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بغداد - وعد الشمري:
أمس  االحتاديــة،  احلكومة  جــددت 
الســبت، تأكيدها على االنتهاء من 
اجلمهورية ضمن  رئيــس  انتخــاب 
إلى  مشيرة  الدســتورية،  املواقيت 
ســعيها إلرســال مســودة قانون 
املوازنــة للعــام 2019 قريباً لغرض 
إقراره، داعية مجلس النواب لإلسراع 
ممارســة  بغية  جلانه  تســمية  في 

عمله التشريعي على أمت وجه.

وقــال املتحــدث باســم املكتــب 
اإلعالمي جمللس الوزراء سعد احلديثي 
في تصريح إلــى "الصباح اجلديد"، 
باســتكمال  ترحب  "احلكومــة  إن 
الدستورية  اجراءاته  النواب  مجلس 
املتعلقة بانتخاب رئاســة له مروراً 
بفتــح الترشــيح ملنصــب رئيس 

اجلهورية".
وأضاف احلديثي أن "الدســتور نّص 
على مواقيت محددة النتخاب رئيس 

اجلمهورية، ومن ثم تكليف مرشح 
بتشــكيل  االكثــر عدداً  الكتلــة 

احلكومة املقبلة".
وأوضح أن "احلكومة عندما تتحدث 
الدســتورية  باملواقيت  االلتزام  عن 
التأكيد عليها، وليس  باب  يأتي من 
يعتقد  كمــا  جتاوزها،  مــن  اخملاوف 

البعض".
ينتظر  "اجلميــع  أن  احلديثــي  وبني 
من  االنتهاء  النــواب  من مجلــس 

وقت  بأسرع  موضوع تشكيل جلانه 
تدعم  التي  القوانني  بأقرار  للمضي 
اجلهــد احلكومي ســواء احلالي أم 

املستقبلي".
وأورد أن "أهم اســتحقاق تشريعي 
مطروح على الســاعة هــو قانون 
املوازنة االحتاديــة للعام 2019 الذي 
في  مبناقشــته  احلكومــة  بــدأت 

جلستها االخيرة".
تتمة ص3

الحكومة تؤكد أهمية انتخاب رئيس الجمهورية
ضمن المواقيت الدستورية

توّجه لتسريع إرسال موازنة 2019 إلى مجلس النّواب

a

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت دائرة التحقيقات في 
هيئــة النزاهة أمس الســبت، 
عن ضبط خــروق وجتاوزاٍت بأكثر 
من ثمانية ماليني دوالر في عقد 
مبرم بــني إدارة مطــار النجف 
الشــركات  وإحــدى  الدولــيِّ 

األهلية.
وقالــت الدائرة فــي بيان تلقت 
"الصباح اجلديد" نســخة منه 
املؤلــف في مكتب  "الفريق  ان 
اعمال  لتدقيق  النجــف  حتقيق 
ــذ عمليَّة  مشــاريع املطــار نفَّ
وكتب  ضمــاٍن  خلطابات  ضبٍط 
ملعاملة  ُمــزوَّرٍة  صــدورٍ  ة  صحَّ
تســليٍف إلحــدى الشــركات 

بتوفيــر  للقيــام  املتعاقــدة 
احلماية األمنية للمطار، منحت 
الشــركة مبوجبها مبلغ ثمانية 
دوالر كسلفة  ألف  و322  ماليني 

تشغيلية".
ن من  وأوضحــت أنَّ "الفريق متكَّ
التسليف  معاملة  أصل  ضبط 
ونسخ الكتب واخملاطبات والعقد 
 ، املُوقَّع مــع شــركة احلماية" 
مبينــة ان "التحقيقات األولية 
للفريــق قادت الى منــح املبلغ 
للشركة مبوجب صكني  املذكور 
دفعا خالل يوٍم واحٍد، ولم يجهز 
املطار بأيٍّ من املــواد التي اتفق 
برغم  العقد،  توقيع  عليها عند 
مرور أكثر من سنتني على ذلك".

تقريـر

جانب من مطار النجف الدولي "ارشيف"

الديمقراطي يطالب بتأجيل التصويت على 
رئيس الجمهورية لما بعد انتخابات كردستان

عمليات استباقية لمالحقة فلول الدواعش
في أطراف نينوى وقتل داعشيين بتلعفر 23

البصرة ـ الصباح الجديد:
لقضاء  احملليــة  اإلدارة  ذكــرت 
القرنة أمس السبت أن اللسان 
امللحي انحســر بعد اســتقرار 
اإلطالقــات املائية لناظم قلعة 

صالح.
وذكــرت اإلدارة احملليــة في بيان 
لها اطلعــت "الصباح اجلديد" 
على نســخة منه أن "استقرار 
املائيـة في  اإلطالقـــات  معدل 
والواردة من مؤخر  دجلة  نهـــر 
ناظــم قلعة صالــح الى 100 
مؤكداً  الثانية،  في  متر مكعب 

انحسار اللســان امللحي باجتاه 
التابعة  الدير  ناحية  اجلنوب من 

للقضاء".
وبينت ان "زيادة معدل االطالقات 
اســهمت بانخفــاض نســبة 
امللــوح الــى TDS 800 وارتفاع 
منســوب امليــاه الى 60 ســم 
في نهــر دجلة"، الفتــا الى انه 
"في حال اســتمرار ذلك املعدل 
الى  اللسان  بدفع  فانه سيقوم 
مناطــق بعيدة عــن محافظة 

البصرة، على حد قوله".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
ضبطت قــوة أمنية أعــدادا كبيرة 
من أبراج االنترنــت تابعة لعصابات 
داعش اإلرهابية في اجلانب األيســر 
ملدينة املوصل. وقال الناطق باســم 
وزارة الداخليــة اللواء ســعد معن 
في بيــان تلقت "الصبــاح اجلديد" 
ان خليــة الصقور  نســخة منــه 
كبيرة  اعدادا  ضبطت  االستخبارية 
من ابراج ) اإلنترنت( التابعة لداعش 
يســتعملها  كان  والذي  االرهابــي 
خالل فترة ســيطرته املظلمة على 
مدينــة املوصل لتأمــني اتصاالته ، 

قامــوا بتفكيكهــا واخفائها قبل 
بدء معارك التحريــر ، وقد ضبطت 
داخل دار تعود الحــد عناصر داعش 
في منطقة حي اإلنتصار في اجلانب 
األيســر ملدينة املوصل". وبني اللواء 
معــن ان العملية نفذهــا "الفريق 
التابع خلليــة الصقور  التكتيكــي 
اإلستخبارية - نينوى العاملة ضمن 
والتحقيقات  اإلســتخبارات  وكالة 
االحتاديــة التابعة لــوزارة الداخلية 
بالتعــاون مع قيادة شــرطة نينوى 
وبناًء على اعترافات قضائية لعناصر 

من عصابات داعش االرهابية".

