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من بينها المعنية بسقوط الموصل و باألموال المهربة

ّ
النواب ينهي دورته باإلخفاق
مجلس
في حسم أخطر القضايا التي عصفت بالبالد

بغداد  -الصباح الجديد:
ينهي مجلس النواب العراقي بعد
غد السبت ،دورته األخيرة بإخفاقه
في حســم نتائج أكثر من ثالثني
جلنــة حتقيقية شــكلها للنظر
والتحقيــق فــي قضايــا مهمة
ومصيرية وخطيــرة تعرضت لها
البالد وخسرت من ج ّرائها خسائر
بشرية ومالية وعسكرية ومدنية
كبيرة.
مجلس النواب هذا الذي جنح في
سن قانون لتعديل مادة في قانون
االنتخابات خالل بضعة أيام ألنها
تصــب في صالــح برملانيني على
رأســهم رئيس اجمللس ،أخفق في
أربع ســنوات في تأمني معاقبة
املتســببني بأخطــر ما شــهده
العــراق ،او التمســك بإحالــة
بعضهم الــى القضاء ،وهو الذي
كان بإمكانه لو واجه أية معارضة
أو إهمال من السلطة التنفيذية
جتميــد أعمالــه او تعليقها حلني
الرضوخ الى ما يريد ســيما وأنه
صوت الشعب.
أكثر من  30جلنة حتقيقية برملانية
شكلت خالل الدورة التي تنتهي
بعــد غــد الســبت ،حققت في
قضايا مهمة ومصيرية ،والبعض
منها خرج بنتائــج خطيرة ،لكن
فــي النهاية لم يتحقق شــيء
على أرض الواقع وانتهت النتائج
فــي أدراج احلكومة والســلطة

القضائية وهيئة رئاســة البرملان
نفسها.
وهذا ما أكده عدد من النواب في
تصريحات صحفية عن دور اللجان
التحقيقيــة البرملانيــة الفاعلة
منها وغيــر الفاعلــة ،محملني
الســلطات الثالث ،التشــريعية
والتنفيذيــة والقضائيــة ،
مســؤولية عدم األخــذ بالنتائج
التــي توصلــت إليهــا اللجان،
علــى الرغــم من أنهــا حققت
في ســقوط املوصل واحملافظات
األخرى ،وتهريب االموال العراقية،
وتهريب نفط كردستان ،وتفجيري
مدينة الصدر والكــرادة ،وقضايا
أخرى غاية في االهمية.
ما الفائدة من دون متابعة
عضو جلنة االمن والدفاع اسكندر
وتوت ،يقول عــن نتائج التحقيق
في تفجير كــدس العتاد مبدينة
الصــدر "بالنســبة لــي ال علم
لدي مبــا انتهــت إليــه اللجنة
البرملانيــة التي شــكلت ملتابعة
قضية تفجير كــدس العتاد في
مدينة الصدر ،ومــن املفترض ان
تبلغ اللجنة مجلس النواب بآخر
تطورات التحقيق".
ويرى وتوت ان "على مجلس النواب
ان يهيئ قســما خاصــا ملتابعة
التحقيقــات فــي القضايا التي
تتوالها اللجان البرملانية ،ليس االن

حركة التغيير تطعن بقرار المفوضية
وتطالب 2
بإعادة العد والفرز الكلي ألصوات الناخبين

تجميد سرايا السالم في البصرة
لعامين وطرد مسؤولها

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجه زعيم التيار الصدري مقتدى
ّ
الصدر ،أمس األربعــاء ،بتجميد
عمل سرايا الســام في البصرة
لعامــن ،في حــن قــرر "طرد"
مسؤول السرايا باحملافظة.
وقال مكتب الصدر في بيان تلقت
"الصباح اجلديد" ،نسخة منه انه
"بحســب توجيهات زعيم التيار
الصــدري مقتدى الصــدر تقرر
جتميد عمل ســرايا الســام في
البصرة ملدة ســنتني" ،مبينا انه
"تقرر ايضا طرد مســؤول سرايا
السالم في البصرة سمير محمد
لعيبي".
واضاف املكتــب ان "التوجيهات
تضمنــت ايضــا جتميــد عمل

مسؤول سرايا السالم في جنوب
العــراق حيــدر مصطفــى (ابو
اية) ملدة ســنتني" ،مشــيرا الى
انه "ســيجري ارســال وفد ميثل
الصدر الى البصرة لدعم االجهزة
االمنية وعدم التدخل بشــؤونها
املهنية والوظيفية اخلاصة".
وتابع "مينع منعا باتا تدخل سرايا
الســام في اي عمل غير العمل
اجلهــادي" ،الفتــا الى انــه "من
يتدخل فســوف يعرض نفســه
للعقوبة".
وشــدد املكتــب علــى "ضرورة
حصــر التعــاون مــع اجلهــات
السياسية واالمنية في احملافظة
بالسياسيني وبعض ممثلي الصدر
بشكل خاص".

المالية تقترح تقسيط ما بذمة
الكهرباء من ديون للمصرف
العراقي للتجارة

جانب من جلسات مجلس النواب
بل كان من املفترض اســتحداث
هذا القسم منذ الدورة البرملانية
السابقة".

واشــار الى انه كان "أحد أعضاء
اللجنــة التحقيقيــة اخلاصــة
مبتابعــة انفجــار الكــرادة ،وفي

الدراجة النارية ..أداة داعش المفضلة
للتنقل جنوب وغربي نينوى

حينهــا قدمنا توصيــات لهيئة
رئاسة البرملان ،وكان على الهيئة
ان تتولى متابعــة األمر ،وهذا ما

لم يحدث" ،متســائال "ما فائدة
اللجان من دون متابعة".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اقترحت وزارة املالية ،أمس األربعاء،
على وزارة الكهربــاء ،التفاوض مع
املصــرف العراقي للتجارة ،بشــأن
جدولة تسديد القرض الذي بذمتها.
وقال مصــدر فــي وزارة املالية في
تصريــح صحفي ،أن "دائــرة الدين
العام فــي الــوزارة ،اقترحت على
األمانة العامة جمللــس الوزراء ،قيام
وزارة الكهربــاء ،بالتفــاوض مــع
املصــرف العراقي للتجارة ،بشــأن
جدولــة تســديد القــرض الــذي
بذمتهــا ،على شــكل أقســاط،

ومــن تخصيصاتهــا فــي املوازنة
االســتثمارية ،أو من خالل إيراداتها
من اجلباية".
وأضــاف أن "وزارة املاليــة ،تتحمل
تسديد الفوائد الســنوية اخلاصة
بالقرض املســتلم من قبــل وزارة
الكهرباء" ،مشــيرا ً إلــى أن "وزارة
الكهربــاء تقوم بتمديد تســديد
القرض ،لضخامة املبلغ املســتلم،
وصعوبــة تســديده فــي تاريــخ
اســتحقاقه كامالً ،على الرغم من
مرور فترة طويلة على استالمه".
تتمة ص3
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توقعات بعدم حصول نصاب كامل في جلسة اليوم

القانونية النيابية تدعو البرلمان لعدم التورط بتمديد أعماله

بغداد  -الصباح الجديد:
دعــت اللجنــة القانونيــة
فــي مجلــس النــواب الكتل
السياســية إلى عــدم توريط
نفســها في إقرار تشريع متديد
عمــر الدورة النيابيــة ،متوقعة
عدم حصول نصــاب كامل في
جلســة اليوم اخملصصــة لهذا
الغرض ،في حني حتدث خبير عن

حتمية نقــض احملكمة االحتادية
العليا القانون مبجرد الطعن في
عدم دستوريته.
وقال عضو اللجنة القانونية عبد
الرحمــن اللويزي إن "الدســتور
العراقي لــم يعط صالحية ابدا ً
جمللس النواب بتمديد عمره".
وتابــع اللويزي فــي حديث إلى
"الصباح اجلديــد" ،إن "مجلس

االتحادية تطالب ببيان األساس

التعديل الرابع لقانون انتخابات
ّ
ّ
يصوت
النواب مثير الجدل
مجلس

القانوني الستخراج نفط كردستان
وتمهل أطراف الدعوى لإلجابة

بغداد ـ الصباح الجديد:
طلبت احملكمة االحتادية العليا ،أمس
األربعــاء ،من أطراف دعــوى الطعن
بعــدم دســتورية اســتخراج إقليم
كردستان النفط من أراضيه وتصديره
مباشــرة ،بيــان األســاس القانوني
املعتمــد حاليا في تطبيــق أحكام
املــادة ( )111من الدســتور املتعلقة
باستخراج النفط والغاز مرورا ببيعه
وكيفية توزيع محصلة هذا البيع.
وقــال املتحــدث الرســمي باســم
احملكمة إيــاس الســاموك ،في بيان

aتقريـر

النواب ليس من مصلحته أن يزج
نفسه بهكذا اشــكالية سواء
ذلك علــى الكتل السياســية
وكذلك النواب املستقلني الذين
ال ينتمون إلى احزاب".
وأشــار إلى أن "جلسات البرملان
خالل القراءتــن االولى والثانية
ال حتتــاج إلى نصــاب باعتبار أن
اجللسة مســتمرة ،لكن النظام

الداخلــي يتطلــب نصابــا ً في
مرحلة التصويت".
و ال يتوقع اللويــزي أن "يتحقق
النصــاب فــي جلســة اليوم
اخملصصة لتمرير هــذا القانون
وســط اعتراضــات كبيــرة
وانتقــادات الذعة من الشــارع
العراقي".
تتمة ص3

عليه اليوم

تلقــت "الصبــاح اجلديد" نســخة
منــه ،إن "احملكمة االحتاديــة العليا
عقدت جلســتها امــس ونظرت في
دعــوى طلب وزيــر النفــط /اضافة
لوظيفتــه ،مــن املدعي عليــه وزير
الثروات الطبيعيــة باالقليم /اضافة
لوظيفتــه بتنفيذ وتطبيــق ما جاء
باحكام الدســتور والقوانني النافذة
ذات الصلــة وتســليم كامل االنتاج
النفطي املنتج في االقليم إلى وزارة
النفط االحتادية".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اطلعــت "الصباح اجلديــد" ،على
نسخة من مســودة التعديل الرابع
لقانــون انتخابات مجلــس النواب،
املزمع التصويت عليها في جلســة
اليوم اخلميس مبجلس النواب.
ومــن أبــرز مــا تضمنــه التعديل
اجلديــد "إلغاء النتائــج املعلنة من
قبــل املفوضية العليا املســتقلة
لالنتخابات ،باالعتمــاد على اجهزة
تســريع النتائــج االلكترونيــة
النتخابــات مجلس النــواب في أيار

 ،2018وال اثر قانوني لها".
وإلــزام مفوضيــة االنتخابــات
بـ"اجراء العــد والفرز اليدوي جلميع
احملطــات االنتخابيــة ســواء منها
املقــدم بخصوصهــا شــكاوى او
طعون أو التي لم يقدم" .ويشــترط
التعديــل اجلديد "قيــام املفوضية
باملطابقــة الكاملــة للمعلومات
اخلاصة للناخبني املصوتني بطريقة
التصويت املشروط سواء في اخلارج
او احلركة السكانية والنازحني.
تتمة ص3

ّ
وزير الدفاع األميركي ينفذ
أوامر لترامب ال تلقى استحسانه

وكاالت ـ الصباح الجديد:
يجد وزير الدفاع األميركي جيم
ماتيس الذي كان الوزير املفضل
لدى دونالد ترامب ،نفســه اآلن
مجبرا على تنفيذ أوامر رئاسية
ال تلقى استحسانه ومن بينها
إيــواء مهاجرين غير شــرعيني
وإلغــاء التدريبات العســكرية
مع كوريا اجلنوبية وإنشــاء قوة
عسكرية فضائية جديدة.
يقول اإلعالم األميركي إن مكانة
اجلنــرال املتقاعــد تراجعت في
أوساط السلطة في واشنطن
بعد تعيني مايك بومبيو ،رئيس
وكالــة االســتخبارات املركزية
األميركية السابق ،في منصب
وزيــر اخلارجية خلفــا ً لريكس
تيلرسون الذي كان اقل نشاطا

وزير الدفاع األميركي جيم ماتيس
بكثير ،وبتعيني املتشــدد جون
بولتــون مستشــارا لالمــن
القومي.

وابتعد ترامب عن ماتيس بسبب
"بطئــه فــي تنفيــذ توجهات
سياسته" ،بحســب ما ذكرت

مصــادر فــي االدارة االميركية
لشبكة "ان بي سي نيوز".
وصــرح جيمــس كالبــر رئيس
وكالة االمن القومي االميركية
السابق لشبكة "سي ان ان" ان
ماتيس قد يستقيل من منصبه
اذا همشــه الرئيــس .واضاف
"اعتقد أنه اذا وصلت االمور الى
درجة اصبح يشعر فيها ان دوره
لم يعد فعاال وأنــه لم يعد له
صوت او نفوذ ،فال ادري الى متى
سيستمر في منصبه".
وواجــه ماتيس  -الــذي ال يزال
يعتبــر واحــدا مــن االصوات
املعتدلة القليلــة املتبقية في
ادارة ترامب  -سلســلة متزايدة
من املتاعب في االسابيع االخيرة.
تتمة ص3
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جملة مفيدة

شؤون عراقية

تصوت للفقرة التي تدعو الى تمديد عمر مجلس ّ
ّ
النواب
قالت إنها لن

حركة التغيير تطعن بقرار المفوضية وتطالب
بإعادة العد والفرز الكلي ألصوات الناخبين

عبدالمنعم األعسم

محاصصة نصف دسم
هل ميكــن ان يتحقــق التغيير املنشــود في
هياكل دولــة احملاصصة من خالل التزام الكتل
السياســية بتقدمي مرشــحني الى املناصب
يتمتعــون بالكفــاءة والتخصــص واخلبــرة،
وبتشــكيل فريــق حكومي غير مــوزع الوالء
واالنتماء والهوية على الكتل السياسية تبعا
حلجومها وكمشة املقاعد التي متلكها؟.
املتفائلــون يقولــون «نعــم» واملتشــائمون
يقولــون «ال» والواقعيون ،وأزعم انا من بينهم،
يجيبــون بالقول «لعــم» باملعنى الذي يعطي
للنوايــا والصدقية والتدخــات اخلارجية دورا
ما ،فيما اجلميع موزعون بــن ذلك وذاك وهذا،
وســط اجماع على هجاء كورالي تشارك فيه
اصوات مختلفة ،وعلى مدار الســاعة ،لنظام
احملاصصة وذم جتربة الســنوات اخلمس عشرة
املاضيات املليئة بالكوارث والذنوب مســجلة
على مسؤولية احملاصصة واحملاصصني.
من زاوية معينة يبدو ان خيار احملاصصة تصدع
الى حد كبير ،مع هزمية (أو انتكاسة) اركان دولة
احملاصصة في انتخابــات  12ايار ،لكن تفكيك
هذه الدولة ليس ســهال اذا اخذنا باالعتبار ان
عقدا ونصف العقد من البناء املش ّوه للسطات
وشــبكات االدارة خلق مالكات و»حراســات»
ارتبطت عضويا بالكتل املتنفــذة ،ال بالدولة،
وانها ستقاوم بضراوة عملية االنتقال الى دولة
املواطنــة وتكافؤ الفرص واملســاواة والنزاهة،
والالفت ،ان احملاصصني صاروا يتحدثون االن عن
«االستحقاق االنتخابي» وحتميل املعنى حشوة
احملاصصة مع بعض التوابل واحملسنات.
ال نتحــدث عن «حقــوق» الكتــل الفائزة في
تشــكيل وادارة الفريــق احلكومــي ورســم
سياساته وبرامجه ومراقبة ادائه ،فانها فروض
انتخابيــة ،وواجبات تتصــل بالتعهدات امام
الناخبني ،ومتليها اشــارات وفيرة في الدستور،
واالعراف الدميقراطية.
لقد جــ ّرت احملاصصة (حتويل املســؤوليات الى
امتيازات ومكاســب) الســلطة التشريعية
وهياكل الدولة واجملتمع كله الى تناحر مصالح
فئويــة (طائفية واثنية ومناطقية) شرســة،
وصار الزعماء السياسيون مرجع الوزراء وكبار
املسؤولني ،وشهدت املرحلة تداخالت وتناقلت
في املواقف اســاءت ملعايير املسؤولية والوالء
ومرغت ســمعة الوظيفة بالوحــل ،وفتحت
مصاريــع البــاد امام فســاد واعمــال نهب
واهدار غير مســبوق ،ولدينا أمثلة ال حصر لها
عن موظفــن كبار غضبــت عليهم كتلهم
فاضطروا الى تبديــل والئهم الى حيث يتقون
إمــاءات ُوالتهم وتغييــر ،خيمتهم الى حيث
يأمتنون احلساب.
لكــن اخلطيئة التــي ضربت نظــام العدالة
وشــ ّوهت قيم النزاهة واملســاءلة وســمعة
الوظيفة واملســؤولية تتمثل في متتع املوظف
«احملاصصي» الذي يرتكب مخالفات وشــنائع
وجتــاوزات ادارية ومالية بحمايــة الكتلة التي
اختارتــه للمنصب ،واحيانــا تتداخل كواليس
الكتل النافذة لتتبادل التغطية على املوظفني
الفاسدين كما يتبادل احملاربون االسرى ،او كما
يحدث في العالم السفلي للمافيات
*************
رسول حمزاتوف
«ال يغرنك ســهولة الصعــود إذا كان املنحدر
وعراً».

السليمانية ـ عباس كاريزي:
قدمت حركة التغيير طعنا ً طالبت
فيه بالغــاء قرار مجلس املفوضني
الذي ينــص على اعادة العد والفرز
اجلزئــي الصــوات الناخبــن في
املراكز الــواردة بحقها شــكاوى
بوجود شــبهات تزوير فقط ،خالفا
للتعديل الثالث الذي اجراه مجلس
النواب على قانون االنتخابات والذي
ينص على اعادة العد والفرز الكلي
الصــوات الناخبني فــي انتخابات
مجلس النواب العراقي.
وعدت احلركــة في مذكرة قدمتها
ّ
الى الهيئة القضائية لالنتخابات
تلقت الصباح اجلديد نسخة منها،
قرار مجلس املفوضني باعادة العد
والفــرز اجلزئي مخالفــة صريحة
للمــادة ( )1مــن قانــون التعديل
الثالث لقانــون مجلــس النواب
العراقي رقم  45للعام .2013
وتابعــت املذكرة»ينــص قانــون
التعديل الثالث لقانون االنتخابات
على ان تلتــزم املفوضيــة باعادة
العــد والفرز اليدوي لــكل املراكز
االنتخابية ،في عموم البالد بحضور
وكالء الكيانات السياسية ويلغى
العمــل بجهــاز تســريع النتائج
االلكترونية ويشــمل هــذا العد
والفرز احملطــات كافة حتى امللغاة
منها».
وقالت احلركة ،ان قــرار املفوضية
فضال عــن انه يخالف املــادة اوال
من قانــون التعديل الثالث لقانون
االنتخابــات فانــه ســيؤدي الى
عدم الكشــف عن حاالت التزوير
التي حدثــت في معظــم املراكز
االنتخابيــة ،وميهــد الطريق امام
وصــول املزورين الى مجلس النواب
من دون وجه حق.
وطالبت احلركة في املذكرة بنقض
قرار مجلس املفوضــن والزامهم
بتطبيــق قانون التعديــل الثالث
بكل مواده الدســتورية ،عدا املادة
( )3التي نقضتها احملكمة االحتادية.
بــدوره قــال رئيس كتلــة حركة
التغيير في مجلــس النواب كاوة
محمــد ،ان التزويــر احلاصــل في
االنتخابــات كبيــر جــدا في ظل

تلزم المادة الثانية من
القانون المفوضية
باجراء العد والفرز
اليدوي لجميع
المحطات االنتخابية
سواء المقدم
بخصوصها شكاوى
او طعون او التي لم
يقدم ،بينما تقول
الفقرة رابعا ،ان على
المفوضية االستعانة
بالخبراء من االمم
المتحدة في عملية
العد والفرز اليدوي

انتخابات االقليم
ثبوت فشــل اجهزة العــد والفرز
االلكترونية ،واثبــات التحقيقات
التي اجريــت بحصــول خروقات
وتالعب كبير ،ما يلــزم املفوضية
باعادة العد والفرز الكلي الصوات
املقترعــن ،وفقا للتعديــل الذي
اجراه مجلس النــواب على قانون
االنتخابــات .وتوقــع محمــد في
تصريح للصباح اجلديد ،ان يتمكن
مجلس النواب من حتقيق النصاب
القانوني في جلسة اليوم اخلميس،
مشيرا الى ان كتلة حركة التغيير
ستشــارك في اجللسة ،اال انها لن
تصوت للفقرة التي تطالب بتمديد
عمل مجلــس النواب النه مخالف
للدستور ،وان مشاركتهم ستكون
اللزام املفوضية باعادة العد والفرز
الكلي الصوات الناخبني.
وفي معرض رده على سؤال عن املدة
التي ســيأخذها اعادة العد والفرز

الكلي الصــوات الناخبــن ،يدويا ً
والتي قد تطول الشــهر ،والنتائج
واالثار التي ميكن ان يخلفها ،ووجود
مطالبات باالكتفاء باعادة عد وفرز
خمسة او عشرة باملئة من االصوات
في حال ثبــوت وجود اختالف كبير
بني النتائح املعلنة وما موجود في
الصناديق عندها ميكن الذهاب الى
احتســاب كلي لالصــوات ،اضاف
كاوة محمــد ،ان الشــيء االهم
بالنســبة للعملية السياســية
والعملية الدميقراطيــة ،ان يكون
للعــراق برملان نزيــه وقانون وليس
برملان جاء عبر التزويــر واخلروقات،
واردف واذا مــا اخذت تلك العملية
وقتا طويــا ،فهي افضــل من ان
تأتي باملزورين وغير املستحقني الى
مجلس النواب دون وجه حق.
وتابــع ان من يطلــق التصريحات
بحصــول توتــر ومشــكالت قد

يخلفها اعــادة العد والفرز اليدوي
فــي حال اظهــرت عمليــة العد
تغييــرا في النتائــج املعلنة ،يريد
التســتر على التزويرات واملزورين،
ومينــع تصحيح مســار العملية
الدميقراطيــة في البــاد ،وان تلك
التصريحات تهــدف لذر الرماد في
العيون ،وان هؤالء هم من تســببوا
باحداث هــذه االزمــة التي كانت
البالد في منآى عنها فيما لو كانت
االنتخابــات قد متت بنحــو نزيه،
عادا ما حصل من خروقات مهزلة
انتخابية وال ميكن السكوت عنها.
وحول موعد البــدء بالعد والفرز
اليــدوي اضــاف محمد انــه كان
يفترض البدء بعملية العد والفرز
اليدوي بعد الغــاء العمل باجهزة
تســريع النتائج ،وان جلسة اليوم
ستحســم الكثيــر مــن االمور
املتعلقة باالنتخابات.

وعلــى صعيد ذي صلــة حصلت
الصباح اجلديد على نســخة من
قانــون التعديــل الرابــع لقانون
االنتخابــات ،الــذي يعتزم مجلس
النواب التصويت عليه في جلسة
اليوم اخلميس ،والذي تنص الفقرة
االولى من مادته االولى على اعتبار
النتائج املعلنة من قبل املفوضية
لالنتخابــات باالعتماد على اجهزة
تسريع النتائج االلكترونية ملغاة
وال اثر قانون لها.
كما تلزم املادة الثانية من القانون
املفوضيــة باجــراء العــد والفرز
اليدوي جلميــع احملطات االنتخابية
سواء املقدم بخصوصها شكاوى
او طعون او التي لــم يقدم ،بينما
تقــول الفقــرة رابعــا ،ان علــى
املفوضية االســتعانة باخلبراء من
االمم املتحدة في عملية العد والفرز
اليدوي.

كمــا يدعو قانــون التعديل الرابع
لقانــون االنتخابــات ،الــى اعادة
االنتخابات فــي الدائرة االنتخابية
التي تبلغ نســبة االخطاء والتزوير
فيها ( ،)20%مبا ميكن ان يخل بنتائج
االنتخابات في تلك الدائرة.
بينما نصت املــادة ثالثا من تعديل
القانون على متديــد عمر مجلس
النــواب حلــن مصادقــة احملكمة
االحتاديــة على نتائــج العد والفرز
اليــدوي ،التي ميكن لهــا ان حتدث
جدال بني الكتل التي ستشارك في
جلســة اليوم ،فضالً عن تعارضها
مع قرار احملكمــة االحتادية الرافض
لتمديــد عمــر مجلــس النواب،
وتضمن القانون ايضــا في مادته
الرابعــة اعفــاء املــدراء العامني
ومعانيهــم ومدراء االقســام في
املفوضية ممن شــاركوا في عملية
احتساب العد والفرز االلكتروني.

العراق يسعى لتطوير التعاون المشترك مع كندا في المجاالت كافة
بغداد ـ الصباح الجديد:
اكــد األمني العــام جمللــس الوزراء
مهــدي العــاق ،امــس االربعاء،
رغبة العراق بتطويــر افاق التعاون
املشترك في اجملاالت كافة مع كندا،
مشــيدا بجهود احلكومة الكندية
في دعم العراق.
وذكر بيان للمكتب االعالمي المانة
مجلس الــوزراء ،تلقــت «الصباح

اجلديد» نســخة منــه ،ان العالق
«اســتقبل صباح امس في مكتبه
ببغــداد ،القائم بأعمال الســفارة
الكندية فــي العراق انــدرو تيرنر،
واملدير التنفيذي لعالقات الشــرق
األوســط ســيان ام بويــد ،وبحث
معهما عددا من امللفات».
وأشــاد العــاق بحســب البيــان
«بجهود احلكومة الكندية في دعم

العراق» ،مؤكــدا «رغبة العراق في
تطوير افاق التعاون املشــترك في
اجملاالت كافة مع كندا».
وبني العــاق ان «احلكومة العراقية
تركــز على خطــة عمــل وطنية
شــاملة جديدة لعام  ،2019للنظر
بقضايا التنوع االجتماعي وحقوق
االنســان وتطبيق القانــون وتعزيز
مفاهيــم الدميقراطية ،واملســاواة

بني اجلنسني ،ومتكني املرأة والفتيات،
وهــذه املواضيــع مدرجــة ضمن
أولوياتها».
واشــار البيــان الــى ان «القائــم
باألعمــال الكنــدي كشــف عن
اســتراتيجية كندا لدعم مشاريع
البنــاء واالســتثمار والقضايــا
االنســانية ومســاعدة النازحني،
ومشــاركة املــرأة ومتكينها داخل

اجملتمع ،من خالل مشاريع التعليم
والصحــة والقضايا السياســية
واألمنية».
واضاف ان «احلكومة الكندية تدعم
ملف إعــادة االســتقرار للمناطق
احملــررة ،عبــر تقــدمي املســاعدات
القصيرة االمــد والطويلة األمد»،
مؤكدا ً ان االســتراتيجية مستمرة
لغاية .2019

يجــدر اإلشــارة الــى ان احلكومة
الكنديــة أعلنــت مســبقا عــن
مباشرتها بإجراءات تنفيذ قرار منح
العراق قرضا ً مبقدار  200مليون دوالر،
وتخصيص مســاعدات إنســانية
لترســيخ االســتقرار بقيمة 400
مليون دوالر ،وذلك ضمن املســاعي
الدوليــة لتثبيــت االســتقرار في
البالد.

