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3أنفاق لبقايا داعش جنوبي الموصل
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أمــس  النفــط،  وزارة  أعلنــت 
الســبت، أن إنتاجها مــن الغاز 
املصاحب في شــهر متوز املاضي 
بلغ 2893 قدما مكعبا قياســيا 

"مقمق" يومياً.
وقالت الــوزارة في بيان صحافي، 
إن "انتاج الغاز املصاحب من قبل 
عموم  في  النفطية  الشــركات 
العراق لشــهر متــوز املاضي بلغ 
أن  2893 مقمق يوميــاً"، مبينة 

"احملروق بلغ 1608 مقمق يومياً".
وأضافت الوزارة، أن "انتاج شركة 
نفط الشمال والوسط من الغاز 
املصاحب بلــغ 405 مقمق يومياً 
مقمق   144 بلــغ  منــه  واحملروق 
يومياً، فــي حني ان انتــاج الغاز 
املصاحب مــن نفط البصرة وذي 
قار وميســان بلــغ 2488 مقمق 
1464 مقمــق  واحملــروق  يوميــاً 

يومياً".
وكان وزيــر النفــط جبــار علي 

اللعيبــي، قال في وقت ســابق، 
اســتثمار  عقد  وقعت  وزارته  ان 

الغاز املصاحــب بحقلي الغراف 
والناصريــة في محافظة ذي قار، 

في حني اشار الى استثمار طاقة 
مكعب  قدم  مليــون   200 بنحو 

يومياً، وتوفير 1000 طن من الغاز 
السائل. 

حفل  خــال  اللعيبــي،  وأكــد 
التوقيــع النهائي لهــذا العقد 
مع شــركة بيكر هيــوز/ جنرال 
قريبــا  "سنباشــر  إلكتــرك: 
بعمليات االستثمار االمثل للغاز 
الغراف  حقلــي  مــن  املصاحب 
والناصرية في محافظة ذي قار".

ومضى الى القــول، أن "الطاقة 
املصاحب  الغاز  من  املســتثمرة 
للعمليــات االنتاجيــة حلقلــي 
 200 والناصرية ســتبلغ  الغراف 
مليــون قــدم مكعب قياســي 
يومياً، فضا عن ذلك فان املشروع 
ســيوفر كميــة )1000( طن من 
الغاز السائل و)900( متر مكعب 

من املكثفات".
بيان  بحســب  اللعيبي،  واضاف 
صحافــي أصدرتــه الــوزارة، أن 
فرصة   )500( ســيوفر  "املشروع 
عمل البنــاء احملافظة، فضا عن 

قيام الشــركة املنفذة بانشــاء 
وتقدمي  للعاملني  سكني  مجمع 

اخلدمات الى احملافظة".
وبــني وزيــر النفــط، أن "االنتاج 
املســتثمر مــن الغاز ســيؤمن 
الذي  اجلــاف  الغاز  كميات مــن 
جتهز به محطــات توليد الطاقة 
الكهربائيــة، فضا عــن ايقاف 
الهدر في الثروات الغازية وتقليل 

التلوث البيئي".
الوزارة  يأتي ذلك من خال خطة 
فــي ايقاف حــرق الغــاز ضمن 
العام  لغاية  عمل  ســتراتيجية 
2022، والتي تهدف الى االستثمار 
االمثل للغاز املصاحب من حقول 
محافظــات ذي قــار وميســان 

وبعض احلقول في البصرة.
كشــفت  النفط  وزارة  وكانــت 
مساعيها لتطوير حقل الناصرية 
النفطي باجلهد الوطني للوصول 

لطاقة 200 الف برميل يومياً.
تقرير آخر ص5

تقريـر
انخفاض المحروق الى مستويات قياسية

2893 مليون قدما مكعبا قياسيا يوميًا إنتاج العراق من الغاز المصاحب

احدى املنشأة النفطية جنوبي البالد "ارشيف"

متابعة الصباح الجديد:
دعا اخلبيــر القانوني طارق حرب 
احملافظات  مجالس  تسريح  الى 
مبــا فيهــا مجلــس محافظة 
البصــرة، ألنها جتــاوزت املدة ملا 

يقرب من سنة ونصف السنة.
وقال حرب وحان وقت تســريح 
مجالــس احملافظات مبــا فيهم 
مجلــس البصرة ملضي ســنة 
موعد  على  أشــهر  وخمســة 

انتهــاء مدتهــم وعــدم وجود 
انتخابي دستوري على  اســاس 
بقائهم في اخلدمه حيث مضت 
هذه املده على االربع سنوات التي 
تولى مجلس الشعب انتخابهم 
اذ كان ملدة اربع سنوات في حني 
االن مضــت اربعة اشــهر في 

السنه السادسه.
وبشــأن دســتورية الدعوة الى 
اجللســة االســتثنائية للبرملان 

قال  البصــرة،  ملناقشــة أضاع 
البرملان  ان جلســة  حرب: طاملا 
الصدر  السيد  اليها  التي  دعى 
قوانني  تشــريع  جلسة  ليست 
أو ملمارســة الرقابــة البرملانية 
ســتكون  وامنا  كاالســتجواب 
كاستضافة  الوزراء  رئيس  دعوة 
فأنها جلسة دستورية وقانونية 

ال غبار عليها.
تتمة ص3

خبير قانوني: حان تسريح مجالس المحافظات
وجلسة البرلمان االستثنائية دستورية

كشف عن مالمح الالئحة الكردية

بغداد - وعد الشمري:
كشف حتالف اإلصاح واإلعمار، 
مضمون  عــن  الســبت،  أمس 
إلى  املرســلة  الكردية  الورقــة 
الكتل السياسية، مشددا على 
ســعيه لتأسيس هيئة رئاسية 
التعاطي  لغــرض  من مكوناته 
مــع املطالبــات بعــد تكليفه 
رســمياً بتشــكيل احلكومــة 

بأنه  تأكيــده  مجــدداً  املقبلة، 
األكثر  النيابية  الكتلــة  أصبح 

عدداً.
احلكمة  تيار  فــي  القيادي  وقال 
عبــد اهلل الزيدي في حديث إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، إن "احلزب 
الدميقراطي الكردستاني واالحتاد 
الوطني الكردستاني، بوصفهما 
االكبر  السياســيني  املكونــني 

الئحة  اعــدا  قد  االقليــم،  في 
مشــتركة ومت ارسالها الينا في 

وقت سابق".
واضــاف الزيــدي ان "الائحــة 
تتضمن ورقتني، االولى ســمّيت 
بورقة احلقوق، مت تســليمها إلى 
ائتاف  بينها  ومن  الكتل  جميع 

دولة القانون وقائمة الفتح".
تتمة ص3

اإلصالح واإلعمار يعتزم تأسيس "هيئة رئاسية"
لمكوناته بعد تكليفه بتشكيل الحكومة

بغداد - الصباح الجديد:
عــاد الهدوء الى شــوارع البصرة 
أمس، بعد يوم ســاخط شــهد 
أحزاب  ومقار  مبان حكومية  حرق 
وجرح  ومقتل  مســؤولني،  وبيوت 
قوات  مــن  وعناصر  متظاهريــن 
األمن، وفيما أعلنت تنســيقيات 
براءتها مــن أعمال  التظاهــرات 
مندسني  واتهمت  والعنف،  احلرق 
بــني صفــوف املتظاهريــن، بها، 
عقد مجلس النواب امس جلسة 
استثنائية دعا اليها رئيس حتالف 
ســائرون مقتدى الصدر، حضرها 
الوزراء  مــن  وعدد  الــوزراء  رئيس 

املعنيني باخلدمات واألمن.

جلستان استثنائيتان
ونقلــت فضائيــة العراقية على 
الرغــم من تعــرض مكتبها في 
البصــرة الى احلرق، عــودة احلياة 
وأحياء  شــوارع  الى  الطبيعيــة 
البصــرة، كمــا نقلــت بعدهــا 
النواب  بقليل جلســة مجلــس 
والتي  السبت،  أمس  االستثنائية 
قال فيها الدكتور حيدر العبادي ان 
مجلس الوزراء عقد صباحا جلسة 
اســتثناء  فيها  أقر  اســتثنائية، 
البصرة مــن بعض فقرات املوازنة 
للســنة املالية/ 2018، وتعليمات 
تنفيذ العقــود احلكومية ملعاجلة 
البصرة،  محافظــة  احتياجــات 
مضيفــا ان اجمللس اتخــذ قرارات 
بإســناد ودعــم أهالــي البصرة 
وال ســيما عائــات الضحايا من 
املدنيني والعســكريني، وإرســال 
فريق وزاري حســب قــرار مجلس 
 2018 لســنة   271 رقــم  الوزراء 
ويبقــى في البصــرة حلني اكمال 
املهام )ويفــوض بكل الصاحيات 
الــوزراء(،  الازمــة مــن مجلس 
واطاق االموال اخملصصة حتت ادارة 
الفريق مع صاحيات اســتثنائية 

وحســب قرارات مجلــس الوزراء 
االمنية  القوات  واسناد  السابقة، 
القانون  لفرض  املسلحة  والقوات 
ومتكينهــا من حمايــة املواطنني 
واخلاصة،  العامــة  واملمتلــكات 
والتأكيــد على ان حــق التظاهر 
مكفول ســلميا حسب الدستور 
وحماية هــذا احلق، ودعم مبادرات 
في  للمشــاركة  املدني  اجملتمــع 
الطوعي،  والعمل  االعمار  حمات 
والتواصل مع قطاع الشــباب في 
محافظة البصرة ومشــاركتهم 

في مشاريع االصاح.
وزير  ذاتها  أعلــن  وفي اجللســة 
الداخلية قاســم االعرجي، امس 
من  بحق  عقوبات  اصدار  السبت، 
وتركوا  املتظاهرين  علــى  اعتدى 
البصرة،  محافظة  في  مواقعهم 
فيما أشــار الى أن وزارته ستجري 

تغييرات إدارية.
وقــال االعرجــي خــال حضوره 
النــواب  مجلــس  جلســة 
: إن وزارته “اصدرت  االســتثنائية 
أساء  من  مبحاســبة  وزارية  أوامر 
الــى ملمتلــكات العامــة، وجتاوز 
علــى املتظاهرين فــي محافظة 

البصرة”.
وأضاف االعرجي، أن “أوامر واضحة 
صــدرت  املتظاهريــن  بحمايــة 
منذ بدايــة متوز املاضــي”، مبيناً 
أن “القــوات األمنيــة من ضباط 

ومنتسبني بحاجة الى الدعم”.
وأشــار االعرجي الى “معاقبة كل 
من اعتدوا على املتظاهرين وتركوا 
املؤسســات  حلماية  مواقعهــم 
احلكومية”، مؤكدا أنه “ســتجرى 
تغييــرات أمنية مــن اجل اعطاء 

فرصة الستيعاب املوقف”. 
ومن جهته  اكد وزير الدفاع عرفان 
القوات  أن  اجللســة،  احليالي، في 
باطاق  مخولــة  غير  املســلحة 
النار علــى اي مواطن، مضيفا ان 

"اجليش ابن الشعب ويدافع عنه".
وبدورهــا أكــدت وزيــر اإلعمــار 
والبلديــات آن نافع اوســي التي 
كانت من بني الوزراء الذين حضروا 
اجللسة االستثنائية، أن محافظة 
البصــرة تعانــي من شــح املياه 
القرن  ثمانينــات  منذ  وامللوحــة 

املاضي.
ولفتت نافع إلى "وجود مشــروع 
العراقية  احلكومة  من  ممول  مهم 
واليابان بدأ العمــل به في 2014 
سيتم االســراع باجنازه في نهاية 
العــام احلالي في حال اســتقرار 

األوضاع األمنية". 
وكانت نافع قد دعت أهالي البصرة 
امــس األول، الى حمايــة جميع 
مشاريع املاء في احملافظة وخاصة 
الكبير في  البصرة  مشــروع ماء 
في  العاملني  وحمايــة  الهارثــة 

املشروع وعدم التظاهر قربها.

مشادات وخطب كالعادة
جلسة  اتسمت  متوقع  هو  وكما 
باملشــادات  النــواب،  مجلــس 
الرنانــة،  واخلطــب  الكاميــة، 
واملؤمترات الصحفية اجلانبية التي 

يستعرض فيها النواب عضاتهم، 
سيما بعد ترهل اجللسة التي لم 
يسيطر عليها رئيس السن فترك 
لــكل من يحلــو له اخلطــاب ان 
يخطب كما يشاء، في وقت تواردت 
فيه انباء عن اخلسائر التي منيت 
بهــا محافظة البصــرة، اضافت 
االحتادية  للحكومتني  عبئا جديدا 
واحملليــة، وفيما وصــف محافظ 
البصــرة ان مدينته حتترق وانه لم 
يتســلم من احلكومة اية أموال، 
البصرة,  محافظــة  مجلس  قدر 
امس السبت, اخلسائر املادية جراء 

املباني احلكومية  عمليات تخريب 
والتجاريــة فــي احملافظة مبايني 
الدوالرات, مشــيرا الــى ان دوائر 
الدولة شرعت في تقييم اخلسائر 

ورفعها إلى مجلس احملافظة.
وقــال عضــو اجمللــس محمــد 
املنصــوري في تصريــح لتابعته 
الدوائــر   ” إن  اجلديــد،  الصبــاح 
اخملتصة باشــرت بتقييم اخلسائر 
التي حلقت فــي دوائر الدولة جراء 
اعمال احلــرق واالعتداء”، مبينا أن 
“التقديرات األولية تشــير الى ان 

اخلسائر تقدر مبايني الدوالرات”.

وأضــاف املنصــوري، أن “املواقــع 
املستهدفة في عمليات التخريب 
ليس لها عاقة بــاي تقصير في 
تقــدمي اخلدمــات كونهــا أمنية 
وإداريــة واقتصاديــة كما حصل 
التجارية  املوالت  اســتهداف  في 
واملصــارف والقنصليات األجنبية 

وهيئة احلشد الشعبي”.
“احداث  أن  إلى  املنصوري  واشــار 
البصــرة كانت مبؤامــرة خارجية 
العراق”،  واقتصاد  امن  الستهداف 
ودعــا احلكومة ومجلــس النواب 
إلنهاء  إجراءات عاجلة  “اتخاذ  الى 
معاناة البصرة وعدم التســويف 

في الوعود”.
ومن جانبه كشــف وزيــر النقل 
توقف  أن  احلمامي،  فنجان  كاظم 
املوانــئ عــن العمل ليــوم واحد 
يكلــف الدولة والشــعب مايني 
الدوالرات ســواء على مســتوى 
شــركات املوانئ العامــة والنقل 
البحري والبري فضــا عن وزارتي 
والســايلوات  والتجارة  الصناعة 
وشــرطة الكمــارك واخمللصــني 

والتجار.
وقــال احلمامــي فــي تصريــح 
مقتضب أن “هذه اخلسائر ستعود 
ارتفاع  املواطن بسبب  سلبا على 
أسعار السلع والبضائع الناجت عن 

إغاق املوانئ”.
وزارته  “عزم  عن  احلمامي  وكشف 
إقامــة دعوى قضائيــة ضد احد 
العمداء السابقني بكلية القانون 
إغاق  علــى  التحريض  بتهمــه 
وذلك  واملطــارات  واملنافذ  املوانئ 
عبــر تدوينه له على صفحته في 
االجتماعي”،  التواصل  موقع  احد 

ولم يسم احلمامي هذا العميد
خسائر بشرية أيضا وبراءة

وعن اخلسائر البشرية افادت وزارة 
الصحــة ، امس الســبت، مبقتل 
واصابــة 53 شــخص بتظاهرات 

يوم اجلمعة في محافظة البصرة، 
االحصائية حتى  ان هــذه  مبينة 
الســاعة الواحــدة والنصف من 

فجر امس.
تلقــت  للــوزارة  بيــان  وذكــر 
"الصباح اجلديد"  نســخة منه، 
مبحافظة  امــس  “تظاهــرات  ان 
قتلى  ثاثة  وقوع  البصرة شهدت 
واصابة 50 شــخص بينهم اثنني 
من الشــرطة”، مبينة ان “احلاالت 
اصابة  حالة   26 الواردة ضمنهــا 
بطلق نــاري و حالة واحدة اختناق 
23 حالة اصابات متفرقة، فيما  و 

وقع ثاثة شهداء”.
واضاف البيان ان “الوزارة استنفرت 
كوادرها ومستمرة في رفد البصرة 

باالدوية واملستلزمات الطبية”.
الهيئــة  اعلنــت  وبدورهــا، 
البصرة،  لتظاهرات  التنســيقية 
الشــغب  أعمال  مــن  براءتهــا 
باحملافظة،  املمنهــج  والتخريــب 
ودعت القــوات األمنية الى فرض 
املؤسسات  في حماية  سيطرتها 

احلكومية.
لها  بيــان  في  الهيئــة  وقالــت 
الشغب  أعمال  من  براءتنا  "نعلن 
والتخريب املمنهــج الذي تتخذه 
مجاميع مدسوســة اســتغلت 
لتحقيق  البصــرة  فــي  األوضاع 
"تنسحب  انها  مبينة  أهدافها"، 

من أي جتمع".
وتابعت ان "الذي يجري االن خطط 
ممنهجة لتصفيات سياسية على 
حســاب جراحنــا"، داعية جميع 
املواطنــني ووجهــاء البصرة الى 
"احلفاظ علــى املمتلكات العامة 
واملتظاهرين الســلميني الى عدم 

اخلروج إلى شارع".
وطالبت الهيئة القوات األمنية بـ 
"أن تفرض ســيطرتها في حماية 

املؤسسات احلكومية".
تتمة ص3

الهدوء يعود الى البصرة ومجلس الوزراء
يستثنيها من تعليمات الموازنة والعقود الحكومية

تنسيقية التظاهرات تبريء المتظاهرين من أعمال الحرق والشغب

البصرة ـ الصباح الجديد:
واإلســكان  اإلعمار  وزيرة  دعت 
والبلديــات واألشــغال العامة 
الدكتــورة املهندســة آن نافع 
أهالي  مــن  املواطنني  اوســي 
محافظــة البصــرة ملعاونــة 
مشاريع  جميع  وحماية  الوزارة 
املــاء التي تخــدم احملافظة وال 
البصرة  ماء  ســيما مشــروع 
الكبير وعدم التظاهر والتجمع 
الــوزارة من  حولــه لتمكــني 
إكمــال أعمالهــا بالســرعة 
املمكنة، في حــني طالبت من 
املرجعيات الدينية كافة بتحرمي 
العذبــة  امليــاه  التجاوزعلــى 
التــي تغذي مشــاريع املاء في 

خال  الوزير  وذكــرت  احملافظة. 
مؤمتر صحافي عقــد في مقر 
الــوزارة، ادعــو من هــذا املنبر 
اهالي  مــن  املواطنني  جميــع 
محافظــة البصــرة ملعاونــة 
مشاريع  جميع  وحماية  الوزارة 
املاء في احملافظة هذه املشاريع 
التي تخــدم املواطنني وخاصة 
مشــروع ماء البصــرة الكبير 
في الهارثــة وحماية العاملني 
في املشــروع والطــرق املؤدية 
زيارة  اليه، والذي كانت لي فيه 
للوقوف  امــس  يوم  ميدانيــة 
على مراحــل العمل ولطمأنة 

العاملني فيه.
تتمة ص3

اإلعمار تدعو المواطنين
لحماية العاملين في مشروع

ماء البصرة الكبير

المرجع السيستاني يتوقع:
الثالثاء أول أيام السنة الهجرية

وصول إطالقات مائية كبيرة 
للقرنة وانخفاض نسبة الملوحة

جانب من جلسة مجلس النواب أمس

النجف ـ الصباح الجديد:
توقــع مكتــب املرجــع الديني 
اإلمام  العظمى  اهلل  آية  األعلى 
اليوم  السيستاني،  علي  السيد 
احلرام  األول من شــهر محــرم 
 1440 اجلديــد  الهجري  للعــام 

مساء يوم غد االثنني .
وذكر بيــان للعتبة احلســينية 
"الصبــاح  تلقــت  املقدســة 
ان "مكتب  اجلديد" نسخة منه 

املرجع االعلى توقع ان يكون هال 
شهر محرم احلرام في مساء يوم 
االثنني 29 مــن ذي احلجة 1439 
هـجرية املوافق 10 ايلول 2018م 
في افق مدينة النجف االشــرف 
عند غروب الشمس في الساعة 
}6:18{ مســاًء، وذلك حسب ما 
ورد فــي كراس ) مواقيت االهلة( 
الصــادر عــن املكتــب للعــام 

الهجري }1440{".

بغداد ـ الصباح الجديد:
فــي  احملليــة  اإلدارة  أعلنــت 
قضــاء القرنة شــمال البصرة 
أمس الســبت عن تســجيلها 
انخفاضا فــي التراكيز امللحية 

في نهر دجلة.
وقال قائممقام القضاء محمد 
ناصــح ان االنخفاض جاء "بعد 
زيادة االطاقات املائية من مؤخر 

مبحافظة  الصالح  قلعة  ناظم 
85 م3 في  ميسان والتي بلغت 

الثانية".
تلــك  "معــدل  ان  وأوضــح 
االطاقات يعد األعلى في العام 
احلالي حيث اسهمت بانخفاض 
 "TDS 920 التراكيز امللحية الى
جيد  يعد مؤشــراً  "انه  مؤكدا 

لدفع اللسان امللحي".



ح  لصبا ا - نية لســليما ا
الجديد - عباس كاريزي: 

ادى قصــف صاروخــي ايرانــي 
على مبــاٍن ومقار تابعة للحزب 
الدميقراطي  واحلزب  الدميقراطي 
االيراني الكــردي املعارض، أمس 
الســبت في قضاء كوية التابع 
حملافظــة اربيــل الى ســقوط 
العشــرات من عناصر املعارضة 

االيرانية بني قتيل وجريح.
امنية مطلعة  وذكرت مصــادر 
فــي قضــاء كويــة للصبــاح 
للحزب  تابعة  مقرات  ان  اجلديد، 
الكردســتاني  الدميقراطــي 
الكرد  لالجئني  ومخيم  اإليراني، 
كويه،  قضــاء  قرب  اإليرانيــني 
تعــرض صباح امس الســبت، 
مكثف،  إيراني  مدفعي  لقصف 
ادى الى مقتل 14 عنصرا واصابة 
اربعــني اخرين بجروح  اكثر من 

بينهم نساء واطفال.
القصف  ان  املصــادر  وتابعــت 
من  حزبــني  مقــر  اســتهدف 
معارضــني  إيــران  كردســتان 
احلزب  اإليراني وهمــا  للنظــام 
االيراني  الكــردي  الدميقراطــي 
واحلزب الدميقراطي – ايران، على 
العســكرية  العمليات  خلفية 
التي يشــنها هذان احلزبان منذ 
فتــرة ، ضد قوات حــرس احلدود 
والثكنات العســكرية االيرانية 
على الشريط احلدودي مع اقليم 

كردستان. 
مــن جانبها أصــدرت حكومة 
إقليم كردســتان بيانــاً، ادانت 
فيه القصــف االيراني الذي ادى 
من  وعدد  إلى ســقوط ضحايا 

اإلصابات.
وتابعــت حكومــة االقليم في 
بيانهــا » نحــن إذ ندين عملية 
رفضنا  نؤكــد  هــذه،  القصف 
إقليــم  أراضــي  الســتخدام 
للهجوم  كردســتان منطلقــاً 
على دول اجلوار، الذي هو أمر غير 
مقبــول ويؤدي إلى اســتهداف 
إقليم  فــي  واالســتقرار  األمن 
كردســتان، وندعــو إلــى عدم 
تكراره، وإلى احترام قوانني إقليم 
كردســتان، وعدم حتويل اإلقليم 

إلى ساحة لتصفية احلسابات.

وكان احــد مســؤولي احلــزب 
الدميقراطي قد اعلن في تصريح 
NRT، إن عشرات صواريخ  ملوقع 
اســتهدفت  »الكاتيوشــا« 
الدميقراطي  للحــزب  مقــرات 
املعارض  اإليراني  الكردســتاني 
في قضاء كويه، كما استهدفت 
الصواريخ مخيما لالجئني الكرد 

اإليرانيني هناك.
مضيفاً أن أصوات طائرات حربية 
سمعت في أثناء وقوع القصف 
على تلــك املواقع، فيما أشــار 
ممثل احلــزب الدميقراطي اإليراني 
الســليمانية،  فــي  املعــارض 
االستهداف  أن  خاكي،  هاوكات 
اإليراني يأتي ردا على نشــاطات 
الدميقراطي  احلزب  بيشــمركة 

اإليراني داخل األراضي اإليرانية.
مــن جانبــه قال مديــر صحة 
كويســنجق، كامران عباس، إن 
 14 مقتل  عن  أســفر  القصف 
شــخصاً بينهم سهيلة قادري 
عضــو اللجنــة املركزيــة في 

الكردستاني،  الدميقراطي  احلزب 
وإصابة مــا اليقل عن 40 آخرين 
بجــروح، إصابــات 10 منهــم 
خطيــرة، بينما اكــدت مصادر 
خالد  السابق  السكرتير  اصابة 
عزيزي والسكرتير احلالي للحزب 
الدميقرطــي مصطفى مولودي 

بجراح. 
بدوره اصدر املكتب السياســي 
االيراني  الدميقراطــي  للحــزب 
العام  للــرأي  بيانــا  املعــارض 
تسلمت الصباح اجلديد نسخة 
منه، قال فيــه، ان »قلعة احلزب 
مكتبنا  مقر  وهــو  الدميقراطي 
كوية  قضــاء  في  السياســي 
تعرض اليوم السبت الثامن من 
ســبتمبر في الساعة العاشرة 
و45 دقيقة، الى قصف صاروخي 
نفذ من قبــل القوة الصاروخية 
االسالمية،  للجمهورية  واجلوية 
اســتهدف املشاركني في املؤمتر 
املصغــر للجنــة املركزية الذي 

كان منعقدا«.

واضاف البيان »انه في اثناء وبعد 
فان طائرات من  الهجوم  حدوث 
دون طيــار حامــت حــول مقار 
الدميقراطي في  ومواقع احلــزب 
قضــاء كويــة، للتأكــد من ان 
املرجوة  االهداف  حقق  القصف 

منه«.
احلزب  وقال مســؤول عالقــات 
الدميقراطي الكردستاني – إيران، 
محمد صالح قادري، ملوقع روداو 
إن » طائــرات مســيرة من دون 
وأن  مقراتنا،  اســتهدفت  طيار 
»هذه هي املرة الثالثة التي يتم 
فيها استهداف مقرات األحزاب 
قضاء  فــي  اإليرانية  الكرديــة 
كويسنجق، ولن تكون األخيرة«، 
من  الضحايا  »أغلــب  أن  مبيناً 

النساء واألطفال«.
مــن جانبــه اصــدر املكتــب 
السياســي للحزب الدميقراطي 
املعارض  االيراني  الكردســتاني 
الذي يتخذ من اقليم كردستان 
معقــالً له، إن مقره الرئيســي 

في  صاروخي  هجوم  الى  تعرض 
داخل  الواقعة  كويسنجق  بلدة 
اإلقليــم، مما ادى الى عشــرات 
صفوف  بني  واملصابــني  القتلى 

احلزب.
وقــال ابراهيــم جوكلــي، وهو 
عضو فــي احلــزب الدميقراطي 
ملوقــع كردســتان 24، إن عدداً 
مــن الصواريخ اُطلق من اجلانب 
الرئيســي  املقر  على  االيرانــي 
حلزبه في البلدة التي تبعد نحو 
65 كيلومترا من احلدود االيرانية 
اقليم  من  الشرقي  اجلانب  على 
كردســتان، ادى ســقوط قتلى 
وجرحى في صفــوف احلزب، من 

بني اجلرحى سكرتير احلزب.
بــدوره أعلــن االحتــاد الوطني 
الكردســتاني عــن موقفه من 
تعرض مقــار احلزب الدميقراطي 
الكردســتاني األيراني للقصف 

في مدينة كويه.
وجاء فــي البيــان »ان العمليات 
كردستان  جنوب  في  العسكرية 

املواثيــق  متثــل خرقــا جلميــع 
الــى االطراف  التــي مت ايصالها 
قيادات  ان  مضيفاً  الكردستانية، 
االحتاد الوطني لم حتط علماً من 
قبل اجلانــب االيراني ال من قريب 
وال من بعيد، بل يتعداه الى رفض 
هذا األمر من قبل االحتاد الوطني، 
ومنــذ 35 عاما حتــاول، ان ال تقع 
تســتهدف  متوقعة  غير  احداث 

الضيوف او سيادة القانون.
اإليرانية، قد  وكانــت املدفعيــة 
قصفــت امــس االول اجلمعــة، 
مناطق جبليــة بالقرب من قرية 
»حاجي  لبلــدة  التابعــة  »آالن« 

عمران« في إقليم كردستان.
وأفادت مصادر مطلعة بأن »قوات 
تابعــة للحرس الثــوري اإليراني 
قصفت، مساء اجلمعة، مرتفعات 
جبليــة بالقرب من قريــة )آالن( 
التابعــة لبلــدة حاجــي عمران 
احلدودية، ما دفع الفالحني ومربي 
إلى مغادرة  املاشية  ورعاة  النحل 

املنطقة.

شؤون عراقية

عشرات القتلى والجرحى في قصف صاروخي إيراني 
لمواقع أحزاب كردية معارضة في أربيل

بينهم سهيلة قادري عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي 

واالعتصام  والتظاهر  السلمي  االحتجاج 
مــن مظاهــر التمــدن التــي كفلتها 
املرتبطة  القوانــني  وصانتها  الدســاتير 
بحماية حقوق االنســان ومنــذ اكثر من 
ثالثني عامــا حرم الشــعب العراقي من 
هذه احلقوق وغابت عــن البالد مثل هذه 
املظاهر باستثناء ماكان يقوم به النظام 
الســابق من فعاليات مؤدجلة بايدلوجية 
وفكر احلزب الواحــد والقائد االوحد حاول 
من خاللها االدعاء بوجود فيض من احلرية 
في جمهوريــة اخلوف وخالل الســنوات 
املنصرمة التي اعقبت سقوط هذا النظام 
تبلــورت مظاهر احلريــات العامة ومارس 
التظاهرات  في  العراقي حقوقه  الشعب 
واالعتصامات وشكلت منظومة القوانني 
التي نص عليها الدســتور فرصة كبيرة 
كي يرى العالم واقعــا جديدا في العراق 
وكان ينبغي على املؤسســة السياسية 
تدعيم  والتنفيذي  التشــريعي  بشقيها 
هذه املظاهــر وحماية هــذه احلقوق من 
اجل تثبيت معالم الدميقراطية احلقيقية 
التي تســتمد قوتهــا من هــذا احلراك 
ان ماحصــل  اال  الســلمي  اجلماهيــري 
ويحصــل ان مجموعــة مــن املتخلفني 
واملصابني بعقد وامراض نفســية متكنوا 
من النفاذ على مواقع املسؤولية وعمدوا 
الى تشــويه حقوق الشعب العراقي في 
التعبيــر عن ارادته ورأيــه واوهموا زعماء 
السلطة بتملق وتزلف مقيت بان القبول 
واالستجابة ملطالب احملتجني واملتظاهرين 
يعني تهديدا للنظام السياســي اجلديد 
ومنح الفرصة للمعارضني لقيادة التغيير 
الذي البد ان يتم برأيهم من خاللهم فقط 
ومن خــالل احزابهم ومبــا اليتعارض مع 
منهجهم وجتربتهم واالخطر من ذلك هو 
اقتناع بعض رموز السلطة بهذا التوجه 
وبهذه الرؤية واقدم هؤالء من اجل تسويق 
العمالة  قناعاتهم على اضفــاء عناوين 
والتخوين ونعت بعض قــادة التظاهرات 
بنعــوت االجــرام وعملوا علــى جتريد أي 
الوطني  حراك جماهيــري من محتــواه 
وحصره بزاوية ضيقة من خالل التهميش 
او الالمباالة او التدخل املباشر في ميادين 
التظاهــرات واالحتجاجــات وبث الفرقة 
بني صفــوف املتظاهريــن والميكن فصل 
مايجري فــي البصرة عن هذه الرؤية التي 
يؤمــن بها هؤالء املرجفون فما شــهدته 
االيام  البصرة خالل  اقضية ونواحي وقرى 
املاضيــة كان تعبيــرا عفويا لــم تلوثه 
االحــزاب او اية جهات متنفــذة بارادتها 
وهي تعبيــر حقيقي عن كل معاناة املدن 
العراقية ويحســب الهــل البصرة انهم 
كانوا العنوان االبرز فــي التصدي حلقبة 
التهميش واالهمال والفســاد وكان ميكن 
النتفاضتهــم هــذه ان تقطــف ثمارها 
قبل ان متتد لها االيادي الســود مدفوعة 
بــارادات مريضــة لتخلــط االوراق وحترق 
االخضــر واليابس وترمي بهذا الشــباب 
الثائر في دائرة التخريب وليتصدر بالفعل 
مشهد املندســني على مشهد احملتجني 
..مافعلــه اجملرمون فــي البصرة حتطيم 
آلمال املستضعفني في التغيير واالصالح 
واســتعادة الروح في جسد البصرة الذي 

انهكته سياط الفساد واالهمال . 

تحطيم األمل ..!!

تقـرير

بغداد - الصباح الجديد:

اكــد وزير الصناعة واملعــادن املهندس 
محمد شياع السوداني على ان الوزارة 
متثل القطاع الصناعي الفاعل والرئيس 
، اذ تعــد الركيزة  لالقتصــاد العراقي 
الصناعيــة  للسياســة  االساســية 
في العــراق من خالل ادارة الشــركات 
واعادة  لتطويرها  والســعي  احلكومية 
تأهيــل وتطويــر بعــض املعامل على 
اساس الشراكة بأعتماد اقامة مشاريع 
مشتركة تقاسم االنتاج بني الشركات 
االجنبيــة ورجــال االعمــال والقطاع 

العـام.
واشــار الســوداني في كلمتــه التي 
القاهــا خــالل النــدوة التــي اقامها 
اجمللس االقتصــادي العراقي على ارض 
البناء  ومعرض  الدولــي  بغداد  معرض 
واالنشــاءات ومعدات البلدية واملكائن 
واحلجر الطبيعي الى ان املشاركة بهذه 
للدخول  فرصة مهمة  واملعرض  الندوة 
الــى الســوق العراقية الواعــدة وهو 
لألطالع  احلكومية  للشــركات  فرصة 
العاملية  الشــركات  علــى منتجــات 
والعربية املشــاركة ولبحــث امكانية 
عقد شــراكات ناجحة وفاعلة اضافة 
الى االستفادة من الفرص االستثمارية 
خصوصا بعــد ان اصبح التوجه احلالي 
البناء  نحو  السياســية  الكتل  جلميع 
واالعمــار بعــد طي صفحــة االرهاب 

وانهائهــا ، اذ يعد ملف تقدمي اخلدمات 
واالعمار من امللفات ذات االولوية وعلى 
العراقية من  مستوى جميع احملافظات 

الشمال الى اجلنوب .
واوضح الوزير أن الدولة اصدرت العديد 
من القوانني والتشريعات التي اسهمت 
في خلق بيئة استثمارية ايجابية منها 
الوطني واصدار  املنتــج  قوانني حماية 
ما يقرب من 80 قــرارا حلماية املنتجات 
الوطنية اضافة الى قرار لدعم التصدير 
بنســب تتراوح بني %5 لغاية %15 وهو 
احد املزايا التي تقدم الى املســتثمرين 
للدخول الى السوق العراقية الفتا بهذا 
الصدد الى ان الوزارة وفرت ما يقرب من 
180 فرصة استثمارية اعلنت منها ما 
يقرب من 72 فرصة استثمارية وبأنتظار 
27 فرصة استثمارية اخرى  االعالن عن 
ملعادن الكبريت والفوســفات واالطيان 
االستثمارية  امللفات  واجناز  انضاج  بعد 
اخلاصــة بهــا ، اذ يتواجد فــي العراق 
العديد من ترســبات اخلامات املعدنية 
الطبيعيــة والصخور الصناعية واملواد 
االوليــة اكتشــفت وقيمــت وحتديد 

احتياطياتها .
اصــدرت  الــوزارة  ان  الوزيــر  وبــني 
االســتراتيجية الصناعيــة في العراق 
الرؤى  وضعــت  والتــي   2030 لغايــة 
وافاق  العراقيــة  الوطنية  للصناعــة 

تطويرها والنهوض بها .
كما شــارك الســوداني فــي افتتاح 
ومعدات  واالنشــاءات  البنــاء  معرض 

البلدية واملكائن واحلجر الطبيعي الذي 
معرض  ارض  علــى  فعالياته  اختتــم 
بغداد الدولي امس الســبت مبشاركة 
عدد من الشــركات العربية واالجنبية 
حيث شــاركت وزارة الصناعة واملعادن 
بثمــان مــن شــركاتها العامــة في 

املعرض املذكور وهي ) الشركة العامة 
للصناعات االنشائية والشركة العامة 
لالســمنت العراقية والشركة العامة 
للتصميم وتنفيذ املشــاريع والشركة 
الكهربائيــة  للصناعــات  العامــة 
وااللكترونية والشركة العامة لصناعة 

الســيارات واملعدات والشركة العامة 
للصناعات التعدينية والشركة العامة 
للصناعات الهيدروليكية وهيئة املسح 
اجليولوجي ( وذلك لعــرض امكانياتها 
اخلدمية والتصنيعية وعرض منتجاتها 
اجلديــدة والنمطية اضافــة الى تبادل 

اخلبــرات واالطــالع علــى امكانيــات 
املشاركة  واالجنبية  العربية  الشركات 
بهــدف البحــث عن فرص للشــراكة 
واالستثمار مبا يســهم في دفع عجلة 

البناء واالعمار خالل املرحلة املقبلة .
العامة  الشــركة  واصلت  من جانبها 
الطبية  واملستلزمات  األدوية  لصناعة 
فــي ســامراء إحدى تشــكيالت وزارة 
الصناعــة واملعــادن إكمــال املرحلة 
النهائية لتأهيل بناية الزهاوي الى وزارة 

الصحة،
وقــال مدير عــام الشــركة املهندس 
ليث عبد الرحمن العزاوي إن الشــركة 
واصلت إكمال املرحلة النهائية لتأهيل 
بناية الزهاوي اإلنتاجية اخملتصة بإنتاج 
أنــواع احلبــوب حيث شــمل التأهيل 
طالء اجلــدران وأرضية قاعــة التعبئة 
والتغليــف مبادة االيبوكســي تنفيذا 
ملالحظات جلنة وزارة الصحة ومتاشــيا 
الدوائي اجلديد  التصنيع  مع متطلبات 

. GMP
واضاف املديــر العام إن إلــى اإلعمال 
ســتتضمن عمــل فتحــات للتبريد 
املركــزي ومبــا يؤمــن حتســني أدائها 
بالشــكل األمثل وكما ســيتم عمل 
قواطــع إضافــة إلى فصــل املكائن 
اإلنتاجية عن أماكن عمل املوظفني في 
التعبئة والتغليف ، وان التأهيل سوف 
لن يؤثــر على العمليــة اإلنتاجية وإن 
هنالك خمس مكائــن إنتاجية جاهزة 
ومســتمرة باإلنتــاج مــن دون توقف 

وذلك الجناز عقــود وزارة الصحة وإنتاج 
مستحضرات احلبوب للسوق احمللية 

مــن جانب اخــر اعلــن وزيــر العمل 
اطالق البرنامــج التدريبي املبني على 
الكفاءة في ســت محافظات عراقية 
متهيدا لتنفيــذه في ثماني محافظات 
ضمــن املرحلــة املقبلــة علــى وفق 
و70  35 برنامجاً  استراتيجية تضمنت 
ُقدماً  املضي  مشروعاً طموحاً سيؤدي 
فــي تنفيذهــا الى ارســاء بنى حتتية 
مؤسساتية للتدريب والتعليم املهني 

والتقني في العراق. 
وبني السوداني ان استراتيجية التدريب 
والتعليم املهنــي والتقني في العراق 
برنامجــني  تضمنــت   )2023-2014(
املناهج  وتطوير  املهنية  املعايير  العداد 
التدريبية وتطبيقها جتريبياً وفق احدث 
االنظمة التدريبيــة الذي يطلق عليه 
نظــام التدريب والتعليــم املبني على 
الكفاءة لذلك وضمــن برنامج اصالح 
والتقني في  املهني  والتعليم  التدريب 
العراق الذي تنفذه اليونسكو وبتمويل 
مــن االحتــاد االوروبــي فقد شــرعت 
والشــؤون االجتماعية  العمل  وزارتــا 
اقليم كردســتان  الفيدراليــة وفــي 
بتشــكيل فريق عمل فني مشــترك 
باشراف اليونســكو لتطوير 3 مناهج 
تدريبية على مهن مطلوبة في ســوق 
املبني على  التدريــب  بنظــام  العمل 
الكفاءة وتطبيقها جتريبياً في 8 مراكز 

تدريبية في املركز واالقليم.