انحسار اللسان الملحي بعد استقرار 
اإلطالقات المائية لناظم القلعة

ضبط أعداد كبيرة من أبراج االنترنت 
تابعة لداعش في أيسر الموصل

بغداد - الصباح الجديد:
اللطيف رشــيد  د. عبد  اعلــن 
الوطني  االحتاد  البارز في  العضو 
الكردســتاني، وعديــل زعيــم 
احلــزب "الراحل"، جالل طالباني، 
ترشيح نفســه رسميا ملنصب 
رئيس اجلمهوريــة قبل غلق باب 
الترشــح لهذا املنصــب اليوم، 
القيادي  يقــدم  أن  يتوقع  وفيما 
في احلزب عبد اللطيف رشــيد 
أوراقــه إلى رئيــس البرملان قبل 
لليوم  الرســمي  الــدوام  نهاية 
الدميقراطي  احلزب  طالب  األحد، 
الكردســتاني بتأجيل التصويت 
رئيــس اجلمهورية  على منصب 
في مجلس النواب العراقي، حلني 
االنتهاء من اجراء انتخابات برملان 
اقليم كردســتان املقرر اجراؤها 
في الثالثني من ايلول ســبتمبر 

اجلاري.
مطلعــة  مصــادر  وذكــرت 
للصباح اجلديــد ان رئيس احلزب 
بارزاني  مســعود  الدميقراطــي 
النواب  مجلــس  رئيــس  ابلــغ 
اربيل  زار  الذي  محمد احللبوسي 
امس الســبت برغبتــه بتأجيل 
رئيس  انتخاب  علــى  التصويت 
بعد  ملا  للبــالد  جمهورية جديد 
االنتهــاء مــن انتخابــات برملان 

كردستان.
احلــزب  ان  املصــادر  وقالــت 
الدميقراطــي وبعــد ان فشــل 
في اقناع االحتــاد الوطني بعدم 
ترشــيح برهم صالح للمنصب 
الشــخصيات  احــد  واعتمــاد 

املقربــة اليه يســعى االن ملنع، 
املنصب  علــى  االحتــاد  حصول 
عبر خلق االعــذار تارة واملطالبة 

باملنصب تارة أخرى.

االحتاد الكردستاني ال يعارض 
ترشح لطيف رشيد

عبد  القيــادي  ينافــس  بهــذا 
عن  املرشــح  رشــيد،  اللطيف 
الكردســتاني  الوطني  االحتــاد 
الى  ينتمي  الــذي  برهم صالح، 
احلزب نفســه، اذ قال رشيد في 
"سيترشــح  انه  مقتضب  بيان 
كردي  كمرشح  الرئاسة  ملنصب 
مستقل رغم خسارته املنافسة 
مع برهــم صالح فــي االقتراع 
الســري الذي أجرته قيادة احلزب 
قبل أيام"، كما أشار تقرير لراديو 
صــوت أمريكا " أن رشــيد أبلغ 
قيــادة االحتاد الوطنــي في وقت 
ســابق أنه سيترشح للمنصب 
ســواء وافقت قيادة االحتاد على 
ترشيحه بشكل رسمي ام حتى 

في خارج االحتاد الوطني .
وقــال فريــد أسســرد العضو 
القيادي فــي االحتاد الوطني " أن 
جميع أعضــاء القيادة واملكتب 
مســبقا  يعلمون  السياســي 
بترشح رشــيد لهذا املنصب " 
مشــيرا الى" أنه بات االن هناك 
االحتاد  داخــل  مــن  مرشــحان 
الوطني وهما املرشــح الرسمي 
برهم صالح ، واملرشــح الدكتور 
لطيــف رشــيد الذي هــو أحد 
الكوادر املتقدمة في االحتاد ، فإذا 

فاز األخير باملنصب فإنه سيكون 
االحتاد  اســتحقاقات  ضمن  من 
الوطني وســيتم التعامل معه 
على هذا االســاس . مؤكدا " أن 
االحتاد الوطني سيعمل من أجل 
اجناح مرشحه الرسمي الدكتور 

برهــم صالــح لنيــل املنصب، 
ولكنه في الوقت ذاته سوف لن 
يعارض وصول رشــيد للمنصب 
اذا اســتطاع أن ينال ثقة أعضاء 

البرملان.
احلــزب  أن  اسســرد  واشــار 

الدميقراطي الكردستاني بزعامة 
عدة  طــرح  البارزاني  مســعود 
اقتراحات اليجاد نوع من التفاهم 
حول شــغل هذا املنصب، منها 
أنه في حال عــدم توافق احلزبني 
املمكن  واحد، فمن  حول مرشح 

اعطاء املنصب لشخصية كردية 
مستقلة. وقد طرح هذا املقترح 
لكننا  املشتركة  اجتماعاتنا  في 
بقيــادة االحتاد الوطنــي رفضنا 
ذلك ، وعليه أعتقد بأنه سيكون 
هنــاك مرشــح لهــذا احلــزب 

ملنافسة مرشحينا للمنصب.
وحــول توقعاتــه بفــوز أي من 
مرشــحي احلزبــني للمنصــب 
قــال العضــو القيــادي لالحتاد 
الوطني" لو لــم نكن متأكدين 
من فوز مرشحنا فلم نكن جنازف 
بهــذا األمــر، فنحــن متيقنون 
بــأن املنصب ســيؤول الى أحد 

مرشحي حزبنا".

االتفاق االولي يتفكك
الدميقراطي  مطالبة  من  ويرجح 
الكردســتاني بتأجيــل االقتراع 
على منصب رئيــس اجلمهورية، 
ان التفاهم واالتفاق االولي الذي 
الرئيســان  احلزبان  مبوجبه  ذهب 
في االقليم الى بغــداد بات في 
مهــب الريح مــع اول منعطف 
متر به العالقــة، نتيجة الختالف 
وجهــات النظــر بــني اجلانبني، 
الدميقراطــي  ان  يعنــي  ومبــا 
الكردســتاني قد يقدم في الغد 
الذي ميثل اليوم األخير وفق املدة 
الدستورية، مرشحا آخر لرئاسة 
تسريبات  ســرت  اذ  اجلمهورية، 
عن أن بارزاني سيدفع غداً اسم 
القيادي في حزبه فاضل ميراني 
هاتف  وانه  رســمياً،  للترشــح 
معظم  املاضية  الساعات  خالل 
لدعم  السياسية  الكتل  رؤساء 
ميرانــي  لينافــس  مرشــحه، 
األســماء التي أوردت انباء انهم 
اعلنوا بانهم سيرشــحون على 
منصب الرئاســة، وهم الدكتور 
وبرهم  رشــيد،  اللطيف  عبــد 

صالح وفؤاد معصوم وسروة عبد 
الواحد من حركة التغيير.

عبد اللطيف رشيد..
العالم والسياسي

للتنمية  العراقي  املركــز  وكان   
اإلعالميــة، ضيف يــوم األربعاء 
رشــيد  لطيف  الدكتور  املاضي 
الــذي اوجز مســيرته العلمية 
والسياسية النضالية في كلمة 
فيها:"  قــال  امام جمــع غفير 
إننــي الدكتــور عبــد اللطيف 
جمال رشــيد من مواليد مدينة 
الســليمانية عــام 1944 والتي 
دراســة  أيضاً  فيهــا  أكملــُت 
بعثة  على  حصلــت  اإلعدادية. 
لدراســة الهندسة في اململكة 
املتحدة أيام حكومة عبد الكرمي 
قاســم وحصلُت على شهادات 
واملاجســتير  البكالوريــوس 
)الهايدروليكس-  في  والدكتوراه 
علوم املياه( من جامعات ليفربول 
وبعد  البريطانية،  ومانشســتر 
التخــرج لــم أســتطع العودة 
من  املوقف  بســبب  العراق  الى 
النظام البائد. وخالل إقامتي في 
اخلارج مارست العمل الهندسي 
وأصبحــُت بعد فتــرة زميالً في 
البريطانيني  املهندسني  جمعية 
كما عملت  لفتــرة طويلة مع 
اجلامعات والشركات البريطانية 
الشرق  بلدان  معظم  في  وأيضاً 
األوســط، فضالً عــن منظمات 

