر املاضي.
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وذي قار
األعلى  القضاء  مجددة دعواتها جمللــس 
الســلميني  املتظاهرين  إلطالق ســراح 

املوقوفني”.
كمــا وثقــت املفوضية “قيــام عدد من 
األمنية  القــوات  بضــرب  املتظاهريــن 
بقناني املولوتوف وبحرق عدد من املباني 
واحملال التجارية في ساحة اخلالني، وشارع 
الرشيد في محافظة بغداد، وحرق مبنى 
مديرية العشــائر في محافظة ذي قار، 
وغلــق الطــرق أمام حقــول النفط في 
محافظات ميســان وواســط والبصرة، 
وغلق مينــاء أم قصر، وبعض اجلســور 
احليوية في عدد من احملافظات واستمرار 
غلق عدد من الدوائر واملدارس واجلامعات 

بسبب اإلضراب”.
وأشــادت بتعــاون القــوات االمنية مع 
املتظاهرين في تشــكيل نقاط تفتيش 
واحلفاظ  املتظاهرين  حلماية  مشــتركة 
التظاهرات في محافظات  على سلمية 
ميسان  املثنى،  بابل،  الديوانية،  )النجف، 
ضرورة  على  املفوضية  وواسط(.وشددت 
حفــاظ املتظاهريــن الســلميني على 
املمتلكات العامة واخلاصة واحلفاظ على 
سلمية التظاهرات وتسهيل عودة احلياة 
مشــيرة  واجلامعات،  واملــدارس  العامة 

إلى اســتمرار تلقي بالغات وشكاوى عن 
اختطاف ناشــطني وإعالميني ومحامني 
وجتــار مــن قبــل مجهولــني، مطالبة 
بتكثيف  االمنيــة  واألجهزة  احلكومــة 
جهودهمــا ملعرفــة مصيــر اخملطوفني 

وإحالة اجملرمني للقضاء.

“قرصنة موقع مكافحة اإلرهاب” 
وطالب شغاتي ينفي حصول “انقالب 

عسكري”
وناشــطون على  إعالم  واوردت وســائل 
وسائل التواصل االجتماعي إن احلسابات 
اإلرهاب  مكافحــة  جلهاز  اإللكترونيــة 

تعرضت، أمس االثنني، للقرصنة.
الصحفــة  “قراصنــة”  اختــرق  وكان 
الرســمية جلهاز مكافحة االرهاب على 
موقــع التواصل االجتماعــي فيس بوك 
معلنني باسم رئيسه الفريق االول الركن 
عسكريا  انقالبا  الكناني  شغاتي  طالب 
في العراق الذي يشهد االحتجاجات منذ 

الشهر  املاضي.
وقال ضابط رفيع في خلية االعالم االمني 
أمس االثنــني إن صفحة جهاز مكافحة 

االرهاب قد تعرضت الى االختراق.
في غضون ذلــك افادت مصــادر امنية 
بالقبض على املشــرفني على الصفحة 
الرســمية للجهــاز وهم ثالثــة بهدف 
التحقيــق معهم علــى خلفية اختراق 

الصفحة.

العراق يخسر 40 ترليون دينار سنويا 
جراء سوء اإلدارة في وزارتي النفط 

والكهرباء
وأكد أن “عدد االستجوابات املقدمة الى 
البرملان تتعلق بــوزراء الصناعة، الزراعة، 
االتصــاالت، الكهربــاء، واملاليــة واثنان 
يتعلقان برئيس الوزراء واالستجواب ليس 

الهدف منه اقالة املستجوب”.
وكشــف العيســاوي عن تقدمي “دراسة 
الى رئيس احلكومة لــم يرد عليها حتى 
األن، تؤكد ضياع 20 ترليون دينار ســنوياً 
في وزارة النفط بسبب سوء اإلدارة مبلف 
النفط ونخســر جراءهــا مليون  تكرير 
برميل يومياً ما يجعلنا نســتورد بقيمة 

تصل الى 3 اضعاف الكلفة احلقيقية”.
واشار الى أن “هناك هدرا في وزارة النفط 
يتعلق بعمل املصافي وبيع النفط املكرر 
الى مشتقات بعد التصفية للشارع، دون 
أن يتم إعادة أمــوال النفط اخلام للدولة 
بداعي أنــه مدعوم”، مبينــا أن “العراق 
يخســر 20 ترليون دوالر سنوياً ايضاً في 
وزارة الكهربــاء بســبب موضوع غياب 
اجلباية واستيراد وقود احملطات من اخلارج 
“، مبينــاً ان “ امللفني يجعــالن العراق ما 

يقارب الـ 35 مليار دوالر سنوياً”.

سائرون ترفض قانون االنتخابات 
اجلديد: ال يغير شيئا في املعادلة 

السياسية
وكان النائــب عن كتلة ســائرون غايب 
العميري، رأى أول أمس االحد )24 تشرين 
الثانــي 2019(، ان االنتخــاب الفردي ذي 
الدوائر املتعددة هو احلــل األهم لالزمة، 
فيما أشار الى أن “األحزاب” لن مترر قانون 

االنتخابات اجلديد. 
وقــال العميري: “مبجرد ان يشــرع قانون 
انتخابات منصف تعود احلياة لطبيعتها 
العراق  فاستقرار  وكل شيء سيصحح، 
وانتهاء االزمة مرهــون بقانون انتخابات 

عادل ومنصف”.
وأضــاف، “نحن ككتلة ســائرون نرى ان 
االنتخاب الفــردي ذي الدوائر املتعددة هو 
احلل األهم لالزمة”، مشــيرا الى أنه “اذا 
اقر قانون االنتخابات %100 ودوائر متعددة 
سيتغير العراق بفترة قليلة، كما أن هذا 
القانون ســيقلل من متثيل االحزاب في 

البرملان”.
وأكد العميري، “انا على يقني أن األحزاب 
لن مترر قانــون انتخابات عادل ومنصف”، 
منوها الى أن “هذه االحزاب فشــلت في 
البلد على مدار السنوات الطويلة،  ادارة 
حتى انها صار بينها انشــقاقات كثيرة 

جملرد االختالف على رئاسة القائمة”.

التغيير النيابية تدين قرار هيئة 
االعالم واالتصاالت بغلق بعض وسائل 

االعالم 
أم أن تغطيــة املظاهــرات مســموحة 

ولكن احلديث عن وجود شــهداء وجرحى 
هو املمنوع؟ في احلقيقــة لم يتم حتى 
وإيضاح  العقوبات  اآلن شــرح أســباب 
الضوابط التي يجب أن تلتزم بها وسائل 

اإلعالم “.
وأكــد عبــد اهلل “إننا إذ نعلــن رفضنا 
لهذه العقوبات، نؤكــد ان اإلعالم يجب 
أن ينقل احلــدث الى املتلقــي بالصوت 
والصــورة كما هــو و لیس کمــا تریده 
االعالم  فوسائل  السیاســیة،  السلطة 
يجب ان تكون مرآة للواقع بکل تفاصیله 
بإيجابياته وسلبيات دون أن حتاول جتميله 

وتلميعه خدمة لتوجهات السلطة”.
وختــم رئيس الكتلة بالقــول “كما أننا 
اليوم نعيــش عصر العوملــة واالنفتاح 
ومنصــات التواصــل االجتماعــي التي 
تتــداول كل شــيء بالصــورة والصوت 
وبات شــبه مســتحيل إخفاء احلقائق 
وطمســها، وبالتالي لیس من املنطقي 
معاقبــة كل هــذا العدد مــن القنوات 

الفضائیة”.
في الســياق، علق عضو مجلس النواب 
االثنني، على  امــس  الكربولي،  محمــد 
واالتصاالت بشــان  االعالم  قرارات هيئة 
غلق محطات تلفزيونية، كاشــفاً عدم 

قانونية الهيئة.
وغّرد الكربولي على حســابه في “تويتر” 
قائال “هيئة االعــالم واالتصاالت الفاقدة 
لشرعية وجودها املستمر بالعمل خالفاً 
السبعة  اعضاؤها  يتمتع  والتي  للقانون 
بامتيــازات وكيــل وزير مــن الذين جرى 
نيابي”.واضاف  تصويــت  بدون  تعيينهم 
ان “هذه الهيئة تريد فرض وصايتها على 
االعــالم احلر وتطبيق نظــم ديكتاتورية 
تعمل على غلق قناة دجلة ومعها سبع 
قنوات اخرى النها تنقل احلدث مبوضوعية 
ومهنيــة وال جتامل احداً على حســاب 
اعطاكم  “مــن  متســائالً:  احلقيقــة”، 

السلطة بدالً من الشعب”.

عبد املهدي: مشروع شبكات النقل 
سيسهم بتحسني إيصال الكهرباء 

ألربعة ماليني منزل
إلى جانب ضخ موارد كبيرة في االقتصاد 

احمللي من خالل العقود الثانوية للتنفيذ”.
مــن جانبه، أعــرب بيكريس عــن “عزم 
الشركة إنشاء أكادميية جنرال الكتريك 
للشــبكات وبالتعاون مع وزارة الكهرباء 
ووزارة التعليــم العالي التي ســتتولى 
تدريــب وتخريــج العديد مــن الطالب 
واملهندســني وتهيئتهــم لالندماج في 

سوق العمل”.

بلومبرغ يعلن رسميا ترّشحه 
للرئاسة األميركية لـ”يهزم ترامب” 

ويعيد بناء بالده
ويعتبر يســاريو احلزب الذين يؤيدون وارن 
أو ســاندرز رئيس بلدية نيويورك السابق 
مليارديــرا يجب إخضــاع ثروته لضرائب 

باهظة من أجل تقليص الالمساواة.
وقــال بلومبــرغ إنه “سيحشــد حتالفا 
واســعا ومتنوعا من األميركيني للفوز”، 
لـ”تعّصب”  “ســيتصدى”  أنــه  مضيفا 

ترامب.
وأكد أنه األوفر حظا ملواجهة ترامب في 
عدد من القضايــا بينها العنف املرتبط 

بالسالح والتغير املناخي.
وعّدد بلومبرغ بعضا ممــا حّققه عندما 
نيويورك وخصوصا  لبلدية  رئيســا  كان 
إنهــاض اقتصاد املدينة بعــد اعتداءات 
11 أيلول 2001. وكان قد انُتخب رئيســا 
لبلديــة املدينة في كانــون الثاني 2002 

خلفا لرودي جولياني.
كذلــك تطّرق إلــى منــع التدخني في 
املطاعــم واحلانــات والتزامــه التصدي 

خملاطر السيجارة اإللكترونية.
واألحد قالت مستشــارة البيت األبيض 
كيليان كونواي إن دخول بلومبرغ السباق 
يعني أن “الساحة الدميوقراطية مخيبة”.

وقالت لشبكة “سي بي اس” األميركية 
“نحن مســتعدون”، مضيفة “أعتقد ان 

الرئيس ترامب سيكون مستعدا”.
ومن املتوقــع أن يهاجم ســاندرز ووارن 
اللذان غالبا ما ينتقــدان كبار املتمولني 
والشركات الكبرى بلومبرغ على خلفية 

ثروته.
وقال بلومبرغ إنه “مؤمن بحقوق العمال”، 
وأوضح “أدير شــركتي وفق قيم الصدق 

والنزاهة واإلنصاف واإلدماج وهي املقاربة 
نفسها التي اعتمدتها في إدارة املدينة”.

وقّدم بلومبرغ األســبوع املاضي اعتذارا 
عــن ممارســات أمنية ســّميت “توقيف 
البشــرة  ذوي  اســتهدفت  وتفتيــش” 
الســوداء واملتحدريــن مــن دول أميركا 

الالتينية من أبناء نيويورك خالل واليته.
وعلى مدى سنوات تأرجح انتماء بلومبرغ 
بني احلزبني اجلمهوري والدميوقراطي، علما 
بأنه تولى رئاسة بلدية نيويورك بصفته 

مستقال.

مندسون هم الذين ينفذون التخريب 
وحرق املباني واالحتكاك بقوات األمن  
وكان مكتب إعالم مديرية الدفاع املدني، 
كشــف، أول أمس االحد، أن احلرائق التي 
نشــبت في شــارعي النهر والرشــيد 
وساحة اخلالني، وهي املناطق التي ينتشر 
فيها وعلــى مقربة منهــا، املتظاهرون 
وان بعض  أغلبها مفتعلة  وسط بغداد، 

البنايات تعرضت للحرق مرتني أو أكثر.
وقال مدير إعالم الدفــاع املدني العقيد 
جودت عبــد الرحمــن داوود في تصريح 
صحفي، إن “أغلب احلرائق التي شبت في 
شــارعي النهر والرشيد وساحة اخلالني 
مفتعلة وان بعضها حدث مرتني أو أكثر 

في البناية الواحدة”.
وبناء على هذه التطــورات اصدرت وزارة 
العراقية، االحــد، مجموعة  الداخليــة 
توجيهات إلــى املتظاهريــن، وأكدت ان 
االلتزام بها دليل على وعيهم وثقافتهم.
وتضمنت هذه التوصيات عدم املســاس 
عائديتهــا  الن  العامــة  باملمتلــكات 
للمواطــن ووجدت خلدمتــه، وان اجلندي 
والشــرطي هو اخ لك ووجوده حلمايتك، 
وحقوقك تصلك اســرع عندما تطالب 
بها بانضباط، ودعت لالبالغ عن املندسني 
ومثيري الشغب وخصصت رقما مجانينا 
لذلــك، وأكدت على انــه ضمن االخالق 
وحســن الســلوك جتعل الدولــة اكثر 
اهتماما مبســتقبلك ودعت املتظاهرين 
بــأن يجعلــوا الدولة مشــغولة باجناز 
بإعمار  مشغولة  واليجعلوها  حقوقهم 

ما دمره املندسون واصحاب الفوضى.
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السليمانية ـ عباس كاريزي:
 

اعلنــت مصــادر مطلعــة للصباح 
اجلديد موافقة رئيس حكومة االقليم 
 250 تســليم  على  بارزاني  مســرور 
ألف برميل مــن النفط الى احلكومة 
على  االقليم  لقاء حصــول  االحتادية 

حصته كاملة من املوازنة االحتادية. 
مطلع  حكومــي  مصــدر  واضــاف 
الكشــف عن  اجلديد رفض  للصباح 
هويتــه، ان وفــد حكومــة االقليم 
املفــاوض توصل الى اتفــاق اولي مع 
بغــداد، على تســليم النفــط الى 
يناقش بعض  االحتادية، وهو  احلكومة 
التفاصيل الصغيرة املرتبطة بكيفية 

تسليم النفط الى شركة سومو. 
وكان رئيــس كتلة حركة التغيير في 
برملان كردستان علي حمه صالح قد 
كشــف في تصريح للصباح اجلديد، 
ان اقليم كردســتان يصــدر االن 441 
الف برميل يومياً من النفط يخصص 
نصــف وارداته لتكملــة املبلغ الذي 
ترســله احلكومة االحتاديــة كرواتب 
للموظفني، بينما يذهب قســم اخر 
النفط  منهــا كتعويض لشــركات 
العاملة في االقليم، وتسديد القروض 
املتراكمــة علــى كاهــل حكومــة 

االقليم. 
واوضح املصــدر، ان رئيــس حكومة 
االقليم منح الوفــد املفاوض الضوء 
اتفــاق مع  الى  للتوصــل  االخضــر 
احلكومة االحتادية على تسليم النفط 

مقابل احلصول على امليزانية.
يترأســه  الذي  االقليم  حكومة  وفد 
وزير املالية اوات شيخ جناب، قد اعلن 
االول فــي بغداد مع  عقب اجتماعه 
وزراء النفط املاليــة والتخطيط في 
جرت  املباحثات  ان  االحتادية،  احلكومة 
في اجواء ايجابيــة، متوقعا التوصل 

الى اتفاق نهائي خالل ايام.
واضاف املصــدر احلكومي، ان االقليم 
قدم عددا مــن املقترحات للحكومة 
الى ان  االحتادية، لتختار احداها، الفتاً 
احلكومة االحتاديــة وافقت على احد 
هــذه املقترحات الــذي ينص على ان 
يســلم االقليم 250 الف برميل من 
النفــط ليتم تصديرها عبر شــركة 
ســومو، وباملقابــل تلتــزم احلكومة 
من   12.67% حصــة  مبنــح  االحتادية 

بدفع  تتكفل  وان  العامــة،  املوازنــة 
العاملة  النفط  شركات  مستحقات 
فــي االقليم، علــى ان تقوم حكومة 
االقليم بتســديد قروضهــا من بيع 
التصدير  املتبقية من حجم  النسبة 

والتي تبلغ 200 الف برميل.
واوضح املصدر، ان االتفاق االقرب الى 
التوقيع عليه بني اجلانبني، يتمثل بان 
تقوم حكومة االقليم بتســليم 250 
الى  النفط  مــن  الف برميــل يومياً 

بغداد، علــى ان يحصل االقليم على 
االحتادية  املوازنة  حصته كاملة مــن 
التي تصل الــى 900 مليار دينار، عدا 
رواتــب قــوات البيشــمركة، واجور 
الفالحني  وامــوال  النفط  شــركات 
واملزارعني من بيــع محصول احلنطة 

الى احلكومة االحتادية.
من جهته دعا عضو اللجنة املالية في 
مجلس النــواب العراقي عن اجلماعة 
االسالمية في كردستان احمد حاجي 

املفاوض  االقليم  رشيد، وفد حكومة 
الى املطالبــة ب %14 من املوازنة بدال 
عــن 67. %12 التــي ثبتهــا مجلس 

النواب عام 2017.
واشار حاجي رشيد، الى وجود عدد من 
الســيناريوهات لالتفاق مع احلكومة 
النفط،  تســليم  آلية  على  االحتادية 
مقابــل امليزانية، أقربهــا الى الواقع 
تســليم 250 ألف برميل من النفط 
علــى جميع  االقليم  لقاء حصــول 

االحتادية،  املوازنــة  مســتحقاته من 
بضمنها مستحقات شركات النفط 

العاملة في االقليم. 
ان توافق  واســتبعد حاجي رشــيد، 
احلكومــة االحتاديــة علــى التكفل 
مبنح مســتحقات الشركات العاملية 
العاملــة في االقليــم، بعد ان كانت 
التكفل  قــد رفضت ســابقا  بغداد 
بتحمل اعبــاء الديون املتراكمة على 
وطالبتها  االقليــم،  حكومــة  عاتق 

بتســديد قروضهــا التــي تتضمن 
مستحقات شركات النفط. 

من جانبه قال عضــو اللجنة املالية 
في برملان كردســتان هيفدار احمد ان 
اتفاق  حكومة االقليم توصلــت الى 
االحتادية على تســليم  احلكومة  مع 
النفط مقابل حصــول االقليم على 
900 مليار دينار مــن املوازنة االحتادية 
ومســتحقات  للموظفني  كرواتــب 

اخرى.
وكان نائب رئيس الــوزراء وزير النفط 
ثامــر الغضبــان، قد وصــف نتائج 
املباحثــات باإليجابية بــني احلكومة 

االحتادية وحكومة اقليم كردستان.
واوضح الغضبان، إن املباحثات تركزت 
حول نقطتني اساســيتني اولها ورقة 
مبادئ تنظم العالقــة النفطية بني 
االقليم واملركز فيما يخص تســليم 
نفط االقليم الى شركة )سومو( التي 
تقوم ببيعه لتذهب امواله الى موازنة 
الدولــة، والنقطــة الثانيــة تخص 
اجلانب املالي مبــا فيه رواتب املوظفني 

واالستحقاقات املالية االخرى.
وكان وفد حكومة إقليم كردســتان 
الذي يتألف من وزير املالية آوات شيخ 
جناب، ووزير اإلقليم لشــؤون العالقة 
مع بغداد خالد شــواني ورئيس ديوان 
مجلس الوزراء اوميد صباح، وسكرتير 
آماجن رحيم، قد  االقليم  وزراء  مجلس 
عقد على مدار يومي السبت واالثنني 
مباحثــات مكثفة مع رئيــس الوزراء 
عادل عبد املهدي ووزراء النفط واملالية 
االحتادية،  احلكومــة  في  والتخطيط 
اتفــاق يضمن  الى  التوصــل  بهدف 
ادراج حصة االقليم في قانون املوازنة 
العامة، الذي تأخر اقراره وارساله الى 
مجلس النواب ملناقشــته واملصادقة 

عليه.

مسرور بارزاني يعطي الضوء األخضر لتوقيع اتفاق نفطي مع بغداد
تفاصيل االتفاق بين حكومة االقليم والحكومة االتحادية

كان رئيس كتلة حركة 
التغيير في برلمان 
كردستان علي حمه صالح 
قد كشف في تصريح 
للصباح الجديد، ان اقليم 
كردستان يصدر االن 
441 الف برميل يوميًا 
من النفط يخصص 
نصف وارداته لتكملة 
المبلغ الذي ترسله 
الحكومة االتحادية 
كرواتب للموظفين، بينما 
يذهب قسم اخر منها 
كتعويض لشركات 
النفط العاملة في 
االقليم،



3محليات

البصرة _ سعدي السند :

اجلديد  الصبــاح  تابــع مكتــب 
في البصــرة عددا من أنشــطة 

وفعاليات دائرة صحة البصرة .