وزير العمل يشارك بندوة الفرص االستثمارية في قّطاع الصناعات اإلنشائية في العراق 

املهندس محمد شياع السوداني

افتتح معرض البناء واإلنشاءات ومعدات البلدية والمكائن والحجر الطبيعي

قوات مسلحة تابعة ألحزاب كردية

إن مقرات تابعة 
للحزب الديمقراطي 
الكردستاني اإليراني، 
ومخيم لالجئين الكرد 
اإليرانيين قرب قضاء 
كويه، تعرض صباح 
أمس السبت، لقصف 
مدفعي إيراني 
مكثف، أدى الى مقتل 
14 عنصرا وإصابة 
اكثر من أربعين 
آخرين بجروح بينهم 
نساء وأطفال
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بغداد - الصباح الجديد:
العمل  الوكيل االقدم لوزارة  تابع 
املهندس  والشــؤون االجتماعية 
فالح العامــري االجراءات املتبعة 
منــح  معامــالت  الســتكمال 
عن  للباحثني  امليســرة  القروض 
العمــل ال ســيما بعــد اطالق 
الوجبتــني 25 و26 مــن القروض 

امليسرة املدرة للدخل. 
جولة  خــالل  العامــري  ووجــه 

تفقديــة فــي دائــرة التدريــب 
والتشــغيل برفقــة املدير العام 
للدائرة املهندس عمار عبد الواحد 
املعامالت  اســتكمال  بتبسيط 
اخلاصة مبنح القــروض للباحثني 
عن العمل ممن ظهرت اسماؤهم 
ضمن الوجبتني 25 و26 واالبتعاد 
عن االســاليب الروتينية لترويج 
املعامــالت واجنازهــا بالســرعة 

املمكنة . 

وبــني الوكيــل االقــدم ان دائرة 
التدريــب والتشــغيل اصــدرت 
تعليمات بقبول كفالة منسوبي 
وزارتــي الدفاع والداخلية على ان 
تكون للكفيل خدمة ال تقل عن 
خمس سنوات اضافة الى ضرورة 
االستشــارية  البطاقة  تكون  ان 
للمقترض محدثــة للعام 2018 
الدائرة  الــى  املعاملــة  وتقــدم 
الثبوتية  باملستمسكات  مرفقة 

تليها وصــول صحة صدور كتاب 
تدقيق  ليتــم  الكفيــل  تأييــد 
املعاملــة مبدة قياســية وبذلك 
بالســرعة  اجنزت  املعاملة  تكون 
املمكنة وبامكان املقترض تسلم 
املعني  املصرف  من  القرض  مبلغ 

باملنح .  
مــن جهتــه اوضح مديــر عام 
والتشــغيل  التدريــب  دائــرة 
املهنــدس عمار عبــد الواحد ان 

الدائرة تقوم مبهام قســم عمل 
لعدم  للمحافظة  التابــع  بغداد 
توفر املســتلزمات اللوجســتية 
املناســبة فيه بعد  واالمكانيات 
فك ارتبــاط الدائرة واحالة مهام 
عملها الى احملافظــات الفتا الى 
ان الوزارة تعمل وفق سياق مهني 
التنمية  متطلبات  لتوفير  تبنته 
اخلصوص  وعلــى  االجتماعيــة 
مــا يتعلق بامتصــاص البطالة 

والتخفيف من الفقر .
يشار الى ان وزارة العمل والشؤون 
االجتماعية اطلقت الوجبتني 25 
التي  امليســرة  القروض  من  و26 
العمل  عــن  للباحثني  متنحهــا 
املســجلني في قاعــدة بياناتها 
يوم االحــد 2-9-2018 وفق جدول 
للشمول  املرشــحة  باالســماء 
االلكتروني  املوقع  عبر  نشــره  مت 

للوزارة .

وجبتان من القروض الميسرة المدرة للدخل 



بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت هيئة اجلمارك العامة أمس الســبت، 
إلقاء القبض على مســافر حــاول إدخال مادة 

مخدرة من منفذ الشالمجة إلى العراق.
وقالت الهيئة في بيان تلقت "الصباح اجلديد" 
نسخة منه، إنها "بالتعاون مع شرطة الكمارك 
ومفرزة الـ ) K9( في مركز جمرك الشــالمجة 
احلدودي في محافظة ميسان متكنت من إلقاء 
القبض على مســافر عراقي اجلنســية حاول 
إدخال مــادة مخدرة نوع هيرويــن"، مضيفا ان 
املتهــم احيل إلــى القضاء التخــاذ اإلجراءات 

القانونية بحقه".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أطلق مصرف الرافدين وجبة جديدة من سلفة 
موظفــي دوائــر الدولــة التي تراوحــت مابني 
اخلمسة والعشــرة ماليني دينار عن طريق أدوات 

الدفع اإللكتروني.
وقال املكتب اإلعالمي للمصرف في بيان تلقت 
"الصباح اجلديد" نســخة منــه "أنه مت صرف 
دفعة جديدة من ســلف موظفي دوائر الدولة 

لنحو 1569 موظفاً".
وأوضح املكتب في بيانه ان "صرف تلك السلفة 
مت عن طريق ابالغ املوظف عبر إرســاله رســالة 
نصية تخطــره مبنحه الســلفة وذلك بعد ان 
استكمل جميع اإلجراءات القانونية ملنحه اياها 
وصرفها عن طريق أدوات الدفع االلكتروني والتي 

متت تعبئة الرصيد املالي اليها".

ديالى ـ الصباح الجديد:
أعلن احلشد الشعبي أمس السبت، عن إحباط 
محاول تســلل لعناصر مــن تنظيم "داعش" 

باجتاه ناحية السعدية في محافظة ديالى.
وقال إعالم احلشــد في بيان تلقــت "الصباح 
اجلديد" نسخة منه، إن "اللواء 110 في احلشد 
الشــعبي متكن من إفشــال محاولة تســلل 
لعناصر داعش على ناحية الســعدية الواقعة 

جنوب بحيرة حمرين في محافظة ديالى".

إحباط محاولة إلدخال 
هيروين الى العراق

الرافدين يطلق وجبة 
جديدة من سلف 

الموظفين

إحباط محاولة تسلل 
لـ"داعش" في ديالى

الهدوء يعود الى البصرة 
ومجلس الوزراء يستثنيها 

من تعليمات املوازنة والعقود 
احلكومية

يشــار الــى ان البصرة شــهدت 
في  حاشــدة  تظاهرات  اجلمعــة 
مختلــف مناطقهــا، فيمــا قام 
باملندســني  وصفــوا  اشــخاص 
احلكومية  املبانــي  بحرق عدد من 
وقار أحــزاب، باإلضافــة الى حرق 
البصرة،  في  االيرانيــة  القنصلية 
وزارة  أســتدعت  الصدد  هذا  وفي 
اخلارجية االيرانية السفير العراقي 
بطهران على خلفية االعتداء على 
القنصلية االيرانية بالبصرة مساء 

اجلمعة.
اخلارجية  باســم  املتحــدث  وقال 
اثر  انه  االيرانيــة بهرام قاســمي 
اضــرام النــار مببنــى القنصلية 
االيرانيــة فــي البصرة مــن قبل 
املدفوعني، فقد مت استدعاء  بعض 
الســفير العراقي في طهران الى 
ومت  اجلمعة  اخلارجية مســاء  وزارة 
ابالغــه احتجــاج ايران الشــديد 
تقاعس  على  العراقية  للحكومة 
القــوات االمنيــة العراقيــة في 

احلفاظ على هذا املبنى".
االيرانية،  القنصليــة  إعالم  وكان 
اعلــن إحتــراق املبنــى بالكامل" 
مشيرا الى ان "القوات العراقية لم 
متنع اقتحام مقرها وحرقه، لكنها 

لم تتهم جهة معينة باحلادث".
ومن جانبه أمر رئيس مجلس الوزراء 
القائــد العام للقوات املســلحة 
حيــدر العبادي باحالــة الوحدات 
االمنيــة املســؤولة عــن حماية 
املؤسســات العراقية والقنصلية 
االيرانية في البصرة الى التحقيق 
بواجباتهم في  لعــدم قيامهــم 

توفير احلماية الالزمة".

اإلصالح واإلعمار يعتزم تأسيس 
"هيئة رئاسية" ملكوناته بعد 

تكليفه بتشكيل احلكومة
واشار إلى أن "هذه الورقة تتضمن 
الدســتور  )140( من  املادة  تفعيل 
عليها،  املتنــازع  باملناطق  اخلاصة 
ومجلس االحتاد، واقرار قانون النفط 
والغــاز، ووضعوا مبــادئ والتوازن 
في  احلقيقية  والشراكة  والتوافق 
حقــل واحد، كما ضمّنــوا الورقة 

اشياء اخرى من الدستور".
الثانية  "الورقة  أن  الزيــدي  ولفت 
تتضمن تفصيــالت واليات تنفيذ 
الورقة االولــى- وكما يراها احلزبان 
الكرديان- بنحو صحيح وبسالسة 

وبضمانات".
وزاد "بعــد االتفاق علــى مجمل 
رســمياً  وتكليفنــا  الالئحــة 
باحلكومة، ســوف يتم تشــكيل 
هيئة رئاســية في التحالف لكي 
نتولى العمل على تســوية جميع 

املناسبة  االليات  ووضع  املشكالت 
لها ومنضي مبشروع وطني واحد".

ومضــى الزيــدي إلــى أن "وجود 
منافسة على تشكيل محور كبير 
الشعب  مكونات  جميع  يشــمل 
العراقــي مــع بقاء احــزاب متثل 

املكونات ايضاً في املعارضة".
من جانبه، ذكــر النائب عن قائمة 
ســائرون طلعت كرمي في تصريح 
إلى "الصبــاح اجلديد"، أن موقفنا 
ما زال ثابتاً ولــن يتغير بأن حتالف 
االعمار واالصالح هــو االكثر عدداً 
واخملول الشرعي بتشكيل احلكومة 

املقبلة.
وتابــع كــرمي أن "حكــم احملكمة 
االحتاديــة العليا الصــادر في عام 
2010، أن املسؤول عن التوقيع في 
مكونات الكتلة االكبر هم رؤساء 

الكيانات االنتخابية".
واتهــم "جهات بتأويــل نص قرار 
احملكمة في أن الكتلة االكثر عدداً 
احلّية  بالتواقيع  تتشكل  التي  هي 
لألعضاء وهذا خالف ما جرى عليه 
االنتخابيتني  الدورتني  العمل خالل 

السابقتني".
حتالف  "محــور  أن  كــرمي  وأوضح 
الفتح  قطبيــه  والســيما  البناء 
ايجاد  يحاول  القانون  دولة  وائتالف 
تفســير اخر حلكم احملكمة عكس 

ما مت تطبيقه سابقاً".
االعمار  حتالــف  "محور  ان  ويــرى 

واالصالح قادر عن تشكيل حكومة 
قوية كونه وضع مبادئ اساســية 
صحيحــة للعمــل فــي املرحلة 
املقبلة تتعلــق بإدارة الدولة حيث 
اتفق اجلميع على جتاوز احملاصصة".

وحتدث كرمي عن "ضمانات وضعت 
جلميع  السياسي  برنامجنا  ضمن 
ابناء الشــعب العراقي من بينها 
والتوازن  والكردي  السني  املكونني 
واملشاركة في صنع القرار وكذلك 

معاجلة ملف النازحني".
ونفى "وجود حاالت تزوير لتوقيعات 
التي حصــل عليها حتالفنا من اي 
زعيم أو نائــب، بل أن اعضاء معنا 
مع  تواقيعهم  بوجــود  تفاجــؤوا 

حتالفات اخرى".
الكردي ومن خالل  أن "اجلانب  وبنّي 
يكون  ال  فانه  الســابقة  التجارب 
جزًءا من الكتلة االكبر بل يتفاوض 
فــي مرحلة تشــكيل احلكومة"، 
مستبعداً "دخول االحزاب الكردية 
مــع محور  حتالف  في  الرئيســة 
االصالح واالعمــار أو محور حتالف 

البناء".
ويسترســل كرمي أن "مهمتنا في 
خالية  ستكون  احلكومة  تشكيل 
من اخلطوط احلمر، كون الشــروط 
التي وضعت في الدورات السابقة 

فشلها وعدم امكانية تنفيذها".
يشــار إلى أن مصير الكتلة االكثر 
عدداً في هذه الدورة ما زال مجهوالً 

حيث يصر كل من حتالفي االصالح 
واالعمار والبناء احقية كل منهما 

بتشكيل احلكومة.

خبير قانوني: حان تسريح 
مجالس احملافظات وجلسة 
البرملان االستثنائية دستورية

ويتم عقد اجللســة حتــى لو لم 
يدع رئيس الســن اليها اذ للنواب 
عقد اجللســة طاملــا مت ترديدهم 
اليمني الدســتورية وال يشــترط 
ترؤس اجللســة من قبــل الرئيس 
األسن وامنا يترأســها االكبر سنا 
هذه  وعقد  احلاضريــن  النواب  من 
اجللســة يتفق واحكام املادة )54( 
من الدســتور كونهــا ضمن مدة 
التي منحتها  يوما  اخلمسة عشر 
تلك املادة جمللس النواب كجلســة 
متديــد وليــس جلســة مفتوحة 
وبامكان اتخــاذ القرارات املطلوبة 
اذا حتقــق حضور 165 نائبا بتحقق 
النصــاب وان غــاب 164 نائبا عن 
احلضــور امــا اذا كان احلضور أقل 
من ذلك فيجوز ان تكون جلســة 
فيها  يحضر  وان  تشاورية  تداولية 
رئيس الــوزراء او الوزراء او محافظ 
البصــرة أو مجلــس محافظــة 
البصرة أو أي من له عالقة مبوضوع 

البصرة
انه ال يوجد ما مينع دســتوريا من 
فالضرورات  اجللســة  هــذه  عقد 

تبيــح احملظــورات وهــذه قاعدة 
قانونية شــرعية تطبق في جميع 

االحوال
وحذر حرب من حتويل اجللســة الى 
أهداف سياسيه ومطالب كتلويه 
ووزاريه  برملانيه حكوميه  ومقاصد 
فهي جلسه بصراويه  أصال وجذراً 

مسلكا وسبيال ومقصدا وهدفاً .

اإلعمار تدعو املواطنني
حماية العاملني في مشروع

ماء البصرة الكبير
مما اضطرنا الى سلوك طرق بديلة 

للوصول الى موقع املشروع.
واكــدت الوزيــر انــه بوجــود اي 
تظاهرات او جتمعات حول املشروع 
ســيجعل الشــركات االجنبيــة 
العاملة فيه تخرج منه مما يتسبب 
تأخر في اكمال اعماله في الوقت 
احملدد ، حيث ســبق ان انســحبت 
شــركتا )هيتاشــي، OTV( مــن 
املشــروع و بصعوبــة مت اقناعها 
احملافظــة من خالل  فــي  بالبقاء 
تواصلنــا مع الســفارات املعنية، 
املشروع  حول  التظاهر  وبأستمرار 
للخروج منه  العذر  ســيعطيهم 
مثلما  املشروع  في  العمل  وايقاف 
حصل قبل شهرين وبتواصلنا مع 
الفرنسية،  الســفارات)اليابانية، 
املصرية( مت اســتئناف العمل فيه 
، مؤكدة على احلاجــة الى تواجد 

وعمل جميع الشركات التنفيذية 
للمشــروع وكذلك االستشــاري 
ألكمال  اليابانية  بالشركة  اخلاص 

اعماله .
وطالبــت الوزيــر مــن املرجعيات 
التجاوزعلى  بتحرمي  كافة  الدينية 
املياه العذبة التي تغذي مشــاريع 
املاء في احملافظة وتهدئة املواطنني 
واحملافظة  الوزارة  مالكات  لتمكني 
للعمل على حل املشــكلة ، كما 
مع  بالتعــاون  املواطنني  طالبــت 
مالكات مديرية ماء البصرة وقيادة 
التجاوزات  لرفع  احملافظة  عمليات 
احلاصلــة كمحطــات التحليــة 
واملسابح واملشاتل باالستفادة من 
الغراف  البدعة لنهر  ماء اخلام في 
وبشكل  سيســهم  بدوره  والذي 
كبيــر بزيــادة االطالقــات املائية 

ملشاريع املاء.
وتابعــت كانــت لنا عــدة زيارات 
ميدانية متعددة للمشروع بجميع 
املشــاريع  زيارة  وكذلك  مراحلــة 
للوقوف  القائمــة في احملافظــة، 
على مراحــل االجناز وحل املعوقات 
التي تعترض ســير العمل وتذليل 
كل الصعوبات التي ادت الى تأخير 
اجنازه ، مشــيرة الى ان من اهمها 
مشــكلة دخول املواد االستيرادية 
الكمارك وعرقلة منح سمات  في 
االجنبيــة  للمــالكات  الدخــول 

العاملة في املشروع .

تتمات ص1

الملف األمني

نينوى ـ خدر خالت:

نّفــذت قــوى أمنية مشــتركة 
مدينة  جنوبي  استباقية  عملية 
املوصــل أســفرت عن كشــف 
وتدمير عدد من األنفاق واملضافات 
داعش  تنظيــم  ببقايا  اخلاصــة 
اإلرهابي مع ترجيحات مبقتل عدد 
من عناصــر التنظيم داخل تلك 
وباالستناد  تدميرها،  بعد  األنفاق 
الى معلومات استخبارية دقيقة.

امنــي مطلع في  وقال مصــدر 
محافظة نينــوى في حديث الى 
"باالستناد  انه  اجلديد"  "الصباح 
الى معلومات استخبارية دقيقة 
من  معلومات  مــع  ومقاطعتها 
امنية  قــوات  قامت  املواطنــني، 
مشــتركة متمثلة بفوج مغاوير 
الرائد  بأمرة  نينوى  قيادة عمليات 
نادر العگله، وفوج ســوات نينوى 
واللواء 66 التابع للفرقة 20 جيش 
عراقي، وبقيادة اللواء الركن حمد 
النامس ومعاون امر فوج ســوات 
الرئد محمد مســعود، وباشراف 
من قيادة عمليات نينوى، مت تنفيذ 
ضد  اســتباقية  امنية  عمليــة 
بعــض االهداف مبحيــط ناحية 
الشورى )45 كلم جنوب املوصل( 
املتاخمة  اجلزيرة  منطقة  وبعمق 

لها".
واضاف "مت الكشــف عن شبكة 
انفاق، ضمــت 5 انفاق، باالضافة 
الى عدد مــن املضافات، علما انه 
لوحظ ان عناصــر تنظيم داعش 
االرهابي بذلــوا جهودا كبيرة في 
واملضافات  االنفــاق  هــذه  متويه 
لعدم كشــفها من قبل االهالي 
الرصــد  اجهــزة  قبــل  او مــن 
اجلــوي واملفارز الراجلــة وغيرها، 
لكن اصــرار قطعاتنا الباســلة 
الدقيقة  للمعلومات  وباالستناد 
واالحداثيــات مت الوصول لالهداف 

املرسومة".
وبحســب املصدر فانه "مت تدمير 

جميــع االنفاق، ومــن املرجح ان 
عددا مــن عناصر داعــش قتلوا 
بداخلها فطســا، لكننا ال نعرف 
عددهم، مع تدميــر املضافات مبا 
فيها من محتويات، علما ان هذه 
االنفالق واملضافات مت بنائها اثناء 
سيطرة داعش على هذه املناطق، 
لكــن جلوء بعــض عناصر داعش 

اليها مؤخرا لفت االنظار اليها".
وتابــع "ان تنفيذ هــذه العملية 
االســتباقية حرم بقايا الدواعش 
من نقطــة ارتكاز فــي منطقة 
اجلزيرة الصحراوية جنوب وجنوب 
غرب نينوى، والتــي هي منطقة 
شاســعة جدا، ويضطــر العدو 

تامني محطات لالســتراحة  الى 
فيها او لتخزين املؤن واالســلحة 
وغيرها، والقــوات االمنية عازمة 
علــى تطهيــر هــذه املناطــق 
الظروف  بالرغم مــن  بالكامــل 

اجلوية الصعبة صيفا وشتاءا".
ان "تامني  الــى  ونوه املصدر ذاته 
منطقــة اجلزيرة من خالل نشــر 
القــوات االمنية هــو امر صعب 
املترامية  املســاحة  بسبب  جدا 
االطــراف، لكن هــذا ال مينع من 
تنفيــذ اية عملية فــي أي وقت 
بعمق هــذه اجلزيرة ملالحقة بقايا 
الدواعش وزمرهــم التي تتخبط 
وتعيش في ظروف بائسة هربا من 

قواتنا االمنية الضاربة".
مبينا ان "ما انفقه الدواعش من 
جهــود طوال بضعة ســنني من 
مناطق صحراوية  انفاق في  حفر 
يتم تدميرها برمشــة عني، ويتم 
الدواعــش ومقتنياتهــم  دفــن 
واعتدتهم معهم، ونحن نعتبر ان 
كل داعشي يتنقل بهذه املناطق 
مصيره القتل علــى ايدي قواتنا 
او املوت فطســا داخل نفق ما، او 

اعتقاله ولو بعد حني".
عادا ان "تعاون االهالي مع القوات 
االمنية يساهم كثيرا في كشف 
حتــركات بقايــا الدواعش، ورصد 
انفاقهــم ومضافاتهم، حيث ان 

الدواعش يضطــرون للتنقل من 
مكان الخر بسبب احلاجة للطعام 
او الشراب وغيرها، علما انه ليس 
بامــكان العدو تنفيــذ عمليات 
اجرامية كمثل نصب سيطرات او 
قطع طرق ما، الن قواتنا مبختلف 
االســتعداد  اهبة  على  صنوفها 
ملعاجلة أي حتــركات لبقايا داعش 

االجرامي".
قد  امنــي عراقي  وكان مصــدر 
كشــف لـــ "الصبــاح اجلديد" 
الشــهر  وقــت ســابق من  في 
املاضي عــن ان عناصر داعش في 
منطقة اجلزيرة جنوب غرب نينوى 
يعيشــون باوضاع صعبة مبحيط 

بعض االنفــاق واملضافات يعانون 
مــن قلــة الطعام وشــح املياه 

وغيرها.
وكانــت مجاميع مســلحة قد 
العديد  فرضت ســيطرتها على 
من من اجزاء منطقة اجلزيرة بعد 
القوات  2003، ولــم تتمكن  عام 
االمريكية من فرض ســيطرتها 
عليها حينها، لكن منذ عام 2015 
وصلت القــوات االمنية العراقية 
عمق  الــى  صنوفها  ومبختلــف 
سيطرتها  وفرضت  املناطق  هذه 
بالرغم مــن وجود بعض  عليها، 
فلول داعش الذين يتم معاجلتهم 

والقضاء عليهم بطرق شتى.

تم تنفيذ عملية امنية 
استباقية ضد بعض 
االهداف بمحيط 
ناحية الشورى 
)45 كلم جنوب 
الموصل( وبعمق 
منطقة الجزيرة 
المتاخمة لها

ترجيحات بمقتل عدد من عناصر التنظيم تحت األنفاق

عملية أمنية استباقية تكشف
شبكة أنفاق لبقايا داعش جنوبي الموصل

بغداد – سطو مسلح 
ذكــر مصــدر أمني في الشــرطة 
بــأن  الســبت،  امــس  العراقيــة 
مســلحني اقتحمــوا احــد املنازل 
وســرقوا مبلغا ماليــا ومصوغات 

ذهبية شرقي العاصمة بغداد.
مســلحني   " إن  املصــدر  وقــال 
مجهولني اقدموا على اقتحام منزل 
ضمن منطقة الرشاد، شرقي بغداد 
احدى  في  العائلة  افــراد  واحتجزوا 
الغرف وقاموا بسرقة مبلغ من املال 
ثمنها"  تقدر  لم  ذهبية  ومصوغات 
، مضيفا انهــم "الذوا بالفرار، فيما 
حتقيق  بفتح  االمنية  القوات  قامت 

في احلادث للقبض على اجملرمني".

ديالى – عملية عسكرية 
الشعبي في  اعلنت قوات احلشــد 

الســبت،  امس  ديالى،  محافظــة 
واسعة  عســكرية  عملية  انطالق 
ملالحقــة فلــول داعش فــي جبال 

حمرين بديالى.
وقال آمر اللواء 88 في احلشــد في 
تصريــح تلقتــه "الغد بــرس"، ان 
"قوات اللواء شرعت صباح يوم امس 
فلول  ملالحقــة  واســعة  بعمليات 
داعش في سالســل جبــال حمرين 
في ديالى وصوال الى شرق محافظة 
صالح الدين" ، الفتا الى ان "العملية 
ابتدأت مــن منطقة الفتحة وصوال 
الــى حقول عالس النفطية شــرق 

محافظة صالح الدين".

كركوك – اعتقال ارهابي 
اعلن الفريق رائد شاكر جودت امس 
الســبت، القاء القبض على ارهابي 
يشــغل منصب مســؤول الورشة 

املركزية في كركوك.
وذكرت الشــرطة االحتادية ان "لواء 
السادســة  الفرقة  الثالث  املغاوير 
وضمن قاطع احلويجة في اثناء واجب 
تفتيش منطقة احلي الصناعي عثر 
ناســفة مختلفة  17 عبــوة  على 
االحجــام و 40 قمع عبوة معبأ مبواد 
شــديدة االنفجار" ، مضيفة القاء 
القبــض على احــد املطلوبني على 
وفق املادة ٤ ارهاب وذلك بعد متابعة 
منطقة  في  حتركاته  رصدت  دقيقة 

العباسي".

بابل – ضبط عصابة 
افاد مصدر امني في قيادة شــرطة 
باعتقال عصابة  السبت  امس  بابل 
محكم"  بـ"كمني  املنازل  لســرقة 

وسط احللة.
وقال املصدر إنه "بعد ورود معلومات 

تفيد بتكرار حاالت سرقة للمواطنني 
فــي عدد مــن احياء احللــة بنفس 
االسلوب، متكنت قوة مشتركة من 
الوطني من حتديد  واالمن  املكافحة 
شخصني  واعتقال  اللصوص  هوية 
يشــكالن مع شركاء اخرين عصابة 
متتهن سرقة املنازل، اثر استدراجهم 
هواتفهم  بواسطة  محكم  بكمني 
احملولة وسط مدينة احللة" ، مضيفا 
أن "عملية االعتقال اســتندت إلى 
معلومات استخبارية دقيقة وتعاون 
املواطنني فضال عن تســجيل افادة 
الشــهود والتعمــق بالتحقيق من 
خالل االنتقال الى املنازل املســرقة 
جلمع ادلة اكثر من مسرح اجلرمية"، 
موضحــا أن "الفريــق توصــل الى 
ارباب  مــن  وهو  الرئيــس  املتهــم 
الســوابق الــذي ادت اعترافته الى 

حتديد هوية املعتقل الثاني ".

صالح الدين – مقتل ارهابي 
كشــف مصــدر امني فــي قيادة 
شرطة محافظة صالح الدين امس 
الســبت مقتل قيــادي في تنظيم 
داعش متهم باعدام العشــرات من 

طلبة قاعدة سبايكر في 2014.
واشــار املصدر الى العثور على جثة 
االرهابــي ناصــر امونــة التكريتي 
تكريت مصابة  جزيــرة  بالقرب من 
باطالقــات نارية في منطقة الصدر 
اضافــة الى جــروح وكســر باليد 
اليمنى معالج مبادة اجلبس ، مضيفا 
ان امونة متهم بإعدام اكثر من ٥٠٠ 
طالب من قاعدة سبايكر عام ٢٠١٤ 
القي  ارهابيــني  اعترافات  حســب 

القبض عليهم مسبقاً. 

نينوى-اعتقال ارهابي 

اعلــن مصدر عســكري فــي وزارة 
احد  اعتقال  الســبت  امس  الدفاع 
املســؤولني عــن فتــاوى "داعش" 
بعملية استباقية، فيما اشارت الى 
النازحني مبخيم  بني  أنه كان مختبأً 

جنوبي املوصل.
وقــال املصــدر إن "مفــارز مديرية 
االستخبارات العسكرية في الفرقة 
نفذت على  استباقية  وبعملية   ،20
وفق معلومات اســتخبارية دقيقة، 
متكنت من إلقــاء القبض على احد 
املســؤولني عــن فتــاوى عصابات 
داعش" ، مضيفــة أن املعتقل "من 
القيادات اإلرهابيــة كان مختبأ بني 
بناحية  اجلدعة  النازحني في مخيم 
القيارة جنوب املوصل"، مشيرة الى 
أنه "من املطلوبــني للقضاء ولعدة 
جهات امنية على وفق احكام املادة 

٤/١ إرهاب". 

البصرة – اعتقال متهمني 
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظــة البصرة امس الســبت، 
بالقــاء القبض على 10 اشــخاص 
بتهمة املشــاركة بعمليات تخريب 

وحرق املباني في احملافظة.
وذكر املصدر ان "القوات االمنية في 
البصــرة متكنت من القــاء القبض 
بعمليات  شاركوا  اشخاص  على10 
تخريب وحــرق املباني في احملافظة" 
، الفتا الــى ان محافظــة البصرة 
املاضي،  اخلميــس  منــذ  تشــهد، 
تظاهــرات حاشــدة فــي مختلف 
مناطق احملافظة، اسفرت عن مقتل 
واصابة عدد من املتظاهرين والقوات 
االمنيــة، اضافة الــى حرق عدد من 
املقــار التابعة لالحــزاب واحلركات 

السياسية والدوائر الرسمية. 

انطالق عملية واسعة لمالحقة فلول داعش في حمرين * اعتقال "إرهابي مسؤول الورشة المركزية" في كركوك 
مقتل قيادي متهم بإعدام العشرات من طلبة سبايكر بتكريت * ضبط 10 متهمين بعمليات تخريب في البصرة  
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القوات األمنية املشتركة تعثر على مخبأ لألسلحة 
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بغداد - الصباح الجديد:
الوطني  النزاهة  مبناســبة اســبوع 
وحتت شــعار )النزاهــة قضية وطن 
( عقــد مكتب املفتــش العام ، ندوة 
واحللول  )املشــكالت  بعنــوان  آثارية 
للمواقــع األثرية ما بعــد داعش ( ، 
ملوظفي الوزارة وتشكيالتها بحضور 
املفتش العام لوزارة الثقافة الدكتور 

علي حميد كاظم الشكري .
في  التحريات  مديــر قســم  والقى 
الهيئة العامة لآلثار والتراث ســليم 
خلف محاضــرة علــى  قاعة طارق 
العبيدي فــي دار املأمــون للترجمة 

والنشر مببنى الوزارة. 
املواقع  تصنيف  الى  الندوة  وتطرقت 
االثرية املدمرة على اســاس نســبة 
الضرر لكل موقع ، ومنها مواقع اثرية 
وتراثيــة مدمرة بالكامل بواســطة 
التفجير او التجريف وإزالة انقاضها 
، واعــادة توظيفها ، مــع االحتفاظ 

بأنقاضها .
وأكد الباحث على وجود مدن ومواقع 
املشــروع  غير  باحلفر  مدمــرة  اثرية 
بهــدف اســتخراج القطــع االثرية 
ومواقع  ووجــود مدن  فيها  واملتاجرة 
اثريــة وتراثية مدمــرة بحفر االنفاق 
داخلها للحصــول على مالجئ آمنة 

من الضربات اجلوية فضالً عن النبش 
واســتخراج القطع األثريــة ومواقع 
اثريــة وتراثيــة تأثرت خــالل اعمال 
التحرير وقسم منها ما يزال يحتوي 
على الغــام ، ومواقع اثريــة وتراثية 
مدمرة بواسطة احلرق مبواد كيمياوية 

شديدة احلرارة .
وأختتم الباحث بجملة من التوصيات 
وخلصهــا بالتمويــل والعمــل مع 
احلكومــة ومطالبتها بوضع ميزانية 
وترميم وصيانة  تأهيل  خاصة إلعادة 
املواقــع األثرية املدمــرة ، والتواصل 

املستمر والتنســيق مع املؤسسات 
واملنظمــات الدولية لغــرض الدعم 
املشــاركة  من خالل  واملعنوي  املادي 
باملؤمترات والندوات العاملية اخملصصة 
لهذا الغــرض ، ومحاولة اســتثمار 
اجملاميــع املتحفية للمواقــع االثرية 
املدمــرة من خــالل إقامــة معارض 
مؤقتة محلية أو دولية وإن تعذر ذلك 
ميكن جعلها الكترونية بهدف توفير 
الدعم املالي لزيادة التمويل ، والتركيز 
على دور اإلعالم احمللي والدولي لغرض 

تسويق قضية تدمير اآلثار.

محليات 4

البصرة - سعدي السند:

، أحتفلت  في جّو مملوء بالفــرح 
في  املطــورة  األندلس  مــدارس 
البصــرة بتكــرمي متفوقيها في 
املراحــل األعدادية واملتوســطة 
الــكادر  وتكــرمي  واألبتدائيــة 
واألداري  والتدريســي  التعليمي 
فيها فــي احتفالية أقيمت على 
مســرح بصرة تامي سكوير صباح 
اجلمعة بحضــور جميل اكتظت 

به قاعة املسرح .
األحتفالية بــدأت بتالوة معطرة 
للقارئ  العزيــز  في كتــاب اهلل 
أحمد جاسم احللفي وقف بعدها 
الفاحتة  لقراءة ســورة  احلاضرون 
املباركة على أرواح شهداء العراق 
الوطني  النشيد  الى  واألستماع 
ثم قرأ األستاذ جعفر عذاب رئيس 
الهيئة املؤسسة ملدارس االندلس 

كلمة شكر فيها احلاضرين .
وقــال رئيــس املؤسســة النأتي 
بجديد اذا قلنــا ان فرحة النجاح 
كبيــرة جدا في شــتى مجاالت 
احلياة ومنها النجــاح الذي يأتي 
واملثابــرة في  والســعي  باجلــد 
الدراســة وبــكل مراحلها ومن 
اآلن مبتفوقينا  أن نفــرح  حقنــا 
وأن نثنــي على جناحهــم الباهر 
الذي اعتادت مدارســنا أن حتققه 
أحلى  عــام مســجلني  في كل 
عبــارات الشــكر واألمتنان لهم 
وألســاتذتهم وألوليــاء أمورهم 
ولكل من أســهم بتحقيق هذا 
التفوق الذي نفخر به ونشد على 
ايديهــم وهنيئــا للجميع بهذا 
املتواصل  واأللــق  التربوي  الفرح 
على طريق حــّب العلم واملعرفة 
التفاني  ... فقــد صنع  التفوق  و 
كل هذه البشــائر التي نعيشها 
اآلن وأمتنــى أن تزداد هذه الروحية 
التفانــي واألخالص  فــي حــب 
للدرس في كل املراحل الدراسية 

لطلبتنا .