األمم املتحدة والبنك الدولي.
تتمة ص3 

عديل طالباني عبد اللطيف رشيد ينافس برهم صالح على رئاسة الجمهورية

عبد اللطيف رشيد في املركز العراقي للتنمية االعالمية 

القيادي فريد اسسرد: بات لالتحاد الوطني الكردستاني مرشحان 

تجاوزات بأكثر من 8 ماليين دوالر
في مطار النجف تضبطها النزاهة
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الصبــاح   - الســليمانية 
الجديد - عباس كاريزي:

الدميقراطــي  احلــزب  طالــب 
التصويت  بتأجيل  الكردستاني 
على منصــب رئيس اجلمهورية 
في مجلــس النــواب العراقي، 
حلني االنتهاء من اجراء انتخابات 
برملــان اقليم كردســتان املقرر 
اجراؤها فــي الثالثني من ايلول 

سبتمبر اجلاري.
مطلعــة  مصــادر  وذكــرت 
للصبــاح اجلديد ان رئيس احلزب 
الدميقراطــي مســعود بارزاني 
ابلــغ رئيــس مجلــس النواب 
محمد احللبوسي الذي زار اربيل 
بتأجيل  برغبته  الســبت  امس 
رئيس  انتخاب  التصويت علــى 
جمهورية جديــد للبالد ملا بعد 
برملان  انتخابــات  االنتهاء مــن 

كردستان.
احلــزب  ان  املصــادر  وقالــت 
فشــل  ان  وبعد  الدميقراطــي 
في اقناع االحتــاد الوطني بعدم 
للمنصب  صالح  برهم  ترشيح 
واعتمــاد احــد الشــخصيات 
ملنع،  االن  يســعى  اليه  املقربة 
حصــول االحتاد علــى املنصب 
واملطالبة  تارة  االعذار  خلق  عبر 

باملنصب تارة اخرى.
وقالــت املصــادر ان التفاهــم 
واالتفــاق االولــي الــذي ذهب 
مبوجبــه احلزبان الرئيســان في 
االقليــم الــى بغداد بــات في 
مهب الريح مــع اول منعطف 
الختالف  نتيجة  العالقة،  به  متر 
وجهات النظر بني اجلانبني حول 

منصب رئيس اجلمهورية.
مــن جهته قــال القيــادي في 
السالم  عبد  الدميقراطي  احلزب 
للصباح  تصريــح  فــي  برواري 
اجلديــد، ان احلــزب الدميقراطي 
واملوقف  االسلوب  على  اعترض 
الــذي مت بــه عــرض املرشــح 
لرئاســة اجلمهورية، وان موضع 
اعتراضــه ليس على شــخص 
املرشح نفســه، مشيرا الى ان 
الدميقراطي الكردســتاني كان 

لــه اتفاق مــع االحتــاد على ان 
يكون املرشــح مقبوال من قبل 
يطرح  حزبــي  وغير  الطرفــني 
كمرشــح للمكون الكردي، »اال 
اننا عرفنا ذلك عبر االعالم واننا 
لنقبل ان يطرح مرشــح حزبي 

على انه مرشح كل الكرد«.
واضاف برواري ان االتفاق السابق 
االحتاد  عليــه  يســتند  الــذي 
مبنصب  للمطالبــة  الوطنــي 
رئيس اجلمهوريــة اصبح الغياً، 
اتفاق ســابق  النه يعتمد على 
كان ينص على تقاسم منصبي 
رئيس االقليم اجلمهورية ورئيس 
االقلــم، واردف ومبــا ان منصب 
رئيس االقليم شاغر في الوقت 
احلالي، وهو ليــس بحوزة احلزب 
مطالبة  فــان  لذا  الدميقراطي، 
رئيس اجلمهورية  االحتاد مبنصب 

غير صحيح.
الدميقراطي  حتالف  رئيس  وكان 
اعلن  قد  برهم صالح  والعدالة 
االسبوع املنصرم عن تخليه عن 
رئاسة حزبه، والعودة الى صفوف 
االحتــاد الوطنــي واصبح عقب 
تصويت اجمللــس القيادي لالحتاد 
علــى عودته نائباً لســكرتيره 
العام ومرشحه الوحيد ملنصب 
رئيــس اجلمهوريــة، لتضمــن 
بذلك عودة صالــح ارتفاع عدد 
مقاعد االحتــاد الوطني الى 20 
مقعــدا بعد اضافــة مقعدي 
والعدالة  الدميقراطيــة  حتالف 
الى 18 التي كان االحتاد الوطني 

ميتلكها سابقاً.
بــرواري،  الســالم  عبد  واضاف 
ان كل االحتمــاالت مفتوحــة 
لغاية  الدميقراطي  احلــزب  امام 

يوم التصويت على املرشــحني 
ملنصب رئيس اجلمهورية، وتدارك 
انه هناك ثالثــة احتماالت  »اال 
التصويــت، ونحن نطالب  حلني 
االحتــاد الوطني بالتفاهم، على 
ثالثــة احتماالت وهــي » اما ان 
واحدا،  مرشحا  للطرفني  يكون 
او ان يذهــب الطرفــان بعــدة 
مرشــحني، او ان يتفــق احلزبان 

على مرشح محايد.
وفي معــرض رده على ســؤال 
حول مطالبة احلزب الدميقراطي 
رئيس البرملان بتأجيل التصويت 
حلــني االنتهاء مــن االنتخابات، 
قال ان هناك سياقات دستورية 
ينبغي االلتزام بهــا، اال ان ذلك 
المينــع وجود رغبة لــدى حزبه 
لتأجيل التصويت، حلني االنتهاء 
من انتخابات برملان كردستان، اال 

ان ذلك لم يعلن بنحو رســمي 
حلد االن.

وحول طبيعــة عالقة حزبه مع 
االحتــاد الوطني التي شــهدت 
توترا وتشــنجاً مؤخــرا نتيجة 
لتبادل التهم والتشــهير خالل 
االنتخابية،  الدعايــة  حمــالت 
واحتمــال وصولهــا الــى حد 
القطيعــة، نفى بــرواري وجود 
الى وجود  اي قطيعة، مشــيرا 
اتفاق بــني اجلانبني للذهاب الى 
بغداد موحدين، مشــيرا الى ان 
الرأي  المتثل  التصريحــات  تلك 
الرسمي لالحتاد وهي تصريحات 
لعبض الكوادر الذين  يعتقدون 
بــان التقليل من شــأن احلزب 
شــعبية  من  يزيد  الدميقراطي 

االحتاد.   
يأتي ذلــك في وقــت زار رئيس 

محمــد  النــواب  مجلــس 
احللبوسي اليوم السبت مدينة 
الزيارة  وبحــث خــالل  اربيــل، 
مع رئيــس احلــزب الدميقراطي 
مسعود بارزاني مسألة منصب 
وتشــكيل  اجلمهورية  رئيــس 
و  العراق  احلكومة املقبلة فــي 

دور الكرد فيها.
قد  الدميقراطــي  احلــزب  وكان 
طرح ســيناريو حلسم منصب 
االحتاد  مــع  اجلمهورية  رئيــس 
الوطني، والذي يتمثل بحســم 
ذلك عبــر تصويت النواب الكرد 
في مجلــس النواب كما حصل 
في الدورة الســابقة، اال ان هذا 
الســيناريو ايضــا لــم يحَض 
مبوافقــة االحتــاد الوطني الذي 
يصر علــى متســكه باملنصب 

كاستحقاق انتخابي.