تقـرير

هل تنجح روسيا في تبديل الموقف المصري من الغرب؟
آنا بورشفسكايا*
فــي شــهر آب/أغســطس ،2017
استأنفت القوات االميركية واملصرية
«منــاورات النجــم الســاطع» بعد
انقطــاع دام ثمانيــة أعوام بســبب
ٍ
«الربيــع العربي» من جهــة وغضب
الرئيس االميركي السابق باراك أوباما
من انتهــاكات مصر حلقوق اإلنســان
من جهة أخــرى .وهذه املنــاورات هي
عبــارة عن متارين عســكرية تقام مرة
كل ســنتني الســتعراض التحالــف
السياســي بني واشــنطن والقاهرة
والعالقــات العســكرية الوثيقة بني
البلدين .وقد جاءت املنــاورات األخيرة
لتكلل فترة انسجام ووئام جديدة في
العالقات بني الواليــات املتحدة ومصر
والتي اســتُه ّلت مع انتخــاب الرئيس
ترامب واســتم ّرت مع زيارة رســمية
قام بها الرئيس املصري إلى واشــنطن
واإلفراج عن عاملــة اإلغاثة االميركية
آيــة حجازي بعــد فتــرة طويلة على
سجنها.
ولكن هل تستمر هذه العالقة الوطيدة
بني الواليــات املتحدة ومصــر؟ وإذا ما
تدهــورت هذه العالقــات على خلفية
العقوبــات التي فرضهــا الكونغرس
االميركي بسبب انتهاكات مصر حلقوق
اإلنســان من جهة واإلهمال البسيط
مــن جهة أخرى ،فهل ميكــن أن تكون
روسيا مستعدة لقلب املوقف املصري؟
بينما ال ميكن أن يتصور الدبلوماسيون
حدوث مثل هذا األمر على األرجح ،وهم
توجه مصر نحو الغرب
الذين اعتبــروا ّ

من املســ ّلمات على مدى جيل كامل،
فإن اجلواب على السؤال األخير
إيجابي
ٌ
لألسف.
طوال فترة احلرب البــاردة ،عدت مصر
أشــبه بجائزة مهمة يستحيل صرف
النظــر عنها .ومثا ٌل علــى ذلك هو أن
الرئيس آيزنهاور لم يتص َّد إلســرائيل
فحســب ،بل لدولتــن حليفتني في
«منظمة حلف شــمال األطلســي»
أيضا ً هما فرنســا وبريطانيا العظمى
عنــد إقدامهمــا على اجتيــاح مصر
من أجل إبطــال عمليــة تأميم قناة
الســويس في عهد الرئيــس املصري
جمال عبــد الناصر .ومــع ذلك ،فقد
انضمــت مصر إلى احملور الســوفيتي
ّ
وقامت بإرســال ط ّياريهــا للتد ّرب في
روســيا إلــى أن تكللــت العالقــة بـ
«معاهدة صداقة» فــي عهد الرئيس
أنور الســادات ،خلف عبد الناصر .لكن
الدبلوماســية االميركيــة احلكيمة
متكنت من إعادة مصر إلى صف أميركا
حيث بقيت ركنا ً أساســيا ً لسياسة
األمن اإلقليمي لــدى الواليات املتحدة،
خاصة بعد اتفاقية السالم التي أبرمت
بني مصر وإسرائيل في «كامب ديفيد».
ولكن فــي الوقت الذي يســعى فيه
الرئيس الروسي فالدميير بوتني إلى إزاحة
النفوذ االميركي في الشــرق األوسط
واالرتقاء مبكانة روســيا كقوة عظمى،
أصبحت القاهرة تزداد أهمية بالنسبة
ملوسكو .على سبيل املثال ،وافق بوتني
على استئناف الرحالت اجلوية الروسية
إلى مصر بعد أن مت تعليقها في العام
نفســه بعد الهجــوم اإلرهابي الذي
أســقط طائرة ركاب روسية في رحلة
جماعية أســفر عن مقتــل أكثر من

مناورات النجم الساطع بني اجليش االميركي واملصري
مائتَي سائح روسي .وتأتي هذه اخلطوة
في الوقت نفسه الذي قامت فيه «جلنة
اخملصصــات التابعة جمللس الشــيوخ
االميركي» بتعليق مســاعدات ملصر
بقيمة  300مليــون دوالر إلى حني دفع
مصر تعويضــا ً ملواطن أميركي أصيب
بجراح عندما أطلق اجليش املصري النار
على مجموعة من السياح بالقرب من
احلدود الليبية.
وتعود أهميــة هذا األمر إلــى اعتماد
االقتصــاد املصري بشــكل كبير على
السياحة وألن روســيا تُعد منذ سنني

طويلة املصدر الوحيــد األكثر أهمية
للســياح الوافدين إلى مصــر .ففي
عام  ،2010على ســبيل املثال ،أي قبل
«الربيع العربي» ،أدخلت السياحة على
االقتصاد املصري عائدات ناهزت الـ 13
مليار دوالر .وهناك فوائد غير مباشرة ال
تعد وال حتصى ال تعكســها احلسابات
الرســمية ،مــن بينها األمــوال التي
ينفقها الســياح في الشــارع ،والتي
لها جميعا ً أثــرا ً إيجابيــا ً كبيرا ً على
األسر املصرية .أضف إلى ذلك أن عودة
السياح الروس يساعد الرئيس املصري

احلالي عبــد الفتاح السيســي على
مقاومة املطالب الصارمة لـ «صندوق
النقــد الدولي» بإجــراء إصالحات في
مصر .أما موســكو فلها غايات خفية
من الشراكات االقتصادية .على سبيل
املثال ،ضمنت االتفاقيــة التي أبرمت
في  23أيار/مايو إلنشــاء منطقة جتارة
صناعيــة في بــور ســعيد ،املصالح
السياسية الروســية على كال جان َبي
قناة السويس.
فضالً عن ذلك ،يعمل الرئيس الروسي
على رعاية مصر بأساليب أخرى .ففي

كانون األول/ديسمبر  ،2017اتفق بوتني
والسيســي على صفقــة بقيمة 30
مليار دوالر تقوم روســيا مبوجبها ببناء
محطــة للطاقة النوويــة في مصر.
وجتدر اإلشــارة إلى أنه مــن املقرر بدء
عملية البناء بحلول الذكرى العاشرة
لقرار أوبامــا بالتخلي عن الشــراكة
النوويــة بني الواليــات املتحدة ومصر
والتــي كانت قد بدأت خالل إدارة جورج
دبليو بوش.
إلــى جانب ذلك ،تتطلــع القاهرة إلى
موســكو بشــكل متزايد مــن أجل
التعاون العســكري واحلصــول على
األســلحة ،وهذان أمــران يحتاجهما
أمس احلاجة  -ســواء
اجليــش املصري ّ
عــن حق أم عــن غير حــق  -في حربه
ضــد املتمرديــن املرتبطــن بتنظيم
«الدولة اإلسالمية» في شمال سيناء.
وفي حني غالبا ً مــا يوقف الكونغرس
االميركي شــحنات األســلحة
لدواع
ٍ
متعلقة بحقوق اإلنسانّ ،إل أ ّن روسيا
ال تنتابهــا أي هواجــس مماثلــة ،كما
أن بوتــن ال يحظر بيع األســلحة إلى
أطراف ثانية ،كمــا تفعل مصر أحيانا ً
لدعم األطراف املقاتلة بالوكالة عنها
فــي الصراع الليبي املســتمر .وأخيراً،
أجرى البلدان تدريبات بحرية مشتركة
ومتارين عسكرية أوسع نطاقاً ،وفي آذار/
مارس  ،2017نشــرت موسكو «قوات
خاصة» ملساعدة مصر على احلدود مع
ليبيا .وفي ظل هذه اخللفية ،ال ينبغي
أن يأتي قبول القاهرة للدور الروســي
في ســوريا مبنزلة مفاجــأة ألحد ،وهو
األمر بالنســبة لقرارهــا األخير بعدم
تلبية املطالب االميركية بإرسال قوات
مصرية إلى سوريا.

وفي كثير من األحيــان،
يغض احملللون
ّ
الطرف عن التو ّدد املصري إلى روســيا
بوصفه تز ّلف هدفه التضليل أو إعطاء
معــن عن مصــر .ولكن هذا
انطباع
ّ
االعتبــار خاطئ ،إذ تو ّفــر مصر أرضية
خصبــة لطموحات بوتــن .وفي هذا
الســياق قال خبير الشــؤون املصرية
فــي «جامعة تاوســون» روبــرت روك
الذي د ّرس عدة ســنوات في «اجلامعة
االميركيــة» بالقاهــرة« :لقــد اعتاد
الغــرب والواليــات املتحدة بشــكل
عام إلى التقليل من أهمية املشــاعر
القوميــة املصرية والنزعــة احملافظة
املترسخة على الصعيدين االجتماعي
والدينــي» ،مضيفــا ً أن «ملصــر النية
التامة بالســير على مســار مستقل
عن الواليــات املتحدة» .أضف إلى ذلك
أن املصريــن األكبر ســ ّنا ً ينظرون إلى
املاضــي ويســتعيدون الذكريات  -وإن
لــم تكن تلك نظرة دقيقــة  -بالقدرة
الشــرائية التي كانوا ميلكونها سابقا ً
عندمــا كانــت العالقات بــن االحتاد
السوفياتي ومصر وثيقة ،ال سيما في
ظل االقتصاد املصري املتداعي حالياً.
لقد اعتاد صناع السياسة االميركيون
ولفتــرة طويلــة وضع اســتراتيجية
الواليــات املتحدة جتاه مصــر كما لو
كانت القاهرة وواشنطن وحدهما على
الســاحة .ولكنهم ال يــرون أن هناك
لعبة أكبــر بكثير ،واملؤســف أن هذا
اجلهل قد يحرم الواليات املتحدة قريبا ً
من أحد أهم حلفائها العرب.
*آنا بورشفســكايا زميلة «آيرا وينر»
في معهد واشنطن.
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بسبب رخص ثمنها وسهولة عبورها للحواجز الطبيعية واالصطناعية

تقديم الخدمات المالية

الدراجة النارية ..أداة داعش المفضلة
للتنقل جنوب وغربي نينوى

في الرافدين

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مصرف الرافدين التوصل الى شــراكة
مع جهات من أجل تسهيل العمليات املالية
وتخفيــف عبء املراجعات املعقــدة والروتني
اإلداري.
وقال املصرف في بيان تلقت "الصباح اجلديد"
نســخة منه "إنه بدأ مبادرة (تكاتف) لتطوير
واقــع املدفوعات والنهــوض باخلدمات املالية
التي تقــدم الى جميع شــرائح اجملتمع على
هامش معــرض (جتكس) الســنوي الدولي
للتكنولوجيا الذي افتتــح في معرض بغداد
الدولي".
واوضح ،أن "املبادرة عبارة عن شــراكة ما بني
مصرف الرافديــن والشــركة العامة للبريد
والتوفيــر وهيئة التقاعد العامة وشــركات
أخرى".
وأضــاف ان "املبــادِرة تأتــي العتمــاد أحدث
التقنيات املتطورة التي تسهل تقدمي اخلدمات
املالية املواطنني".

نينوى ـ خدر خالت:
كشــف مصدر أمني عراقي عن
ارتفــاع وتيــرة اســتعمال بقايا
تنظيم داعش اإلرهابي للدراجات
الناريــة فــي تنقالتهــم مبناطق
جنوبي املوصل وصوال الى مناطق
وعرة ترتبــط مبحافظات مجاورة،
ورمبا للعبور الى اجلانب الســوري
عبــر املنطقــة الصحراوية غربي
نينوى.
وقال مصدر برتبة مقدم في اجليش
العراقي فــي حديث الى "الصباح
اجلديــد" طلــب عدم الكشــف
عــن هويتــه ان "بقايــا تنظيم
داعــش االرهابي بــدأوا يعتمدون
بشــكل كبيــر علــى الدراجات
النارية فــي تنقالتهم وحتركاتهم
بعمــوم مناطق جنوبــي املوصل
وصــوال الى مناطق فــي االطراف
الشمالية مبحافظة صالح الدين،
كما يســتخدمونها في التنقل
باملناطق الصحراوية غربي نينوى
وصوال للحدود السورية".
واضــاف "ان رخــص ثمــن هذه
العجلــة التــي ميكن شــراؤها
بخمســمائة او ســتمائة دوالر
( 600الــف الــى  720الــف دينار
عراقي) وســهولة اســتخدامها
لعبــور حواجز طبيعيــة وجبلية
وصحراوية ،او حملها احيانا لعبور
ســواتر ومطبات اصطناعية ،دفع
بقايا التنظيم الى االعتماد عليها
في تنقالتهم وحتركاتهم ورمبا في
عمليات االســتطالع ونقل املؤن
واالعتــدة اخلفيفة واملتوســطة،
فضال عن امكانية اســتعمالها
في نقــل البريــد او التوجيهات
واالوامر من قياداتهــم االرهابية،
علما انــه في حــال تعطل هذه
االليات الصغيرة ميكن االستغناء
عنها وشــراء اخرى نظرا لالموال
الطائلة التي بحــوزة عناصر هذا
التنظيم االجرامي التي ســرقها

بقايا تنظيم داعش
االرهابي بدأوا يعتمدون
بشكل كبير على
الدراجات النارية في
تنقالتهم وتحركاتهم
بعموم مناطق جنوبي
الموصل وصوال الى
مناطق في االطراف
الشمالية بمحافظة صالح
الدين ،كما يستخدمونها
في التنقل بالمناطق
الصحراوية غربي نينوى
وصوال للحدود السورية

خمسة خطوط جديدة
للجوية العراقية

احدى دراجات داعش
من مؤسســات الدولة العراقية
او مــن نهب وبيع ممتلكات االهالي
باملناطــق التــي ســيطر عليها
ســابقا او بســبب دعمه من دول
ومنظمــات مشــبوهة من خارج
البالد".
ولفت املصدر الى ان "اغلب االوكار
التي مت استهدافها بضربات جوية
مبناطق جنوبــي املوصل او مبناطق
جبليــة وصحراوية فــي جنوبي
احملافظــة وغربها ،اثبتــت وجود
تلك العجــات ،حيث ان مداهمة
تلك املواقــع بينت لنا وجودا دائما
لهــذه العجــات مع توفــر مادة

البنزيــن اخملزنة ببراميــل وعبوات
بالستيكية في تلك االوكار او في
أماكن قريبة منها ،من اجل تأمني
التزود به لتلك العجالت ،والشيء
نفسه لبعض االوكار في مناطق
غربي نينوى".
منوهــا الى انه "فــي احد االوكار
اجلبلية جنوبــي نينوى عثرنا على
 8عجــات ناريــة ،اغلبها تعرض
لالضــرار بســبب القصف اجلوي،
فضــا عن وجود عجــات رباعية
الدفع ،ويبدو مــن حالة العجالت
ومن طريقة اخفائها ومواقعها ان
عملية االخفاء كانت ستســتمر

لوقــت طويــل ،وان االعتماد في
التحــركات كان علــى الدراجات
النارية بشــكل كبير ان لم يكن
بشــكل مطلق ،حيــث ان الطرق
لذلك الوكر ال يســمح اال بعبور
الدراجات ،مــع صعوبة بالغة في
تنقل السيارات االعتيادية".
ولم يســتبعد املصدر قيام "بقايا
تنظيــم داعش باســتعمال هذه
العجــات الناريــة بالوصول الى
احلــدود الســورية عبــر مناطق
صحراوية شاســعة غربي نينوى
والقدوم من هناك ايضا ،علما اننا
ال نستبعد وجود اوكار او مضافات

في تلــك املناطــق تعــد مبنزلة
محطات استراحة للتزود بالوقود
واملؤن ،النها مناطق شاسعة جدا
وال ميكن فرض السيطرة املطلقة
عليها ،لكــن ميكن احلد من هكذا
عمليات تســلل بني جانبي احلدود
من خالل دوريات االستطالع اجلوي
بالطائرات املروحية اخملصصة لهذا
الشــأن ،لكشــف تلك املضافات
وتدميرها واصطياد عناصر داعش
الذين يتنقلــون بالدراجات النارية
في عمق املنطقة الصحراوية بني
نينوى وسوريا".
ودعا املصدر "اجلهات اخملتصة الى

مالحقة اصحاب الدراجات النارية،
خاصــة تلــك املســتخدمة في
املناطق االهلة بالســكان وايضا
النائيــة وفي الطرقات الرئيســة
والثانويــة مبناطــق جنوبي وغرب
نينوى ،والتدقيق باالوراق الثبوتية
حلائزيهــا وبهويات مــن يقودها،
الن ذلك قد يســاعد في كشــف
عناصر داعش وكشــف مموليهم،
وبالتالي التضييق عليهم وقطع
احد خطوط امداداتهم سواء من
الناحية املادية كاملؤن واملياه او من
الناحيــة املعنوية وتقطيع صالت
الترابط بني هذه ؟؟؟

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن مدير عام اخلطــوط اجلوية العراقية
ميران فريــد ،أمس األربعاء ،بأن الشــركة
أكملت استعداداتها اللوجستية والفنية
املعنية بافتتاح العديد من اخلطوط اجلوية
املباشرة مع دول العالم.
وقال فريد في بيان تلقت "الصباح اجلديد"
نسخة منه ان هذا التوجه "ضمن سياسة
االنفتاح والتواصل مع شــتى دول العالم
لغرض االســتفادة من جميــع اإلمكانات
املتاحــة في مجــاالت العالج والدراســة
لتمكني القدرات العراقية بشــتى اجملاالت
وكذلك في مجال السياحة".
وأشار فريد الى ،ان "الوجهة القادمة للطائر
االخضر ســتكون في النمســا وفرنســا
وتونس وقبرص وأرمينيا وسوريا عبر افتتاح
مكاتب رسمية للشــركة بعد استكمال
جميع مستلزمات ذلك".
وأشــاد مدير عــام اخلطوط اجلويــة "بدور
شعبة التســويق في الشركة والتي تقوم
باعمــال وأدوار تهــدف إلضفــاء الرصانة
والعلمية من أجل تقــدمي افضل اخلدمات
وتسهيل كافة اإلجراءات من أجل التواصل
مع دول العالم".

تتمات ص1
مجلس النوّاب ينهي دورته باإلخفاق
في حسم أخطر القضايا التي عصفت
بالبالد
واكد وتــوت ان " هنالك اكثر من  20جلنة
حتقيقية شــكلت خالل الدورة البرملانية
وأصدرت توصياتها بشــأن مــا ُكلفت به
ولكــن لم تقم رئاســة اجمللــس مبتابعة
اجلهات املعنية بتنفيذ تلك التوصيات".
ألسباب سياسية
وبــدوره قال رئيس جلنة العمل والشــؤون
االجتماعيــة يونــادم كنــا "ليــس من
مهام البرملــان االعالن عــن النتائج التي
تتوصل اليهــا اللجان التحقيقية ،كونها
تتناول قضايــا امنيــة وقضائية وحقوق
النــاس ومصالح البلد ،بــل يقوم البرملان
بإحالة نتائج مــا تتوصل اليه اللجان الى
السلطتني التنفيذية والقضائية".
وبشــأن نتائــج التحقيق في ســقوط
املوصــل ،أكد كنا " 6شــخصيات كبيرة
عسكرية ومدنية ثبتت مسؤوليتهم عن
ســقوط املوصل ،وجرى إحالة اسمائهم
الى احلكومة والقضاء ،لكن لغاية االن لم
يجرِ أي حترك بحقهم السباب سياسية".
واشار الى ان "البرملان احال ملفات املوصل
وســبايكر وديالى والكــرادة الى احلكومة
واجلهات املعنية".
وأردف قائال ان "عــدد اللجان التحقيقية
التي تشكلت في البرملان  30جلنة حتقيقية
او اكثــر ،وتوصلت الى خيوط في القضايا
التــي حققت بهــا ،ولكن لــم تصل الى
نهايات املوضوع ،وكان على هيئة رئاســة
البرملــان ان تســتكمل التحقيقــات مع
احلكومة وتتابع امللفات ،وهذا لم يحدث".
وختــم حديثه بتحميل اللجــان والبرملان
ككل مسؤولية "التقصير ليس فقط في

اللجان التحقيقية ولكن بالبرملان ككل".
أما عضــو جلنة االمن والدفــاع البرملانية
هوشيار عبد اهلل ،فهو يحمل السلطات
الثالث مســؤولية عدم اتخــاذ االجراءات
بشــأن النتائج التي توصلت اليها اللجان
التحقيقية.
يقول عبد اهلل "كان هنالك مجموعة من
اللجان التحقيقية احلساسة في مجلس
النــواب ،منها جلنة تقصــي احلقائق في
سقوط املوصل وقضية النازحني وسبايكر
وعدم صرف رواتب اقليم كردستان وتهريب
نفط اقليم كردســتان ،البعض من تلك
اللجان أنهت تقاريرها ورفعتها الى هيئة
رئاســة البرملان والتي رفعتها بدورها الى
اجلهــات اخملتصة التنفيذيــة والقضائية،
ولكن مع االســف لم يحصل اي حترك من
السلطتني القضائية او التنفيذية".
وبني ان "جلنة تقصــي احلقائق في قضية
املوصل أعــدت تقريرا ً جيــدا جدا وذكرت
فيه اسماء املسؤولني عما جرى ،ولكن لم
ينفذ أي بند من التقرير".
ويؤكد عبــد اهلل "طرحنــا قضية بالغة
االهميــة للتحقيق واملتابعة ،وهي قضية
اموال الدولة العراقية املهربة ،ومت تشكيل
جلنة حتقيقية برئاسة النائب االول لرئاسة
البرملان همام حمودي ،والذي بسبب ادارته
للجنة لــم نتمكن من الوصول الى نهاية
للتحقيــق ،وانتهت الــدورة البرملانية من
دون اي حتــرك على الصعيد التشــريعي
للموضوع او تقدمي توصيات".
واشــار الــى ان اللجنة اخلاصــة مبتابعة
االمــوال املهربة "كانت مــن اكبر اللجان
التي تأسســت علــى مســتوى الدولة
العراقية ،حيث ضمــت الى جانب النواب
ممثلني عن البنك املركزي ووزارتي اخلارجية

والداخلية وهيئة النزاهة ،ولكن بســبب
نوع من التســويف وعدم اجلدية وســوء
إدارة اللجنة لم تنتج شيئا وفشلت فشال
ذريعا".
وخلص عبــد اهلل الى القول "املشــكلة
تكمــن في عــدم وجود عالقــة تكاملية
او متابعة بني الســلطات الثــاث ،وهذا
السبب الرئيسي لفشل الدولة العراقية.
القانونية النيابية تدعو البرملان
لعدم التورط بتمديد أعماله
وأورد عضــو اللجنــة النيابيــة أن "عدد
احلضور خالل جلســات القراءة للمقترح
كان قليــا للغايــة ،وأن مجلــس النواب
بالكاد اســتطاع أن يحقق نصــاب مترير
قانون التعديــل الثالث النتخابات مجلس
النواب ،في حــن أن قانــون متديد اعمال
مجلس النواب يبــدو اكثر تعقيدا ً وهناك
شــجب كبير له وهذه العوامل قد جتعل
من التصويت عليه مهمة صعبة للغاية".
ودعا اللويزي النــواب املؤيدين للقانون إلى
"احترام التداول السلمي للسلطة واملدد
الدستورية اخلاصة باعمال مجلس النواب
وان يحتكموا إلى نصوص الدســتور التي
تفيد بأن نهايــة اعمال الــدورة النيابية
احلالية ستكون يوم بعد غد السبت".
مــن جانبه ،يتوقع اخلبيــر القانوني حيدر
الصوفي أن يتم الطعن بقانون متديد عمر
مجلــس النواب مبجرد اعالنه ســواء نص
القانون على سريانه من تاريخ اقراره أو من
تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية".
وأضــاف الصوفي في تعليق إلى "الصباح
اجلديد" ،ان "احملكمة االحتادية العليا سبق
أن كان لها موقف من متديد عمل مجلس
النــواب في قرارهــا الصادر بدايــة العام

احلالي مبناســبة طلب تفسير قدمه نائب
رئيس مجلس النــواب همام حمودي حول
امكانية تأجيل االنتخابات العامة".
وأشــار إلى ان "القــرار القضائي تضمن
حينها أن اجللســة البرملانيــة االولى هي
التي تنعقد برئاســة اكبر االعضاء سنا ً
وتعد انطالقة للدورة النيابية التي تنتهي
بانتهاء السنة الرابعة التقوميية".
ويتوقــع الصوفي أن "تتمســك احملكمة
االحتادية العليــا مبوقفها الرافض لتمديد
عمر البرملــان كونها أكدت بالنص املطلق
ان امتداد الوالية خارج التواريخ احملدد تعد
ضربا ً واضحا ً للدستور".
يشــار إلى أن مجلس النواب يســعى في
جلساته االخيرة إلى مترير قانونني مثيرين
للجدل االول يقضــي بتمديد عمره حلني
املصادقة على نتائــج االنتخابات ،واالخر
التعديل الرابع لقانون االنتخابات وســط
انتقــادات كبيــرة من املهتمني بالشــأن
الدستوري.
االحتادية تطالب ببيان األساس القانوني
الستخراج نفط كردستان ومتهل أطراف
الدعوى لإلجابة
وأضاف الســاموك ،أن "اجللســة شهدت
حضور االطراف كافــة ،حيث ذكر املدعي
وزيــر النفط اضافة لوظيفتــه أن املدعي
عليــه وزير الثــروات الطبيعية في اقليم
كردســتان قد امتنع عن تســليم النفط
اخلــام املنتج مــن االقليم الــى احلكومة
االحتاديــة باالضافة الى انــه قام بتصدير
النفط اخلــام خارج العــراق دون موافقة
احلكومة االحتادية مخالفــا بذلك احكام
الدستور والقوانني ذات الصلة".".
وأوضــح أن "احملكمة بعــد ما وقفت على