كلمة الطلبة املتفوقني
أمــا الطالبــة املتفوقة شــهد 
ميثم فقــد القت كلمة الطلبة 
املتفوقني شكرت في مستهلها 
على حرصهم  الطلبــة  زمالءها 
العالي لتحقيق هذا التفوق الذي 
وســجلت  الســرور  على  يبعث 
التدريســي  للــكادر  شــكرها 
هيأوا  الذيــن  األمــور  وألوليــاء 
ألبنائهم الطلبة كل مستلزمات 

وأجواء الدراسة وحتقيق التفوق .
ومت بعدهــا عرض فيلــم وثائقي 
والعلمية  التربوية  املســيرة  عن 
على  وحرصها  األندلــس  ملدارس 
التفوق وحتقيقه  احملافظة علــى 

في كل عام دراسي.

فنان الشعب جنم مشاري 
ينشد للبصرة والتفوق

وفــي الفقــرة الفنيــة للحفل 
قدم فنان الشــعب جنم مشاري 
األندلس  مدارس  كورال  مبشاركة 
أغنيتــني مــن كلمات الشــاعر 
املبــدع مهدي عبود الســوداني 
الفنان جنم مشاري  وتوزيع  واحلان 
وكانت األولى عن الفرح والنجاح 
الدائــم فــي مــدارس األندلس 
يانخلة  اخلير  مي  يالبصرة  والثانية 

برحية .

كلمة أولياء األمور
وفــي كلمــة أولياء األمــور قال 
مدير  معاون  جبار  سالم  الكابنت 
عــام الشــركة العامــة للنقل 
البحري : اننا ســعداء جدا بهذه 
األحتفالية التــي امتزجت فيها 
همة ابنائنــا الطلبة وروعة األداء 
ملدرســيهم  والتربوي  التعليمي 
وتهيئــة األجــواء الطيبــة من 
الطلبة وصوال  امــور  اولياء  قبل 
الذي  التفــوق  هــذا  لتحقيــق 
كان كبيرا ويبعث على الســرور 
والبهجــة وان التفــوق هذا يعّد 
خطوة مباركة نحو الغد املشرق 
الذي سيسهم فيه هؤالء االبناء 

خلدمة وطنهم العزيز في شــتى 
التخصصات التي سيكونون اهال 

لها ان شاء اهلل. 

تكرمي املتفوقني وأساتذتهم
املتفوقني  تكــرمي  ذلك  بعد  جرى 
فــي نتائج األمتحانــات الوزارية 
للدراســة األعدادية في الفرعني 
والذين  والتطبيقــي  األحيائــي 
حصلــوا على معــدالت متميزة 
وكذلــك ملتفوقــي الدراســتني 
األبتداية واملتوســطة كما جرى 
تكرمي املالكات التدريسية واألدارية 
أختتــم األحتفــال بكلمات  ثم 
قرأهــا نيابــة عــن ادارة مدارس 

األندلس عّريــف احلفل األعالمي 
طارق صالح اشــار فيهــا الى ان 
األندلس عاهدت نفسها  مدارس 
بأن حتافظ على  وبشكل مدروس 
اعتادت عليه  الــذي  التفوق  هذا 
وســجلته في كل عام دراســي 
ومنــذ  افتتاحهــا مســتلهمة 
التربوية  العمليــة  أســس  كل 
للوصول الــى هذه النتيجة التي 
جاءت بفضل التعــاون احلقيقي 
والتخطيط  املتميز  واألنســجام 
الدقيق للبرنامج التعليمي اذ ان 
األندلــس وكما هو معروف عنها 
أسرة واحدة متماسكة من أجل 

التفوق والنجاح .

مدارس األندلس المطورة احتفلت بتكريم متفوقيها
في احتفالية فرح أقيمت في مسرح بصرة تايم سكوير

 قال رئيس الهيئة 
المؤسسة لمدارس 

األندلس لقد صنع 
التفاني كل هذه 

البشائر التي نعيشها 
اآلن وأتمنى أن تزداد 

هذه الروحية في حب 
التفاني واإلخالص 

للدرس في كل 
المراحل الدراسية 

لطلبتنا

جانب من تكرمي الطالبات املتميزات في مدارس األندلس في البصرة

األحد 9 أيلول 2018 العدد )4013(

غرفة عمليات 
للسيطرة على 
مرض الكوليرا

»التنمية » تمنح 
إجازات لتأسيس 

مشاريع صناعية جديدة

بغداد - الصباح الجديد: 
ترأس مدير عــام دائرة صحة بغداد / الكرخ 
الدكتور جاسب لطيف احلجامي اجتماعا 
موســعا للجنة التنفيذية لغرفة عمليات 
الســيطرة على الكوليرا )الهيضة ( وعلى 
القاعة الرئيســة للدائــرة وبحضور مدير 
قسم الصحة العامة ، مديرة قسم األمور 
الفنيــة فضال عن األعالم خــالل االجتماع 
مناقشــة مواضيع عدة حول املرض ومنها 
االهتمــام بالفحص اجلرثومــي للمياه في 
لقياس  دوريــة  وبصورة  الصحيــة  املراكز 
القطاعات  التأكيد على  الكلور مع  نسبة 
املياه  تعقيــم  بتوزيع حبــوب  الصحيــة 
والســيما املناطق التي تعاني من شــحة 

املياه . 
واشــار احلجامي إلى دور الرقابة الصحية 
فــي متابعــة الباعة املتجولــني ومحالت 
املثلجــات واألطعمة ومعامــل الثلج وفي 
جميع القطاعات الصحية مع متابعة توفر 
املضادات احليويــة اخلاصة باملرض والتأكيد 
على ضرورة متابعة حاالت اإلســهال احلاد 
في جميع املؤسســات الصحية ومن قبل 
أطباء مســؤولي األمــراض االنتقالية مع 
اخملتبرية  املرض  مستلزمات  بتوفير  العناية 
والعالجية في هذه املؤسســات فضال عن 
إقامة الندوات والــدورات الصحية لتوعية 
انتشــاره  املرض وأســباب  املواطنني حول 
وتوريع البوســترات والفولدات التي توضح 
كيفية الوقاية وأيضا التنسيق مع الوزارات 
والدوائــر املعنيــة لتأمني امليــاه الصاحلة 

لالستهالك البشري

بغداد - الصباح الجديد:
تواصل املديرية العامة للتنمية الصناعية 
واملعادن  الصناعة  وزارة  تشــكيالت  إحدى 
تقدمي خدماتها التخصصية ومتنح إجازات 
لتأسيس مشــاريع صناعية جديدة خالل 

شهر متوز املاضي .
وقال مدير عام الشــركة املهندس ســالم 
سعيد احمد إن املديرية منحت )38( إجازة 
لتأســيس مشــاريع صناعية وتخصيص 
)15( قطعة ارض إلقامة املشــاريع عليها  
مضيفا« إن املديرية حريصة على مجريات 
الصناعية  املشــاريع  داخل  العمل  ســير 
ومعرفة احتياجات كل مشــروع من خالل 
التي تقوم بها  الدورية  عمل الكشــوفات 
اللجــان الفنية اخملتصة وبشــكل مكثف 
ولكافة املشاريع الصناعية في محافظات 
العــراق حيث مت كشــف )44( مشــروعا 
صناعيا ومنح )17( هوية جديدة للمشاريع 

الصناعية .
العام  من جهــة أخــرى أفصــح املديــر 
للتنمية  العامــة  املديرية  مشــاركة  عن 
الصناعية في ندوة عنوانهــا ) دور االعالم 
في نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد ( 
التي اقامها مكتب املفتش العام في الوزارة 
وبحضور مجموعة من منتسبي الشركات 
التابعة للوزارة ، اذ اكــد خالل الندوة على 
الدور املهم لالعــالم والعالقات العامة في 
شركات الوزارة في احلد من الفساد االداري 
من خــالل توعية املنســبني بقيم النزاهة 
وبأهمية مكافحة الفســاد االداري وغرس 
الــروح الوطنية والشــعور بأهمية اجلهود 
التي تقدمها هيئة النزاهة فضال عن دوره 
باملســؤولية جتاه املال العام والكشف عن 

مواطن وجود الفساد االداري .
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بغداد - الصباح الجديد:

والشــؤون  العمــل  وزارة  اعلنــت 
االجتماعية ضوابط الشمول براتب 
املعــني املتفرغ على وفــق املادة 19 
من قانون هيئــة رعاية ذوي االعاقة 

واالحتياجات اخلاصة. 
العمل  وزارة  باســم  املتحدث  وقال 
والشؤون االجتماعية عمار منعم ان 
الفقرة الثانية في املادة 19 من قانون 
واالحتياجات  االعاقــة  ذوي  رعايــة 
اخلاصــة نص علــى ) ان كان املعني 
املتفــرغ ليــس من موظفــي دوائر 
راتبا شهريا يعادل احلد  الدولة مينح 
االدنى في ســلم رواتــب املوظفني( 
، الفتا الــى ان الهيئة تعتمد القرار 
الطبي الصادر عــن اللجان الطبية 
اخملتصــة بفحــص املعوقني وحتديد 
املشمولني منهم بقانون الهيئة من 

غير املشمولني. 
واضاف ان الهيئة تعتمد شــرطني 
اساســيني يّثبتان في قــرار اللجان 
العجز  ان تكون نسبة  الطبية هما 
للمعوق %75 فما فــوق وان يحتوي 

القرار على عبارة )املعوق بحاجة الى 
معني متفرغ( ، مشيرا الى ان اللجان 
املعوقني  بفحص  املعنيــة  الطبية 
تابعة لوزارة الصحة والبيئة وليست 
االجتماعية  والشؤون  العمل  لوزارة 
فضــال عــن كونها مشــكلة من 
البدنية  االمــراض  فــي  مختصني 
تشخيص  ليتســنى  والنفســية 
واالحتياجات  العــوق  حاالت  جميع 

اخلاصة. 
ان حاالت  الرسمي  املتحدث  واوضح 
العوق املشمولة براتب املعني املتفرغ 
تتمثل بالذين يعانون من ضرر احلبل 
)فقدان  السبيلني  الشوكي وسلس 
واصابات  املعمرتني(  على  السيطرة 
الرأس كالشــلل الشــقي والشلل 
الثالثي او الرباعي واصابات االعصاب 
املتمثلــة بشــلل الطرفــني فضال 
املعوق  جتعــل  التي  االصابــات  عن 
بحكم املشــلول كفاقــد العينني 
او مــن هو بحكم الكفيــف والبتر 
املزدوج وتقصر الطرفني الســفليني 
الشــديد واالختــالل العقلي بكل 
الذهان  او  الشديد  كالتوحد  انواعه 
املزمــن والذهان النــاجت عن الصدع 

)اجلنــون(  الشــخصية  وانفصــام 
الشديد  الذهنية  القابليات  وتدهور 
واخلرف  )الزهاميــر،  بانواعه  واخلــرف 
واالعاقات  املبكــر(  واخلرف  الوعائي، 

الشديد  التوازن  كاختالل  العصبية 
واالمراض العصبية كافة واالمراض 
اخلبيثــة والعجز الكلوي الشــديد 
حتت )الديلزة(. يشار الى ان املادة 19 

من قانون هيئــة رعاية ذوي االعاقة 
واالحتياجــات اخلاصــة املتعلقــة 
باملعني املتفرغ تنــص على ان لذوي 
االعاقة ممن درجة عجزهم حتول دون 

االعتيادية  تلبية متطلبات حياتهم 
ويحتاجــون ملــن يالزمهــم لتلبية 
احتياجاتهم بشــكل مستمر لهم 
حق املعني املتفرغ فــاذا كان املعني 
موظفآ مينــح اجازة براتــب تام مع 
اخملصصات الثابتة جتدد ســنويا واذا 
كان غير موظف مينح راتبا شــهريا 
يعــادل راتب احلد االدنى في ســلم 

رواتب املوظفني. 
على صعيد متصــل اصدرت هيئة 
واالحتياجات  االعاقــة  ذوي  رعايــة 
والشــؤون  العمل  وزارة  في  اخلاصة 
االجتماعيــة )5400( بطاقة ذكية ) 
ماســتر كارد ( للمعينني املتفرغني 

ضمن محافظة بغداد. 
وقــال منعــم ان هيئــة رعاية ذوي 
االعاقــة واالحتياجات اخلاصة دعت 
املتفرغ  راتب املعني  املستفيدين من 
واقســامها في  الــى مراجعتهــا 
احملافظات لغرض استكمال اجراءات 
اصــدار البطاقة الذكيــة الفتا الى 
ان الوجبــة االولــى تضمنت اصدار 
للمستفيدين  ذكية  بطاقة   )5400(
فــي محافظــة بغــداد علــى ان 
يتــم اســتكمال االصــدار لبقية 

الحقة  وجبات  ضمن  املســتفيدين 
سواء اكانت في بغداد او احملافظات . 
واضــاف ان الهيئــة و بالتعاون مع 
مصــرف الرافدين اصــدرت الوجبة 
االولى للمستفيدين من راتب املعني 
والعســكريني  للمدنيني  املتفــرغ 
املتسلمني سابقا راتب املعني املتفرغ 
الذيــن قامــوا بتحديــث بياناتهم 
الشــخصية في الهيئة واقسامها 
في احملافظات ، مشيرا الى ان الهيئة 
اعتمدت  تأييدا خاصا متوفرا لديها 
مجانا يثبت فيه املستفيد تسلمه 
ملستحقاته من راتب املعني املتفرغ .

علما ان صالحية التأييد هي شــهر 
واحد فقط ، مع وضع رمز خاص لكل 
املصرفي  حســابه  يؤمن  مستفيد 
يضمن له عدم التعرض ألي نوع من 

أنواع السرقة. 
بإمكان  ان  اوضح  الرسمي  املتحدث 
املســتفيد مراجعــة اي منفذ من 
منافــذ مصرف الرافدين املنتشــرة 
العراق تسلم  في عموم محافظات 
راتبه من خالل البطاقة الذكية مع 
العلــم ان اجور اصدارهــا هي اجور 

رمزية غير مكلفة . 

تقرير

العمل تعلن ضوابط الشمول براتب المعين المتفرغ
إصدار 5400 بطاقة ذكية في بغداد 

جانب من الندوة التي اقامتها وزارة الثقافة

بغداد - الصباح الجديد:
حلقــة  الزراعــة  وزارة  نظمــت 
برنامج  أهميــة  حول  نقاشــية 
حتليل مغلف البيانات في القطاع 
الزراعــي ، بحضور الوكيل الفني 
القيســي  ضمد  مهدي  الدكتور 
ومستشــار الوزارة لشؤون الثروة 
احليوانيــة الدكتور حســني علي 
سعود، وعدد من منتسبي الوزارة 

الشــأن  في  واخملتصني  واخلبــراء 
الزراعي.

وجرى خالل احللقة القاء محاضرة 
وتقدمي عرض شامل حول  علمية 
برنامــج حتليل مغلــف البيانات، 
والتطرق الى عدد من احملاور منها 
مميزاته،  واهم  بالبرنامج  التعريف 
واســاليب حتليل مغلف البيانات، 
هذا  في  والبحــوث  والدراســات 

وقد  احلجم.  عوائد  ومراحل  اجملال، 
بعــدة توصيات  احللقة  خرجــت 
منها دراســة االسباب التي تؤدي 
واالهتمام  الكفــاءة،  تذبذب  الى 
بقاعدة املعلومــات من اجل اجناز 
احلاالت  ودراسة  الدراســات،  هذه 
املتميــزة وبيــان الكفــاءة فيها 
والعمل بها، واعتماد هذا االسلوب 

في التخطيط املستقبلي. 

ديالى - الصباح الجديد:
العامة لنقل  الشــركة  اعلنت 
املسافرين والوفود  امس السبت 
تخصيص عدد من الباصات ذات 
الطلبة داخل  الطابقني لنقــل 

جامعة ديالى.
عبد  الشــركة  عام  مدير  واكد 

اهلل لعيبــي باهــض ان هــذه 
اخلطــوة جــاءت  بتوجيــه من 
النقل كاظــم  احلمامي  وزيــر 
الشركة  خطط  مع  وانسجاما 
الرامية الــى تطوير واقع النقل 
ودعم  الطلبــة االعزاء في كل 

احملافظات العراقية 

الــى  العــام  املديــر  واشــار  
ان  الشــركة العامــة لنقــل 
املســافرين والوفود ارسلت وفد 
من االقســام املعنيــة لالطالع 
على موقع العمل وحتديد اعداد 
الباصات واالمور الفنية واالدارية 

لعملها »

»الثقافة« تنظم ندوة عن المشكالت 
والحلول للمواقع األثرية ما بعد داعش

مجلس الوزراء يوافق على احتساب مدة التفرغ ألغراض التقاعد

حلقة حوارية عن أهمية برنامج تحليل 
مغلف البيانات في القطاع الزراعي

تخصيص حافالت ذات الطابقين
 لنقل الطلبة داخل جامعة ديالى



5 اقتصاد

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الليبية،  الوطنية للنفط  كشفت املؤسســة 
عن اإليرادات التي حققتها من مبيعات النفط 
والغاز خالل األشــهر السبعة األولى من 2018، 

وقالت إنها بلغت 13.6 مليار دوالر.
وأضافت املؤسســة أن اإليــرادات خالل الفترة 
املذكــورة ارتفعت بواقــع 600 مليون دوالر عن 
إجمالي إيرادات عام 2017، والتي بلغت 13 مليار 
دوالر، وجاء ذلك برغم أزمة خليج سرت األخيرة 
وغيرها من التحديات التشغيلية التي واجهت 

قطاع النفط في ليبيا.
وعــن توقعاتها إليــرادات العــام 2018 ككل، 
توقعت املؤسســة أن تبلــغ 23.4 مليار دوالر، 
بزيادة ســنوية نســبتها %80، لكن بشرط أن 
تتمكن املؤسسة من مواصلة أنشطتها بنحو 

طبيعي.
وأشارت املؤسسة في بيان، إلى أنها ال متلك أي 
دور فــي توزيع اإليرادات، وإنهــا كباقي الهيئات 
في ليبيا تســتلم متويلها من امليزانية العامة، 
وأن مهمتها تتمثل في االستكشاف واإلنتاج و 

تصدير النفط والغاز ومشتقاتهما.

لندن ـ رويترز:
انخفضت أســعار الذهب مع استئناف الدوالر 
صعــوده أمام ســلة من العمالت بعــد بيانات 
أقوى مــن املتوقع للوظائف في الواليات املتحدة 
عززت التوقعات بزيادة ثالثة في أســعار الفائدة 

األميركية في أيلول هذا العام.
ومن شأن صعود الدوالر أن يجعل املعدن النفيس 
املســعر بالعملة األميركيــة أكثر تكلفة على 

املستثمرين من حائزي العمالت األخرى.
وتسارع منو الوظائف في أميركا في آب، وسجلت 
األجور أكبر زيادة ســنوية في تسعة أعوام، وهو 
ما يعــزز اآلراء القائلة بــأن االقتصاد لم يتضرر 
حتى اآلن من احلرب التجارية املتصاعدة بني إدارة 

ترامب والصني.
وتراجع الذهب فــي املعامالت الفورية 0.4 باملئة 
إلــى 1195.18 دوالر لألوقية )األونصة( في أواخر 
جلسة التداول بالسوق األميركي، بعد أن سجل 
في جلســة اخلميس أعلى مستوى في أسبوع 

عند 1206.98 دوالر.

نيويورك ـ رويترز:
لألســهم  الرئيســة  املؤشــرات  انخفضت 
في بورصة وول ســتريت مــع تلويح الرئيس 
األميركي دونالد ترامب باحتمال فرض رســوم 
واردات إضافيــة من الصني،  جمركية علــى 
وتقارير تشــير إلــى أن منتجات مــن أبل قد 

تخضع لتلك الرسوم.
وأنهــى املؤشــر داو جونز الصناعي جلســة 
التداول منخفضا 79.33 نقطة، أو 0.31 باملئة، 
إلــى 25916.54 نقطة بينما تراجع املؤشــر 
ســتاندرد آند بــورز500 األوســع نطاقا 6.37 
نقطــة، أو 0.22 باملئة، ليغلــق عند 2871.68 

نقطة.
وأغلق املؤشر ناسداك اجملمع منخفضا 20.19 

نقطة، أو 0.25 باملئة، إلى 7902.54 نقطة.
وتنهي املؤشرات الثالثة األسبوع على خسائر 
مع هبوط ناســداك 2.55 باملئة وستاندرد آند 

بورز 1.03 باملئة وداو جونز 0.19 باملئة.
وســجل ناســداك أكبر هبوط أسبوعي من 

حيث النسبة املئوية منذ أواخر آذار.

تراجع الذهب مع 
صعود الدوالر

13 مليار دوالر عائدات 
النفط الليبي

بورصة وول ستريت
تغلق منخفضة

بغداد ـ احسان ناجي:

أجنزت شركة املشاريع النفطية 
أحــد تشــكيالت وزارة النفط 
املرحلة  غاز  اســتثمار  مشروع 
الناصرية  األولى حملطة عزل غاز 
 50 تبلغ  تصميميــة  بطاقــة 

مليون قدم مكعب قياسي.
ومن خالل نصب محطة ملعاجلة 
موقع  في   )GTU( الغاز  وكسب 
محطة العزل سيجرى تصريف 
الغاز اجلــاف من أنبوب قطر 14 
عقــدة وربطه بإنبوب شــبكة 

الغاز الوطنية قياس 42 عقدة.
املهندس  املشــروع  مدير  وقال 
منــاف رســول، ان »مــا تعمل 
مــن  يُعــد  الشــركة  عليــه 
املشــاريع املهمة واملستعجلة 
العليا  اجلهــات  تؤكــد  والذي 
في الــوزارة على اجنــازه ملا لُه 
من عوائد إقتصاديــة تّدر على 
ان »الوزارة كلفت  البلد«، مبيناً 
املشــاريع النفطية باملشــروع 
وقد بُذلت اجلهود االســتثنائية 
مــن قبل مــالكات الشــركة 
الهندسية من اجلهد التنفيذي 
بتوفير  الهندســي  واألســناد 
اخلاصة  واخملططات  التصاميم 
بالتنفيذ وجميع من أسهم في 
واجهت  التي  املشكالت  تذليل 

املشروع«.  
وأضــاف رســول أن »شــركة 
اجلهة  النفطية هي  املشــاريع 
واملنفذة   واجملهــزة  املصممــة 
للمشروع، أما شركة غاز اجلنوب 
فهي اجلهة املمولة للمشــروع 
واملســتفيدة منه، فضال عن ان 
عائديــة موقــع محطتي عزل 
الغاز ومعاجلة الغاز هي لشركة 

نفط ذي قار«.
أن »خطة  املشــروع  مدير  وبني 
تنفيذ املشروع تتضمن التنفيذ 

إبرام العقد بتاريخ  على أساس 
شــركتنا  بــني   2017/11/19
وشركة غاز اجلنوب ليتم بعدها 
تثبيت حجــم األعمال املناطني 

بتنفيذها«.
األكبر كان  »التحــدي  ان  وأكد 
هــو مدة تنفيذ املشــروع التي 
45 يوماً، فقد باشرت  بـ  حددت 
العام  نهاية  مالكات شــركتنا 
املشروع  بأعمال   )2017( املاضي 
توقيع  قبل  استباقية  كخطوة 
العقــد مع اجلهة املســتفيدة 

اختصاراً للزمن«. 

وأوضح، ان »دور شركة غاز اجلنوب 
توفيراخملططات  متابعــة  هــو 
كبس  محطة  ومعدات  املدنية 
الغاز، أما دور شــركة نفط ذي 
املصادقة  فــي  فيلتخص  قــار 
على اخملططــات واألمورالفنية 
لفعاليات املشروع بقدر تعلقها 
باملنشــآت احلالية التابعة لها، 
وتوفيرالصمامات مع منظومات 

السيطرة«.
أكتمــال  »عــدم  ان  وتابــع: 
التصاميــم التفصيلة اخلاصة 
تتداخل  والتــي  العزل  مبحطة 

أدى الى  مع أعمــال شــركتنا 
ظهورأعمــال أخــرى تتخلــل 
بالرغم من عدم  والتي  املشروع 
شــمولها في حجــم األعمال 
بادرت  شــركتنا  فــأن  الرئيس 

باجنازها ألهمية املشروع«.  
املوقع  قال مديــر  من جانبــه، 
صالــح،  عقيــل  املهنــدس 
باعــداد  قامــت  شــركته  ان 
الالزمة  وتوفيراملواد  التصاميم 
ألعمال  والتنفيــذ  واألنابيــب 
االنابيب  شبكة  في  التحويرات 
حملطة عزل غاز الناصرية احلالية، 

وتنفيــذ األعمــال املدنية التي 
تشــمل القواعد الكونكريتية 
مع خنادق القابلوات الكهربائية 

للمعدات املشروع«.
»مالكات  ان  صالــح،  وأضــاف 
الشــركة املتخصصــة قامت 
بايصــال الطاقــة الكهربائية 
الغاز من  ملوقع محطة معاجلة 
خالل إنشاء خط كهرباء هوائي 
)11kv( مع انشاء بناية  كهرباء 
لتغذيــة وحدة خاصــة تابعة 
حملطة معاجلــة الغاز، وتصميم 
انبوب  الربط  منطقــة  وجتهيز 

الغاز 14 عقد مــع انبوب الغاز 
الوطني 42 عقدة«.

ومضى الى القول، أن »املشروع 
التصاميــم  إعــداد  تضمــن 
التجهيز املواد الالزمة النشــاء 
األنابيــب الداخلة واخلارجة من 
محطــة )GTU( وجتهيز ونصب 
خــزان خــاص وإنشــاء حوض 
النواجت  الســتيعاب  كونكريتي 
جتفيف  عملية  مــن  العرضية 
انشاء  الغاز، عالوة على  وكبس 
كونكريتــي  تبخيــر  حــوض 

لتجميع املاء وامللوثات«.  

»المشاريع النفطية«: إنجاز مشروع استثمار
غاز حقل الناصرية بطاقة 50 مقمق

تستعد لربطه بإنبوب شبكة الغاز الوطنية

مدير المشروع 
المهندس مناف 
رسول: ما تعمل عليه 
الشركة يُعد من 
المشاريع المهمة 
والمستعجلة والذي 
تؤكد الجهات العليا 
في الوزارة على 
انجازه لما لهُ من 
عوائد إقتصادية تدّر 
على البلد

جانب من املشروع

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دونالد  األميركي  الرئيــس  حّذر 
ترامــب من أنــه لديه رســوم 
لواردات صينية  جمركية جاهزة 
بقيمة 267 مليــار دوالر إضافة 
إلى املئتي مليار دوالر من بضائع 
البلــد اآلســيوي التــي تواجه 

بالفعل خطر رسوم.
وتنفيــذ هاتــني اجملموعتني من 
ســيجعل  اجلمركية  الرســوم 
الواليــات  واردات  كل  فعليــا 
الصــني خاضعة  املتحــدة من 
بينما تتصاعد  لرســوم جديدة 
حرب جتاريــة بني أكبر اقتصادين 
في العالم بسبب مطالب ترامب 
بأن جتري بكني تغييرات رئيســة 

في سياستها االقتصادية.

وأبلغ ترامب صحافيني على منت 
املئتي  الرئاســة ”مبلــغ  طائرة 
مليار دوالر الذي نتحدث عنه قد 
يحدث قريبا جدا تبعا ملا يحدث 
معهــم. إلى حد ما فــإن األمر 

يرجع إلى الصني“.
وأضاف قائال ”أكره أن أقول هذا، 
لكن وراء ذلــك هناك 267 مليار 
دوالر أخرى جاهزة للتنفيذ خالل 

فترة زمنية قصيرة“.
رســوما  بالفعل  ترامب  وفرض 
باملئة على   25 بنسبة  جمركية 
50 مليار  ســلع صينية بقيمة 
دوالر معظمها معدات صناعية 
ومكونات وسيطة لإللكترونيات، 

مبا في ذلك أشباه املوصالت. 
وانتهت فــي وقــت متأخر يوم 

اخلميس فترة للتعليقات العامة 
بشــأن قائمة بقيمة 200 مليار 
استهالكية  سلعا  تشمل  دوالر 
أخــرى  صينيــة  ومنتجــات 
جمركية  لرســوم  ســتخضع 
 25 إلى  باملئــة   10 تتراوح مــن 

باملئة.
ووفقا ألرقام حكومية، استوردت 
بقيمة  بضائع  املتحدة  الواليات 
505 مليــارات دوالر مــن الصني 
الواردات  وارتفعت  املاضي،  العام 
في األشــهر السبعة األولي من 
2018 بحوالــي 9 فــي املئة عن 

الفترة نفسها من 2017.
وصعــد الدوالر نحــو 0.4 باملئة 
في مقابل اليــوان الصيني في 

أعقاب تعليقات ترامب.

متابعة الصباح الجديد:
أعلــن أمير دولة قطــر، متيم بن 
حمد آل ثاني أن بالده ستضخ 10 
مليارات يورو في االقتصاد األملاني 

خالل السنوات اخلمس القادمة.
وجــاء اإلعــالن خــالل كلمــة 
مشــتركة ألمير دولــة قطر مع 
أنغيــال  األملانيــة،  املستشــارة 
ميــركل، فــي افتتــاح مؤمتــر 
الشــراكة القطــري األملاني في 
برلــني، املنعقــد في نســخته 

التاسعة.
ميركل  رحبــت  جهتهــا  مــن 
باالســتثمارات القطرية، وقالت: 
»يسعدنا ضخ قطر لـ 10 مليارات 

يورو في االقتصاد األملاني«.
الطاقــة  قطــاع  أن  وأضافــت 

القطري، يوفــر املزيد من الفرص 
للتعاون مع أملانيا، التي تعد أكبر 
إلى  أوروبا، مشــيرة  في  اقتصاد 
أن الغاز الطبيعي املســال الذي 
تنتجه قطر ســاعد على تنويع 

مصادر إمدادات الطاقة.
ويشــارك في املنتدى مسؤولون 
املســتوى  رفيعــو  حكوميــون 
ونخبة مــن رجال األعمال وممثلي 
البلدين،  الكبري بني  الشــركات 
املنتدى  يشــهد  أن  املتوقع  ومن 
التعاون  مناقشات حول مجاالت 

بني قطر وأملانيا.
يشار إلى أن أملانيا تعتبر الشريك 
التجــاري رقم 11 لقطــر، إذ بلغ 
البلدين  بــني  التجاري  التبــادل 
العام املاضي 2.7 مليار دوالر، وفقا 

.»ITC Trade« لبيانات موقع
في  القطرية  االستثمارات  وتبلغ 
أملانيا 25 مليار يورو في قطاعات 
والتكنولوجيــا  الســيارات 
شــركة   27 وهناك  واملصــارف، 
في قطر مملوكة بنســبة 100% 
ألملانيــا، في حــني أن هناك 112 
شــركاء  لديها  أملانية  شــركة 
قطريون، بحسب ما أوردته جريدة 

»بوابة الشرق«.
قطــر  متتلــك  املقابــل  فــي 
حصصــا فــي أهــم اجملموعات 
أملانيا،  في  واملصرفيــة  التجارية 
الســيارات  مجموعــة  وهــي 
ومصــرف  »فولكســفاغن«، 
املصارف  أكبر  بنك«،  »دويتشــه 

األملانية.

ترامب يهدد برسوم جمركية
على واردات صينية إضافية

قطر تستثمر 10 مليارات يورو
في االقتصاد األلماني

الصباح الجديد ـ وكاالت:

في تشرين األول 1997 تهاوى مؤشر 
آند  »ســتاندرد  األميركية  األسهم 
بورز« %7 عند انتشــار عــدوى أزمة 

العمالت اآلسيوية عاملياً.
وبعد نحو عام تأثر املؤشر األميركي 
الديون ثم  بتعثر روسيا عن ســداد 
انهيار صندوق التحــوط »لوجن تيرم 
كابيتــال« ليتراجــع علــى إثر تلك 

األحداث بنحو 20%.
مخاوف  تســببت   ،2015 آب  وفــي 
تباطــؤ اقتصاد الصــني في أعقاب 
عملية خفض قيمة اليوان املفاجئة 
بنســبة %2 في دخول »ستاندرد آند 

بورز« إلى منطقة تصحيح.
صحيفــة  نشــرته  مقــال  وفــي 
»فايننشــال تاميز« ذكرت أن مع كل 
االحتياطي  بنــك  فإن  األحداث  تلك 
عن  يبتعد  كان  األميركي  الفيدرالي 
رفع معــدل الفائدة، بــل في بعض 

األوقات كان يخفضها.
وبالتأكيد فإن العوامل احمللية كانت 
تلعب دوراً في كل تلك السيناريوهات 
لكن أي كان ما يحدث في اخلارج فهو 

بالتأكيد عامل مؤثر.
وشهدت األســابيع القليلة املاضية 
تكهنات بأن االضطراب املستمر في 
األســواق الناشــئة قد يتسبب في 
نتائج مماثلة، لكن محضر الفيدرالي 
األميركي األخير كشــف عزمه رفع 

الفائدة رمبا خالل كانون األول املقبل.
وتعتــر هذه خطــة الفيدرالي التي 
يعمــل على تنفيذها خــالل الفترة 
البنوك  أن  األخيرة، لكن مع حقيقة 
املركزيــة حول العالــم تتجه أيضاً 
لتشــديد السياســة النقدية فإن 
بوتيرة  تُســتنزف  العاملية  السيولة 
أســرع بكثير، وهو اجتــاه قد يورط 
بعــض األســواق الناشــئة احململة 
بالديون الثقيلة بل والواليات املتحدة 

نفسها.
ووفقاً إلحصائية بـ«بنك أوف أميركا 
ميرل لنــش« فإنه منذ كانون الثاني 
املاضــي وعدد عمليــات رفع معدل 
إلى مستويات  ليصل  تزايد،  الفائدة 
تقتــرب مــن نظيرتها قبــل األزمة 

املالية العاملية.
وبالنظر إلى هذا التشديد الذي يعود 
جزء كبير منه إلى األسواق الناشئة 
التــي حتاول تقويض هــزات العملة 
فإن  التضخمية  الضغــوط  إدارة  أو 
الســيولة العاملية قد تقلصت إلى 

حد كبير.
تقيــس  مؤشــرات  وباســتخدام 
املعروض النقدي الواســع ألهم 30 
اقتصاد رئيس مت حتويلها إلى دوالرات 
نسبة إلى املعروض النقدي األميركي 
فإنه ُوجد أن معروض الدوالرت أصبح 

نادر بشكل متزايد.
ويرجــع ذلك جزئياً إلى قــوة الدوالر 
منو  وتباطؤ  األميركــي  واالقتصــاد 
االئتمــان فــي الصني، إلــى جانب 

احلمائية والتحــركات الصريحة من 
األموال  لتقليص  الفيدرالــي  جانب 

في النظام املالي.

وتعد الســيولة املاليــة األميركية 
هــي األهــم ألن الدوالر هــو عملة 
في  األولــى  النقــدي  االحتياطــي 

العالــم، كمــا أن أغلبيــة الديون 
العاملية مقومة بالورقة اخلضراء.

العالم  املركزية في  البنوك  وتفضل 

حيازة الــدوالر عــن أي عملة أخرى 
بفــارق كبير، كما يتم إجــراء يومياً 

تداوالت بأكثر من 4.4 تريليون دوالر.
وتثيــر تقلبات الســيولة الدوالرية 
الناشئة  لألســواق  بالنسبة  القلق 
بشــكل خاص، ألنه خالل ســنوات 
اعقبت  والتــي  الرخيصة  األمــوال 
األزمة املالية تكدس املستثمرون في 
العوائد  للتعويض عن  األسواق  تلك 
املنخفضــة املتاحة في االقتصادات 

املتقدمة.
وبالرغــم أن الســيولة املنخفضة 
من  العاملي  االقتصادي  النمو  وهدوء 
شأنه أن يؤثر على كافة اقتصاديات 
األسواق الناشــئة إلى حد ما إال أن 
بعض الــدول في وضــع أفضل من 

غيرها.
التي  التراجــع  وعكســت موجــة 
واألرجنتني  تركيــا  عمــالت  أصابت 
مشكالت داخلية لديهم لكن أيضاً 
ميكن توقع نوبات اضطراب مشابهة 
داخل دول تعتمد بشدة على الديون 
اخلارجيــة وتفتقر إلــى الصادرات أو 
لتغطية  األجنبي  النقد  احتياطيات 

تراجع السيولة.
»أر.بي.سي«  بنك  إلحصائيات  ووفقاً 
كابيتــال فــإن إندونيســيا والهند 
وماليزيا هم األكثــر عرضة للخطر 
في آســيا وكذلــك الفلبني وجنوب 

إفريقيا يعتبران مصدر للخطر.
وفــي النهاية قد يكــون تعود هذه 
التطــورات كلها لتضــرب الواليات 

املتحدة التي تعيــش بورصتها اآلن 
أطول موجة صعود في تاريخها.

احمللــل  ريديكــر«  »هانــس  وكان 
في  حذر  ســتانلي«  »مورجان  ببنك 
يونيــو املاضي من أن هــذا االرتباط 
الســيولة  عن  الناجت  الديناميكــي 
يتحول إلــى تقلب عاملــي يجب أن 
يفيد عمــالت الدول التي تســجل 

فائضاً جتارياً مثل الني واليورو.
ومن املرجح أن يشــهد تشرين األول 
املقبل وصول وتيرة التشديد الكمي 
لالحتياطي الفيدرالي إلى مســتوى 
600 مليار دوالر أميركي ســنوياً، ما 
يعني زيادة الرياح املعاكسة لألسواق 

األميركية.
وكان االحتياطــي الفيدرالي قد أقر 
خطة يقلــص مبقتاضها حيازته من 
الســندات التي اشتراها بعد األزمة 
املاليــة العامليــة في إطــار برنامج 

التيسير الكمي.
واستمرار ضغوط البيع من األسواق 
األمريكية  لألســواق  يوفر  الناشئة 
تدفقات مؤقتة من الســيولة لكن 
هذا يشير إلى أن منو األسواق الناشئة 
سيتباطأ بشكل أسرع ما يقلل من 
ربحية الشــركات األميركية والنمو 

االقتصادي في نهاية املطاف أيضاً.
التشــديد  وتيرة  تســارع  ويشــير 
الفيدرالــي  النقــدي لالحتياطــي 
واآلفاق الضعيفة ألداء الشركات إلى 
أن األصول اخلطرة األميركية وصلت 

إلى ذروتها.