شؤون عراقية

الديمقراطي يطالب بتأجيل التصويت على منصب 
رئيس الجمهورية لما بعد انتخابات كردستان

أكد بقاء كل االحتماالت مفتوحة مع االتحاد الى يوم التصويت 

تتراجع قيم الســماء على االرض  حني 
وحني ميعن اجملرمون بسفك الدماء ويزداد 
بطشــهم وظلمهم تتجلى الشجاعة 
بانصع  االميــان  بابهى صورهــا ويظهر 
صفحاته وقد شــاء اهلل ان يجعل لكل 
او  او مصلحا  ثائــرا  طاغية ومســتبد 
محتجا يرفض شريعة الظاملني ويفضح 
من افســد في االرض ومن يريد اشاعة 
فصول  في  التاريــخ  ويحدثنا  الرذيلــة 
متعــددة عن الصراع بني خنادق الرحمن 
وخنادق الشيطان وعن من سال لعابهم 
للمال ومــن نهبوا واســتاثروا باالموال 
واخليرات من دون وجــه حق وفي الوقت 
واحملرومني  الزهــاد  نفســه يحدثنا عن 
بالدنيا  الذين لم يغتروا  الفقراء  وانصار 
وتعلقوا بالســماء وفي مثل هذه االيام 
العظيمة تســتعيد البشــرية جميعا 
التي  الطــف وملحمة كربــالء  واقعة 
اضاءت  مبشــاعل النــور الطريق  امام 
كل حــر وشــجاع وشــرعت ودونــت 
منهجا وخارطة طريــق لن يضل فيها 
من اراد احلرية وحســم امــره مبواجهة 
الظلــم واجلبروت وقد شــكلت حركة 
االمام احلســني بن علــي الثورية  قبل 
اكثر من الف واربعمائة عام ســفرا من 
النضــال قل مثيله ولســنا هنا بصدد 
التاريخية  امللحمة  ايراد من وصف هذه 
واستشرف اهدافها في ذلك الوقت لكن 
السالم  عليه  احلسني  االمام  استشهاد 
في خامتة هذا الســفر كان هو العنوان 
االسمى واالبرز ملعاني االميان والتضحية 
مثلما كان فناء جســده وصعود روحه 
الى الســماء هو املصداق احلي لكل من 
شــكك بخروج احلسني من ارض احلجاز 
وتوجهــه الى العــراق مصطحبا معه 
عيالــه ومن ثــم انضمام االحــرار اليه 
من الذين  آمنوا بهذه املســيرة اخلالدة 
وايقنوا بــإن خندق احلســني هو خندق 
احلــق وان خندق احلاكم والســلطة هو 
ولطاملــا وقف مؤرخون  الضاللة  خندق 
ومستشرقون عرب واجانب امام احملطات 
املضيئــة لهذه الثورة االنســانية التي 
وعناوين  التحــزب  فيهــا عناوين  ذابت 
املكان  التمذهب وجتــاوزت في اطرهــا 
والزمان فكانت بحق صرخة مدوية وصل 
صداها الى اقصى ركن من اركان االرض 
ولم يكن احلسني يريد من ورائها االصالح 
واالجتماعي  السياسي  مبفهومه  فقط 
لكنــه اراد التنوير وايقــاظ من تعرضوا 
لســيل من التزييف االعالمي وانساقوا 
الى ارادة التشــويه والكــذب واضاعوا 
بوصلة الطريق نحــو النور واحلق وجثم 
السالطني على صدورهم حينا من الدهر 
ولم يتركوا لهم الفرصة في اســتعادة 
وعيهم  وبهذا ميكن القول ان العاشــر 
من محرم احلرام هــو نقطة ضوء وثورة 
تنوير مايزال شــعاعها نافذا من االرض 
باجتاه الســماء ســتبقى االبصار اليه 
شاخصة حتى يرث اهلل االرض وسيبقى 
هذا الشــعاع دليال للمتحيرين ونبراسا 
للمتعلقني بالتغيير واالصالح واملؤمنني 

بالعدالة واحلرية  والثورة ضد الظاملني .

إِنِّي ال أرَى املَوَت إال َســعادًة ، وَاحلَياَة َمع 
الظاملني إاِلَّ بَرَماً.

االمام احلسني بن علي عليه السالم 

إصالح وتنوير..!!

اجتماع سابق للحزب الدميقراطي الكردستاني

إن رئيس الحزب 
الديمقراطي مسعود 
بارزاني أبلغ رئيس 
مجلس النواب محمد 
الحلبوسي الذي زار 
أربيل أمس السبت 
برغبته بتأجيل التصويت 
على انتخاب رئيس 
جمهورية جديد 
للبالد لما بعد االنتهاء 
من انتخابات برلمان 
كردستان
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شكر على تعزية
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

إنا هلل وإنا إليه راجعون  وحسبنا اهلل ونعم 
الوكيل

تتقدم عائلة الغضبان بجزيل الشــكر واالمتنان 
والتقدير والعرفان للســادة والشــيوخ والوجهاء 
واألصدقــاء والزمالء وأوالد عمومتنا وأبناء مدينتنا 
العزيزة  قضاء الهندية ) طويريج ( الذين شاركونا 
بالعــزاء كما عهدناهــم ، ممن قدم لنــا التعزية 
واملواساة  والذين جتشــموا العناء باحلضور أو عبر 
وســائل االتصال والتواصل بوفــاة فقيد العائلة 
املرحوم بإذن اهلل احلاج جبار عباس الغضبان الذي 
وافته املنية  في 2018/9/17 املوافق الســابع من 
محرم احلرام / 1441 هجريه .. نســأل اهلل العزيز 
الرحيم أن يجنبكم كل مكروه  ويحفظكم . لقد 
كان لتعازيكم أبلغ األثر في نفوســنا . ندعو اهلل 
أن يبارك سعيكم ويعظم أجركم وميكننا على رد 
معروفكم . اللهم بحسن دعائكم تغمد الفقيد 

بواسع رحمتك وأسكنه فسيح جناتك.

عن العائلة 
ثامر عباس الغضبان

بغداد - الصباح الجديد:
للعراق  الدولي منحة مالية  البنك  قدم 
بقيمــة 500 ألــف دوالر لتعزيز انظمة 
احلماية االجتماعية في البالد للمدة من 
2018 – 2022، وذلــك مبا يعزز من تنفيذ 
اخلطــوات التاليــة من قانــون احلماية 
املالكات  قــدرات  وتنمية  االجتماعيــة 
العاملة في هيئــة احلماية االجتماعية 
للوصول الى االستهداف الدقيق لالسر 

حتت خط الفقر. 
وقــال املتحدث باســم هيئــة احلماية 
االجتماعية في وزارة العمل والشــؤون 
االجتماعية عمار منعم ان البنك الدولي 
اشــاد بــدور وزارة العمــل ومتكنها من 
ومتكامل الصالح  برنامج شامل  تنفيذ 
نظام احلمايــة االجتماعية على الرغم 
من التحديات التــي تواجه البالد، والذي 
اسهم في حتقيق االستقرار االجتماعي 
وتعزيز الصمود على مستوى اجملتمعات 
احملليــة، فضال عن تنفيــذ برامج تدعم 
سبل كسب الرزق واشراك املواطنني في 
تنفيذ برامــج التنمية اجملتمعية لتعزيز 
الترابــط االجتماعي وتعزيــز الثقة بني 

املواطن والدولة. 
واضــاف منعم ان البنك الدولي اشــار 
في تقرير له نشر على موقعه الرسمي 
املتحــدة اطلعت  وموقــع بعثــة االمم 