اخملاطر البيئية التي حتيط 
باجملتمع البصري

فقد بحــث مدير عام دائرة صحة 
الدكتور عبــاس خلف  البصــرة 
التميمــي مــع مدير عــام بيئة 
املنطقة اجلنوبيــة الدكتور وليد 
البيئية  اخملاطر  املوســوي  حميد 
التــي حتيــط باجملتمــع البصري 
والســبيل االمثل لتالفي مخاطر 
واالشــعاع  الطبيــة  النفايــات 

للعاملني في صحة البصرة.
وذكــر الزمــالء في اعــالم دائرة 
صحة البصــرة ان االجتماع الذي 
الصحة  مديــري  برئاســة  عقد 
وبيئة املنطقــة اجلنوبية بحضور 
الدائرتني،  فــي  االقســام  مدراء 
دارت محــاوره بشــأن القضايــا 
املتعلقــة بخطــوات توفير بيئة 
البصري كما  للمواطــن  نظيفة 
الطبية  املواد  اتالف  مت مناقشــة 
بالطرق العلمية التي ال تؤثر على 
البيئة فضال عــن التعاون لطرق 
وسالمتها  الغذائية  املواد  فحص 
من االشــعاع و التعاون لفحص 
االشــعاع  مجال  في  العاملــني 
وتزويدهــم بالباجــات اخلاصــة 

باالشعاع. 
واضاف اعالم دائرة صحة البصرة : 
ان اجلانبني بحثا ايضا التعاون في 
تبادل االحصائيــات بني الدائرتني 
واجراء البحوث املشتركة للتعرف 

على تأثير البيئة على الصحة..

رفع ورم ليفي يزن ٦ كغم  
ملريضة اربعينية

واعلنت دائــرة صحة البصرة عن 
متكن فريق طبي من مستشــفى 

البصــرة للنســائية واألطفــال 
التعليمي برفــع ورم ليفي يزن ٦ 

كغم ملريضة اربعينية.
وقال  الدكتور االستشــاري عبد 
اختصاصي  الكرمي حســني صبر 
املريضــة  ان  وتوليــد  نســائية 
البالغة من العمر ٤٠ سنة تعاني 
من روم ليفي يــزن ٦ كغم بقطر 
٣٠ ســم ميأل بيت الرحم ، ودخلت 
املستشــفى كحالــة طارئة ومت 
تشــخيص الــورم ومت رفعه بعد 
اجراء العملية حتت التخدير العام 
من قبل طبيــب التخدير اخملتص 
واســتغرقت  شــاكر  مصطفى 
وخرجت  ســاعات  ثالث  العملية 
املركزة وهي  العناية  إلى  املريضة 
الشفاء  اكمال  املراقبة حلني  حتت 

التام. 

مستشفى القرنه ينجح برفع 
ورم يزن ٧ كغم لفتاة 

واعلنت دائــرة صحة البصرة عن 
جناح فريق طبــي متخصص من 
والتوليد في  النســائية  قســم 
من  العام  القرنــة  مستشــفى 
اجــراء عملية فتح بطــن لفتاة 
تبلغ من العمر ٣٢ ســنه تعاني 
من آالم مزمنــه الزمتها طيلة 3 

شهور. .
وذكــر اعالم مستشــفى القرنة 
العام ان العملية اجلراحية متت عن 
طريق رفــع ورم كبير على املبيض 
يبلغ مــن الوزن ٧ كغــم بقياس 
) ٢٥×٢٠×١٨ ( مــع احلفاظ على 
العملية  املريضة حيث متت  رحم 

بنجــاح ومــن دون مضاعفــات 
العناية  ردهــة  الــى  واخرجــت 
املركــزة بصحة جيدة ، مشــيرا 
الــى ان الفريق الطبي الذي اجرى 
العمليــة كان بقيــادة الدكتورة 
عقيلــة العيدانــي اختصاصية 
النسائية والتوليد والدكتور عمار 
وليد اختصــاص تخدير   وممرض 
عمليــات هدى ومســاعد مخدر 

ماهر ودعاء.

اجراء عملية والدة قيصرية 
المرأة اجنبت ) ٤ ( توائم

واعلنت دائــرة صحة البصرة عن 
متكن فريق طبي من مستشــفى 
العــام من اجــراء عملية  الزبير 
والدة قيصريــة ) ٤ ( توائم 3 أناث 

وذكر واحد تكللت بالنجاح وغادر 
املستشــفى  وامهم  االطفــال 

بحالة صحية جيدة.
وذكر اعالم دائرة صحة البصرة ان 
العمليــة القيصرية التي اجريت 
العمر  من  تبلــغ  التي  للمريضة 
٢٩ســنة من قبل الفريق الطبي 
بصالــة عمليــات املستشــفى 
كان بقيادة الدكتــورة أزهار داغر 
والتوليد  النســائية  أخصائيــة 
عامر  التخدير  طبيب  وبأشــراف 
كــرمي واملــالك املســاعد وهــم 
مســاعد التخديرمرمي اسماعيل 

واملمرضه أفراح ضاحي .

فعاليات باليوم العاملي 
للسكري

ونظم مركز الفيحاء التخصصي 
للســكري والغــدد الصــم في 
التعليمي  الفيحاء  مستشــفى 
التابــع لدائــرة صحــة البصرة 
احتفــاالت يوميــة بــدأت من ١ 
تشــرين الثاني للتذكيــر باليوم 
اقرته  الــذي  للســكري  العاملي 
االمم املتحدة ســنويا.. وذكر اعالم 
مستشفى الفيحاء التعليمي ان 
االحتفال بهــذا الذي يوافق مولد 
مكتشــف االنســولني يستغل 
فــي كل عام مــن قبــل  مركز 
لالحتفال  التخصصي  الفيحــاء 
طيلة شــهر ت2 باقامة فعاليات 
علمية الطباء احملافظة وللمرضى  
ويتشــح املركز ليال باللون االزرق 
وهو شعار اليوم العاملي للسكري 

نسبة للسماء الزرقاء.

اجتماعات عن المخاطر البيئية وعمليات جراحية 
لرفع اورام بأوزان كبيرة واحياء اليوم العالمي للسكري

اعلنت البدء بأسعار الناقل الوطني لموسم السفر الواطئ

الصباح الجديد تتابع عددا من أنشطة وفعاليات دائرة صحة البصرة

 يتم اتالف المواد 
الطبية بالطرق 

العلمية التي ال تؤثر 
على البيئة فضال 

عن التعاون لطرق 
فحص المواد 

الغذائية وسالمتها 
من االشعاع 

والتعاون لفحص 
العاملين في مجال 

االشعاع

الثالثاء 26 تشرين الثاني 2019 العدد )4299(

أدويـة سامـراء تعـاود طـرح 
مستحضـر الرومالجيـن قريبـًا

محافظ بغداد يؤكد استكمال االوامر 
الديوانية للمتعينين في التربية خالل أسبوع

اليوم .. موعد صرف رواتب 
العمال المتقاعدين المضمونين

وزير الصناعة يحضر أجتماع المجلس الوزاري لمناقشة موازنة العام المقبل

الزراعة تمنع استيراد 
العسل والشلغم والشوندر 

والشجر لوفرة االنتاج المحلي

العراق يبحث مع بنغالدش 
تعزيز اواصر التعاون 
االقتصادي المشترك

بغداد _ الصباح الجديد :
كشفـــت الشركـــة العامـة 
لصناعـة األدويـة واملستلزمـات 
الطبيـــة / سامـــراء إحـــدى 
الصناعـــة  وزارة  شركـــات 
طرح  معاودة  عـــن  واملعـــادن 
إنتاجهـــا مـــن مستحضـــر 
الروماجليـن فـي السـوق احمللـي 
) الصيدليـــات واملذاخـر ( بعـد 
توقـف دام أكثـر من 4 سنـوات .

الشــركة  عــام  مدير  وذكـــر 
الصيدالنــي عبــد احلميد عبد 
الرحمن الســالم أن الشــركة 
وفي ضوء خطتهـــا الطموحة 

إنتـاج  عـاودت  أنتهجتهـا  التي 
الروماجليـــن لعالج  مستحضر 
إلتهـــاب املفاصل وألم الظهر 
والروماتيـزم بعد توقفـه لفتـرة 
جتــاوزت الـــ 4 سنـــوات لرفد 
السوق احمللية مبـا ال يقـل عـن ) 
504 ( االف تيوب بعد توفر مواده 

األولية ، 
تســعى  الشــركة  ان   مؤكداً 
مــن  إنتاجهــا  لتوســيع 
الصيدالنيــة  املســتحضرات 
احمللية  الســوق  لرفد  اجلديــدة 
املواطن  مايحتاجـه  كل  وتلبية 

العراقي . 

بغداد _ الصباح الجديد :
كشــف محافظ بغــداد املهندس 
محمد جابر العطا امس االثنني عن 
الديوانية  االوامر  اســتكمال  موعد 
التربية  مديريــات  فــي  للمتعينني 
احملافظ في  وقــال  ببغداد.  الســت 
تصريح له “اليوم بدأنا باســتكمال 
في  للمتعينني  الديوانيــة  االوامــر 
مديريــات التربية الســت ببغداد”، 
مضيفا، “سيتم اصدار اوامر ديوانية 
 12935 عددهم  البالــغ  للمتعينني 
على مالك تربيات الرصافة والكرخ”. 
واشــار محافــظ بغــداد، الــى ان 
“االنتهاء من اصدار االوامر ســيكون 

خالل أسبوع”.

بغداد _ الصباح الجديد :
والشــؤون  العمــل  وزارة  حــددت 
موعداً  الثالثاء  اليــوم  االجتماعية 
لصــرف رواتب العمــال املضمونني 
املســتحقني  وخلفهم  املتقاعدين 
وحاملي  اليــدوي  الصــرف  لفئتي 
الذكية لشــهري تشرين  البطاقة 
العام في  االول لهذا  الثاني وكانون 

بغداد واحملافظات. 
وقالــت معــاون مديرعــام دائــرة 
التقاعــد والضمــان االجتماعــي 
للعمــال جنلة عيســى ان املتقاعد 
املضمــون الذي لديــه خدمة )30( 
ســنة واكثر يتســلم مبلغاً قدره 
)600( الــف دينار لشــهرين فقط 

فيما يتسلم املتقاعد الذي خدمته 
اقــل من )30( ســنة مبلغــاً قدره 
)540( الــف دينــار مشــيرة الى ان 
عائلــة املتقاعد املتوفــى املتكونة 
من ثالثة مســتحقني تتسلم راتباً 
دينار فيما تتسلم  الف   )500( قدره 
مســتحقني  من  املتكونة  العائلة 
العائلة  )480( الف دينــار اما  اثنني 
املتكونــة مــن مســتحق واحــد 
فتتســلم )460( الف دينار ، داعية 
جميع العمال املتقاعدين وخلفهم 
املســتحقني الى مراجعة املصارف 
حسب مناطق ســكناهم لتسلم 
رواتبهــم مســتصحبني معهــم 

املستمسكات الثبوتية.

بغداد _ الصباح الجديد :
واملعادن  الصناعــة  وزيـــر  حضر 
الدكتور صالــح عبد اهلل اجلبوري 
امــس االثنــني أجتمـــاع اجمللس 
مـواد  ملناقشـة  لألقتصاد  الوزاري 
املوازنـــة العامـة للعـراق للعـام 
املقبـــل 2020 . وقــال املكتــب 
اجمللس عقد  أن  للــوزارة  االعالمي 
اجتماعـــه برئاســة نائب رئيس 

االقتصاديــة  للشــؤون  الــوزراء 
الدكتور فؤاد حســني  املالية  وزير 
والتجارة  النفــط  وزراء  وحضــور 
والتخطيط واالمــني العام جمللس 
الــوزراء ومحافظ البنــك املركزي 
ورئيس الهيئة الوطنية لالستثمار 
ووكالء بعــض الــوزارات ووفد من 
اقليم كردســتان ملناقشة املوازنة 
العامــة للبالد للعام املقبل 2020 

وعدد من امللفات واملوضوعات التي 
تهــم وزارات الدولة االخرى واتخاذ 
القرارات املناسبة بشأنها ، مؤكداً 
سعي وزارة الصناعة واملعادن ممثلة 
املواضيع  لطــرح  اجلبوري  بوزيرها 
بالنشــاط  تتعلق  التي  والقضايا 
واســتحصال  العراقي  الصناعي 
القــرارات احلكومية لدعم وتعزيز 

االنتاج الوطني . 

بغداد _ الصباح الجديد :
أعلنت وزارة الزراعة عن منع استيراد مادة العسل 
للموســم احلالي من جميع املنافذ احلدودية بدءا 
من تاريخ 2019/11/24 وذلك في ضوء وفرة املنتج 
احمللي في األســواق وطبقــا للروزنامــة الزراعية 

وحماية املنتج احمللي.
كمــا أعلنــت وزارة الزراعــة عن منع اســتيراد 
احلالي  للموسم  والشــوندر  الشلغم  محصولي 
من جميــع املنافذ احلدودية وذلــك في ضوء وفرة 
املنتج احمللي في األسواق وطبقا للروزنامة الزراعية 

وحماية املنتج احمللي.
كمــا أعلنت الوزارة عن اســتمرار منع اســتيراد 
محصول الشــجر للموســم احلالــي من جميع 
املنافذ احلدودية وذلــك في ضوء وفرة املنتج احمللي 
في األســواق وطبقا للروزنامــة الزراعية وحماية 

املنتج احمللي.
يذكر ان وزارة الزراعة أعلنت في وقت ســابق منع 
)20( محصــوال زراعيــا ومنتجــا حيوانيا نتيجة 
وفرتها في االســواق احمللية وتطبيقا لسياســة 
حماية املنتج احمللي ومنع اغراق السوق باملنتجات 

املستوردة دعما لالقتصاد الوطني. 

بغداد _ الصباح الجديد :
بحث وزير التجارة الدكتور محمد هاشــم العاني 
مع ســفير بنكالدش لــدى العراق ابــو مكصود 
محمد فرهاد ســبل تطوير العالقات االقتصادية 

املشتركة وتعزيز اواصر التعاون بني البلدين .
واشار الوزير العاني »خالل اللقاء الى اهمية تطوير 
وتنمية العالقات املشــتركة في جميع االصعدة 
والســعي الى فتح قنوات اتصــال جديدة تخدم 
الشــعبني خصوصاً ان العراق اصبح سوقا كبيرا 
وان  الرصينة  العاملية  يستقطب شتى الشركات 
وزارة التجــارة العراقية مســتعدة لالنفتاح على 
دول العالــم وذلــك تنفيذا للبرنامــج احلكومي 
وتطلعــات احلكومة اجلديدة بالتعــاون مع الدول 
الراغبــة للدخول في الســوق العراقي من خالل 
اقامة املعارض واملنتديات واملؤمترات التي تقام في 
العاصمة بغداد . واشــار الوزير الى ضرورة »تبادل 
الوفود وتفعيــل مذكرة التفاهم للتبادل التجاري 

والثقافي والصناعي بني البلدين .
من جانبه اكد الســفير رغبة بالده اجلادة للدخول 
الفرص  العراقيــة واحلصول علــى  في الســوق 
االســتثمارية مــن خالل مشــاركة شــركاتها 
الرصينة واملستثمرين ورجال االعمال  لالستثمار 
في جميع اجملاالت االقتصاديــة والتجارية وغيرها 
من اجملاالت  التي تســهم في بنــاء وتعزير اواصر 

التعاون والشراكات الثنائية بني البلدين«. 
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بغداد _ الصباح الجديد :
اعلنــت وزارة النقــل العراقية عن 
 BAGS( اعتماد الناقل الوطني نظام
لتعقــب   )RECONCIL SYSTEM
احلقائــب والذي يعد مــن االنظمة 
االلكترونيــة احلديثة املعتمدة لدى 

.)IATA( االحتاد الدولي للنقل اجلوي
 ، العراقيــة  النقــل  وزارة  اعلنــت 
اخلميس ، عن اعتماد الناقل الوطني 
BAGS RECONCIL SYS� )نظــام 
TEM( لتعقب احلقائب والذي يعتبر 
احلديثة  االلكترونية  االنظمــة  من 
للنقل  الدولي  االحتاد  لدى  املعتمدة 

.)IATA( اجلوي
وبينت الوزارة ان النظام اجلديد الذي 
 WORLD( ترتبط مهامــة مع نظام
العالم( ســيتيح  )تتبع   )TRACER
ملالكات الشركة العاملة في وحدة 
متابعة  ســهولة  االمتعة  خدمات 

مرحلتي  خــالل  احلقائب  وتعقــب 
الشــحن والتفريغ بعد ارشــفتها 
الكترونيــاً بنظــام )BRS( لتحديد 
فقدانها  عــدم  وضمــان  موقعها 
وشــحنها بصــورة صحيحة على 
وانه  ســيما  لها  اخملصصة  الرحلة 
كاملة  معلومــات  قاعــدة  يوفــر 

ودقيقة لكل حقيبة.
واضافت الوزارة ان مالكاتها متكنت 
من العمل على هــذه اخلدمة التي 
التقني  التطــور  ملواكبــة  تهدف  
الطيران من  في مجال  واملعلوماتي 
التي تختص  الدورات املكثفة  خالل 

بهذا اجملال.
علــى صعيد متصل اعلنــت وزارة 
النقل عن اطالقها اسعارها اخلاصة 
 Low( الواطــئ  الســفر  مبوســم 
season( لعــام 2019 لعــدد مــن 
الناقل  يقصدها  التــي  القطاعات 

الوطني.وبينــت ادارة الشــركة ان 
تعديل اجور الســفر شمل تعديل 
اجور الســفر لقطاعات )منســك 
باكــو،  كواالملبــور،  موســكو،   ،
اسطنبول ، انقرة ، انطاليا ، عمان ، 
بيروت ، دبي ، القاهرة ، كوازو ، كيف(

االجراءات   ان هــذه  الوزارة  واضافت 
يعتمدهــا الناقــل الوطنــي على 
وفق خطــة دقيقة يشــرف عليها 
بشكل مباشر  وزير النقل املهندس 
عبد اهلل لعيبــي والتي تهدف الى 
حتديث خدمات الشــركة بشــكل 
التنافسية  االسعار  مستمرومنها 
مبا  االخرى  الطيــران  شــركات  مع 
ينسجم مع سياسة الوزارة الهادفة 

الى خدمة املسافرين الكرام.
 على صعيد اخر اعلنت وزارة النقل 
اســتئناف تســيير رحالتهــا عبر 
القطارات الصاعــدة والنازلة لنقل 

املســافرين من بغداد الى الفلوجة 
وبالعكس بعد انقطاع دام اكثر من 

27 يوما  .
وبينــت الوزارة انه نــزوالً عند رغبة 
املتزايد  واقبالهم  الفلوجــة  اهالي 
على خط ســكك )فلوجة - بغداد( 
قامت الشــركة العامة لســكك 
احلديــد العراقيــة/ قســم النقل 
والتشغيل بالتنسيق مع منطقتي 
بغداد الوســطى والفلوجة بتهيئة 
واخلدمــات  املســتلزمات  جميــع 
عبر  بالنقل  للمباشرة  للمسافرين 

هذا اخلط.
واشــارت الــوزارة ان هــذا القطار 
للنقل  اخلدمــات  يكتســب جانب 
السريع والراحة واألمان حيث هناك 
رغبة ملحة من املواطنني بالســفر 

على منت هذا القطار.
القطار  هــذا  ان  الــوزارة  واكــدت 

بنقل  اليومي  نشــاطه  ســيعاود 
املسافرين ، حيث يغادر من محطة 
)6/45( الســاعة  الفلوجــة  قطار 

بغداد  محطة  إلــى  ليصل  صباحا 
(صباحا  الســاعة)8/00  املركزيــة 
..بينما ينطلق  مــن محطة بغداد 
املركزية الساعة  )3/15( بعد الظهر 
ليصل آلــى محطة قطار الفلوجة 

الساعة )4/30(عصرا ..
يذكر ان الشــركة العامة لسكك 
احلديــد العراقيــة من الشــركات 
العريقة التي  تســعى دوما لتأمني 
أفضــل خدماتهــا للمواطــن عبر 
خصوصا  كافة  القطــارات  رحالت 
)خط  بغــداد الفلوجة( ويعتبر هذا 
القطار رســالة ســالم إلى أهالي 
املناطــق الغربيــة املتضــررة الذي 
سجل موخرا إقباال متزايدا من قبل 

املواطنني ..