طلبات املدعي الواردة في عريضة الدعوى
وفي الئحــة الحقة لها ولكــون موضوع
الدعوى يخص اطراف اخــرى مبوضوعها،
قررت في اجللســات السابقة ادخال رئيس
الــوزراء ،ووزيــر املاليــة االحتــادي ،ورئيس
حكومة االقليم /اضافــة إلى وظائفهم
اشــخاص ثالثة للوقوف على مواقفهم
الدســتورية من موضــوع الدعوى بعدما
تيقنت ان املوضوع هــو نزاع بني احلكومة
االحتادية واالقليم ويكــون النظر فيه من
اختصاصهــا وفــق املــادة ( /93رابعاً) من
الدستور".
وأشار الســاموك ،إلى أن "احملكمة أكدت
وردود اجلــواب مــن رئيس مجلــس الوزراء
االحتــادي ووزيــر املالية االحتــادي /اضافة
لوظيفتهما ،ولم يرد جواب رئيس حكومة
االقليم /اضافــة لوظيفته ،وبعد االطالع
علــى االجوبة وجــد انها لــم تركز على
النقــاط املطلوبــة حلســم الدعوى الن
موضوع الدعوى يســتند املدعي فيه الى
املادتني ( )111و( )112من الدستور".
وتابع بالقــول إن "احملكمة االحتادية العليا
وجدت أن املادة ( )111من الدستور قد اوردت
احلكم العام لثــروة النفط والغاز ونصها
(النفط والغــاز هو ملك لكل الشــعب
العراقــي بــكل االقاليــم واحملافظــات)،
ورســمت املادة ( )112من الدستور كيفية
تنفيــذ حكم املــادة ( )111منه وان يكون
ذلك مبوجــب قانون يصدره مجلس النواب
وان القانون املعني لم يصدر حلد تاريخه".
وبني الســاموك ،أن "احملكمة تريد أن تقف
على كيفية جريان عملية تطبيق احكام
املادة ( )111من الدســتور ،بشــأن النفط
والغاز بدء من اســتخراجه ومرورا بالبيع
وكيفية توزيــع محصلة البيع وهل هناك

قانــون ينظم هذه العمليــة غير القانون
الــذي تطلبته املادة ( )112من الدســتور،
والذي لــم يصدر حلــد االن وهــل هناك
اتفاقــات ثنائيــة بني احلكومــة االحتادية
وحكومــة االقليم وحكومــات احملافظات
املنتجة للنفــط او غير ذلك من تعليمات
أو غيرها".
وختــم بالقول " بناء عليه طلبت احملكمة
االحتاديــة العليــا مــن اطــراف الدعوى
واالشــخاص الثالثة بيان ذلك لتستطيع
حســم املنازعــة بــن وزارة النفط وبني
وزارة الثــروات الطبيعيــة فــي االقليم
وفقــا الختصاصاتها املنصــوص عليها
في الدســتور ولغرض متكينهم من ذلك
وبطلبهــم تقرر تأجيــل املرافعة الى يوم
.2018/8/14
التعديل الرابع لقانون انتخابات
مجلس النوّاب مثير اجلدل يصوّت عليه
اليوم
مع ســجل الناخبــن علــى ان تتضمن
املطابقة (اســم الناخب ,رقــم البطاقة
التموينيــة ,ســجل مديريــة الســفر
واجلنســية ,احملافظة) وفي حال عدم حتقق
من صحــة املعلومات اعاله يعتبر الصوت
باطال".
وتضمن أيضــا ً "إلغاء نســبة التخطي
البالغة ( ،)15%واذا بلغت نســبة األخطاء
والتزويــر او احدهمــا مبــا يخــل بنتائج
االنتخابات في أي دائرة انتخابية في العراق
( )20%فيتــم اعادة االنتخابــات في تلك
الدائرة فقط".
وعلى الرغم مــن أن التعديل اكد على ان
"اعمــال مجلس النواب للــدورة النيابية
الثالثــة تنتهي فــي  ،"2018/6/30إال أنه

تضمن "التمديد العمــال الدورة النيابية
الثالثة جمللس النواب حلني مصادقة احملكمة
االحتاديــة على نتائج العــد والفرز اليدوي
املشار اليه في أحكام هذا القانون".
كمــا ركز التعديــل على "إعفــاء املدراء
العامني ومعاوني املــدراء العامني ومدراء
األقســام في املفوضية املشــاركني في
عملية احتســاب العد والفرز االلكتروني،
وجمللس املفوضني اتخاذ ما يلزم".
واكد على "اســتبعاد املرشــحني الذين
يثبت لصاحلهم التزوير".
وزير الدفاع األميركي ّ
ينفذ
أوامر لترامب ال تلقى استحسانه
فالى جانب انســحاب ترامب من االتفاق
النووي االيراني وفرضه ضرائب على واردات
بالده من الفوالذ واالملنيــوم ،وهما االمران
اللذان عارضهما ماتيس ،فوجىء الوزير في
العديد من املرات بقرارات بشــأن عدد من
القضايا التي يجب في العادة ان يستشار
بها.
وفوجئــت وزارة الدفــاع االميركيــة
(البنتاغــون) عندما اعلــن الرئيس مطلع
نيســان/ابريل على هامش اجتماع للبيت
االبيض مــع قادة البلطيق ،انه سينشــر
احلرس الوطني على احلدود مع املكســيك
"حتى نستطيع بناء جدار ووضع اجراءات
امنية مناسبة".
وفــي  12حزيران/يونيو اعلــن ترامب وقف
التدريبــات العســكرية املشــتركة بني
القــوات االميركيــة والقــوات الكورية
اجلنوبية بعد لقاء تاريخي مع زعيم كوريا
الشــمالية كيم جونغ اون في سنغافورة،
ووصف تلك املناورات بأنها "اســتفزازية"
و"مكلفة جدا".

الملف األمني

انفجار عبوة الصقة بمنطقة الرضوانية جنوبي بغداد * مقتل مسؤول مشاجب "داعش" باشتباك مسلح في كركوك

القبض على  7مطلوبين للقضاء بمواد قانونية شتى في الديوانية * خمسة من عناصر داعش في قبضة شرطة نينوى
بغداد – انفجار الصقة
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية
امــس األربعاء ،بأن مدنيــا ً أصيب جراء
انفجار عبوة الصقة موضوعة أســفل
عجلته جنوب بغداد.
وقال املصدر إن "عبــوة الصقة مثبتة
أســفل عجلــة مدنية انفجــرت ،في
أثناء مرور العجلة مبنطقة الرضوانية،
ما أســفر عن إصابــة صاحب العجلة
بجروح"  ،مضيفا أن "قوة أمنية طوقت
مكان احلــادث ومنعت االقتــراب منه،
فيما نقل اجلريح إلى أقرب مستشفى
لتلقي العالج".

تدمير أربع مضافــات وتفكيك عبوات
ناسفة في حوض حمرين شمال شرق
بعقوبة.
وقال الفريق الركن العزاوي إن "القوات
األمنية املشتركة جنحت مع الساعات
األولى النطالق العملية العسكرية في
حمرين(85كم شمال شرق بعقوبة) من
تدمير أربــع مضافات لداعش وتفكيك
أربــع عبوات ناســفة وضبــط دراجة
نارية"  ،مضيفا أن "العملية مستمرة
فــي حتقيق أهدافها وهــي البحث عن
اخملتطفني الســتة لدى تنظيم داعش
ضمــن مناطق واســعة ومترامية في
حمرين في تضاريس معقدة للغاية".

ديالى – عملية عسكرية
كشــف قائد عمليات ديالــى الفريق
الركن مزهر العزاوي امس األربعاء ،عن

كركوك – اشتباك مسلح
اعلــن قائد الشــرطة االحتادية الفريق
رائد شــاكر جودت امس االربعاء ،مقتل

مسؤول مشاجب "داعش" في اشتباك
مسلح مع قوة من الشرطة االحتادية.
وقال الفريق جودت ان "قوة من الشرطة
االحتادية اشــتبكت صبــاح يوم امس
مع عناصــر داعش فــي منطقة وادي
الشــحة ،بعد تطهير قرية دكشمان
الصغرى وتفتيش البزول التي حتيط بها
واالراضي الزراعية" ،مبينا ان "العملية
اســفرت عن قتل االرهابــي املكنى أبو
أيوب مســؤول املشاجب في مايسمى
بوالية الرشاد وهو شقيق اإلرهابي برزان
هندي املكنى أبو سليمان اجلوالي".
االنبار – ضربات جوية
افادت قيادة عمليــات محافظة االنبار
امــس االربعــاء ،بان طيــران التحالف
الدولي دمر انفاقــا لـ"داعش" بخمس
ضربات جوية غربي احملافظة.

وقالت القيــادة ان "طيــران التحالف
الدولــي دمــر  4انفــاق لداعــش في
منطقة الســاجية شــمال الطريق
الدولي السريع غربي االنبار"  ،مضيفة
ان "تدميــر هذه االنفــاق جرى بخمس
ضربات جوية" ،كان يستخدمها داعش
كمخابئ له".
النجف – عمليات دهم
أعلن مصدر امني في مديرية شــرطة
محافظــة النجف امــس األربعاء ،ان
مفرزة امنيــة القت القبض على ثالثة
مطلوبــن على وفــق مــواد قانونية
مختلفة في احملافظة.
وقال املصدر إن "مكافحة اجرام النجف
ألقت القبض على ثالثة مطلوبني على
وفق مــواد قانونية مختلفة في أماكن
متفرقة مــن احملافظــة"  ،واحيلو الى

القضاء لينالوا جزاءهم العادل .
كربالء – اعتقال مطلوب
اكد مصدر امني في شرطة محافظة
كربــاء امــس االربعاء ان قــوة امنية
متكنت مــن اعتقال متهم بقتل عميد
ركن متقاعد في احملافظة.
وذكر املصدر ان اجملرم وهو من محافظة
ذي قار الذي قتل العميد الركن املتقاعد
صكبان كاظم اجلاسم قبض عليه في
كربالء "  ،مضيفــا ان " قيادة عمليات
ذي قار ارســلت قوة لتسلمه من مركز
شرطة العباسية لنقله اليها" .
الديوانية – عمليات دهم
افــاد مصدر امني في مديرية شــرطة
محافظــة الديوانيــة امــس االربعاء،
بالقاء القبض علــى  7مطلوبني مبواد

قانونية مختلفة مــن ضمنها جنائية
في محافظة الديوانية.
وذكر املصدر ان "املفــارز التابعة ملراكز
اإلصــاح ونفــر والشــافعية متكنت
بعمليــات دهــم وتفتيش مــن إلقاء
القبــض علــى  7متهمــن كونهم
مطلوبــن للقضــاء مبــواد قانونيــة
مختلفــة من ضمنهــا قضايا جنائية
تتعلــق بالقتل على وفق املــادة "406
 ،وقــد جــرى التحقيق مــع املتهمني
في التهم املســندة اليهــم من اجل
احالتهم الى القضاء".
ذي قار – اطالق نار
اعلن مصدر امني فــي وزارة الداخلية
امس االربعــاء ،القــاء القبض على 3
متهمــن الطالقهــم نار علــى منزل
مواطن بقضاء الرفاعي في ذي قار.

وقال املصدر ان "مركز شرطة الرفاعي
في ذي قار متكن من القاء القبض على
 3متهمني الطالقهــم النار على منزل
مواطنة بالقضاء".
نينوى – اعتقال مطلوبني
اكد املتحدث باسم وزارة الداخلية امس
االربعــاء ،اعتقال خمســة من عناصر
"داعش" في اجلانب االمين من املوصل.
وقال املتحــدث اللواء ســعد معن ان
"قيادة شــرطة نينــوى القت القبض
علــى خمســة عناصر مــن عصابات
داعــش اإلرهابية بينهم من كان يعمل
مبا يســمى األمنية واخر بصفة مقاتل
في صفوف التنظيــم"  ،مؤكدا القاء
القبض عليهم خــال تنفيذ عمليات
تفتيش في منطقة حــي العامل في
اجلانب األمين ملدينة املوصل".
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نتائج الثالث المتوسط
بغداد  -الصباح الجديد:
اكــدت وزارة التربية اســتعداداتها العالن نتائج
الثالث املتوســط اليوم اخلميــس املوافق  28من
حزيران اجلاري.
واوضحت الوزارة فــي بيان لها اطلعت « الصباح
اجلديد» على نسخة منه ان نتائج الثالث املتوسط
ستعلن اليوم في مديريات ( الرصافة ، 1الرصافة2
 ،الرصافة ، 3الديوانية  ،البصرة  ،النجف االشرف
 ،ديالى  ،الناصرية  ،ميسان  ،الكوت).

وزير الكهرباء يتابع
تجهيز الطاقة

لمحافظة ديالى
بغداد  -الصباح الجديد:
اكد وزيــر الكهرباء املهندس قاســم محمد
الفهداوي ،بانه يتابع شــخصيا جتهيز الطاقة
الكهربائية الــى محافظة ديالــى بعد اعادة
تشــغيل محطــة املنصوريــة الغازية ،فضال
عــن متابعة التجهيــز في العاصمــة بغداد
واحملافظات وحتقيق العدالة في التوزيع.
وشــدد الوزير خالل اجتماعــه اليومي باملالك
املتقــدم في الــوزارة امــس االول الثالثاء على
احملافظــة علــى انتــاج الطاقــة الكهربائية
املتحقق من خــال ضمان جتهيــز الوقود من
وزارة النفــط ومتابعة ذلك بشــكل متواصل،
والتنسيق املستمر مع شركاتها.
ووجه املهندس الفهداوي على متابعة موضوع
حتويل املبالغ املســتحقة عن استيراد الطاقة
الكهربائية من اجلمهورية االسالمية في ايران،
لضمان اســتمرارية جتهيز منظومة الكهرباء
العراقية من اجل إســنادها في أشــهر حمل
الذروة لتنعكس إيجابا ً بزيادة ساعات التجهيز
للمواطنني.
واوعز الوزير بتشكيل جلنة فنية عالية املستوى
تتابــع اعمــال صيانــات احملطــات التحويلية
وخطوط نقل الطاقة الكهربائية ،وتقييم هذه
الصيانــات ،اضافة الى تقدميها اســتراتيجية
عمل مســتقبلية ومقترحات إيجابية لتقليل
األحمال وفك االختناقات.

النقل البحري تحصل على
شهادة (المطابقة) من

هيئة التصنيف الفرنسية
البصرة  -الصباح الجديد:
حصلت الشــركة العامة للنقــل البحري احدى
تشــكيالت وزارة النقــل على شــهادة (االمتثال
واملطابقة  )Docمن هيئة التصنيف الفرنســية
.BV
وقال مدير عام الشــركة عبد الكــرمي كنهل ان
الشــركة حققت هذا االجناز بعد أن طبقت بواخر
النقل البحري الشروط واملعايير البحرية الدولية
واملطلوبــة بحســب قوانيني املنظمــة البحرية
الدولية( )IMOوهيئة التصنيف الفرنســية التي
تعد ثاني اكبر هيئات التصنيف في العالم.
و اضاف كنهل أن بواخر النقل البحري أستطاعت
وبجدارة احلصول على شــهادة دولية مهمة في
مجــال االدارة االمنة  ، ISMوأن بواخر الشــركة
العامة للنقــل البحري ستســتمر باألبحار في
جميع بحار ومحيطات العالم مبوجب الشــهادة
الدولية ملدة()٥سنوات مقبلة .
وبــن املدير العام أن هيئة التصنيف الفرنســية
ارســلت فرق تفتيش بحرية دولية منذ شــهور
ملعرفة أمكانية عمل الطواقم البحرية العراقية
في البواخــر  ،مؤكدا حتقيق هذا االجنــاز امنا جاء
بفضل مهنيــة وزير النقل الذي قدم للشــركة
اشــكال الدعم كافة  ،وال انســى العمل املهني
لطواقمنا وتكاتف جميع اجلهود حتى أستطاعت
شــركتنا احلصــول على هذا الترخيــص الدولي
للعمل في جميع البحار واحمليطات بالعالم .

بالتنسيق مع منظمة الفاو الدولية

ورشة عمل للسيطرة على مرض أنفلونزا الطيور
متابعة الصباح الجديد:

أقامت دائرة البيطــرة في وزارة
الزراعة امس االربعاء ورشة عمل
حول اإلجراءات الواجب اتخاذها
للســيطرة على مرض أنفلونزا
الطيور
والقــى الوكيــل الفنــي لوزارة
الزراعــة الدكتــور مهدي ضمد
القيســي كلمة نيابة عن الوزير
اســتعرض فيها أهميــة مثل
هذه اللقاءات ملواكبة التطورات
العلمية في العالــم ،موضحا
سياسة الوزارة في احتواء الوباء
وتطويــق احلالة ،ومــدى أهمية
البحث العلمي الســهامه في
توفير األمن الغذائي للمواطن .
كما تطرق مستشار الوزارة إلى
الــدورات املرضيــة التي تعرض
لها العــراق ،وجهــود الوزير في
متابعتــه الشــخصية لالزمة
األخيــرة ،حينمــا ظهــر الوباء
في محافظة واســط  ،مشيدا
بجهود العاملــن في مختبرات
دائرة البيطرة والتي أثبتت تطابق
نتائجها مــع اخملتبرات املرجعية
العاملية.
وحتدث في الورشــة ايضا مدير
عام دائــرة البيطرة عــن تاريخ
املــرض وخطــوات الدائــرة في
التصدي له  ،فيما اشار الدكتور
باســم العضاض في محاضرته
الى كيفيــة تعامل بعض الدول
مع املرض ،فيما اســتعرض كل
من الدكتور ثائر صبري والدكتور
ميثــاق عبــد احلســن الوضع
الوبائــي فــي العــراق واخلطة
الوطنية للســيطرة عليه ومن
ثمة احتوائه.
بعد ذلك القى الدكتور حســن
احمــد عطية محاضــرة حتدث
فيهــا عــن انــواع اللقاحــات
املستعملة في عالج هذا املرض
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تناولت الورشة انواع
اللقاحات المستعملة
في عالج هذا المرض
الذي يفتك بماليين
الطيور والدواجن في
شتى بلدان العالم
سنويا

Hلسيطرة على أنفلونزا الطيور

الــذي يفتــك مباليــن الطيور
والدواجن في شتى بلدان العالم
ســنويا  ،فيما اوصت الورشــة
باتخاذ عدد مــن االجراءات التي
مــن شــانها احلد مــن خطورة
مرض انفلونزا الطيور عن طريق
احتوائه.
على صعيــد متصل اكدت وزارة
الزراعــة على متابعــة اجلهات
ذات العالقــة الســعار احملاصيل
الزراعية في عــاوي بيع اجلملة
وذلك لضمان استقرارها وحماية
املنتج احمللي ومبا يخدم املواطن .

وحــث الوكيــل اإلداري للوزارة
الدكتــور مهدي ســهر اجلبوري
اجلهــات املعنيــة فــي وزارة
الداخليــة وأمانة بغداد وبلديات
احملافظات إلــى متابعة موضوع
أسعار السلع الزراعية من خالل
الهوامــش والتحميالت اإلدارية
في األســواق وعالوي بيع اجلملة
من أجل ضمان استقرار األسعار
 ،إضافة إلى حماية املنتج احمللي
ومبا يخــدم اســتهالك املواطن
خاصة مع زيادة اإلنتاج الوطني .
واكــد الوكيل االداري اســتمرار

وزارة الزراعة في عدم منح أجازات
االســتيراد لتســعة محاصيل
زراعيــة ( الطماطــة والبطاطا
واخليار والرقي والبطيخ والباذجنان
والفلفل والثوم والشجر ) لتوفر
املنتج احمللي والذي ميتاز بالطعم
واملذاق وأنه أكثــر أمانا ً وصحة
لإلنسان  ،موضحا أن الهدف من
املتابعة هو تقليل ارتفاع األسعار
خاصة في نســبة التحميالت ،
وأن الهامش الســعري كبير في
عالوي بيع اجلملة .
وكان وزير الزراعة املهندس فالح

حســن زيدان اللهيبــي اجتمع
بأعضاء اللجنة الفنية برئاسة
مستشــار وزارة املــوارد املائية
ظافر عبداهلل حســن ملناقشة
أقرار اخلطــة الصيفية الزراعية
للموســم احلالي وضمن سعي
الوزارتــن لغرض أقــرار اخلطة
الزراعية الصيفية وفقا ً لإليرادات
املائيــة املتوفرة وتداعيات ســد
أليسو التركي على الواقع املائي
وتأثيره على القطاع الزراعي .
وقد نوقش خــال اللقاء اخلطة
الزراعية واإليــرادات املائية التي

ســتوفرها وزارة املــوارد املائية
وضمــان تأمــن امليــاه إلقــرار
اخلطــة الصيفيــة للمحاصيل
االقتصادية واخلضــر فضالً عن
تعزيــز العمــل املشــترك بني
الوزارتني لتجاوز أزمة املياه جراء
بناء سد أليسو التركي.
ووجه الوزير بوضع آلية ســريعة
إلقرار اخلطــة الزراعية ملواجهة
شــحة املياه ودعــم الفالحني
واملزارعــن مــن خــال توفيــر
احلصــص املائية ضمــن اخلطة
املوضوعة .

لتلبية احتياجات مشتركيها وتقديم أفضل الخدمات
مسح ميداني للمستفيدين
زين العراق تفتتح مركز خدمة معتمد في محافظة المثنى من اعانة الحماية االجتماعية

بغداد  -الصباح الجديد:
أعلنــت زيــن العــراق ،إحــدى
شــركات مجموعة زين الرائدة
في خدمات االتصاالت والبيانات
املتنقّ لــة في منطقة الشــرق
األوسط وشــمال إفريقيا ،عن
افتتــاح مركز معتمــد خدمة
اخر جديد بالتعاون مع شــركة
األقاليم فــي محافظة املثنى
–قضاء اخلضر – شــارع اجلســر
مقابــل مركز صحــة اخلضر.
لتلبية احتياجات مشــتركيها،
ملــا متثله محافظــة املثنى من
أهمية كبيرة للشركة
وذكر السيد ليث العبيدي مدير
املبيعات في زين العراق " ،متاشيا
مــع اســتراتيجية شــركتنا
الهادفــة الى توســيع الرقعة
اجلغرافية ملراكز خدمتها ،بادرنا
إلــى افتتاح مراكزنــا املعتمدة
انطالقــا ً مــن حرصنــا علــى
تســهيل حصول مشــتركينا
على بطاقات الشحن واخلطوط
ليتمكنــوا مــن البقــاء على

تواصل مــع العالم" مضيفا ً ان
"هذا من ضمن سعينا الدؤوب
إلــى التواصل مع مشــتركينا
من خالل شــبكة واســعة من
مراكز اخلدمــة ونقاط البيع في
مختلــف محافظــات العراق
لتقدمي أفضــل اخلدمات وتلبية
احتياجات املشتركني".

وتندرج هذه اخلطوة في ســياق
خطة هادفــة توســيع مراكز
خدمــة املشــتركني وتلبيــة
متطلباتهــم بأفضل وأســرع
طريقــة ممكنــة ،وميثــل املركز
امتــدادا ً لسلســلة مراكــز
تطلقها زين العراق في مختلف
أنحــاء البــاد لتكــون قريبة

يقــدم املركز
من مشــتركيها.
ّ
لطلبتنا االعــزاء باقة خدمات
تشمل بيع واستبدال اخلطوط،
وبطاقات الشــحن وتســديد
الفواتيــر إضافــة للخدمــات
االستشارية للمشتركني ضمن
إطار متكامل بأسعار تنافسية
وبسهولة تامة
وتســعى زين العــراق إلى تقدمي
أفضــل اخلدمــات ملشــتركيها
دليل ذلك اســتثمارنا الســابق
مع شــركات عاملية فــي تطوير
وحتديث شــبكة زيــن العراق في
احملافظــات اجلنوبية الهدف منها
خدمة مشــتركينا داخل العراق.
إضافة إلى توفيــر الوقت واجلهد
عليهم ،لذلك ارتأت الشركة إلى
تفعيــل مراكز خدمــات اضافيه
عبر وكالئها ،لتقدمي أهم اخلدمات
التي يحتاجها املشــتركني الذين
ال يستطيعون الوصول إلى املركز
الرئيسي والواقع في قضاء اخلضر
شارع اجلســر مقابل مركز صحة
اخلضر.

بغداد  -الصباح الجديد:
دعــت وزارة العمل والشــؤون
االجتماعيــة املســتفيدين من
اعانــة احلمايــة االجتماعيــة
للتعــاون مــع الباحثــن
االجتماعيــن خــال الزيــارات
امليدانية املتعلقة مبلء استمارة
البيان السنوي .
وقــال املتحــدث باســم وزارة
العمل والشــؤون االجتماعية
عمار منعم ان الوزارة باشــرت
جوالتهــا امليدانيــة لزيــارة
املســتفيدين من اعانة احلماية
االجتماعية بغية ملء استمارة
البيــان الســنوي لتحديــث
معلومات املستفيدين  ،مشيرا
الى ان الــوزارة تلقــت العديد
من التســاؤالت واالستفسارات
عن صحة عائديــة فرق البحث
االجتماعــي الــى وزارة العمل
والشــؤون االجتماعية لذا فان
الوزارة تؤكد ان تلك الفرق تعمل
ضمن توجيهاتهــا وان الغرض
من تلك الزيــارات هي لتحديث

معلومات املســتفيدين ضمن
اســتمارة معدة لهــذا الغرض
وانها ال تســمح باســتيفاء اي
اجور من قبل املستفيدين كونها
مجانية وفــي حال املطالبة باي
مبلغ مالي من قبل الباحثني فان
الوزارة تســتقبل الشكاوى عبر
االتصال بالرقم (.)1018
واضــاف منعــم ان تأخر وصول
الباحث اجلتماعي الى املستفيد
ال يعني قطع االعانــة عنه امنا
الزيارات جتري علــى وفق جدول
زمني معد لهــذا الغرض الفتا
الــى ان ايقاف االعانــة احترازيا
في حال عــدم االجابة من قبل
املســتفيدين علــى اتصــاالت
فريق البحــث االجتماعي وعدم
حتديــث عنــوان الســكن عند
االنتقال الى محل ســكن غير
املســجل مســبقا وان تلــك
الزيــارات تعــد مبثابة شــهادة
حياة للمستفيدين للتأكد من
استمرار االســتحقاق مبنحهم
مبلغ االعانة.