"الصباح اجلديد" على نسخة منه الى ان 
وزارة العمل لعبت دورا كبيرا في تكامل 
تطبيــق برنامج احلماية االجتماعية من 
خالل تعزيز قــدرات الباحث االجتماعي 
وتطوير قاعدة بيانات املســتفيدين من 
برنامجا  اطلقــت  وكذلك   ، البرنامــج 
جتريبيــا لالعانــة النقدية املشــروطة 
نظام  الصــالح  والتعليــم  بالصحــة 
احلمايــة االجتماعية في عمــوم البلد 
استنادا لنجاح املرحلة االولى من عملها 
واجنازاتها املهمة،  واالتفاق مع مجموعة 
البنك الدولي والشــركاء اآلخرين للبدء 

بتنفيذ املرحلة الثانية من البرنامج. 
واوضــح منعــم ان الــوزارة اتفقت مع 
مجموعــة البنــك الدولي والشــركاء 
اآلخرين للبدء بتنفيذ املرحلة الثانية من 
برنامح احلماية االجتماعية ، مشيرا الى 
ان املرحلة الثانيــة للبرنامح تهدف الى 
تعزيز التدخــل االجتماعي واالقتصادي 
للبنك الدولي في العراق للحد من الفقر، 
فضال عن االستفادة من اخلبرات الدولية 
ملوائمة  الدولــي  البنك  يقدمهــا  التي 
اجلوانب التنموية واالنسانية واالستفادة 
والعينية  النقدية  التحويالت  من  املثلى 
واضافة حتسينات على آليات استهداف 
الفقر للحد من هذه الظاهرة الســيما 
بالنــزاع مع داعش.  تأثرت  التي  املناطق 

يذكــر ان اكثر من مليونــي و200 ألف 
اسرة تتســلم راتب االعانة االجتماعية 
كل شهرين وبشكل منتظم عبر ادوات 
الدفــع االلكتروني اي ما يعــادل اربعة 

ماليني و800 ألف فرد. 
على صعيــد متصل عقــد وكيل وزارة 
العمل والشــؤون االجتماعية لشــؤون 
العمــل الدكتور عبد الكــرمي عبداهلل 
اجتماعا مع مدراء املديريات واالقســام 
في شــركة اكاي للصناعــات الدوائية 
ملناقشــة كيفية النهــوض بواقع واداء 
عمل الشركة بعد تراجع ادائها في املدة 

السابقة بسبب السياسات اخلاطئة .
واوضــح الوكيــل خالل زيــارة ميدانية 
اجراها الوكيل عبــد الكرمي نائب رئيس 
مجلس ادارة الشــركة برفقة مدير عام 
االجتماعي  والضمــان  التقاعــد  دائرة 
للعمال علي احللو عضــو مجلس ادارة 
الشــركة لالطالع على واقع الشــركة 
ومتابعة املشاكل والتحديات التي تعوق 

العمل. 
وقال الوكيل خــالل اجتماعه باملالكات 
املتقدمة في الشــركة ان هــذه الزيارة 
تأتي للتعرف على املشكالت والتراكمات 
التي كانت وراء تراجع مستوى االداء ومن 
خاللها توضع خطة عمل لتجاوز جميع 
االخطاء الســابقة وبدء مرحلة جديدة 

من التعــاون والعمل اجلماعي للنهوض 
مبستوى اداء الشــركة وحتسني وتطوير 

خطوط االنتاج فيها. 
واضــاف ان جنــاح هذه الشــركة يعود 
بالفائــدة علــى البلد وذلــك من خالل 
حتقيق التماســك في العمل، الفتا الى 
ان مجلــس االدارة اجلديــد لديه خيارات 
عدة للتطويــر واضافة منتج او خطوط 
انتــاج جديدة بالتعــاون مع الــوزارات 
املعنيــة كوزارة الصحــة. ودعا اللجنة 
النقابية في الشركة الى ان تأخذ دورها 
بشــكل فاعل في التثقيــف والتوعية 
وحل مشكالت االمور االدارية مع االلتزام 
بسلســلة املراجع للتعاون في حل تلك 
املشــكالت ، مشــيرا الى ان هناك نوايا 
للتحسن والتوســع في عمل الشركة 
لكنــه بحاجة الى رســائل ايجابية من 
قبل مــالك العمل الــذي يتطلب منه 
الواحد  الفريق  وبــروح  اجلماعي  العمل 
لتجــاوز هــذه العقبــة نحــو االرتقاء 
بالشركة واعادتها الى املسار الصحيح. 
من جانبــه مدير عــام دائــرة التقاعد 
للعمال عضو  االجتماعــي  والضمــان 
مجلــس ادارة الشــركة علــي احللو ان 
مجلــس االدارة اجلديــد داعــم للمدير 
العام للشركة الذي كلف بوضع خطة 
لتطوير العمل على مدى ثالث ســنوات، 

مشــيرا الى ان هذه الزيارة هي رســالة 
لبــدء صفحــة جديدة وتــرك اخلالفات 
الســابقة للحفاظ على الشركة وجتاوز 

هذه االزمة. 
وبني احللو ان مجلس االدارة امام حتديات 
كبيرة بضمنها التحدي املالي من خالل 
اخلطأ اجلســيم الــذي ارتكبتــه االدارة 
الى  الشركة  بتحويل مبالغ  الســابقة 
عّمان، مؤكدا: نحن ســاعني لتصحيح 
تلك االخطاء وتذليل كل املشكالت التي 

رافقت العمل. 
بــدوره تقــدم املديــر العام للشــركة 
بالشــكر والثناء الى الوكيل ومدير عام 
دائــرة التقاعد والضمــان على زيارتهم 
بالعمل  لالرتقاء  الســاعية  وجهودهم 
والذي يعطي امال بعودة الشــركة الى 
وضعهــا الســابق فــي 2011، مؤكدا 
احلاجة الى املزيد مــن الوقت لتصحيح 

كل االخطاء السابقة. 
هذا واجــرى الوكيل عبد الكرمي جولة 
ميدانيــة ملصانــع االدويــة وخطوط 
االنتاج في الشــركة واطلع على آلية 
انتــاج بعــض االدويــة، وكذلك على 
بعض اخلطوط املتوقفة للوقوف على 
الى  العادتها  آليــة  ووضع  االســباب 
العمل بعد مناقشة ذلك في اجتماع 

مجلس ادارة الشركة.

البنك الدولي يمنح العراق 500 ألف دوالر
 لتعزيز أنظمة الحماية االجتماعية

بهدف تنفيذ برامج إلشراك المواطنين في تنفيذ برامج التنمية المجتمعية

بغداد - الصباح الجديد:
وزارة  في  العامة  الصحة  اعلنت 
الصحة فــي تقريرها الدوري عن 
ومتابعتها  نشــاطاتها  مجمل 
فيمــا يخــص تقــدمي اخلدمات 
للنازحني  والعالجيــة  الطبيــة 
احملررة  املناطــق  الى  والعائديــن 

للفترة من 1 اب الى 14 أيلول .
وقال معاون املدير العام الدكتور 
محمد جبــر ان هناك جملة من 
واملنفذة  الالحقــة  الفعاليــات 
ايضا مــن 15 اب الــى 18 أيلول 
دوائر  املتابعــة مع  ومنها  اجلاري 
االنبار  محافظــات  في  الصحة 
ونينوى وكركــوك وتنفيذ حملة 