النقل : اعتماد نظام )BRS( لتعقب الحقائب في الخطوط الجوية العراقية

جانب من األجتماع حول اخملاطر البيئية التي حتيط باجملتمع البصري
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متابعة ـ الصباح الجديد :

هاجم العشرات من مناصري حزب اهلل 
وحليفته حركة أمل امس اإلثنني جتمعاً 
للمتظاهريــن بعــد قطعهــم طريقاً 
رئيســياً مؤدياً إلى وســط بيــروت، ما 
اســتدعى تدخل اجليش الذي عمل ملنع 

وقوع تصادم بني الطرفني.
وتزامنت حالة الفر والكر التي استمرت 
حتى ســاعات الصباح األولى مع دخول 
األربعني،  يومها  الشعبية  االحتجاجات 
من دون أي مالمح حلل سياســي قريب، 

على وقع أزمة اقتصادية خانقة.
ووصل عشــرات الشــبان ســيراً على 
إلى جســر  نارية  دراجات  األقدام وعلى 
الرينغ قبل منتصــف الليل، بعد وقت 
على  متظاهريــن  اقــدام  مــن  قصير 
قطعه، وفق ما بثت شاشــات التلفزة 

احمللية مباشرة على الهواء.
وكال الشــبان املهاجمــون الشــتائم 
واملتظاهرات،  للمتظاهريــن  واإلهانات 
مردديــن هتافات داعمــة لألمني العام 
حلزب اهلل حسن نصراهلل ورئيس البرملان 
رئيس حركة أمل نبيه بري، بينها »بري، 
نصراهلل والضاحيــة كلها«، باإلضافة 
الذي كرروه  الى هتاف »شيعة شيعة« 

مراراً.
ورّد املتظاهرون بإلقاء النشــيد الوطني 
اللبناني وترداد هتاف »ثورة، ثورة« و«ثوار 

أحرار، منكمل )نتابع( املشوار«.
واســتقدمت قــوات األمــن واجليــش 
تدريجيــاً تعزيــزات الــى املــكان، ملنع 
املهاجمني من التقدم نحو املتظاهرين. 
وجرت محاوالت كــر وفر تعرض خاللها 
والعبوات  باحلجارة  للرشق  العسكريون 

مــن قبــل املهاجمني، وفق ما شــاهد 
مصور لفرانس برس.

وتوجهــت مجموعة من املهاجمني إلى 
وسط بيروت، وأقدمت على تخريب عدد 
من اخليام في ساحتي الشهداء ورياض 
الصلح، تستضيف منذ أكثر من شهر 

نقاشات وندوات حوارية.

وأفــاد الدفــاع املدنــي عــن تقدميــه 
االســعافات األولية خلمســة مصابني 
على األقل في وســط بيــروت. وتعرض 

عدد من الصحافيني للرشق باحلجارة.
وحــاول املهاجمون الذيــن رفعوا رايتي 
حــزب اهلل وأمل مــراراً التســلل عبر 
شارع فرعي لتجاوز اجليش، الذي شّكل 

عناصره جــداراً فاصالً بني الطرفني ملنع 
حصول أي احتكاك.

وبعد مرور نحو أربع ســاعات، بدا فيها 
جســر الرينغ أشــبه بســاحة حرب، 
أقدم اجليش على اطالق قنابل مســيلة 
للدمــوع علــى الطرفني فــي محاولة 

لتفريقهما.

وليســت هذه املرة األولى التي يهاجم 
فيها مناصرون حلزب اهلل وحليفته أمل 
مبطلب  يتمســكون  الذين  املتظاهرين 
رحيل الطبقة السياسية مجتمعة، إذ 
سبق واعتدوا بالعصي على متظاهرين، 
كما دمروا خيماً في وســط بيروت، في 

األسبوعني األولني من احلراك.

ويشــهد لبنان منذ 17 تشــرين األول 
تظاهــرات غير مســبوقة بــدأت على 
ويتمسك  معيشــية.  مطالب  خلفية 
الطبقــة  رحيــل  احملتجــون مبطلــب 
السياســية بــال اســتثناء، التهامها 
بالفســاد ونهــب األمــوال العامــة، 
ويفخــرون بأن حراكهم ســلمي وعابر 

للطوائف واملناطق.
»عصيان مدني«

وحتــت ضغــط الشــارع، قــّدم رئيس 
احلكومة ســعد احلريري استقالته في 
29 تشــرين األول. ولم يحــدد الرئيس 
اللبناني ميشــال عون حتى اآلن موعداً 
لتسمية  امللزمة  النيابية  لالستشارات 
رئيس مكلف تشكيل حكومة جديدة، 
في ظل انقســام بني أركان الســلطة 
حول شــكل هذه احلكومــة التي يريد 
املتظاهــرون أن تضــم اختصاصيــني 
مســتقلني لتتمكن من حــل األزمات 

االقتصادية واملالية اخلانقة.
املتظاهرين  غضــب  التأخير  هذا  ويثير 
الذين يحملون على القوى السياســية 
محاولتهــا االلتفاف علــى مطالبهم 
واضاعة الوقت في ظل انهيار اقتصادي 
ومالي، وصل معه ســعر صرف الدوالر 
الى ألفــي ليرة لدى محــال الصيرفة 
بعدما كان مثبتاً منذ عقود على 1507 

ليرات.
وتداول ناشــطون على مواقع التواصل 
االجتماعــي األحــد دعــوات لعصيان 
مدني اإلثنــني احتجاجاً على التأخر في 
واستبق  النيابية.  لالستشارات  الدعوة 
الطرقات  بقطــع  ذلــك  املتظاهــرون 

الرئيسية ليالً في مناطق عدة.
ومنذ بدء احلراك الشــعبي، تشهد أيام 
األســبوع حتــركات احتجاجيــة عدة، 
أمام مؤسســات  اعتصامات  تشــمل 
رسمية ومصارف، ولكن عادة ما حتصل 

التظاهرات األكبر والتي متأل الســاحات 
امس األول األحد.

وكان املئــات من احملتجــني جتمعوا في 
نقاط عدة في أنحاء البالد األحد في إطار 
نشاطات ترفيهية ونزهات في الساحات 

والشواطئ، وفق وسائل االعالم.
وأحيا عشــرات آالف اللبنانيني اجلمعة 
والسبعني  السادســة  الذكرى  املاضي 
أجواء  وســط  اجلمهورية،  الســتقالل 
احتفالية وحماســية لم تعهدها هذه 
املناســبة الوطنية ســابقاً، يحدوهم 
األمل باســتقالل جديــد، بينما اقتصر 
االحتفال الرسمي على عرض عسكري 

مختصر في مقر وزارة الدفاع.
ومنذ انطالقهــا قبل 39 يوماً، حافظت 
االحتجاجات الشعبية على سلميتها، 
بينما قتل شــابان، أحدهمــا برصاص 

عسكري.
وأوقفــت القــوى األمنيــة عشــرات 
املتظاهريــن منذ انطالق احلراك، قبل أن 
تطلق ســراح معظمهم، وقد بدت آثار 

ضرب على عدد منهم.
ووثقــت جلنــة احملامــني للدفــاع عن 
املتظاهرين في لبنان خالل الشهر األول 
مــن التظاهرات توقيف 300 شــخص 
بينهــم 12 قاصراً قبــل أن يتم إطالق 
ســراحهم خالل 24 أو 48 ســاعة من 
تــزال مجموعة من  توقيفهم. لكن ال 
11 شــخصاً، بينهم قاصران، موقوفني 
في قضيــة اقتحام فندق فــي مدينة 
صور )جنوب( خالل األســبوع األول من 

االحتجاجات.
وانتقد ناشــطون على مواقع التواصل 
االجتماعــي توقيــف أطفــال، وكتب 
يعتقــل  نظــام  »يســقط  أحدهــم 
األطفال«، وعّلق آخر »حني يهز طفل في 
الـ12 من العمــر عرش الدولة، اعرف أن 

الدولة فاسدة«.

اثر هجوم استهدف المحتجين السلميين امس..

قوات االمن تحول بين مناصرين لحزب ااهلل أمل و هاجموا المتظاهرين في بيروت

استقدمت قوات األمن 
والجيش تدريجيًا 

تعزيزات الى المكان، 
لمنع المهاجمين 

من التقدم نحو 
المتظاهرين. وجرت 

محاوالت كر وفر 
تعرض خاللها 

العسكريون للرشق 
بالحجارة والعبوات من 

قبل المهاجمين

الصابح الجديد ـ وكاالت : 
يــدأ الرئيس التركــي رجب طيب 
إردوغان زيارة إلى قطر امس االثنني، 
في أول رحلة له إلى بلد عربي منذ 
العملية العســكرية ضد األكراد 
في شمال شرق ســوريا قبل نحو 
شهر ونصف والتي قوبلت بتنديد 

واسع.
ومــن املقــّرر أن يوّقــع إردوغــان 
اتفاقيات ومذّكــرات تفاهم خالل 
زيارتــه الثالثة إلــى احلليفة قطر 
منذ قطــع الســعودية واإلمارات 
مع  عالقاتها  ومصــر  والبحريــن 

الدوحة في حزيران 2017.
لكن الزيــارة تأتي أيضا في توقيت 
سياسي حّســاس، في ظل وجود 
مؤّشــرات على إمكانيــة حدوث 
انفــراج فــي األزمــة بــني قطر 
وجيرانها والتي دفعت الدوحة إلى 
تعزيــز عالقاتها بأنقرة سياســيا 

واقتصاديا.

التركية،  الرئاســة  بيان  وبحسب 
إردوغان ســيبحث مــع أمير  فإن 
آل  بــن حمد  قطر الشــيخ متيم 
ثانــي تعزيز هــذه العالقات، على 
أن يشــهدا التوقيع على عدد من 
في  التفاهم  ومذّكرات  االتفاقيات 

عدة مجاالت.
ومن املقرر كذلــك أن يزور إردوغان 
قاعدة طــارق بن زياد التركية التي 
تضــم نحو خمســة آالف جندي. 
وكانت تقاريــر إعالمية حتّدثت عن 
نية قطر شراء 100 دبابة مصّنعة 

في تركيا.
وأميــر قطر هــو أول زعيم اتصل 
أعقاب  فــي  التركــي  بالرئيــس 
 .2016 االنقالب فــي متوز  محاولة 
كمــا ان إردوغــان زار الدوحة بعد 
أســابيع قليلة من قطع جيرانها 

العالقات معها.
أنقرة في هجومها  الدوحة  وأّيدت 
األكراد  املقاتلني  ضد  العســكري 

شمال شرق ســوريا في 9 تشرين 
األول ، بينما دانته دول عربية بينها 
الســعودية ووصفته بـ«العدوان« 

التركي.
بني  العالقات  تشــهد  باملقابــل، 
توتــرات منــذ  والريــاض  أنقــرة 
الســعودي  الصحافــي  مقتــل 
جمال خاشــقجي في القنصلية 
في  اســطنبول  في  الســعودية 

تشرين األول/أكتوبر 2018.
للدوحة  إردوغــان  زيــارة  وتتزامن 
الســعودية  منتخبات  وصول  مع 
القدم  لكرة  واإلمــارات  والبحرين 
إلى العاصمة القطرية للمشاركة 
في بطولــة كأس اخلليج العربي، 
في خطوة غير مسبوقة منذ قطع 

العالقات.
الدول  أّن مشــاركة  ورأى مراقبون 
الثــالث االختيارية فــي البطولة 
مؤّشــر على نية لبدء العمل على 

إنهاء األزمة الدبلوماسية.

الصابح الجديد ـ وكاالت : 
قــال مؤســس بعثــة االنقــاذ 
األول  امس  آرمز  أوبن  اإلســبانية 
األحــد إن الســلطات اإليطالية 
ســمحت برسو ســفينة تابعة 
للبعثة في مينــاء بجنوب البالد 
إلنزال 62 مهاجرا أفريقيا تقلهم 

منذ يوم األربعاء املاضي.
إن  كامبــس  أوســكار  وقــال 
السفينة سترســو مبيناء تارانتو 
في اجلنوب اليــوم الثالثاء رغم أن 

وجهتها النهائية قد تتغير.
وكانت إيطاليــا رفضت في بادئ 
األمر دخــول اجملموعة املؤلفة من 
73 مهاجرا انتشــلتهم أوبن آرمز 
من قارب مطاطــي على بعد 50 
ميال قبالة ليبيــا واقترحت على 

السفينة التوجه إلى طرابلس.
لكــن خفر الســواحل أجلى 11 
لرعاية صحية  يحتاجون  مهاجرا 
إلى ميناء أوجوســتا وأحملت وزيرة 
لوشــيانا  اإليطالية  الداخليــة 
المورجيســي إلى أن إيطاليا قد 

تخفف موقفها.

وتدهــورت الظــروف علــى منت 
الســفينة في ظل عاصفة قوية 
املتوســط محدثة  البحر  تضرب 

أمواجا بلغ ارتفاعها ثالثة أمتار.
رويترز، موجود  وشاهد مصور من 
علــى منت الســفينة، مهاجرين 
أحد  فــي  لالحتماء  يتجمعــون 
األماكن على ظهر السفينة التي 
تتقاذفها األمــواج املتالطمة في 

حني يبدو في األفق وميض البرق.
ومعظــم املهاجرين من وســط 
وغرب أفريقيا وبينهم ثالث نساء 
ورضيعــان و24 قاصرا دون مرافق 
بحثا  البحر  خاضوا مخاطر عبور 

عن حياة أفضل في أوروبا.
واســتمر نــزاع بــني أوبــن آرمز 
واحلكومة اإليطالية هذا الصيف 
ألسابيع ولم يحل إال بعد أن أمرت 
ميناء  بفتح  السلطات  محكمة 

والسماح ملئة مهاجر بالنزول.
وفي حــادث آخر، قالت قوات خفر 
السواحل اإليطالية إنها انتشلت 
في وقت ســابق مــن امس األول 
األحــد جثث خمس نســاء بعد 

انقالب قاربهن بسبب سوء حالة 
البحر الســبت املاضي وهي اآلن 

في جزيرة المبيدوسا.
وأوضــح بيان خفر الســواحل أن 
ثالثا منهن جرى انتشــالهن من 
البحــر بينمــا ُعثر علــى جثتي 
الشــاطئ. وجهود  اثنتني علــى 
اإلنقــاذ مســتمرة لكن ســوء 

األحوال اجلوية يعرقلها.
وأنقذ خفر السواحل يوم السبت 
149 شــخصا منهــم 13 امرأة 
وثالثة أطفال من داخل ســفينة 
كانت على وشــك الغــرق على 
بعد أقــل من ميل واحــد قبالة 

المبيدوسا.
ونقل مصدر قضائــي عن ناجني 
قولهــم إن عددا يصــل إلى 20 
زالــوا مفقودين.  مــا  شــخصا 
وتونس  اجلزائــر  من  واملفقــودون 

وباكستان.
ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة 
تأكــد غرق مــا يقرب مــن ألف 
شخص خالل محاوالت املهاجرين 

عبور البحر املتوسط هذا العام.

الصابح الجديد ـ وكاالت : 
في  الســعودي  الســفير  أعلــن 
اخلرطــوم علي بن حســن جعفر 
امــس األول األحــد عــن متويــل 
الرياض مشاريع تعليمية وصحية 
بالســودان، بقيمة تزيد على 500 

مليون ريال سعودي. 
وقــال الســفير إنه مــن املقرر أن 
يســلم املوافقة علــى متويل هذه 
السوداني  املالية  لوزير  املشــاريع 
يــوم االثنــني. وفي شــهر أكتوبر 
املاضي أكد »الصندوق الســعودي 
للتنمية« عن اســتعداده لتمويل 
مشروعات وزارة الري واملوارد املائية 

 ،2020 -  2019 للعام  الســودانية 
مبنحة قدرها 120 مليون دوالر.

موافقته  وقتها  الصنــدوق  وأبدى 
اخلدمات  فــي  العجــز  لتمويــل 
االستشــارية جملمع أعالي عطبرة 
املائية  الكهرباء  لتوليد  وســتيت 

املقام بشمال السودان.
ويــوم األحد 24 نوفمبر اســتقبل 
وزير الري واملوارد املائية الســوداني 
ياســر عباس في اخلرطــوم، وفدا 
مــن الصندوق برئاســة عبد اهلل 
اللقاء  وبحــث  امللفي،  خالــد  بن 
املشــروعات التي تنفذها اململكة 
في السودان وخططها في املرحلة 

املقبلة.
وتطــرق اجلانبــان ملوقــف تنفيذ 
امليــاه ومتويل  مشــروعات حصاد 
سدي  مجمع  ملشــروع  الصندوق 
شرقي  في  وستيت  عطبرة  أعالي 
الســودان بكلفة 120 مليون دوالر 
لتشييد 180 حفيرا، و3 سدود، و19 

محطة مدمجة.
الســعودية  أن  بالذكــر  جديــر 
للحكومــة  قدمتــا  واإلمــارات 
مليارات   3 السودان  في  االنتقالية 
دوالر شــملت محروقــات ومــواد 
500 مليون  غذائية أودعت منهــا 

دوالر في بنك السودان املركزي.

الرئيس التركي يزور قطر لتوقيع 
اتفاقيات ومذكرات تفاهم

إيطاليا تسمح برسو سفينة إنقاذ 
إسبانية تقل مهاجرين

500 مليون ريال من السعودية لتمويل 
مشاريع تعليمية وصحية في السودان
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بغداد - الصباح الجديد: 
أعلن مصرف الرافدين امس االثنني عن توزيع 
رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن 

طريق أدوات الدفع اإللكتروني.
وقال املكتــب اإلعالمي للمصــرف في بيان 
أنه »مت توزيــع رواتب موظفــي بعض وزارات 
ومؤسســات الدولة مــن الذيــن مت توطني 
البطاقة  حاملي  ومــن  لدياملصرف  رواتبهم 
الى  املاســتر كارد«، مشــيرا  االلكترونيــة 
ان »املصرف مســتمر بصــرف الرواتب وفق 

سياقات ومواعيد محددة«.

الصباح الجديد - وكاالت: 
سجلت أســعار النفط  امس االثنني، ارتفاعا في 
األســواق العاملية، إذ أحيت أحاديث إيجابية من 
واشنطن اآلمال باألســواق العاملية في إمكانية 
توقيــع الواليات املتحدة والصني قريبا اتفاق جتارة 

مرحليا إلنهاء حربهما التجارية املريرة.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 18 سنتا، مبا 
يعــادل %0.31، إلــى 57.95 دوالر للبرميل بحلول 
الســاعة 06:26 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن 
أنهى األســبوع املاضي على تغيــر طفيف بعد 
أن اقتفى أثر محادثــات التجارة صعودا وهبوطا.

وارتفعت العقود اآلجلة خلام برنت 27 ســنتا، أو 
%0.43، إلــى 63.66 دوالرا للبرميل، بعدما أنهت 

أيضا األسبوع املاضي دون تغير يذكر.
وجاء صعود األســعار عند الفتح عقب تصريح 
مستشار األمن القومي األميركي روبرت أوبراين، 
الســبت، قال فيه إنه مازال من املمكن التوصل 

إلى اتفاق جتارة أولي مع الصني بنهاية العام.

الرافدين توزيع رواتب الموظفين 
عن طريق الماستر كارد

ارتفاع اسعار 
النفط عالميا 

بغداد - الصباح الجديد:

أعلنــت وزارة النفط امس االثنني عن 
مجموع الصادرات النفطية وااليرادات 
املتحققة لشهر تشرين االول املاضي.
الشــهر  وواردات  وســجلت صادرات 
أيلــول حيث  عن  انخفاضاً  املاضــي 
بلغت فيه كمية الصادرات من النفط 
اخلــام أكثر مــن )107( ماليني برميل 

بإيرادات جتاوز الـ 6.3 مليار دوالر.
وقال املتحــدث باســم وزارة النفط 
عاصم جهــاد في بيان تلقت الصباح 
اجلديــد نســخة منــه ان »مجموع 
الكميــات املصدرة مــن النفط اخلام 
لشهر تشــرين االول املاضي بلغ 106 
ماليني و859 الفاً و982 برميالً، بإيرادات 
بلغت 6 مليــارات و120 مليوناً و586 

الف دوالر«.
وبــني ان »صادرات احلقــول النفطية 
في وســط وجنوب العراق بلغت 103 
ماليني و540 الفاً و855 برميالً، بإيرادات 
بلغت 5 مليــارات و944 مليونا و 317 
الــف دوالر، فيمــا كانــت الكميات 
املصــدرة من نفط كركوك عبر ميناء 
جيهــان مليونــني و579 الفــا و837 
برميــال، بايرادات بلغــت 148 مليونا 
و263 الــف و67 دوالرا، فيمــا بلغت 
الصادرات مــن حقل القيارة 432 الفا 
و147 برميال، بايرادات بلغت 14 مليونا 

و576 الفا و750 دوالرا«.
وتابــع جهاد »فيما كانــت الكميات 
املصدرة عبر مصفى الصمود )بيجي 
ســابقا ( الــى االردن 307 اآلف و143 
برميال بايرادات بلغت 13 مليونا و428 

ألفــا و615 دوالراً«، واوضح ان »معدل 
ســعر البرميل الواحد بلــغ 57.277 
دوالراً« ، مشــيرا الــى ان »الكميات 
املصدرة مت حتميلها من قبل 35 شركة 
عاملية مختلفة اجلنسيات، من موانئ 
والعوامات  العميــة  وخــور  البصرة 
االحادية على اخلليــج وميناء جيهان 

التركي«.