تقـرير

االقتصاد العالمي على أعتاب أزمة سيولة
أسواق ناشئة محملة بالديون الثقيلة

سوق األسهم األميركية »ارشيف«
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت وزارة الدفاع الروســية، امس السبت، 
أن مجموعة من الســفن احلربية التابعة لها 
قامت بقصــف أهداف افتراضيــة في البحر 

األبيض املتوسط.
بيــان نقلتــه وكالة  الــوزارة فــي  وقالــت 
التدريبات  إن »هذه  الروســية،  »ســبوتنيك« 
ضرورية لنعرف مدى اســتعداداتنا باستخدام 

التكنولوجيا اجلديدة اجملهزة بها السفن«.
وأشار البيان إلى أن السفن قامت بصد هجوم 
جوي افتراضــي، وهجوم للغواصات في البحر 

األبيض املتوسط.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حث الرئيــس األميركي دونالــد ترامب، أنصاره 
علــى التصويت للحزب اجلمهوري في انتخابات 
التجديد النصفــي للكوجنرس، حتى ال يتعرض 

للمساءلة.
وقال ترامب فــي كلمة له أمام جتمع حاشــد 
بوالية مونتانا أوردتها قناة »ســكاي نيوز« امس 
السبت، إن انصار احلزب لن يصوتوا على مرشح 
معني بل سيصوتون على احلزب الذي سيسيطر 
علــى الكوجنــرس، معتبرا أن هــذا األمر مهم 

للغاية .
ومــن املقــرر أن يدلــي الناخبــون األمريكيون 
بأصواتهم في الثاني من نوفمبر املقبل لتجديد 
جزء مــن أعضاء الكوجنــرس األميركي وحكام 

الواليات.
ويواجه ترامب عدة مشاكل عقب إقرار محاميه 
الســابق، مايكل كوهــني، بدفع أمــوال، قبل 
انتخابات 2016، لشــراء صمت امراتني تزعمان 
إقامة عالقة مع الرئيــس، وهو ما يعد مخالفا 

فيما يتعلق بتمويل احلملة االنتخابية.
وســبق أن قال عدد من اخلبــراء القانونيني إنه 
ال ميكــن اتهــام الرئيس أثناء شــغله منصب 
الرئاســة، وإنــه إذا ارتكب جرمية فإن املســار 

املناسب في تلك احلالة هو املساءلة البرملانية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلــن الرئيــس اإليرانــي حســن روحاني أن 
واشنطن ترسل »دائما« ممثليها لبدء محادثات 
مع طهران، وذلك رغم تصريحاتها املســتمرة 

املعادية إليران.
ونقل املوقع الرســمي للرئيــس اإليراني عن 
تصريح أدلى به أثناء خطابه أمام مســؤولي 
الدولة في إيران، قول روحاني: »من جهة تنظم 
إدارة البيــت األبيض مؤامرات ضد الشــعب 
اإليراني، ومن جهة ثانية ترســل دائما ممثليها 

إلجراء محادثات معنا«.
ولم يستبعد الرئيس األميركي دونالد ترامب 
في وقت ســابق احتمال لقاء نظيره اإليراني 
حســن روحاني على هامش اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة التي ســتجري في نيويورك في 
النصف الثاني من ســبتمبر اجلاري. وأكد أنه 

سيكون »متاحا دائما )للحديث مع إيران(«.
وكان الرئيــس ترامب أعلن فــي الـ8 من مايو 
املاضي انســحاب بالده من االتفاق النووي مع 
إيران واســتئناف كل العقوبات السابقة ضد 
إيــران، مبا في ذلــك العقوبات ضــد األطراف 

الثالثة التي تتعاون مع إيران.

سفن حربية روسية 
تجري مناورات في 

البحر المتوسط

ترامب يحث أنصاره 
بالتصويت للحزب الجمهوري 

في انتخابات الكونجرس

روحاني يفضح سياسة 
البيت األبيض المزدوجة 

في التعامل مع إيران

متابعة ـ الصباح الجديد:

غــادر وفــد احلكومــة اليمنية 
جنيــف امــس الســبت بعــد 
برعاية  محادثــات  إجــراء  تعذر 
املتحدة بســبب غياب وفد  االمم 
ما  بحســب  احلوثيني،  املتمردين 

أعلن أحد أعضاء الوفد.
وقــال املســؤول الــذي رفــض 
الكشــف عن هويتــه إن الوفد 
احلكومــي اتخذ القرار بســبب 
االرجاء املتكرر للمشــاورات التي 

كان يفترض أن تبدأ اخلميس.
وكان مــن املفترض أن تكون هذه 
احملادثات التي تتم بإشــراف ممثل 
اليمن  الى  اخلــاص  املتحدة  االمم 
مارتن غريفيث، االولى منذ فشل 
عملية طويلة للسالم في العام 
2016 بهــدف وضع حــد للنزاع 
الذي أغرق اليمن في أســوأ أزمة 

إنسانية في العالم.
الذين يســيطرون  لكن احلوثيني 
على مساحات واسعة من أراضي 
اليمن من بينها صنعاء، ظلوا في 
العاصمة بحجة عدم حصولهم 
على ضمانات كافية للتوجه الى 

جنيف.
وكانوا يطالبون خصوصا بضمان 
عودتهم الى صنعاء بعد احملادثات 
اذ يفرض التحالف العسكري في 

اليمن حصارا جويا على البلد.
ويشــهد اليمن منذ 2014 حربًا 
والقوات  احلوثيني  املتمرديــن  بني 
املواليــة للحكومــة، تصاعدت 
مع تدخل الســعودية على رأس 
التحالف العســكري فــي آذار/
مــارس 2015 دعمــا للحكومة 
املعترف بها دولياً بعد ســيطرة 
واســعة  مناطق  على  املتمردين 

بينها صنعاء.
ومنذ التدخل السعودي، قتل في 
اليمن نحو عشــرة آالف شخص 
بينهم  املدنيني،  مــن  غالبيتهم 
أكثر مــن ألفي طفــل لقي 66 
منهــم مصرعهم فــي ضربات 

جوية في آب املاضي وحده. وأغرق 
النــزاع أكثر مــن ثمانية ماليني 

شخص في شبه مجاعة.
هذا وحّملت حكومة الشــرعية 
اجلمعة،  االول  أمــس  اليمنيــة 
احلوثيني  جماعــة  ميليشــيات 
إجــراء  عرقلــة  مســؤولية 
التي دعا  »مشــاورات« جنيــف 
اليمن  إلى  الدولــي  املوفد  إليها 
أن  مقرراً  وكان  غريفيــث،  مارتن 

تبدأ اخلميس املاضي.
القوات  باشرت  ذلك،  غضون  في 
املشــتركة اليمنيــة يدعمهــا 
واسعة  العربي عملية  التحالف 
أمــس االول اجلمعــة ، في اجتاه 
حترير ميناء مدينة احلديدة )غرب(. 

ومتكنت مــن تدميــر حتصينات 
احلوثيني في كورنيش املدينة، بعد 
معارك ضارية مع ميليشياتهم. 
ليــل  أعلــن  التحالــف  وكان 
اخلميس- اجلمعة  املاضيأن قوات 
الدفاع اجلوي امللكي الســعودي 
باليســتياً  صاروخاً  اعترضــت 
اجتاه مدينة  في  احلوثيون  أطلقه 

جازان جنوب اململكة.
وعلــى صعيد املشــاورات التي 
تلوح بوادر فشــلها فــي األفق، 
لــم يغادر وفــد احلوثيني صنعاء 
مخاوف«  »وجــود  بذريعة  أمس، 
من عدم السماح له بالعودة إلى 
العاصمة اليمنيــة وعدم تلبية 

األمم املتحدة مطالبه. 

وأكد مصدر ديبلوماسي لوكالة 
»رويترز«، أن ال وجود لدالئل« على 
أن الوفد ســيصل إلــى جنيف. 
وكان وفد احلكومة اليمنية منح 
حتى ظهر  إضافياً  وقتاً  غريفيث 
أمس إلقناع احلوثيني بالسفر إلى 

جنيف.
السويســرية،  العاصمة  وفــي 
أكد وزيــر اخلارجية اليمني خالد 
اليمانــي أن تأخــر احلوثيني »هو 
دليل على وجود صراعات بينهم«. 
وقال لقناة »سكاي نيوز عربية«: 
»نعتقــد بــأن األعــذار الواهية 
التــي طرحــت حــول املوضوع 
محاولة  املشاورات(،  عن  )الغياب 
أساسية،  للتغطية على قضية 

هي أن الطرف االنقالبي يشــهد 
أن ميثله  َمن يجب  صراعات حول 

في املشاورات«.
وقالــت الناطقــة باســم األمم 
املتحدة أليســاندرا فيلوتشــي 
أمــس، أن غريفيــث واليمانــي 
»بحثا في قضايا، بينها األســرى 
اإلنســانية  املســاعدات  ونقل 
وفتح مطــار صنعــاء، وملفات 

اقتصادية«.
 وأضافــت أن املوفد الدولي الذي 
بدأ مشــاورات مع وفد احلكومة 
اخلميس، »مــا زال ينتظر وصول 
من  احلوثيــني  جماعــة  ممثلــي 
صنعاء«. وكانت املنظمة الدولية 
أن  املتوقع  أن مــن غيــر  أعلنت 

يجري غريفيث أي مشــاورات في 
مكاتبها في جنيف أمس.

في  احلكومي  الوفد  واســتغرب 
بيان بثته وكالــة األنباء اليمنية 
)سبأ( أمس االول اجلمعة، »عرقلة 
احلوثيــني املشــاورات التي ُحدد 
موعدهــا بعد كثيــر من اجلهود 
واملراسالت،  والتنسيق  والتشاور 
من دون أن تذكر ميليشياتهم أياً 
من هــذه العراقيل«. وأكد البيان 
أن حضــور الوفــد احلكومي في 
املوعــد احملدد »نابع مــن التزامه 
البحــث عن أي فرصــة تخفف 
اليمني، ومتاشياً  معاناة الشعب 
مع سياسة احلكومة التي تثبت 
للعالم أنها مع خيارات السالم«.

بعد تعذر إجراء محادثات برعاية األمم المتحدة

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بتعطيل »مشاورات« جنيف

وكان من المفترض 
أن تكون هذه 

المحادثات التي تتم 
بإشراف ممثل االمم 

المتحدة الخاص 
الى اليمن مارتن 

غريفيث، االولى منذ 
فشل عملية طويلة 

للسالم في العام 
2016
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
بالسجن  تركية  محكمة  قضت 
4 ســنوات على الرئيس السابق 
لـ »حزب الشعوب الدميوقراطية« 
الكردي صــالح الدين دميرطاش، 
بعــد إدانته بـ »دعايــة إرهابية«، 
كمــا صدر حكم بســجن اخملرج 
التركي علــي أفجي، إثــر ادانته 
باالنتمــاء إلى جماعــة الداعية 
املعــارض فتح اهلل غولــن الذي 
محاولة  بتدبيــر  أنقــرة  تتهمه 

االنقالب الفاشلة عام 2016.
الشــعوب« على  وكتب »حــزب 
»تويتــر«: »نتيجــة دفاعهما عن 
دميرطاش  على  ُحكم  الســالم، 
بالســجن 4 ســنوات و8 أشهر، 
3 سنوات  أوندر  ثريا(  وعلى )سري 
و6 أشهر«، وندد بـ »سياسة حرب« 
تنتهجها احلكومة التركية، علماً 
أن أوندر هو نائب سابق عن احلزب 
يُحاكم مــع دميرطاش في امللف 

ذاته.
ونقل احلزب عــن دميرطاش قوله 
من ســجن إدرين حيث يقبع منذ 
اعتقاله في تشرين الثاني 2016: 
»لن نتراجع، سنواصل الدفاع عن 

السالم«.
التهامــه  دميرطــاش  واعُتقــل 
مبمارســة نشــاطات »إرهابية«، 
وهو ُمالحق مبلفات كثيرة، ويواجه 
عقوبة بالسجن ملدة قد تبلغ 142 
التركي  الرئيس  سنة. كما يتهم 
رجب طيــب أردوغان احلــزب بأنه 
العمال  حلزب  سياســية  واجهة 

الكردستاني احملظور.
وكان دميرطاش ترشح النتخابات 
الرئاســة التركية فــي مواجهة 
أردوغــان، ونال 8,4 فــي املئة من 

األصوات.
إلى ذلك، أفادت وكالة »األناضول« 
بأن  لألنبــاء  التركية  الرســمية 
قضت  إســطنبول  في  محكمة 

بســجن اخملــرج علــي أفجي 6 
ســنوات و3 شــهور، علمــاً أنه 
بعد نشــر  املاضي،  العام  اعُتقل 
مشــاهد من فيلــم »الصحوة« 
الــذي تدور أحداثه حــول احملاولة 
االنقالبية الفاشــلة، يظهر فيها 
أردوغان يصّلي، فيما صّوب ضابط 
من اجليش بندقية إلى رأســه من 

وراء، وتناثــر حوله أفراد أســرته 
قتلى.

يؤّيد  الفيلــم  أن  احملكمــة  ورأت 
أهــداف احملاولــة االنقالبية، لكن 
أفجي قال: »لو كنت أحاول نشــر 
دعاية إرهابيــة، ألظهرُت أردوغان 
يتخذ تدابير للفرار، بدل مشــهد 

الصالة«.

على صعيــد آخر، أعلنــت وزارة 
الهولندية تعيني ماريان  اخلارجية 
دي كواستينيت سفيرة في أنقرة، 
أنها كانــت تتوّلى منصب  علماً 
املمثلــة الدائمــة لبالدهــا لدى 
احللف األطلســي في بروكسيل. 
في الوقت ذاتــه، أعلنت اخلارجية 
التركية تعيني ســابان ديشــلي 
ســفيراً في أمستردام، علماً انها 
عضو مؤسس في حزب »العدالة 

والتنمية« احلاكم.
وأدرجت أنقرة تعيني الســفيرين 
في إطار »اتفاق يستهدف تطبيع 

العالقات« مع أمستردام.
وأضافت أن »زيــارة مرتقبة لوزير 
اخلارجية الهولندي إلى تركيا، في 
املرحلة  األول ستشــّكل  تشرين 
العالقات بني  التالية من تطبيع« 

البلدين.
التطــورات«،  »هذه  بـ  وأشــادت 
معربة عــن أملها بأن »نرى آثارها 
علــى عالقاتنــا مع  اإليجابيــة 
هولنــدا، وعلى مجمــل عملية 
املتعثرة  األوروبي«،  االحتاد  عضوية 

منذ سنوات.

تركيا: السجن 4 سنوات لدميرطاش

متابعة ـ الصباح الجديد:

ســجل الفائض التجاري للصني مع 
الواليات املتحدة رقما قياسيا جديدة 
يبلــغ 31,06 مليــار دوالر خــالل آب 
أرقام رســمية نشرت امس  بحسب 
الرســوم  من  الرغم  على  الســبت، 
اجلمركيــة التي فرضتها واشــنطن 
في متوز املاضي ما من شأنه أن يؤجج 

النزاع التجاري بني البلدين.
االرقام بعد ساعات على  ويأتي إعالن 
تلويح الرئيس االميركي دونالد ترامب 
الواردات  رســوم على مجمل  بفرض 
الصينية الى بالده والتي تقارب نصف 

ترليون دوالر.
ويتواجه أكبــر اقتصادين في العالم 
في خالف جتاري منذ أشهر بينما تراوح 
املفاوضات مكانها وسط مخاوف من 
تبعات سلبية على االقتصاد العاملي.

وكان ترامــب فرض ضرائب بنســبة 
%25 علــى ما قيمتــه 34 مليار دوالر 
من الســلع الصينية في متوز وعلى 
مــا قيمته 16 مليــار دوالر في آب ما 

حمل الســلطات الصينية على الرد 
باجراءات مماثلة.

فقــد زادت الصــادرات الصينية الى 
الواليــات املتحــدة بنســبة 13,2% 
باملقارنة مع الفترة نفسها من العام 
اجلمارك،  بيانات  بحســب  الســابق 
بينما بلغــت الواردات مــن الواليات 
املتحدة 13,3 مليار دوالر أي بزيادة 2% 

عن العام السابق.
مع  الصيني  التجــاري  الفائض  وبلغ 
الواليات املتحدة 31 مليار دوالر في آب/ 
أي بزيادة %18,7 عن الفترة نفســها 
في العام الســابق وبزيادة عن الرقم 
 28,9 بلغ  الذي  الســابق  القياســي 
مليــارات دوالر في حزيــران من العام 

احلالي، بحسب أرقام اجلمارك.
وفي الوقــت الذي منا فيــه الفائض 
التجاري للصني مجــددا إزاء الواليات 
املتحدة، ظل مســتقرا بالنسب الى 
ســائر دول العالم وبلغ 27,9 مليارات 

دوالر في آب.
وزادت الصادرات الصينية الى العالم 
بنســبة %9،8 بينما ارتفعت الواردات 
باملقارنة مع الشــهر   20% بنســبة 

املاضي بحســب  العام  نفســه في 
بيانات اجلمارك.

وهذه االرقــام أقل بكثير باملقارنة مع 
أداء التجــارة الصينية في متوز عندما 
والواردات  ب12,2%  الصادرات  ارتفعت 

ب27%.

»االجراءات الضرورية للرد« 
كان ترامــب أكد أن »الفوز ســهل« 
في النزاعــات التجارية وحذر من أنه 
سيفرض رسوما جمركية على شبه 
كامل الواردات الصينية ما لم تتراجع 
بكني عــن موقفها وتتخــذ اجراءات 

للحد من فائضها مع بالده.
وصرح ترامب امــس االول اجلمعة ان 
رســوما على ما قيمتــه 200 مليار 
دوالر أخرى من السلع الصينية »قيد 

االعداد« و«ميكن أن تُتخذ قريبا جدا«.
وكانت بكني حذرت بأنها سترد بفرض 
رســوم على ما قيمته 60 مليار دوالر 
من املنتجــات االميركيــة وهو رقم 
صغير جدا يدل علــى أن الصني غير 
قادرة على مجاراة الرسوم االميركية.

إال أن الشــركات حذرت من أن الصني 

لديها وســائل أخرى للــرد من بينها 
التشــريعات وغيرهــا من الســبل 
االدارية أو من خــالل مبيعات احلصة 
الكبيرة التــي متلكها من دين اخلزانة 

االميركية.
وصرح ترامب لصحافيني رافقوه على 
منت الطائرة الى فارغو في والية داكوتا 
الشمالية »بعد ذلك هناك 267 مليار 
دوالر« من السلع الصينية التي ميكن 
فرض ضرائب عليها »وهذا من شأنه 

أن يغير املعادلة بشكل كامل«.
واعتبر رميوند يونغ احمللل لدى مصرف 
أن واشــنطن »ســتزيد  ان زي«  »ايه 
املعادية  االجــراءات  حجم  من  بذلك 
الصينية  واالســتثمارات  للتجــارة 
وهــو اجتاه لن يتغير قبــل انتخابات« 
منتصف الوالية املقررة في تشــرين 

الثاني املقبل.
فــي الصــني، أعربــت وزارة التجارة 
اخلميــس عن اســتعدادها للرد وقال 
املتحــدث غاو فينغ أمــام صحافيني 
»إذا فرضــت الواليــات املتحــدة أي 
رســوم جديدة على الصني فسنتخذ 

االجراءات الضرورية للرّد«.

على الرغم من الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن

فائض تجاري قياسي للصين إزاء الواليات المتحدة خالل آب

تقـرير
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
قضــت محكمة جنايــات فــي القاهرة امس 
الســبت بإعدام 75 من أنصار الرئيس املصري 
الســابق محمد مرســي بعد أن وافق مفتي 
مصر على األحكام التي كانت أحيلت إليه في 
متوز املاضي، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة 

فرانس برس حضر اجللسة.
وهو أكبر عدد من أحــكام اإلعدام التي تصدر 
فــي قضية واحدة في مصــر. وتعرف القضية 
باســم »فض اعتصام رابعــة«. وكان أكثر من 
700 شــخص قتلوا في القاهرة خالل ساعات 
أثناء قيام قوات االمن بفض اعتصامني ألنصار 
الرئيس اإلسالمي في منطقتي رابعة العدوية 
مبدينة نصر )شــرق العاصمــة( والنهضة في 
اجليزة )غرب( في واحد من أكثر األيام دموية في 

تاريخ مصر احلديث.
ويقضي القانون املصــري بأخذ موافقة مفتي 
اجلمهورية قبل إصــدار أي حكم باالعدام، وهو 
إجراء شــكلي إذ نادرا ما اعتــرض املفتي على 
قرارات احملاكم بإصدار أحكام االعدام. وقد وافق 
املفتي شوقي عالم على األحكام الصادرة اليوم.
وميكن للمتهمني، ومن بينهم عدد من القياديني 
الطعن  البارزين في جماعة االخوان املسلمني، 
فــي احلكم أمــام محكمة النقــض )احملكمة 
اجلنائية العليا في مصــر(. وقد حوكم 31 من 

املتهمني غيابيا و44 حضوريا.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
قالت الشرطة البريطانية امس السبت إنها 
تتعامل مع واقعة خطيرة في بلدة بارنسلي 

بشمال اجنلترا.
وقالت شرطة ساوث يوركشير »هناك وجود 
واضح بشــدة للشــرطة في وســط بلدة 
بارنســلي هذا الصباح... للتعامل مع واقعة 
خطيرة. سنعلن مزيدا من املعلومات الحقا« 

،وأضافت »املطلوب من الناس توخي احلذر«.
وأفــادت تقاريــر غيــر مؤكدة على وســائل 
التواصل االجتماعي بأنه مت القبض على امرأة 
بعد عدد من حوادث الطعن في سوق بالبلدة 
مضيفــة أن الشــرطة تبحث عن شــركاء 

محتملني.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت وكالة تاس الروســية لألنباء إن فيتنام 
قدمت طلبيات لشراء أسلحة وعتاد عسكري 

روسي بقيمة تتجاوز املليار دوالر.
ونســبت تاس إلى دميتري شــوجاييف رئيس 
اخلدمة االحتادية الروسية للتعاون العسكري 
التقنــي قوله »لدينا ملــف طلبيات بقيمة 

تتجاوز املليار دوالر«.
وورد التقريــر أثنــاء زيارة لروســيا يقوم بها 
جنوين فو تروجن األمني العام للحزب الشيوعي 
فــي فيتنام. ولم يذكــر التقرير تفاصيل عن 

الصفقات.
وروســيا هي أكبر مورد ســالح لفيتنام كما 
تشارك شــركات روســية في مشــروعات 

للطاقة في البلد اآلسيوي.
وفيتنام من أنشــط مستوردي السالح خالل 
املاضية في ظل مطالبات  القليلة  السنوات 
الصني املتنامية بالســيادة فــي بحر الصني 
اجلنوبي حيــث يتنافس البلدان على األحقية 

في بعض املناطق.

75 من أنصار الرئيس 
المصري السابق مرسي 

يحكمون باإلعدام

الشرطة البريطانية 
تتعامل مع »واقعة 

خطيرة« في بلدة بارنسلي

فيتنام تعتزم شراء 
أسلحة روسية بأكثر 

من مليار دوالر

متابعة ـ الصباح الجديد:

رّســخت قمة طهران التي عقدت 
أمس االول اجلمعة، اتساع الفجوة 
بــني زعمــاء الــدول الضامنة لـ 
»آســتانة« )روســيا وإيران وتركيا( 
فــي شــأن التعاطي مــع الوضع 
في محافظة إدلب )شــمال غربي 
استمراراً  شــهدت  التي  سورية(، 
الروســي،  الســوري-  للقصــف 
وتظاهرات مناوئة للنظام السوري 
والروس. فــي الوقت ذاتــه، اقترح 
املوفد الدولي إلى سورية ستيفان 
دي ميســتورا خالل جلسة جمللس 
الوضع  ملناقشــة  األمن خصصت 
فــي إدلب، خطة لفصــل »جبهة 

النصرة« عن املعارضة املسلحة.
ورأى املوفد األميركي املكلف ملف 
سورية جيمس جيفري، أن »الوقت 
حان ملبــادرة ديبلوماســية كبيرة 
واحللفاء«،  املتحــدة  األمم  تشــمل 
مشــدداً على أن »الرئيس بشــار 
مســتقبل  لديه  ليــس  األســد 
من مهمة  ليــس  ولكن  كحاكم، 
الواليات املتحــدة التخلص منه«. 
وأضــاف: »أميــركا ســتظل في 
سورية إلحلاق هزمية دائمة بتنظيم 

داعش، وهو ما سيستغرق وقتاً«.
القمــة  خــالل  واضحــاً  وبــدا 
الروســية- التركية- اإليرانية التي 
اســتضافتها طهــران أمس االول 
اجلمعة ، التباين بني قادة »ضامني 
كل  محاوالت  وســط  آســتانة«، 
التي  القضايا  على  التركيز  منهم 
تهم بالده بالدرجة األولى، ففي حني 
التركي رجب طيب  الرئيس  متسك 
أردوغان بإبقــاء الوضع على ما هو 
عليه في إدلــب، وإعالن وقف النار، 
ان التوصــل الى مثل هذا  معتبراً 
االتفاق ســيكون »نصراً لقمتهم، 
مــع اســتمرار اجلهــود لفصــل 
الروسي  الرئيس  رفض  اإلرهابيني«، 
فالدميير بوتني الطرح التركي، الفتاً 
إلى »غيــاب ممثلــي املعارضة عن 
الطاولة، وبالتأكيد ال وجود ملمثلي 
جبهة النصرة وداعش... وال ميكننا 
التأكيــد بدالً مــن إرهابيي جبهة 

النصرة وداعش أنهم ســيتوقفون 
النــار واســتخدام  عــن إطــالق 
الطائــرات املســيرة )درون( املزودة 
عبوات ناسفة«. لكن بوتني متسك 
بـ »اســتمرار العمل بروح آستانة، 
الذي يضمــن التوصل إلى حلول«، 
بني  املشاورات  »استمرار  إلى  داعياً 
وزارتي الدفــاع واخلارجية واألجهزة 
األمنية في شأن إدلب«، وشدد على 
الدولة السورية في »بسط  »حق« 
ســيادتها على كل أراضيها«، كما 
لم ينس املطالبة بـ »تكثيف جهود 

إعادة اإلعمار وعودة الالجئني«.
أما الرئيس االيراني حسن روحاني، 
فأكــد »أهميــة إنهــاء الوجــود 
األميركي غير الشــرعي في شرق 
ســورية، والذي أدى إلــى تصعيد 
األوضاع هناك«، محذراً من »اخلطر 

الوجودي« للهجمات اإلســرائيلية 
على سورية.

جاء  الــذي  اخلتامي،  البيــان  وفي 
معظــم عباراته مكــرراً وتضمن 
صياغات فضفاضــة، اتفق القادة 
الثالثــة على عقد قمة جديدة في 
موســكو من دون حتديد موعدها. 
»تناولوا  القــادة  أن  البيان  وأوضح 
الوضع في إدلب، وقرروا معاجلته مبا 
يتماشى مع روح التعاون«، مؤكدين 
عزمهم على التعاون للقضاء على 
التنظيمــات »اإلرهابيــة«. وكرروا 
متسكهم بـ »حل الصراع السوري 
عبر عملية سياســية«، وتعهدوا 
»مواصلــة التعاون للدفــع بها«. 
وحضــوا على »زيادة املســاعدات 
الدولية إلى سورية«، ووافقوا على 
عقد مؤمتر دولي يخصص ملناقشة 

ملف الالجئني.
وفــي نيويورك، قدم دي ميســتورا 
لفصل  األمــن خطة  إلى مجلس 
إدلب عن  فــي  النصرة«  »جبهــة 
املعارضــة املســلحة واملدنيــني، 
بضمان  وموســكو  أنقرة  مطالباً 

تنفيذها، لتجنب احلل العسكري.
وأبلغ دي ميســتورا مجلس األمن 
أمس االول اجلمعة ، أن على اجملتمع 
أصوات  إلــى  أن يســتمع  الدولي 
سكان إدلب الذين »تظاهروا سلماً 
ورفضوا رفع أعالم جبهة النصرة«. 
وأوضــح إن اخلطــة تقضــي بأن 
»تعلــن اجملموعات املســلحة في 
إدلــب انفصالها عن النصرة، على 
أن يعلن الســكان أنهم ال يريدون 
بلداتهــم من خالل  النصرة فــي 

اجملالس احمللية«. 

التركــي على  النفــوذ  أن  وأكــد 
اجملموعات املســلحة عامل أساس 
في دفعها الى النأي بنفســها عن 
الروسي  النفوذ  أن  »النصرة«، كما 
العمليات  وقف  لضمان  »أســاس 
العســكرية إفســاحاً فــي اجملال 
األمن  ودعا مجلس  التنفيذ«.  أمام 
التي »قدمها« له  إلى دعم اخلطة 

»ناشطون في إدلب«.
دي ميســتورا أبلــغ اجمللس أن عدد 
ســكان إدلب يقدر نحو ٢.٩ مليون 
شــخص، بينهم أقل من ٤.٥ في 
املئة مــن اإلرهابيــني، إضافة الى 
غير  مجموعــات  من  مســلحني 
إرهابيــة، »مــا يدل علــى حجم 
الكارثــة التي ميكن أن تشــهدها 
احملافظــة«. وحــض علــى »منح 
الناس ممراً آمناً الــى األماكن التي 

يختارونها إذا أرادوا املغادرة«.
اســتمراراً  اجللســة  وشــهدت 
حول  الغربي  الروســي-  للسجال 
العمليــة العســكرية املرتقبــة 
فــي إدلب، إذ شــددت الســفيرة 
األميركية نيكي هايلي على أن »أي 
هجوم على إدلب سيكون تصعيداً 
خطيراً للنزاع في سورية«، مشيرة 
إلــى اقتنــاع الواليــات املتحــدة 
بوجــود »طرق أخــرى للتعامل مع 
روسيا.  تعلنه  ملا  اإلرهابيني« خالفاً 
في املقابل، اتهم السفير الروسي 
املتحدة  الواليات  نيبينزيا  فاسيلي 
والــدول الغربيــة بالســعى الى 
وعرقلة  الســوري،  النظام  »تغيير 
إعادة اإلعمار«، وقال إن واشــنطن 
»في حال هستيريا حول إدلب كي 

ال يسقط آخر معاقل اإلرهابيني«.

الفجوة تتسع بين زعماء دول »آستانة«

قمة طهران تفشل في حسم ملف إدلب

الموفد األميركي 
المكلف ملف 

سورية جيمس 
جيفري الوقت حان 

لمبادرة ديبلوماسية 
كبيرة تشمل األمم 

المتحدة والحلفاء

متابعة ـ الصباح الجديد:
قتــل 18 عنصراً من قوات النظام 
الســوري وقوات األمــن الكردية 
)األســاييش( امس الســبت في 
شهدتها  الطرفني  بني  مواجهات 
القامشــلي في شــمال  مدينة 
شــرق ســوريا، والتي يتقاسمان 
السيطرة عليها، وفق ما أفاد بيان 

عن األكراد واملرصد السوري حلقوق 
االنسان.

ويتــوزع القتلى وفــق املصدرين، 
بني 11 عنصراً مــن قوات النظام 
كانــوا ضمن دورية لــدى مرورها 
على حاجز لقوات األســاييش في 
املدينة، مقابل ســبعة قتلى من 
األكــراد، اضافة الــى جرحى من 

األساييش  قيادة  وأوردت  الطرفني. 
في بيان أن اطــالق عناصرها النار 
جاء رداً على »اســتهداف عناصر 
الدورية قواتنا باألسلحة اخلفيفة 
على  قواتنا  لتــرد  واملتوســطة، 
هــذا االعتداء لينجــم عنه قتل 
11 عنصــراً من عناصــر النظام 
وجرح اثنني«. وأضافت انه اثر ذلك 

»استشــهد ســبعة من رفاقنا 
وجرح واحد«. من جهته، قال مدير 
املرصد رامي عبد الرحمن لفرانس 
أوقف  لألساييش  »حاجزاً  إن  برس 
ســيارة عســكرية تابعة لقوات 
النظام لــدى مرورها على أطراف 
املدينة  في  الســياحي  الشــارع 

وطلب من عناصرها النزول«.

االمتثال  رفضهــم  »لدى  وأضاف 
الرصاص  إطالق  بدأ  الطلب،  لهذا 
على الســيارة، لتندلــع إثر ذلك 
الطرفني  بني  عنيفة  اشــتباكات 
مع استقدام كل منهما لتعزيزات 

عسكرية«.
وشــاهد مراســل فرانــس برس 
آليات  في مكان االشــتباك ثالث 

النظام  لقوات  تابعة  عســكرية 
من طراز بيك آب متوقفة وخالية 
بينما آثار طلقات الرصاص عليها 
وبقع دمــاء حولها علــى األرض. 
وأشار الى حالة توتر تسود املدينة 
مع اســتنفار قوات األمن الكردية 
عسكرية  لتعزيزات  واستقدامها 

اضافية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن مســؤول في شركة »تشيك 
املتخّصصة  اإلسرائيلية  بوينت« 
في األمــن اإللكتروني أمس االول 
اجلمعة قوله، إن الشركة رصدت 
مئات  استهدفت  عملية جتسس 

الهواتف ذكية.
وأضاف نائب رئيس فرع الشــركة 
فــي أوروبــا، تيــري كارســنتي، 
للوكالــة الفرنســية، إن عملية 
وصلــت  املذكــورة  التجســس 

الذكية من خالل  الهواتــف  إلى 
برمجّيــات ضارة زرعت ســرا في 
طهران  وقوف  مرجحا  أجهزتهم، 
خلــف العملية، مشــيرا إلى أن 
»هذه هي املــرة األولى، على حد 
التي يكشف فيها حتليل  علمنا، 
فنــي أن حكومًة نفــذت حملة 
جتســس ســيبراني على هواتف 

ذكية لشعب محدد«.
ولم يؤكد كارســنتي أن شركته 
واثقة %100 من وقوف السلطات 
التجسس  اإليرانية خلف عملية 

اتهام  أن  أوضــح  هــذه، لكنــه 
شركة » تشيك بوينت« لطهران 
األشخاص  طبيعة  إلى  يســتند 
التطبيقات  ونوعية  املستهدفني 
التحتية  و«البنية  املســتخدمة 
أنه »في  إلى  للهجوم«، مشــيرا 
الوصول  ميكن  ال  الرقمي  القطاع 

إلى املصدر بنسبة 100%«.
وأضــاف أن الهواتــف الذكّيــة 
ألّنها  للمراقبة  مثاليــة  أداة  هي 
»ترافقك في كل مكان وتكون في 
حالة تشغيل على الدوام تقريباً«.

اإلســرائيلية  الشــركة  وذكرت 
فــي تقريرها حــول العملية، أن 
حتقيقاتهــا وجــدت أن حوالــي 
240 شــخصا كانوا ضحية هذا 
العظمى  وغالبيتهم  التجسس، 
أمر »يتفق مع  اإليرانيني، وهو  من 
تقديرنا بأن هذه احلملة ذات أصل 
إيراني«، ولكن بعض املستهدفني 

كانوا من بريطانيا وأفغانستان.
واعتبرت الشــركة أن بعضا من 
مؤيــدي تنظيــم »داعــش« في 
إيران، وكذلك بعض األشــخاص 

املقيمني في إيران من أصول كردية 
وتركية »ميكن أن يشكلوا تهديًدا 
الســتقرار النظــام اإليراني«،  مت 
خالل  مــن  أيضا  اســتهدافهم 
التي  احملمول  الهاتــف  تطبيقات 

حتتوي على برامج التجسس.
ولفــت املســؤول في »تشــيك 
بوينت« إلــى أن الهواتف التي مت 
اخملترقة  للجهة  أتاحت  اختراقها 
البيانــات  كل  علــى  احلصــول 
املوجودة في هــذه الهواتف، من 
احملادثات الشفهية واملكتوبة التي 

يجريها صاحــب الهاتف احملمول، 
بغّض النظر عــن التطبيق الذي 
املراسالت،  يســتخدمه في هذه 
وتنّقالته والصور ومقاطع الفيديو 

اخملّزنة داخل هاتفه، وما إلى ذلك.
واضاف أن اختراق الهواتف الذكية 
متّ من خالل تنزيل تطبيقات تبدو 
غيــر ضارة، مثل نســخة مزيفة 
من تطبيــق للمراســالت أو من 
تطبيق وكالــة األنباء الكردية، أو 
تطبيق يتيح تنزيل صور وشعارات 

لتنظيم »داعش«.