اليهــا  املشــار  للمحافظــات 
األطفال  للتلقيــح ضد شــلل 
وذلك  الزرقــي  وشــلل األطفال 
لألطفال ما دون سن اخلامسة من 
العمر وعقد اجتماع مع اجملموعة 
اجتماعها  وخــرج  العنقوديــة 
تطبيق  منهــا  توصيــات  بعدة 
فعاليــات برنامج االنــذار املبكر 
ومتابعة  االنتقاليــة  لالمــراض 
االســتعدادات اخلاصة للتصدي 
ومتابعة  الوبائي  اإلســهال  ضد 
مبخيمــات  اخلاصــة  اخلدمــات 
النازحني واإلقليم من قبل صحة 
نينــوى والتي ستســحب منها 
يدها املنظمات الدولية ومشاريع 

دوائر صحة  في  اســتقرار  اعادة 
بالتنسيق  واالنبار  ونينوى  االنبار 
مع البرنامج االمنائي لألمم املتحدة 
وتعزيز الدعم اجملتمعي النفسي 
العمل  واالجتماعــي ومتابعــة 
في صحة صــالح الدين وتلقيح 
األطفال دون ســن اخلامسة من 
العمر وتلقيح مــا يقرب من 90 
اخلامســة من  دون ســن  طفال 
العمر مبخيم االسحاقي والتداول 
مــع قســم ومتابعة الشــؤون 
الصحيــة الطارئــة فــي أربيل 
ببرنامج ســالمة  العمل  وتعزيز 
علًى  والسيطرة  والوقاية  الغذاء 

االمراض االنتقالية .

وأشــار الى اعادة ١٢٤ طفال دون 
برنامجهم  الى  اخلامســة  سن 
التنقيحــي االعتيــادي وكذلك 
االنبار  املوقف مع صحة  متابعة 
خصوصــا املناطــق الطرفيــة 
وتلقيــح 237 طفــال دون ســن 
رشــات  متابعة  مع  اخلامســة 
الطــوارئ في املراكــز الصحية 
املبكر  باإلنــذار  العمل  وتعزيــز 
حول االمراض االنتقالية والوقاية 
والســيطرة على االمــراض غير 
االنتقالية وتعزيز العمل ببرنامج 
ســالمة الغذاء ضمــن إجراءات 
بعد عمليات  الصحيــة  الرقابة 

التحرير

تقرير للصحة عن خدماتها الطبية في المناطق المحررة 

بغداد - الصباح الجديد:
ناقشــت وزارة التعليــم العالــي 
خطة  وضــع  العلمــي  والبحــث 
املتعلقة  املؤشرات  ملتابعة  مركزية 
في ممارسة أنشطة األعمال للسنة 

.2018
وقال وكيل الوزارة لشــؤون البحث 
قاســم  فؤاد  الدكتــور  العلمــي 
محمد ان الــوزارة تعمل على وضع 
خطــة مركزيــة وســقوف زمنية 

محددة ملتابعة املؤشــرات املتعلقة 
فــي ممارســة أنشــطة األعمــال 
بالتنســيق مع هيئة   2018 لسنة 

املستشارين.
وأضــاف ان االجتماع بحث امكانية 
الوزارة وتشــكيالتها في  اســهام 
دعم موقف العراق في تقرير ممارسة 
أنشطة األعمال الذي أصدره البنك 
الدولــي لســنة 2018 مــن  اجل 

اإلصالح وخلق فرص عمل.

التعليم تضع خطة 
مركزية لمتابعة أنشطة 

أعمال العام الحالي



البصرة ـ الصباح الجديد:
دعا مجلس محافظة البصرة، الســبت، إلى 
إلغاء القــرار 374 “اجملحف”، مشــيرا إلى أن 
القرار أوقف الكثير من املشاريع، في حني أكد 

أن مشكالت احملافظة تتعلق باملال.
وقال عضــو مجلس احملافظــة، ناظم منر في 
تصريح لـــه إن “زيارة رئيــس مجلس النواب 
محمد احللبوسي مت خاللها وضع النقاط على 
احلروف، وال ســيما فيما يتعلق باملشــكالت 
التي تعانيها البصرة والتي حتتاج الى تصويت 

البرملان“.
إلــى  بحاجــة  “البصــرة  أن  منــر،  واضــاف 
مستحقاتها من البترودوالر واملنافذ احلدودية، 
فضــال عن إلغاء القــرار 374 اجملحف بحقها، 
حيث اوقف الكثير من مشاريعها، ما يتطلب 
تعديــل القانون داخــل البرملــان، فضال عن 
حاجتها الى مشــروع الفاو الكبير وكاســر 

االمواج“.
وبني ان “مشــكلة البصرة تتعلــق باالموال، 
حيث لم تنفذ احلكومة االحتادية اي مشــروع 
خالل دورتها على مدى 4 اعوام، وما ينفذ اليوم 

هي مشاريع الدورات السابقة ماقبل 2013”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أجنــزت وزارة اإلعمــار واإلســكان والبلديات 
واألشــغال العامة تنفيــذ أعمالها الدورية 
لتأهيل وصيانة جســر الكريعات العائم في 

بغداد .
وذكــر املركــز االعالمي للــوزارة ان املالكات 
الهندسية والفنية في دائرة الطرق واجلسور 
احدى تشــكيالت الوزارة اجنزت تنفيذ اعمال 
الصيانة الدورية جلسر الكريعات العائم في 
والزائرين  املواطننني  بغداد ضمانا لســالمة 

الوافدين الى زيارة االمام الكاظم )ع( .
وبــني املركز االعالمــي ان اعمــال الصيانة 
شملت تنظيف اجملرى الذي بني الدوب ويرتكز 
عليها اجلســر وكذلك فحصها من تسريب 
املاء ، مشــيراً الــى انه مت تدقيق االســالك 
الرابطة للجسر وذلك لتجمع جذور االشجار 
واحليوانات  النيــل  زهرة  وخاصــة  والنباتات 
النافقة وايضا االهمال وســوء التصرف من 
قبــل بعض املواطنني الذيــن يتخلصون من 

نفاياتهم في مجرى النهر.

مجلس البصرة يدعو 
إلى إلغاء القرار 374 

“المجحف

إنجاز أعمال الصيانة 
الدورية لجسر الكريعات 

العائم في بغداد

عديل طالباني عبد اللطيف رشيد 
ينافس برهم صالح على رئاسة 

اجلمهورية
بدأ عملي السياســي في صفــوف احلزب 
الدميقراطــي الكردســتاني منذ أواســط 
الســتينات وكنُت عضواً فعاالً في جمعية 
الطلبــة األكراد فــي أوربا حتى تأســيس 
االحتــاد الوطني الكردســتاني عــام 1975 
حيث أصبحت عضواً قياديــاً فيه وممثالً له 
في املؤمتــرات التي كانت تعقــد في الدول 
األوربيــة كما كنت عضواً قيادياً في اجلبهة 
الكردســتانية، ناضلت خــالل هذه العقود 
الى  الدكتاتورية وســعيت  الطويلة ضــد 
إرســاء نظام دميقراطي تعددي في عراٍق حرٍّ 

مستقل. 
    كانــت عالقاتي باملعارضة العراقية قوية 
جداً، وكنت أزور مراكز قيادات املعارضة في 
دمشــق وطهران وكان معظمهم في لندن 
والدول األوربية وأصبحــت منذ مؤمتر فيينا 
فــي بداية التســعينات عضــو قيادياً في 
التنفيذية للمؤمتر الوطني، وأعتقد  الهيئة 
أن أغلبكم يعرف النشــاطات التي قام بها 
املؤمتــر الوطني ونضاله ضــد الدكتاتورية 
من أجل العراق، واستمريت على ذلك حتى 
ســقوط نظام صدام ورجوعنــا الى وطننا 