تقرير

رفع التجاوزات على الشبكة الكهربائية في الناصرية
بغداد  -الصباح الجديد:
تواصل املالكات الهندسية والفنية
فــي مديرية توزيع كهرباء شــمال
الناصرية التابعة للمديرية العامة
لتوزيع كهرباء اجلنوب حمالتها برفع
التجاوزات احلاصلة على الشــبكة
الكهربائية .
واوضح املتحدث الرســمي باسم
وزارة الكهربــاء الدكتــور مصعب
ســري املدرس ان احلمالت تضمنت
رفــع ( ) 46حالة جتــاوز الى جانب
اخــذ ( )46تعهداخطيا ً للمواطنني
املتجاوزين وتنظيم ( )33اشــتراكا ً
أصوليــا ً ملتجاوزيــن ونصــب ()33
مقياســا ً كهربائيــاً ,ومتثلــت
التجاوزات التي ازيلت باســتعمال
الربط املباشر من دون وجود املقياس
وتبادل التغذية بني منطقة وأخرى,
فضال ً عن الســحب العشــوائي
للطاقة بعيدا ً عــن إجراءات الربط
الفنــي األصوليــة وقيــام بعض
املشتركني بالسحب من اجتاهني,
وستســهم هذه احلملــة في رفع
جميــع التجــاوزات احلاصلة على
الشــبكة الكهربائيــة وتقليص
نسبة الضائعات والهدر احلاصل في

الطاقة وتنظيم عملية االستهالك
مبا يؤمن التوزيع العادل للطاقة بني
املواطنني ويضمن استمرارية التيار
الكهربائي.
كما تواصل املالكات الهندســية
والفنية في مديرية توزيع كهرباء ذي
قار حمالتها برفع التجاوزات وجباية
أجور الكهرباء في عموم احملافظة,
اذ رفعت ( )737حالة جتاوز مصنفة
على النحو التالي ()423حالة جتاوز
منزلي و( )288جتاري و ( )18زراعي و (
 )7صناعي و ( )1حكومي ,الى جانب
اخذ ( )617تعهدا ً خطيا ً للمواطنني
املتجاوزين ,وتنظيم ( )111اشتراكا ً
أصوليــا ً ملتجاوزيــن من ســكنة
املناطق العشوائية ,كما تضمنت
احلملة اتخاذ إجراءات بحق اخملالفني
ومنهــا قطــع التيــار الكهربائي,
إضافة إلى اتخاذ إجراءات القانونية
متثلت بكتابة تعهدات خطية على
املتجاوزين يتعهدون مبوجبها بعدم
تكــراره وخالفه ســتتخذ جميع
اإلجراءات القانونية بحقهم.
وواصلــت املــاكات الهندســية
والفنية في مديريــة توزيع كهرباء
البصرة التابعــة للمديرية العامة
لتوزيــع كهرباء اجلنــوب حمالتها
برفــع التجــاوزات احلاصلــة على

رفع التجاوزات

الشــبكة الكهربائية في منطقة
املعقل وسط محافظة البصرة .
وقال املدرس ان احلمالت تضمنت رفع
عدد من التجــاوزات ونصب املقاييس

فــي املنطقــة املذكورة أبتــداء من
تقاطع الشارع التجاري بأجتاه الشارع
املؤدي إلى شــارع محطــة القطار
واملناطق احمليطة بها من اجل تقليل

الضائعــات والتخلــص نهائيــا من
حــاالت التجاوزات التــي حتدث على
الشبكة وتسبب حاالت انقطاع في
التيــار الكهربائي وعدم اســتقراره,

فضال عــن تعرض اجــزاء كبيرة من
الشبكة الضرار بالغة وكذلك حدوث
حاالت عطب حملوالت التوزيع بســبب
عدم استيعابها لالحمال الكهربائية
نتيجة تلك التجاوزات.
مــن جانــب اخــر متكنت املــاكات
الهندســية والفنيــة فــي مديرية
توزيع كهرباء شمال البصرة التابعة
للمديرية العامة املذكورة من صيانة
قابلــو ارضي ملغــذي( )11ك.ف غرب
احملافظــة القادم مــن محطة اخلور
الثانويــة ١١/٣٣ك ف ضمــن الرقعة
اجلغرافيــة لناحية خــور الزبير غرب
مدينة البصرة الذي تعرض إلى عطب
جويــن ارضي فيــه وقــام العاملون
الفنيــون باجــراءات فحصه وحتديد
العطــل وصيانته وإعادتــه للعمل,
الــى جانب اجراء الصيانــة الوقائية
الطارئة ملغذي املدينة ٣٣ك.ف القادم
من محطة احلمداوي  ١٣٢ك.ف الذي
تعرض إلــى قطع جمبر ضغط عالي
في اجلزء الهوائي منه .
كما واصلــت املالكات الهندســية
والفنيــة في مديريــة توزيع كهرباء
ميســان التابعة للمديريــة العامة
لتوزيع كهرباء اجلنوب حمالتها برفع
التجــاوزات احلاصلة على الشــبكة
الكهربائية في محافظة ميسان.

وقال املتحدث الرســمي ان احلمالت
تضمنت رفــع (  )181حالة جتاوز عن
الشــبكة موزعة علــى ( )112حالة
جتــاوز منزلي على خــط واحد و ()17
متجــاوزا على أكثر مــن خط و()30
منزلــي متجاوز نظامــي ,فضالً عن
( )22حالــة جتاوز شــملت االصناف
الصناعيــة والتجاريــة و الزراعية,
الــى جانــب تنظيم ( )40اشــتراكا ً
للمتجاوزيــن على خــط واحد من
الصنــف املنزلي ,وكذلــك تنظيم
( )7اشــتراكات وتعهــدات خطيــة
للمتجاوزين ألكثر ،مــع قطع ()112
تعهــدا مــن ذات الصنــف ,فضالً
عــن قطــع وتنظيــم ( )22تعهدا ً
للمتجاوزين من األصناف األخرى.
كما متكنــت املالكات الهندســية
والفنية في مديرية توزيع كهرباء ذي
قار من رفــع ( )٢٥٠مصباح مختلفة
األنواع والســعات كانــت مربوطة
بشكل مباشر على شبكة الضغط
الواطي في ناحيــة العكيكة ,للحد
من تنامي ظاهرة نصــب هذا النوع
من املصابيــح من قبل بعض ضعاف
النفوس ملا لهذه الظاهرة من الضرر
الكبيــر على الشــبكة الكهربائية
الســتهالكها العالي مــن الطاقة
وبالتالي احلد من حجم تلك األضرار.

تقارير محلية
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جميع المشاريع تمول ذاتيا من ميزانية الشركة

النقل الخاص يؤهل  15مرآبا في ديالى خالل العام الحالي

بغداد  -الصباح الجديد:
حقق اسطول نقل الشــركة العامة لتجارة السيارات
في وزارة التجارة  136نقلة ملناقلة احلنطة املستوردة من
ميناء ام قصر الى مخازن شركة احلبوب في محافظات
البالد اضافة الى مناقلة احلنطة احمللية من محافظتي
النجف والديوانية وذلك عبر اسطول نقلها .
واوضح مدير عام الشــركة على هاشــم بداي ان عدد
الشــاحنات التي شــاركت في نقل احلنطة كانت 62
شــاحنة حيث حققت تلك النقالت ايــرادات لصالح
الشركة اكثر من  175مليون دينار  ،مشيرا الى ان تلك
املناقــات جرى العمل بها على وفق نظام االحتســاب
اجلديــد الذي يحدد مبلغ  35%مــن قيمة املناقلة متنح
للســائق على ان يتحمل االخير اجور التصليح وقطع
الغيــار  ،وهذا ياتي من حرص الوزارة والشــركة خاصة
لدعم هذه الشريحة اضافة الى االيرادات املتحققة من
جراء ذلك.

متابعة الصباح الجديد:
حقق فرع ادارة ديالى التابع للشركة
العامة إلدارة النقل اخلاص نسب إجناز
خلطة الشــركة بإنشاء وإعادة تأهيل
مرائب احملافظــة  ،إضافة الى مهامه
في إدارة النقل في احملافظة.
وقال مدير فرع ديالــى للنقل اخلاص
املهندس علي محمد عباس التميمي
اننا امــام اهم التطــورات واإلجنازات
لهــذا الفرع فقد أجنزنــا خالل العام
احلالي عدة مشاريع منها إعادة تأهيل
 15مرآبا ً موزعا ً علــى أنحاء احملافظة
إضافــة إلى إجناز مرآبــي قزانية وأبي
صيدا احلديثني والشروع بإعادة تأهيل
مرآبي مندلي وبلدروز وزيادة مسقفات
مرآبي بعقوبة القدمي واحلديث وإنشاء
مــرآب بعقوبــة الداخلي بإســلوب
التشغيل املشترك )  .وحتدث املهندس
التميمــي عن دور القســم في إدارة
النقل قائــاً إن من مهــام وواجبات
القســم الرئيســة هــي إدارة عمل
املرائب وحركة خطــوط النقل داخل
احملافظــة وتنظيم معامــات براءة
الذمة لتسقيط الســيارات وتسيير
مفارز متنع الوقوف خارج املرائب للحد
مــن ظاهرة جتزئة املرائــب وللحفاظ
على أمــن املركبــات واألشــخاص
إضافة الى دوره في اجلباية للضرائب
واملســتحقات واخملالفات حتى أصبح
مــن األقســام املتميزة مــن حيث
اإليرادات للشركة ) .
واضــاف التميمي ان الفــرع يواجه
العديد من املعوقات وخاصة في إجناز
مشــاريع مرائب جديدة في احملافظة
منهــا مشــكلة عــدم تخصيص

تعمل ادارة فرع
ديالى على مراقبة
حركة خطوط النقل
داخل المحافظة
وتنظيم معامالت
براءة الذمة لتسقيط
السيارات وتسيير
مفارز تمنع الوقوف
خارج المرائب

السكك تنقل ()1596

النقل اخلاص يؤهل  15مرآبا في ديالى
األراضي مــن قبل اجملالس البلدية في
احملافظة ومنها مــرآب جامعة ديالى
والذي اســتمرت مطالبتنا ملدة ثالث
ســنوات بتخصيص أرض ولكن من
دون جدوى إضافة الى مشروع إنشاء
مرآب بعقوبة الدولــي احلديث والذي
أصطدم بعقبة عدم تخصيص األرض
لــه بالرغم من مناشــداتنا املتكررة
للمسؤولني في احملافظة من أجل بناء

 136نقلة للحنطة
المحلية والمستوردة
لصالح تجارة الحبوب

هذا املشروع احليوي املهم ) .
واوضح مدير الفرع ان جميع مشاريع
القســم متول ذاتيــا ً مــن ميزانية
الشركة ولم تســهم إدارة احملافظة
بــأي منهــا وهــذا يســبب البطء
بالتنفيــذ أحيانا ً أو تأجيله حلني توفر
امليزانية لــه  ،لذلك نطالب مجلس
احملافظة بتوفيــر الدعم لبعض من
مشاريع الشركة لكونها تصب في

صالح ســكان احملافظة أوال ً ولعدم
تغطية جميــع املشــاريع من قبل
امليزانيــة احلالية مما ســبب حرمانا ً
لســكان بعض املناطــق من إيصال
اخلدمات اليهم ) .
واكد املهنــدس التميمي ان عملية
تسقيط الســيارات تكون باإلتفاق
مع مديرية مرور ديالى بإنشاء قسم
حاســبة في مــرآب بعقوبة احلديث

إلدارة وتنظيــم عمليــة تســقيط
وملكية السيارات حيث تزود مديرية
املــرور مبعاملة بــراءة الذمة إلكمال
معامــات عائديــة الســيارات في
مديرية مرور ديالى ) .
ومن أجل الوقوف ميدانيا ً على صعيد
تقدمي اخلدمــات في املرائب قام إعالم
الوزارة بإجراء عدة لقاءات مع سائقي
خطوط املرائب وعــدد من املواطنني

ملعرفة آرائهم ومشكالتهم وعرضها
على املســؤولني مباشــرة من أجل
إيجاد حلول لهــا ولتذليل معوقات
العمل في هذه املرائب  ،فكانت اآلراء
متفقة على الدور اإليجابي للشركة
ومثنية علــى اجلهود التــي تبذلها
في خدمة أبنــاء احملافظة ومطالبني
بزيادة املشاريع لتشمل جميع مرائب
احملافظة .

حوضا للنفط االسود
عبر الموانئ العراقية

البصرة  -الصباح الجديد:
اعلنت الشــركة العامة للسكك احلديد العراقية عن
تهيئة ونقل مادة النفط األســود مــن مصافي الدورة
إلى املوانيء العراقية عند منصات التفريغ على رصيف
رقــم 9اليصالها للبواخر لتصديرها خــارج العراق من
قبل مالكات منطقة البصرة .
وبني مدير عام الشــركة ســام جبر ســلوم ان جهود
العاملني اثمرت عن نقل ( )1596حوضا من مادة النفط
االسود بواســطة األحواض التخصصية FZBوحتقيق
إيــرادات بلغ مجموعها مليــار و 274مليونا و 750الف
دينار .
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شؤون عربية ودولية

بسبب تورطهم في جرائم االغتصاب والحرق والعنف الجنسي بحق الروهينغا

أمنستي تطالب بمحاكمة  13قائدا عسكريا في جيش ميانمار
متابعة ـ الصباح الجديد:

طالبــت منظمــة العفــو الدوليــة
(أمنســتي) امس االربعــاء ،مبحاكمة
رئيس األركان في ميامنار و 12مســؤوال
عســكريا آخر ،بســبب تورطهم في
«جرائم ضد االنســانية» إبان عملية
«التطهير العرقي» التي اســتهدفت
أقليــة الروهينغا املســلمة في والية
أراكان في شمال البالد.
وقالــت املنظمة احلقوقيــة في تقرير
ندمــر كل شــيء:
بعنــوان ســوف ّ
مسؤولية اجليش عن اجلرائم املرتكبة
ضد اإلنســانية في واليــة أراكان في
موســعة
ميامنار» إنها جمعت «أدلة
ّ
ومو ّثقة تثبــت تورط القائــد األعلى
جليش ميامنار ،الفريق مني أونغ هلينغ،
و 12شــخصا آخــر فــي جرائم ضد
اإلنسانية ارتكبت إبان عملية التطهير
العرقي» بحق األقلية املسلمة.
ودعت «امنستي» في تقريرها مجلس
األمــن الى «إحالة ملــف األوضاع في
ميامنار إلى احملكمــة اجلنائية الدولية،
إلجراء التحقيــق والســير بإجراءات
املالحقة اجلنائية».
وقــال املســؤول في أمنســتي ماثيو
ويلــز ،إن «انــدالع أعمــال العنف ،مبا
في ذلــك جرائم القتــل واالغتصاب

والتعذيب واحلرق والتجويع القســري
التي ارتكبتها قوات األمن في مختلف
قــرى واليــة أراكان شــمال البالد ،لم
يكن مجــرد أفعــال أقدمــت عليها
مجموعة مارقة من اجلنود أو الوحدات
العســكرية» ،مضيفا «ثمة كم هائل
من األدلــة يثبت أن تلك األفعال كانت
جزءا من هجوم ممنهج عالي التنسيق
استهدف أفراد أقلية الروهينغ».
وشدد املســؤول احلقوقي على وجوب
«محاســبة مــن تلطخــت أيديهم
بالدماء وصوال ً إلى ضباط الصف األول
في اجليش ،وقائــد أركانه الفريق مني
أونغ هلينغ ،علــى الدور الذي قاموا به
في اإلشــراف على ارتكاب اجلرائم ضد
اإلنسانية أو املشــاركة فيها ،وغيرها
من انتهاكات حقوق اإلنسان اجلسيمة
مبوجب أحكام القانون الدولي».
وأوضحــت املنظمــة أن تقريرها الذي
يستند الى أكثر من أربعة آالف مقابلة
و»جهــود بحثيــة موســعة أجريت
على مدار تســعة أشــهر في الكثير
مــن املواقع ،مبا في ذلــك داخل ميامنار
وبنغــادش ،يو ّثق تفاصيل قيام اجليش
بعد  25آب  2017بإجبار  702ألف امرأة
ورجل وطفل علــى الفرار إلى بنغالد»،
مشــيرة الــى ان هذا العدد يشــكل
مــا يزيد على  80في املئة من ســكان
الروهينغا في والية أراكان الشــمالية

حسب المرصد السوري لحقوق اإلنسان

دمشق تبدأ هجومًا بريًا في

درعا بضوء أخضر إسرائيلي

متابعة ـ الصباح الجديد:
خرجــت ثالثــة مستشــفيات من
اخلدمة في ريــف درعا امس االربعاء
نتيجة غارات روســية اســتهدفت
محيطهــا مع اســتمرار القصف
العنيــف علــى مناطق ســيطرة
الفصائــل املعارضة فــي احملافظة
الواقعة في جنوب ســورية ،وفق ما
أفاد املرصد السوري حلقوق اإلنسان.
واســتهدفت الطائــرات احلربيــة
الســورية والروســية ،علــى وفق
املرصــد ،مدينــة درعــا وريفيهــا
الشرقي والغربي طوال الليل فيما

األمم المتحدة تؤكد
نزوح  45ألف سوري
إلى حدود الجوالن
المحتل ،متوقعة
تضاعف عددهم،
وعمان شددت استمرار
إغالق حدودها

استمر القصف امس االربعاء.
وقال مدير املرصد رامي عبد الرحمن
«تسبب القصف منذ امس االربعاء
بخــروج ثــاث مستشــفيات عن
اخلدمة فــي ريف درعا الشــرقي»،
مضيفا «استهدفت غارات روسية
صبــاح اليوم محيط مستشــفى
في بلدة اجليزة ،ما أدى إلى اصابتها
بأضرار أخرجتها عن اخلدمة».
وأدت غــارات روســية فــي محيط
مستشفى بلدى املســيفرة امس
االربعــاء الــى توقفــه أيضــا ً عن
العمــل ،علــى وفق املرصــد ،فيما
اســتهدفت طائــرات مجهولــة
محيط مستشفى صيدا وأخرجته
عن اخلدمة.
وارتفــع بذلك عدد املستشــفيات
التــي خرجت عن اخلدمــة في درعا

منذ بدء التصعيد العســكري إلى
خمسة ،أحدها في بلدة بصر احلرير
التي ســيطرت عليها قوات النظام
ليلة االثنني املاضي ،وفق املرصد.
وفــي غضون ذلك تســارعت أمس
االول الثالثــاء  ،وتيــرة التصعيــد
في اجلنوب الســوري ،عشــية زيارة
مستشــار األمن القومي األميركي
جون بولتون موســكو ،التي أعلنت
دفن اتفاق «خفــض التصعيد» في
اجلنوب ،بعد نحــو عام من التوصل
إليه مع عمان وواشنطن .واستغل
النظام الســوري اإلعالن الروســي،
وأطلق عملية عسكرية برية داخل
درعا هــي األولى منذ بدء التصعيد،
بعدما متكن مــن التقدم في ريفها
الشرقي باجتاه معبر نصيب احلدودي
مع االردن .وفيما أكدت األمم املتحدة
نــزوح  45ألف ســوري إلــى حدود
اجلــوالن احملتل ،متوقعــة تضاعف
عددهم ،شددت عمان على استمرار
إغالق حدودها.
على خط مــوازٍ ،أعلنت الرئاســة
التركية في بيان أمس االول الثالثاء
أن الرئيس األميركــي دونالد ترامب
هاتف الرئيس رجــب طيب إردوغان
وهنــأه بالفــوز فــي االنتخابــات،
مضيفة أن الرئيســن أكدا ضرورة
تنفيذ «خريطــة الطريق» املتعلقة
مبدينة منبج في الشــمال السوري،
واتفقــا علــى التعاون فــي مجال
مكافحة اإلرهاب.
وترافقت هذه التطــورات مع إعالن
وســائل إعالم ســورية رسمية أن
صاروخني إســرائيليني سقطا في
محيط مطار دمشــق الدولي ،فيما
ذكر املرصد السوري حلقوق اإلنسان
أن الدفاعات اجلوية السورية فشلت
في اعتــراض الصاروخني ،مشــيرا ً
إلى انفجار وقع قرب املطار بســبب
الصاروخــن اللذيــن أطلقتهمــا
طائرات إسرائيلية من جهة هضبة
اجلوالن احملتلة.
وأوضــح مديــر املرصــد رامي عبد
الرحمــن أن الصاروخني اســتهدفا
«مستودع أســلحة تابعا ً حلزب اهلل
والقــوات اإليرانية ،كانت ت ُنقل إليه
أســلحة وصلت إلى مطار دمشق
عبر طائرة شــحن ايرانيــة» ،الفتا ً
إلى أنه مبجــرد االنتهاء مــن إفراغ
شــحنة الطائــرة ،مت اســتهداف
املســتودع بصاروخــن أطلقتهما
طائرة إسرائيلية ،ما أدى إلى تدميره.
ورجح أن العملية حصلت قبل متكن
القوات اإليرانية من نقل الشــحنة
بعيدا ً من املطار.

وقت اندالع األزمة.
وعرض التقريــر ايضا االنتهاكات التي
ارتكبها املتمردون الروهينغا املنضوون
في «جيش إنقــاذ روهينغــا أراكان»،
مشــيرا الــى ان «تلــك االنتهاكات
تشمل قتل أشــخاص ينتمون خملتلف
اجلماعات العرقيــة والدينية في والية
أراكان الشــمالية ،وتنفيــذ عمليات
قتل واختطاف اســتهدفت أفرادا من
أقلية الروهينغيا ،يشتبه في عملهم
مخبرين لصالح السلطات».
وأضافــت «أمنســتي» فــي تقريرها
انهــا «حددت ألويــة أو كتائب اجليش
الضالعة في ارتكاب أســوأ الفظائع،
ووثقــت قيام قــوات األمــن بارتكاب
تســعة من أصل  11نوعا مــن أنواع
اجلرائم ضد اإلنسانية ،وردت في نظام
روما األساسي اخلاص باحملكمة اجلنائية
الدولية».
وأوضحــت ان «قيــادة اجليــش العليا
قامت بنشر أشرس كتائبها القتالية
ذات الصيــت الســيئ علــى صعيد
ارتكاب االنتهــاكات في مناطق أخرى
من البالد قبل واثناء العمليات املنفذة
في والية أراكان شمال البالد» ،مشيرة
الى ان «قــوات األمن أقدمت على حرق
قــرى الروهينغيا بالكامل أو بشــكل
جزئي» في مختلف مناطق الوالية.
وعرض التقرير «التساع نطاق االعتداء

علــى الروهينغــا وطابعــه املنهجي
املنظم ،مبا في ذلــك تفاصيل ارتكاب
مذابح جماعية» في ثالث قرى.
واضاف التقرير ان «اآلالف من النســاء
والرجــال واألطفــال الروهينغا قتلوا
عقب تقييدهــم ،وإعدامهم بإجراءات
موجــزة ،أو بإطالق النــار عليهم أثناء
فراراهم من املنطقة ،أو حرقهم أحيا ًء
داخل منازلهم ،ولو أنه من الصعب أن
يتم حتديد العدد الدقيق لقتلى عملية
اجليش».
وتابع ان «قــوات األمــن أقدمت على
اغتصــاب نســاء وفتيات مــن أقلية
الروهينغــا في قراهن وأثنــاء فرارهن
باجتاه بنغالدش» ،مشيرة الى ان «أفراد
عائالت بعض ضحايا االغتصاب قتلوا
أمام أعينهن» ،فــي حني «تركت قوات
األمن فــي قريــة واحدة علــى األقل
ضحايا التحرش داخل البنايات قبل أن
تضرم النيران فيها».
وعرضــت «امنســتي» فــي تقريرها
ايضــا االنتهــاكات التي تعــرض لها
رجــال وصبية مــن الروهينغــا اثناء
التحقيــق معهم على ايدي شــرطة
حرس احلدود ،مشــيرة الى ان اساليب
التعذيب «شــملت ممارسات من قبل
الضرب املبرح ،واحلرق ،واإليهام بالغرق،
واالغتصــاب وغير ذلك من أشــكال
العنف اجلنسي».