ولفت جهاد الى ان وزارة النفط »ومن 
خــالل اميانها باطالع الشــعب على 
عمليات التصدير وااليرادات املتحققة 

منه اتخذت هذا االجراء الشهري«.
علــى صعيد متصل أعلنت شــركة 
تســويق النفط العراقية »ســومو« 
امس االثنني، أن الشــركات النفطية 
الصينية كانت األكثر شــراًء للنفط 

األول  العراقي خالل شــهر تشــرين 
املاضي.

إحصائية  فــي  »ســومو«  وذكــرت 
موقعها  علــى  نشــرتها  رســمية 
الرســمي واطلعت عليها السومرية 
نيوز، أن »الشــركات الصينية كانت 
األكثر عدداً من بني الشركات العاملية 
األخرى شــراء للنفط العراقي وبواقع 

6 شــركات من أصل22 شركة قامت 
بشراء النفط خالل شهر تشرين األول 

املاضي«.
»الشــركات  أن  ســومو،  وأضافــت 
الهندية جاءت باملرتبة الثانية وبواقع 
4 شركات، تليها الشركات األميركية 
وبواقع 3 شــركات واليونانية وبواقع 
شــركتني«، مبينة أن »البقية توزعت 

على شركات كورية جنوبية ومصرية 
وبرتغالية وروســية وماليزية وتركية 

وإيطالية«.
وتابعــت، أنهــا »تعتمد فــي بيعها 
املعاييــر  علــى  العراقــي  للنفــط 
الشــركات  مع  للتعاقد  الرئيســية 
النفطية العاملية الكبرى واملتوسطة 
املســتقلة واحلكوميــة املتكاملــة 
عموديــاً«، مشــيرة إلــى أن »أبــرز 
الشــركات العامليــة التي اشــترت 
النفط العراقي هي شركة بتروجاينا 
االيطالية  اينــي  الصينية وشــركة 
موبيل  اوكســون  وشــركة  وشركة 

األميركية«.
من جهة اخرى أكــدت وزيرة الطاقة 
هالة  املهندســة  املعدنية  والثــروة 
النفط  شحنات  وصول  انتظام  زواتي 
العراقــي اخلام املصدر إلــى اململكة 

بواقع 10 آالف برميل يوميا تقريبا.
وقالــت زواتي فــي تصريح صحفي 
إن إمــدادات النفط العراقي املنقول 
برا تتواصل منذ اخلامس من شــهر 
أيلول املاضي، مشــيرة إلى أن نقل 
كميــات النفط يتم وفقــا ملذكرة 
التفاهم املوقعة بــني الطرفني في 
شباط 2019 ، وأوضحت أن الكميات 
تختلف مــن يوم إلى آخــر إال أنها 
ومقداره  الشــهري  املعــدل  ضمن 

حوالي 300 ألف برميل.
وكانت وزارة النفــط وضعت نهاية 
عــام 2018، آليات تســويقية لعام 
والتي اعتمدت على أســاس   2019
أهمية كل ســوق من حيث حجم 
للبرميل  املتحقق  والعائــد  الطلب 

الواحد. 

إنخفاض صادرات وواردات نفط العراق لشهر تشرين االول الماضي 
سومو: الشركات الصينية األكثر شراء للنفط العراقي 

الصباح الجديد  - وكاالت: 
املصاعــب  حــدة  ارتفعــت 
االقتصاديــة التــي تواجههــا 
لبنان، مع عدم وجود أفق لنهاية 
االحتجاجات الشعبية في البالد، 
للشــهر الثاني علــى التوالي، 
مخلفة تراجعات في مؤشــرات 

النمو والثقة االقتصادية.
ويطالــب املتظاهرون اللبنانيون 
حاكمة  نخبة  من  "التخلص  بـ 
فاســدة"، التي أدخلــت لبنان- 
حسب شــعارات يرفعونها- في 
نفق مظلم بســبب سياساتها 

وفسادها.
وارتفع الدين العام اإلجمالي في 
لبنان بنحو 2.6 مليار دوالر، خالل 
عام واحد حتى نهاية أغسطس/ 
آب الفائت، لتستقر قيمة الدين 
العــام عند 86.29 مليــار دوالر، 

وفق أرقام جمعية البنوك.
وكالة  أعلنت  املاضي،  واألسبوع 
للتصنيف  بــورز  آند  ســتاندرد 
االئتماني، خفض تصنيف لبنان 
يتعلق  فيما  السيادي  االئتماني 
بالعمالت األجنبية واحمللية على 
 (B-/B( املدى البعيد والقريب من

.(C/CCC( إلى
وقالــت ســتاندرد آند بــورز، إن 
احلكومــة اللبنانية ســتحتاج 
املانحني،  إلى دعم خارجي مــن 
كبيرة  داخلي  إصــالح  حزمة  أو 
ديونها  بأقساط  اإليفاء  ملواصلة 

احلكومية العامة.
ورأى اخلبير االقتصادي، جاســم 
عجاقة أن النشــاط االقتصادي 
في تراجــع ملحــوظ، "واألزمة 
التي متــر بها البــالد أثرت على 
احمللي"،  االقتصــادي  النشــاط 
متوقًعا أن يكون هناك انكماش 

في االقتصاد بنسبة 0.5 باملئة.
تصريحات  فــي  عجاقة  وقــال 
الطبيعي  "مــن  إنه  لألناضول، 
ســلبية،  تداعيــات  حصــول 

الوضــع  علــى  خصوصــا 
شــركات  هناك  االجتماعــي.. 
تقلــص أعداد عمالهــا، وهناك 
شــركات أغلقت أبوابها، وهذه 
األحــداث تؤثر ســلبا على منط 
احليــاة ومن الطبيعــي أن تزداد 

نسبة الفقر".
أن  ذكر  املالي،  الشــق  وبشــأن 
تعاني  الدولة كانــت  "خزينــة 
منذ أغســطس/ آب الفائت، لذا 
خفض التصنيــف ألن لبنان له 
مشكالت مادية، وغير قادر على 
حتصيــل إيرادات ماليــة بالنقد 

األجنبي من اخلارج".
طمأن  النقــدي،  الشــق  بينما 
الليرة  بشأن  املتعاملني  عجاقة 
اللبنانية، "إنها متلك احتياطات 
الدفاع  في املصرف قــادرة على 
عنها، أما القيــود التي وضعت 
على سحب األموال من املصارف 

هي لوقف االستنزاف املالي".
مطلع  املركزي  املصــرف  ووضع 
الشهر اجلاري، قيودا على سحب 
األجنبي، ســواء  بالنقد  الودائع 
ألصحــاب احلســابات بالعملة 
األمريكي،  بالــدوالر  أو  احملليــة 
بهــدف خفــض كميــة النقد 
اجلهاز  مــن  اخلــارج  األجنبــي 

املصرفي.
"اليوم مصــرف لبنان قادر على 
احلفاظ على ســعر صرف ليرة، 
ألن الوضع لم يصل إلى مرحلة 
خطورة، ووالدة احلكومة ستريح 
االقتصاد اللبناني.. فهذا األمر ال 

ريب فيه".
ارتفعت أســعار  الســياق،  في 
الســلع مع دخول االحتجاجات 
املطلبيــة شــهرها الثاني، في 
ظل احلديث عن انهيار اقتصادي 
وشــيك، وعــدم توافــق القوى 
السياسية على شكل حكومة 

مقبلة.
من جهته، أشار اخلبير االقتصادي 

إلى عدم وضوح  قرداحي،  شربل 
األزمة  اســتمرار  بشأن  الصورة 
الواضح أن  الراهنة، "لكن مــن 
هذه األزمة ليســت قصيرة وإمنا 

ستمتد لألشهر القادمة".
أن  لألناضــول،  قرداحي  وعلــل 
فــي  البنيويــة  "االختــالالت 
االقتصاد اللبناني، أتت في وقت 
الديون،  في  كبيرة  استحقاقات 
ألن استحقاقات لبنان من الدين 
الداخلــي واخلارجي فــي 2020، 

تصل إلى 19.5 مليار دوالر".
ورأى أن ســعر صرف الليرة عند 
الصرافني مقابل الدوالر، ما يزال 
في هامش مقبول، "على الرغم 
من احلركــة االحتجاجية وقطع 
الطرقــات احلاصلة فــي البالد، 
منــذ 17 أكتوبر/ تشــرين األول 

الفائت".
ورغــم أن مصرف لبنــان، حدد 
ِ 1507 ليرة  ســعر الصــرف بـــ
لبنانية، مقابــل الدوالر الواحد، 
إال أن قيمة الدوالر في الســوق 

السوداء، تتخطى 1800 ليرة.
أن  االقتصــادي  اخلبير  وتصــور 
األزمــة، ســتكون من  نهايــة 
خالل حكومــة حكيمة نظيفة 
تقــوم  شــعبوية،  وليســت 
باإلصالحــات الالزمة الهيكلية 

والبنيوية.
وعّمت لبنان احتجاجات شعبية 
منذ 17 أكتوبــر املاضي، ما أدى 
إلــى إغــالق املصــارف وإصابة 
واحلد من قدرة  بالشــلل،  البالد 
استيراد  على  كثر  مســتوردين 

بضائع من اخلارج.
الصفحة  على  املنشورة  األخبار 
األناضول، هي  لوكالة  الرسمية 
اختصــار جلزء مــن األخبار التي 
تُعرض للمشــتركني عبر نظام 
أجل  من   .)HAS( األخبــار  تدفق 
يُرجى  الوكالة  لدى  االشــتراك 

االتصال بالرابط التالي.

الصباح الجديد - وكاالت: 
أعلنت هيئة املــدن االقتصادية، 
عبــداهلل  امللــك  ومدينــة 
االقتصاديــة، والهيئــة العامة 
تعاونها  العسكرية  للصناعات 
الصناعــات  توطــني  لتحفيــز 
اململكــة،  فــي  العســكرية 
ودعم توجــه اململكة من خالل 
رؤيــة اململكــة 2030 ، بتوطني 
مــا نســبته %50 مــن اإلنفاق 
العســكري، وجعله رافدا مهما 
للتنمية االقتصادية واجملتمعية.

ويســعى األطراف من خالل هذا 
التعاون إلى حتويل املســتثمرين 
مجاالت  في  والدوليــني  احملليني 
العســكرية  الصناعــات 
املســتهدفة إلــى مدينة امللك 
إضافة  االقتصاديــة،  عبــداهلل 
إلــى تقدمي حــزم مــن احملفزات 
قطــاع  فــي  للمســتثمرين 

الصناعات العسكرية.
العامة  الهيئــة  محافظ  وأكد 

املهندس  العسكرية  للصناعات 
العوهلي  عبدالعزيــز  بن  أحمد 
املدن  هيئــة  مــع  التعــاون  أن 
امللــك  ومدينــة  االقتصاديــة 
يأتــي  االقتصاديــة  عبــداهلل 
الهيئــة جلعل  ضمــن جهــود 
قطــاع الصناعات العســكرية 
أحــد روافد االقتصــاد الوطني، 
مشــيرا إلــى أن هــذا التعاون 
سعي  ســيدعم  اإلستراتيجي 
املصنعني  إلى متكــني  الهيئــة 
هذا  فــي  والدوليــني  احملليــني 
القطــاع الواعد، من خالل توفير 
البيئة االســتثمارية املناســبة 
التي  الصناعية  القــدرات  لبناء 
وكذلك  اململكة،  تســتهدفها 
مدينة امللك عبداهلل االقتصادية 
وميزها  االستثمارية  مبحفزاتها 
األنسب  اخليارات  التنافسية من 

لتمكني هذه الصناعة.
العام  األمــني  أفاد  جانبــه،  من 
االقتصاديــة  املــدن  لهيئــة 

مهنــد بن عبداحملســن هالل أن 
التعــاون مــع الهيئــة العامة 
يهدف  العســكرية  للصناعات 
إلى استقطاب قطاع الصناعات 
العسكرية إلى املدن االقتصادية 
رؤية  ركائــز  أهم  إحــدى  كونه 
2030، وسيتم ذلك من  اململكة 
خالل تقدمي مختلف التسهيالت 
من شــأنها  التي  التنظيميــة 
تســريع وتيرة منو هذه الصناعة 
واملدن  عمومــا  اململكــة  فــي 

االقتصادية خصوصا.
وقــال: »إن مــا نشــهده اليوم 
إســتراتيجية هيئة  يأتي ضمن 
املــدن االقتصاديــة الرامية إلى 
لالستثمارات  بيئة جاذبة  تهيئة 
املدن  املضافــة في  القيمة  ذات 
االقتصادية، ما من شــأنه خلق 
فرص وظيفية نوعية للشــباب 
برنامج  مع  انسجاما  السعودي، 
الوطنيــة  الصناعــة  تطويــر 

واخلدمات اللوجستية«.

لبنان يواجه معضالت ومصاعب 
اقتصادية آخذة في التصاعد 

تعاون ثالثي لتحفيز وتوطين 
الصناعات العسكرية في السعودية

بعد تراجعات في مؤشرات النمو والثقة االقتصادية
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دراسة

اصدار

حوار

 
»التيار الفكري« األنسب للعصر

صفوة القول: لقد ارتقى النقد الثقافي، 
عبر أشــكال من »املمارســة النقدية، 
إلى مصــاف احلقل املعرفــي األكادميي 
املســتقل والعابر للثقافات والقوميات 
واحلضارات واللغات. كما ارتقى، نتيجة 
ومرجعيته  املتنّوعة  األكادميية  خلفيته 
الفكرية اليســارية الليبرالية ومنحاه 
الدميقراطي الظاهر، إلى مصاف »التيار 
الفكري« األنســب للعصــر من ناحية 
مفاهيــم مركزية في مقّدمها مفهوم 
الثقافة ذاتها في التباسها وتشابكها 
وذوبانهــا... فــي أشــكال مــن احلياة 
 (Hybridation( »التهجني«  وأســاليب 
ووفق ما يستدعي ذلك كّله من فن وال فن 
وإنتاج رمزي وآخر مادي في دنيا التطبيق 
واالستهالك...  واالستنســاخ  والتمّلك 
إلخ. ومن ثّم اجتراح األكادميي األميركي 
إدوارد سعيد، في  واملفكر الفلسطيني 
كتابه »الثقافة واإلمبريالية«، لتسمية 
املعاصر« في »عصر  الثقافــي  »الناقد 

النقد الثقافي« سالف الذكر.
غير أن ما ســلف، من شــبه »تقريظ« 
للنقد الثقافي، ال يحول دون اإلشارة إلى 
أن هذا النقد يظل مجاال أوسع... مثلما 
يظل مجاال يصعب حصر بداياته األولى 
حتى وإن كان قد ترّســخ في املشــهد 
النقدي العاملي منذ تســعينّيات القرن 
املنصرم. إضافة إلى ما يســتلزمه من 
الفروق احلاصلة سواء  وعي بجملة من 
في حقــل هذا النقد ذاتــه في وحدته 
املعرفيــة الســياقية املتّنوعــة أو في 
عالقاته باملعارف واحلقول األخرى اجملاورة 
له أو الكامنة في حقلــه ذاته. إضافة 

إلى ما يستلزمه أيضاً من وعي بنوع من 
له؛  واملالزم  س  املؤسِّ املعرفي«  »االّتساع 
ممّا جعل االتساع قرين نوع من التعقيد 
والغموض في آن واحد. فعندما نتحّدث، 
مثال، عن صنوف مــن النقد مثل النقد 
االجتماعي أو النقد النفســي أو النقد 
اللساني... فمن اجللي أالّ تطرح، ظاهرّيا، 
بعض الصعاب بالنظر ملا حتيل إليه هذه 
الصنوف مــن النقد من علــوم قائمة 
بذاتها وفــي مجاالتها اخملصوصة وهي 
وعلم  النفــس  وعلم  االجتمــاع  علم 
اللغــة. وحتى فــي حــال احلديث عن 
العلوم االجتماعيــة... فمجال التحّرك 
صعيد  علــى  بخاصة  منتظمــا  يبدو 
ومخرجاته،  ومداخله  مبنهجه  التحليل 
عكــس النقــد الثقافي الــذي يطرح 
مشكل االّتســاع والتشّعب وإمكانية 
التحليل والــدرس والنقد في أكثر من 
اجتاه بالنظر إلى »غــول الثقافة« كما 
نصطلح عليه ال سّيما في ظل العصر 
الــذي نعيش فيــه؛ عصــر »االنفجار 
الثقافي« الذي أعطــى أولوية ملفاهيم 

الهوية والتعّددية والعرق... إلخ.

اإلسهام في اإلنتاج الثقافي 
والتنظير للثقافة

النقــد الثقافــي أيضــاً، وبخلفيتــه 
املعنى  )بغيــر  الكرنفالية  األكادمييــة 
القدحي للكلمــة(، ومن موقع حضوره 
املستقل، يســهم في اإلنتاج الثقافي 

والتنظير للثقافة.
املصــري صالح قنصوة،  الباحث  يقرِّب 
فــي مقدمــة )أو »بدال مــن املقدمة« 
كما ســّماها( كتابه »متارين في النقد 
الثقافــي«، فكرة »احلضور املســتقل« 
الثقافي عمله  النقــد  قائال: »ال ميارس 
وكأنه خطــاب متخّصص مثل اخلطاب 
الفلسفي أو السياسي أو االقتصادي... 
إلخ، الــذي يتناول الواقع القائم مبنظور 
ذلك اخلطاب وأدواته، فال ميكن التسليم 
بوجود واقــع خارج املمارســات املوّلدة 
للمعنى، وهي جميعا وسائط ثقافية«.

كما أن النقد الثقافــي، وقبل أن يكون 
حقال أكادمييا مســتقال وإشكاليا، هو 
امتداد حلقول ســابقة وأخــرى الحقة 
التأســيس والتكوين؛ بل  على سنوات 
هــو يتمظهر من خالل هــذه احلقول... 
اتصاال وانفصــاال أو تتاخما وانقطاعا. 
وجند في مقّدم احلقــول األكادميية، من 
التي يلتقي النقــد الثقافي معها في 
واالستشــكال،  التشــّكل  مرجعيات 
 Cultural( »حقل »الدراســات الثقافية
Studies( التي يعود تاريخ ظهورها إلى 
أو مركز  )1964( مبعهد  سنوات الستني 
 (CCCS( الدراســات الثقافية املعاصرة
بجامعة برمنغهام بإنكلترا. وغير بعيد 
عن »الدراســات الثقافية« جند »املادية 
  (Materialism Cultural(»الثقافيــة
على نحو ما برزت في أوائل الثمانينيات 
في الفضاء األكادميــي البريطاني ذاته. 
وجند إلى جانــب »املادية الثقافية«، مع 

 New( اجلديدة«  »التاريخانية  تيار  فروق، 
Historicism( الــذي أخذ في البروز في 
بداية الثمانينيات من القرن العشــرين 
األميركي ستيفن جرينبالت  الناقد  مع 

.(S. Greenblatt)
وجند حقوال أخرى مثل »النقد النسوي« 
الطرح  الذي كشــف، علــى صعيــد 
واملقاربة، عــن آفاق مغايــرة من خالل 
تعاطيه مــع أبحاث محــّددة ضمنها 
أبحاث اجلندر )Gender( )املثيرة للجدل( 
أو »الهويــة الثقافيــة للجنس« )كما 
يترجمها البعض(، في داللة على اجلسد 
من حيث هو »بنــاء ثقافي«، وفي داللة 
على مركزيــة الثقافة في هــذا التيار 
ــ من تيــارات »ما بعد البنيوية« ــ في 
حرصــه على نقض املركزيات وأنســاق 
الهيمنــة وفــي مقّدمهــا »الذكورية 
املفترســة«؛ ممــا جعل التيــار عرضة 
لصنوف مــن النقد بلغت حــّد إعالن 
احلــرب عليه بكل الطــرق املمكنة في 
أنها  رغم  األميركية  ة  املتحــدّ الواليات 
األكادميي  داخل فضائها  له  أفســحت 
إنديانا صارت عالمة  أن جامعة  )لدرجة 
على دراسات اجلندر والكتابة النسائية( 

مقارنة مع الفضاء الفرنســي الذي بدا 
ـ غير مســتعد معرفيا  ــ في مجملهـ 

للتعاطي مع لغم اجلندر.
كما جند حقوال أخرى مثل »الشــعرية 
الثقافيــة« )Cultural Poetics( تبعــا 
للمصطلــح الذي أشــاعه ســتيفن 
جرينبالت نفسه في أواخر الثمانينيات 
اجلديدة«.  »التاريخانية  مــن  بدال  وذلك 
 Cultural( »وجنــد »التحليل الثقافــي
Analysis( )النقــد احلضــاري في عرف 
نقاد ومفكرين عرب(. وكذلك تســمية 
»النقد السياسي« التي تنصرف بنا، مع 
تيري إيغلتون، إلى أنه ليست ثمة حاجة 
إلى جّر السياسة إلى النظرية )األدبية(، 

طاملا أنها موجودة فيها منذ البداية. 
 