18 قتياًل من قوات النظام السوري واألكراد في مواجهات في مدينة القامشلي 

شركة إسرائيلية ترجح وقوف طهران وراء عملية تجسس غير تقليدية

متابعة ـ الصباح الجديد:

اعتبر الرئيس األميركي دونالد ترامب 
تاميز«  »نيويــورك  صحيفة  نشــر  أن 
مقــال رأي ملســؤول بارز فــي إدارته، 
أدى إلى »نتائج عكســية« أّمنت له 
»كثيراً مــن الدعم«. لكنــه رأى في 
األمر محاولة لفرض »أجندات سرية، 
تهــّدد الدميوقراطية«، فيما شــددت 
إليزابيث  الدميوقراطيــة  الســيناتور 
وارن، وهي مرشحة محتملة للرئاسة 
عــام 2020، على ضــرورة عزل ترامب 
إذا رأى مســؤولون بارزون أنه عاجز عن 

ممارسة مهماته.
في الوقت ذاتــه، أعلن رودي جولياني، 
األخير  أن  للرئيس،  احملامي الشخصي 
إليه  لن يجيب عن أســئلة يوّجهها 
أو  كتابــًة  فيديراليــون،  محققــون 
شخصياً، في شأن احتمال محاولته 
منع حتقيــق يتواله روبــرت مولر في 
»تدخــل« روســيا فــي االنتخابــات 
األميركية عــام 2016. وأضاف: »هذا 
ليــس مقبوالً، ولن يحــدث. لن تكون 

هناك أسئلة عن عرقلة« التحقيق.
لكــن ترامب أعــرب عن اســتعداده 
للقاء »نزيه« مع احملققني »في ظروف 
معينة«، مستدركاً أنه ال يريد أن يقع 

في »فخ )تقدمي( شهادة زور«.
وأثار املقال في »نيويورك تاميز« حملة 
محمومــة في البيــت األبيض، بحثاً 
عن »خائن«، فيما ســارع 11 مسؤوالً 
إلى التنّصل منــه، بينهم نائب  بارزاً 
الرئيــس مايك بنــس ووزراء اخلارجية 
مايك بومبيو والدفاع جيمس ماتيس 
والطاقة ريك بيــري، إضافة إلى مدير 
االســتخبارات القوميــة دان كوتس 
والسفير األميركي في موسكو جون 

هانتسمان.
ودعا ترامب وزير العدل جيف سيشنز 
إلى فتح حتقيق مــع »نيويورك تاميز«، 
أن املقال الذي نشرته يشّكل  معتبراً 
قضيــة »أمــن قومي«. وُســئل هل 
ســيتخذ تدبيــراً ضــد الصحيفة، 
فأجاب: »سنرى، أدرس ذلك اآلن«. وتابع: 
»إذا كان لــدى )كاتب املقال( تصريحاً 
أمنيــاً بارزاً، ال أريده فــي اجتماعات« 

البيت األبيض.
في الســياق ذاته، اعتبر جولياني أنه 

»سيكون مناســباً« أن يطلب ترامب 
فتح حتقيق رســمي في هوية كاتب 
املقال. وأضاف: »لنفترض أنه شخص 
لديه تصريح أمني. إذا شعروا بأن ذلك 
مناسب، رمبا يشعرون بأن من املناسب 
كشف أسرار مرتبطة باألمن القومي 
الشخص  ذلك  كشــف  يجب  أيضاً. 

ووقفه«.
وكان املقــال بعنــوان »أنــا جزء من 
ترامــب«، وروى  إدارة  املقاومة داخــل 
كاتبه كيــف يعمل مــع آخرين في 
اإلدارة ملواجهة »أســوأ شــطحات« 
رئيس يتمتع بقدرات قيادية »وضيعة« 
و »متهــّورة« و »غيــر فاعلة«. وحتدث 
عن »همســات مبكرة داخــل اإلدارة، 
اخلامس  للتعديل  اللجــوء  إلى  تدعو 
والعشــرين، لبــدء عمليــة معقدة 

إلزاحة الرئيس«.
وعّلقت إليزابيث وارن، قائلة: »إذا كان 
يعتقدون  اإلدارة  في  بارزون  مسؤولون 
بأن رئيس الواليات املتحدة ليس قادراً 
على ممارسة مهماته، عليهم تفعيل 
التعديل اخلامس والعشرين«. وسألت: 
»أي أزمة هذه، إذا كان مسؤولون بارزون 
الرئيس ليس قادراً على  بأن  يعتقدون 

ممارســة مهماته، ثــم يرفضون اتباع 
الدستور؟  عليها  ينّص  التي  القواعد 

ال ميكنهم فعل األمرين في آٍن.
وتطّرق الرئيــس األميركي إلى مقال 
»نيويــورك تاميــز«، معتبراً أن نشــره 
»أســفر عن نتائج عكسية«، إذ »نال 
)الرئيس( كثيراً من الدعم«. ورّجح أال 
يكون كاتبــه »جمهورياً، وقد ال يكون 
محافظاً، بل رمبا شــخصاً من الدولة 
»جبان«،  بأنــه  ووصفه  العميقــة«. 

وتابع: »ال أحد يعرف َمن يعرف«.
وزاد في إشارة إلى خصومه: »لم أمانع 
عندما وضعوا كتبــاً وكتبوا أكاذيب، 
ألنهم خسروا صدقيتهم«. واستدرك 
أن كاتب مقال »نيويورك تاميز« ال ميكن 
أن يفقد صدقيته، ألن مقاله نُشر من 
دون توقيع. وسأل: »هل هذا تآمر؟ هل 

هذه خيانة؟ إنه شيء بشع«. 
وأضــاف أن »العمالء غيــر املنتخبني 
لفرض  الناخبــني  يتحــّدون  الذيــن 
تهديداً  يشّكلون  السرية،  أجنداتهم 
باألمن  واستشــهد  للدميوقراطية«. 
القومــي للواليات املتحــدة، ملطالبة 
الصحيفة بأن تكشــف »فوراً« كاتب 

املقال.

أعرب عن استعداده للقاء »نزيه« مع المحققين 

ترامب يشكو »أجندات سرية« ودعوة »ديموقراطية« إلى عزله

تقـرير
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قبل عقود قليلة، بدأ وجه السياســة 
الدولية يتغير تغيــراً دراماتيكياً. فمنذ 
مطلع السبعينيات الى العقد األول من 
الدميوقراطيات  عدد  ارتفع  اجلاري،  القرن 
إلى  35 دميوقراطية  االنتخابية من نحو 

أكثر من 110 أنظمة دميوقراطية. 
أربع  نفســها، تضاعف  املرحلــة  وفي 
مرات إنتاج العالم من السلع واخلدمات، 
وطــاول النمو أصقــاع العالــم كله. 
ونســبة الفقر املدقع انخفضت من 42 
في املئة من مجمل سكان املعمورة في 
1993 إلى 18 فــي املئة في 2008. لكن 
هذه املكاســب لم يقطفهــا اجلميع، 
ففي عــدد من البلــدان، وفي األنظمة 
وجه  علــى  املتطــّورة  الدميوقراطيــة 
اخلصوص، تعاظمت هوة الال مســاواة 
االقتصادية. فمكاســب النمو قطفها 
عالياً.  تعليمــاً  تابعوا  والذيــن  األثرياء 
وأفضى تعاظم حجم الســلع واألموال 
وحركة الناس من مــكان الى آخر، الى 

تغيرات سريعة ومزعزعة. 
ففي الدول النامية، وجد القرويون الذين 
لم يعرفوا الكهرباء في قراهم أنفَسهم 
يعيشــون في مدن كبيرة يشــاهدون 
باإلنترنت على  التلفزيــون، ويتصلــون 

هواتفهم اخللوية. 
ومنــت طبقــات وســطى ضخمة في 
الصني والهند - لكن العمل الذي زاولته 
تربع  »اجلديــدة«  الوســطى  الطبقات 
محل عمل الطبقات الوســطى األقدم 

في الدول املتطورة. 
وانتقل التصنيع مــن الواليات املتحدة 
وأوروبــا الى شــرق آســيا وغيرها من 
املناطــق، حيــث كلفة اليــد العاملة 

أرخص.
 وفــي وقت كانــت النســاء تنتزع من 
الرجال في ســوق العمل وظائف تغلب 
عليهــا اخلدمات، حّلــت اآلالت الذكية 
محــل العمال من أصحــاب الكفاءات 
املتدنية. وهذه التغيرات أبطأت سيرورة 
املضي قدماً في تشــريع أبواب النظام 
العاملي الليبرالي. ووجهت األزمة املالية 
في 2007 - 2008 وأزمة اليورو في 2009 

ضربات قاصمة إلى النظام هذا. 
وفي احلالني )األزمة املالية العاملية وأزمة 
اليورو(، جنــم عن سياســات صاغتها 
النخب ركود عظيــم ومعدالت بطالة 
من  مداخيل ماليني  وانخفاض  مرتفعة 
العمــال االعتياديني. وكانــت الواليات 
املتحدة واالحتاد األوروبي النماذج الرائدة 
لكن  الليبرالية.  الدميوقراطيــات  فــي 
هاتــني األزمتني أحلقتا الضــرر بالنظام 

هذا كله.
وفي األعــوام األخيــرة، انحســر عدد 
وقوضــت  الدميوقراطيــة،  األنظمــة 
العالم  مناطــق  فــي  الدميوقراطيــة 
كلها. وفي الوقت نفسه، فتل عدد من 
الدول املســتبدة، على رأســها الصني 
وروسيا، عضالته. وســارت دول بدا في 
ليبرالية  دميوقراطيات  أنها  التسعينات 
ناجحة، القهقرة الى االستبداد، ومنها 

هنغاريا وبولندا وتايلند وتركيا. 
وخلخلت الثــورات العربية في 2010 - 
2011 األنظمة املســتبدة في الشــرق 
األوســط، لكنها لم تثمر إال قليالً من 
الدميوقراطية. فاألنظمة االســتبدادية 
احلروب  وعصفت  بسلطتها،  احتفظت 
واليمن.  وليبيا وسورية  بالعراق  األهلية 
لكن أكبر املفاجآت ورمبا أكثرها أثراً هي 
جناح الشعبوية القومية في االنتخابات 
فــي 2016 فــي أقــدم الدميوقراطيات 
الليبرالية: اململكة املتحدة، حيث اختار 

الناخبون االنسحاب من االحتاد االوروبي، 
والواليــات املتحــدة حيث حــاز دونالد 
ترامب نتيجة صادمة أو مزعزعة »رئيس 
يزدري أفكار وسياسات ومؤسسات هي 
في نواة السياســة اخلارجية األميركية 
مــا بعد احلــرب الثانية« في الســباق 

الرئاسي األميركي.
 هذه التطورات تعود في شــكل ما إلى 
والتكنولوجية  االقتصادية  االنعطافات 
في العوملة. لكــن جذورها تعود كذلك 
الى ظاهرة أخرى: بروز سياسات الهوية. 
ففي شــطر راجــح منــه، غلبت على 
املسائل  العشــرين  القرن  سياســات 
االقتصادية: إلى اليســار، كانت شؤون 
العماليــة وبرامج  والنقابات  العمــال 
الضمــان االجتماعي وتوزيــع الثروات، 

محور السياسات.
 وإلى اليمني، كان مدار السياســة على 
تقليص حجــم احلكومة وتغليب كفة 
القطاع اخلاص. وعلــى خالف ما كانت 
حالها، ال تغلب على السياســة اليوم 
املشاغل االقتصادية أو األيديولوجية بل 

مسائل الهوية. 
واليــوم، في عــدد كبير مــن األنظمة 
الدميوقراطيــة، يولي اليســار األولوية 
لترويج مصالح مجموعات مهمشــة، 
واملهاجرين  اإلتنيــة،  األقليــات  مثــل 
والالجئني، ومجتمــع املثليني واملثليات، 
واملتحولني جنســياً، ولم تعد املساواة 
االقتصادية شــاغله األول. ويرى اليمني 
اليــوم أن مهمته هي حمايــة الهوية 
مرتبطة  وهــذه  التقليدية،  القوميــة 
ارتباطاً وثيقاً بالعرق واإلتنية أو الديانة.

يســتميل  كله،  العالم  أصقــاع  وفي 
القادة السياسيون املناصرين من طريق 
النفخ في فكــرة بعــث الكرامة ودرء 
املهانة. وال يخفى أن مثل هذه الدعوات 
في الدول املســتبدة قدميــة. فالرئيس 
الروســي فالدميير بوتــني، وصف انهيار 
وانتقد  باملأســاة،  الســوفياتي  االحتاد 

أميــركا وأوروبا واتهمهما باســتغالل 
ضعف روسيا في التسعينات لتوسيع 

الناتو. 
جينبينغ،  الصيني شي  الرئيس  ويشير 
اخلارجية على  الهيمنــة  الى مرحلــة 
بـ«قرن   1839 بــدأت فــي  التي  الصني 
الذل«. وبلغت عدوى النقمة والشــعور 
باملهانــة والكرامــة اجملروحــة البلدان 
الدميوقراطية. فحركة »بالك اليفز ماتر« 
انبثقت من تســليط الضوء على إرداء 
ولفتت  أميركيني،  أفريقيني  الشــرطة 
أنظار العالم الى ضحايا عنف الشرطة. 
وفي اجلامعات والكليــات واملكاتب في 
أنحــاء الواليات املتحدة، ســاد الغليان 
أوســاط النســاء نتيجة وباء التحرش 
اجلنسي واالعتداءات، واستنتجت اإلناث 
أن زمالءهــن الرجال ال يــرون أنهن أنداد 

لهم، وبرزت حقوق املتحولني جنسياً.
 وكثــر ممن اقترعــوا لترامــب، يحنون 
الى وقــت مضى، ويــرون أن مكانتهم 
في اجملتمع كانت حينهــا ثابتة وآمنة. 
فاجملموعات ترى أن هوياتها - سواء كانت 
هوية قوية أم دينية أو إتنية أو جنسية 
أو جندريــة أو غيرها - لــم حتز قدراً من 
االعتراف يليق بها. ولم تعد سياســات 
الهوية ظاهرة ثانوية تقتصر على حرم 
اجلامعات أو مناوشــات هادئة الوطيس 
فــي »احلــرب الثقافيــة«، بــل صارت 
مفهوماً بارزاً وراء ما يجري في الشؤون 
الدوليــة. وهذا التغيــر يضع األنظمة 
الدميوقراطية الليبراليــة أمام حتدٍّ بارز: 
اقتصادية  تغيــرات  حملــت  فالعوملة 
واجتماعية سريعة، وعظمت تنوع هذه 
اجملتمعات، فزاد الطلــب على االعتراف 
مبجموعــات كانــت غير مرئيــة وعلى 
هامــش اجملتمعات. وترتبــت على هذه 
املطالب ردود مجموعات تشعر بخسارة 
املكانــة واالقتالع أو »االنزيــاح«. وتتذرر 
هويات  الــى  الدميوقراطية  اجملتمعــات 
ضيقة، ويهدد التذرر هذا إمكان املداولة 

والعمل اجلماعي فــي اجملتمع على أنه 
كيان موحد غيــر منفرط العقد. وهذه 
الطريق تفضي الــى اإلخفاق واالنهيار. 
وإذا لــم تفلح األنظمــة الدميوقراطية 
الليبراليــة فــي العودة الــى مفهوم 
جامع للكرامة اإلنسانية، حكمت على 

نفسها بالنزاعات املزمنة.
ويفترض معظم االقتصاديني أن البشر 
حتفزهم الرغبة فــي حيازة موارد مادية 
وســلع. وجــذور املفهوم هــذا ضاربة 
وأسس  الغربي  السياســي  الفكر  في 

الدراسات االجتماعية املعاصرة.
 لكــن هذا املفهــوم يغفل ما ســبق 
أدركوا  أن  للفالســفة الكالســيكيني 
أهميتــه: الرغبــة في الكرامــة. ورأى 
ســقراط أن مثل هذه احلاجة هو ثالث 
جزء مــن الروح البشــرية، واجلزء األول، 
أو  احلســابي  اجلانب  والثاني،  »الرغبة«، 

الذي يحتسب.
 وفــي جمهوريــة أفالطــون، اشــتق 
وتنقلها   ،THYMOS كلمة  الفيلسوف 
»روح«،  الــى كلمة  اإلجنليزية  الترجمة 
وهــذه ترجمة فقيرة. وفي السياســة 
»تيموس« تتجلى على شكلني، أولهما 
أصفــه بـــMEGALOTHYMIA الرغبة 
في اإلقــرار بالتفوق. فاجملتمعات ما قبل 
الدميوقراطية كانت تستند الى تراتبية، 
وكان تفــوق طبقة من النــاس- النبالء 
واألرســتقراطيون، وامللكيــون - نــواة 
ُكّرس  كلما  لكــن  االجتماعي.  النظام 
تفوق أحدهم، شعر آخر بالنقمة وغياب 
االحترام. وشــعور الناس بالرغبة في أن 
يكونوا سواســية أو على القدر نفسه 
 .ISOTHYMIAبـ أســميه  »اجلودة«  من 
املعاصــرة هو  الدميوقراطيــات  وبــروز 
مرآة غلبــة الـــISOTHYMIA على الـ
فاجملتمعــات   .MEGALOTHYMIA
الدميوقراطيــة أقرت بحــق اجلميع في 
املســاواة. وفي القرن العشــرين، بدأت 
اجملتمعات املقســمة الــى طبقات تقر 

بحقــوق عامــة الناس، وســعت األمم 
وكان  االســتقالل.  الــى  املُســتعَمرة 
احلادي الى الكفاح العظيم في التاريخ 
السياسي األميركي ضد الرق والفصل 
العنصــري، والنضال مــن أجل حقوق 
توســيع  النســاء،  ومســاواة  العمال 
املعترف  األفراد  دوائر  السياسي  النظام 
أو أسوياء »من  مبكانتهم بشراً كاملني 

غير عيوب«. 
الدميوقراطية، ال  الليبراليــات  لكن في 
تترتب على املساواة في احلقوق مساواة 
اقتصاديــة أو اجتماعية. فالتمييز ضد 
مروحــة كبيرة مــن اجملموعــات قائم، 
واقتصاديــات الســوق تتمخض عن ال 
مســاواة كبيرة، تباين اجتماعي كبير. 
وعلى الرغم من ثرواتها، تعاظم التباين 
فــي املداخيل دراماتيكيــاً في الواليات 
املتحــدة والدول املتطــورة في العقود 
الثالثــة املاضية. وعانت شــرائح وازنة 
من شــعوب الدول هذه ركود املداخيل، 
وســارت بعض الشــرائح االجتماعية 
القهقرة في السلم االجتماعي )هبوط 

املكانة االجتماعية(.
ويســهم شــعور املــرء بــأن مكانته 
االقتصاديــة مهددة في تفســير بروز 
الشعبوية القومية في الواليات املتحدة 

وغيرها. 
ولم تكــن أحــوال الطبقــة العاملة 
األميركية، وهي تعــّرف بحيازة أبنائها 
شــهادة مدرســية ثانوية أو مــا دون، 
جيدة في العقــود األخيرة. فمداخيلها 
راكــدة والرواتب متيل الــى االنخفاض 
والبطالة تنتشر، وتترافق العوامل هذه 
مــع انهيار اجتماعي. وهذه الســيرورة 
األميركيني  األفارقة  أوســاط  في  تعود 
الى الســبعينات، أي بعــد عقود على 
الهجرة الكبيرة، حني انتقل السود الى 
مدن مثل شيكاغو وديترويت ونيويورك، 
حيــث عثر كثــر منهم علــى وظائف 
والفوالذ  اللحــوم  في قطــاع توضيب 

أو صناعة الســيارات. ومــع أفول هذه 
الرجال  وبــدء  الصناعية،  القطاعــات 
يخســرون أعمالهم في عملية العودة 
عــن التصنيع، بــرزت سلســلة آفات 
اجتماعية، منها ارتفاع معدالت اجلرمية، 
ووبــاء إدمان الكوكايــني، وتدهور احلياة 
العائلية. وهذه العوامل اســهمت في 

توريث الفقر من جيل الى آخر.
وفي العقد األخير، تفشــت عدوى مثل 
هذا األفــول االجتماعي الــى الطبقة 
العاملــة البيضــاء. فنخر وبــاء إدمان 
األفيــون »األدوية املســكنة األفيونية« 
صفــوف الطبقــة العاملــة الريفية 
املتحدة  الواليات  أصقــاع  في  البيضاء 
كلهــا. ففي 2016، أفضى اســتعمال 
اخملدرات املكثف الــى أكثر من 60 ألف 
وفاة نتيجــة جرعة زائــدة، أي ضعفي 
الوفيات فــي حوادث الســير  نســبة 
متوسط  وانخفض  البالد.  في  ســنوياً 
حيــاة البيــض األميركيني بــني 2013 
و2014، وهذا أمر غير مألوف في البلدان 
املتطورة. وارتفعت نسبة أوالد الطبقة 
العاملــة البيضاء، الذين يشــبون في 
كنف عائلة »أحادية« )أب أو أم فحسب( 
الى 36 في املئة في 2017، بعد أن كانت 

22 في املئة في العام 2000.
لكــن أبرز ما حفــز القوميــة اجلديدة 
التي حملت ترامــب الى البيت األبيض 
)واململكــة املتحــدة علــى االقتــراع 
شعور  األوروبي(،  االحتاد  من  باالنسحاب 
شــرائح من اجملتمع بأنها غيــر مرئية. 
فاملواطنــون الناقمون الذين يخشــون 
خسارة مكانتهم في الطبقة الوسطى 
يلقون الالئمة علــى النخب، من جهة، 
فهم يــرون أنها ال تراهــم، ومن جهة 
أخرى على الفقراء، ويرون أنهم يحظون 
مبساعدات ال »يســتحقونها« ) ليسوا 
أهالً لها(. وغالبــاً ما يرى الناس الضيق 
االقتصادي على أنه خســارة الهوية، أو 
انتقاص منها، أكثر من كونها خســارة 

موارد. ويفترض بالعمل الشاق أن يسبغ 
الكرامة على العمال. لكن كثيرين من 
العمال البيض األميركيني يشعرون بأن 
اإلقرار مبكانتهم وكرامتهم غائب، وبأن 
احلكومة متنح مستحقات )مساعدات( 

وحوافز الى ناس ال يلتزمون القوانني.
واملكانة  الدخل  بني  العالقة  وتســاعد 
على تفســير أســباب رجحــان كفة 
جاذبية القومية أو احملافظة الدينية على 
جاذبية اليســار التقليدي املستند الى 
اقتصاد الطبقــات. فالقوميون يقولون 
للساخطني أنهم أبناء أمة عظيمة وأن 
األجانب من املهاجرين والنخب، يتآمرون 
عليهم إلبقائهم في مرتبة دنيا. ولسان 
حالهــم هو »بلدكم لم يعد لكم... لم 
تعودوا محترمني في أرضكم«. ولســان 
حــال اليمــني الديني مشــابه: »أنتم 
أبناء أمة مؤمنــني عظيمة خانها غير 
املؤمنني. وهذه اخليانــة أدت الى الفقر 

وهي جرمية في حق البارئ«. 
وراء حتول  وغلبة مثل هذه الســرديات، 
الى مســألة مثيــرة للخالف  الهجرة 
والنزاع في عدد كبير من البلدان. وشأن 
التجارة، ترفع الهجرة الناجت احمللي، لكن 
املكاســب ال جتنيها غيــر مجموعات 
اجملتمع  مجموعــات  عــوض  ضيقــة، 
كله. وغالباً مــا يُنظر الى غالبية إتنية 
على أنها خطر علــى الهوية الثقافية، 
خصوصاً حني تدفق سيول ضخمة عبر 
احلدود على ما كانــت احلال في العقود 
األخيــرة. لكن الغضب مــن الهجرة ال 
يفسر وحده استقطاب اليمني القومي 
أصــوات الناخبــني الذين درجــوا على 
التصويت ألحزاب اليســار في الواليات 
املتحــدة وأوروبــا. ويبــدو أن األحــزاب 
اليسارية امليل أخفقت في التوجه الى 
من خســروا نســبياً مكانتهم نتيجة 
العوملة والتغيــرات التكنولوجية. وفي 
التقدميون  استمال  السابقة،  العصور 
الناس من طريــق خطاب جتربة جامعة 
ومشتركة: اســتغالل العمال والنقمة 
على األثرياء الرأســماليني. ووســعهم 
رص الصفوف حتت راية »يا عمال العالم 
احتــدوا!«. وفي الواليــات املتحدة، أيدت 
الطبقــة العاملة احلــزب الدميوقراطي 
ديــل« في  الـ«نيــو  منــذ إصالحــات 
الثالثينيات الى حني بــروز رونالد ريغني 

في الثمانينيات. 
الدميوقراطيات االشتراكية  واســتندت 
األوروبية إلى نقابــات جتارية والتضامن 
العمالــي. لكن في عهــد العوملة، غّير 
شــطر راجح مــن األحزاب اليســارية 
اســتراتيجياته. وعــوض ترجيح كفة 
التضامــن بني جماعات واســعة مثل 
املســتغلني  أو  العماليــة  الطبقــة 
اقتصادياً، بدأت األحــزاب هذه بالتركيز 
نفســها  جتد  صغيرة  مجموعات  على 
بالسواسية  االعتراف  ومبدأ  مهمشة. 
اجلامعة حتّول الــى دعوات الى االعتراف 
اخلاص »غيــر اجلامع« مبكانــة جماعة 
صغيرة. ومع الوقــت، انتقلت الظاهرة 

هذه من اليسار الى اليمني.

* باحــث في معهد فرميان ســبوغلي 
جامعــة  فــي  الدوليــة  للدراســات 
ســتانفورد ومديــر مركز موسباشــر 
وحكــم  والتنميــة  للدميوقراطيــة 
القانون، عــن »فورين أفيرز« األميركية 
» الهوية:  »من كتابه الصادر حديثــاً 
وسياســات  الكرامة  الــى  الســعي 
أنــد جيرو(،  النقمة« فارار، ســتروس 
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جاي فيرهوفشتات

 يعتمد األمن األوروبي في األساس على 
حلف شمال األطلســي ومبدأ الدفاع 
بــني أجهزة  التعاون  املشــترك، وعلى 
تعمل  التي  الوطنيــة  االســتخبارات 
على منع العنف ضــد الناس واألصول 
الوطنية. ولكن في عصر حيث أصبحت 
تأتي من متطرفني محليني  التهديدات 
فضال عن قوى فاعلة تابعة لدول أو غير 
تابعة لدول بعينها تسعى إلى تقويض 
املؤسســات الدميقراطية، فإن كل هذا 

لم يعد كافيا.
فــي الســنوات األخيرة، عمــل تبادل 
املعلومــات االســتخبارية على إعاقة 
مخططــات إرهابية ال حصــر لها من 
ِقَبــل متطرفني إســالميني وجماعات 
ميينية متطرفة. لكن الفشل في تبادل 
املعلومات عبر احلدود أســفر أيضا عن 
وقــوع هجمات مروعة في بروكســل، 

ومانشستر، ومدن أخرى.
بعد طــول تأخير، بــدأت أجهزة األمن 
التهديد  على  التركيــز  أيضا  األوروبية 
الذي تفرضه روســيا على الدميقراطية 
الليبرالية. على مدار الدورات االنتخابية 
األخيــرة، أثبــت الكرملــني جناحه في 
وتلويث  الدميقراطية  بالعملية  اإلضرار 
اخلطاب العام. وما يزيــد الطني بلة أن 
صعود الشــعبويني من أقصى اليمني 
في بلدان رئيســة يعمل على تقويض 
اجلهاز األمني املطلوب ملواجهة العدوان 
املعلومات  تبــادل  ويتطلب  الروســي. 
الثقة املتبادلة، لكــن التحالفات التي 
وفرت ذات يوم األساس للثقة أصبحت 

اآلن خاضعة لضغوط متزايدة.
ويتضح هــذا بجالء في شــتى أنحاء 
رئيس  اقتــرح  أملانيــا،  أوروبــا. ففــي 
االســتخبارات الســابق مؤخــرا على 

صحيفة بيلد أن أجهزة االســتخبارات 
في النمســا ليســت محــل ثقة ما 
اليميني في النمســا  دام حزب احلرية 
احلاكم. ففي  التحالــف  شــريكا في 
شهر فبراير/شباط، اتخذ وزير الداخلية 
من حزب احلرية في النمســا قرارا غير 
اعتيــادي بإصدار األوامر بشــن غارات 
شــرطية علــى وكالة االســتخبارات 
وإزالة  النمســا،  الرئيســة في  احمللية 

ملفات ومعلومات حساسة.
وأبرم حزب احلرية في النمسا »اتفاقية 
تعاون« مع حزب روسيا املتحدة بقيادة 
الرئيــس الروســي فالدمييــر بوتن منذ 
إثــارة للقلق  2016. األمر األكثر  عــام 
االتفاقية تقضي  أن هــذه  واالنزعــاج 
بتبادل املعلومات بشــأن قضايا تتعلق 
بالعالقات الثنائيــة والدولية. وإذا كان 
هناك من األسباب ما يجعلنا نعتقد أن 
املعلومات تنقل من فيينا إلى موسكو، 
فرمبا يُقَطع عن النمسا كميات ضخمة 
من البيانات املطلوبة للتصدي للتطرف 
واإلرهاب. ومع ذلك فإن هذا من شأنه أن 

يقوض أمن جميع األوروبيني.
في إيطاليا، أبرم حزب الرابطة اليميني 
املتطــرف، الذي يحكــم ضمن ائتالف 
مــع حركة النجوم اخلمســة، اتفاقية 
تعــاون أيضا مع روســيا املتحدة. كما 
يعارض زعيم الرابطــة ووزير الداخلية 
ونائــب رئيس الوزراء ماتيو ســالفيني، 
العقوبات التي يفرضها االحتاد األوروبي 
ضد روســيا، كما جــرى تصويره وهو 
يرتدي قمصان بوتــن، وهو زائر منتظم 
ملوســكو. في اجملر، حيــث رحب رئيس 
الوزراء فيكتور أوربــان بحرارة بكل من 
ســالفيني ومرشــد »اليمني البديل« 
األميركي ستيفن بانون، أوردت التقارير 
الروســية  االســتخبارات  أجهــزة  أن 
مع  وثيقة  عالقــات  علــى  حافظــت 

مجموعات اليمني املتطرف لســنوات. 
وعالوة على ذلك، يسيطر أوربان وحزبه 
فيدسز على أغلب وسائل اإلعالم، التي 
تنشــر دون متييز أو انتقاد دعاية الدولة 
الروسية. وأخيرا، في بولندا، جرى اتهام 
أنطونــي ماســيريفيتش، الذي أطيح 
به من منصبه وزيــرا للدفاع في يناير/

كانــون الثاني املاضــي، باحلفاظ على 

عالقات مع مجموعات ميينية متطرفة 
العصابات  ورجــل  للكرملني  مواليــة 
الروسي ســيميون موجيليفيتش. في 
محاوالت  تسببت  منصبه،  توليه  أثناء 
اجليش  تنظيم  إلعادة  ماســيريفيتش 
ووزارة الدفاع في دفع حلفاء بولندا في 
حلف شمال األطلســي إلى التساؤل 
بشأن إمكانية االعتماد على بولندا في 

مواجهة روسيا.
فــي كل هــذه األمثلــة، ال يكتفــي 
الشعبويون من اليمن املتطرف بإحداث 
احتــكاك بني أجهــزة االســتخبارات 
بنجاح  ويعملون  بل  فحسب،  الوطنية 
أيضا على تسييس املؤسسات واألدوات 
القانونيــة التي يعتمــد عليها األمن 

األوروبي.

على سبيل املثال، كما يعمد الكرملني 
)البوليس  اإلنتربــول  تســييس  إلــى 
الدولــي( بهــدف مضايقــة خصومه 
استخدم حزب  اخلارج،  في  السياسيني 
القانــون والعدالة احلاكــم في بولندا 
حق النقــض )الفيتو( كدولة عضو في 
االحتاد األوروبي ملنع واحدة من منتقديه، 
لودميال  األوكرانية  احلقوقية  الناشطة 
منطقة  دخــول  مــن  كوزلوفســكا، 

شنجن في االحتاد األوروبي.
مــن العبث أن نعتقد أن ناشــطة في 
مجال حقوق اإلنســان ميكــن منعها 
من دخول االحتاد األوروبي بسبب انتقاد 
إحــدى احلكومــات في حني يُســَمح 
من  املتطرفني  اليمينيــني  للقوميــني 
ذوي البشــرة البيضاء من أمثال بانون 
بالتســكع بحرية فــي مختلف أنحاء 
القارة يحرضون علــى التطرف واخلوف 
ســلطات  على  ويتعني  اإلســالم.  من 
االحتــاد األوروبي أن تتحقــق من دوافع 
عدم  لضمــان  البولنديــة  احلكومــة 
االحتاد  فــي  األمنية  البنية  اســتغالل 

األوروبي خلدمة أغراض سياسية.
منذ غزو شرق أوكرانيا وضم شبه جزيرة 
2014، شــن بوتن  القرم في مارس/آذار 
حربا هجني معقدة ضد الغرب، فجمع 
بني حرب املعلومات واحلرب السيبرانية 
النشــطة  اخلاصة  العمليــات  وبــني 
لعرقلة املؤسسات األوروبية. ولتحقيق 
هذه الغاية، يدعم الكرملني بنشــاط 
السياســية  واألحزاب  احلــركات  وقوة 
الشــعبوية األوروبية وجهودها الرامية 
إلى استغالل التوترات التاريخية وخلق 

االنقسامات داخل االحتاد األوروبي.
تصب مثــل هــذه االنقســامات في 
مصلحــة بوتــن مباشــرة. فالغــرب 
املنقسم الذي يعتمد بشكل أقل على 
يتعرض خملاطر  التعاون االســتخباراتي 

أعظم كثيرا ويصبــح أكثر ضعفا في 
مواجهــة التطرف الداخلــي وانعدام 
وال  الدميقراطية.  املؤسسات  في  الثقة 
يرغــب بوتن في شــيء أكثر من حتويل 

االحتاد األوروبي إلى جحيم مقيم.
كيــف ينبغــي أن يكون رد الساســة 
واملواطنني املهتمــني إذن؟ بادئ ذي بدء، 
من الواضح أن االحتــاد األوروبي يحتاج 
إلــى إجراء حتقيق شــامل في التدخل 
الروسي في الشؤون األوروبية، على غرار 
التحقيق الذي يجريه املستشار اخلاص 
روبرت ميولر في الواليات املتحدة. والبد 
من تعقــب وفضح الروس الذين ميولون 
اجلماعات الشعبوية األوروبية، والبد من 
وقف عمليات احلرب الروســية الهجني 

داخل االحتاد األوروبي.
عالوة على ذلك، البد أن مُيَنح اليوروبول 
إليها ملالحقة  التي يحتاج  الصالحيات 
املصالــح  يقوضــون  الذيــن  أولئــك 
األوروبية. كما حتتــاج أوروبا إلى مكتب 
حتقيقات فيدرالــي خاص بها ــ وكالة 
إلنفاذ القانون وجمع املعلومات املضادة 
قادرة على العمل عبر احلدود إلى جانب 

السلطات على املستوى الوطني.
ولكــن ال شــيء ميكــن أن يحل محل 
احلقائق. ففي  املطلعني على  املواطنني 
أيام الدميقراطيــة املظلمة هذه، يجب 
علينا جميعــا أن نطالــب حكوماتنا 
باخلضــوع للمســاءلة، وأن نصر على 
ومؤسســاتنا  القانون  حكــم  صيانة 

العزيزة.

ترجمة: إبراهيم محمد علي          
وزراء  رئيــس  فيرهوفشــتات  جــاي 
بلجيــكا األســبق، ورئيــس حتالــف 
مجموعــة الليبراليني والدميقراطيني 

من أجل أوروبا في البرملان األوروبي.
بروجيكت 

9 االحد 9 ايلول 2018 العدد )4013(افاق

Sun. 9 Sep. 2018 issue )4013(

القبلية الجديدة والتقوقع على هوية »متجانسة«... وأزمة الديموقراطّية

الطابور الخامس الشعبوي في أوروبا

حلف شمال األطلسي

القبلية اجلديدة للدميقراطية



ثقافة10
دراسة

اصدار

متابعة

شعر

القدمية  بأسماءهم  احتفاظهم  أن  غير 
ظل يشي بوظائفهم ما قبل التهميش؛ 
من مثل عزرائيل، جبرائيل، إســرافائيل، 
ميكائيل.. إلخ سلسلة مساعدي اإلله 

إيل الرافديني- الكنعاني

الرواية تتخذ مــن عالقة حب بني )ميرزا 
وهنار( وهمــا طفالن يكبــران معاً في 
الكائنة على ســفوح  )بحزانــي(  بلدة 
جبل مقلوب، مدخالً إلى تراجيديا الدين 
بفاجعة تخص  ينتهــي  احلب  األيزيدي. 
)هنــار( وتدفع ميــرزا إلى ولــوج عالم 
التصــوف والعرفان في طيــات الديانة 
األيزيدية وصوالً إلى ذوبان جسده وموته 
وهو يحتضن قبر حبيبته. ومنذ البداية 
ســارت الروايــة على خطــني متوازيني 
ويعودان لإلنفصال.. األول  يلتقيان غالباً 
هو خط احلدث الروائــي وهو احلب الذي 
وصفــه الكاتب )الراوي( ومنــذ البداية 
أنه حــب طاهر نقي غير ملوث بأي دنس 
بشــري؛ حتى بــدا لي وأنــا أتابع بالغة 

الوصف أنه يتحدث عن حب بني مالئكة 
أو كائنات مقدســة ال ميكــن وصفها 
إال بالنقــاء، الصفاء، الطهــر، الصدق، 
اإلخالص، الوفــاء، حب اخلير.. إلخ وليس 
بشر لهم ما للبشر وعليهم ما عليهم. 
ولعل الســبب في هذا املنولوج املقدس 
كونــه أراد )الكاتــب( تطويــع حكاية 
حديثة مع أســطورة قدمية حملت ذات 
األســماء كذلك )ميرزا وهنار(. ما يعني 
أنه قام بعملية أسطرة للواقع. أما اخلط 
الثاني فكان خــط التأريخ املعطى تارة 
من قبل اجلد )جــد الطفل ميرزا( وتارات 
من قبل الكاتب نفسه )الراوي(. حتى بدا 
لي وكأنه قد ضحــى أو كاد أن يضحي 
)تأريخ الدين  التأريــخ  بالرواية ملصلحة 
األيزيدي(. والســبب باعتقادي نابع هذه 
املرة من املوضوع نفســه، كونه يتحدث 
عن دين القى الكثير من اللغط والتشويه 
من قبــل معتنقي الديانــات اجملاورة له 
وعلى األخص الدين الغالب )اإلســالم(. 
لذا هو بالكاد معــروف من قبل غالبية 
الســكان املتواجد بني ظهرانيهم. دين 
مغلق على أتباعه مكتف بذاته ولذاته. 
مــا جعل الكاتب يضحــي بالكثير من 
الســرد الروائي لصالح السرد التأريخي 

التعريفي بالطقوس واملعتقدات.