ملحق يصدر عن مؤسسة
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اسمـاعيـل زايـر


األرجنتين تستعد لموقعة فرنسا ..السبت
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موسكو ـ وكاالت:

عــاش املنتخــب األرجنتيني ،ســاعات من
النشــوة بعد فوزه ،أمس األول ،على نيجيريا
والعبــور بصعوبــة بالغة إلى ثمــن نهائي
مونديال روســيا  ،2018لكنه اســتعاد أمس
الهدوء ،وبدأ في االســتعداد ملباراته القوية

أمام فرنسا ،يوم الســبت املقبل ،في مدينة
كازان الروسية.
وأثار االنتصار الذي حققه منتخب األرجنتني
( )1-2علــى نيجيريا بهدف قاتــل للمدافع
ماركــوس روخــو (ق  ،)86فرحــة عارمة في
نفوس العبــي التاجنو ،وعشــرات اآلالف من
اجلماهير التــي زحفت وراء الفريق في ملعب
سان بطرســبرج الذي استضاف اللقاء ،بعد

أن عاشوا حلظات من الرعب من شبح اخلروج
من الدور األول للمونديال.
واســتمرت أجــواء الفرحة الكبيــرة باملرور
إلــى أول األدوار اإلقصائيــة للمونديال طوال
مدة رحلة عــودة الفريق إلــى املطار للعودة
إلى معســكره في مدينة برونيســتي ..وردد
الالعبــون أهازيج االنتصار خالل عودتهم إلى
املطار في إحدى احلافالت ،حيث قالوا« :الفوز

بــكأس العالم هــو أكثر شــيء أرغب فيه.
الالعبون سيبذلون حياتهم في كل مباراة».
ولــدى املنتخــب األرجنتيني  3أيــام فقط؛
لالســتعداد ملباراتهم املرتقبة أمام فرنسا،
صاحبة املركز األول باجملموعة الثالثة ،وإحدى
الدول املرشحة للفوز باملونديال.
من جانبه ،كشف األرجنتيني ليونيل ميسي،
عن متيمــة احلظ ،التي ارتداهــا ،خالل مباراة

منتخب بالده ،أمام نظيره النيجيري ..وأكدت
صحيفة فرانــس فوتبول أن ميســي ارتدى
«رباط أحمر» على قدمه اليسرى ،خالل مباراة
األرجنتني ونيجيريــا ،وذلك لالبتعاد عن احلظ
العاثر ،الذي يواجه البرغوث في املونديال.
وأضافــت أن هذا الرباط جاء مــن والدة أحد
الصحفيــن األرجنتينيــن ،حيث أرســلته
كهدية مليســي ،لالبتعاد عن احلــظ العاثر،

الــذي يرافقــه خــال كأس العالم.ونشــر
الصحفي راما بانتروتو ،مقطعا مصورا ،وهو
برفقة ميسي عقب املباراة ،وأظهر األخير له،
الرباط على قدمه ،ما جعل الصحفي ،يشعر
بالســعادة بهــذه الوقعة.وكتــب راما ،عبر
حسابه على موقع التواصل تويتر ،إنه سعيد
ملا فعله ميســي ،مشيرًا إلى أن والدته كانت
السبب في ذلك األمر.
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موسكو ـ وكاالت:


حامل لقب نسخة ،2014
ودع املنتخب األملاني،
بطولة كأس العالم روسيا  ،2018في مفاجأة

كوريا اجلنوبية بهدفني
مدوية ،بعد اخلسارة أمام
التي جمعتهما
 من دون رد ،في املباراة

مســاء

أمس علــى ملعب "كازان" ضمن منافســات


اجملموعات مبونديال روسيا.
اجلولة اخلتامية بدور
ســجل هدفي املنتخب الكوري كيم يوجن جون


مــن 
( ،)96ليتأكد تأهل
( ،)92وســون هيــوجن
عن
كوصيف
واملكسيك
السويد في الصدارة
2

اجملموعة السادسة.

مفكرة
المونديال

إنجلترا

بنما

9:00
9:00

بلجيكا

تونس


كوريا الجنوبية تركل بطل العالم خارج المونديال

ويُعد هــذا االنتصــار هــو األول للمنتخبات
اآلســيوية على املاكينــات فــي تاريخ كأس
العالم.وبحسب شــبكة "أوبتا" لإلحصائيات،
فإن املنتخب األملاني تلقــى هدفني في الوقت
بدل الضائع للشوط الثاني ،ألول مرة في تاريخ
مشاركاته بكأس العالم.
ولم يســتطع املنتخب األملاني كســر اللعنة
املالزمــة لصاحــب لقــب كأس العالــم في
الســنوات املاضية ،وخرج من الــدور األول في
مونديال روســيا .2018وودع أبطال الـ 3نسخ
األخيرة من املونديال ،البطولة التي تلي فوزهم
باللقب ،من الدور األول.
وفازت إيطاليا مبونديال  2006وودعت نســخة


“

 األول،

وكذلك فعلت إســبانيا
 2010من الدور
5واليوم
اقتنصت لقب ،2010
في 2014

بعدمــا 


ســارت أملانيا على نفس اخلطى .وتعد هذه هي
من


التي يخرج فيها املنتخب األملاني
 املرة األولى
دور اجملموعات ،منذ عام .1938
”
من الدور


 ،1938كان
األول في عام
ومنذ اخلروج
العالم ،هو
ملنتخب أملانيا في كأس
أســوا رقم



التوديع من الدور الثاني ،وذلك في نســخة عام


.1978
من جانبه ،اكتســح املنتخب السويدي نظيره
املكســيكي بثالثية نظيفة ،أمس ،في اجلولة
الثالثة من منافســات اجملموعة السادســة،
ملونديال .2018
وســجل أهداف املنتخب الســويدي ،لودفيج
أوجوستينســون في الدقيقة " ،"50وأندرياس
جرانكفيست من ركلة جزاء في الدقيقة ،"62
وكان الثالث من توقيع املكســيكي إدســون
ألفاريز ،باخلطــأ في مرمى فريقــه ،بالدقيقة
"."74
واحتل املنتخب الســويدي صــدارة اجملموعة
السادســة ،برصيــد  6نقاط ،متفوقــا بفارق
األهداف على الوصيف املكسيكي ،بعد توديع
أملانيا ،حاملة اللقــب ،للبطولة بالهزمية أمام
كوريا اجلنوبية (.)0-2
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من فعاليات اجتماع الفيفا لتحديد البلد املضيف ملونديال 2026

تعهد مسؤولو
الملف المشترك
باستضافة بطولة
من أجل العالم
كله ،وتحقيق
عائدات مالية
قياسية ،وكذلك
إرث دائم.وفي
االستعراض
المختصر للملف
المشترك أمام
أعضاء كونجرس
الفيفا ،شدد
العبون من الدول
الثالث ،وكذلك
ديسيو دي ماريا،
رئيس االتحاد
المكسيكي ،على
التنوع العرقي.
وقال ستيفن
ريد رئيس االتحاد
الكندي ،إن توافر
المالعب ومنشآت
التدريب سيسمح
«بالتركيز على
الجوانب األخرى»،
ووعد «بالتواصل
الرقمي
للمشجعين
بشكل غير
مسبوق».

ساد إحباط كبير،
في الشارع الكروي
المغربي ،بعد أن
تم إسناد تنظيم
مونديال ،2026
للملف الثالثي
المكون من
الواليات المتحدة
االميركية وكندا
والمكسيك.
وعلق المغاربة،
آماال كبيرة على
ملف تنظيم
مونديال ،2026
خاصة أنه كان
قويا ،كما قامت
اللجنة المكلفة
بالملف ،برئاسة
عبد الحفيظ
العلمي ،بعمل
كبير.وعد
المغاربة ،عبر
مواقع التواصل
االجتماعي ،أن
المغرب كانت
تستحق تنظيم
المونديال.

لقجع :المغرب سيواصل التنمية والبناء

الفوز بتنظيم مونديال « 2026خطوة هائلة»
للدوري األميركي
العواصم ـ وكاالت:
وصــف دوري كرة القــدم االميركي
للمحترفــن « »MLSقــرار االحتــاد
الدولــي للعبــة «فيفــا» بإســناد
تنظيــم مونديــال  2026للملــف
الثالثــي املشــترك بــن الواليــات
املتحدة واملكسيك وكندا بـ»اخلطوة
الهائلة».
وأكــد املديــر الرياضــي للــدوري
االميركــي ،ألفونســو مونديلو« :ال
شــك في أن تنظيم مونديال ،2026
سيســهم فــي ارتقاء كــرة القدم
ملستويات جديدة للغاية».وأضاف بأن
قرار إقامــة البطولة في هذه الدول،
ما هو إال عالمة على الوحدة القوية
التي جتمعها والعمــل الكبير الذي
مت في هذا امللف.وأشــار إلى أن القرار
يعــد «خطــوة هائلة فــي مهمتنا
اجلماعيــة لتطوير كــرة القدم في
اميركا الشمالية».
وهنــأ املســئول الرياضــي الذيــن
«عملوا دون كلل» مــن أجل أن تفوز
اميركا الشــمالية بشــرف تنظيم
املونديال ،وللدول التــي دعمت هذا
امللف.ووفقا ملــا مت اإلعالن عنه خالل
كوجنرس الفيفا الـ 68الذي عقد في
العاصمة الروسية موسكو ،حصد
امللف االميركي الشــمالي املشترك
 134صوتــا ،مقابل  65صوتا للملف
املغربي.
وأعلن السويسري جياني إنفانتينو،
رئيس االحتــاد الدولي لكــرة القدم
«فيفا» ،فوز امللف االميركي الثالثي،
الــذي يجمع بني «الواليــات املتحدة
االميركيــة ،وكنــدا ،واملكســيك»،
بتنظيم كأس العالــم .2026وجرت
عملية التصويت ،مبشاركة االحتادات
الدوليــة للعبــة ،فــي العاصمــة
الروســية موســكو ،خالل كوجنرس
فيفا  68الذي يعقد عشــية انطالق
منافسات مونديال .2018وفاز امللف
الثالثي االميركي الذي يحمل شعار
«متحــدون  ،»2026بـــ 134صوت ًــا،
مقابل  65صوت ًا فقط للملف املغربي
املنافس ،فيمــا امتنع احتاد واحد عن
التصويت.
عائدات مالية قياسية
وتعهد مســؤولو امللف املشــترك
باســتضافة بطولة من أجل العالم
كله ،وحتقيق عائدات مالية قياسية،
وكذلك إرث دائم.وفي االســتعراض
اخملتصر للملف املشترك أمام أعضاء
كوجنــرس الفيفا ،شــدد العبون من
الدول الثــاث ،وكذلك ديســيو دي
ماريا ،رئيس االحتاد املكسيكي ،على
التنوع العرقي.
وقال ســتيفن ريــد رئيــس االحتاد
الكندي ،إن توافر املالعب ومنشــآت

التدريب سيســمح «بالتركيز على
اجلوانب األخرى» ،ووعــد «بالتواصل
الرقمي للمشــجعني بشــكل غير
مسبوق».
ولكــن رمبا كان اجلانــب األكثر إغراء
ألعضاء كوجنــرس الفيفا ،هو تعهد
كارلــوس كورديــرو ،رئيــس االحتاد
االميركــي ،بأرقام مالية قياســية،
حيــث حتدث عن  5.8مليــون تذكرة،
وعائدات تبلغ  11مليار دوالر.
وأعلنت اجلمعيــة العمومية لالحتاد
الدولي ،أن قارة اميركا الشــمالية،
هي التي ســتنظم مونديال ،2026
في أول بطولة كأس عالم ستحظى
مبشــاركة  48منتخبــا ،وذلك عقب
فوز ترشيح امللف املشــترك لكندا
والواليات املتحدة واملكســيك ،على
املغرب.
وســيقام النهائي باستاد مت اليف
في نيوجيــرزي ،ملعب فريق نيويورك
جيتــس ،املنافــس فــي دوري كــرة
القــدم االميركية.وحصــل العرض
املشــترك على  134صوت ًا مقابل 65
صوت ًا للمغــرب ،من أعضاء اجلمعية
العمومية للفيفا.
وســيأتي تنظيم هذه النسخة من

البطولة على النحــو التالي:للمرة
األولــى ،ســتقوم  3دول بتنظيــم
املونديال ،على الرغم من أن الواليات
املتحدة ستستضيف  75باملئة ،من
مباريات البطولــة ( 60مباراة) ،عل ًما
بأن جتربة االســتضافة املشــتركة
الوحيدة كانت فــي مونديال ،2022
حني أقيمت املسابقة ،مناصفة بني
كوريا اجلنوبية واليابان.
سيحظى مونديال اميركا الشمالية
 ،2026مبشاركة  48منتخ ًبا ً
بدل من
 32فريقًا ،األمر الذي سيزيد من حصة
كل احتاد قاري وستشارك أوروبا بـ 16
منتخ ًبا ،مقابل  9منتخبات ألفريقيا،
وآســيا ( ،)8واميــركا اجلنوبيــة (،)6
واميركا الشــمالية والوسطى (،)6
فيما ضمنت منطقــة األوقيانوس،
مقعدا مباشــرا ،بعــد أن كان بطل
هذه املنطقــة ،يضطر خلوض ملحق
للحصول على بطاقة تأهل.
أما املقعدان املتبقيان ،ســيتحددان
عــن طريق امللحق ،الذي سيشــارك
به  6منتخبــات ،بواقع واحد من كل
احتاد قاري ،باســتثناء االحتاد األوروبي
لكرة القــدم (يويفا) واحتــاد اميركا
الشمالية لكرة القدم (كونكاكاف)

كونه منظم النسخة.
على الرغم من أن عدد املباريات زادت
إلــى  80مواجهة ،بدال من  64مباراة،
لن تزيد مدة البطولة التي ســتقام
على مدار  32يوما ،نظرا ألنه سيجرى
تقليص عدد مواجهات دور اجملموعات.
ومقابل النموذج احلالي الذي تتنافس
من خالله 8 ،مجموعات ،بواقع  4فرق
في كل منها ،ستقســم املنتخبات
في  ،2026على  16مجموعة تتألف
من  3فرق ،على أن يتأهل لدور الـ ،32
أول اثنني من كل مجموعة.
تقترب إقامة املباراة االفتتاحية ،على
ملعــب األزتيك (املكســيك) ،أو روز
بول (كاليفورنيــا ،الواليات املتحدة)،
أو ميت اليف (نيو جيرســي ،الواليات
املتحدة) ..وتطــرح الواليات املتحدة،
التي تراهن على مشــروع يشــمل
 16مقرا 3 ،مدن الســتضافة املباراة
االفتتاحية ،وهي مكســيكو سيتي
ولوس أجنلوس وإيست روثرفورد.
احباط مغربي
ساد إحباط كبير ،في الشارع الكروي
املغربي ،بعــد أن مت إســناد تنظيم
مونديال  ،2026للملف الثالثي املكون

من الواليات املتحدة االميركية وكندا
واملكسيك.
وعلق املغاربة ،آماال كبيرة على ملف
تنظيم مونديــال  ،2026خاصة أنه
كان قويا ،كما قامت اللجنة املكلفة
بامللف ،برئاسة عبد احلفيظ العلمي،
بعمل كبير.وعد املغاربة ،عبر مواقع
التواصل االجتماعي ،أن املغرب كانت
تستحق تنظيم املونديال.
وجاء أيضا اســتياء املغاربة ،كونها
املرة اخلامســة التي لــم تكن فيها
املغــرب محظوظــة ،إذ ســبق أن
تقدمت مبلف الترشح للمونديال في
 4مناسبات سابقة.ويعيش الشارع
املغربي ،حتت وقــع الصدمة ،وأكدت
فئة واسعة من اجلماهير ،أن اإلخفاق
كان متوقعــا ،قياســا بقــوة امللف
املنافس.
وأضافت الفئة نفســها  ،أن املغرب
لم تســتفد من التجارب السابقة،
وال زالت تصر على تقدمي مالعب غير
جاهزة.وأعلــن السويســري جياني
إنفانتينو ،رئيــس االحتاد الدولي ،فوز
امللف االميركي الثالثي ،الذي يجمع
الواليات املتحــدة االميركية ،وكندا،
واملكســيك ،بتنظيم كأس العالم

أعلن السويسري جياني إنفانتينو ،رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم
«فيفا» ،فوز الملف االميركي الثالثي ،الذي يجمع بين «الواليات
المتحدة االميركية ،وكندا ،والمكسيك» ،بتنظيم كأس العالم
.2026وجرت عملية التصويت ،بمشاركة االتحادات الدولية للعبة،
في العاصمة الروسية موسكو ،خالل كونجرس فيفا  68الذي
يعقد عشية انطالق منافسات مونديال .2018

االعالن عن فوز امللف الثالثي

فوزي لقجع

.2026
وجرت عملية التصويت ،مبشــاركة
االحتــادات الدوليــة للعبــة ،فــي
العاصمة الروســية موسكو ،خالل
كوجنرس فيفا  ،68الذي يعقد عشية
انطالق منافسات مونديال .2018
وفــاز امللف الثالثــي االميركي الذي
يحمــل شــعار «متحــدون ،»2026
بـ 134صوت ًــا ،مقابل  65صوت ًا فقط
للملف املغربي املنافس ،فيما امتنع
احتاد واحد عن التصويت.
من جانــب اخــر ،ع َّبر عبــد القادر
لشهب ،ســفير املغرب بالعاصمة
الروســية موســكو ،عن شــعوره
باإلحباط الشــديد ،بعد الفشل في
احلصول على حــق تنظيم مونديال
 ،2026أمام امللف الثالثي املشترك.
وحتســر لشــهب ،فــي تصريحات
َّ
صحفية ،عقــب التصويــت ،على
مواقف بعض الــدول العربية ،والتي
دعمت امللف االميركي.وقال لشهب،
إنه كان يتمنــى رؤية الدعم الكامل
من البلدان العربيــة للمغرب ،إال أن
ما أسفر عنه التصويت ،كان صاد ًما
للجميع.
وأعلن السويسري جياني إنفانتينو،
رئيــس االحتــاد الدولي ،فــوز امللف
االميركــي الثالثــي ،الــذي يجمع
الواليات املتحــدة االميركية ،وكندا،
واملكســيك ،بتنظيم كأس العالم
.2026وجــرت عمليــة التصويــت،
مبشاركة االحتادات الدولية للعبة ،في
العاصمة الروســية موسكو ،خالل
كوجنرس فيفا  ،68الذي يعقد عشية
انطالق منافسات مونديال .2018
وفــاز امللف الثالثــي االميركي الذي
يحمــل شــعار «متحــدون ،»2026
بـ 134صوت ًــا ،مقابل  65صوت ًا فقط
للملف املغربي املنافس ،فيما امتنع
احتاد واحد عن التصويت.
من جانبه ،قال فــوزي لقجع ،رئيس
احتاد الكرة املغربي ،إن بالده ستواصل
التشــييد والبناء باحلماس نفسها
التي أظهرتها في السنوات األخيرة،
في كافة القطاعات.وأضاف لقجع،
خالل كلمته أمــام كوجنرس الفيفا،
أن املغرب قــرر االنخــراط في ورش
التنمية وتأهيــل اجملاالت احليوية في
البالد ،حتى يتحقق له احللم الكبير
الذي طاملا سعى إليه وهو استضافة
املونديال.
وأكد لقجع ،ثقته فــي قدرة املغرب
على التنظيم وإجناح أي مســابقة،
شــرط أن يحظى بالثقــة الكاملة
التي تؤهله لهذا.وأعلن السويسري
جياني إنفانتينو ،رئيس االحتاد الدولي
لكــرة القــدم «فيفا» ،فــوز امللف
االميركي الثالثي ،الــذي يجمع بني
الواليات املتحــدة االميركية ،وكندا،
واملكســيك ،بتنظيم كأس العالم
.2026
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نجوم تفوقت في نهائيات كأس العالم

أضاءت سماء البطوالت ليخلدها التاريخ
العواصم ـ وكاالت:
بطولة كأس العالم التي انطلقت للمرة
االولى عــام  1930كانت ومــا زالت تعج
بحكايات وتســجل لنجوم تركوا ذكريات
جميلة على مدى النسخ السابقة وصوال ً
إلى مونديال روسيا الذي يحمل الرقم ،21
أســطورة الكرة البرتغالية ،أوزيبيو ،الذي
لــم يتمكن من حصد لقب كأس العالم،
مــع منتخب بــاده ،خاض مــع منتخب
البرتغال ،نســخة وحيدة فقط من كأس
العالم ،كانت عــام  ،1966والتي أقيمت
في إجنلترا ،لكنه فشل في الصمود أمام
صاحب الضيافة ،في نصف النهائي.
بدأ أوزيبيو ممارسة كرة القدم ،وهو حافي
القدمني كطفــل في املالعــب الترابية
مبوزمبيق ،قبــل أن يقفز لدائرة الضوء مع
بنفيكا ،بعدما قــاده حلصد لقب الدوري
البرتغالي 11 ،مرة.وساعد إوزيبيو ،بنفيكا،
على بلــوغ نهائي كأس أوروبا (املســمى
القدمي لــدوري األبطــال)  4مــرات ،كان
آخرها في عام  ،1968عندما خســر أمام
مانشســتر يونايتد في الوقت احملتســب
بدال من الضائع على ملعب وميبلي القدمي،
وفاز بنفيكا باللقب عامي  1961و.1962
وأطلــق الكثيــرون ،على أوزيبيــو ،لقب
«الفهد األســمر» ،بســبب اخلوف الذي
كان يغرســه في نفوس منافسيه داخل
املســتطيل األخضر.بلــغ أوزيبيــو ،قمة
شــهرته مع منتخب بــاده ،في نهائيات
كأس العالم بإجنلترا ،عام .1966
وعقــب جتــاوز اجملــر وبلغاريــا ،اختتمت
البرتغال دور اجملموعــات بالفوز  1-3على
البرازيــل ،ثم قاد أوزيبيــو ،منتخب بالده،
النتصــار ثمني علــى كوريا الشــمالية،
مفاجأة البطولة وقتها ،في دور الثمانية.
وتقدمــت كوريا الشــمالية وقتها،0-3 ،
على ملعب جوديسون بارك ،إال أن أوزيبيو،
اســتطاع مبفرده أن يعيد الفريق لطريق
املنافسة ،وسجل  4أهداف ،بواقع هدفني
في كل شــوط ،لتتأهل البرتغال بفضل
فوزها .3-5
ووصلــت مســيرة أوزيبيــو ،إلــى نهاية
صادمــة ،عندمــا عانــت البرتغــال في
مواجهة أســلوب اللعب البدني إلجنلترا،
وتسبب تسجيل بوبي تشارلتون لهدفني
في بكاء أوزيبيــو ،بعد نهاية املباراة ،التي
أقيمت علــى ملعب وميبلي ،وانتهت بفوز
منتخب األسود الثالثة ،بنتيجة .1-2
وأنهــت البرتغــال ،البطولة فــي املركز
الثالث ،إال أن أوزيبيــو متتع بتكرمي خاص،
بوصفه جنــم البطولة ،كمــا أحرز لقب
هداف املونديال ،برصيد  9أهداف.
وخــاض أوزيبيــو 64 ،مبــاراة دوليــة مع
البرتغال ،ســجل خاللهــا  41هدفا ،كما
لعب آخر مباراة له مع بنفيكا عام ،1975
ومضى قدما ليمثل أندية في قارة أميركا
الشمالية ،وفريقني صغيرين في البرتغال،
وأنهى مسيرته الكروية عام .1979
ويعد الكثيــرون ،أن أوزيبيو ،أفضل العب
برتغالــي ،على مر العصــور ،ومن أعظم
العبــي العالــم فــي تاريخ الســاحرة
املســتديرة ..وعلى املســتوى الفردي ،نال
أوزيبيــو ،جائزة الكرة الذهبية ،عام ،1965
وجاء وصي ًفا مرتني ،عامي  1962و.1966
كرويف واحللم املسروق
أسطورة الكرة الهولندية ،الراحل يوهان
كرويف ،الذي صنع اجملد مع فريقي أياكس
أمســتردام وبرشلونة اإلســباني ،وكان
يلقب بـ «اجلناح الطائر».
ويعد كرويف ،أفضل العب في تاريخ الكرة
الهولنديــة ،واقتنص الكــرة الذهبية3 ،
مرات ،أعوام  1971و 1973و ،1974ويعدوه
الكثيــرون ،ثالث أفضل العب في التاريخ،
بعد األرجنتيني دييجــو أرماندو مارادونا
والبرازيلي بيليه.
وما زال الكثيرون ،يتذكرون يوهان كرويف،
نظرًا لسرعته الهائلة ومهارته وبديهته
احلاضرة ،واملراوغات والتسديدات املقوسة
من داخل منطقة اجلزاء وخارجها.
وبرغم اإلجنازات املميــزة ليوهان كرويف،
لكنه فشل في صناعة اجملد مع منتخب
بالده ،وكان الالعب الذهبي ،قاب قوســن
أو أدنــى من معانقة اللقــب العاملي ،في
مونديــال  ،1974لكن منتخــب هولندا،
خسر اللقب في املباراة النهائية لصالح
أملانيا ،بنتيجة .2-1
وفي النســخة التالية ،عام  ،1978رفض
يوهان كرويف ،أن يســافر إلى األرجنتني،
بعد وصــول تهديدات باخلطــف والقتل
له.ويبقــى الرقم  ،14الــذي حمله يوهان
كرويف ،طوال مسيرته ،رمزًا لفن الالعب،
الذي كان ميلك انطالقة ســريعة مع ذكاء
حاد ،في التعامل مــع الكرة ،حتى أطلق
عليه لقب «بيليه األبيض».
ســجل يوهان كرويف لهولندا 33 ،هدفا،
على مدار شــوطه الدولي ،كما أحرز في
مسيرته كلها  368هدفا.
وحقق يوهــان كرويف ،عــدة إجنازات في
مسيرته ،حيث فاز بلقب الدوري الهولندي
 8مــرات مع أياكس أمســتردام ،ومرة مع
فينورد.كما توج كرويــف ،بلقبي الليجا
وكأس ملك إســبانيا ،مرة مع برشلونة،
كما حقق دوري أبطــال أوروبا 3 ،مرات مع
أياكــس ،وفاز بكأس هولنــدا  5مرات مع
نفس النادي.
بالتيني الفارس النبيل
ميشــيل بالتيني :رغــم أن بالتيني ،كان
يلعب في خط الوسط ،إال أنه برز بشكل

أوزيبيو

يوهان كرويف

ميشيل بالتيني

كبيــر فــي التهديف ،وكان مــن أعظم
الهدافني الفرنســيني ،وسجل  41هدفا،
خالل  72مباراة لعبها بقميص الديوك.
شــارك ميشــيل بالتيني ،مــع منتخب
فرنســا ،في  3نســخ متتالية في كأس
العالم ،أعوام  1978و 1982و ،1986لكنه
فشــل في قيادة الديوك إلحــراز اللقب
املونديالي.وفي مونديال  1978باألرجنتني،
خرج منتخب فرنســا ،من دور اجملموعات،
بعدمــا وقع فــي مجموعــة واحدة مع
صاحب الضيافة وإيطاليا واجملر.
وفي نسخة  1982بإسبانيا ،عبرت فرنسا
لنصــف النهائــي ،لكنهــا اصطدمت
باملاكينــات األملانيــة ،لتســقط أمامها
بركالت اجلزاء الترجيحية ،قبل أن تخســر
أمام بولندا ،بنتيجة  ،3-2في مباراة حتديد
املركزين الثالث والرابع.
وفــي نســخة  ،1986التــي أقيمت في
املكســيك ،جنحت فرنســا في إسقاط
البرازيــل ،فــي دور الثمانيــة ،بــركالت
الترجيح ،لتضرب موعدا مكررا مع أملانيا،
في نصف النهائي.
ولم ينجح املنتخب الفرنســي ،في الثأر
مــن املاكينات األملانية ،وســقط بثنائية
نظيفــة ،حملــت توقيع أندريــاس برميه
ورودي فولر.وانتزع منتخب فرنســا ،املركز
الثالث في هذه النسخة ،بعد تغلبه على
بلجيكا ،بنتيجة  ،2-4بعد التمديد للوقت
اإلضافي.
تألق ميشــيل بالتيني ،كثيــرًا في كأس
األمم األوروبية ،نسخة  ،1984حيث حصل
املنتخــب الفرنســي على اللقــب األول
لــه في تاريخ البطولــة ،بعد تغلبه على
إســبانيا في املباراة النهائيــة ،بهدفني
نظيفني.
أقيمت املباراة النهائيــة لتلك البطولة،
على أرضية ملعب حديقة األمراء ،وتقدم
قائد الديوك وجنمهــم األول ،بالتيني ،في
الدقيقة  ،57ليضيف زميله برونو بيلوني،
الهدف الثاني للفرنســيني ،عند الدقيقة
.90
يذكــر أن بالتينــي ،تــوج بلقــب هداف
البطولة ،برصيد  9أهداف ،وكان أول العب
يسجل هذا العدد من األهداف في نسخة
واحدة مــن كأس أمم أوروبا ،كما نال جائزة
أفضل العب في املسابقة القارية.