نظرية اخلطاب ما بعد الكولونيالي
رمبا توجبت اإلشــارة من قبــل إلى ما 
يصطلــح عليه بـ«نظريــة اخلطاب ما 
 (Postcolonialism( الكولونيالي«  بعد 
التي أسهمت بشــكل كبير في النقد 
الثقافي وبخاصة مــن ناحية تركيزها 
على مفهــوم »التمثيــل« من منظور 
سياســات الهوية والهجنــة. والالفت 

للنظــر، في النظرية األخيرة، إســهام 
أبناء »العالم الثالث اجلديد« ــ بنسبة 
كبيرة ــ في تشــكيلها داخل الفضاء 
الرأســمالي بعد  األكادميــي بالغــرب 
أن رحلــوا إليــه من بلدان مثــل الهند 
وفلســطني وإيران... مــن مواقع املنفى 
»مباهج  إلــى  التطلع  أو  االضطــراري 
املنفى«. ومهمــا كان من اختالف على 
مســتوى فهــم الهجرة، فلقــد قِدم 
هــؤالء بـ«جتارب« شــخصية و«جروح« 
»العالم  إلى  كولونيالية،   )Cicatrices)
األّول« )األميركــي تعيينا( للتدريس في 

كبريات جامعاته.
ويعّد كتاب األكادميي األميركي واملفكر 
الفلسطيني إدوارد سعيد »االستشراق« 
Orientalism) (1978)( مرجعيا في هذا 
التأسيس إلى جانب أعمال أخرى للناقد 
الهنــدي هومي بابــا )H. Bhabha( في 
كتابه الشهير »موقع الثقافة« )1994) 
االستعمار«  نساء  و«نصيرة  ومواطنته 
 G. C.( جياتري شــاكرافورتي سبيفاك
»هل  الشهير  البحث  Spivak( صاحبة 
ميكن للتابــع أن يتكلم؟« )1988(. وجتدر 
اإلشارة إلى أسماء أخرى كثيرة حلقت 
حول هؤالء، أو هــذا »الثالوث املقدس« 
للنظريــة ما بعــد الكولونيالية )كما 
يدعوهم روبرت يونغ )R. Young(، بعد أن 
النظرية  الذي تتيحه  اجنذبت إلى األفق 
على مستوى معاجلة قضايا كثيرة ذات 
صلة بالتاريخ واألنثروبولوجيا واجلغرافيا 
 S.( واألدب والنقــد، كســاندرا هاردينغ
Harding( وبنيتــا بــاري )B. Parry( وإالّ 
شوحط )E. Shohat( وروبير يونغ )سالف 
الذكر(... إلــخ. و«لكن الثقل التأصيلي، 
بعد إسهام إدوارد ســعيد، يظل ألبناء 
العالم الثالث بوجه خاص، رمبا بســبب 
معاناتهم أكثر من غيرهم آثار التجربة 
االستعمارية التي لم تنقطع لوازمها«، 
كما يرّجح الناقد جابر عصفور. كذلك 
 (Subaltern( »كان ملا يعرف بـ«سبالترن
أو »مجموعــة دراســات التابع« دور في 
التأكيد علــى أهمية نظرية  مزيد من 
اخلطاب ما بعد الكولونيالي، وهذه املرة 
في مجال التاريخ والدراسات التاريخية. 
وفي هذه الدراســات متّــت اإلفادة من 
»نظرية اخلطاب مــا بعد الكولونيالي« 

بشكل الفت وملحوظ. 
وفي حال العرب، ومن ناحية »املثاقفة« 
مع النقد الثقافــي، فال بد من التأكيد 
على مدى ارتكاز هذا النقد على أصول 
ودومنا  فلســفية ومســتندات فكرية، 
تغافل عن أن هذا النقد هو وليد السياق 
األوروبي الرأســمالي لفترة الستينيات 
ثــم »الرأســمالية املتأّخــرة ومتعّددة 
اجلنســيات«، ومبــا أفرزته مــن ظواهر 

ثقافية.

* عن موقع ضفة ثالثة

يحيى بن الوليد*

لم يحصل، في مجال النظرية النقدية 
بعامة وتيــارات النقد األدبي بخاصة، أن 
أثير نقاش بشــكل الفــت ومغاير على 
نحو ما أثير مع النقد الثقافي، ممّا يجعل 
الدارس، حّتى اآلن، بصــدد بيبليوغرافيا 
ضخمــة وقائمــة بذاتها مــن املصادر 
األساســية واملراجــع املوضوعــة جنبا 
إلى جنــٍب مع عدد وافر مــن املصّنفات 
والكتب  واملعاجم واملوسوعات واخملتارات 
ــ املفاتيح والترجمات واملؤمترات وامللفات 
دومنا  والسجاالت...  واحملاضرات  واملقابالت 
تغافــل عن مقاالت ال تخلــو من أهمية 
معرفية ـــبالغة على مستوى التعريف 
والتحليل والنقد... حلقل النقد الثقافي.

كمــا لم يحصــل، من ناحيــة موازية، 
أن بلــغ حقل معرفــّي أو نقــدّي، منذ 
الثمانينيــات من القــرن املنقضي حتى 
اآلن، هذا احلّد غير املسبوق ــ واملتواتر ــ 
من االلتباس أو التأثير والتأّثر مبشــكالت 
الثقافــة واالجتماع علــى نحو ما بلغه 
النقد الثقافي لدرجة أن ناقدا مكّرســا 
ومعتمدا وفي حجم الناقد املاركســي 
 (T. Eagleton( البريطاني تيــري إيغلتون
ذهــب إلى أننا نعيــش أو باألحرى دخلنا 
»عصر النقد الثقافي«. وحصل ذلك من 
أميركية  األوروــ  النقدية  املركزية  خالل 
بعــد أن هيمنت في اجلهــات األربع من 
العالم، لكن على نحو أفســح ألصوات 
مــن جغرافيــات مغايرة لكي تســهم 
ــ بشــكل وازن ــ في مشــهد النقد 
الثقافي، وبالرغم مــن أن هذه األصوات 
هي نتاج »األكادمييــا الغربية«؛ ممّا جعل 
البعض يرى في ذلــك نوعا من »الدوران 

حول املركزية األوروبية«.
ولم يكــن بإمكان النقــد الثقافي، في 
مناذجه املكرَّســة، وفي مجاله األكادميي 
اخملصــوص ومحيطه الفكــري الثقافي 
العــام، أن يبلــغ هذه املكانــة املعرفية 
املميَّــزة لوال تشــابكه املثمــر وإفادته 
املنتجة من اإلحــكام املعرفي واالنفجار 
النظري املميِّزيــن للعصر... وعلى النحو 
الكشــف عــن جملة  الذي مّكنه من 
املدعمة بجملة  النظريــة  املقوالت  من 
ســياق  في  التصّورية  املســتندات  من 
خطاطة »الثقافة واجملتمع« تبعا لعنوان 
الناقد األدبي واملفكر الثقافي البريطاني 
أبرز  )R. Williams(، أحد  راميوند ويلياميز 
 Cultural( الثقافية«  وجوه »الدراســات 
Studies(، بــل أحد الوجوه األساســية 
التــي عملت علــى إظهارهــا. ومن ثّم 
لم يعــد أّي مجال للتجريــد والتعميم 
في الثقافــة: هذا »اللويثــان« )الوحش 
األســطوري الرهيــب( الــذي خلقتــه 
ــ  لتصير  ذاتها  )اإلنســانية(  اجملتمعات 
في الوقت ذاته ــ مجلى له عبر أنســاق 
مضمرة ــ فــي أغلبها ــ ومندغمة في 

أشكال من النصوص واملمارسات.   

عصر النقد الثقافي

 
يضم كتــاب »أزمات اجلمهورية« للمفكرة 
أربع  آرنــت مختارات مــن  األملانيــة حنة 
مقاالت كتبتها حول السياسة األميركية 
واألزمــات التي واجهتها في الســتينيات 

والسبعينيات، والتي نشرت عام 1972.
الكتاب الذي تصدر ترجمته قريباً عن داري 
»الروافد الثقافية« و«ابن الندمي« يشــتمل 

الزمان أيًضا، وعبر الزمــان حتديًدا، هذا أكثر ما 
أحببته في الروايــات. انتقلت بعدها وفي تلك 
املرحلة العمرية بشــغف نحو حجم أكبر من 
الروايات، بدأت بـ »البؤساء« ولم أنَه اجمللد األول! 
لم أســتطع! انتقلت بعدها ألحــدب نوتردام 
وكدت أصاب باالحباط لوال عثوري على »األرض 
الطيبة«، رغم حجمهــا وفرادة نصها وتعرفي 
للمرة األولى على بعض من تاريخ الصني وتعقد 
كل هذه األمــور مجتمعة على طفلة في ذلك 
العمر؛ إال أنــي انتهيت منهــا، ال أذكرها اآلن، 
ولكنــي أذكر جيدا الشــعور بالفخر واالعتزاز 
عندما انتهيت منها وخرجت بحصيلة معرفية 
وعاطفية واألهم من ذلك لفظية. وهكذا كان 

األدب الكالســيكي املترجم هو بوابتي لعالم 
الروايــة، ونقلــة من عالم القصــص املصورة 
بيرد«،  و«الليدي  اخلضــراء«  »املكتبة  وحكايات 
مازلت أشــعر باالمتنان للألخوين »البعلبكي« 

على تراجمهم األنيقة والرائعة!
بعدها بســنوات ثــالث تقريبــا، تعرفُت على 
األدب العربــي، وكان هذا عاملًا أشــد فتنة في 
نظري، ألني كنت أعــرف -تقريبا- عم يتحدث 
كتاب عاملنا العربــي، وكنت ال اتردد في الرجوع 
لوالــدّي إن تطرقْت الرواية حلــدث تاريخي في 
دولة شــقيقة لم أُلّم مبعرفتــه، اجنذبت ألدب 
املقاومة وأدب القومية )شــعرا وقصة ورواية(، 
إذ كان معظم كبار األدباء العرب متأثرين بهذا 

الفكر، فتشربته، وتأثرت به أميا تأثر، رمبا هذا ما 
كان يدفعني على حداثة ســني إلى االنخراط 
في املســيرات وكتابة األشــعار واخلواطر عن 
فلسطني، والحقا عن العراق.. لم أكن أعلم ان 
السلسلة ســتطول أكثر لألسف! هل ما زلت 
متأثرة؟ جزئيــا نعم، فما نقرأه خالل شــبابنا 
املبكــر، تبقى بصمته مختومــة على أفكارنا 
بشــكل أو بآخر، ما حدث ان أفــكاري تبلورت، 
وُصقلْت، واتخذت منحنيــات جديدة وإن بقي 

جوهرها ثابتا.

 هل تأثرت في جتربتك األولى بأعمال معينة 
أو صادفت حدثاً شعرت بأنه ال ميكن التعبير 

عنه إال في الشكل الروائي ؟
تأثرت جدا جدا بغادة الســمان، كنت -ومازلت- 
أحــاول جمع كتبهــا كما يفعل هــواة جمع 
الطوابع، ال هذا وحسب، بل حرصت على إعادة 
قراءة الكثير من كتبهــا كتعويذة، كمقويات 
أغذي بها عقلي. تأثرت بأســلوبها في السرد، 
تأثرت بلغتها ومنط تفكيرها، لقد قلبت عاملي، 
بعد غــادة جتــرأت بجموح على جتربــة كتابة 
الشــعر النثــري، وبعض القصــص اخلجولة، 
حاولت تقليدهــا، أولم نفعل جميعنا ذلك في 

البداية!؟
كنت أتخيل احلــب وأكتب عن أحداث ومواقف 
لم أمر بهــا؛ ولكن الوضع العربــي املتأزم في 
بدايــة األلفية اجلديدة مع انطــالق االنتفاضة 
الثانيــة ثم غزو العراق دفعنــي للكتابة فقط 

عن األوطان، وعن العــار، وعن اخلذالن والتهاون، 
واتبعت أســلوبا قاســيا في جلد الذات! كنت 

منجرفة بطريقة أحسد نفسي عليها اآلن!

 يرى بعــض النقاد أن ماتــدور حوله الرواية 
األولى عبارة عن ســرد لتجربة ذاتية وسمي 
هذا النــوع برواية التكوين هل يتمثل عملك 

األول لهذا التوصيف؟
ال لألســف، إذ ان حياتي عادية جــدا، رمبا لهذا 
الســبب حني قــررت يوما اســتعمال اســم 
الكتابة اخترت »سيدة عادية«؛  مســتعار في 
ولكني إستعنت في تأثيث شخصياتي مبواقف 
حصلت أمامي مرارا ألصدقاء أحببتهم، وأقارب 
أعتز بهــم، وأطعمت صورة طرابلس مبا أحمله 
عنها مــن ذكريات الطفولة رفقة بنات اجليران، 
ســيما وأني كنت مقيمة فــي نفس االمكنة 

التي أقام فيها أبطال روايتي األولى »عايدون«.

 هل تعتقدين بأنَّ سر وراء تصاعد اإلصدارات 
الروائية يكمُن فيما يوفره هذا الفن من احلرية 
في إطار أوســع لتناول املفاهيم اإلجتماعية 
وتراخي ســلطة  والسياســية   والفكريــة 

الرقيب في عالم الرواية؟
مييل معظم الناس لســماع القصص، هم ال 
يحبون املواعظ، وال يفضلون األلغاز، لهذا لطاملا 
كان تأثير القصص جبارا في تكوين شخصية 
اإلنسان، ومنظومته األخالقية، والسمو بروحه 
فوق سطحية الوجود املادي لإلنسان على وجه 

األرض، والروايــة وفرت مســاحة رحبة، لتناول 
التفاصيل القصصية علــى مهل، وتصويرها، 
وحتريك مخيلة القــارئ، ومنحه فرصة للتأني 
والتأمل والســكون في زمــن متخم بالضجة 
يبقــى جمهورها  -ورقيا-  لهــذا  والعجالــة؛ 
-حسب اعتقادي- أكبر من جمهور مجموعات 
القصة القصيرة، حيث االختصار والسرعة. أما 
سلطة الرقيب فهي موجودة حسب ظني على 

قدم املساواة، تختلف فقط بني بلد وآخر.

 هل تعتقدين بأن الورشات اخلاصة بكتابة 
فن الرواية تزوُد املشاركني فيها بأدوات صنعة 

هذا الفن ماذا عن جتربتك في هذا اجملال؟
نعم، أؤمن يقيًنا بأن ورش الكتابة ستوفر على 
الكتاب الُنشء كثيرا من اجلهد والوقت الذي نال 
من قدامى الكتاب واألدباء، والتكنولوجيا توفر 
هذه الورش والتدريبات بصورة شــبه مجانية، 
رغم شــح هذا اجلانب عربيًّا. بالنسبة لي، لم 
يتسن لي املشــاركة في أي ورشة ُمخصصة 
لكتابة الرواية، لعدم وجود صاحب اخلبرة املؤهل 
إلدارتها في بالدي، فروائيونا الليبيون املعروفون، 
بــني مهجر خارج البــالد او داخلهــا أو مقيم 
خارجها مبحــض إرادته منذ ســنوات طويلة، 
ُكتابنا الناشــؤون في عزلة عن اخملضرمني في 
هذا اجملال، رمبا لو تسنى لي حضور ورشة كتابة 
للرواية في بلد شقيق سأحاول ملء هذا الفراغ 
ولو على نطاق ضيق، إذ أن بيئتنا حاليا خصبة 

باألقالم الواعدة.

حاوره: كه يالن محمد

ال تخلو عملية الكتابة مــن القلق والهواجس 
الداهمة، وقد يكون األمر مع كتابة الرواية أكثر 
مدعاة للتوتر، مبا أنَّه عالم ال ميكن اقتحامه دون 
بأدواته وخصوصياته، كما تتطلُب  وعي مسبق 
الدراية في صنعــة هذا الفن تراكمــاً معرفياً 
بتطور صيغه وأشــكاله، لذا يحتاج الروائي إلى 
امتالك احلس النقدي حليثيات احلرفة وتفاصيلها 
الدقيقة. هذا فإنَّ التجربــة الذاتية تتحول إلى 
منجم ينهُل منه الروائي مادتــه حيُث ميّررُ كل 
ذلك من خالل مراوغة النص ومكر الســرد.حول 
جتربة الكتابة ومستوى حضور الذات في العمل 
اإلبداعي كان لنا حوار مع الروائية الليبية كوثر 
اجلهمــي التي صدرت لها رواية »عايدون« من دار 

الساقي 

 كيــف كانت عالقتــك بفن الروايــة قبل أن 
تبدأى بكتابة  نصك الروائي األول ؟

عرفت الروايــة أول مرة حني كنــت في املرحلة 
اإلعدادية، البداية كانت مع »جني آير« و »نســاء 
صغيرات«، أُِخذت بســحر تشــكيل املشــاهد 
كاملة في رأســي، تخيل األصوات والروائح في 
امتهان اإلخراج  أُِخذُت مبتعة  املكتوبة،  املشاهد 
في دماغي واســتمتعُت باللعبة، أحببُت قراءة 
تفاصيل املالبس واحلركات، شعرُت بأني أستطيع 
الســفر بدون تذكرة، ال فقط عبر املكان، بل عبر 

علــى مقــاالت آرنــت، املتخصصة في 
الفلسفة السياسية، التي تطرقت فيها 
و«العصيان  السياسة«،  »الكذب في  إلى 
العنف«،  املدني«، ومقــال بعنوان »فــي 
و«السياســة والثورة«، وقد نقلت العمل 

إلى العربية املترجمة نادرة السنوسي.
املقاالت األربع مترابطة وتتناول السياسة 
فــي  وأزماتهــا  املعاصــرة  األميركيــة 

الستينيات والسبعينيات، وتبحث املقالة 
األولى »الكذب في السياسة« عن تفسير 
خــداع اإلدارة األميركيــة في مــا يتعلق 

بحرب فيتنام. 
أما مقالــة »العصيان املدني« فتتفحص 
حركات املعارضة واالحتجاجات الشعبية 
ووســائل التظاهــر الســلمي وجدواها 
وسياســاتها، فــي حني تضــع آرنت في 

مقالة »السياسة والثورة« مجموعة من 
التعليقات والتأمالت.

وفي مقالتها »عن العنف« والتي صيغت 
على شــكل مقابلة كانــت أجرتها مع 
كاتــب أملاني عــام 1970، تقطع الكاتبة 
مع املفهوم الســائد للســلطة كما هو 
مســتمد مــن العنــف، وأن العنف هو 
مظهر من مظاهر القوة املفرطة. وتعتبر 

أن السلطة والعنف ظاهرتان منفصلتان.
يذكر أن حنه آرنــت )1906-1975(، ورغم 
الفلســفة  في  األساســية  كتاباتهــا 
السياســية للقــرن العشــرين لم يبدأ 
االهتمام الفعلــي بترجمتها قبل العقد 
األخير، وبدأت تصدر أعمالها من دور نشر 
نادرة  الواحد بعد اآلخــر، وجتربة  متفرقة 

السنوسي في ترجمتها هي أحدثها.