وهذا مــا لفت إنتباهي ومنــذ البداية، 
مقدار اجلهد الذي بذله الكاتب في ملف 
البحث. حتى بدت لي املعلومات الوفيرة 
أشــبه  األيزيدية  )بحزاني(  بلــدة  حول 
بأنســكلوبيديا لهذه البلدة. والتي هي 
ال تعدو أن تكون قريــة كبيرة. إذ لم مير 
مســمى واحد إن كان لعني ماء، شجرة 
زيتون، شــجرة بلــوط، مزار دينــي، وادٍ، 
حيوان، وردة...إلخ دون أن أقرأ عنه كل ما 
يخصه منذ إنبثاقــه في املكان والعائد 
ملاض بعيــد إلى حاضــره.. في احملصلة 
معلومات وجدتها في كثير من املواضع 
قد أثقلت الســرد الروائي. جتد عشرات 
الصفحــات لوصــف شــجرة الزيتون 
أو شــقائق  ومثلها لوصف وردة اجللنار 
النعمان أو النرجس، ناهيك عن تفاصيل 
جبل مقلوب الكائنة بلدة )بحزاني( في 

أحد سفوحه.

اتخــذ الكاتب من هــذه البلــدة بؤرة 
لروايتــه، جاعالً منها أمنوذجــاً للمكان 
األيزيــدي. علمــاً أن اللغــة املتداولــة 

في هــذه البلــدة والبلدة اجملــاورة لها 
والتي اقترن اســميهما معاً في ذاكرة 
املكان )بعشــيقة(؛ هي غير اللغة التي 
الغالب  فــي  األيزديــون  يســتخدمها 
اللغة الكوردية الكرماجنية.. لغة هاتني 
لكنها  العربيــة،  اللغة  هــي  البلدتني 
املصالوية  باللهجة  واملدافــة  املطعمة 
ولهــم بالطبع مفرداتهــم اخلاصة في 
وصف األشياء واملســميات. ومن خالل 
ما ميارس في هذه البلــدة )بحزاني( من 
طقوس  مبجملها  وهــي  دينية  طقوس 
لها عالقة باحلضــارات الزراعية القدمية 
فــي وادي الرافديــن، غاص الــراوي في 
أحشاء هذه الديانة ميثولوجياً وطقوس 
وتأريخ. أوالً ؛ عبــر ذاكرة اجلد )جد ميرزا( 
وهي ذاكــرة متخمــة باإلبــادات التي 
تعرضت لها هــذه الطائفة الدينية من 
قبل أتبــاع األديان الكبــرى لتحويلهم 
عن دينهم وثانياً عبر معلومات الكاتب 
الفينة واألخرى  )الراوي( وهو يعود بــني 
إلى التأريــخ البعيد علــى هذه األرض 

البابلية،  الســومرية،  الديانــات  إلــى 
اآلشورية، الزرادشتية.. مروراً بالعبرانيني 
واملسيحية واإلســالم. حتى لتبدو هذه 
الديانة من خالل طقوسها ومعتقداتها 
مثــل بلــورة مضلعة كل ضلــع منها 
يعكس لك طقســاً مــا أو عقيدة ما، 
رغــم متســك أتباعهــا وإصرارهم؛ أن 
ديانتهــم وعقيدتهم هــي األصل الذي 
ظل محافظــاً على طهره ونقاءه بعيداً 
عن موجــات األديان والعقائد التي حلت 
فــي املنطقة.. ويكفيهــم أنهم دفعوا 
اثماناً باهضة لهذا التمسك بديانتهم. 
فقط في الزمــن العثماني تعرضوا إلى 
72 فرمان إبادة، بدعوى الكفر.. رغم أنها 
تزاحم  التي  التبشيرية  بالديانة  ليست 
األديــان الوافدة على هذه األرض. وكانت 
آخر اإلبادات مــا فعلته عصابات داعش 
الدينية الســلفية في سنجار واملوصل 
من مجــازر ُقتل بها الرجــال واألطفال 
وسبيت النساء، لتباع في سوق الرقيق 
دهاليــز ظالم  الذي اســتحدثوه مــن 

الرواية مرت مروراً خفيفاً  شــريعتهم. 
على األحداث األخيرة، كان شاغلها منذ 

البدء التأريخ.

ويظــل ما يلفــت اإلنتبــاه؛ أن كاتبها 
)حمودي عبد محسن( كتب روايته بحس 
متاه فيه إلى حد الذوبان مع مآسي هذه 
الطائفة الدينية سواء مآسي التأريخ أو 
مآسي احلاضر.. كتب وكأنه فرد من بلدة 
)بحزانــي(.. عاش طفولتــه هناك وخبر 
أزقتها وبيوتها وعوائلها وهو يتذكر كل 
أزغرها.  إلى  الذاكرة من أكبرها  عالمات 
مبا فيها سجل األساطير التي يتداولها 
الناس شفوياً، أسطورة )محمد وشيرين( 
أو الشرير )فريق باشا( واألسطورة األصل 
)ميــرزا وهنار(.. وأجملهــا تظل حكاية 
)الغزال األبيض( الذي يصل إلى بحزاني 
كل مئة عام مرة واحدة.. يشرب من ماء 
خلفه  ليترك  بالصخــور  ويحتك  النبع 
حبيبات من املســك تكون لقية ثمينة 
ملن يحصل عليها، بل هي ال تقدر بثمن. 
كل هذا والكاتــب ال ينتمي أصالً لهذه 
الديانة ولم يعش في بحزاني باستثناء 
رمبا زيــارة ميدانية ملرة واحــدة أو مرتني 
للبلــدة.. وفوق هذا وذاك هــو قادم من 
أقدس مدينة لدى املســلمني الشيعة؛ 
مدينة )النجف(. ورغــم علمانيته التي 
جعلته مياهي بني املعتقد األيزيدي حول 
أسطورة اخلليقة وبني النظرية العلمية 
 )Big bang( أو )املعروفة )اإلنفجار الكبير
غير أن اجلــذر الديني ملدينــة طفولته 
ويفاعته كان واضحاً في طيات اللغة.. إذ 
أعتمد لغة تغلب عليها البالغة والرونق 
والبديع في وصف األحداث واألشخاص.. 
أو جلهة دخــول قصص دينية تعود أصالً 
للديانة اإلســالمية على سرده وكأنها 

من داخل املعتقدات األيزيدية.
 

الكتاب: حب في ظالل طاووس ملك
املؤلف: حمودي عبد محسن

صــادر عن )بيــت الكتاب الســومري( 
2017

كريم كطافة
 

ألن الروايــة تخوض فــي تفاصيل الدين 
األيزيدي ومعتنقيه في منطقة جغرافية 
محددة )سهل املوصل(، وألن هذا املنطقة 
تعرضت ألبشع جرمية في تأريخ اإلنسان؛ 
قتل الرجال وسبي النساء ألسباب دينية 
معلنــة أرتكبها مســلمون منشــّدون 
ألحــكام شــريعتهم.. يكــون ال بد من 
مدخل دينــي مركز عن ماهية هذا الدين 

موضوع اجلرمية.
الديــن األيزيدي ديــن رافديني أنوجد في 
هذه األرض منذ أزمان سحيقة في القدم. 
بل ولعله مع الديانــة املندائية من أقدم 
الديانات على وجه األرض الباقية إلى اآلن. 
مع  وتشابكت  البعيدة  عروقه  اختلطت 
ديانات كثيرة. وهــذا يتجلى واضحاً في 
طقوسه التي ميارســها أتباعه اآلن. أما 
)طاووس ملك( الذي حدثت أحداث الرواية 
فــي ظالله، فهو ليس بإنســان كما هو 
ليس بإاله وال حتى نبي. هو وفقاً ملعتقدات 
إلى اإلنسان  الديانة مالك مرســل  هذه 
من قبــل إاله النور.. اإللــه األوحد خالق 
الكون من درة بيضاء بقشــرة سميكة 
من الظــالم. وظيفته حفــظ بذرة اخلير 
والعمل الصالح في اإلنسان. وجند لهذا 
املالك جتسدات عديدة في األديان اجملاورة. 
وهذا أمر معروف لدارســي تأريخ األديان.. 
كل دين جديد يبنــي ركائزه على هياكل 
وتطويرات  بإضافات  ســبقه  لدين  تعود 
تشــمل وظائف اآللهة ومســاعديهم؛ 
كأن يتحول إاله من خّير إلى شــرير لدى 
شــعب آخر.. أو آلهة يجري تهميشهم 
ودفعهم بعيــداً عن الذاكرة حتى بالكاد 
تُذكر في األزمان الالحقة.. أو آلهة أخرى 
متجد وتُرفع إلى أعلى املراتب.. وصوالً إلى 
عمليات اإلختــزال الكبرى التي جرت في 
أرض الرافديــن والتي بدأهــا العبرانيون 
الذين فــردوا )يهــوه( بوصفــه إلههم 
القومي والوحيد واجب اإلتباع دون بقية 
اآللهــة.. حتى وصل األمر إلى اختزال كل 
اآللهة بإاله واحد أحــد أخذ على عاتقه 
كل وظائف اآللهة التي كانوا يتشاركون 
بها إدارة الكــون. رغم أن آثار تلك اآللهة 
املتنحية ظلت عالقة في أهداف الديانات 
عبر عملية حتويلهم  اجلديدة  التوحيدية 
إلى مالئكة وليس آلهــة.. وهذا مفهوم 
جديد خرج مــن عباءة الديانة اليهودية.. 

لكل رواية خاصة بحث فيها وأثر الرقابة 
بشــكل  الرواية  كاتب  على  وتداعياتها 
شخصي، وعلى الرواية من حيث الشكل 

واملضمون.
وتخلص الدراســة الــى أن الرقابة في 
ســوريا كان لهــا أثرها الكبير، ســلًبا 
وايجابًــا، على كتــاب الرواية كمبدعني 
وعلى الرواية السورية نفسها، وأن هناك 
العديد من الروايات السورية التي منعت 
من الصدور في ســوريا، منعت أيًضا من 
دخولها بعــد صدورها فــي دول عربية 
اللبنانية  العاصمة  أخرى، وخاصة فــي 

بيروت.
ومن أهم ما أفرزته الدراســة من نتائج 
أن الرواية الســورية هي رواية سياسية 
غالًبا، مواجهة للســلطة مباشــرة أو 
غير مباشرة، وقد تتقاسم املواجهة مع 
ســلطة أخرى، غير سياسية كالدينية 
وكونهــا  الثقافيــة،  أو  واالجتماعيــة 
سياسية حتم عليها االهتمام باالنسان 
والسوري خاصة، فصورته  عامة  العربي 
انسانًا يؤمن باحلرية ويناضل من أجلها، 

يؤمــن باحلرية وينافح من أجلها، وبحقه 
في االبــداع حتقيًقا لذاتــه، وتعبيرًا عن 
حريته، ويرفض أي شرط يحول بينه وبني 

حريته وابداعه.

وتتصف دراسة د. محمد هيبي بنهجها 
األكادميــي اجلاد، فهي دراســة منهجية 
بامتياز، وتعكس جهًدا بالًغا في البحث 

والتنقيب والتمحيص والقراءة.
الى  وفــي اســتهالله للكتاب يشــير 
محتويات دراسته بصورة جلية ومنظمة، 
وفي النهاية قائمة ثبت املصادر واملراجع 
التــي اعتمــد عليها مذيلــة باملالحق 

املوظفة في الدراسة.
يذكر ان كاتب الدراسة وصاحب الكتاب 
د. محمــد هيبــي من قريــة كابول في 
اجلليل الغربي، ولد في العام ١٩٥٢، والده 
الشــاعر املرحوم احمــد محمد هيبي، 
املعروف بأبي عصام امليعاري. وقد نشــر 
الكثير من القصص واألشعار والقصص 
واألدبية  النقدية  والدراســات  القصيرة 

عن األدب القلسطيني في الداخل.
وصــدر لــه : » خفق الســنديان، رانحة 
الزعتر، البطل في النص السردي، قراءات 
في نصوص جامحــة، القصة القصيرة 
بني البحث والتدريس، اخلبز والشــعر ... 

بعيًدا عن البالط، وجنمة النمر األبيض«.

شاكر فريد حسن
 

والرقابة« هــو عنوان  »احلريــة واالبــداع 
الكتاب الذي صدر للدكتور محمد هيبي، 
عن مجمع القاســمي للغة العربية في 
أكادميية القاسمي في باقة الغربية، وعن 
مكتبة كل شــيء في حيفــا لصاحبها 
دراســة قدمها  ويضم  صالح عباســي، 
هيبــي جلامعة تــل ابيب لنيل شــهادة 
الدكتــوراة، ويتنــاول الكتــاب موضوعة 
الرقابة وتداعياتها على الرواية الســورية 
بعد االســتقالل عام ١٩٤٦وحتى االنتهاء 

من كتابة الدراسة العام ٢٠١٣.
وتتوزع دراســة هيبي على فصلني، نظري 
تعريف مبسألة  األول  فالفصل  وتطبيقي. 
احلرية واالبداع، وبيان العالقة االشــكالية 
بينهــا، ثم تعريــف الرقابة وأشــكالها، 
بينها وبني  العالقــة االشــكالية  وتبيان 

احلرية واالبداع.
في حني يدرس الفصل الثاني اثنتي عشرة 
رواية لعدد من الروائيني الســوريني، ويفرد 

الزاخر مبشاريع ثقافية  األدبي  الى منجزه 
دونت مسارات الثقافة امليسانية وأبعادها 
املتراميــة بوجهها املشــرق كمؤســس 
بارع حمــل على أكتافه هموم ومعطيات 
الفكر األنســاني تاركا خلفه أرث يتنامى 

سيكتب عنه الكثير ، 
ليأتي دور الناقد صادق ناصر الصكر حيث 
الفرنسية  الشــعرية  التجارب  الى  أشار 
في مستهل ورقته وشــعرية املعنى في 
بريد العائلــة والتحديــات الكبيرة التي 
فرضــت على النــص الشــعري مؤكدا 
على ان احلديث عن أزمة الشــعر مشابه 
الى أزمة املسرح بســبب الصعود املدوي 
لثقافة الصــورة ومنوها علــى ان فراس 

الصكر ليس من مروجي األبهام ؟ بل كان 
من صناع املعنى.

بعدها قدم الشاعر والناقد علي سعدون 
ورقتــه مشــيرا الــى أهميــة اجملموعة 
الشعرية » بريد العائلة » وبانها مناسبة 
لالحتفاء بالشــعر اجلديد املتوهج منوها 
الى رفع التهمة عن النقد العراقي ملزاولة 
التجارب الشــعرية العراقية، وأضاف بأن 
الشــاعر فراس الصكر أعتمد االشتغال 
على البنية املركبة في النص الشعري في 
النص منوها على انها مجموعة شعرية 
متوهجة وبصمة في الشعرية العراقية.

وحتدث الشاعر رحيم زاير الغامن في ورقته 
النقدية التــي تناولت االحتجاج والرفض 

في » بريــد العائلة » والتي جاء فيها انها 
وثيقة لكشــف لذات ذائبــة في واقعها 
املعاش بعدما اعتصرتهــا الفاقة لتبلور 
وعيــا جمعيا متنــاوال عضويــة النص 
في محاكاة هموم  املتماســكة  ودالالته 

الوطن والذات من الواقع املعاش.
في ختام اجللســة أعتلى املنصة الشاعر 
والكاتب فــراس الصكر لقراءة بعض من 
نصــوص بريــده احململ بوصايــا وهي تنز 
جرحا عميقا تفرد فــي صياغته وبلورته 
شكال ومعنى ومفردة تقف على اعتابها 
لتشنف مسامع احلاضرين ويشتاق اليها 
كل غائب، ليختتم اجللسة بتوقيع بريده 

للحضور.

الصباح الجديد - حيدر الحجاج:
 

أحتفــى أحتاد أدباء وكتاب ميســان، وعلى 
للدراســات  الهــدى  مؤسســة  قاعــة 
االستراتيجية ، بالشاعر فراس طه الصكر 
مبناسبة صدور مجموعته الشعرية األولى 
واملوســومة » بريد العائلة » الصادرة عن 
دار نينوى للدراسات في دمشق ، وبحضور 

جمع من ادباء ومثقفي مدينة العمارة .
أدار جلسة األحتفاء الشاعر واملترجم رعد 
زامل رئيس احتاد ادباء وكتاب ميسان بقراءة 
محطات من سيرة احملتفى به ، حيث اشار 

غالف الرواية

الدين األيزيدي دين رافديني 
أنوجد في هذه األرض منذ 

أزمان سحيقة في القدم. 
بل ولعله مع الديانة 

المندائية من أقدم الديانات 
على وجه األرض الباقية 

إلى اآلن. اختلطت عروقه 
البعيدة وتشابكت مع 

ديانات كثيرة. وهذا يتجلى 
واضحًا في طقوسه التي 

يمارسها أتباعه اآلن. 

أسطرة الواقع روائيًا..
مدخل ديني

»الحرية واإلبداع والرقابة« لـ«محمد هيبي«

أتحاد أدباء وكّتاب ميسان يحتفي بالشاعر فراس طه الصكر 
بمناسبة صدور ديوان » بريد العائلة »

شذى اسعد

حني يداهم صوتك خارطة االحالم 
وارحل 

ارحل فيك طويال 
حيث العشب 

ميد صباه 
يحملنا نسمات تهرب نحو الريح 

تلتف على مهل 
تقتلع العمر

 سبات ضريح 
وهناك نبحر اشرعة 

من مطر نغتسل اجلرح
 نتطهر بالدمع مرارا 

نتوحد 
ننبت في الضوء طهور مسيح..

يا هذا الظاميء في صمتي 
الصبــح علــى بابــك يوقــظ اخر 

مسبحة لي 
يتلوني ايات حيرى

 اين يصوم القلب ؟ 

وكيف ينتزع النبض تعاويذه ؟ 
خطت باسم احلب قالعا 

تابى العودة
 تابى املوت

 تابى ان يغرقها الصوت
 تابى ان جتتاح سماءا 

رسمت خارطة االحالم 
وتوضأ فيها عن وجل شغف الريح ... 

حني يداهم صوتك محبرة االيام 
اهرب من سور حديقتنا 

اصرخ يا هول االالم 
مذ جاء رسولك ينبئني

 ال غيــر هطولك في عمــر.. يحرق 
تاريخ االوهام 

مذ توجك القلب اآلها 
وعلى عرش نبؤة حمل 

صدقت معجزة االعوام . 
هزي بجذع النخلة 

وانسي ان الروح سقت النور
 وتناست في زحمة خلق

 ميالد نبي االيتام ... 

لعنة الحب 
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شبلي مّلط:

9 - مالمح سياسة علمية 
انتصار احلياة وغزو الفضاء 

قد يكون صحيحاً ، في سياق البحث 
أن   ، اقتصاديــة مبتكــرة  عن قيــم 
التنبؤ مستحيل في ما ينطوي عليه 
وأن   ، التقــدم  العلم مــن احتماالت 
املعادلة  في  التقنية  االنتاجية  عنصر 
االقتصاديــة عصــي على احلســاب 
 . احلكومــي  والتخطيــط  العلمــي 
فلو مت يومــاً ما حتديد هــذا العنصر 
بدقــة كافية ، لــن تكــون عند ذاك 
واالجتماعية  االقتصادية  السياسية 
مثل ما عهدتها االنسانية في احملاولة 
التاريخ للسيطرة على  املستمرة عبر 

مصيرها.
وفي غياب العصا الســحرية القادرة 
على توفير مفتاح االقتصاد املستقبلي 
، تبقــى االكتشــافات العلميــة في 
مملكة الغيب ، ويصعب على احلكومة 
وعلى أوساط االعمال أن ترصد مآلها ) 
فاالكتشاف ( يتماهي أصالً مع اجملهول 
واملفاجئ، هذا اذا لم يكن االكتشــاف 
كلمــة مرادفة لالعجوبــة . واالمثلة 
ال حتصى ، من أرخميدس ومغطســه 
الشــهير الى البريد االلكتروني الذي 
نتج عن طلب البنتاغــون من كليات 
سان  مدينة  ضواحي  في  الهندســة 
فرانسيســكوا إبتــكار نظــام أمني 
لالتصاالت العسكرية في حال نشوب 

. وهذا  حرب نووية في الســبعينيات 
باالربانيت  املعروف يومهــا  املشــروع 
Arpanet ، - وهو مشــروع عينه الذي 
غطى العالم بأســم االنترنيت فيما 
بعــد – ولــد مابني جامعتــي بركلي 
وســتانفورد ، وهــو ال شــك أفضل 
والعســكرية  االقتصادية  املشــاريع 
التي  املشــاريع  مجموعة  في  إطالقاً 
أشرفت عليها وزارة الدفاع االميركية 

في التاريخ احلديث.
للدول-االمم  السائد حالياً  املنطق  وفي 
Estas-nation)او الدولــة القوميــة، 
كمــا درج االســتعمال غيــر الدقيق 
للمفهوم(،يأتــي رســم التصور الذي 
ميكن الرئيس األمريكي وحده االشراف 
عليه حتت عناوين عدة نتناول بعضها 
في ســياق مالحظات اولية عن البعد 

الدولي للسياسة العلمية.
فاجلهد العلمــي يتم في غالبه داخل 
االطــار الذي يحــدده نظــام الدولة 
القوميــة وعمالً بهــذا املنطق ، فأن 
تقــدم االمة العلمــي يحظى بدعم 
وطنــي يؤمــن هالــة من الســرية 
تذكــر بالكتمان الذي كان النســاك 
يتمســكون به للمحافظة على سر 
صناعــة البيرة فــي القرن الســابع 
عشــر . لكن العلم يحتاج اليوم الى 
قفزة نوعية في التعاطي مع ســعة 
تتخطى منطق   ، الهائلــة  امكانيته 
األمــة – الدولــة ، وهــذه االمكانية 
مرهونة بلجم لبعض املفاخر الوطنية 

ويوســع  العالم  بجنســية  املتصلة 
الدولي  املستوى  على  العلمي  العمل 
بدال من الرهــان املقتصر على التقدم 
القومي والوطنــي . وهذا االبتعاد عن 
اطار االمة الدولــة في احلقل العلمي 
قــادر على  االمريكي  الرئيــس  وحده 

املبادرة به على املستوى العاملي .
فقد باتت ارضية العلم الوني الشامل 
متوفرة ، وقد رافقتها القرية الكونية 
وثــورة البريــد االلكترونــي . واالفاق 
اجلديــدة للعلم االمريكــي هي افاق 
الوطنية بنظام  ترتبط فيها اجلهــود 
دولي ، وهذا يتطلــب ترتيبات محددة 
للتفاعل في مجــال البحث العلمي 
على مســتوى عاملي ، وقد بدأت اوروبا 
في رســم بعض هــذه الترتيبات في 

فضاء اممها املتحدة اخلاص .
ومــن وجهة نظــر تطبيقيــة ، فأن 
الدميقراطيــة التي احدثهــا االنترنت 
جعلت التكاتــف الدولي في البحث 
العلمــي حقيقة ناجــزة . اال ان هذا 
االجناز مقتصر حتــى االن على نتائج 
البحث العلمي ، وال يتعداها الى سبل 
البحث نفسه ، ألن االطارات الطاغية 
ما تزال مبنية على القومية الوطنية 
التــي يقوم عليهــا نظــام الدولة – 
االمــة ، ناهيــك عن قوانــني امللكية 
االدبية والعلمية التي تخطاها الزمن 
، وتهــدد هذه االطــارات باســتمرار 
رافقت  التــي  الصبيانية  املنافســة 
اكتشــاف فيروس Hiv  املسبب لاليدز 

، وقد اختلف أبرع العلماء االميركيني 
يحق  عمن  طويلة  سنني  والفرنسيني 
له تبني هذا االكتشــاف ، بدال من ان 

يتعاونوا على سبل مكافحة املرض .
وبغــض النظــر عــن املــدى الدولي 
للعمــل العلمي ، وهو الــذي ما يزال 
مبتوراً بســبب املنافسة الضاربة بني 
االمم – الدولة ، يتوجب على الرئاســة 
االميركيــة الكثيــر على الســاحة 
الداخلية . فعلى الرئيس ان يشــكل 
العلمية  للجهــود  االولــى  القاطرة 
التوازن  ،وان يوفر  واالبحاث املتقدمــة 
املطلــوب بني تدخل الدولــة مبا فيها 
العقود والهبات التي تشــرف عليها 
احلكومــة ، وبــني القطــاع اخلــاص 
،وباالخص اجلامعات الكبرى ومختبرات 
التكنلوجيــا املتقدمة . وتتقد اميركا 
الدول في تخصيصها جــزءا  ال باس 
بــه مــن ايراداتها للبحــث والتطوير 
وهذه الريادة تستحق الدعم املتواصل 

والتوسيع املستمر .
وعلى الرائس ايضا ان يستبق التصادم 
في بعــض اجملاالت بني االكتشــافات 
األدبيــة  اجملتمــع  وقيــم  العلميــة 
واألخالقية ، وان يوفــر االلية املعنوية 
او في احللول  باألشراف على  الكفيلة 
عند احلاجه ، وقد ادرجنا مثال لها في 
الفصل السابق عن االجهاض. ومن بني 
اجملاالت االخرى التــي تتحول مواضيع 
التي تشــمل  تلك  ســاخنة وملحة 
التقدمات البيولوجية على مستويات 

،ال ســيما اجلينوم واالستنساخ  عدة 
اخللوي واملســؤولية في هــذه االمور 
،كما  ادبية  مســؤولية  فقط  ليست 
يشير اليه انهيار سوق الناسداك  فور 
املشــترك  كلنتون_بلير  بينان  صدور 
في 14 اذار )مارس( 2000 عن مشــروع 
اعالم  . فبمجــرد  االنســاني  اجلينوم 
الــوزراء  ورئيس  االميركــي  الرئيــس 
)ان املعلومات االساســية  البريطاني 
عن اجلينوم االنساني ، مبا فيه سلسلة 
وتفرعاتهــا ، هي معلومات حرة يجب 
توفيرها  مجانا للعلماء في كل مكان 
( انهار مؤشر االسهم في سوق البيو 
التكنلوجيــا اكثر مــن 10 نقاط في 
غضون ساعات . وال عجب ، فاالقتصاد 
يختلط باالخالقي والقانوني بشــكل 

مميز في عصر العوملة . 
واذا كان العلم يتقدم بسرعة مذهلة 
، كما فــي االنتصار الذي احرزه الطب 
– مرحليــا علــى االقــل – على مرض 
االيدز في البــالد الغنية ، فقد ضاعت 
االصــوات التي نبهــت منذ منتصف 
الثمانينات من اخطار تفشــي املرض 
العضال في العالــم ، وكانت افريقيا 
منــذ ذلــك احلــني  جتابه احد اشــد 
احلديث  تاريخها  في  ضراوة  التحديات 
جراء انتشــار الوباء القّتال فيها .بعد 
والتحذيرات  التنبيهات  من  مجموعة 
في اوساط عديدة ، وال جواب ملن تنادي 
، بات املــرض يطال فــي بعض الدول 
األفريقية  نصف الســكان الراشدين 

رغم توافر املعروفة بالعالج املثلث في 
الغرب ، فان سعرها الباهض وسياسة 
التسويق الباهظة جعلتها بعيدة عن 
متناول شعوب القاره األفريقية ، وفي 
وقت نفسه يصعب على دول افريقيا 
الوســطى واجلنوبيــة احملافظة على 
عدد سكانها ، فيســلب املرض فيها 
مستقبل شعوب بكاملها. ولو توفرت 
قيــادة أميركية نبيهه ســنه 1985 ، 
لتجنب العالــم كارثه محتمة  ، وقد 
دقه االخصائيون ناقوس  اخلطر يومها 

.
في حني زهقت بال داع ارواح املاليني من 
ارواح االبرياء فــي افريقيا وغيرها من 
الدول . وحترك العاملي ضد مرض االيدز 
ضروري اليــوم اكثر من اي وقت مضى 
، وقــد باتــت الكارثة تشــكل خطرا 
داهما في سائر املعمورة .ومره اخرى ان 
اميــركا وحدها  قادرة  على قيادة مثل 

هذه احلملة العلمية .
فشــركات األدويــة يهيمــن عليهــا 
السوق، وهي ليست مستعدة  منطق 
للتجاوب الزمة االيدز في العالم الفقير 
، ممــا يجعل اطار التحرك للمســتوى 
املطلوب النشاء برامج علمية واسعة 
النطاق مرهونة بأقدام اإلدارة األميركية 

على تصدر احلملة داخليا ودوليا .
واذا كان مثل هــذا االقدام نادرا اليوم . 
اال انه لم يكن غائبا عن بعض االدارات 
األميركيــة الســابقة عندمــا حدّت 
من قســوة التاريخ وطوعت مســاره 

املســتعصي . وتاريخ العلــم يترادف 
في العصر احلديث مع جناح مشــاريع 
مانهاتن  غرار خطيــه  عمالقه علــى 
التي ادّت الى تدجــني الطاقة النووية 
. ومشــروع ابولو الــذي ادى الى وصول 

االنسان الى القمر .
وفي هذا اجملــال . وفي ضوء روح علميه 
في اميركا . من املستحسن استدراج 
العبر من الثورات العلمية الســابقة ، 
وان لم تكن ، باســتثناء البعض النادر 
مســّيره من جــان احلكومــات . فقد 
تساعد الدولة على بروز علماء من طراز 
البرت اينشــتاين ،اال اّن دعمها )ملدينه 

العلم ( غالبا ما يكون غير مباشر.
وعلى هذه اجلبهــة ال مجال للخوض 
في تكهنات علميــة تفتقر الى الدقة 
. عندما يكون الهــدف واضحا , ميكن 
العلمي  اجلهــد  تشــجيع  احلكومات 
لتحقيقــه ، لكن ميكنهــا ايضا انت 
تخطئ متاما . يكفي هنــا العودة الى 
. مبــا فيها تلك  تنبؤات اخلمســينات 
املتعلقــة مبركز االنســان في الفضاء 
الدراك ان االمــور لم تتقــدم كثيرا عن 
اجنازات نيل ارمســترونغ ســنه1969 . 
ولم يتقدم النقل التجاري اجلوي كثيرا 
منــذ اختراقات طائــرة الكونكور في 
الستينات،  بالرغم من الزيادة الهائلة 
في الســفر ، وكان مرتقبــا آنذاك ان 
تستغرق الرحلة من نيويورك الى لندن 
في نهاية القرن اكثر من نصف الوقت 

الذي كانت حتتاجه عام 1970 .

يتناول كتاب "الديمقراطية في أميركا" للباحث والخبير شبلي مّلط، ظاهرة مهمة للغاية على الصعيد العلمي وعلى الصعيد السياسي، 
أال وهي تشريح العملية الديمقراطية، وتشريح النظام الديمقراطي، ولعل أفضل طريقة إلنجاز هذا الهدف المهم في عالمنا وفي 
بلدنا الباحث بلهفة عن انموذجه الديمقراطي أنه يرتكز على دراسة حالة عيانية مهمة وهي حالة الديمقراطية في الواليات المتحدة.
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الذي يعدّ أهم المراجع المتاحة لدراسة هذه التجربة.
وكذلك تكمن أهمية الكتاب في أنه يشير الى التحوالت الجديدة في العالم الراهن وهي تحوالت البد من وضعها في إطارها التاريخي 
واإلنساني.وهو أيضا يرسم الطريق لمجتمع بل عنف، ومجتمع يرتكز على التعاون والتفاهم اإلقليمي المرتكز على نشر قيم المساواة، 

ومحاربة الفقر، ونبذ االستغلل االقتصادي للشعوب.
كما أنه يتيح للقارئ إدراك إمكانية خلق نظام عالمي واسع من دون أوهام التسلط اإلمبريالي أو الدكتاتوريات األيديلوجية، ويعلي 

بشكل كبير دور العدالة والقضاء في تنظيم التوازن االجتماعي وتعزيز القيم الحضارية واالنتصار للعدل والحياة.
تنشر "الصباح الجديد" حلقات من هذا الكتاب كإسهام في تعميق الجدل والمعرفة وتوسيع دائرة العلم بالمناهج والمراجع الضرورية 

للعملية الديمقراطية بنحو عام وفي العراق بنحو خاص.
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حوارات مع جرجيس فتح اهلل*

نوري سعيد 
س: في احلديث عن نوري سعيد نود أن 
نعرض هذه املالحظــة. اعتاد املؤرخون 
وكتاب الســير العراقيــون عموماً أن 
السعيد عندما  نوري  يحشروا اســم 
امللكي وعلى  العهد  بالبحث  يتناولون 
طريق املقايســة بالعهــد اجلمهوري 
الذي تاله. ثم يعزون الى شخص )نوري( 
كل املساوئ التي سجلت لذلك العهد 
أو غالباً بوصفها حصيلة سياســته 
اسمه  يضعون  كما  لإلنكليز  املمالئة 
في صــدر قائمة أولئك السياســيني 
العراقيني ورؤســاء احلكومــات الذين 
عبثــوا بالدســتور وهــزأوا باملبــادئ 
الدميقراطية واجتــرأوا عليها وصادروا 
العقائد  وحاربــوا  العامــة  احلريــات 
ماهو  الشــاذة  العقابية  باملراســيم 
رأيكــم فيه بوصفكم كتابــاً ومؤرخاً 
وسياســياً ؟كيف تقومون دوره وتأثير 

سياسته على مقدرات البالد؟
ســأحول جهدي لكنــي أريد قبل كل 
بأن ما ستسمعه مني  التأكيد  شيء 
حول هذه الشــخصية ليس محاولة 
بناء سيرة على خطوط مستحدثة وال 
هو حصيلة أو عصــارة مركزة ألفكار 
راودتني فجأة بوحي من ســؤالك فقد 
ســبق لي أن جاهرت بها ودونتها في 
كتب ومقاالت تاريخ بعضها يعود الى 
اكثر من عقد واحد من الســنني وهي 
تختلف كثيراً عما متب عنه وتناقض 
ما نــزل بحقه من منزله املســلمات 
التي ال يأتيها ريب السيما ازاء مواقف 
معينة له من أحداث جســام ووقائع 
فاصلة من تأريخ العراق احلديث فسرت 
ال  ثوباً  على غير حقيقتها وكســيت 
باألقالم من عددناهم من  تســتحقه 
الوقائع  أو مســجلي  املؤرخني  طائفة 

الكتاب عموماً  من  باألحرى  التاريخية 
السيما ذلك الركام الهائل الذي تخلف 
لنا من الدراســات التاريخية اجلامعية 
الســطحية الغثــة طوال ســنوات 
منه  الوحيد  والقصد  املاضية  الثالثني 
نيــل درجة علميــة ال البحث للبحث 

نفسه 
وأقول بصراحة وأســف بالغ ان حقائق 
كثيرة شوهت في هذه الكتب ومعها 
شــوهت صوره اصحــاب األدوار فيها 
واعطي بعضها منزلة تقدير ليســت 
اهالً له  ورفــع اصحــاب االدوار فيها 
الى  منزلة في التاريخ ال يستحقونها 
فمتــى يكتب هــذا التاريخ بشــكل 
صحيح ليت شعري ؟ ومتى سيفصل 
اخلــراف عن اجلــداء لتــرى الوقائع وال 
والالعبون مبنظــار احلقيقة؟  أحــداث 
ومتى تصدر االحكام بعيداً عن االهواء 

والنزوات؟
كثيراً ما وقع صانعــو التاريخ ضحايا 
االجواء السياســة اآلنية التي سادت 
بالدهــم بكل اعاصيرهــا وعواصفها 
ضحايا أولئك الذين يفترضون السيء 
مقدماً فيغفلون اجليــد  أو اجليد  أوالً 
فيسقطون السيء من االفعال وهؤالء 
هم املصابون بعمى االلــوان ال مييزون 
غير مــا تطلق عليه "ابيض" مما نطلق 
عليه "اسود" واألبيض واألسود  وهما 
ليســا من االلوان في شــيء فأولهما 
هو فنــاء االلوان كما تريــك التجربة 
العلمية وثانيهمــا ال يعد من االلوان 
قط وما ليسا من الطبيعة في شيء 
وللطبيعــة الوان شــتى ال تقع حتت 
االلوان  االف  حصيلــة  والتاريخ  حصر 
ولذلك  الطبيعــة  بها  حفلــت  التي 
كان فــي رأس العلــوم االجتماعيــة 
الشعوب  مدرسة  بوصفة  واالنسانية 
واحلــكام والكل يســتمد منه تلكم 
التي تســاعده في  الدروس والتجارب 
مواجهة مشــكالت احلاضــر واملاضي 

والتخطيط للمستقبل االفضل  وهو 
فضالً عن هذا معهد أخالقي نســيج 
وحده ترتاح النفس البشــرية الرتياده 
والســماع منــه لتجد فــي اعطافه 
وثناياه ذلك املزيج الفــواح من املتعة 
الذهبيــة واحلكمــة والســلوى  حرم 
شــريف ال يجمــل تدنيســه باقحام  
العاطفة واالنحياز فيه و اال فهو تزوير 

واعتداء على الطبيعة والواقع 
ال أريد اإلطالة وأعود الى نوري السعيد  
ألعلمك أوالً  بأني أحد الذين طالتهم 
غائلة مراسيمه القمعية الشاذة التي 
كادت تقضي على حرية التعبير والرأي 
ونالني االذى منها كما نال غيري ولقد  
كنت لهذا وذاك من متابعي سياسته 
في بحار ان احلرب الباردة وموافقه من 
خالل صراعــه العنيف مع جمال عبد 
الناصر كمــا طالعات الكتابني اللذين 
الفا عنــه باللغة االنكليزيــة وكتاباً 
اخــرا باللغة العربية صــدر في بغداد 
قبــل صدور كتابي "العــراق في عهد 
قاسم" بسنه واحدة على أغلب ظني 
وبالضبط فــي عام 1988وأنــا االن أذ 
احتدث عن صاحب السيرة فال أجد في 
ذهني مــا يفيدني من الكتابني االولني 
وال ما يتفق  من الكتاب الثالث مع ما 