سوكر قناص كرواتي
دافور ســوكر ..شــارك في مونديال يعج
بالنجــوم العامليني ،مثل رونالــدو وزيدان
وبيركامــب وباتيســتوتا وغيرهم ،لكنه
استطاع ســحب البساط من حتت أقدام
اجلميــع ،بقدراتــه التهديفيــة العالية،
ليتوج فــي النهاية بلقب هــداف كأس
العالم  ..1998إنه دافور سوكر بطل اإلجناز
األكبر في تاريخ كرواتيا.
وقعــت كرواتيــا في مجموعة ســهلة
نســب ًيا ،بجــوار منتخبــات األرجنتــن
وجامايكا واليابان ،وكانت كل املؤشــرات
تتجه نحو تربع أبناء التاجنو على الصدارة
بالعالمة الكاملة ،لتبقى البطاقة الثانية
حائرة ،بــن املنتخبات الثالثة األخرى ،قبل
أن حتسمها كرواتيا.
سجل سوكر هد ًفا في
في املباراة األولى ّ
الفوز على جامايكا ( ،)1-3ثم قاد منتخب
بالده بإحراز هدف الفوز أمام اليابان (،)0-1
قبل أن يفشــل في هز شــباك األرجنتني
لتنتهي املباراة بانتصار األخير (.)0-1
حصد املنتخب الكرواتي  6نقاط ،ليصعد
في املركــز الثاني خلــف األرجنتني التي
جمعت النقاط التسع كاملة.
لــم يتوقع أغلــب املتابعني أن تســتمر
املغامــرة الكرواتيــة إلى حــد بعيد في
املونديــال الــذي أقيــم علــى األراضي
الفرنســية ،ولكن من حسن حظ سوكر
وزمالئه أن مواجهة ثمــن النهائي جاءت
أمــام رومانيا ،في لقــاء متكافئ إلى حد
بعيد.
واصل سوكر مهاجم ريال مدريد السابق
هوايتــه املفضلــة ،وأحرز هــدف اللقاء
الوحيد مــن ركلة جزاء ليقــود منتخب
بالده إلى ربع النهائي ،ولكنه سيصطدم
بالعمالق األملاني.
ظن معظم املشــاهدين أن ركلة كرواتيا
في كأس العالم ستنتهي عند هذا احلد،
ولكــن ســوكر كان له رأي آخــر ،إذ فجر
مفاجأة مدوية مع زمالئه ،وأحرز هد ًفا في
الفوز على املاكينات بثالثية نظيفة.
وقعت كرواتيا بنصف النهائي في طريق
فرنسا صاحبة األرض ،املدعمة بجماهير
متعطشــة حلمل كأس العالــم للمرة
األولى ،لتتوقف املغامــرة الكرواتية عند
هذا احلد ،بعد اخلسارة من الديوك (.)1-2
وبرغــم تقدم كرواتيا عن طريق ســوكر،
إال أن ليليــان تورام قلــب الطاولة وأحرز
هدفني لصالح فرنسا ،قاد بهما منتخب
بالده لنهائي احملفل العاملي ،ولكن كرواتيا
غادرت من الباب الكبير.
وخطفــت كرواتيــا املركــز الثالث بعد
التفوق على هولندا بهدفني مقابل هدف،
وأحرز األســطورة الكرواتية سوكر هد ًفا
أيضا فــي تلك املبــاراة ،ليحقق منتخب
ً
بــاده امليداليــة البرونزية للمــرة األولى
واألخيرة حتى اآلن.
وحقق ســوكر لقب هداف البطولة ،التي
جمعــت الكثير مــن املهاجمني الرائعني
على مستوى العالم ،بعدما أحرز  6أهداف
في  7مباريات خاضها منتخب بالده.
وزار املهاجــم الكرواتي ،شــباك جميع
املنافسني ،الذين لعب أمامهم باستثناء
األرجنتــن في مرحلــة اجملموعات ،ليتوج
باحلذاء الذهبي في نهاية املطاف.

إنييستا ،الذي تطور كثيرًا على يد مدرب
مانشستر سيتي احلالي.
كان إنييســتا عنصرًا أساس ًيا في تلك
الكتيبة الكتالونية ،ومســاه ًما رئيس ًيا
في جميــع اإلجنــازات التــي حتققت ،إذ
أصبحــت بصمتــه واضحة فــي جميع
املباريــات تقري ًبــا ســواء بالتمريــرات
السحرية القادرة على ضرب أي دفاع في
العالم ،أو أهدافه املؤثرة.
وأصبح إنييســتا ،مبثابة رمانة امليزان في
وســط ملعب البلوجرانا ،وبات قادرًا على
التحكم فــي إيقاع أي مباراة ،واســهم
بشكل كبير في صناعة أسطورة ليونيل
ميســي التهديفيــة ،بفضــل متريراته
القاتلة.
بالتأكيــد بعــد تألقــه امللحــوظ ،كان
إنييســتا عنصرًا أساســ ًيا في تشكيل
منتخــب بالده في مونديــال  ،2010الذي
أقيم في جنوب أفريقيا.
جــاءت البداية مخيبة آلمــال اجلماهير
اإلسبانية ،بعد خسارة منتخبهم بهدف
مــن دون رد ،أمام سويســرا ،لكن كتيبة
املدرب فيســنتي ديل بوسكي انتفضت
ســجل
وهزمــت هنــدوراس ( ،)0-2ثم
ّ
الرســام هد ًفا في الفوز على تشيلي (-2
 ،)1ليصعد املاتادور في صدارة مجموعته.
وشــق منتخــب إســبانيا طريقه نحو
النهائــي متخط ًيا البرتغــال وباراجواي
وأملانيا بنفــس النتيجة ( ،)0-1ليصطدم
بالطواحني الهولندية ،في مباراة ســعى
املنتخبان خاللها ،حلصد اللقب ألول مرة
في التاريخ.
انتهــى الوقــت األصلي
بالتعــادل الســلبي،
وسط فرص مهدرة
مــن اجلانبــن،
وخاصة منتخب
وبدا املدربان
هو لند ا ،
على
والالعبون
أ ر ضيــة
ا مللعــب ،
يستعدون لركالت
الترجيح احلاسمة.
لكــن القــدر منــح
إنييستا فرصة عظيمة ،بل
األعظم في مسيرته الكروية،
حيــث تســلم متريرة سيســك
فابريجاس داخل منطقة اجلزاء ،وسدد
كرة قوية سكنت شباك هولندا ،منحت
بالده الكأس األولى ،وســط فرحة عارمة
من العبي املاتادور.
بعد  8سنوات من تلك اللحظة التاريخية،
أعلن إنييستا مؤخرًا رحيله عن برشلونة،
النادي الذي تواجد داخل جدرانه طوال 22
عا ًمــا ،في نهاية املوســم احلالي ،متهي ًدا
خلوض جتربــة جديدة قد تكون في الصني
قبل إعالن االعتزال الرسمي.
ويأمــل الرســام الــذي يحظــى بحب
واحتــرام اجلماهير اإلســبانية مبختلف
ميولهــا ،إنهاء مســيرته مــع منتخب
إســبانيا بالشــكل الالئــق ،إذ أنــه من
املرجح مشاركته أساس ًيا مع الروخا في
مونديال  ،2018ضمن كتيبة املدرب جولني
لوبيتيجي ،وذلك بعــد اخلروج املهني من
دور اجملموعات في كأس العالم ،النسخة
املاضية بالبرازيل.

رفض حلم فان باسنت
ماركو فان باســن :يعد فان باسنت ،أحد
أفضــل الهدافني فــي تاريخ الســاحرة
املســتديرة ،وقد حصل على جائزة الكرة
الذهبية 3 ،مرات ،في أعوام ،1989 ،1988
.1992
بدأ ماركو فان باســن ،مسيرته الكروية
مع أياكس أمستردام ،وقد لعب أول مباراة
له ،في أبريل/نيســان  ،1982كما شــارك
مع منتخــب هولندا ،في  58مباراة دولية،
وســجل له  24هدفا.ولعب فان باســن
ألياكس الهولندي 133 ،مباراة ،اســتطاع
أن يســجل خاللها  128هدفــا ،ليجذب
أنظار كبــار األندية األوروبية.واســتطاع
ميــان اإليطالي أن يحصل على خدماته،
بعــد منافســة حادة مــع ريــال مدريد
وبرشلونة.
ولم يكن فان باســن بكامــل جاهزيته،
عندما شــارك مــع املنتخــب الهولندي
في بطولــة كأس العالــم ،التي أقيمت
فيإيطاليــا ،عــام .1990وودعت هولندا
العرس العاملي ،من دور الـ ،16بعد اخلسارة
بنتيجة  ،2-1على يد األملان.
لكن قبلها فــي بطولة أوروبا ،نســخة
 ،1988أظهــر ماركو فان باســن مهارة
عالية ،ليقود بالده للظفر باللقب الوحيد
فــي تاريخ الطواحني ،في هــذه البطولة
القارية.
ويظــل هــدف فان باســن ،فــي نهائي
البطولة األوروبية ،أمام االحتاد السوفيتي،
عالقــا فــي األذهان ،بوصفــه من أجمل
أهداف املسابقة على مر التاريخ.
وكانت هولندا متقدمــة بهدف نظيف،
ومــن هجمة عادية ،مــرر موهرن كرة من
ناحية اليســار ،في زاويــة مغلقة لفان
باسنت ،احملاصر باثنني من املدافعني ،لكنه
ســدد على الطائر ،لتخترق الكرة مرمى
احلارس العمالق داسييف.وتألق فان باسنت
في ميالن ،حيث لعب معــه  202مباراة،
سجل فيها 125هدفا.
لكن لعنــة اإلصابات لم تســمح لهذا
املهاجم البارع ،مبواصلــة إبداعاته ،حيث
استســلم بعــد عمليــة جراحية في
كاحله ،في  6حزيــران  ،1993ووضع حدا
ملسيرته الكروية.

رسام السعادة اإلسباني
الدقيقــة  ،116املباراة تلفظ أنفاســها
األخيرة ،واجلميع يتأهب لركالت الترجيح،
لكن آندريس إنييستا ،رفض االحتكام إلى
ضربات احلظ ،وحســم املوقعة النهائية،
بتســديدة قويــة ،ال تصــد وال تــرد ،في
الشباك الهولندية ،معلنًا انطالق األفراح
اإلســبانية ،بالــكأس األولى فــي تاريخ
املاتادور.
الرسام آندريس إنييستا.
بدأ إنييستا شوطه مع منتخبات إسبانيا
للناشــئني بصورة مبشــرة ،إذ ســاعد
منتخب الشــباب حتت  17عا ًما ،بالتتويج
بــكأس األمم األوروبية عام  ،2001كما كان
ضمن التشــكيلة املتوجة بكأس األمم مع
منتخب حتت  19عا ًما في السنة التالية.
ولفــت قائد برشــلونة احلالــي ،األنظار
بشــدة ،منذ صغره ،لينضــم إلى قائمة
منتخب الروخا ،في مونديال  ،2006ولكنه
لم يشــارك إال فــي املبــاراة الثالثة بدور
اجملموعات أمام الســعودية ،عندما ضمن
منتخب بالده الصعود لثمن النهائي.
عام  ،2008تولى بيــب جوارديوال ،تدريب
برشــلونة ،وصنع فريقًا خيال ًيا ،لعب كرة
ممتعة ،وســيطر على البطــوالت احمللية
والقاريــة والعامليــة ،كان ضمــن قوامه

صالح الدين بصير« ..مارادونا الصحراء»
بدأ العد التنازلــي ،إلقامة نهائيات كأس
العالم في روســيا ،احلدث الكروي األكبر،
الذي يحمل حملبي الســاحرة املســتديرة،
حلظات الســحر واجلنون ،التــي ال تتكرر
سوى كل  4ســنوات .وتشهد النسخة
احلالية ،مشــاركة  4منتخبات عربية،
وهــي مصــر والســعودية واملغرب
وتونس ،وهو رقم غير مسبوق.
ويلقــي موقع  ،الضــوء على جنوم
ســابقني ومعاصرين من الرباعي
العربي ،قبل احملفل العاملي الكبير.
وموعدنــا اليــوم مــع صالح
الدين بصير ،املهاجم الســابق
للمنتخب املغربي.
ويعــد صــاح الديــن بصير،
أحــد أبــرز املهاجمــن فــي
تاريخ املنتخــب املغربي ،حتى
أطلقــت عليه وســائل إعالم
مغربيــة ،لقــب «الشــبح
األســود للحراس» ،و»مارادونا
الصحراء».
ولد بصير ،بالــدار البيضاء،
 5أيلــول  ،1972ومــارس
كــرة القــدم بــن أزقة
الــدار البيضــاء،

ماركو فان باسنت
وبالتحديــد بــدرب غلف ،حيــث عاش
طفولته.
وظهر بصير ،على الساحة الرياضية ،عبر
نادي الرجاء في عام  ،1994حيث قدم معه
مســتويات مميزة ،أهلته لالحتراف بنادي
الهالل الســعودي ،الذي حقق معه ،عدة
ألقاب.
ومن الهــال الســعودي ،انطلق النجم
املغربــي نحــو ديبورتيفــو الكورونيــا
اإلسباني ،الذي شارك معه في  21مباراة
بالليجا في موســمه األول مــع الفريق،
وسجل  5أهداف.
وبعد رحلته فــي الليجــا ،انتقل بصير
إلى نادي ليل الفرنســي ،قبــل أن ينهي
رحلتــه االحترافية باللعب بصفوف باوك
اليوناني.
مع تألقه على مســتوى الفــرق ،حجز
صالح الدين بصير ،مقعدا أساســيا في
تشــكيلة املنتخب املغربي ،وكان الهتاف
الشــهير للجماهير املغربية في مباريات
أسود األطلس «بصير  ..بصير».
لكن أبــرز محطات الالعــب املغربي مع
منتخــب بالده ،كانت في نســخة كأس
العالــم  ،1998والتي أقيمت بفرنســا.
واســهم بصير صالح الديــن ،في تأهل
منتخب املغرب للمونديال ،بعدما سجل
 4أهــداف فــي  9مباريــات بالتصفيات.
ووقعــت املغرب في اجملموعــة األولى مع
البرازيل والنرويج واسكتلندا.
وبــدأ املنتخــب املغربــي ،مشــواره في
املونديال أمــام النرويج وانتهــت املباراة
بالتعــادل  2ـ  ،2مبشــاركة بصير ،وكان
الفريق العربي هو األفضل واألقرب للفوز.
وفي املباراة الثانية ،خسر املنتخب املغربي
ا لعمال ق
بثالثيــة نظيفة أمام
البرازيلــي ،في
لقاء شــارك
فيــه صالح
الدين بصير
أ يضــا .
و كا نــت

دافور سوكر
فيما أضاف زميله عبد اجلليل كاماتشو،
الهدف الثالث.
وبرغم الفوز ،لــم يتأهل املنتخب املغربي
للــدور الثانــي مبونديال فرنســا ،بعدما
حــل ثال ًثا في اجملموعــة ،خلف املتصدرة
البرازيل ،والوصيفة النرويج.
أعجوبة العويران
سعيد العويران من مواليد  19آب ،1967
وكان يلعب في خط الوســط ،ويعد أحد
أبرز جنوم الكرة السعودية عبر تاريخها.
اكتســب العويــران شــهرة عاملية بعد
هدفه اخليالي في مرمى بلجيكا مبونديال
 1994بالواليــات املتحــدة األميركيــة،
والــذي قاد به منتخب بــاده للتأهل إلى
ثانــي أدوار البطولــة ،وهــو أفضل إجناز
لألخضر الســعودي عبر تاريخ مشاركاته
املونديالية حتى اآلن.
بدأ العويران مســيرته مع الشــباب وهو
في الـ 16مــن عمــره ،وكان ضمن جنوم
اجليل التاريخي الذي أهدى ناديه  3ألقاب
متتاليــة للدوري الســعودي - 91-1990
.93-1992 - 92-1991
كما قاد العويــران ناديه إلى الفوز بكأس
األندية العربية أبطال الدوري مرتني عامي
 1994و 2000وكأس النخبــة العربية عام
 ،1996وكأس ولي العهد السعودي مرتني
 1996و ،1999وكأس الكؤوس اآلســيوية
مرة في .2001
وعلــى املســتوى الدولي لعــب النجم
الســعودي الكبير  75مباراة دولية سجل
خاللها  24هدفا ،وقــاد األخضر للتتويج
بكأس اخلليج عــام  ،94فضال عن التأهل
لثمــن نهائي مونديال أميــركا في العام
نفسه.
وبالعودة إلى أعجوبة العويران في ،1994
جند أن األخضر الســعودي كان يلعب في
مجموعة تضــم إلى جــواره منتخبات
هولندا وبلجيكا واملغرب.
وخســر الســعوديون املباراة األولى أمام
طواحني هولنــدا  ،1-2ثم عادوا ليتفوقوا
هذه املرة وبالنتيجة نفسها على املغرب،
لتصبح مواجهة بلجيكا هي احلاسمة.
ولم تكد متر سوى بضع دقائق على انطالق
املبــاراة ،إال وفاجأ العويران كل من
في امللعب بهدف خيالي.
انطلق العويــران بالكرة
مــن قبــل منتصف
امللعــب مبســافة
واســتغل سرعته
وراوغ كل مــن
قابله وتوغل
د ا خــل
منطقة
جز ا ء

ا لشيا طني
احلمــر ،ثــم
ســدد في املرمى
ليحرز هدفا صنع
التاريــخ وصعــد
ببــاده إلــى الدور
الثانــي فــي إجنــاز
غير مســبوق.وخرج
الفريق الســعودي من
ثمــن النهائي بعد
اخلســارة مــن
الســويد (-1
.)3
كــر ر

أ فضــل
مبا ر يــا ت
بصيــر ،مــع
املنتخــب املغربي،
أمام اســكتلندا في
اجلولــة الثالثــة واألخيرة من
دور اجملموعات.وجنــح بصيــر،
فــي قيادة املغــرب للفوز على
اســكتلندا ،بثالثية
نظيفة سجل
منها صالح
ا لد يــن ،
ا لهد فــن
ا أل و ل
و ا لثا لــث ،

ا لعو ير ا ن
مشــا ر كته
مــع األخضر في
املونديال عــام  ،98إال
أن املنتخب العربي اكتفى
باخلروج من الدور األول ،لكن العويران كان
بالفعل قبلها بـ 4سنوات قد حفر اسمه
في سجالت تاريخ املونديال.

وصلت مسيرة
أوزيبيو ،إلى نهاية
صادمة ،عندما
عانت البرتغال في
مواجهة أسلوب
اللعب البدني
إلنجلترا ،وتسبب
تسجيل بوبي
تشارلتون لهدفين
في بكاء أوزيبيو،
بعد نهاية المباراة،
التي أقيمت على
ملعب ويمبلي،
وانتهت بفوز
منتخب األسود
الثالثة ،بنتيجة .1-2
وأنهت البرتغال،
البطولة في
المركز الثالث ،إال
أن أوزيبيو تمتع
بتكريم خاص،
بوصفه نجم
البطولة ،كما
أحرز لقب هداف
المونديال ،برصيد
 9أهداف.

بدأ إنييستا شوطه
مع منتخبات إسبانيا
للناشئين بصورة
مبشرة ،إذ ساعد
منتخب الشباب تحت
 17عامًا ،بالتتويج
بكأس األمم
األوروبية عام ،2001
كما كان ضمن
التشكيلة المتوجة
بكأس األمم مع
منتخب تحت 19
عامًا في السنة
التالية.
ولفت قائد
برشلونة الحالي،
األنظار بشدة ،منذ
صغره ،لينضم إلى
قائمة منتخب
الروخا ،في مونديال
 ،2006ولكنه
لم يشارك إال في
المباراة الثالثة
بدور المجموعات
أمام السعودية،
عندما ضمن
منتخب
بالده

الصعود
لثمن النهائي.

الملف
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طالبن باعتماد تقنية الفيديو في الدوري العراقي

مشجعات المونديال في الديوانية ينقسمن بين منتخبات آسيا وأميركا الجنوبية
الديوانية ـ إيمان كاظم:
ال يختلــف اثنان على حقيقــة ان مباريات
كأس العالــم هي مبنزلة مشــهد كامل
مســيطر بأغلبيتــه على الرجال ســواء
أكان في املالعب او فــي الكواليس و على
الرغــم من وجــود فرق كرة قدم نســائية
و كذلك مباريــات كأس العالم للنســاء
و التي انطلقت منذ عــام  ١٩٩١ازداد عدد
مشجعات كرة القدم حول العالم و هناك
العديد من النساء يتابعن ويعرفن تفاصيل
اللعبة و كل واحدة لديها فريقها املفضل و
اسبابها اخلاصة التي جعلتها تعشق هذا
الفريق لذلك اخترقن هذه املهنة الذكورية
و يحضرن بقوة و مع الكثير من املعرفة عن
خبايا هذه اللعبة.
و في اســتطالع اجرته «الصباح اجلديد «
من محافظة الديوانية كان لنا حديث مع
العبة املنتخــب الوطني لذوي االحتياجات
اخلاصة اميره كاظم حيث قالت:
ان حبي لكــرة القدم جاء منــذ الطفولة
عندما كنت في العاشــرة من العمر كنت
اتابع مباريات كأس العالم عبر شاشــات
التلفــاز وقعــت بغرام الكــرة عبر اهداف
الســاحر مارادونا عندما تــوج مع فريقه

األرجنتــن بالبطولــه و يبقــى منتخب
البرازيل هو عشقي االول.
و في اجابة عن ســؤال هل تتعرض النساء
الســتغراب البعــض و انتقادهــا لكونها
مشجعة لكرة القدم؟.
ـ ســابقآ كانت النســاء يتعرضن النتقاد
شــديد و هناك بعض الناس يتســاءل عن
ســبب عشــقي لهذه اللعبة الذكورية و
مع مرور السنوات بدأت نظرة الناس تتغير

و اليوم ازداد عدد النســاء اللواتي يشجعن
كــرة القــدم و يحضــرن للمالعــب و انا
شخصيا احضر للملعب لتشجيع فريقي
املفضل بني فترة وفترة أخرى.
و عــن اســتخدام تقنيــة VARاو احلكم
املساعد قالت» كاظم « هي حالة حضارية
اســتخدمت مبونديال روســيا و هي تخدم
فرق كرة القدم املشاركة النها تصبح اكثر
عدالة و هي جتربة أثبتت جناحا باهرا و نتمنى

رمي الشمري

مستقبال ً اعتمادها بالدوري العراقي.
و في حديث مع الالعبة رمي الشمري العبة
دراجات ســابقا قالت انها تعشق املنتخب
األملاني منذ الطفولة و قالت:
كنت امتنى ان اكون العبــة كرة قدم النها
لعبة ممتعة و جميلة لكن ليس من السهل
ان يتقبل اجلميــع فكرة ان تكــون الفتاة
العبة كرة قــدم خاصــة و ان محافظتنا
الديوانية تعد مدينة عشائرية لكن الفترة

األخيرة استطاعت النساء فرض انفسهن
كالعبات و مشــجعات  .و اثنت الشــمري
وعدتها خطــوة جيدة
على تقنيــةVAR
ّ
انصفــت العديد من الفــرق و توقعت رمي
كأس العالم سيكون من حصة كرواتيا.
و طالبت « فضيله الصاحلي « مدربة كراتيه
ســابقا باملساواة بني اجلنســن من خالل
الرياضة و دعم النساء معنويا و خاصة كرة
القدم و قالت الصاحلي ان مشاركة العرب

شهد عبد الرحيم وأميرة كاظم

فضيلة الصاحلي

في مونديال روسيا كانت فقيرة و ضعيفة
جدا و اشــادت بالتنظيم اجليد للبطولة و
املالعب و احلضور اجلماهيري الواسع.
و فيما يخص تقنية VARانها تقنية جيدة
طبقت مبونديال روســيا نتمنى تطبيقها
في املالعب العربية و العراقية.
وقالت شهد عبد الرحيم طالبة في كلية
التربيــة الرياضية في جامعة القادســية
قالت ان التشجيع اصبح شيئا اخر يتقبله
اجلميع خاصة بعد ان اعتمدت بعض الدول
على تســويق العبي كرة القدم على انهم
عارضي ازيــاء فتتعرف النســاء عليهم و
قالت انها تعشق املنتخب الكوري اجلنوبي
و تتوقع كأس العالم من حصة املكسيك
او اســبانيا و اشادت شــهد بتقنية VAR
وقالت انها خطوة جيــدة انصفت العديد
من الفرق املشاركة في املونديال و متنت ان
تطبق في مالعبنا الحقا.
اســتطاعت النســاء فرض شخصياتهن
مشــجعات كرة قدم في الوقــت الذي ما
زالت فيــه العقليات ذكوريــة حتى اجتاه
الرياضة و التشجيع و الديوانية تفتقر إلى
تواجد النســاء في املالعب كمشجعات و
لكن ســتواصل النساء شــق الطرق التي
اغلقــت بوجوههن للوصــول الى املالعب
كمشجعات لكرة القدم.