العراق.
   كنت خالل هذه الفترة الطويلة من الزمن، 
أي من قبل تأســيس االحتاد الوطني مالزماً 
للرئيــس الراحل الكبير مــام جالل بحكم 
عالقتي احلزبية والشخصية والعائلية مؤمناً 
بنهجه وأســلوبه في العمل السياســي. 
جاءت هذه العالقة نتيجة إمياني بحرية الفرد 

والدميقراطيــة للعراق. واشــتركت مع مام 
جالل في معظم مجاالت العمل السياسي 
معه  وحضرت  والدبلوماســي  والتنظيمي 
أغلب اللقــاءات واملؤمترات، وكنــت مندوباً 
شــخصياً له، كمــا كنت ممثالً عــن االحتاد 
الوطني في بريطانيا والدول األوربية، هدفنا 
خالل هذه املســيرة الطويلة الى بناء عراٍق 
احتــادي دميقراطي تعّددي قوي ومعافى، خاٍل 
من كل اشكال التمييز والعنصرية، يتمتع 
فيه أبناء الشعب بخيراتهم في ظل حكم 
رشــيد يرتكز أهم أركانه على املبدأ القائل 
فى  املناســب  )الشــخص  وضع  بوجــوب 
املكان املناســب( في جوٍّ يخلو من الظلم، 
حتت ســيادة الدولة، وابراز الهوية العراقية 
وتقدميها على بقية الهويات األخرى، وأؤمن 
إمياناً كبيراً ككرديٍّ عراقي، بأن العراق القوي 
املســتقل ســيكون في صالح جميع أبناء 

الشعب بكافة قومياته وأديانه ومكوناته.
 بعد رجوعي الى العراق اســتلمت حقيبة 
وزارة املوارد املائية ملدة ثمان ســنوات أجنزنا 
خاللهــا الكثير من املشــاريع مــن ناحية 
حتســني املوارد املائية مبا فيها بناء السدود 
الري واســتصالح األراضي  وجتديد قنــوات 
وحتســني حالــة اإلرواء في العــراق، وأفخر 
بدوري في إنعاش األهوار والتنسيق مع دول 
اجلوار من أجل حصة عادلة من املياه للعراق.  
كما تســنمت منصب املستشــار األقدم 
لرئيــس اجلمهورية منذ نهايــة عام 2010 
في زمن مام جــالل، قمت خالل هذه الفترة 
بتمثيل الرئيس في احملافل احمللية واألقليمية 
والدولية وشــاركت بالنيابة عن الرئيس في 
السياســية  والنشــاطات  املؤمترات  أغلب 

والفنيــة والزلت أقوم بنفس واجبي حلد اآلن 
في عهد الدكتور فؤاد معصوم.

مير العــراق اليوم مبرحلــة خطيرة، تراكمت 
العملية  فــي  أخطــاء جســيمة  فيهــا 
السياســية، وإّن جزءاً من هذا النقص جاء 
من غياب شخصية وسياسة توافقية كان 
ميثلهــا الراحل جالل طالبانــي، ولهذا فمن 
النهج،  الضروري االســتمرار وتطوير نفس 
ويجب ان نكون صريحني مع أنفســنا بأننا 
ال نســتطيع أن نحل مشــاكل الوطن دون 
الشــعب  مكونات  كافة  وتعاون  تنســيق 
العراقــي والنظــر الــى ماضــي العملية 
السياســية بعني مــن الصراحة والوضوح 
والعمل بشــجاعة لتجاوزه، أمــالً في بناء 
العراق القوي اآلمن املزدهــر الذي نحلم به 

جميعاً.
اكثر من هــذا تواترت انبــاء في وقت الحق 
من يوم امس ان كرديــني آخرين اعلنا انهما 
ســيقدما اوراقهما للترشيح على منصب 
رئاســة اجلمهوريــة، اذ اعلــن النائب عن 
اجلماعة االســالمية، ســليم شوشــكي 
شوشــكي  وقال  املنصب،  لهذا  ترشــحه 
"إنه ســيقدم ســيرته الذاتية إلى مجلس 
النواب اليوم بهدف ترشحه ملنصب رئاسة 
اجلمهورية". مضيفا إن قراره بالترشح يعود 
إلى رغبته ورغبة اجلماعة االسالمية لشغل 
املنصب، معربا عن أملــه بأن يحصل على 
االصــوات الكافية لذلك، وعلــى الصعيد 
نفســه أعلن البروفســور الكردي الفيلي، 
كمال عزيز محمد قيتولي، ترشحه ملنصب 

رئيس اجلمهورية. 
وقــال قيتولي الــذي يعمل حالياً أســتاذاً 

جامعياً بكلية الطب في جامعة دهوك، في 
تصريح صحفي "اعلن عن ترشحي ملنصب 
رئيس جمهورية العراق للدورة الرئاسية لعام 
رئيس اجلمهورية  انه "علــى  2018". مبينا 
أن يكون شخصاً مســتقالً وان يكون ُملماً 
بالسياسة الدولية والدبلوماسية، وانا لدي 
هذه النقاط ولي عالقات جيدة مع االحزاب 
والشخصيات سواء في إقليم كردستان أو 

في العراق".

احلكومة تؤكد أهمية انتخاب رئيس 
اجلمهورية ضمن املواقيت الدستورية

وشــدد املتحدث باســم احلكومة على أن 
"مجلــس الوزراء وضع اخلطــوط العريضة 
للموازنة، وهناك توجه لإلســراع في اكمال 
إلى مجلس  مشروعها بغية ارسالها قريباً 

النواب إلقراره".
وافــاد بــان "املواقيت الدســتورية لم يتم 
تخطيهــا لغاية االن، كــون انتخاب رئيس 
اجلمهورية يجب أن يكون خالل شهر، وهناك 

تفسيران لبدء هذه املهلة".
وأكد احلديثي أن "احتساب مدة الشهر من 
تاريخ عقد اجللســة االولى فــي الثالث من 
ايلول احلالــي، فهذا يعني أن مــا زال لدينا 
قرابة عشــرة ايام، أما اذا مت تفســير املهلة 
بأنها من تاريخ انتخاب هيئة الرئاســة فان 
رئيس  لدينا نحو ثالثــة اســابيع النتخاب 
اجلمهورية، وفي كلتا احلالتني فأن املهلة لم 

تنته بعد".
لكنه كشــف عن "بوادر ايجابية حلســم 
موضوع انتخاب رئيــس اجلمهورية وهو ما 
نأمل حسمه باسرع وقت ممكن، لكي نشرع 

بعمليــة تكليف رئيس الوزراء بتشــكيله 
حكومته".