سأتناوله هنا 
اال اني سأتصدى للكتاب الثالث في ما 
بعد بسبب ميت الى  ما نوهت به حول 
التعامل الصحيح مع التأريخ واغفال 
ما يجب ذكرة ال سيما بالتشوية الذي 
اماله هــذا العهد الذي ســمي خطاً 

بالعهد اجلمهوري 
س: ســأعترضكم هنا ماذا تســمون 
العهد الذي ســاد العــراق بعد الرابع 

عشر من متوز اذن ؟
لك أن تطلــق عليه أي شــيء لك أن 
تختار له ايه تســمية باستثناء كلمه 
جمهوري "او جمهورية" فكل ما ساد 
عســكرية  دكتاتورية  انظمــة  بالدنا 

وشبه  عســكرية وتوتاليتارية )حكم 
احلزب الواحــد( تروح وجتيء على ظهور 
الدبابات  وهزمي  املدافع وانفالق القنابل 
وازيز الطائرات ان وصف االشياء بغير ما 
تستأهل هو جزء من التزوير التاريخي 
وهذه النظم لم يكن للشعب العراقي  
ارادة فــي اقامتها بــل كان يفاجأ بها 
واملقام ال يتســع للخوض في املوضوع 
واحلديث  االن عن نوري الســعيد وأريد 
أن اميز في حياته السياسية مرحلتني 
اوالهما تبدأ بتأسيس الدولة العراقية 
وتنتهي في العالــم 1946 وهي بداية 
الثانية  املرحلة  الباردة  وبدايــة  احلرب 
من حياة هذا السياســي في املرحلة 
االولى كان الســعيد واحــداً من عدة 
رؤساء حكومات يتامرون احدهم على 
االخر ليفوزوا باحلكم هزأوا واستخفوا 
باملثــل الدميقراطية وعبثوا ما شــاء 
لــم العبث باملبادئ التــي نص عليها 
وان كان ملثل هذا  القانون االساســي 
الشر من درجات فمن يلقي نظرة على 
ســجل احلكومات املتعاقبة ســيجد 
لم  السعيد اهونهم شــراً فهو مثالً 
يصدر  قانون اسقاط اجلنسية السيء 
الصيت في آب 1933 وانا أصدره رشيد 
علي الكيالني وهو لم يصدر  مرسوم 
)قانون( املطبوعات في عام  1934 وهو 
أول قانــون يحد حرية الرأي  والنشــر 
وامنا اصدره رشــيد علي الكيالني وهو 
خالف نوري رجل قانون ونوري  لم يصدر 
مرسوم اإلدارة العرفية في العام 1935 
وانا شرعه ياســني الهاشمي  هو لم 
يصــدر القانــون )51( للســنه 1938 
املعروف بقانون املكافحة الشــيوعية  
واآلراء الهدامة ومرسوم منع الدعايات 
املضرة_بل اشترعهما جميل املدفعي 
ووضعهما في يد عبد الكرمي قاســم 
ليلهب بهما للظهــور فكوفئ بزيارة 
لــه في منزله وهو علــى فراش املرض  
وقبلهــا ببضعه أيام كان )الســعيد(  

يطــارد في شــوارع بغداد متلمســا 
لنفسه ســبيل النجاة وهو لم يصدر 
الذي  النقيبة  القبيح السيء  املرسوم 
زج املئات اثــر مئات من املثقفني وكبار 
املوظفني والعقائديــني في املعتقالت 
األمن  الصيانة   ))مرســوم  املســمى 
العام وسالمة الدولة( في العام 1940 
وانا شرعه رشيد  عالي الكيالني ذلك 
الرجل القومي البطل الذي مازال يرفع 
عدد كبير من املؤرخني اســمه خفاقاً 
املؤثل في ميدان  بني أسماء الشــرف 
النضــال القومي العروبــي والوطني 

معاً.
 ومــن بني كل هــذه  القوانني املقيدة 
للحريات العامة  بالعقوبات الشديدة 
التي تفرضها يســجل التاريخ لنوري 
منها مرســو قصير العمر أصدره في 
عام 1931 بعنوان مرسوم صيانة االمن 
انتهاء اضراب  الغي فــور  في األحزاب 
مفتعل قام به منافســوه على احلكم 
مبنايبة االضرابات التي عمت بغداد اثر 
عقد املعاهدة العراقية االنكليزية وله 
أيضاً مرســوم مراقبة النشر شرع في 
1939 ملنــع دخول الكتب الشــيوعية 
في  الطوارئ  ومرسوم  وغيرها  والنازية 
للحد  عني السنه وقد شرع خصيصاً 
من نشــاط الدعاية النازية والفاشية 
الثالثة  املراســيم  تــرق هــذه  ولــم 
بوظائفها وآثارها وقسوة احكامها الى 
اآلثار املدمرة التي خلفتها املراســيم 

األخرى في حياة العراقيني. 
ال نكران في أن )نوري( استخدم لفائدته 
تلك القوانني التي  شرعها زمالؤه فيما 
بعد  بل وتفنن في استخدامها  مبختصر 
القول كان مجرد واحــد من ثمانية أو 
سبعه رؤساء وزارات تداولوا احلكم في 
تلــك الفترة  اال انه كان أقل انانية  من 
اكثرهم ايثاراً وجتــرداً وبرز  مفرداً علماً 
بينهم بعفة وخصاصة ولم يستخدم 
قط مركزه ملغنم كمــا فعل  األيوبي 

وياسني  ســليمان  وحكمت  واملدفعي 
الهاشــمي وأخيراً رشيد علي أكثرهم 
واجراؤهم  للمنصب  واستغالال  طمعاً 

على امتهان القانون.
 ميزت له فــي هذه املرحلــة مواقف 
حاسمة في تاريخ العراق كشف فيها 
عن اصالة تفكيــر وبعد نظر  وحكمه 
احلقيقيني  امللهمــني  بالزعماء  تليــق 
أي أولئــك الذين متيــزوا بتلك الصفة  
 )kharizma كارزما( عليها  نطلق  التي 
اآلشــوريني  قضية  من  موقفه  واولها 
في عــام 1933أيام وزارة رشــيد علي 
التــي أطلــق عليها املؤرخــون وصف 
)الــوزارة القوميــة( وكان نــوري فيها 
وزيــراً للخارجية يرافــق امللك فيصل 
فــي اوروبا فقد آثــر الكيالني أن تنجر 
الى تلك املذبحة املريعة في 13آب وما 
بعده في قرية ســميل ودهوك وفيها 
فتــك اجليش العراقي خالل ســاعتني  
بثالثمائة وسبعة عشــر آشورياً اعزل 
اعلنوا والءهم للحكومة  وشــجبهم  
املسلحة  )الســلمية(  املســيرة  تلك 
التي قادها زعماء منهم الى ســورية 
ففروا مــن قراهم ليتحتمــوا بالعلم 
العراقي في قرية )ســميل( وســلموا 
اســلحتهم  طواعية  للسلطة اثباتاً 
حلســن نواياهم وبينهم نساء واطفال 
فشــلت الرقيات التي كان  يبعث بها 
)فيصل( و )نــوري( حلمل الكيالني على 
العدول عمــا انتواه لهؤالء من مذبحة 
شنعاء مازال اآلشــوريون يقيمون لها 
في جميع  والذكرى ســنوياً  املناحــة 
اقطار العالــم منذ ذلك اليوم انك جتد 
هذه البرقيات وفيها اســم )نوري( في 
اجلزء الثالث من كتــاب تاريخ الوزارات 
)نوري( موقفاً  العراقية للحسن ووقف 
شــجاعاً حدياً ضد الدعاية النازية في 
البالد تلك التــي ادت  الى قيام احلركة 
الطائشــة الرعناء التي عرفت بحركة 
رشــيد علي أو حركة مايس وبكل  ما 

صبت علــى رؤوس الشــعب العراقي 
من كوارث  ومحن وويــالت كان )نوري( 
وراء حركة املقاومة لها ووراء تشــجيع 
آخرين  واقطاب سياســيني  الوصــي  
للوقــوف ضدها فتم القضــاء عليها 
قبل أن يســتفحل امرهــا باالقل من 
اخلسائر وحيل دون وقوع العراق باألخير 
بني فكي احلرب العاملية بأسوأ احلظوظ 
من املصائر التي آل اليها كان شــعب 
وبلــد وطأتــه احذية اجليــش األملاني 
واحلرس النازي يطير صوابي وال أكتمل 
–كلما قرأت في كتاب  ملؤرخ  أو مؤلف 
سياســي نعتاً حلركة مايس من أمثال 
احلركة الوطنيــة او احلركة التحريرية 
او غيــر ذلــك مــن صفــات التبجيل 
والتعظيم  وبوصــف  عملية مذبحة 
ســميل )بقمع التمرد االشــوري (كان 
هؤالء  الكتاب سامحهم اهلل ينظرون 
الى حركه الكيالنــي  بوصفها حركه 
ضد الهيمنــة  االنكليزية على العراق 
التــي كان )نوري(قطبهــا وقد وجدت 
هذا النعت لها في الكتاب الذي الفته 
)سعاد رؤوف شير محمد(بعنوان )نوري 
العراقية  السعيد ودوره في السياسة 
حتى العام 1945( وهو باألصل رســالة 
كتبت بقصــد نيل درجة املاجســتير 
ببغــداد ذكر في   1988 وطبعت فــي 
غالفها وفــي خامتتها اســم الدكتور 
كمــال مظهر أحمد مراعاً للرســالة 
ومشرفاً عليها فتساءلت :أهو من رأي 
أن توصف تلك  املراجع ايضاً  االســتاذ 
احلركة الرعناء بالتحــرر أم هو اغضاء 
مجامل ملن سبق فشرفها بتلك املنزلة 

التي ال تستحقها ؟

*اجــرى احلــوارات الســيدان مؤيــد 
طيب وســعيد يحيــى والكتاب من 
منشورات دار أراس للطباعة والنشر، 
األولى  الطبعــة  اجلمل،  منشــورات 

2012

يرسم الراحل جرجيس فتح اهلل أفقًا فكريًا وسياسيًا نادر المثال فهو بهذا العمل يتطرق إلى زوايا وأحداث وشخصيات كان لها 
أدوارها المميزة سلبًا وإيجابًا في التاريخ العراقي. ومما يلفت النظر في هذه النصوص التي وردت في كتاب رجال ووقائع في 

الميزان أنها أضاءت بنحو دقيق لحظات وأحداثًا ومسالك فكرية وشخصية وثقافية وتاريخية لم يتطرق إليها احد قط.
"الصباح الجديد" تقدم قسطًا وافرًا من هذه اإلضاءات كما وردت على لسانه لجمهور لم يطلع عليها في السابق بمعزل عن عمق 
ثقافة هذا الجمهور او صلته بالسياسة العامة. إنها ليست أفكارًا فحسب وإنما هي شهادات تنطوي على نبوءات مثيرة للدهشة 

عن اثر المناهج واأليديولوجيات والشهادات التاريخية السابقة لألشخاص الذي يجري الحديث عنهم ويسهم الراحل جرجيس 
فتح اهلل في تصحيح الكثير من المواقف والتصورات والوثائق السياسية المرافقة لمواضيع الحديث. كما ان أفكار السيد فتح اهلل 
تستكمل في أحيان كثيرة ما كان نصًا لم يكتمل في الماضي.  إننا من دواعي االحترام والتبجيل لهذه الشخصية النادرة نسطر 

عددًا من هذه األفكار في الكتاب المذكور" رجال ووقائع في الميزان".
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متابعة الصباح الجديد: 

قد نظن أننا أكثر احلضارات تطورًا، 
بالتكنولوجيا  متتعنــا  إلى  نظرًا 
احلديثــة واألجهــزة التــي تعّمر 
منازلنا، لكن ما اكتشــفناه مع 
القدمية  احلضارات  أن  الوقت  مرور 
كانت علــى قدر كبير من التطور 

أيًضا، ورمبا كانوا أكثر منا ذكاًء. 
ومــن االختراعــات القدمية التي 
االختراعــات  أغــراض  حققــت 
احلديثة نفسها، »بطارية بغداد« .

احلياة  شــريان  هــي  الكهربــاء 
توقفــت،  وإذا  اآلن،  احلديثــة 
تتوقف اإلضــاءة، وتتعطل بعض 
املواصالت، ويختفــي »اإلنترنت«، 
وعليه تتوقف العديد من املصالح 
األخرى، ولذلك جتــد صعوبة اآلن 
فــي تخيل احلياة مــا قبل ظهور 
الكهرباء،والســؤال هنــا : كيف 
كان يعيــش القدمــاء قبل آالف 

السنني من دونها؟
في عــام 1938، في أثنــاء عمل 
إحــدى البعثات األثريــة األملانية 
في منطقة خوجوت رابو بجنوب 
شــرق بغداد، عثر األثــري األملاني 
فيلهلم كونيج على جرة طينية 
13 ســم، وحتتــوي على  طولها 
أسطوانة نحاسية، بينما ُغطيت 
بقضيــب من احلديــد، ولم يجد 
تفســيرًا ملا تقوم به تلك اجلرة أو 
مهمتها قدميًا، ولكن بعض اآلراء 
رجحت أنها استعملت منذ آالف 
ولذلك  الكهرباء،  لتوليد  السنني 
بغداد«  »بطاريــة  عليها  أُطلــق 

والتي يصل عمرها إلى 2000 عام.

بطارية بغداد
»إنهــا واحدة من ألغــاز احلياة«، 
هكذا وصف بول كــرادوك، خبير 
علــم املعادن في الشــرق األدنى 

القدمي، بطارية بغــداد، مؤكًدا أن 
أشارت  الذي  األثري  الكشف  هذا 
إلى معرفة  املعدنيــة  محتوياته 
القدماء لكيفية توليد الكهرباء؛ 
حتّول إلى لغز أثار فضول العلماء 
منــذ أن ُعثر عليه، خاصًة بعد أن 

اكتشــف علماء اآلثــار أن هناك 
أكثر مــن قطعة موجــودة حتت 
أراضي العراق، واستطاعوا العثور 

على ما يزيد على 10 منها.
في رحالت بحثــه األثرية بأراضي 
الكثير  فيلهلم على  عثر  العراق، 

املطلية  الفضية  املشغوالت  من 
الذهب،  من  جًدا  رقيقة  بطبقات 
وبعد عثــوره على تلك اجلرة التي 
ُسميت في ما بعد بطارية بغداد، 
رّجح – فيلهلم - أن تلك اجلرة كانت 
تســتعمل  في طلي املشغوالت 

الفضية بالذهب عن طريق توليد 
الكهرباء توليًدا بدائيًّا باستعمال 
ومواد ســائلة  واحلديد،  النحاس، 
مثل النبيــذ، وعصير الليمون، أو 
اخلل والــذي يســتعمل محلواًل 
ـا لتوليــد تيار  ـا حمضيّـً كهربيّـً
ُعثر على بعض  الــذي  كهربائي، 
آثاره في تلك اجلرات، وعلى الرغم 
من ذلك رفض بعض املتشككني 
إلى  تشير  والتي  فيلهلم،  نظرية 
أن القدماء قد عرفوا الكهرباء من 

قبلنا بآالف السنني.
مــن جانب آخــر :هنــاك بعض 
العلماء الذين آمنوا بأن تلك اجلرة 
قد تكون دلياًل على كوننا لســنا 
املتقدمة، وأن  الوحيــدة  احلضارة 
القدماء قد عرفــوا التكنولوجيا 
قبلنــا، ومن أهم تلــك األصوات 
التي ســاندت قدرة بطارية بغداد 
على توليد الكهرباء هي مارجوري 
سينشال، أســتاذة تاريخ العلوم 
والتكنولوجيا بكلية سميث في 

الواليات املتحدة األميركية.
كان هذا وقت أجــرت العديد من 
التجــارب مبســاعدة طالبها في 
بتلك  الكهرباء  لتوليــد  اجلامعة 
اآللــة، والتــي اســتطاعت من 
خاللها توليــد ما يقرب من واحد 
فولت فقط مــن الكهرباء، لكن 
كافًيا  كان  نظرهــا  وجهــة  من 
اســتعملت  اجلرة  تلك  أن  إلثبات 
من قبل لتوليد الكهرباء حتى لو 
كان القليــل منها، وهذا يعني أن 
املفهــوم التكنولوجي للكهرباء 
 2000 من  بالفعــل  موجودًا  كان 

عام.

»بطارية بغداد«.. هل عرف القدماء التكنولوجيا الحديثة؟
قضم األظافر أخطر مما تتوقع!

مثل ماليني األشخاص، لم تتوقف »كورتني ويتهورن« عن 
ممارسة عادة قضم األظافر ألعوام، لكن الطالبة اجلامعية 
تفاجأت الحقا بإصابتها بنوع نادر جداً من ســرطان اجللد، 

أدى إلى بتر إبهامها.
وبدأت البريطانية ويتهورن، البالغــة من العمر 20 عاماً، 
هذه العــادة العصبيــة بعد تعرضهــا للمضايقات في 
املدرسة في 2014، واستمرت بها حتى تطور األمر لإلصابة 

بنوع نادر من سرطان اجللد.
وعلــى الرغم من حتــول إبهامها اللون األســود تدريجياً، 
فإن الشــابة األسترالية أبقت األمر مخفيا عن أصدقائها 
وعائلتها ألربع سنوات، جتنبا للحرج، حسب ما نشر موقع 

صحيفة »ديلي ميل«.
وبعــد أن قررت زيارة طبيبة نفســية فــي نهاية املطاف، 
اكتشفت أنها تســببت بتخريب الظفر حتى تطور األمر 
إلى ســرطان نادر، يعرف باسم سرطان اجللد الالميني، ومت 

تشخيصه في يوليو املاضي.
وبعــد خضوعها لعمليات جراحية عــدة، ومحاولة إنقاذ 
إبهامهــا، أجبرت ويتهــورن على بتر جزء منه األســبوع 

املاضي.
وقالت ويتهورن: »لقد تســببت لنفسي بهذا األمر. األمر 
جنونــي عندما تفكر بالســرطان وعدد الشــباب الذين 

يقضمون أظافرهم«.
وأضافــت: »لقد كنت اســتعمل ظفــراً صناعياً إلخفاء 

إبهامي األسود«.
وفي ســن 16 عامــاً، تعرضت ويتهورن حلــوادث تنمر في 
املدرسة، مما تســبب بحالة التوتر والقلق التي بدأت عادة 

قضم األظافر.

فيس بوك في ورطة جديدة
بات موقــع »فيس بوك« للتواصــل االجتماعي في ورطة 
جديــدة، بعدما كشــفت بيانات حديثة انســحاب نحو 
نصف مســتعمليه الشــباب في أميركا، الذين تتراوح 

أعمارهم بني 18 و29 سنة.
وذكر موقع »ذا ديلي بيســت« أن استطالع رأي، أجنزه مركز 
بيــو لألبحاث، وجد أن عدداً كبيراً من الشــباب األميركي 
انســحبوا من فيس بوك خالل الســنة املاضية أو عّدلوا 

بيانات اخلصوصية.
وأوضحت الدراســة أن 44 باملئة من األميركيني الشباب 
»ما بني 18 و29 سنة« قالوا إنهم حذفوا تطبيق فيس بوك 
من هواتفهم في الســنة املاضية، مضيفة أن هذا األمر 

أزعج كثيراً القائمني على املوقع األميركي.
وأجنز االســتطالع بعد أيــام قليلة مــن فضيحة فيس 
بوك بشــأن انتهاك البيانات املرتبط بشــركة كامبريدج 

أناليتيكا.
وســأل االســتطالع املشــتركني عما إذا كانوا قد قاموا 
بتعديل بيانات اخلصوصية اخلاصة بهم خالل الـ 12 شهراً 
املاضية، وكان جواب »نعم« طاغيا على أكثر من 54 باملئة 
من شــباب الفيس بــوك، فيما قــال 12 باملئة فقط من 
املســتعملني، الذين تبلغ أعمارهم 65 أكثر، إنهم حذفوا 

التطبيق.
وتصاعــدت فــي اآلونة األخيــرة مخــاوف الكثيرين من 
مستعملي وسائل التواصل االجتماعي بشأن اخلصوصية، 
حيث باتوا يطرحون أكثر من ســؤال بشــأن اســتغالل 

بياناتهم الشخصية ألغراض جتارية وربحية.

ملونشريط

بطارية بغداد

متابعة الصباح الجديد: 
متر علينا اليوم الذكرى الـ37 على 
رحيل أحد أســاطير املوســيقى 
رياض  العمالق  والتلحني،  العربية 
الســنباطي الذى يعد رمزاً أصيالً 
للموســيقى واألغنية والقصيدة 
التلحني،  العربيــة فــي مجــال 
الشــرق  بكوكب  اســمه  ارتبط 
أم كلثــوم منذ ثالثينيــات القرن 
املاضي وأبدعا معــاً مئات الروائع 
املثال  منهــا على ســبيل  نذكر 
وليــس احلصر »األطالل«، أشــهر 

قصيدة مغناة في تاريخ القصيدة 
العربيــة، »ذكريــات، أروح ملــني، 
ســهران لوحدي، أنا في انتظارك، 

هجرتك، عودت عيني، احلب
كــده، أقولك إيه عن الشــوق، يا 
ظاملنــي، ثــورة الشــك، رباعيات 
اخليام، ســلوا قلبــي، ياللى كان 
يشجيك أنينى، أراك عصي الدمع، 
لســه فاكر، ليلي ونهــاري، أقبل 
وأخيراً  أجل عينيــك«،  الليل، من 
رائعة »القلب يعشق كل جميل«.
كما قدم الســنباطى أحلاناً رائعة 

ليلى  للفنانــة  اذ حلن  لآلخريــن، 
مراد العديد مــن األغنيات منها: 
»كلمني يا قمــر، يا حبيب الروح« 
وحلــن لوردة »لعبة األيــام، ال تقل 

لي« عام 1980. 
وحلــن للعندليــب الراحــل عبد 
احلليم حافظ أوبريت »حلن الوفاء« 
مع شــادية وحلن لكروان الشــرق 
الراحلــة فايزة أحمــد »ال يا روح 

قلبي«.
كان ريــاض الســنباطي صاحب 
مدرســة بــل كان جامعــة في 

التلحني، حافظ على املوســيقى 
الشــرقية األصيلة وكانت جميع 

أحلانه عنواناً لألصالة والرقي.
شــخصيته كانت قمة في األدب 
صوت  الشــديد،  وااللتــزام  اجلّم 
كوكب الشرق كتب ألحلانه اخللود، 
العربية ظهرت  القصيدة  عظمة 

في حلنه اخلالد »األطالل«.
مهمــا مر الزمن ســيبقى رياض 
السنباطي عالمة فارقة في تاريخ 
املوسيقى واألغنية العربية، ورحل 

عن دنيانا يوم 9 سبتمبر 1981.
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تراثيات

طارق حرب :
عن والي بغداد قره مصطفى باشــا وكلمة ) قره( 
تعني االســود باللغة التركية ،لذلك كان يسمى 
باألســود كصفة له ويســمى بالهــارب ألنه بعد 
واليته االولــى في بغداد هرب بعد عزله عن الوالية 
واختفى ســبع ســنوات حتى عفا عنه السلطان 

العثماني .
وكان يسمى سلحدار قره مصطفى باشا ألنه نال 
رتبة ســلحدار أي سالح دار قائد أو صاحب السالح 
وهي رتبة عالية في الدولــة العثمانية وهو تولى 
منصب الوزارة والباشا والوالي في بغداد ثالث مرات 
بشــكل لم يحصل عليه أي حاكــم ووال لبغداد 
طيلة العهد العثماني الذي استمر ملدة تصل الى 
خمســمائة ســنة فقد كانت فترة حكمه االولى 
سنة 1650 م وعاد مرة ثانية الى حكم بغداد سنة 
1664 وعاد مرة ثالثة الى حكم بغداد سنة 1666 م.

وتولى أحد املؤرخني وصفه فقال )كان يعامل الناس 
على اختــالف طبقاتهم معاملــة طيبه لطيف 
اجملاملة صبيح الوجــه حليم الطبع نافذ االحكام 
لم يكن يعرف الكبرياء والغرور وأقبلت عليه الدنيا 
ونال حظاً وافراً منها أبدى الزهد والدروشة وعامل 

الناس باحلسنى والرأفة(.
تولى قره مصطفى باشــا منصب والي بغداد بعد 
وفاة واليها الســابق حســني باشــا الذي مت دفنه 

بجوار الشــيخ عبد القادر الگيالنــي الذي كانت 
أيامه أشــبه باحللــم  الذي وافاه االجــل وهو في 
مقتبل العمر فعني مكانه قره مصطفى االســود 
الهارب ،الذي كان مــن رجال البالط العثماني ومع 
هذا السواد الذي يلقب به فقد كان صبيح الوجه 
وقد وافى بغداد في املرة االولى فحكم فيها حكماً 
كان يتوخى خير الناس غير ان شــغب اجليش غير 
النظامي املسمى االنكشارية وحترك املغرضني قد 
أدى الى تنحيته وتولى احلكــم في واليات ديار بكر 
وحلب والقاهرة لكن غضب عليه السلطان وعزله 
. وعندما كان حامالً أمواله ونفائســه في طريقه 
الى اسطنبول قرر الســلطان مصادرة أمواله فما 
كان منه اال أن يترك كل شــيء ويلوذ بأذيال الفرار. 
وبعد أيام دخلها متنكراً بزي درويش واختفى فيها 
لذلــك أطلق عليه مصطفى باشــا الهارب وبقى 
هارباً ثماني ســنوات لكن الســلطان عاد وشمله 
برعايته وعينه والياً ببغداد مــرة ثانية  فحكمها 
بعد واليها مصطفى باشا پمبوق أي القطني من 
القطن ولم يســتمر في واليته ببغداد سوى سنة 
واحدة حيــث مت نقله الى الشــام وتعيني ابراهيم 
باشــا الطويل والياً على بغداد مكانه ،ولكن هذا 
الوالي لم يســتمر طويال بعــد التمرد ضد الدولة 
العثمانية الذي قام به حســني أفر اسياب حاكم 
البصرة ذا االصول الســلجوقي ومن أم عربية الذي 

حتدى الدولة العثمانية واســتولى على األحســاء 
شمال السعودية الشرقي.

لم يســتطع والي بغــداد في القضــاء على هذا 
التمرد مما أدى الى عزله عن والية بغداد وملا كان قره 
باشــا االســود الهارب قد أصبح خبيراً في شؤون 
بغداد ووالياتها من خالل حكمها ملرتني لذلك صدر 
الفرمــان بتعيينه والياً على بغــداد للمرة الثالثة 
وحيث ان حســن افر أسياب متادى في طغيانه ولم 
يدفع واردات الدولــة العثمانية لذلك صدرت أوامر 
الدولــة العثمانيــة بعزله والعهــد لوالي بغداد 
االســود الهارب بتنفيذ ذلك  لــذا جمع قواته في 
الكرخ وزحف الى البصــرة عن طريق احللة وكانت 
حملة عسكرية كبيرة شنها والي بغداد وحصلت 
معارك شديدة اســتعملت  فيها السفن واملدافع 
وانتصر فيها الوالي وهرب حســني أفر اسياب الى 
ايران وقضى خمسة أيام في البصرة . وعاد بعدها 
الى بغــداد ومت تعيني وال جديد للبصرة الذي أضرم 
نــار حرب جديدة فــي البصرة، اذ قــاد والي بغداد 
االســود الهارب حملــة قضى فيها علــى التمرد 
اجلديد لذا أنعمت عليه الدولــة العثمانية وعلى 
ولده وأخيه باملناصب وبعــد حكم بغداد ملدة أربع 
ســنوات وحلاجة البصــرة الى اصالحــات كان قد 
اقترحها لذلك عهد اليه هذه املهمة ومت نقله والياً 

على البصرة.

األسود الهارب قره مصطفى باشا

مدينة ألعاب الزوراء في بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهنياً: اســتعد هدوءك واضبــط أعصابك، قد 
تظهر أخطاء وشوائب واشاعات مغرضة بحّقك، 
عاطفياً: املشــاكل تتراكم مع الشريك وبعض 
تصرفاته يثير اشــمئزازك فحــاول أن جتتاز هذا 

اليوم بسالم.

مهنياً: مســتقبلك في العمــل على احملّك، 
وخصوصــاً أّن املتربصني بك يــزدادون عدداً، 
فكن أكثر حذراً في خياراتك، عاطفياً: عليك 
أن حتّدد مســار العالقة بالشــريك، وهذا ما 

يجعل الصورة بينكما أكثر وضوحاً.

مهنيــاً: نقطة حتّول في مســيرتك املهنية 
تعيد تصويــب األمور ملصلحتك، وهذا ضربة 
حظ صائبة من جانبك، عاطفياً: الشــريك 
هو أكثــر املهتمني بوضعك، فاســتمع إلى 

نصيحته بانتظار تخطي هذه املرحلة.

مهنياً: افتح قلبك وعينيك، كن ذكياً واطلب 
املســاعدة قبل تأّزم األمور، ال أعتقد أّن احلّظ 
يخذلك، ومن املستحسن اللجوء إلى املرونة، 
عاطفيــاً: حب جديد، لكــن هنالك مطّبات 
يجب جتاوزها للوصول إلى الغايات املنشودة.

مهنياً: حتّقق ربحــاً، تبدأ جديــداً، وتهتم بآفاق 
واســعة وواعدةـ قد يعّرفك صديق بشــخص 
يثير حماســتك، عاطفياً: العبرة األساسية في 
العالقة بالشــريك تتمثل بعامــل الثقة الذي 

يجمع بينكما، وكل ما عدا ذلك يبقى تفاصيل.

مهنيــاً: يضع أحد الزمالء احلواجز في وجه 
مشــاريعك، واجهه بقوة وثبات وشجاعة. 
أثناء  لّينــاً  عاطفياً: اســتعمل أســلوباً 
مناقشة الشــريك في مواضيع حّساسة 

تهّم عالقتكما.

مهنيــاً: تفاءل باخليــر جتده، بانتظــارك أيام 
مزدهرة فيها جناح وسعادة وراحة على الصعيد 
املهني، عاطفياً: ال تنتظر من الشريك أن يعّبر 
لك دائماً عن مشاعره جتاهك، وتعيشان معاً 

استقراراً عاطفياً قل نظيره.

مهنياً: حاول أن تتقّدم بحذر وجتّنب املشككني 
في قدراتك، متلك من العزمية ما يكفي لفرض 
نفســك على اآلخريــن، عاطفيــاً: ال تغامر 
بعالقة عابرة، فمــن تعرفه أفضل بكثير ممن 
جتهله، وجتاربك السابقة خير دليل على ذلك.

مهنياً: تفّوقك في العمل يزعج بعضهم لكّنه 
يفرح بعضهم اآلخــر، وهذا طبيعي حني تكون 
دائرة الضوء، عاطفياً: محاوالت مســاعدة  في 
الشــريك يجب أن تتواصل حتــى النهاية، وال 

تستسلم للعراقيل مهما تكن صعبة.

مهنياً: قد يحاول بعضهم مســاعدتك في العمل، 
لكن ذلك يتطلب منك بعض التجاوب، فاملكابرة قد 
ال تكون في مصلحتك، عاطفياً: النبرة العالية التي 
تستعملها أحياناً مع الشريك قد تؤدي إلى توتر في 
العالقة بينكما، فحاول أن تكون أكثر ديبلوماسية.

مهنيــاً: ال تنفعل بســبب االنتقاد الذي 
هــه إليــك رب عملــك فهــو يريــد  يُوجِّ
مصلحتــك. عاطفيــاً: كــن صريحاً مع 
الشــريك، قد يفيد احلديث الواضح معه 

عالقتكما ويعمقها.

الدلو الحوتالجدي

مهنياً: حتــاول أن تكون منفتحــاً على الزمالء، 
إّن أي تصرف غير أخالقــي يؤدي إلى نتائج قد ال 
حتتملهــا. عاطفياً: األمر املطلــوب في العالقة 
بالشــريك هو الثقة التي تبقيكما على توافق 

تام، وكل ما عدا ذلك ثانوي.
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4. فرقــة دينيــة متصوفــة تضرب 

الدفوف o ندخل
5. نحطم o نصف إقامات
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إعالم الشباب والرياضة
اســتقبل وزير الشباب والرياضة 
عبطان،االسفيرة  احلســن  عبد 
العــراق جوان  لدى  األســترالية 
لونديز، من اجــل بحث عدد من 

امللفات املشتركة بن البلدين.
وقال عبطان خــال لقائه لونديز 
ان وزارة الشباب والرياضة قدمت 
اجنازات كبيرة في اجملالن الشبابي 
والرياضي سواء كان على صعيد 
املنشــأت الرياضيــة او مختلف 
الرياضية والشــبابية  البرامــج 
الشباب  وزارة  ان  التنموية، مبينا 
والرياضــة هــي الوحيــدة التي 
والتي  اخلمســية  اخلطة  قدمت 
األعوام  خال  اعتمادها  ســيتم 

املقبلة".
الى  العــراق يتطلع   " ان  واكــد 
توقيــع برتوكــول مشــترك مع 
اســتراليا في اجملالن الشــبابي 
تأثيــر مهم  لــه  ملا  والرياضــي 
".واشــار الى ان " الــوزارة لديها 
كاملة  واســتراتيجية  خطــط 

للقضــاء على البطالــة وتوفير 
ادارة  وفــق  للشــباب،  الفــرص 

وتخطيط سليم"
مــن جانبه أشــادت الســفيرة 

األســترالية جوان لونديز بجهود 
والرياضة، مبدية  الشــباب  وزارة 
للعــراق بجميع  عن دعم بادها 

اجملاالت اخملتلفة.

بغداد ـ عباس هندي*
بالكرة  الوطنــي  منتخبنــا  حقــق 
الطائــرة فــوزا مهمــا علــى فريق 
ليفســكي البلغاري بثاثة اشــواط 
التدريبي  لواحد ضمــن معســكره 
املقام حاليا فــي العاصمة البلغارية 
صوفيــا اســتعدادا لبطولــة كأس 

التحدي االسيوية.
وقــال عضو االحتاد املركزي املشــرف 
على املنتخب خالد بشير ان منتخبنا 
الوطني قدم مباراة رجولية ومميزة امام 

ثالث الدوري البلغاري فريق لفيسكي 
ومتكن من الفوز عليه بثاثة اشــواط 
لواحــد كانت على النحــو االتي “25 
23-” و”25 22-” و”17 25-” و”25 19-”.

واضــاف ان معســكر صوفيا اعطى 
لاعبــن دفعــة معنويــة لتحقيق 
نتائج مميزة في بطولة كاس التحدي 
ســتحتضنها  التــي  االســيوية 
ســريانكا منتصف الشــهر اجلاري 
وكلنا امل ان نحقــق نتائج مميزة في 
هــذه البطولة. واضــاف ان منتخبنا 

الوطنــي ســيخوض ثاثــة لقاءات 
مهمة ايضا مع اندية الدوري البلغاري 
املميزة  التدريبية  الوحدات  فضا عن 
املنتخب  مــدرب  بقيــادة  اليوميــة 
الوطنــي عــاء خلف الــذي يعمل 
جاهدا من اجــل ايصال الاعبن الى 
اجلاهزيــة التامة. يذكــر ان منتخبنا 
الوطني سياعب االمارات وسريانكا 

وكازاخستان في البطولة االسيوية.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الطائرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
واصل نادي القوة اجلوية العراقي، 
العاصمــة  فــي  حتضيراتــه 
احتــاد  ملواجهــة  اجلزائريــة، 
العاصمة، مســاء اليوم االحد، 
فــي إياب دور الـــ 32 بالبطولة 

العربية لألندية.
اجلوية  القــوة  وبرغم خســارة 
بهــدف نظيــف فــي مبــاراة 
الذهــاب، لكنــه يراهــن على 
خــوض مواجهــة مفصليــة، 
من أجل بلــوغ دور الـ 16.. وقال 
وليد الزيدي، نائب رئيس الهيئة 
الفريق  أن  اجلوية،  للقوة  اإلدارية 
العراقــي واجه عدة مشــاكل، 
إلــى اجلزائر، منها  حال وصوله 
االستقبال الباهت من إدارة احتاد 

العاصمة.
وقال الزيدي، إنه مت حجز معدات 

املكتب اإلعامي، مما تسبب في 
انقطــاع التغطيــة اإلعامية، 
لكن مت اســترجاعها بعد جهد 

كبير.
وأوضح الزيدي، أنه مت نقل املباراة 
صناعي،  عشــب  ملعــب  إلى 
منوًهــا أن الضغوطات لن تؤثر 
علــى الفريــق العراقــي، الذي 

سيقدم مباراة تليق باسمه.
باســم قاســم،  أكد  في حن 
مدرب القوة اجلويــة، أن املهمة 
صعبة للغاية، لكنها ليســت 
مســتحيلة، مشــددًا على أن 
الفريق عازم علــى تقدمي مباراة 

كبيرة في اجلزائر.
العراقي  الفريق  إن  باسم،  وقال 
مير بحالة جيدة، على مســتوى 
االســتقرار الفني والنفســي، 
اجلوية  القــوة  أن  إلى  مشــيرًا 

العربية،  البطولة  في  يشــارك 
للمنافســة على اللقب، وليس 
اخلروج من الــدور األول., وأوضح 
العشــب  إلى  املبــاراة  »نقــل 
الصناعــي، من أكبــر العقبات 
القرار يترك  أن هذا  أمامنا، كما 

عامات استفهام كثيرة«.
من جانبــه، عبر علــي حصني، 
الوافد اجلديد، عن غضبه من سوء 
استقبال خصمه اجلزائري، منوًها 
أنهم لم يتمتعوا بالترحيب اجليد.
وقال حصنــي، إن احتاد العاصمة 
لم يوفــر للقوة اجلوية، أبســط 
أمــور الضيافة، من ســوء فندق 
التدريب..  ماعب  وابتعاد  اإلقامة 
وأكد حصني، أن هذه العقبات لن 
القوة اجلوية، في  تؤثر على عزمية 
طريقه خلطف بطاقة التأهل من 

اجلزائر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يغادر وفد منتخب شــباب العراق 
الى العاصمــة القطرية الدوحة، 
مبعسكر  للدخول  املقبل،  االربعاء 
اســيا  لبطولة  حتضيرا  تدريبــي 
للشــباب. وقال مــدرب املنتخب 
الشبابي، قحطان جثير: بعد اعادة 
هيكلة املنتخــب لم تكن مهمة 
اختيــار الفريق ســهلة في ظل 
الفتا  العمرية.  الفئات  دوري  غياب 
الى: انه حاول من خال االختبارات، 
وبعــد رحلة مضنية، مــن اختيار 
قائمــة تضم 34 العبا، وســيتم 
اختيــار 23 العبا من هذه القائمة 
للدخول في معســكر تدريبي في 

قطر.
واشــار الى: ان معسكر قطر يبدأ 
مــن يــوم 12 من الشــهر اجلاري 
ويختتم في 21 من الشهر نفسه، 
ومن املؤمــل ان نخوض مباراتن او 
ثاثــا مع االنديــة القطرية. الفتا 
الفريق ســيغادر مباشرة  ان  الى: 
مباراتن  االمــارات خلــوض  الــى 
جتريبيتــن مــع منتخب شــباب 
والعشــرين  الرابع  فــي  االمارات 
الشهر  من  والعشــرين  والسابع 
اجلاري ، ضمن اطار اســتعداداتنا 

لبطولة اسيا.
واالداري  التدريبي  املــاك  ان  وبّن: 
الفترة  للمنتخب ســعى خــال 

الاعبن  اعمار  تدقيق  الى  املقبلة 
في املؤسسات احلكومية، والتأكد 
مــن صحــة معلومات جــوازات 
الســفر ، لتجنب أية حالة تاعب 
في االعمــار ، الننا نراهن على بناء 
جيل كروي بأعمــار دقيقة، حيث 
اعتمدنا على مواليد 1999 – 2000 
قائمة  ليكونــوا ضمــن   2001  –

الفريق.
الى ان قرعة بطولة اسيا  يشــار 
اندونيســيا  فــي  التي ســتقام 
وضعــت منتخب شــباب العراق 
فــي اجملموعة الثانيــة الى جانب 
منتخبات كوريا الشمالية واليابان 

وتايلند.