علي صباح يشيد بالتجربة ويصفها بالعامل المساعد لقضاة المالعب

الصحافة اإلسبانية تشكر «تقنية الفيديو« على التعادل مع المغرب
مدريد ـ وكاالت:
ركزت الصحف اإلسبانية ،الصادرة أول امس
على مســاهمة تقنية الفيديو ،في تعادل
املاتادور مــع نظيره املغربــي ،بنتيجة ،2-2
فــي إطار اجلولة الثالثة من منافســات دور
اجملموعات في بطولة كأس العالم.
وعنونــت صحيفة ماركا ،بصــورة لكعب
ياجو أسباس في مرمى منير احملمدي ،خالل
لقاء إســبانيا واملغرب إذا قالت "حتيا تقنية
الفيديو".
وأضافت الصحيفة "تقنية الفيديو منحت
إســبانيا التعادل فــي الدقيقــة األخيرة،
لتخطف صدارة اجملموعة من البرتغال".
وشــكرت صحيفة موندو ديبورتيفو ،تقنية
الفيديــو على منحها التعــادل للمنتخب
اإلســباني ضد نظيره املغربي ،إذ قالت في
غالفهــا أمس "شــكرًا تقنيــة الفيديو".
وأضافــت "تقنيــة الفيديــو تقــرر هد ًفا
ألسباس ،وركلة جزاء ملصلحة إيران ،إسبانيا
تعبــر دور اجملموعات في الصــدارة وتواجه
روســيا ،والبرتغال في مواجهة صعبة مع
أوروجواي".
وفي اجلزء األســفل مــن الصحيفة ،قالت
عن مواجهة نيجيريا واألرجنتني "ميســي
واألرجنتني حياة أو موت ،سامباولي يستعد
للدفع بــدي ماريا وبانيجــا وهيجواين من
البداية".وفي عنوان آخر ،أوضحت الصحيفة
"ياري مينا يريد البقاء في برشلونة ،والبارسا
يريد بيعه".
وتصدر ياجو أســباس ،مهاجــم املنتخب
اإلســباني ،غالف صحيفة ســبورت ،التي
قالت "دقيقة اجلنون بعد هدف أسباس في
الدقيقة  ،93مبساعدة تقنية الفيديو".

وأضافت "إسبانيا حتقق التعادل مع املغرب،
بعد استعمال تقنية الفيديو ،وإيران تخطف
التعادل مع البرتغال".وفي اجلزء العلوي من

الغالف ،ذكرت الصحيفة "النهائي مليسي
واألرجنتني الليلة أمام نيجيريا".
وفي اجلزء األســفل ،قالت "لويس ســواريز

جانب من مباراة اسبانيا واملغرب

علي صباح

يســحق صاحبة الضيافــة ،وذلك بعد فوز
أوروجواي على روســيا ،بثالثيــة نظيفة".
ولم يختلف غالف صحيفة سوبر ديبورتي،

عن بقية الصحف اإلســبانية ،بنشر صورة
هدف أسباس في املنتخب املغربي ،إذ قالت
"أسباس وتقنية الفيديو هما الرمز".

وأضافت "الشــكر األول لتقنيــة الفيديو،
على هدف أســباس بعد تعادل إســبانيا،
وفشل كريســتيانو رونالدو في التسجيل
من ركلة جزاء ضد إيران".وتابعت "املنتخب
اإلســباني ســيواجه في دور الـ  ،16نظيره
الروسي ،أما البرتغال ستواجه أوروجواي".
من جانبه ،يرى احلكم الدولي ،نخبة آســيا،
علي صبــاح ،ان التقنية التي اســتعملت
كانت عامال ً مســاعدا ً في جنــاح املباريات
وقللت الضغــط على طواقــم التحكيم
املشــاركة فــي إدارة املباريــات املونديالية،
وبرغــم التوقفات التي تشــهدها احلاالت
التي تســتوجب العودة إلى تقنية الفيديو
من اجل اتخاذ القرار املناسب والدقيق وهذا
يوفر للحكــم عامل مهم جدا ً في التوصل
إلى القرار األفضل والصحيح.
هناك  4أنواع من القرارات ميكن االســتعانة
فيها بتقنية الفار هــي :األهداف واألحداث
التي تؤدي لها ،ركالت اجلزاء ،البطاقات احلمر
والتأكد من إعطاء الالعب املقصود البطاقة
الصفراء ،وحتى يتــم إلغاء قرار ما يجب أن
يكون اخلطأ فيه واضحاً.
وتتم عمليــة مراجعة القــرار بطريقتني،
األولــى أن يطلب احلكم التأكــد من قراره،
والثانيــة أن يقوم فريق الفــار بالتحدث مع
احلكم عن طريق ســماعات األذن وتوصيته
باتخاذ قرارٍ ما ،إذا الحظ حكم الفيديو وجود
خطأ واضح لم يلحظه حكم الساحة.
وهنــاك  3خيارات للحكم عند اســتعمال
هذه التقنية ،األولى أن يســتمع لنصيحة
فريق الفيديو ويلغي قــراره أو يتخذ إلجراء
املطلوب للحادثة التي لم يلحظها ،الثانية
أن يذهب بنفســه خلط التماس ومشاهدة
اإلعــادة للتحقق من الواقعــة ،والثالثة أن
يتمسك بقراره وال يستجيب لنصح الفار.

اعالن
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ثقافة

قراءة

رواية «بيت السودان» لمحمد ّ
حياوي..

العراق كما لو كان بيتًا
عارف حمزة
قد يبــدو األمر وكأ ّن مبتغــى رواية «بيت
الســودان» ،الصادرة حديثا ً عن دار اآلداب
البيروت ّيــة للكاتب العراقــي ،املقيم في
قصة
هولندا ،محمد ح ّيــاوي ،هو معرفة ّ
بطــل الرواية «علــي» صاحب البشــرة
ُ
البيضاء الوحيدة الذي
يعيش بني نســوة
ذوات بشرة ســوداء .كيف ميكن أن يكون
«علي» ابنا ً لياقوت صاحبة بيت السودان؟
وإذا لم يكــن كذلك ،فمن أيــن أتى و َمن
هما أبواه وما هــي حكايته؟ ..ومع جريان
الســرد نعثر على إجابــات متف ّرقة على
كثير من األســئلة حول شخص ّية علي،
وبالتالي حول شخص ّية «ياقوت» اجلميلة
والراقصة واملغن ّية السمراء التي جمعت
فتيات ســوداوات كي يحصلن على لقمة
العيش من خالل العزف والرقص والغناء،
ّ
ولكل واحدة
منهن حكاية انتهت بها في
ّ
بيت السودان .ولكنّه ليس بيت دعارة .هو
بيــت متعة احلواس البعيــدة عن اجلنس.
أي صب ّية تنهار حتت
لدرجة أ ّن ياقوت تطرد ّ
رغبتها الشديدة وت ُقيم عالقة ما مع أحد
الزبائن ،أو مع علي نفسه ،كما حصل مل ّرة
وطردت فيها
إحداهــن ،فتُقدم هذه على
ّ
االنتحار وتتجــ ّول روحها على هيئة غزال
حول علي وحول البيت.
قصة علي
لم يكن هــدف ح ّياوي تفكيك ّ
البوليس ّية ،إذا جاز التعبير ،رغم أنّه يقوم
يتم تشكيلها
بتفكيك شخص ّيته التي ّ
على يد نسوة
متعددات ومختلفات ،ليس
ّ
في بيت الســودان فحسب ،بل كذلك في
الشوارع التي يُالحق فيها النساء اخملتلفات
األجســاد واجلمال.
ويالحقهــن حتى في
ّ
األسواق واملقابر.
«إنهن صانعات ماهرات،
ّ
َ
مثل م ّثال حــاذق ،ت ُلصق إحدا ُه ّن أذني في
مكان مرتفع قليال ً فتأتي األخرى لتنتزعها
وتلصقها من جديد في مكان مناســب.

ال يقصد حيّاوي هدف ًا
محدداً في روايته األخيرة
بيت السودان ،طالما
ّ
فكرَ طوال وقت كتابتها
بالمتعـة التي يشعر بها
وهو يكتب عن بلده
العراق من مكان إقامته
البعيد في هولندا ،وهذا
ما يجعل المتعة ،فيما
بعد ،من نصيب قارئ
الرواية أيض ًا

إحداهن نقرة ســ ّرتي بســبابتها
حتفــ ُر
ّ
الرفيعة في مكان منخفض قرب عانتي،
فتأتــي أخرى لتــرد َم احلفــرة وتصنع لي
ســ ّرة جديدة في مكان مناسب .لطاملا
وعدل َن فيه ،حتى
ح ّورت النســاء شكلي ّ
أصبحت في النهاية ما أنا عليه ،حصيلة
ُ
وتعديالتهن التي ال تنتهي».
النساء
ّ
يبدو بيت الســودان مكانــا ً هادئاً ،وت ُقام
فيه تلك الليالي باستمرار إلى حني وقوع
ُقدم الرواية
أحداث كبرى في العــراق ،فت ّ

تلك األحداث بسالســة كبيرة .إذ لو قلنا
بأ ّن الروايــة تروي حقبــات زمن ّية كبيرة
من حيــاة بلــد كالعراق ،ســيبدو األم ُر
كما لو أنّنا أمــام رواية هدفها التأريخ أو
رواية ما ال ُيكن نســيانه والذي أ ّدى إلى
خراب املنظومات االجتماع ّية واألخالق ّية
والسياس ّية في العراق.
تبدأ هذه الســرد ّيات التاريخ ّية مع دخول
شخص ّية «عفاف» اليســار ّية إلى بيت
السودان ،وهي ابنة لشخص هرب وتوارى
بســبب فشــل االنتفاضة ضــد نظام
الديكتاتور .عفاف التي ستدرس مع علي
في اجلامعــة ،وســتكون صاحبة عمل
دؤوب مع شباب وفتيات اجلامعة الت ّواقني
للتح ّرر مــن االســتبداد والبطش الذي
تُ ارسه الديكتاتور ّية والفساد ومنظومة
مقدمتهن
هذا الفســاد ،وســتكون في
ّ
في اإلنتفاضة التي سرعان ما سيقضى
الديكتاتوري ،ويترك جثث
عليها النظام
ّ
املواطنني متك ّومة في الشــوارع كدرس
أبدي ّ
لكل َمن يفكر باخلروج عليه.
ّ
من هذا املنظور ســيعيش بيت السودان
الدولي على
أحداث احلصار االقتصــادي
ّ
العراق ،ويُعاني ســكانه من العوز وق ّلة
األميركي
احليلــة .وكذلك في االحتــال
ّ
صدام حســن وصعود القوى
وســقوط ّ
ّ
وتفكك العراق
اإلسالم ّية والعشــائر ّية
أخالق ّيــا ً وسياســ ّياً .ســيتم اعتقــال
عفاف بعد اعتدائهــا ،مع مجموعة من
أميركيي
أصدقائها املقاومني ،على جنود
ّ
ويُلقى القبض عليها ،ولكنّها ســتخرج
من املعتقل بعد وساطة جند ّية أميرك ّية
سوداء ُجرحت في ذلك االعتداء .اجلند ّية،
التي خطفتهــا مجموعة عفاف وداوتها
فيما بعد ،ســتصل إلى بيت الســودان،
وتعيش بينهم ليومني قبــل أن يُعيدها
علي إلى مقر القاعدة األميرك ّية .تندهش
تلــك اجلند ّية ،كما نحن الق ّراء ،من أجواء
ذلك البيت ونســوته وطيــوره وحديقته
وتتمنّى لو تبقى بينهم كأحد ّ
سكانه.

غالف الكتاب
شــخص ّيات كثيــرة تدخــل إلــى بيت
وتخــرج منه ومنها،
الســودان ،والرواية،
ُ
فنعثر على حكايات متو ّلدة من حكايات
ال تنتهــي .منهــا شــخص ّيات ال تبقى
هامش ّية رغم هامش ّيتها؛ كما شخص ّية
«ضمد» وهو حارس املقبــرة امللك ّية في
ُ

متابعة

بمناسبة الذكرى المئوية لميالد نيلسون

مانديال صدور كتاب لألطفال
من املرتقب أن يصدر ألبــوم مصور لألطفال
من توقيــع زيندزي مانديــاال ،االبنة الصغرى
لنلســون وويني مانديال ،في بلدان عدة حول
العالم في الثامن والعشــرين مــن حزيران
(يونيو) مبناســبة الذكرى املئويــة لوالدة أول
رئيس أســود جلنوب افريقيا ،وفق ما كشفت
دار النشر الفرنسية لهذا العمل.
وقــال آالن ســير مديــر دار “رو دو موند” في
تصريحات لوكالة فرانس برس “إنه ملن دواعي
شرفنا وســرورنا ان نشــارك في نشر كلمة
ابنة نلســون مانديال في أوســاط األطفال”.
ويســتعرض هذا الكتاب الذي يحمل اســم
“اجلد مانديال” (“غرانداد مانيدال” في النسخة
األصلية الصادرة باإلجنليزية عن دار “لينكولن
تشيلدرن بوكس”) مسيرة بطل الكفاح ضد
نظام الفصــل العنصري احلائــز جائزة نوبل
للسالم.
وسيصدر هذا األلبوم الذي يقع في  48صفحة
والذي ساهم األميركي شون كوالز في رسم
صوره ،بالتزامن في ّ
كل من فرنســا والبلدان
اجملاورة الناطقة بالفرنسية والواليات املتحدة
وبريطانيا وجنوب افريقيا وايطاليا والبرازيل،
فضال عن عدة بلدان أميركيــة التينية.وفي
هذا العمل ،تتحاور زيندزي مانديال ( 58عاما)
التــي تتولى حاليــا منصب ســفير جنوب
افريقيــا في الدمنارك ،مــع حفيديها زازي (6
أعوام) وزيويلن ( 8أعوام) ردا على أسئلة حول
والــد جدتهما.وهــي تقول لهمــا مثال عند
زج مانديال في السجن “ألنه كان
سؤالهما ملا ّ
يناضل ضد الفصل العنصري .وقد ســبق أن
شرحت لكما هذه الكلمة الغريبة ومفادها
نظام سياســي كان قائما في جنوب افريقيا
للفصل بني البيض والسود”.
وكان نيلسون مانديال ولد في  18متوز (يوليو)
 1918وتوفي فــي  5كانون األول (ديســمبر)
 .2013وهو سياسي مناهض لنظام الفصل
العنصــري في جنوب أفريقيا ،وثوري شــغل
منصــب رئيس جنوب أفريقيــا ،1999-1994
وكان أول رئيس أسود جلنوب أفريقيا.
انتخب في أول انتخابات متعددة وممثلة لكل
األعــراق ،وقــد ركــزت حكومته على
تفكيك إرث نظام الفصل

العنصري مــن خالل التصــدي للعنصرية
املؤسســاتية والفقر وعدم املساواة وتعزيز
املصاحلــة العرقية .سياســيا ،هــو قومي
أفريقي ودميقراطي اشتراكي ،شغل منصب
رئيس املؤمتر الوطني األفريقي في الفترة من
 1991إلى  .1997كما شــغل دوليا ،منصب
األمني العــام حلركة عدم االنحيــاز -1998
.1999
درس مانديال في جامعة فورت هير وجامعة
ويتواترســراند ،حيــث درس القانون .عاش
في جوهانســبورغ وانخرط في السياســة
املناهضة لالستعمار ،وانضم إلى حزب
املؤمتر الوطني األفريقي ،وأصبح
عضوا مؤسســا لعصبة
الشبيبة التابعة للحزب.
بعد وصول األفريكان
القوميني من احلزب
الوطنــي إلــى
الســلطة في
العام 1948
وبدء تنفيذ
سيا ســة
ا لفصــل

العنصري ،برز على الساحة في العام 1952
في حملــة حتد من حــزب املؤمتــر الوطني
األفريقي ،وانتخب رئيســا لفرع حزب املؤمتر
الوطني بترانسفال ،وأشرف على الكونغرس
الشعبي للعام .1955
عمل كمحــام ،وألقي القبــض عليه مرارا
وتكرارا ألنشــطة “مثيرة للفتنة” ،وحوكم
مع قيادة حزب املؤمتر فــي محاكمة اخليانة
 1961-1956وبرئ فيمــا بعد .كان يحث في
البداية على احتجاج غير عنيف ،وبالتعاون
مع احلزب الشيوعي في
جنوب أفريقيا
شــارك
في

تأســيس منظمة رمح األمة املتشددة .في
العــام  ،1961ألقــي القبض عليــه واتهم
باالعتداء على أهــداف حكومية .وفي العام
 1962أديــن بالتخريب والتآمــر لقلب نظام
احلكم ،وحكمــت عليه محكمــة ريفونيا
بالسجن مدى احلياة.
مكث مانديال  27عاما في الســجن ،أوال في
جزيرة روبن آيالند ،ثم في ســجن بولسمور
وسجن فيكتور فيرســتر .وباملوازاة مع فترة
السجن ،انتشــرت حملة دولية عملت على
الضغط من أجل إطالق ســراحه ،األمر الذي
حتقق في العام  1990وســط حــرب أهلية
متصاعدة .صار بعدها مانديال رئيســا ً حلزب
املؤمتر الوطني األفريقي ونشر سيرته الذاتية
وقاد املفاوضات مع الرئيس دي كليرك إللغاء
الفصل العنصري وإقامة انتخابات متعددة
األعراق في العــام  ،1994وهي االنتخابات
التي قاد فيها حزب املؤمتر إلى الفوز.
انتخب رئيســا ً للبالد وشكل حكومة
وحدة وطنية فــي محاولة لنزع فتيل
التوتــرات العرقية .كرئيس ،أســس
دســتورا جديدا وجلنــة للحقيقة
واملصاحلة للتحقيق في انتهاكات
حقوق اإلنسان في املاضي .استمر
شــكل السياســة االقتصادية
الليبراليــة للحكومــة ،وعرضت
إدارتــه تدابير لتشــجيع اإلصالح
الزراعي ومكافحة الفقر وتوسيع
نطاق خدمات الرعاية الصحية.
دوليا ،توســط بني ليبيا واململكة
املتحــدة في قضيــة تفجير رحلة
بــان آم  ،103وأشــرف على التدخل
العسكري في ليســوتو .امتنع عن
الترشــح لوالية ثانيــة ،وخلفه نائبه
تابو إميبيكي ،ليصبــح فيما بعد رجال
من حكماء الدولة ،ليركــز على العمل
اخليري في مجال مكافحة الفقر وانتشــار
اإليدز من خالل مؤسسة نيلسون مانديال.
أثارت فترات حياته الكثير من اجلدل ،شجبه
اليمينيــون وانتقدوا تعاطفــه مع اإلرهاب
والشيوعية .كما تلقى الكثير من اإلشادات
الدوليــة ملوقفــه املناهــض لالســتعمار
وللفصــل العنصري ،حيــث تلقى أكثر من
 250جائزة ،منها جائزة نوبل للســام العام
 1993و ميدالية الرئاسة األميركية للحرية
ووســام لينني من النظام السوفييتي .متتع
مانديال باالحتــرام العميق في العالم عامة
وفي جنوب أفريقيــا خاصة ،حيث غالبا ما
يشار إليه باسمه في عشيرته ماديبا أو
تاتــا ،وفي كثير من األحيان يوصف بأنه
“أبو األمة”.

«أور» ،والذي يعرف مكان «ال ُرقم» ويعرف
فســر لساكني بيت السودان
قراءتها ،وي ُ ّ
ما يجري حال ّيا ً من أحداث ،كما عندما قرأ
في أحد الرقم مــا يُن ّبئ بالغزو األميركي
للعراق ،أو تن ّبئه بفشــل االنتفاضة ،بعد
انطالقها بقليل ،وبجثث الناس املقتولة

في الشوارع من خالل رقيم آخر!
رغم أ ّن ياقوت ح ّرمت على ساكنات بيت
الســودان املُتع اجلنس ّية مع الزبائن ،حتت
وخاصة بعدم
النهائــي،
طائلة الطــرد
ّ
ّ
االقتراب مــن علي جســد ّياً ،إال أ ّن املُتع
اجلســد ّية وغليانها وكبتهــا ووصفها
وعيشــها يبقــى مح ّركا ً أساســ ّيا ً في
هــذا العمل ،وهذا يجعلنــا نتع ّرف أكثر
على شــخص ّيات العمل بدن ّيا ً ونفس ّياً.
وياقوت نفســها ،التي قامت بتربية علي
ويناديها أمي ،تقع في حب ابنها ويقع هو
في حبها ،ويصل األمــر إلى التفكير في
االجنراف في عالقة جســد ّية كاملة ،بعد
الكثير من التقبيــل والزفرات واخلياالت،
خاصة أنّه ما زال ّ
كل ليلة ينام إلى جوارها
ّ
في سرير واحد رغم اقترابه من العشرين
من عمره .إلى أن تدخل عفاف هذا البيت
وهذا الســرير وتصير تنام في وسطهما.
وتعترف ياقوت بأنّها ال تستطيع أن تقف
في وجــه حب عفاف لعلي .ومع دوام نوم
الثالثة معا ً تنشــأ عالقة عشق ملتهبة
بينهم جميعاً؛ لنكتشــف عشق علي
وعفاف لياقوت ومتنّي مضاجعتها معاً!
يُحافــظ صاحب «خان الشــابندر» على
ذلــك الســرد املتد ّفق والســلس والذي
يدي
يجعــل الرواية تنتهي بســرعة بني ّ
ُقدم الكثير
قارئ متلهّ ف ألجــواء رواية ت ّ
من القصص والشــخص ّيات واملواضيع
والتاريخ والوقائع احلقيق ّيــة واملتخ ّيلة،
وحتــى الفانتزيا يُصبح لها طعم واقعي
في بلد تع ّرض في العقــود األخيرة ،وما
العســكري
يــزال ،لكثير مــن البطش
ّ
والعاملي أيضاً.
والسياسي
ّ
ّ
ً
ال يقصد ح ّيــاوي هدفا ً محددا في روايته
األخيرة بيت الســودان ،طاملا ّ
فكرَ طوال
وقت كتابتها باملتعـــة التي يشعر بها
وهو يكتــب عن بلده العــراق من مكان
إقامته البعيد في هولندا ،وهذا ما يجعل
املتعة ،فيما بعد ،من نصيب قارئ الرواية
أيضاً.

اصدارات
ضفاف أمستلُ :مشاهدات

من المسرح الهولندي
صــدر عن دار «ال ّروســم» ببغداد كتاب
«ضفــاف أَمســ ِتلُ :مشــا َهدات من
املســرح الهولندي» للكاتــب والفنان
املســرحي صالح حســن فارس املُقيم
في أمستردام منذ عشــرين عا ًما .ومبا
منصب على
أ ّن هاجســه األساســي
ٌّ
فالبد
املســرحيي
التمثيل واإلخــراج
ّ
ّ
بعضا من وقته ملشــاهدة
أن يُكــرِّس
ً
األعمــال املســرحية الهولندية على
وجه التحديد ،واألوروﭘية بشــكل عام،
ويكتــب عنها بعني اخلبيــر الفاحصة،
فقــد عرفناه كات ًبــا صحف ًيــا ،وناق ًدا
مسرح ًيا يُق ّيم األعمال املسرحية التي
يُشــاهدها ،ويُشــخِّ ص فيها مكامن
الضعف والق ّوة ،وهذا الكتاب الذي بني
أيدينا هو خير مثال ملا نذهب إليه.
يدعــي املؤلف بأنــه يُق ِّدم دراســة
ال ّ
ُمتخصصــة فــي املســرح الهولندي
ميتد تاريخه إلى عام ،1638
العريق الذي ّ
وهو العام الذي ُعرِضت فيه مســرحية
«خايسبريخت فان أمســ ِتل» للشاعر

والكاتب املســرحي الهولندي يوســت
فونــدل ،وإمنــا يقــ ِّدم لنا قــراءة فنية
وجمالية لـ  37مســرحية شــاهدها
على مدى عقد ونصــف العقد تقري ًبا،
وهي قليلة جــ ًدا بالنســبة إلى فنان
متخصص بالفن املســرحي ،ويبدو أن
ثمن التذكرة الباهض قد وقف حائالً دون
ذلك ولم يُتَح له سوى مشاهدة العدد
املذكور أعاله.
يضــم الكتاب مقدمة بقلم الشــاعر
شــعالن شــريف ،ومتهيد د ّبجه الناقد
بنفســه ،إضافة إلى خمســة أقسام
رئيســة وزّعها املؤلف على الشــكل
التالــي( :املســرح الهولنــديُ :عروض
و ُمخرجونُ ،عروض عاملية في أمستردام،
اجلســد على املســرحُ ،عروض مسرح
الطفل ،واملســرح في مجتمع متعدد
الثقافات) ،وقد خــا الكتاب من اخلامتة
توصل
التي تشــتمل على النتائج التي ّ
إليهــا الباحث فــي جوالتــه النقدية
املتأنية.

الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي

آخر المراجع العلمية العليا في الحلة
نبيل عبد األمير الربيعي

صدر عن دار الفرات للثقافة واإلعالم في
احللة كتابي املوســوم (الشيخ إبراهيم
بــن ســليمان القطيفي آخــر املراجع
العلمية العليا في احللة ..حياته وآراءه
الفقهيــة (ت951هـ1544 -م) ) ،يحتوي
الكتاب علــى  285صفحة من احلجم
الوزيري ،الكتــاب يوثق حياة الشــيخ
إبراهيــم القطيفي آخــر علماء احلوزة
العلمية في مدينة احللة ،هذا الشــيخ
الذي أهمل بقصد وتعمد من قبل اغلب
العلماء الشيعة بسبب توجهاته وآراءه
الفقهية التي تخالف آراء علماء القرن
العاشــر الهجري وعلى رأسهم احملقق
الشــيخ (علي عبد العال الكركي) أبان
حكم الدولة الصفوية في إيران،
كانت هجرة العلمــاء العرب من لبنان
والعراق والبحرين إلــى إيران في بدايات
أيام العالمة احللي ،وفيما بعد أيام احملقق
الكركي ،ولم يصبح التشــيع املذهب
احلاكم على مســتوى كل البالد إال بعد
أكثر من تسعة قرون من بداية اإلسالم.
وهكذا احلال عندما يتحدث البعض وهم
غير الواعني ضمــن خلفية متعصبة،
ناعيا ً على شيعة القطيف أو اإلحساء
ارتباطهــم بعلمائهــم ومرجعياتهم،

ناميا ً ذلــك إلى أن أصولهــم املذهبية
جاءت من إيران ،فإنه يتجاوز الكثير من
احلقائــق التاريخية التي تشــير إلى أن
منطقة القطيف واإلحســاء والبحرين
دخلها اإلسالم في الســنة السادسة
للهجرة ،وتولــى عليها في الغالب والة
كانوا على خط منسجم مع أهل البيت
عليهم السالم ،ولذلك ظل هذا االجتاه
هو االجتاه السائد منذ ذلك التاريخ حتى
يومنا هذا بالرغم من تعرضها لضغوط
مختلفة.