االديبة كوثر الجهمي: عرفت الرواية أول مرة حين كنت في المرحلة اإلعدادية

»أزمات الجمهورية«: أربع مقاالت لحنه آرنت عن السياسة األميركية

لم يكن بإمكان النقد الثقافي، في 
نماذجه المكرَّسة، وفي مجاله 

األكاديمي المخصوص ومحيطه 
الفكري الثقافي العام، أن يبلغ هذه 

المكانة المعرفية المميَّزة لوال 
تشابكه المثمر وإفادته المنتجة من 

اإلحكام المعرفي واالنفجار النظري 
المميِّزين للعصر... وعلى النحو 

الذي مّكنه من الكشف عن جملة 
من المقوالت النظرية المدعمة 

بجملة من المستندات التصوّرية في 
سياق خطاطة »الثقافة والمجتمع« 

تبعا لعنوان الناقد األدبي والمفكر 
الثقافي البريطاني رايموند ويلياميز

ادوارد سعيد
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د. علي شمخي 

املشــهد العراقي العام يشــي بأن األيام 
املقبلــة هي ايام مصيرية البد للســلطة 
السياسية أن حتسم أمرها فيها باجتاه اقناع 
الشــعب واملرجعية بجديتهــا في حتقيق 
االصالحات خالل ال45 يوما التي مت حتديدها 
من قبل اجملتمعني في اجلادرية والتي تعهدوا 
فيها باجناز هذه االســتحقاقات خالل هذه 
املدة  أو القبــول باخليارات األخرى املتمثلة 
باالنســحاب مــن العملية السياســية 
واســتقالة رئيــس الوزراء متهيــدا الجراء 
انتخابــات مبكرة وهو خيــار يحمل معه 
اخطارا وتهديدات ميكن جتنبها لو أن اطراف 
العملية السياســية كثفوا من جهودهم 
بتنفيذ االصالحات   نواياهــم  وصدقوا في 
املهمة بشكل أسرع والتي  تتمثل بكتابة 
قانون جديد لالنتخابات يستجيب ملطالب 
الشــعب العراقي وينهي االستئثار احلزبي 
على أصــوات الناخبني مــن دون وجه حق  
وممارســة الضغــوط عليهــم  وتوظيف 
املال العام وفتح ابــواب التدخل االقليمي 
واســتبدال مفوضية االنتخابات مبفوضية 
جديدة ترتكز علــى االطار القانوني وليس 
واالنطالق نحو ممارسة  السياســي  االطار 
أشكال  من  شــكل  اليشوبها  دميقراطية 
التزوير ويطمئن لها  املواطن العراقي وتنال 
شرعيتها وســمعتها من الداخل واخلارج 
اما املضي مبمارسات التسويف واملماطلة 
التــي حذرت منهــا املرجعيةالدينية فلم 
يجلب للعراق ســوى املزيد من التضحيات 

واملزيد من الفوضى ..
ومن يســتعيد صفحات التاريخ ســيقرا 
التي ميكن  القريبة  الشــواهد  الكثير من 
اســتخالص الدروس منها باجتــاه جتنيب 
العراق الويالت وحفظ امنه وسيادته وهذا 
لن يتحقق مالم ينزع القادة السياســيون 
الذيــن يتحكمــون بزمام الســلطة رداء 
التكبــر والعنــاد واالنحنــاءالرادة املاليني 
وكسب الصيت احلسن والسمعة الطيبة 
وخالف ذلك فيعنــي أن قادة العراق يريدون 
اقتفاء اثر املستبدين والديكتاتوريني الذين 
انتهوا إلى األنفاق واحلفر هربا من احلساب  
الفرصة وتضيع  والقصاص وحينها تفوت 
نيران  الدم واخمــاد  نزيف  املبادرة لوقــف 
الفتنة ..وفــي كل األحوال هي حلظة وعي 
وجتٍل يقف فيها احلــكام والقادة  بني يدي 
اهلل للمفاضلــة بني املصالــح واملناصب 
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المقاالت و اآلراء التي تنشر 
تعبر عن وجهة نظر أصحابها 
وال تمثل بالضرورة رأي 
الجريدة

ترجمة: ندى يافي

من اجلزائر إلى العراق تثور الشــعوب 
العربية مجــدداً. ما هــي العقبات 
التي تعترض تطلعاتها؟ كيف ينظر 

التاريخ الى مآلها؟
نشــهد حاليــاً املوجــة الثانية من 
فــي  واالنتفاضــات  االحتجاجــات 
العالم العربي، تلك االنتفاضات التي 
بدأت في تونس في ديســمبر /كانون 
األول 2010 . وكانــت املوجــة األولى 
قد أطاحت بالنظم الدكتاتورية في 
واليمن وقوضت  وليبيا  تونس ومصر 
ناهيك عن  البحرين وسوريا،  نظامي 
االحتجاجــات العديــدة التي عمت 

املغرب واجلزائر والعراق والسودان.
بعد ذلك راحت الثورة املضادة تنشر 
قواتهــا، بدءاً باالنقالب العســكري 
فــي مصر فــي الثالث مــن يوليو / 
متوز 2013، والذي مولته الســعودية 
واإلمارات العربيــة املتحدة، وتأكدت 
قدرة املنظومة القدمية على التأقلم 
القمع  بني  جمعهــا  عبر  واملقاومة، 
وإغداق الســيولة املالية )اآلتية من 
بلــدان اخلليــج أو عائــدات النفط( 
احلد  هذا  إلى  الشــكلية  والتنازالت 
أو ذاك، فــي الوقت الذي كان شــبح 
احلــروب األهليــة يفعــل فعله في 
نفوس احملتجــني فيردعها عن القيام 

مبا ال حتمد عقباه.
ومع ذلك فاألوهام التي كانت تساور 

البعض، وال سيما في الغرب، بعودة 
“االســتقرار” تبددت بعد حني. فلقد 
اشــتعلت نيران الثــورة مجدداً عام 
2019: االنتفاضــة الشــعبية فــي 
ثالثني  دام  نظاًمــا  قلبت  الســودان 
رئاســة اجلنــرال عمر  ســنة، حتت 
البشــير. وهبت موجــة عارمة من 
االحتجاجات فــي اجلزائر فاعترضت 
ســبيل الوالية اخلامســة املبرمجة 
للرئيس املتهالك وما زالت حتى اآلن 
تطالــب بوضع حد نهائــي للنظام 
الذي اســتغل البالد شــر استغالل. 
وانتفض الشعب العراقي ضد نظام 
من صنع الواليات املتحدة عام 2003، 

يرتكز إلى الطائفية والفساد.
وأخيراً خرج اللبنانيون إلى الشــارع 
يرحل  بأن  الدوافع مطالبــني  بنفس 
كل أقطاب الطبقة السياسية “كلن 
يعني كلن”. حتى املصريون، وبالرغم 
مــن آلية القمــع التــي حتاصرهم 
لم  والتي  أنفاســهم،  على  وتضّيق 
تشهدها البالد من قبل، تظاهروا في 
ســبتمبر/أيلول، ولو بأعداد محدودة، 
مــن القاهــرة الى الســويس، ومن 

اإلسكندرية إلى احمللة الكبرى.

دولة متربعة فوق مواطنيها
ولقد كانت دوافع هذه املوجة الثانية 
هي نفســها : حكومات متسلطة، 
متربعــة فوق مواطنيهــا، ميكن ألي 
مواطن فيها أن يخضع في أي حلظة 
للتوقيف، وليس بالضرورة ألســباب 

يُرمى به في السجن،  سياسية، وأن 
للتعذيب.  ويخضع  وتُساء معاملته، 
أوضــاع اجتماعية ال تطــاق، تتمثل 
ما  أول  تطــال  جماهيرية  ببطالــة 
تطال الشــباب، وفــوارق اجتماعية 
تتفاقــم يوماً بعد يــوم، جاعلًة من 
األكثر  املنطقة  األوســط  الشــرق 
تفاوتاً في العالم بأسره. وبات الظلم 
االجتماعي في قلب االنتفاضات هذه 

أكثر مما كان عام 2011 .
ولئــن كان هذا “احلــراك” ، كما بات 
يسمى في كل مكان، قد استخلص 
بعــض العبــر من املاضــي، فرفض 
الَعْسكرة، بالرغم من القمع العنيف 
الذي مــورس بحقه في العراق أو في 
السودان، ونأى بنفسه عن محاوالت 
شــق صفوفه على أســاس طائفي 
وأدرك متاماً أن املواجهة ليســت بني 
و“امللتحني”  املزعومني  “العلمانيــني” 
اليوم  أنه يصطــدم  إال  املزعومــني، 
كان  جســيم  بحاجز  كبرى،  بعقبة 
قد حاول االلتفــاف عليه في2011-
2012 ، أال وهو ابتكار نظام اقتصادي 

اجتماعي جديد.
يوم كان العالم العربي يعيش حتوالت 

كبرى
كي نفهــم صعوبة املهام املطروحة 
اليوم، ال بد لنا من العودة الى نهاية 
احلــرب العاملية الثانيــة. كانت تلك 
والنضاالت  االستعمار،  إزالة  مرحلة 
الســيادة  لتحقيــق  الهادفــة 
-املصحوبة  الفعليــة  السياســية 

وجالء  العســكرية،  القواعد  بإخالء 
باستعادة  والطموح  الغربي-  النفوذ 
اقتصاد  وتشــييد  الوطنية  الثروات 
وطني مرتكز إلى قطاع عام قوي والى 
اإلصالح الزراعي. وبالفعل حتقق هذا 
املشــروع، من مصر الى العراق، ومن 
اجلزائر إلى ســوريا. وجتسد بتحسني 
ظــروف العيش ألكثر الفئــات فقراً 

وبتعميم التعليم والطبابة.
ولقد واكبت هذه اخليارات سياســة 
باالســتقاللية  تتســم  خارجيــة 
وبالرغم  االنحيــاز.  لعــدم  وتطمح 
مــن الثمن الباهظ لهــذه اإلجنازات 
واملتمثل بجهاز أمني متربص في كل 
مكان، وتضييق كبيــر على احلريات، 
إال أن هــذا البرنامج قد طبع العديد 
من القوى السياسية في الستينات 
والســبعينات، ســواًء أكانــت في 

السلطة أم في املعارضة.
اال أن الهزميــة العربية عام 1967 في 
املواجهة مع إســرائيل ووفاة جمال 
عبــد الناصــر عــام 1970، وهواري 
األزمة  وكذلك   ،1978 عــام  بومدين 
االشــتراكية  للمنظومة  املتفاقمة 
املتمثلة باالحتاد السوفياتي، كل ذلك 
الكثير  غّير  تاريخياً  منعطفاً  شكل 

من األمور.
كمــا منحت األزمــة النفطية عام 
1973 النظــم امللكية فــي اخلليج 
وزناً متزايداً. علــى الصعيد الدولي، 
الليبرالية  تأثير العوملة وانتصار  كان 
االقتصادية اجلديــدة )النيوليبرالية( 

قد فرضا “إجماع واشنطن” وخطط 
الدولي كطريق وحيد  النقد  صندوق 
للتنميــة. “ما من بديــل آخر!” هذا 
ما كانــت تعلنه مارغاريت تاتشــر 
على املأل. وباتــت اخلطط املعدة في 
مطبخ صنــدوق النقد الدولي والتي 
يصــدق عليها كل من البنك الدولي 
واالحتــاد األوروبي، تفــرض فرضاً دون 
أي شــفقة. كان وقتها الرئيس أنور 
السادات قد انتهج سياسة االنفتاح 
واضعــاً بــالده على الطريــق الذي 
أصبح بعد ذلك مثاالً يحتذى. فدخل 
العام في ســبات  القطــاع  عندها 
عميــق وفي بعض األحيــان مت بيعه 
توّجه  النخب  وباتت  األثمان.  بأبخس 
أنظارها باجتاه واشنطن، فتخّلت عن 
املطالب القومية “البالية”، كدعمها 
تصبح  ولم  الفلسطينية.  للقضية 
احلريات العامة أفضــل حاالً من ذي 
السياسية ظلت  الشرطة  ألن  قبل، 

تتحكم بكل األنشطة السياسية.

طبقة سياسية متواطئة
ولقد كان لهذا النموذج النيوليبرالي 
املرتكــز إلى التجارة احلــرة أثر فادح 
على الشعوب. فلم يضطلع القطاع 
اخلــاص مبهــام القطاع العــام، بل 
اســتثمر كل ما نهبه فــي املالذات 
الضريبية. املاليني من الشــباب ذوي 
املؤهــالت املهنية لم يجــدوا فرص 
عمل الئقة في بالدهم، فهاجر الكثير 
أحياناً.  بحياتهــم  مجازفني  منهم، 

عام  البورصة  أسهم  وأكدت صدمة 
2008 وجــود أزمــة، ال تقتصر على 
العالم العربي، كما تبني من األوضاع 
في اليونان أو تشــيلي أو إيران. وبات 
املناطق  يتهدد بعض  املناخي  التغير 
في العالم العربــي التي قد تتحول 
إلى بقع غير قابلــة للعيش إطالقاً. 
من  الثانية  املوجــة  هّبــت  وعندما 
الثورات العربية، كانت أنظمة احلكم 
قد ازدادت وهناً. وكان انهيار أســعار 
النفط عام 2014 قد ســحب منها 
شبكة األمان. وبات التشكيك يطال 
بأسرها حيث  السياســية  الطبقة 
كل قطب فيها متواطئ مع اآلخرين 
)مــن هنا جاء شــعار “كلــن يعني 
كلــن”( وهو تواطــؤ كان واضحاً في 
لبنان والعراق بــني كل األحزاب التي 
اغتنت بغــض النظر عن االختالفات 

السطحية فيما بينها.

طريق ضيق
دميقراطية  ثمة طبائــع سياســية 
جديدة في طور الوالدة اليوم إال أنها 
تفتــرض برامج اقتصاديــة ال ميكن 
أن تُخَتزل “بتســديد الديون” و“فتح 
األســواق”. ولكن لم يعــد هناك أي 
اتباعه كبديل،  منوذج اقتصادي ميكن 
إال رأســمالية الدولة على الطريقة 
الصينية التــي تتضمن االنحرافات 
الالإنســانية كتأجير القوى العاملة 
واســتغالل اليــد العاملــة احمللية 
الصعب  ومــن  بشــعاً،  اســتغالالً 

تطبيق مثل هــذا النظام اليوم، ألنه 
العصر، فاألسواق  يناســب  لم يعد 
تزداد  والهجرة  تغلق شيئاً فشــيئاً، 

خطراً.
مــا العمل فــي هذه احلــال؟ خالفاً 
املســؤولني  من  العديد  يعتقــد  ملا 
الغربيــني، مــا مــن عــودة ممكنة 
سياسية  تغييرات  دون  لالســتقرار 
النخب  علــى  فاإلبقــاء  عميقــة. 
احلاليــة فــي احلكم يعني انتشــار 
الفوضى  تلــك  العارمة،  الفوضــى 
التي تستفيد منها أكثر التنظيمات 
تطرفــاً، ســواًء أكانــت القاعدة أم 
منظمة الدولة اإلســالمية )داعش( 
أم أي حركــة أخرى لــم تظهر بعد 
الى الوجود. أمــا الطريق اآلخر، وهو 
بالعقبات، فهو  وازدحاماً  أكثر وعورة 
طريق يســتند إلى ثقافــة تعددية 
جديدة تبصر النور حالياً وإلى تنمية 
احتياجات  تلبي  وطنيــة،  اقتصادية 
الشــعب، مما يفترض إجراء قطيعة 
مــع املنطق النيوليبرالــي والتجارة 
احلرة التي ال تعرف أي قيد أو شــرط. 
والســؤال املطروح علينا اليوم، على 
على حد  األوروبــي  واالحتاد  فرنســا 
سواء هو ما إذا كانتا ستواكبان هذه 
اخليارات البديلة أم أنهما ستشبثان 
بنظريــات باليــة، ال بــد أن تزيد من 
انتشــار الفوضى والتي ســتدفعان 

بدورهما ثمنها في نهاية املطاف.

* عن موقع جدلية

الثورات العربية من منظور تاريخي *

القسم الثاني

هنا كتبــت حنا آرنــدت عملها عن 
»ابتذال الشــر« أو »الشــر مبتذال«. 
تنهــار القيم األخالقيــة للمجتمع 
كله في ظل مجتمع شمولي. نعم، 
هناك آيديولوجيا »شــّريرة« تشرعن 
الشر وتبّرره. لكنها، إذ تسيطر على 
اجملتمع حــني تقبض على ســلطة 
الدولة، تنشــر قيمهــا حتى بني من 
اليؤمــن بآيديولوجيتهــا، بــل حتى 
بني معارضيهــا وضحاياها. في ظل 
»يندريتســه«:  أل  النازية كان هناك 
شــباب يهــود يســاعدون النازيني. 

الشــر؟ تســأل آرندت آيخمان، وهو 
مــدرك ملصيره، ال يرى فــي ما فعله 
بإخالص.  بتأديتها  قــام  وظيفة  غير 
تعاين آرندت احملاكمة فتصف احلاخام 
اليهودي الــذي يلقي خطبا عصماء 
عن اجلرائــم: أليس هــو غوبلز )وزير 

إعالم هتلر( اليهودي؟
 The لم أتوّصل إلى ترجمة أفضل ل
Banality of Evil من »ابتذال الشر«، 
لكن الترجمة غيــر دقيقة بالتأكيد. 
اإلبتذال هنا يعني ممارسة الشر كما 
لــو كان وظيفة روتينيــة، اعتيادية 
ميارسها املسؤول األمني مثلما ميارس 

وظيفة  عملــه،  الضرائب  موظــف 
يســعى إلى أدائها بكفاءة لكي ينال 
رضا رؤسائه ويتقدم في مجال عمله.
اجلنرال »كوكز« في رواية األخرس هو 
ال  الرواية،  طــوال  بالضبط.  آيخمان 
يبرر وال  آيديولوجيا: ال  يتحدث كوكز 
يفّســر وال يناقش. كوكز فخور بأنه 
حصل على ثقة القائد بإيالئه مهمة 
على  لألنتصار  العليا  »الهيأة  رئاسة 
أعلى  وفــق  اخلوف«، هيأة تشــتغل 
املعاييــر العلميــة، تــدرس جينات 
قتلى احلرب، تفصــل جثث »اجلبناء« 
عن جثث »األبطال«، تشــتغل علميا 

على تشــخيص الفوارق اجلينية بني 
الوصول  تقترب من  واألبطال،  اجلبناء 
إلى حل املعادلة التــي متّكن الدولة 
من القضاء علــى جينات اجلنب، لكن 
اختفــاء العاملة التي صاغت املعادلة 
إلى شاعر  اللجوء  اجلنرال على  يجبر 

ليفّك لغزها.
ال معنى لســؤال اجلنــرال كوكز أو 
الشــاعر عــن مغــزى كل ذلك. في 
النهاية، يكتشــف الشاعر أن واحدة 
من تلك اجلثث هي جثة أبيه. ينازعه 
اجلنرال: هي جثة أبي. من هذه اجلثث 
يولد الشــاعر واجلنرال. فــي الرواية 

املوازية أب أيضا. أســتاذ عّواد، مدير 
املدرســة املتقاعد يستنجد بتلميذ 
دّرســه قبل عقدين ملساعدته على 
إنقــاذ أوالده الثالثــة اخملتطفني في 
حرب الطوائف بعد ســقوط صّدام. 
أســتاذ عّواد كان مديرا المعا، يقول 
التلميذ بطل الروايــة املوازية. ابتكر 
السلطات  بتشــجيع  حظي  نظاما 
العليا: العقوبــات تافهة مثل ضرب 
عّواد  األستاذ  نظام  لتالميذه.  املعّلم 
الذي يفتخر به يقوم على تشــجيع 

اجلميع على مراقبة اجلميع.
وكل ماســبق كان مدخــال، مدخال 

فقط، لسؤال أســعى لإلجابة عليه 
فــي مقال/ مقــاالت الحقــة: نحن 
وتاريخنا احلديث. هل يكفي أن نقول أن 
البشاعة واستسهال القتل والتفّن 
فــي ممارســته باتت جزءا مــن حياة 
أبناء منطقتنا الذين عاشــوا حروب 
لبنان وسوريا والعراق الوحشية؟ هل 
يكفي أن جنــّرم النظم احلاكمة التي 
أطلقت كل هذه الغرائز الوحشــية؟ 
كيف ترّبينا على قيم »الشــجاعة« 
في ظل نظم تزرع فينا اخلوف واخلنوع 
وتريد لنا أن نظل خائفني؟ أســئلة ال 
التاريخ فقط،  التأّمل في  إلى  تهدف 

بل هي مسعى لفهم مايجري اليوم 
في العراق على األقل.

]أي مفارقــة! نصف قــرن بالضبط 
مضى حني نشرت شــهرية مصرية 
أدبية متخصصة مقاال عن »مسرح 
الغضب لدى جون أوزبــورن« ملن رأت 
فيه، مشــكورة »ناقــدا أدبيا عراقيا 
متمّيزا« لــم يكن في الواقع غير ابن 
ثماني عشــرة ســنة يدرس الطب، 
هو كاتب هــذا املقــال. كأن التمّرد 
والتماهــي مع املتمرديــن كامن في 
جيناتي. هكذا قــال إعالمي بارز وهو 

يقّدمني ملستمعيه[.