بغداد ـ الصباح الجديد:

تلقــى االحتــاد املركــزي لكرة 
ملواجهــة  عرضــن،  القــدم، 
ونيوزلندا،  بوليفيــا  منتخبــي 
اإلمارات، خال شــهر  وديا، في 
الثاني املقبــل.. وقال  تشــرين 
رئيس االحتاد عبد اخلالق مسعود 
، إن االحتاد ســيناقش العرضن، 
األسبوع  اجتماعه مطلع  خال 

املقبل.
أن تقام  املقــرر  أنه من  وأوضح 
املباراتان في 16 و20 من تشرين 
الثاني املقبل، وسيناقش االحتاد 
العرض مع اجلهاز الفني، التخاذ 
القــرار النهائــي.. وكان االحتاد 
الكوري اجلنوبي، اعتذر عن عدم 
إقامة مباراة دولية ودية جتمعه 
في  املقبل  الشــهر  بالعــراق، 

سيول.
كما، تلقى االحتاد املركزي، خطابًا 
إلقامة  الســعودي،  نظيره  من 
تقام  املنتخبن،  بن  ودية  مباراة 
في اململكة العربية السعودية، 

منتصف تشرين الثاني املقبل.
وقــال كامل زغيــر، عضو احتاد 
الكرة، واملشــرف على املنتخب 
الوطنــي،  إنهم تلقــوا طلب 
مباراة  بإقامة  السعودي،  االحتاد 
إعداد  مــع  بالتزامن  جتريبيــة، 

الفريقن لبطولة أمم آسيا.
وأوضح زغير، أن االحتاد العراقي 
يعتزم دراسة الطلب السعودي، 

مــع اجلهاز الفني الــذي يقوده 
املدرب الســلوفيني كاتانيتش، 
يوم غد.. يشــار إلى أن منتخبي 

يريــدان  ونيوزيلنــدا  فنزويــا 
وديًا،  الرافدين  أســود  مواجهة 

خال الفترة املقبلة.

املنتخب  صفــوف  واكتملــت 
الوطنــي بكــرة القــدم فــي 
وحدته التدريبيــة الثانية التي 

اقيمــت على ملعب فرانســوا 
حريــري في اربيــل ، حيث غادر 
الكويت  ملبــاراة  حتضيرا  الوفد 
الدوليــة الودية التي ســتقام 
اربعة  باستثناء  االثنن،  غٍد  يوم 
العبن اولهم العب فريق اتانتا 
االيطالــي علي عدنــان الذي مت 
فضا  قصيــرة  اجــازة  منحه 
على ثاثة من العبي الشــرطة 
وحســام  عطوان  امجــد  هم 
الذين  ناظم  ومصطفى  كاظم 

التحقوا أول أمس بالتدريبات.
الوحدة التدريبيــة األخرة التي 
شــهدت حضور رئيــس االحتاد 
ورئيس  مســعود  عبداخلالــق 
موســى  فالح  املنتخبات  جلنة 
مميز  اعامي  باهتمــام  حظيت 
فضا على حضور اجلمهور الذي 
قابل املــدرب كاتانتيش وماكه 

التدريبي بالتصفيق.
واجري منتخبنا الوطني وحداته 
التدريبيــة في اربيــل ثم غادر 
الــى العاصمــة الكويتية أول 
املنتخب  ملواجهة  أمس حتضيرا 

الكويتي يوم غٍد.
منتخبنا  ان  إلى  االشــارة  جتدر 
الوطني ســيلعب في نهائيات 
اجملموعــة  ضمــن  آســيا  أمم 
ايضــا  الرابعةالتيتضــم 
واليمــن  )إيــران  منتخبــات 

وفيتنام(.

»الوطني يالقي بوليفيا ونيوزلندا تحضيرًا لنهائيات أمم آسيا
غدًا.. بروفة األسود أمام الكويت

مباراة سابقة ملنتخبنا الوطني

عبطان مع سفيرة أستراليا
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العواصم ـ وكاالت:

البرتغالــي  املهاجــم  يكلــف 
كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس 
60 مليــون يورو ســنويًا، وهو رقم 
أعلى من ميزانيات العبي 14 فريقا 
بدوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة 

القدم )سيري آ(.
وبحســب بيانات نشرتها صحيفة 
)الجازيتــا ديللو ســبورت(، فإن ما 
يتحمله اليوفي سنويا جتاه رونالدو، 
يتجــاوز إجمالي مــا يتقاضاه كل 
العبي إمبولي )7.75 مليون( وسبال 
)21 مليــون( وكييفــو فيرونا )21( 
 )23( وبارمــا   )22( وفروســينوني 
)27( وجنوى  )26( وأتاالنتا  وأودينيزي 
)29( وساســولو )30( وبولونيا )34( 
 )37( وفيورنتينا   )36( وســامبدوريا 

وتورينو )43(.
ويصل الدخل الصافي الذي يحققه 
رونالدو سنويا بعد انتقاله لليوفي 
بعقد 4 مواسم مقابل 112 مليونًا، 
إلى 31 مليون يورو، وهو أعلى بـ21.5 
مليون يورو من صاحب املركز الثاني 

في البطولــة، األرجنتيني جونزالو 
هيجواين )9.5 مليون(.

يذكــر أن املتجر اإللكتروني لليوفي 
قد تعرض للتوقف في األيام االولى 
لإلعــان عــن الصفقة، بســبب 
الشديد على شراء قميص  اإلقبال 
الاعب البرتغالي.. ويقدر أن اليوفي 
ألــف قميص   60 أكثر مــن  بــاع 
لكريســتيانو منذ اإلعان الرسمي 
10 متوز بأســعار  عن الصفقة في 
77 يــورو للصغار و114  تتراوح بن 

يورو للبالغن.
وكسرت مســابقة الدوري اإلسباني، 
التعاقدات،  فــي  القياســي  رقمها 
والذي استثمرت   2019-2018 ملوسم 
884 مليــون يورو، بزيادة  فيه األندية 

%59 عن املوسم السابق.
 Football Transfer( وبحسب دراسة
Review( فــإن ناديــي ريــال مدريد 
وبرشــلونة كانا األكثــر إنفاقا خال 
الصيــف، لكن اســتثمارات النادين 
%30 من اإلجمالي،  لم تتجاوز معــا 
رغم أنها كانت متثل %80 قبل عشــر 

سنوات.
وتكشــف الدراســة أيضا أن النادي 

امللكــي ضخ اســتثمارات بنســبة 
%34 أقل من برشلونة، في السنوات 
اخلمس األخيرة، إذ أن النادي الكتالوني 
أنفــق 650 مليون يــورو مقابل 429 

مليون لريال مدريد.
وبذلــك أصبحت الليجا اإلســبانية 
ثالث أكثر الدوريــات إنفاقا في أوروبا 
هذا، املوســم بعد الســيري آ )مليار 
و41 مليون يــورو( والبرمييرليج )مليار 
و400 مليــون(,, ومت بيــع العبن من 
الليجــا بـــ795 مليون يــورو، بزيادة 
%18 عن املوســم الســابق، بفضل 
بيــع البرتغالي كريســتيانو رونالدو 
 117 مقابل  االيطالــي  ليوفنتــوس 

مليون يورو.
وســجل الريال بفضل هذه الصفقة 
رقما قياســيا في املبيعــات، بعدما 
جتاوز مبلغ الـ80 مليون الذي كان قد 
حققه من بيع اإلسباني ألفارو موراتا 
في  قبله..  الذي  املوسم  لتشيلسي، 
املقابل كان أكبــر تعاقد أجراه الريال 
هذا املوســم، هو اخلــاص بالبرازيلي 
فينيســيوس جونيــور، مقابــل 45 
البارسا فباع العبن  مليون يورو.. أما 
مقابل 134 مليون يورو، وهو ثاني أكبر 

رقم في تاريخه، بعدما باع قبل بداية 
املوســم املاضي، نيمار لباريس سان 

جيرمان.
البرازيلي  البلوجرانا العبن مثل  وباع 
باولينيــو مقابــل 50 مليــون يورو، 
والكولومبي يــاري مينا مقابل 30.2 
مليون والفرنسي لوكاس ديني بـ20.2 
مليون، ما يجعلــه ثاني أكثر االندية 
دخا من االنتقاالت في آخر موسمن، 
بـــ366 مليونا، خلــف موناكو الذي 

حقق 534 مليونا.
وأظهرت الدراســة أن أقــل عدد من 
الاعبــن األجانــب فــي الدوريــات 
األوروبيــة الكبرى هــو بالليجا، التي 
 ...59% تضم العبن إســبان بنسبة 
أن يوفنتوس هو  إلــى  كما أشــارت 
أكثر األندية استثمارا في التعاقدات 
بالقــارة، بعدما ضخ 256 مليون يورو 

هذا الصيف.
ويأتــي هذا الرقم فــي الترتيب، بعد 
استثمار باريس سان جيرمان املوسم 
املاضــي 418 مليــون يــورو، وإنفاق 
ريال مدريد 256 مليونا حن اشــترى 
كريستيانو رونالدو وكاكا وكرمي بنزميا 

في 2009.

صفقة »الدون« تساعد الليجا على كسر رقمها القياسي

كريستيانو يتفوق على ميزانية 14 فريقًا في الدوري اإليطالي

تقرير

كريستيانو رونالدو

الطلبة يختتم 
معسكره في األردن

مظفر جبار مدربًا 
للنجف

أربيل يضم السوري 
محمد رأفت

الشرطة يستغني عن 
البرازيلي سانتوس

بغداد ـ الصباح الجديد:
بغــداد ـ الصبــاح اجلديد:يختتم فريــق الطلبة، 
معسكره التدريبي املقام حالًيا بالعاصمة األردنية 
عمان ، وقال حيدر عبد الــرزاق، مدير الكرة بالنادي 
»وضــع الفريــق جيد جــًدا، واملعســكر التدريبي 
واملباريــات الوديــة زادت من متاســك وانســجام 
الاعبــن«، الفًتا إلــى أنَّ املســتوى الفني للفريق 
مينحنا التفاؤل بأن يشــهد املوســم املقبل، عودة 
الطلبة للمنافســة«.وأوضح »الطلبة ســيفتتح 
الــدوري مبواجهــة الديوانية مبلعب الكــرخ الذي 

اعتمده النادي أرضا له باملوسم اجلديد«.
يذكر أن الطلبة خاض 3 مباريات جتريبية مبعسكره 
في األردن؛ حيث خســر أمام شباب األردن، وفاز على 

اجلزيرة، واألهلي.

بغداد ـ الصباح الجديد
ت الهيئة اإلدارية لنادي النجف، املدرب مظفر  سمَّ
جبار، مدربًا للفريق األول لكرة القدم، خلًفا ألحمد 
خلف الذي ترك الفريق الرتباطــه بالطاقم الفني 

للمنتخب الوطني.
وقاد مظفر جبار، مساء أول أمس أول وحدة تدريبية 
للفريق بعد أن متت تســميته بشكل رسمي، ووقَّع 

العقد مع إدارة النادي.
يذكــر أنَّ الطاقم التدريبي، يضم إلى جانب مظفر 
جبار، املدرب املســاعد حيدر عبودي، ومدرب حراس 

املرمى إبراهيم سالم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعاقدت الهيئة اإلدارية لنادي أربيل بشكل رسمي 
وعلى سبيل اإلعارة مع العب منتخب سوريا ونادي 

الظفرة اإلماراتي، محمد رأفت املهتدي.
وقال املشــرف على فريق الكرة بأربيل، كوفند عبد 
اخلالــق،: »أمتمنا بالفعل صفقة املهتــدي، واإلدارة 
تعاقدت ســريعا مع املدرب الشــاب عمــاد عودة، 
وتســعى إلى ترميم صفوف الفريق بعد تأهله إلى 
الدوري املمتاز مــن أجل الظهور بشــكل مميز في 

املوسم املقبل«.
يشــار إلى أن محمد رأفت مــن املهاجمن البارزين 
في سوريا، ويبلغ من العمر 22 سنة، وانتقل بوقت 

سابق لاحتراف في الظفرة اإلماراتي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قرر نادي الشرطة االســتغناء عن احملترف البرازيلي 
كارلوس سانتوس، بسبب اإلصابة التي عانى منها 

الاعب خال فترة التحاقه بالفريق.
وقال هاشم رضا، املدير اإلداري للفريق، في تصريحات 
صحفية، إن اجلهاز الفني قرر االستغناء عن خدمات 
كارلوس سانتوس، بسبب اإلصابة التي يعاني منها 

الاعب وستبعده عن املباريات لفترة غير قصيرة.
وأضاف: »اإلدارة تســعى لتعويض رحيل سانتوس 
بضم العب محترف على مســتوى عــاٍل، وهناك 
جهــود إلنهــاء الصفقة خال فترة قياســية، ألن 

املوسم الكروي سينطلق بعد 7 أيام فقط«.

9:00 مساًء

مفكرة اليوم

اتحاد العاصمة ـ الجوية
البطولة العربية لالندية

عبطان يبحث مع سفيرة أستراليا 
تفعيل الجانب الرياضي بين البلدين

اليوم .. الجوية يالقي اتحاد العاصمة 
في إياب دور 32 للبطولة العربية

»الشبابي« يغادر إلى قطر
»وطني الطائرة« يفوز وديا  استعدادًا لنهائيات آسيا

على ليفسكي البلغاري
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الشهير  هوليوود  جنم  نعى 
سيلفستر ستالون صديقه 
النجم العاملي الراحل بيرت 
رينولــدز، الــذي توفي يوم 
اخلميس، إثر سكتة قلبية؟

حســابه  خــال  ونشــر 
الصور  مبوقع  الشــخصي 
"إنســتجرام"،  الشــهير 
بصديقه  جتمعــه  صــورة 
الراحل مــن كواليس فيلم 

."Driven"
قائًا:  الصــورة  على  وعلق 
"يوم حزيــن، رحل صديقي 
بيرت رينولدز، أنا أتذكر عام 

1979 عندمــا كان يخبرني 
بأنه كان يريد أن يســند له 
دور كلونيل تراومتان بفيلمي 
ولكنــي   )First Blood(
أخبرته أن هذا مســتحيل، 

ألن أجره مرتفع للغاية".

بوليــوود  جنــم  مــازال 
شــودهاري  جورميــت 
عشاقه  إبهار  على  يعمل 
ومحبيــه مــن مرتــادي 
صفحته الشخصية على 
موقع التواصل االجتماعي 

الشهير "إنستجرام".
شودهاري  جورميت  ونشر 
34 عاما  العمر  البالغ من 
صــورا جديــدة ظهر بها 
مميــزة خاطفة  بإطالــة 
مابسه  اختار  اذ  لألذهان، 
 bhurra " مــن تصميــم
" أمــا حذاؤه فــكان من 
 Andres  " مجموعــة 

."sendra
جورميــت  أن  يذكــر 
عرض  ينتظر  شــودهاري 
 "  paltan" اجلديد  فيلمه 
وتدور أحداثه بشأن احلرب 
عام  الصينية  الهنديــة 

.1962

األميركية  املمثلة  تألقت 
"جوليا لوي دريفوس" في 
جديدة،  تصوير  جلســة 
حيث نشرت عبر حسابها 
موقع  على  الشــخصي 
والصــور  الفيديوهــات 
من  صورًا  "انســتجرام"، 
جلســة تصوير خضعت 
لها، حيث ظهرت متألقة 
بفستان أســود، ووجهت 
 In" جمللة  الشــكر  جوليا 

."Style Magazine
دريفوس،  جوليــا  وكانت 
فازت بســتة جوائز  التي 
قد  التوالي  علــى  إميــي 
أيلول  شــهر  في  أعلنت 
سبتمبر من العام املاضي 
إصابتها  تشخيص  مت  إنه 

وقالت  الثدي.  بســرطان 
من  البالغــة  النجمــة 
العمــر 57 عاًمــا مؤخرًا 
بعــد تعافيها من املرض: 
"أشــعر أننــي مختلفة 
اآلن، أشــعر بشعور رائع، 
طاقة  لدى  بالقوة،  أشعر 
إلى  عدت  ولقــد  كبيرة، 
بخاف  القدمية  عاداتــي 
أنني ممتنة جدا بالطبع". 

سيلفستر ستالون

جوليا لوي دريفوس

جورميت شودهاري

أخبــارهــــــــــم

بغداد - كوكب السياب:
ألّنه عاش حيــاًة مجللة بالفقر والفاقة 
واحلرمان، ظّل جبار الغزي، الشــاعر الذي 
أنهكته احليــاة، غريب الــروح، تائهاً با 

مأوى.
وبعد ٣٣ عامــاً على رحيلــه الصامت، 
وموته حتت جســر اجلمهوريــة ببغداد، 
يســتحضر فنانون، "غربة روح" الشاعر 

الكبير.
ففــي جمعية الثقافــة للجميع، أقيم 
حفل استذكار للشــاعر حتّدث فيه كّل 
والشــاعر  فرحان  امللحن محســن  من 
بشــير العبودي، مبشــاركة امللحن عمر 

هادي.
الفنانــة  االســتذكار  جلســة  وأدارت 
التشكيلية بشــرى سميسم، فقدمت 
بعض ما خفي من حياة الشــاعر الذي 
عجز اإلنترنــت، مبا أوتي مــن رحابة، أن 
يوّفر معلوماٍت دقيقة عن سيرة الشاعر 

وقصص نصوصه الغنائية.
أشــارت سميســم، خال كلمتها، إلى 
إنهــا توّخــت الدقة في احلصــول على 
املعلومات، وبذلت جهداً في التواصل مع 
فنانني  العراقية، من  باألغنيــة  املعنيني 
الدقيقة  املعلومة  إلــى  للتوصل  ونّقاد، 
التــي تخــص حيــاة الشــاعر ونتاجه 

االبداعي.
وفيمــا لفتت إلــى أن "الشــاعر ُظلم 
إعامياً في حياتــه وبعد رحيله"، أكدت 
إن "ذلك لم يقــف حائاً أمام بقائه حياً 
في قلوبنــا، ملا قدمه من نصوص غنائية 
جميلة"، متســائلة: "من منا ال يطرب 
حينما يســتمع إلى )غريبة الــروح(، أو 
)يكولــون غني بفرح(، أو )مــا بّي اعوفن 

هلي(؟".
وفي كلمته، سلط امللحن محسن فرحان 
الضوء على جتربته االبداعية املشــتركة 
مع الراحل جبار الغزي، مستذكراً بعض 

من الذكريات التي جمعته به.
وقــال فرحــان، إن "احلديــث عــن جبار 
الغزي حديث ذو شــجون، فاملواقف التي 
جمعتني به كثيرة وال ميكن أن مُتحى من 

ذاكرتــي، وقد حلنت لــه أجمل نصوصه 
وأكثرها عمقاً وجمــاالً، منها ما ذكرته 
من  وغيرها  بشرى سميســم،  السيدة 

االغاني".
وأشــار فرحان إلى حياة الشاعر وما كان 
يتعّرض له من معاناة وقسوة، الفتاً إلى 
أنــه "وبرغم ذلك كان ميتلــك عّزة نفٍس 

وكرامة ال يوصفان".
فيما حتــّدث الشــاعر بشــير العبودي 
الغزي، وجلســاتهم  للراحل  رفقته  عن 
االدبيــة التي جتمعهم بالشــعراء زامل 
ســعيد فتاح، وناظم السماوي، وشاكر 
العماري، وحسن  راضي  وكرمي  السماوي، 

اخلزاعي، وغيرهم الكثير من الشعراء.
واســتذكر العبودي بعضــاً من طرائف 

اســتنطاق  وبديهته في  ومرحه،  العزي 
الشــعر لرغبته في احلصول على شيٍء 

ما من احد زمائه او اصدقائه.
الصعبة  الظروف  العبودي على  وتأسف 
التي أملت بالشــاعر حتى رحيله"، قائاً: 
إنه )غريب الــروح(، كما أُعلن في  "حقاً 

عن جلسة استذكاره".
الشــاعر رياض النعماني قال: "ألن جبار 
الغزي يشــبه ليل العــراق الطويل في 
وحدته وحزنــه وخيبته وجماليته كانت 
اغنيتــه )غريبة الروح( هكــذا يقطرها 
القلب دمعة دمعة، وجنمة جنمة.. عذوبة 
عذوبة في قلب امللحن محســن فرحان، 
فيصبح القلبان قلبا واحدا أبدع لنا فنا 

ال ميوت".

ومضى مرددا: "جبار الغزي.. ايها الشاعر 
النبيــل، ها انــت بيننا تتجــدد لتجدد 

حياتنا وجتددنا معك من جديد".
وقدم الفنان عمــر هادي باقة من اجمل 
االغاني التي كتبها الشــاعر، قائاً إنها 
"قائد ذهبية رفد الشــاعر الراحل فيها 
املكتبة املوســيقية العراقية، وستبقى 
حيــة في اذهــان املتذوقــني احلقيقيني 

للغناء العراقي.
حضر االمســية عدد كبير مــن االدباء 
واسع مأل  والشعراء، وجمهور  والفنانني 

مقاعد القاعة.

الصباح الجديد - وكاالت:
تخطــط أبل إلطــاق أداة جديدة تســمح 
للشــرطة باستفسار الشــركة األميركية 
بشــأن بيانات مستخدميها، وتهدف كذلك 
العناصر األمنية بشأن املعلومات  تنوير  إلى 

التي ميكن وال ميكن احلصول عليها من مصّنع 
"آيفون". وحسب ما أظهرته رسالة أرسلت 
بتاريخ الرابع من ايلول سبتمبر من مستشار 
أبــل القانوني، كيــت آدامز، إلى الســناتور 
األميركي، تشــيلدون وايتهاوس، "دميقراطي 

من رود آياند"، فإن الشركة العماقة 
ميكنها توفير بعض املعطيات بشأن 

إلى الســلطات  مســتخدميها 
األمنيــة إذا طلبــوا منها ذلك 

بشكل قانوني ورسمي.

أبل تطلق أداة جديدة لعيون "الشرطة"

"روح" جبار الغزي "الغريبة"
 تستحضرها الثقافة للجميع

جانب من حفل االستذكار

جمال جصاني

وســط وابل مــن القذائــف الدخانية التــي يتعرض لها 
املتظاهــرون واحملتجون في البصرة، هنــاك قذائف دخانية 
من نوع آخر تتصاعــد في اجلبهة اإلعاميــة، تدفع باجتاه 
حــرف تلك النشــاطات احلضارية عن مســارها وأهدافها 
املطلبية املشــروعة وبنحو خاص في مجــال توفير فرص 
العمل لقطاعات واسعة من شبيبتها وخريجي جامعاتها، 
من الذين فقدوا األمل في نيل هذا احلق الدســتوري، فضا 
عن اخلدمات األساســية املفقودة )املــاء والكهرباء( وبقية 
اخلدمــات التــي تعد من شــروط احلياة األوليــة في املدن 
الصغيرة منها والكبيرة. ان محاوالت دفع غضب الشــباب 
واســتيائهم املتصاعد واملشــروع صوب املسارب اخلطرة، 
وإيهامه بضرورة حتقيق تطلعاته املشــروعة بالعيش احلر 
والكرمي، عبــر املواجهة واالصطدام بقــوات االمن واجليش، 
وإحلاق الضرر باملؤسسات العامة بوصفها وكراً للفاسدين 
وممثلــي الطبقــة السياســية التي حكمــت الباد بعد 
"التغيير"؛ ســيؤدي في نهاية املطاف الــى نتائج وخيمة، 
ولن تلحق أدنى ضرر بهذه الطبقة السياســية الفاشــلة 
والفاسدة، وحسب بل ســتمد في عمرها وهيمنتها على 
مقاليد األمور، لسبب بسيط يدركه حيتان تلك اجلماعات 
والكتل جيداً؛ أال وهو ان هذا السخط والتذمر واالستياء ما 
زال فاقداً للبوصلة والزعامات احلقيقية واملشروع الواضح، 
وهذا ما نضحــت عنه صناديق الــدورة االنتخابية الرابعة 
جمللس النواب العراقي. نعم، هناك سخط وغضب واستياء، 
لكنها تفتقد غالباً لوضــوح الفكرة واملاكات والتنظيم، 
وهذا ما يجــب التوقف عنده طوياً، ألنها الشــروط التي 
حتســم مصير مثل تلــك املواجهات واملنــازالت في نهاية 
املطاف. لم يعد أمر فساد وفشل من تلقف مقاليد أمور ما 
يفترض انها مرحلة للعدالة االنتقالية؛ سراً ال على املتابع 
املستقل وحسب، بل هو أمر ال يتردد عن التصريح به ممثلي 
هذه الطبقة وحيتانها، وقد أصبح تكرار ذلك مثيرا للملل 
ودليا علــى العجز واليأس، ألن التحــدي يكمن في مكان 
وشــأن آخر، ليس مــن مصلحة القــوى والكتل واملصالح 
املتنفذة االلتفات اليه وتفعيله. يكمن في قدرتنا الفعلية 
كعراقيــني من دون متييــز، على التغييــر الفعلي وصناعة 
املشــروع والبدائــل احلضارية التي تنتشــل مشــحوفنا 
املشــترك من محنته الراهنة. ان املتابع لتظاهرات البصرة 
واحتجاجــات بقية املــدن العراقية وعلى رأســها بغداد 
وطقوس جمعة ســاحة التحرير، وغير ذلك من النشاطات 
التــي انتقلت الينا من "ربيع العــرب" لن يجد صعوبة في 
اكتشاف ذلك اخللل البنيوي و"كعب أخيل" تلك النشاطات 
التي تتلقف خراجها القوافل األشد مكرا وتنظيما ومراسا 
وعدة، وهــم معروفون لــكل ذي عقل ودرايــة وضمير. ان 
االســتمرار بترديد عبارات التعاطف مــع البصرة وأهلها، 
بوصفها مدينة منكوبة ومظلومة ومنهوبة وغير ذلك من 
حفريات واكتشافات ومزاودات انخرطت فيها غالبية القوى 
واجلماعات املتنفذة، الرســمية منها والشعبية، لن تقدم 
للبصريــني أي عون جدي في انتشــال محافظتهم مما آلت 
اليه من فشل وتفشي هائل لشــبكات وعصابات اإلجرام 
والتخلف والفســاد، كما ان مشــهد طوابير الشاحنات 
احلاملة لعبوات املاء الصالح للشرب وغير ذلك من املزاودات 
البائســة؛ يشــير بوضوح الى ما تضمره تلــك القوى من 
سيناريوهات واستثمارات وأجندات مقبلة. البصرة والعراق 
كلــه بحاجة الى حتوالت وإصاحات في جميع حقول احلياة 
املادية والقيمية، وهي لن تتحقق من دون جناحنا في ضمان 
األمن واالســتقرار بعيدا عن لعنة احلروب ووباء عســكرة 
الدولــة واجملتمع ونهــش بعضنا للبعض اآلخــر، والبصرة 
تعرف جيدا معنى الســاح املنفلت وامليليشيات والقبائل 
املدججــة بكل أنــواع االســلحة، والذرائع التــي تدعوها 

لانقضاض حلظة وقوع الفاس بالراس..!    

ومضــة

قبل خراب البصرة

متابعة - الصباح الجديد:
تعــود املطربــة لطيفــة، للدراما 
التلفزيونيــة مجــددًا فــي العام 
املقبل بعمل جديد، بعد غياب دام 
أكثر من ثاث سنوات، بعد عملها 
األخيــر الذي حمل اســم "كلمة 

سر".
 

وأكــدت لطيفــة فــي تصريحات 
صحفيــة اليوم، أنها ســتعلن عن 
العمل فــور االنتهاء من  تفاصيــل 
كتابة الســيناريو، وحتديــد األبطال، 

والقائمني على العمل.
 يُذكــر أن الفنانة لطيفة شــاركت في 
"كلمة ســر"، مع أحمد صاح وهشام 
ســليم، وحسن يوســف، وليلى عز 
العرب، وريهام عبد الغفور، وكان 
من تأليــف أحمد عبد الفتاح، 

وإخراج سعد هنداوي.
لطيفــة  تكــون  وقــد 
التونســية اول مطربة 
تونسيـــــة تدخــل 
مجال التمثيـل في 
والدراما  السينما 
نيــة  يو لتلفز ا
خــال  مــن 
اعمال  عدة 

منهــا 
فيلــم 

ت  سكو "
 ،" حنصور 
اختارهـا  اذ 
ج  خملــــــر ا
ســــف  يـو
للقيام  شاهني 
البطولة في  بــدور 
دور  وقدمــت  الفيلــم، 
البطولة في مســرحية حكم 
الرعيان التــي كتبها منصور الرحباني 
وذلك فــي عــام 2004  وظهرت عــام 2007 
في احللقة الســابعة من النســخة العربية 
ملسلســل "حلظــات حرجة" بشــخصيتها 
احلقيقية، كذلك في عام 2016 ظهرت بطلة 
ملسلسل كلمة ســر والذي أدت به شخصية 

رحمة.

لطيفة تعود 
الى الدراما

الصباح الجديد - وكاالت:
بدأت شركة "أوبر" للنقل اخلاص باتخاذ 
إجراء مثير للجدل، هو تقييم عمائها 

وركابها.
وأجــرت "أوبــر" حتديثــات للقواعــد 
اإلرشــادية اخلاصــة مبجتمعهــا، في 
أســتراليا ونيوزيلندا، التي جاء من بني 
بنودها، أن أي راكب يحصل على تقييم 
دون مستوى اربعة جنوم، سيتم حظره، 

ومنعه من استعمال التطبيق.
أنه ســيتم تطبيق  إلى  البند  وأشــار 
هــذا البند، ابتــداًء من 19 ســبتمبر/ 
"أوبر"  مديرة  وأوضحــت،  اجلاري.  أيلول 
فــي نيوزيلندا، أمانــدا غيلمور، أن هذه 
التغييرات مت إدخالها على نظامها، بعد 
تلقي التعليقات التي تلقتها الشركة 
من ســائقيها. وقالت في تصريحاتها 

إلذاعة "راديو نيوزيلندا" إن هذا التغيير 
تشــرح كيف ميكن للركاب أن يفقدوا 
إمكانيــة الوصول إلــى تطبيق "أوبر"، 

تقييمات  بســبب حصولهــم علــى 
منخفضة باستمرار من السائقني.

التغيير  إن هــذا  وتابعت موضحــة: 

فــي احلقيقة لوضــع معايير جيدة 
للســلوك، وخلق مستوى متبادل 

مــن االحتــرام بني الســائقني 
"إذا  للركاب:  وقالت  والركاب. 

فكرمت في األمر، فستجدون 
هي  السائق  ســيارة  أن 

لذلك  عملــه،  مكان 
نطلــب من الناس 

يكونــوا  أن 
مــني  محتر

ومهذبــني 
فــي هذا 

املكان.

"أوبر" تحظر أي عميل دون أربعة نجوم

الصباح الجديد - وكاالت:
قررت شــركة "فوكس القرن الـ 20"، 
حذف مشهد ألحد املمثلني من فيلم 
الرعب واخليــال العلمي "ذا بريداتور"، 
قبــل ســاعات من عرضــه األول في 

مهرجان تورونتو السينمائي الدولي.
وذكر متحدث باســم الشركة، بأنها 
حذفــت املشــهد الوحيــد للممثل 
ستيفن وايلدر ســتريغل، على الفور، 
بعدما اكتشف أنه متورط في جرائم 
"أسوشيتد  أنباء  لوكالة  وفقا  حترش، 

برس".
السينمائية،  اإلنتاج  وأكدت شــركة 
أنها لم تكن على علم بتاريخ املمثل، 
بســبب القيود القانونيــة املفروضة 
على إجــراء فحوصــات خلفية على 

املمثلني.

االســتوديو  "لم يكن  املتحدث:  وقال 
اخلاص بنا على علم بخلفية الســيد 
ســتريغل عندمــا تعاقدنــا معــه 
للمشــاركة فــي الفيلــم قبل عدة 
أســابيع، وعندمــا علم االســتوديو 
إزالة  بتفاصيل جرائمه اجلنســية، مت 
مشهده الوحيد في الفيلم خال 24 

ساعة".
بريداتور" في  وسيبدأ عرض فيلم "ذا 
صاالت الســينما حــول العالم، في 
اجلزء  وهو  اجلاري،  ســبتمبر/أيلول   14
الرابع من أفام الرعب واخليال العلمي 
الشــهيرة، التي عــرض جزئها األول 
في عام 1987، وبطلــه كائن فضائي 
مفتــرس، يصل كوكب األرض، وميارس 
هوايتــه فــي اصطيــاد ضحاياه من 

البشر.

الصباح الجديد - وكاالت:
والنظارة  بتصفيفة الشعر الشهيرة 
واالبتسامة، ســوف يصدر طابع بريد 
أميركي إلحياء ذكرى جنم فريق البيتلز 

جون لينون.
وزارت زوجتــه يوكو أونو وجنله شــون 

لينون ســنترال بــارك في مدينة 
نيويــورك اجلمعة لاحتفــال بإصدار 
طابع البريــد لتكرمي جنم فريق البيتلز 

الراحل.
وجتمع مئات مــن محبي فريق البيتلز 
للمشاركة في هذا احلدث. وقال شون 
لينون إن والده سيكون مسرورا بهذا 

التقدير.
التذكاري  البريــد  طابع  ويجســد 

التقطت في عام  صورة للينــون 
بنايتــه  ســطح  علــى   1974

السكنية في مانهاتن من قبل 
املصور بوب غرين، الذي حتدث 
أيضا فــي هذه الفعالية. ومت 
تصميم الطابع بحيث تبدو 
كمســجل ذي 45 لفة في 

الدقيقة.

حذف مشهد من "ذا 
بريداتور" بسبب متحرش

جون لينون في طابع 
بريد تذكاري

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنــت أكادميية فنــون وعلوم الصور 
املتحركــة، عن أن فئة جائزة أوســكار 
"أفضــل فيلــم شــعبي" املقترحة، 
بحاجــة إلى املزيد من الدراســة، وأنه 
لن يتم تقدميها كما كان مخططا له 
في حفل توزيع جوائز األوســكار العام 

املقبل.

وقالت األكادميية في بيان لها "إن تنفيذ 
أية جائزة جديدة بعد مرور تسعة أشهر 
من العام، سيخلق حتديات لألفام التي 

مت إصدارها بالفعل"، وفقا لـ"رويترز".
التنفيذي  الرئيس  تصريحات  وبحسب 
جمللــة  هودســون  داون  لألكادمييــة، 
"فارايتي" األميركية: "هناك مجموعة 
واســعة من ردود الفعل بشــأن تقدمي 

اجلائزة اجلديدة، ونحن ندرك احلاجة إلى 
مزيد من املناقشة مع أعضائنا".

وقالت األكادمييــة، إنها لن "تقدم فئة 
األوســكار اجلديدة في حفل األوسكار 
الـ جوائز 91 املقبل، في شــهر فبراير/ 
شــباط 2019، وأضافت أنها ســتقوم 
"بتفحصهــا وســتطلب معلومــات 

إضافية بشأنها".

التغييرات  بــني  ومن 
اخملطط لها في حفل 

جوائــز األوســكار الـ 91 
املقبل، تقصير مــدة البث التلفزيوني 
للحفــل إلى ثاث ســاعات فقط، من 
أجل تكرمي جميع فئــات اجلوائز البالغ 
عددها 24، كما سيتم عرض ست إلى 
ثمان فئات مــن اجلوائز خال الفواصل 

اإلعانية، 
في أثناء بث احلفــل على الهواء، من 
مسرح "دولبي" في والية كاليفورنيا 

األميركية.

األوسكار تتراجع عن فئة أفضل فيلم شعبي
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