اعالن

اخلميس  28حزيران  2018العدد ()3966
(Thu 28 Jun 2018 issue (3966

13

14

اخلميس  28حزيران  2018العدد ()3966
(Thu 28 Jun 2018 issue (3966

اعالن

اعالن

اخلميس  28حزيران  2018العدد ()3966
(Thu 28 Jun 2018 issue (3966

15

ومضــة

صحيفة يومية سياسية مستقلة

جمال جصاني

رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

موسم االقتحامات!...
ليس هناك أدنى شــك في نوع اخمللوقات والشــرائح التي
قفزت الى مســرح األحداث ،وامتطــت صهوة ما يفترض
أنها حتوالت صــوب الدميقراطية ،بعــد زوال النظام املباد،
وقد تابعنا وتابع العالم كلــه نوع املواهب والقدرات التي
امتازوا بها ،من رشــاقة في التسلل والتمدد الى مفاصل
الدولة احليوية ،وشــراهة ال حدود لهــا في قضم كل ما
ميكن أن يســاعدهم على التورم أكثر فأكثــر ،وغير ذلك
من اســتعدادات خارقة فــي هذه اجملــاالت واالهتمامات.
الدميقراطيــة ونظامهــا وثقافتهــا وتقاليدهــا اجملربة،
ومؤسساتها املتعددة الوظائف ،وبالرغم من مرور  15عاما ً
على "التغييــر" لم تتمكن حتى هذه اللحظة من حتقيق
موقع قدم لها بــن بقية القبائل واجلماعــات املتدافعة
عند أطــراف الوليمة األزلية "بســتان قريش" وقد أكدت
غير القليل من احلوادث واملعطيــات أنها ما زالت "حايط
نصيص" أمام هذا الطفح الهائــل من القوى واجلماعات
واملصالح والهذيانات التي تورمت على حسابها .آخر هذه
االبتــكارات؛ هواقتحام أو التهديد باقتحام املؤسســات
والهيئــات احلكومية ،كما حصل مع موجة الغضب التي
انتابت عــدد من "التجار" العراقيني مؤخــراً ،ج ّراء قرارات
اتخذتها هيئة الكمارك العراقية حول التعرفة الكمركية،
حيث جتمعوا وهددوا باقتحام مبنى هيئة املنافذ احلدودية
في العاصمة بغداد .ومن يتابع أمر هذا املنهج اخلطير في
التعاطي مع مؤسسات يفترض أنها متثلنا جميعاً ،بغض
النظر عن انتماءاتنا السياســية واالجتماعية والثقافية،
جند أن مثل هــذه التصرفات واملمارســات ،قد حتولت الى
أسلوب لم يقتصر على فئة أو شريحة محددة ،إذ يحطم
الفالحــون الغاضبون فــي محافظة عراقية ،منشــآت
تابعــة لوزارة الري واملوارد املائيــة (ومثل ذلك الكثير) ،كي
يحققوا مطالبهم بالقوة ورغم أنف "الدولة" ومن دون أن
يشعروا بأن عملهم هذا له عواقب أشد مرارة وخطرا ً على
مصيرهم ومصير األجيال املقبلة.
مثــل هذه الظواهر الغريبة ال متــت بصلة ال من قريب وال
من بعيد ،بالدميقراطيــة ومنظومة احلريات ،وهي تعكس
تدهورا ً كبيــرا ً في املمارســة والوعي ،وحجــم االنحدار
الســريع الى عالم الغابة ،حيــث كل مجموعة وكل فرد
يعتمد على نفســه ألجل البقاء واالستمرار ،كما أن هذه
الظاهــرة وغيرها الكثيــر في املشــهد الغرائبي الراهن،
تعكس فشلنا في التصدي للتحدي األساس لهذه املرحلة
االنتقالية؛ أال وهو التأســيس ملشــروع الدولــة احلديثة
ومؤسســاتها الفاعلة ،ال ترك الباب مشــرعا ً أمام مثل
هذه املمارســات التي جتعل من الدولة ومنشآتها أهدافا ً
مشــروعة ومســتباحة (بوصفها أموال وأبنية مجهولة
املالك) لكل من يجد في نفسه القدرة على "االقتحام"!..
ال أحــد ينكــر واقع الفشــل والفســاد الــذي تتخبط
وسطه تلك املؤسســات واإلدارات ،من شــتى الوظائف
والتخصصات العســكرية أو املدنية منهــا ،لكن ذلك ال
يعفي وال يســتثني القوى التي متارس منهج "االقتحام"
من أوبئــة العجز والفســاد ووجود التطلعــات املتنافرة
وروح املســؤولية جتاه املصالح العليــا للعراقيني في هذه
املرحلة العصيبة .فاملصيبة عامة وشــاملة وال تستثني
أحدا ً (جماعات وأفراد) ،وهي حتتاج منا قبل كل شيء؛ وعي
حجم هذه املصيبة وجذورها ،ال االجنرار ملثل تلك األساليب
واملواقف واملمارســات البعيدة عن املسؤولية واالنضباط،
التي قد حتقق لـ (املقتحمني) شــيئا ً من مآربهم الفئوية
الضيقة ،لكنها فــي نهاية املطاف؛ تلحق أشــد الضرر
باملصالح العليا واحليوية للعراقيني .دعونا نتعرف على ما
أهدرناه من حقوق وحريات ،بشكل طبيعي وتدريجي؛ كي
نتمكن من اســتردادها عبر السبل اجملربة ،من دون احلاجة
الى املزيد من العنتريات واالقتحامات..

ASSABAH
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أخبــارهــــــــــم

القناعة ..كنز ..أم سلبية!
أحالم يوسف
ســقطت قطرة عســل علــى األرض
فجاءت (منلة صغيرة) وتذوقت العسل
ثم قــررت املغادرة ،لكن مذاق العســل
راق لهــا ،فعادت وأخذت رشــفة أخرى،
ثــم فكرت باملغادرة مــرة أخرى ،لكنها
شعرت بأنها لم تكتف مبا ارتشفت من
العسل على حافة القطرة.
وقــررت أن (تدخل) في قطرة العســل
لتســتمتع به أكثــر وأكثــر ..دخلت
النملة في العسل ،وأخذت تستمتع به
..لكنها لم تســتطع اخلروج منه ،لقد
ُكبلــت قوائمها والتصقت باألرض ولم
تستطع احلركة ،وظلت على هذه احلال
إلى أن ماتت.
يقول احلكماء :ما الدنيا إال قطرة عسل
كبيرة ،فمن أكتفى بإرتشــاف حاجته
من عســلها جنــا ،ومن غــرق في بحر
عسلها هلك.
هــذه القصــة توضح للقــارئ أهمية
القناعة ،واهميــة ان نكتفي بحاجتنا،
لكن كيف وملاذا جنــد ان البعض قانعا
مبا لديه ،فيما هناك من ال يقنع بأموال
قارون ،وكأنه مصاب مبــرض النهم ،ما
العامل املؤثــر بشــخصية الفرد كي
تشكلها بهذا الشكل او ذاك.
الدكتور طارق ســويدان يقول ان العرب
قدميا كانت لديهم مقولة "عز من قنع
وذل من طمــع" الن القنوع ال يشــعر
بحاجته الى شــيء ،ومكتف مبا عنده،
اما الطماع فهــو ال يتوانى عن فعل أي
شــيء للحصول على ما يريد ،حتى وان
كان ميلك مال قارون ،وبأي وسيلة سواء
كانت شــرعية ام غير شرعية ،مقبولة
اجتماعيا ام ال.
ويقول الدكتور محمد راتب النابلسي:
ليس بخيركم من ترك دنياه آلخرته ،وال
آخرته لدنياه إال أن يتــزود منهما معاً،
فإن األولى مطية للثانية .القناعة هي
نتيجة إلدراكني ،حقيقة الدنيا وحقيقة
اآلخرة ،نتيجة هذين اإلدراكني العميقني
تنشأ القناعة.
ما حتدث به النابلسي يجعلنا نفهم ان
القناعة ال تعني االستسالم والقبول مبا

هالة صدقي
أكــدت الفنانــة هالــة
صدقــي ،أنهــا بانتظــار
حتديد الشــركة املنتجة
ملسلسلها اجلديد "بركة"
موعد اســتئناف تصويره
خالل املــدة املقبلة ،وذلك
بعــد تأجيــل عرضه في
شهر رمضان املاضي ،برغم
ان الوقت املتبقي لالنتهاء
من العمل بشــكل نهائي
اســبوعني فقط ،ليكون
مرشــحا ً للعرض في املدة
املقبلة مــن دون االنتظار
الى شــهر رمضان املقبل.
مسلســل "بركة" تأليف
محمد الشــواف وإخراج
محمــود كــرمي ،وبطولة

دانيال كريج
القناعة
نحن عليه من دون ان نطمح ونســعى
ونحلم باألفضل ،لكن ان ال ندع احالمنا
وطموحنا ينكدان علينا حاضرنا ،نعمل
بجد وجهد ،ونرضى مبا قدر لنا ان يكون
ثمرة لذلك اجلهد.
القناعة انهزامية ،ويأس من رحمة الرب
التي ميكن ان تنزل علينا بلحظة واحد،
"في حال سعينا الى حتقيق طموحنا"،
هذا ما ذكره عزيز علي الدليمي ،ضابط
متقاعــد :القناعة تدفعــك الى الرضا
السلبي ،ال بل هي خدعة مررها اجدادنا
النهم كانوا يخافــون املغامرة ،يخافون
االقبال والبحث عــن اجلديد واألفضل،
فكيف اقنع بالقليــل ان كان بإمكاني
احلصــول علــى الكثير؟ هــل ميكن ان
يقنعني أحــد بضرورة القناعة مبا لدي؟
ابدا ،فاهلل خلقني كــي اتعلم باحلياة

ســبيل الوصــول الى مبتغــاي وليس
القبول مبا لــدي ،ولذلك فهناك مقولة
مفادها اســعى أيها العبد كي يعينك
املعبود ،قد افهم ان القناعة عدم التذمر
مما احصــل عليه ،فليــس بالضرورة ان
أصل الى هدفي ،لكن لي شرف احملاولة،
فان وصلت فهذا خير ،وان لم أصل ففي
األقل أكون قد حاولت واستثمرت نعم
الرب علي من عقل وجسد.
على عكس رأي الدليمي كانت ســمية
عبد الرضا ،التي قالت :لم اســع يوما
الى شــيء فقد تربيت على القناعة مبا
لدي ،لذلك فحتــى بزواجي من رجل ال
اعرفه مســبقا لم يكن سببا للتذمر
واالنتفاض ،بل تقبلــت االمر متاما ،فانا
مؤمنــة بأن ما يريده لــي اهلل يجب ان
يكــون خيرا ،حتى وان لــم يكن مثلما

اطمــح ،فانا ال اعلــم احلكمة اإللهية
مما يحدث لــي وبالفعل فكل ما حصل
بحياتــي حتى مــا كنت رافضــة له،
نتيجته كانت خيرا لي ولعائلتي ،لذلك
فانــا قنوعة جدا مبا لــدي ،ولدي قناعة
مطلقة بقدري.
كالم ســمية يجعلنا نعرف ان القناعة
ليســت جينا وراثيا ،بل هي مجموعة
معتقــدات نؤمــن بهــا ونستســلم
إلرادتها ،وقد يكون االميان املطلق بأن ما
لدي هو اخلير دون ســواه يوظف احلالة
لصاحلنــا ،إذا ما ركنّا الــى مفهوم ان
النفس البشــرية تؤثر على أجســادنا
وعلــى احمليط ،القناعة هــي ان نطمح
ونحلــم من دون ان جنمح ،وان نســعى
لتحقيق طموحاتنــا من دون ان تصبح
هاجسا وقلقا.

تحذير من هجوم على األبواب الخلفية لإلنترنت
الصباح الجديد  -وكاالت:
أبلغ قائد شــرطة اإلنترنت في أوكرانيا
رويتــرز بــأن متســللني مــن روســيا
يستهدفون شركات أوكرانية ببرمجيات
خبيثــة إليجــاد مــا يعــرف "باألبواب
اخللفية" لهجوم كبير منسق ،وذلك بعد

هالة صدقي وعمرو سعد،
وكمال أبو ريــة ،ومحمد
لطفــى ،وعمــر زهــران،
وهنادي مهنا ،ومصطفى
درويــش ،وأحمــد جمال
ســعيد ،وإســام جمال،
وفتــوح أحمــد ،وأحمد
حالوة ،وأنعام سالوســة،
ورامي غيط.

قرابة عــام من بدء هجوم إلكتروني على
أوكرانيا وانتشاره في أنحاء العالم.
وتعمل الشركات املتضررة في صناعات
متعــددة مــن البنــوك ،إلــى البنيــة
األساســية في مجــال الطاقــة .وقال
ســيرهي دمييديوك إن نــوع البرمجيات

اخلبيثة يشــير إلى أن من يقــف وراءها
ميكنهم تنشيطها في يوم معني.
وأضــاف أن فريقــه يتعاون مــع وكاالت
أجنبيــة لتعقب املتســللني ،من دون أن
يذكر تلك الوكاالت.
وكانــت الشــرطة حددت الفيروســات

اخملطط أن تستهدف أوكرانيا منذ بداية
العام ،ومنها رسائل إلكترونية احتيالية
أرسلت من نطاقات مشروعة ملؤسسات
حكومية جرى اختراق أنظمتها ،أو مواقع
إلكترونية مزيفــة تنتحل صفة هيئات
رسمية فعلية.

أعلن حي هوليوود عن منح
النجــم اإلجنليــزي دانيال
كريــج جنمة خاصــة به،
لتوضع على ممر الشــهرة،
لكونــه من أشــهر جنوم
العالــم مبجال الســينما
حاليا.
واشتهر كريج بتجسيده
لدور العميل جيمس بوند
في أربعة أجزاء ،حقق من
خاللهم شهرة عاملية غير
مســبوقة ،وضعته ضمن
جنوم الصف األول.
وستكون جنمة كريج الى

جانــب جنمة روبيــرت دي
نيــرو ،وجنمة آنــا هاثاوي،
حســبما أفــادت بلدية
هوليوود ،وسيتســلمها
كريج في احتفالية كبرى
خــال شــهر متوز/يوليو

ريهام عبد الغفور
الفنانــة
أعلنــت
ريهــام عبــد الغفور،
أن أعمالهــا املقبلــة
ستكون مختلفة متا ًما
عما قدمته مــن قبل،
موضحــة أن كل جناح
حتققــه ،يضــع علــى
أكتافهــا مســؤولية
التميز دائما ،مشــيرة
إلى أن حلمها في الفن
لم يتحقــق بعد ،وهي
الوقــوف أمــام الفنان
محمد صبحي في عمل
مسرحي ،بعد أن قدمت
معه مسلســل "فارس

بال جــواد" فــي بداية
حياتها الفنية.
وأضافت عبد الغفور في
تصريحــات خاصة إلى
احد املواقــع اإلخبارية
قائلة "سعيدة بنجاح
مسلسل الرحلة".

نهاية أسطورة "أشهر منعزل في العالم"
الصباح الجديد  -وكاالت:
أنهــت الســلطات اليابانية قصة
أشــهر "منعزل" في العالم ،بعدما
أجبرت رجال مســنا علــى مغادرة
جزيرة نائية عاش بها ملا يقارب ثالثة
عقود.
وخــاض الرجل اليابانــي مغامرة
فريــدة مــن نوعهــا ،إذ قضى
 29ســنة كاملــة فــي جزيرة
"سوتوباناري" املعزولة من دون
ثياب وال أصدقاء ،وسخّ ر كل
هذه األعوام في اكتشاف
الطبيعة ،واالبتعاد عن
املظاهر العمرانية.
وسافر ناسافومي

ناغاســاكي البالغ من العمر  82عاما،
إلــى اجلزيــرة املعزولــة الواقعــة في
منطقة أوكيناوا ،ســنة  ،1989حسب
وسائل إعالم محلية.
وقضى عاميه األولني بثيابه االعتيادية،
لكنــه فقد مالبســه حــن تعرضت
اجلزيرة لعاصفة شــديدة ،وظل يتجول
منذ ذلك احلني عاريا ،ومــن دون أن يراه
أحد ،في قصة تبدو مثالية لســيناريو
فيلم سينمائي.
ورصــدت الســلطات اليابانية الرجل
املســن في أبريل املاضي ،وأجبرته على
مغادرة اجلزيرة التي كان يأمل أن يقضي
بها آخر أيامه ،بعــد أن أصبح صاحب
أطــول مدة عيــش طوعية فــي بيئة

منعزلة في التاريخ.
وبعــد أن اكتشــفه رجــل يبحث عن
ســكان في املناطــق النائيــة ،نقلت
الشــرطة "ناغاســاكي" إلــى مأوى
حكومي يبعد نحــو  60كيلومترا عن
مدينة إيشــيغاكي ،البعيدة عن اجلزر
اليابانية األربع الكبرى.
وال يرغب ناســافومي فــي احلديث عن
حياتــه املاضية ،لكنه قــال إنه عمل
مصــورا ،وكان متزوجا وأبــا لطفلني
على وفــق ما نقلــت صحيفة "صن"
البريطانية .وإنه قضى ســنوات رائعة
فــي اجلزيرة ،إذ لم يكــن يتعرض فيها
ألي إزعــاج وال يتفاعل إال مع الطبيعة
الهادئة.

يتصدر ضحاياها روبي ويليامز 400 ..حالة سرقة بالمونديال
الصباح الجديد  -وكاالت:
تصــدر "  "rubyروبــي ويليامــز مطرب
حفــل افتتاح كأس العالــم 400 ،حالة
سرقة وقعت داخل  11مدينة في األيام
العشر األولى للبطولة املقامة هناك،
واملســتمرة حتى منتصف الشــهر
املقبل ،وفقا ملا اعلنته الســلطات

الروسية هناك .وأكدت صحيفة اكسبريس الروسية
اليوم في تقرير عن حوادث البطولة ،أن مطرب حفل
افتتاح املونديال ســرق مبا قيمتــه  50مليون روبيل،
وذلك بعدما اكتشــف ضياع الكثير من متعلقاته
الشخصية في الفندق الذي أقام فيه ،بعدما شارك
في أغنية دويتو مع جايسون ديرولو ،بحفل االفتتاح
في لوجنيكي.

ياسمين صبري تستأنف

تصوير مشاهدها في" الديزل"
الصباح الجديد  -وكاالت:
تستأنف الفنانة ياسمني
صبــري تصويــر بقيــة
مشاهدها ضمن السياق
الدرامــي لفيلم "الديزل"
فــي األســبوع األول من
الشهر املقبل ،وذلك عقب
مدة توقف استغرقت أكثر
من خمســة أشــهر بسبب
انشغال بطله محمد رمضان
بتصويــر مسلســله الذي مت
عرضــه فــي شــهر رمضان
املاضي ،إضافة إلى ارتباط بقية
الفنانني املشــاركني فــي بطولته
بأعمال أخرى.
يشــار إلى أن فيلم "الديزل" بطولة
ياســمني صبري الــى جانب محمد

رمضــان ،وفتحــي عبد الوهــاب ،وهنا
شــيحة ،ومحمد ثروت ،وشيماء سيف،
وتامر هجرس ،ومــن تأليف أمني جمال
ومحمد محرز ،وإخراج كرمي الســبكي،
وتدور احداثه في اطار شــعبي ،ويجسد
رمضان فيه شخصية "دوبلير" ،بديل.
وملع جنم صبري بعد ان شاركت مبسلسل
االسطورة مع النجم محمد رمضان بدور
متاره حبيبة ناصر القدميــة وزوجة طارق
في  ،2018استضافها رامز جالل في أولى
حلقات برنامجه رامز حتــت الصفر ،وقد
مت توجيــه بعض االنتقــادات لدورها في
احللقة ،حيــث أنها قد ذكرت من قبل في
برنامج "شيري ستوديو" أنها قد تعلمت
اإلســبانية في القنصلية ،وعلى الرغم
مــن ذلك فإنهــا لم تكتشــف اختالف
حديث رامز جالل الكبير عن اإلسبانية.

أبي  ..فوق النجوم!!
احتفــل العالم قبــل أيام بعيد
األب ،ذلك الرجل الــذي ال يغفو
قلبــه ّإل بعد أن تغفــو جميع
القلوب..
كما يقول أحد الفالسفة !
ُهناك من يجد أن األم متثل احلنان،
فيما ميثل األب األمــان ،وإذا كان
األمر كذلــك فما أعظم ذلك لنا
ولآلخرين.
تعود بــي الذاكرة الى ذلك الزمن
الذي كنا فيه أطفــاال ً صغارا ً ال
نعرف من احلياة شــيئا ً ســوى
اللعــب واملرح وشــراء احللويات
واللُّعب البسيطة ،وعندما كنت
أطلب أنــا أو إخوتــي مصروفنا
اليومي من أمــي -رحمها اهلل-
كانت تقول لنا جملتها اليومية
املعتــادة :روح أخــذ الفلوس من
"جيب أبوك" !
 ،وهذا األمر يتكــرر كلما كانت
أمي ترســلنا الى الدكان القريب
أو الســوق لشــراء حاجــة أو
ســلعة ما ..حتتاجهــا للمطبخ
أو للغســيل ..فتقــول :روح أخذ
الفلوس من "جيب أبوك" !
وهكذا احلال عندمــا كان يأتينا
ضيوف على غير موعد كالعادة،
أو عندما يقف متســول أو فقير
عند الباب يَنشــد ماال ً أو عطايا
قليلة تدفع باليــا كثيرة ..تقول
أمي :روح أخــذ فلوس من "جيب
أبوك" وانطيه !..
وهنا املقصــود في كل مرة ليس
ســيارة " "Jeepاملعروفة عاملياً،
وإمنــا املقصود بالـــ "جيب" هو
ذلــك َ
الشــقّ املفتــوح في ثوب
ومتّصــل بكيس صغيــر داخل
الثوب ،يُستخدم حلمل البطاقة
الشــخصية واألوراق املاليــة
والقطع املعدنية على حد سواء!
ما هــذا "البنك" الــذي ال يزيد
حجمه على بضع ســنتيمترات
ُمربعة ،أو ُمســتطيلة  ..يَفيض
بــكل هــذه األمــوال واخليرات
والســخاء  ،ن َغرف منه ما نشاء
من دراهم ودنانير َمعدودات على
مدار
الساعة !..
ماهــذا البنك أو املصــرف الذي

نحك األموال من دون مطالبتك
َي ُ
بورقة أو كفالة ضامنة أو وكالة
مــن كاتب العــدل الصباحي أو
املسائي أو ورقة تعهد باستردادها
أو إرجاعها عن الطلب!..
ماهــذا البنك الذي يدعى "جيب
أبوك" الــذي ال يشــبهه حتى
حامت الطائي في كرمه  ..وال مزاد
العملة الصعبة للبنك املركزي
أو غيره من املصارف !
"جيب أبوك" هــذه العبارة التي
لصقت بذاكرتنا من دون أن نسأل
من أين مصــدر أموال هذا البنك
الصغير الــذي كان يضم كل ما
ميلكه أبي من ثروة ،وهو الذي لم
يعــرف ا ّدخار قليــل أو كثير في
بنك أو مصرف أو قاصة حديدية،
بداعــي أن محتــواه ينفد قبل
نهاية الشهر!
لم نســأل يوما ً أيــن كان يذهب
"أبونا" صبــاح كل يوم وال يعود
إال في الساعة الثالثة أو الرابعة
عصرا ً متعبا ً منهوك القوى ،وقد
تغ ّير لون وجه وزاد ســمر ًة بفعل
العمل والوقوف طويالً حتت لهيب
الشــمس احلارقة ،التــي كانت
ترسم لوحة سريالية من إفرازات
التعــرق ..وخارطة متشــابكة
معقــدة من الرســوم
علــى قميصــه
ومالبس العمل،
جتتهــد أمــي
على أزالتها عن
طريق الغســل
مبسحوق التايد !..
نركض نحــوه وهو
عائد من عمله ،نردد
عبارتنا املعتادة كل
يوم "اهلل يســاعدك
يابه" يبتســم برغم
كل ما يحمله من تعب
وهموم ويجيــب "هله
باباتي" !
هكــذ أصبحــت حياتــه
اجلديدة بعد أن تغيرت ودارت
األيام دورتها وجاءت الرياح مبا
ال تشــتهي السفن ،وانقلب
حاله وحالنــا من عيش رغيد
وترف وبيت ومضيف وســيارة

الـ "الند روفــر" احلديثة في ذلك
الزمن وســائقه اخلــاص وأحدث
البدالت والعطور الرجالية ..الى
حال أسوأ!
لم يتردد هــذا الرجل في العمل
من أجلنا في مشــاريع وأعمال
شــاقة لم يعتد عليها سابقاً،
كانت تأخذ من قوتــه ونضارته
وصحته الشيء الكثير!
ُ
يشــك يوماً ،برغم مصاعب
لم
احلياة وهمومها وصعوباتها ،كان
يواجــه كل ذلــك بصبر وصمت
وحلم وحكمة وأبتســامة  ،كان
مؤشــر "الســكائر" التي يحرق
بها رئتيه طواعية ..يتصاعد يوما ً
بعد آخر ،ينفث دخان ســيكارته،
وكأنه يرمي بها ويطرد أطنانا ً من
الهموم وتعب األيام والسنني!..
لــم يحتمــل مشــهد مصير
أبنائه وهم يســاقون جميعا ً الى
حرب مجنونة طاحنة مجهولة
املصير ،فنــال منه املرض اللعني،
ليغمض إغماضته األخيرة  ..مع
أول صاروخ أُطلــق على مدينتنا
اجلميلة !
• ضوء
اشــتقت الى أب لن يرجع أبداً..
ولن يأتي مثله أحد!..

عاصم جهاد