إّنه الشر ينخرنا: العراقي إذ يخشى نفسه
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الدوحة ـ إعالم اتحاد الكرة:

الســلوفيني،  املــدرب  قــال 
كاتانيتــش، مــدرب املنتخــب 
الوطني لكــرة القدم في املؤمتر 
الصحفي الذي عقد أمس ملباراة 
العراق وقطر املقررة في الساعة 
والنصف من مساء  الســابعة 
اليوم ضمن افتتاح بطولة كأس 
اخلليج العربي بنسختها الـ 24، 
سأعطي فرصة جلميع الالعبني، 

وعليهم إثبات اجلدارة، 
واضاف: جيلوان حمد العب جيد، 
وخاض أكثر من جتربة في دوريات 
عدة، لكن فــي الوقت احلاضر ال 
االستقالة  اخشى  وال  يخدمنا.. 
حتى إن خسرت املباريات الثالث، 
لكننــا ســنجتهد ونعمل من 
اجل الفوز.وتابع: لدينا طموحات 
كبيرة في حتقيق نتائج ايجابية 
وهذه  األوضــاع،  صعوبة  برغم 

ليست تبريرات.
اما الالعب علي عدنان، فقال ان 
طموحنا كالعبني احلصول على 
لقب خليجــي ٢٤ التي تعد من 
اهــم البطوالت فــي املنطقة، 
ونعيــش أوضاًعــا خاصــة في 
الوطن، ونسعى إلسعادهم من 

خالل النتائج املتميزة.
وعقد أمس في فندق الشيراتون 
املؤمتــر الفني ملبــاراة منتخبنا 
القطري  املنتخب  الوطني مــع 
ضمــن بطولــة خليجــي ٢٤ 
التي ســيفتتحها منتخبنا في 
والنصف من  السابعة  الساعة 

مساء اليوم.
و سيرتدي منتخبنا الوطني الزي 
االبيض الكامل وسيرتدي حارس 
املرمى اللون البرتغالي ، في حني 
سيرتدي املنتخب القطري اللون 

اللعنابي وحــارس املرمى يرتدي 
اللون االخضــر ، وقررت اللجنة 
املنظمة للبطولة اعتمد تقنية 
الفــار فــي خليجــي ٢٤ وتعد 
املرة االولى فــي تاريخ البطولة 

باعتماد هذه التقنية.
وفي ســياق اخر، استقبل مدير 
قنوات الكاس القطرية، عيسى 
بن عبداهلل الهتمي، في مكتبه 
اخلــاص، رئيس بعثــة املنتخب 
العراقي، علي االسدي،  الوطني 

حديثه  فــي  الهتمي  وتطــرق 
عن بعثة املنتخــب، وأعرب عن 
الرافدين،  سعادته بوفد اســود 
متمنياً لهم دوام التألق واالبداع 
بالتصفيات  مشــوارهم  فــي 
املزدوجــة وخليجــي ٢٤، وقال: 
ســعداء مبشــاركة املنتخــب 
العراقي الذي دائما ما تكون له 
نكهة خاصة في هكذا محافل، 
ســميا وانه دائما يكون ندا قويا 
جلميــع املنتخبــات مــن خالل 

تواجد افضل املواهب والطاقات 
الشابة.

ان  االســدي:  اكد  جانبــه،  من 
للقطريــني مكانــة كبيرة في 
قلــوب العراقيــني، وهــذا منذ 
زمــن بعيــدا، واجلميــع يعلم 
بني  الوطيدة  العالقــة  حجــم 
البلديــن، وها هم اليــوم ذللوا 
جميع الصعاب هنــا في قطر، 
تدل  البطولة  في  ومشــاركتنا 
على عمق األخوة بني األشــقاء 

اخلتام،  جميعهم.وفــي  العرب 
اهــدى الهتمي درع قناة الكاس 
الى رئيس بعثــة الوطني، علي 
اهدى  املقابــل  وفي  االســدي، 
االسدي درع احتاد القدم الى مدير 
عبداهلل  عيســى  الكاس،  قناة 

الهتمي.
هذا ودخل منتخبنا الوطني في 
الوحدة التدريبية الرابعة له في 
التحضير  بغية  اجلامعة  ملعب 
الى مباراة االفتتاح مع الشقيق 

افتتاح بطولة  القطري ضمــن 
ســتتفتح  التي   ٢٤ خليجــي 
الثالثــاء،  اليــوم  منافســاتها 
ويحتضنهــا ملعــب خليفــة 

الدولي. 
الوطني،  منتخبنــا  العب  وقال 
احمــد ابراهيــم: اجلميع يعلم 
ومدى  اخلليــج  بطولة  حجــم 
أهميتها لدى الشــارع العربي، 
النقــص  بالرغــم  ومنتخبنــا 
العــددي، لكننــا قــادرون على 
العراقيــة  اجلماهيــر  إســعاد 
بتحقيق نتائج ايجابية في هذه 
زرع  الوحيد  وهدفنــا  البطولة، 
االبتســامة على وجه اجلماهير 
ابراهيم: خاض  العراقية.واضاف 
تدريبية،  وحــدات  اربع  املنتخب 
منتخــب  ملالقــاة  وجاهــزون 
النســخة  هذه  اعتقد  قطــر، 
ستكون هي األقوى كّون جميع 
املنافســات  حضرت  املنتخبات 
بعد خوضهــم تصفيات كاس 

العالم.
واختتمنــا لقاءاتنــا مع هداف 
)ميمي(،  ،مهنــد علي  املنتخب 
حيــث قــال: دخلت اليــوم مع 
الفريق بتدريباته بعد ان خضت 
مبــاراة مــع فريقــي الدحيل، 
وأعطانــي املــدرب يــوم امس 
راحــة مــن اجل االستشــفاء 
واجلاهزية ملباراة االفتتاح، وأملنا 
كبيــر فــي إســعاد اجلماهير 
العراقيــة مــن خــالل تقدمينا 
الكرة  بســمعة  يليق  مستوى 
العراقيــة، خصوصا في بطولة 
خليجي ٢٤ التي شــاركت بها 
وبالتأكيد  عربيــة،  ٨ منتخبات 
تعد لدى الشــارع العربي كاس 
عالــم مصغرة، وســنكون في 
املنتخب  ملالقــاة  اجلاهزيــة  امت 

القطري في افتتاح البطولة.

االسود والعنابي يقصان شريط افتتاح بطولة خليجي ٢٤ 
اليوم.. ينطلق العرس الكروي في مالعب قطر 

املنتخب الوطني

خمسة العبين عراقيين 
بافتتاح خليجي 24

تشغيل إنارة ملعب الحبيبية 
بواسطة الخاليا الشمسية

الشباب والرياضة تقيم 
دورتين في الحاسوب 

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجهــت اللجنة املنظمــة لبطولة خليجي 24 
التــي تســتضيفها دولة قطر دعوة رســمية 
خلمســة العبني عراقيني دوليني سابقني حلضور 
االفتتــاح الرســمي للبطولة التــي تضيفها 

العاصمة القطرية الدوحة.
ووجهت الدعوة لكل من رئيس اللجنة االوملبية 
الوطنية رعد حمودي و نائبه االول فالح حســن 
كذلك وجهت اللجنــة املنظمة للبطولة دعوة 
رســمية الى الالعبني الدوليني السابقني هادي 
احمد و عالء احمد حلضــور البطولة اخلليجية، 
فضــال عن توجيــه الدعوة لرئيس احتــاد الكرة 

األسبق حسني سعيد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن وزير الشــباب والرياضة، احمد رياض، عن 
تشــغيل انارة ملعب احلبيبية شرقي العاصمة 

بغداد، بواسطة اخلاليا الشمسية.
ونشــر الوزيــر عبــر صفحته الرســمية على 
»فيســبوك« إن »ملعب احلبيبية في العاصمة 
بغداد،شــهد يوم أمس االحد، تشــغيل االنارة 
اخلاصة بامللعب بواســطة اخلاليا الشمســية 
وهي تقنية جديدة يتــم تطبيقها ألول مرة في 
هذا الصرح الرياضي الذي تسعى وزارة الشباب 

والرياضة الى افتتاحه خالل املدة املقبلة«.
وزار مدير عام الدائرة الهندســية والفنية جنم 
عبد الواحد املشــروع واطلع على اخر التطورات 
في سير االعمال حيث مت تشغيل االنارة اخلاصة 
بامللعب بواســطة اخلاليا الشمسية.ومن املقرر 

ان يتم افتتاح امللعب مطلع العام املقبل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكــد مدير عام دائرة الرعايــة العلمية في وزارة 
الدكتور احمد سعد عليوي،  والرياضة  الشباب 
اهميــة الدورات العلمية التــي تقيمها الدائرة 

لقطاعات الدولة بشقيه العام واخلاص.
واضــاف عليوي خالل حضوره افتتــاح الدورتني 
في مبنى القبــة الفلكية قرب متنــزه الزوراء 
التي تستمر ملدة خمســة ايام مبشاكة ٦٠ من 
 ,autocad(كال اجلنســني في مجال احلاســوب
واساسيات احلاســوب( ان املشــاركني من كال 
اجلنســني في هذه الدورات ليســوا مشاركني 
في دورات فحســب وامنا هم شــركاء معنا في 
االبداع والتميز والتنمية العلمية التي ننشدها 
من خالل اقامة تلك الدورات في وزارة الشــباب 
والرياضة. واشــار الى ان ابــواب الدائرة والوزارة 
ســتبقى مفتوحة للجميع وملن لديه القابلية 
في التدريب وتوصيل معلومات تهم الشــباب 

في حياتهم العلمية والعملية.
ومتنى عليوي من املشــاركني االلتــزام بالوقت 
واحلضور واستثمار املشــاركة لتحقيق الفائدة 
املرجــوة منها فضال عن احلصول على شــهادة 
املشــاركة مــن وزارة الشــباب والرياضة التي 
ســتمنح ملن تكــون مشــاركته ال تقل عن ١٢ 

ساعة تدريب.

 7:30 مساًء
9:30 مساًء

11:00 مساًء

11:00 مساًء
11:00 مساًء

11:00 مساًء
11:00 مساًء

مفكرة اليوم

العراق ـ قطر
اإلمارات ـ اليمن

ريال مدريد ـ سان جيرمان

مان سيتي  ـ شاختار
يوفنتوس ـ أتليتكو مدريد

سرفينا ـ بايرن ميونيخ
توتنهام ـ أوليمبياكوس

كأس الخليج العربي 

دوري أبطال أوروبا 

بغداد ـ الصباح الجديد:
يلتقي منتخبنا الشــبابي في 
الســاعة 3 من مســاء اليوم 
الثالثــاء نظيره الباكســتاني 
حلســاب اجلولة الثانية ملباريات 
اجملموعة االولى لتصفيات آسيا 

التي تضيفها سلطنة عمان.

ان  الرافدين  لليــوث  وســبلق 
املباراة  في  ملثله  بهدف  تعادلوا 
االولــى التــي اقيمــت امــام 
الليوث  وســيلعب  الكويــت، 
املبــاراة االخيرة فــي اجملموعة 
امام فلســطني..  يوم اخلميس 
اخلاســة  التصفيات  وكانــت 

بفرق اجملموعة االولى، مقررة ان 
تقام في كربــالء، لكن احداث 
التظاهرات أســهمت في قرار 

نقلها إلى سلطنة عمان.
والتصفيــات مؤهلة لنهائيات 
آســيا املقــررة ان تقــام فــي 

أوزبكستان العام املقبل.

قسم االعالم واالتصال الحكومي
والرياضة  الشــباب  وزارة  قــررت 
تشــكيل وفد رياضــي واعالمي 
توجــه يوم أمس الــى العاصمة 
املنتخب  لدعم  الدوحة  القطرية 
العراقــي في خليجــي ٢٤ بكرة 

القدم.
الشــباب  وزارة  وفــد  ويضــم 
الصحافة  إحتــاد  ممثلي  والرياضة 
الرياضية ورابطة اإلعالم الرياضي 

املرئــي، فضالً عن عــددٍ من جنوم 
شاركوا  الذين  الســابقني  الكرة 

في بطوالت اخلليج.
بالتعــاون  الــوزارة  وتســعى 
القامة  الكرًة  إحتاد  مع  والتنسيق 
بطولــة اخلليــج في نســختها 
الـــ ٢٥ فــي العــراق فضال عن 
العراق،  دعم ومســاندة منتخب 
وسيعمل مسؤول امللف الدكتور. 
جبــار رحيمه على عــرض امللف 

الفني إلستضافة العراق خلليجي 
الرياضية  املدينة  ٢٥ على مالعب 
في البصرة خالل إجتماع رؤســاء 

االحتادات اخلليجية.
السابقني ضمن  الكرة  وابرز جنوم 
الوفد: رعد حمودي وفالح حســن 
وعدنان درجال وكرمي صدام وحسن 
ونشأت  ســعيد  وحسني  فرحان 
اكرم ونــور صبري ويونس محمود 

وهادي احمد وعالء احمد.

بغداد ـ طه الجنابي:
مبشــاركة عربية واسعة حتتضن 
اململكة العربيــة االردنية في ١٣ 
من الشــهر املقبل بطولة العرب 
دولة   ١٥ االثقال مبشــاركة  برفع 
املتقدمني  أوسمة  على  للتنافس 

والشباب والناشئني.
وذكر محمــد مزعل رئيس االحتاد 
ان العراق سيشارك في البطولة 
بفــرق كاملة اضافــة الى فريق 

نســوي، مشــيرا الــى ان احلدث 
منافســة  سيشــهد  العربــي 
قوية بــني األشــقاء لإلمكانيات 
العربي  املميزة لها على املستوى 
واألســيوي واإلفريقي.واضاف الى 
ان املكتب التنفيذي لالحتاد العربي 
سيشــهد على هامش البطولة 
انتخاب مكتبه اجلديد اضافة الى 
العاملة وســيكون للعراق  جلانه 

نصيبا من املناصب.

ويذكــر ان محمد حســن جلود 
الدولي  لالحتــاد  العــام  االمــني 
االمني  ملنصب  سيرشح  والعربي 
العــام ويتوقع ان يجــدد املكتب 
التنفيذي لالحتاد الثقه برئيســه 
احلالي الشــيخ محمد يوســف 
اخر  لدورة جديدة.من جانب  املانع 
بطولة  املقبل  اخلميــس  تنطلق 
العراق بقاعة التأميم يســبقها 

املؤمتر الفني للبطولة.

لندن ـ وكاالت:
من  يونايتد  مانشســتر  عــاد 
بعيد وحول تخلفه بهدفني الى 
تعــادل مثير 3-3 أمام مضيفه 
أمس  اول  يونايتــد  شــيفيلد 
في املرحلة الثالثة عشــرة من 

الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
وبــدا شــيفيلد يونايتــد في 
طريقــه لتحقيق فــوزه األول 
على »الشــياطني احلمر« منذ 

املوســم األول للــدوري املمتاز 
حني تغلب عليهم 2-1 في 15 
آب 1992، وذلــك بعــد تقدمه 
بهدفني نظيفــني، إال أن رجال 
أولــي غونار  النروجي  املــدرب 
سولســكاير قلبــوا الطاولة 
وعادوا من بعيد بتســجيلهم 
ثالثــة أهــداف فــي غضون 9 
دقائــق قبل قرابة ربع ســاعة 

على النهاية.

لكن شيفيلد رفض أن تتوقف 
سلسلة مبارياته املتتالية دون 
هزمية عنــد 5 مراحــل، وأنقذ 
الضائع  بدل  الوقت  في  نقطة 
رفع بهــا رصيده الــى 18 في 
املركز الســادس بفارق ســبع 
عن املركــز الرابع األخير املؤهل 
أصبح  فيما  األبطال،  دوري  الى 
رصيــد يونايتد 17 فــي املركز 

التاسع.

الشبابي يالقي باكستان في تصفيات آسيا

وفد رياضي وإعالمي لمؤازرة
 أسود الرافدين بكأس الخليج

االثقال ينافس على أوسمة العرب في األردن 
يونايتد يتجنب هزيمة 

أولى أمام شيفيلد منذ 1992

األولمبية تقيم مجلس عزاء 
على روح الراحل زاهد نوري

بغداد ـ إعالم األولمبية:
االوملبيــة  اللجنــة  اقامــت 
الوطنيــة العراقيــة يوم امس 
األول مجلــس عــزاء على روح 
الفقيــد الراحــل زاهــد نوري 
للجنة  التنفيذي  املكتب  عضو 
العراقية  الوطنيــة  االوملبيــة 
ورئيس االحتــاد املركزي للرماية، 
وذلك في قاعة الشعب املغلقة 
لاللعاب الرياضية في العاصمة 

بغداد.
العزاء  مراسيم مجلس   حضر 
رعد  االوملبية  اللجنــة  رئيــس 
لرئيس  االول  والنائــب  حمودي 
حســن  فالح  االوملبية  اللجنة 
واالمني العــام للجنة االوملبية 
حيــدر حســني وعضــو جلنة 
الشــباب والرياضة في مجلس 
ومستشــار  برواري  ديار  النواب 
رئيس الوزراء لشــؤون الرياضة 
اياد بنيان علــي فضال عن عدد 

التنفيذي  املكتــب  اعضاء  من 
للجنة االوملبية ورؤساء واعضاء 
املركزية  الرياضيــة  االحتــادات 
االوملبية  اللجنــة  وموظفــي 
وجمع مــن الرياضيــني ورجال 

الصحافة واإلعــالم، وكان رعد 
حمودي وفالح حسن فضال عن 
علــي جنل الفقيــد الراحل في 
احلاضرين  مســتقبلي  مقدمة 

جمللس العزاء.

جانب من مجلس العزاء »عدسة« ياسر جمال«
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جمال جصاني

لقــد اطاحــت االحتجاجــات االخيــرة بالكثير من 
املســاحيق الغليظة للعديــد من الواجهــات التي 
شــرعت لها االبواب، مرحلة ما ميكن ان نطلق عليه بـ 
"الفوضى االنتقالية" كي تبسط هيمنتها االعالمية 
والتعبوية على املشــهد العام امللتبــس اصالً بفعل 
مناخات وشروط تطرقنا لها في الكثير من الكتابات 
والنشاطات. ومن ابرز ما مت تعريته في املشهد الراهن؛ 
هــو ذلك االصطفاف الواســع واملنظــم للجماعات 
والقــوى واملصالــح والعقائــد واملؤسســات احمللية 
واالقليمية والدولية، خلف هدف ال شريك له؛ اال وهو 
شــيطنة كل ما له صلة مبرحلة ما بعد 2003. وكان 
عراق ما قبل ذلك التاريخ كان يرفل حتت ظالل نسخة 
متطورة من "جمهورية افالطون". ال احد يورط نفسه 
في االلتفات الى ذلك املســتنقع الذي امد الكثيرين 
منهم مبا ميتلكونه من سكراب مواهب وقيم ومعايير، 
تدفعهم الن يكونوا اســوداً على حقبة ما بعد 2003 
وجــرذان علــى ما قبلهــا. وعندمــا تواجههم بتلك 
الفضيحة اجمللجلة، يقولون انكم مسكونون بصفحة 
قد طويــت. هكذا وبــكل خفة وانعدام مســؤولية 
وضمير، يتعاطون مع تاريخ ال مثيل له من االنتهاكات 
واالهوال التي تســتحي منه الضواري والكواسر، وفي 
نفــس الوقت يبيحون النفســهم امتشــاق عناوين 
ويافطات الدفاع عــن الكرامة واحلقوق واحلريات والتي 
اكتشــفوا فجاة انها قد انتهكت بعد زوال جمهورية 

ذلك الذي انتشل مذعورا من جحره االخير.
ال أحــد ينفي ما اتســمت به مرحلة مــا بعد 2003 
من فشــل وعجز وفساد وعلى شــتى اجلبهات املادية 
والقيمية، حقيقــة ال يختلف عليهــا حتى قوارض 
املشــهد الراهن. لكن أن يتم املقارنة بينهما لينتهي 
احلصــاد لصالح حقبة ما قبل العــام 2003، فان ذلك 
يحتاج الــى معونة امميــة متخصصة فــي اجملاالت 
النفســية والقيمية كي تفكك لنا هيروغليفيات ما 
انحدرنا اليه من تيه وهلوســات. لقد اشــرنا الى دور 
وسائل االعالم اخملتلفة في صناعة ما يعرف بـ "الوعي 
الزائف" وعبر تصفح ســريع لنوع تلك الوسائل التي 
طفحت على سطح احداث ما بعد "التغيير" وخلوها 
متاماً من أي منبر يضــع نصب عينيه، املهنية وقضايا 
الوطن والتنويــر والناس )مبا في ذلك مــا يفترض انه 
اعالم الدولــة( نتعرف على علل مثــل هذا التعاطي 
املعطوب مع الوقائع واالحداث. مثل هذا االســتغفال 
الواســع واملمنهج ومبا يســتند اليه من جتربة طويلة 
ومكــر ودهاء ومتويل ال حدود له، مبقدوره اجهاض وفتل 

عنق االحداث الى اصطبالتهم اآلسنة.
ما جرى بعد زوال أبشــع نظام توتاليتاري عرفه تاريخ 
املنطقة احلديث، لم يكن مفاجئاً ملن كرس كل حياته 
ومواهبه لقضايا شــعبه ووطنه العادلة، ال سيما وان 
زوال النظــام املباد قد مت عبر املشــرط اخلارجي، حيث 
وجد العراقيون أنفســهم امام حتديات لم يستعدوا 
لها اطالقــاً، بعد ان ســحقت اجهزة النظــام املباد 
القمعية كل ما ميت للنشاط السياسي والتنظيمي 
والتعدديــة بصلة. وجــد العراقيون انفســهم امام 
مهمــة بناء جتربــة دميقراطيــة من دون وجــود قوى 
واحزاب ونقابات وهموم  دميقراطية، ال شــيء ســوى 
حطام من البشــر والعقائد الصدئة والقيم املدججة 
بكم هائل من االحقاد والثارات وبيارغ القرن الســابع 
الهجري. مناخــات واصطفافات وجدت فيها املصالح 
االقليمية والدولية مجاال خصباً الستثماراتها ومكباً 
لنفاياتها البشرية والقيمية السامة، وكل من ما زال 
يقبض على شــيء من العقل وسط طوفان االكاذيب 
واالضاليــل االعالمية، يعلم ان حقبــة ما بعد 2003 
لم متثل في عقائدها وادواتها وهمومها ســوى امتداد 

بائس الرث النظام املباد...

ومضــة

شيطنة ما بعد 2003

الصباح الجديد - وكاالت:
 فــوق تل مقفــر بعيدا عن أعني ســكان 
مدينة مونتيري بشمال املكسيك، يجتمع 
فتية وفتيات ليمارســوا هوايتهم السرية 
أنغام موســيقى  علــى  الرقص  احملببــة، 

الكومبيــا الكولومبية، دواخل هذا اجملتمع 
الســري الصغير هي ما يستكشفه اخملرج 
املكســيكي فرناندو فرياس في فيلمه ”أنا 

لم أعــد هنا“، الذي يشــارك في 
بالدورة  الرســمية  املسابقة 

الواحــدة واألربعني من مهرجــان القاهرة 
الســينمائي الدولي ويتناول الفيلم قصة 
الفتى يولسيوس  )خوان جارسيا تريفينو( 
الذي يحاول التأقلم مع وفاة أخيه 
واحلياة في ضاحية فقيرة تعج 

بالعصابات عن طريق موســيقى الكومبيا 
املبهجة ذات اإليقاع الســريع نسبيا، يجد 
يولسيوس ورفاقه مالذا في تلك املوسيقى 
وذلك العالم الســري يعينهم على تقبل 

قسوة الواقع الذي يعيشونه.

فيلم "أنا لم أعد هنا".. الموسيقى مالذ من األلم والغربة والعنف

القاهرة  - كاظم مرشــد السلوم 

موفد الصباح الجديد:
مئة وخمسون فلما ســينمائيا تتنوع بني 
الروائي والوثائقي ، أختيرت بعناية  واضحة، 
يتابعها اجلمهور السينمائي الذي يقف في 
طوابير طويلة أمام شــباك التذاكر، والذي 
حضر عــدد كبير منه الــى صالة العرض 
ليتابع الفلم العراقي " بغداد في خيالي" 
للمخرج سمير جمال الدين، بطولة هيثم 
عبد الرزاق، زهراء غنــدور، وعواطف نعيم، 
الفلم يطرح قضية املغتربني العراقيني في 
لندن، بتنوعهم العرقــي والطائفي، وكم 
املشــاكل التي يواجهون ، خــراج جميل ، 
وأداء رائع للمثلــني هيثم وزهراء وعواطف 
نعيم، اجلمهور تعاطــف مع ابطال الفلم 

وصفق لهم طويال . 
امن جانب أخر جناح الفلم أكد ان السينما 
العراقيــة بخير ، مادام هنــاك من يحرص 

على االرتقاء بها.
املدير الفني للمهرجان الناقد السينمائي 
أحمد شوقي قال ان املهرجان فاق التوقعات 
و 15 ألــف تذكرة بيعت فــي األيام الثالثة 
األولى ملهرجــان القاهــرة، وإن اليوم األول 
الســينمائي،  القاهرة  مهرجان  لفعاليات 
شهد إقباال على شــباك التذاكر فاق كل 
التوقعات، مؤكدا على أن الزحام والطوابير 
لم تكن للعرض اجملاني لفيلم "االيرلندي" 
فقط، وامنا كانت ملعظم أفالم اليوم وغدا، 
حتى أن كثير منها رفع الفتة كامل العدد 
منذ الصبــاح، مثل "بيك نعيــش"، و"ابو 

ليلى"، و"جودي".
وأعلن شــوقي، أن املهرجان قرر  تخصيص 
شــباك حلاملي الكارنيهات من صحفيني 
ونقاد، حتى يتمكنوا من حجز تذاكر األفالم 
التي يرغبــون في تغطيتهــا وإجناز مهام 
عملهم بعيدا عن زحام الشباك اخملصص 

للجمهور.
وقال:، إن املهرجان حقق نسبة إقبال كبيرة 
فــي الثالث أيام األولى منه، وذلك من خالل 
زيــادة كبيرة في نســبة مبيعــات تذاكر 
املهرجان، حيث بلغت في الثالث أيام األولى 
١٥ ألًفا وثالثمائة تذكــرة، وأنه من املتوقع 
أن تصــل في نهاية األســبوع مــع ختام 
الفعاليات بواقع ما يقرب من خمسني ألف 

تذكرة وهو ما يعد إجنازا كبيرا يفوق نسبة 
اإلقبال وبيع التذاكر في العام املاضي والتي 
وصلت نســبتها اإلجمالية ما بني ٣٠ إلى 

٣٥ ألف تذكرة.
وأضاف شــوقي في رده على تساؤل "بوابة 
األهرام" نحــو تقييمه األيام الثالثة األولى 
في املهرجان وسير العمل في دورة املهرجان 
قائال: أهم إجناز لنــا في تاريخ املهرجان أنه 
للمرة األولى لم حتدث أية مشــاكل تقنية 
من أي نوع؛ ســواء على مستوى مشاكل 
النســخ فــي عرضهــا أو أزمــة الصوت 
باســتثناء فيلم واحد وهــو "بالون" حتى 
نكون صرحاء توقف ملدة عشــر دقائق مع 
بداية عرضه بسبب سخونة املكنة وقمنا 

بإيقافها ثم إعادة تشغيلها مجددًا.
وأشــار شــوقي إلى أنه مت حل أزمة شباك 
التذاكر التي تســببت فــي أزمة اجلمهور 

والصحافة في اليوم األول، وذلك في مساء 
اليــوم ذاته بعد أن مت تنظيم املســألة بني 
تخصيص مكان للصحافة وآخر للجمهور، 
كما نــوه إلى أن اآلفالم التــي يتم اإلقبال 
عليه مثل فيلم "رزق السينما" عن مسيرة 
الراحل يوسف شــريف رزق اهلل أتخذ قرار 
فــوري بتنظيم عــرض آخر مســاء اليوم 
بســبب عدم متكن الكثيــرون من احلضور 

باألمس.
واستكمل شوقي: هناك حضور فني كبير 
من النجوم على عروض الـ"جاال" السجادة 
أن لفت  واحلقيقة  باألفالم،  احلمراء اخلاصة 
نظري هذا العام اختــالف نوعية اجلمهور 
التــي كانت فئــة كبيرة منها مبــا يعادل 
٧٠٪  منها من الشباب خصوًصا اجلامعات 
بعكس الســنوات املاضية التي أعاد فيها 
جمهور املهرجان من رواده من التسعينات 

فقــط احلضــور، هــذا بخــالف أن هناك 
حضورا كبيرا في األفالم اخلاصة باألقسام 
األخــرى للمهرجــان، ومثــاًل باألمس في 
فيلم "بورســلني" الهولندي و"٦٠٠ ميل" 
العدد  املكســيكي كان حضورهم كامل 
وحتديــًدا الفيلم األخير الــذي عرض على 
هامش االحتفاء بالســينما املكســيكية 

لكونه قدمي.
وأشــار شــوقي، إلي أنه ابتــداء من الغد 
ســيكون لدينا ضيوف جدد نظرًا لعملية 
تبديــل الضيوف فيما يتعلــق بالصحافة 
األولى  أنه للمرة  والعربية منوًها  األجنبية 
في عمر املهرجان يتم استضافة مخرجني 
أفالم املســابقات الرســمية طــوال فترة 
املهرجان بعكس الســنوات املاضية؛ حيث 
كان يتم اســتضافتهم على مدار ثالثة أو 

أربعة أيام.
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فلم بغداد في خيالي ينال إعجاب 
الغناء الجمهور الذي صفق له طويال  جنمــة  حصــدت 

تايلــور  األمريكيــة 
6 جوائــز في  ســويفت 
 American Music حفل 
بلــوس   Awards 2019
أمس  اول  ليلــة  أجنلوس 
األحــد لتتجاوز ســجل 
مايكل جاكسون في كّل 
وقت كما جتنبت ما يُعّكر 
صفو احلفل، ولم تتحّدث 
مــع  مشــاكلها  عــن 

وكيلها الفنّي الّسابق،
بجائزة  ســويفت  وفازت 
أفضل فنان في الّســنة، 
وقــال املنّظمــون إّنهــا 
أيًضــا جائــزة  منحــت 
العقد،  كفنانــة  فخرية 

حيــث حصلــت علــى 
بـ  يقدر  جوائــز  مجموع 
29 جائــزة للموســيقى 
يجعلها  ممّــا  األمريكية، 
األولى فــي حصد جوائز 
متخطيــة  املوســيقى، 
24 جائزة في  الـــ  بذلك 
سجل جنم البوب الّراحل 

مايكل جاكسون.

املصرية  الفنانــة  أبــدت 
في  رغبًة كبيــرًة  روبــي، 
إقحــام ابنتهــا "طيبة" 
والتي أجنبتها من مواطنها 
اخملرج ســامح عبدالعزيز 
قبــل انفصالهمــا فــي 
مجــال التمثيل موضحًة 
تتضح  بــدأت  ميولها  أن 
وأضافت  األمر،  هذا  بشأن 
خاص  تصريح  فــي  روبي 
لـ"فوشــيا"، أنها ال مُتانع 
في ذلك بشــرط أن تلتزم 
وأال  بدراســتها  ابنتهــا 
يُلهيها الفن عن دراستها 
احلديــث في هذا  أن  رغم 
خاصًة  مبكرًا  اليزال  األمر 
أنها بدأت عامها اخلامس،

أنهــا  روبــي،  وأضافــت 

الحظت الكثير من امليول 
فعندما  البنتهــا  الفنية 
تقوم  غرفتها  فــي  تكون 
مشــاهد  ومتثيل  بالغناء 
تراها فــي التلفزيون كما 
تُرّدد الكلمــات التي تُقال 
أنها  منوهًة  الفنانني،  بني 
بالفعل فنانة صغيرة تبدأ 
االنطالق  نحــو  خطواتها 

في هذا العالم.

ينتظر اجلمهور بشــغف 
"الديفــا"  مسلســل 
عبد  ســيرين  للفنانــة 
النور الذي يشاركها فيه 
أيًضــا كّل من بوســي، 
ومهيــرة عبــد العزيــز، 
ويعقوب الفرحان، ووسام 
فــارس وعــدد كبير من 
يتناول  والــذي  املمثلني، 
خلف  الفنانــني  حيــاة 
املشروع  وهو  الكواليس، 
"شــاهد"،  ملنّصة  األّول 
املقرر عرضه بدًءا من  يوم 
غد،ومع عودة سيرين عبد 
النور مــن خالل "الديفا" 
مســيرتها  نســتذكر 
الفنية خالل الـ 15 سنة 

املاضية، فقد اشــتهرت 
في  اللبنانيــة  الفنانــة 
العالــم العربــي بعدما 
الغنائي  ألبومها  أصدرت 
"ليلة مــن الليالي" عام 
2004، بينما كان دخولها 
الباب  األزياء  مجال عرض 
التمثيل  إلى  قادها  الذي 

والنجاح.

تايلور سويفت 

سيرين عبد النور 

  روبي

أخبــارهــــــــــم

لقطة من فلم بغداد في خيالي

الصباح الجديد - وكاالت:
هاندا  التركية  الفنانــة  احتفلت 
 26 أرتشــيل بعيد ميالدهــا الـ 
بطريقة مميزة، بعدما أعلنت عن 
جمعتها  بصورة  املناسبة  هذه 
التركــي  املغنــي  بحبيبهــا 
دالكيليتش،  مراد  الشــهير 
بالقول  عليهــا  وعّلقــت 
"إّنــه عيد ميــالدي.. إّنه 

املغني  يا بطلــي".ورّد  عيد ميالدنــا.. 
التركي مراد دالكيليتش عبر حســابه 
على إنســتغرام بصورة لــه مع هاندا 
وأرفقها مبعايدة الفتــة، حيث قال "يا 
راحتي، وسعادتي، وصديقتي، وحبيبتي 
األجمل في العالم، فلتعيشــي عمرًا 
الفنانة  مديًدا".وحّضر كذلك أصدقاء 
التركية حفلــة مفاجأة لهاندا، حيث 
انتشــرت العديد من صور الّســهرة 

االحتفالّية، والتي بــدت فيها املمثلة 
احلســناء ســعيدة برفقة أصدقائها 
وزمالئهــا من الوســط الفنــي، كما 
واملعاديات  التهانــي  عليهــا  انهالت 
مــن قبــل محّبيهــا وجمهورها عبر 
صفحاتهــا اخلاّصــة علــى مواقــع 
التواصــل االجتماعــي، متمنيني لها 
التوفيق في أعمالها الدرامية وحياتها 

رفقة حبييبها دالكيليتش.

هاندا أرتشيل تنتظُر "مقامات العشق"
البصرة - سعدي السند:

اســتحدث املركزالثقافي في جامعة 
البصــرة وحدة ادارية تعنــى بالتوثيق 
بأشــراف  البصــرة  املســرحي فــي 
مجموعــة مــن اخملتصــني واملثقفني 

واملهتمني بالفنون املسرحية،
عبــود  الدكتورعبدالكــرمي  وقــال 
جامعــة  فــي  مديراملركزالثقافــي 
البصــرة : تهدف الوحدة الى انشــاء 
مكتبة ورقية ورقمية تؤرشــف تاريخ 
النشــاء  متهيداً  املدينة  في  املســرح 
متحف متخصــص للتعريف بالتراث 
املســرحي في البصرة وتضم املكتبة 
التســجيالت الفيديويــة للعــروض 
املسرحية املقامةعلى خشبات املسرح 
والفولدرات التعريفية بالعروض وورش 
العمل النقدية ومجموعة من الكتب 
التي  والنقدية  الفكريــة  واملؤلفــات 
تهتم بهذا اجلانــب فضالًعن املقاالت 

املنشورة في الصحف واجملالت.
بالتــراث  االهتمــام  ان   : وأضــاف  
املسرحي سيوفرلنادراسة للمسارات 

التاريخيــة وفهمــا للتحــوالت في 
املسرح وســيبني لنا قاعدة معرفية 
ثقافية تســاعد في اعداد دراســات 
العليا  الدراسات  تعني طلبة  وبحوث 
واملهتمني بدراســة تاريــخ هذاالفن 
اخلطوة  تلــك  ونحــرص من خــالل 
التــي تأتــي ضمن منهاج مشــروع 
اطلقناه  الــذي  واملدينــة  املســرح 
قبل عــدة اشــهرليتثبيت منجزات 
عملنا في املشــروع االصالحي الذي 
بدأنــاه بالتأهيل والتدريــب واالعداد 
لكوادرمختصــة تســعى للنهوض 
املغيب منذ زمن عن  بواقع املســرح 
املشــهد واحلراك الثقافي في املدينة 
كي ننسج ونكتب معاً بروح جماعية 
مسرحاً معبراًعن فكر وجمالية وروح 

العصر.
وأكدعبــود : ان مركزنــا أقــام قبــل 
أيــام مؤمتــره التقوميــي االول والــذي 
للعمل  االســتراتيجية  اخلطــة  تناول 
وابرزماحتقــق خــالل الفتــرة املاضية، 
وتقييمية  تقوميية  ويعداملؤمترممارســة 

لنشاطات املركزعبرمداوالت حول 
للعام  االجنازونسبه  مســتويات 
اخلطــة  ضمــن   2019-2018

االســتراتيجية للمركزوالتي 
التخطيــط  تعتمدعلــى 
وانهت  والتقييم  والتنفيذ 

عرض مااجنزمن نشاطات 
تخــص اجلانــب االداري 
االعالمي  و  والثقافــي 
موظفي  عبراجنــازات 
املركزضمن وحداتهم 
والفنيــة  االداريــة 
مشيراًالى  العاملة، 
ان هذاالتقومي سوف 
الى  نتحول  يجعلنا 
القادمة  املرحلــة 
مــن خــالل كتابة 
ستراتيجية  خطة 
ت  طا للنشــا
مواردنــا  تالئــم 
والفنية  البشــرية 

والثقافية".

الصباح الجديد - وكاالت:
نقلــت وكالــة يونهــاب الكورية 
اجلنوبية لألنباء عن الشرطة قولها 
إن مغنية سابقة في فريق نسائي 
كوري ملوســيقى البوب ُعثر عليها 
وأضافت  األحــد  امس  اول  ميتــة 
الوكالــة إن جثة كو هارا )28 عاما( 
اكتشفت في منزلها جنوبي سول 
ولم يتســن على الفــور االتصال 

بالشرطة للتعليق.
كانت كو واملعروفة باسم هارا في 
مناطق أخرى من آسيا قد انتقدت 
وفي  االنترنت  على  التنمر  بشــدة 
حزيران املاضي بعد شهر من العثور 
عليهــا فاقدة الوعي فــي منزلها 
إن من  ونقلها للمستشفى، قالت 
الصعــب التغلب علــى االكتئاب 

وطلبــت تعليقــات إيجابية على 
مواقع التواصــل االجتماعي، بدأت 
كــو العمل في فريــق كارا املكون 
 .2008 من خمس فتيات فــي عام 

الفرق  أوائل  من  وكان 
النسائية التي ساعدت 

موســيقى  شــهرة  في 
البوب الكورية والتي أصبح لها 
اليابان  في  املعجبني  من  الكثير 
والصــني ودول أخرى وبعد انتهاء 
عقدها مع وكالة كورية جنوبية 
إلدارة أعمالهــا بــدأت الغنــاء 
منفردة في اليابان وأقامت حفال 
هنــاك هــذا الشــهر، وتوفيت 
كذلــك جنمــة بوب أخــرى هي 
سولي وهي من أعضاء فريق )إف 
أكس( النسائي وصديقة مقربة 
من كــو وكانت حتدثت أيضا عن 
التنمر على اإلنترنت وعثر عليها 
ميتة في منزلها في تشرين األول 

املاضي.

العثور على نجمة بوب 
كورية ميتة في منزلها

جامعةالبصرة تستحدث 
وحدة للتوثيق المسرحي

تعيش 
مناطق  عدة 
إيطاليــا  شــمالي 

حتت وطأة سوء األحوال اجلوية املستمر 
منذ نحو أسبوعني، فيما عادت ظاهرة 
ارتفاع منســوب املياه إلــى البندقية 
لتشــل احلركة في املدينــة التاريخية 
بيومنت  منطقة  وشهدت  السياحية، 
الوضع أكثر خطورة  وبدا  أمطارا غزيرة 
تورينو  جنوبي  الســندريا  منطقة  في 
حيث مت إجالء 200 شــخص ووجد 600 
آخريــن أنفســهم معزولني بســبب 
فيضان مجــاري أودية وأُعلن عن فقدان 
امراة بحسب وسائل إعالم محلية، وفي 
ليغوري اجملاورة، مت إغالق الطريق السريع 
الرابط بني جنوة وفينتميلي على احلدود 

الفرنســية، صباح األحــد، قبل إعادة 
فتحــه، إال أن 3 آالف من الســكان في 
بلدة ستيال ما زالوا معزولني منذ ظهر 

اول امس األحد.
وفــي البندقية وبعد عشــرة أيام من 
ارتفاع تاريخي ملنســوب املياه شهدت 
املدينة مجددا صبــاح اول امس األحد، 
ظاهرة املد العالي حيــث وصل ارتفاع 
منســوب املياه الــى 1,30 متــر فوق 
مســتوى البحر لكنه بقي أدنى بكثير 
من الــ1,87 متر املســجل في 12 من 
ثاني أعلى مستوى  الشهر اجلاري، وهو 

تشهده املدينة منذ 1966.

الصباح الجديد - وكاالت:
مــرة أخرى، أثبت الفرنســي ناثان 
بولــني قــدرة كبيرة على كســر 
حاجــز اخلوف وســار فــوق حبل 
رفيع على ارتفاع شــاهق حيث بدا 
وكأنه يطيرومتكــن بولني )25 عاما( 
املتخصــص في املشــي على احلبال 
من السير على سلك مت مده بني برجني 
جتاريــني مبنطقة ال ديفونــس في باريس 
ويرتفع احلبل عن ســطح األرض نحو 150 

مترا، أي ما يعادل ارتفاع 50 طابقا تقريبا.

وبدا "رجــل احلبال" في مقاطــع الفيديو 
التقطت من مســافة بعيد، وكأنه يسير 
في الهواء، لكن بعد التدقيق قليال يظهر 
احلبل واستطاع بولني احملافظة على توازنه 
أثناء السير ولم ينحن كثيرا متحديا قانون 
اجلاذبية، وخاص املهمة اخلطيرة بينما كان 
يربط جســمه بحبل أمان ومتكن الشاب 
الفرنســي من حتقيق أرقام قياســية في 
مجال املشــي فوق احلبال خالل السنوات 
املاضية، وفي 2017، جنح في الســير فوق 

حبل ممتد من ساحة باريس إلى برج إيفل.

البندقية تغرق مجددا تحت األمطار

"رجل الحبال" يحبس األنفاس 
بفيديو جديد على ارتفاع 150 مترا

الصباح الجديد - وكاالت:
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