وأكمل احلديثي بالقــول إن "رئيس مجلس 
الــوزراء حيدر العبــادي مســتمر في اجناز 
مســؤولياته الوطنيــة والدســتورية جتاه 

الشعب العراقي حلني انتهاء مهمته".
من جانبه، ذكر اخلبير القانوني محمد علي 
في حديث إلى "الصباح اجلديد"، أن "مجلس 
النواب عليه اآلن أن يعلن اسماء املرشحني 
ملنصب رئيــس اجلمهورية من الذين تنطبق 

عليهم الشروط".
واضاف علي أن "املتقدمني الذين لم تظهر 
اسماؤهم لهم حق االعتراض لدى احملكمة 
االحتاديــة العليا، وجترى عمليــة االعتراض 
النواب  مجلس  رئاســة  وابالغ  وحســمها 

بالنتيجة خالل مدة اقصاها تسعة ايام".
ونوه إلى أن "مجلس النواب يعقد جلســة 
االنتخاب بعد حسم االعتراضات، يتم فيها 
طرح اســماء املرشــحني ومن يحصل على 
اغلبية الثلثني يعد رئيساً للجمهورية وفي 
حال عدم وصول اي مرشــح لهذه العتبة، 
فيعــاد االنتخاب مرة اخــرى بني اعلى اثنني 
حصــوالً على االصوات ومــن ينال االصوات 

االكثر يعد رئيساً للجمهورية".
أن  "رئيــس اجلمهورية  أن  وأســتطرد علي 
يؤدي اليمني الدستورية امام مجلس النواب 
وبحضور رئيس احملكمة االحتادية العليا وله 
مبوجب الدســتور والقانــون اختيار نائب له 
أو اكثر مبــا ال يزيد على ثالثــة على أن يتم 

التصويت عليهم في البرملان ايضاً".
ويعتقد اخلبير القانوني بأن "مهلة الشــهر 
النتخــاب رئيس اجلمهورية تبــدأ من تاريخ 

انعقــاد اجللســة االولى وليس مــن تاريخ 
تسمية رئاسة مجلس النواب كون الدستور 
نص في ذيل املــادة )72/ ثانياً/ ب( منه على 
أن )...يتــم انتخاب رئيس جديد للجمهورية 
خالل ثالثــني يوما مــن تاريــخ اول انعقاد 

للمجلس(".
ومضى علي إلى أن "احملكمة االحتادية العليا 
كان لها موقف ميكن االستدالل به بأن عمر 
الدورة التشــريعية يبدأ من تاريخ االنعقاد 
بالتواريخ  النــواب وال عبــرة  االول جمللــس 

الالحقة".
يشار إلى أن عدداً من االسماء مت ترشحيها 
ملنصب رئيس اجلمهورية ابرزهم القيادي في 

االحتاد الوطني الكردستاني برهم صالح.

انحسار اللسان امللحي بعد استقرار 
اإلطالقات املائية لناظم القلعة

وكان وزيــر املوارد املائية حســن اجلنابي قد 
اكد االسبوع املاضي من ميسان التي زارها 
لالطالع على واقع مشاريع الوزارة ، انخفاض 
اللســان امللحــي في محافظــة البصرة ، 
مشيرا الى ان املشكلة كبيرة في احملافظة 

وحتتاج الى جهود كبيرة.
وأضــاف اجلنابــي ان كل بوابــات النواظم 
مفتوحة إلمرار احلصة املائية الى محافظة 
98م3/ثا من  بلغت االطالقات  البصرة حيث 
مؤخر ناظم قلعة صالح لغرض دفع اللسان 
امللحي من شط العرب وتوفير املياه العذبة 
ألبناء محافظة البصــرة . مضيفا أن زيادة 
اللسان  انخفاض  الى  أدت  املائية  االطالقات 
امللحي ما ادى الى متكني نحو 13 ألفا الى 8 

آالف جزء باملليون )املليموز(

تتمات ص1

الملف األمني

نينوى ـ خدر خالت:

كشــف قائد عمليــات نينوى عن 
باجليدة  تنفيــذ عمليات وصفهــا 
جــدا جرت بالتنســيق مــع قيادة 
عمليــات صالح الدين فــي اجلزرات 
النهرية بنهــر دجلة، فيما مت ضبط 
صواريخا  يضــم  للعتــاد  كــدس 
ومعاجلته،  املوصــل  جنوبي  وقنابال 
مع قتل داعشــيني اثنني في أطراف 
العمليات االستباقية  تلعفر ضمن 
محافظة  أجــزاء  شــتى  لتطهير 
نينوى من بقايا ومخلفات الدواعش 

اإلرهابيني.
وقال اللواء جنم اجلبوري قائد عمليات 
تابعه  نينوى في تصريــح صحفي 
انه "كان  اجلديد"  "الصباح  مراسل 
لدينا اجتمــاع مع القيادات االمنية 
ومــدراء االجهزة االمنيــة حملافظة 
هو  االجتماع  مــن  والغرض  نينوى، 
وتنفيذها  اخلطط  بوضع  االستمرار 
علــى االرض مــن اجل ســد كل 
وكان  الدواعش،  بقايا  امام  الثغرات 
معنا في االجتماع اجلانب الصديق".

"تداولنا  االجتماع  انه خالل  واضاف 
ما يخــص مدينــة املوصل وبعض 
وان  والقصبات،  والنواحي  االقضية 
شاء اهلل نحن مســتمرون كقوات 
بشتى  امنية  وكأجهزة  مســلحة 
صنوفها في مالحقة فلول داعش".

وكشف اجلبوري عن تنفيذ "عمليات 
جيدة جدا )بالتنسيق( مع )عمليات( 
صالح الدين في اجلزرات املوجودة في 
نهــر دجلة )بني حــدود احملافظتني( 
وستســتمر قوات الفرق 15 و 16 و 
20 )جيــش عراقي( وايضا شــرطة 
نينوى وقوات ســوات وكل االجهزة 
جهودها  تتضافر  وســوف  االمنية 
من اجــل احلفاظ على االســتقرار 
في مدينة املوصل وتعزيز االمن في 

املناطق االخرى من احملافظة".
الواقعة جنوب  العذبــة  قرية  وفي 
غرب ناحية حمام العليل )30 كلم 
جنــوب املوصــل( متكنــت القوات 

االمنيــة مــن العثور علــى كدس 
بعد  الدواعش  من مخلفــات  عتاد 
وكان  اســتخبارية،  معلومات  ورود 
الكدس يضم العشرات من قذائف 
الهــاون وصواريــخ محمولة على 
وقاذفات  يدويــة  ورمانات  الكتــف 
صواريخ وعبوات ناســفة ومختلف 
االعتدة االخرى لالسلحة املتوسطة 

واخلفيفة وغيرها.
وقال املقدم الركن مســار حســني 
شــهاب مقدم لواء فرقة 16 "وردت 
الينــا معلومات من اســتخبارات 
الفــوج االول فــي لوائنــا، اضافة 
الســتخبارات اللــواء بوجود كدس 
للعتاد في ضمن منطقة مسؤولية 

الفوج االول، وعلى الفور خرجت قوة 
من مقر الفوج واللواء وبعد البحث 
للعتاد  تبني وجود كدس  والتفتيش 
وتفكيك  املعاجلة  فرق  استدعاء  ومت 
االعتدة واخراجها الى منطقة آمنة 

لغرض التفجير".
اما العقيد نزار حسني قاسم  آمر 
الفوج االول لواء 72 فرقة 16فاشار 
الــى ان "العمليــات االســتباقية 
مســتمرة ضمن قاطع املسؤولية، 
وقد وردت الينا معلومات من مصادر 
استخباراتية بوجود كدس عتاد في 
قرية العذبة ضمن قاطع املسؤولية 
ومت تفتيــش القريــة والعثور على 
الــذي كان يضم مختلف  الكدس 

انواع االعتدة والصواريخ ومت تفكيها 
من قبل فرق معاجلة الفرقة 20".

وغالبا مــا يتم العثــور على بقايا 
اســلحة واعتدة ومخلفات تنظيم 
داعش االرهابي فــي اطراف نينوى، 
مــن  الكبيــر  التعــاون  بفضــل 
الســكان احملليني اضافة الى اجلهد 

االستخباري للقوات االمنية.
وفــي غــرب املوصل، قــام العميد 
 20 الركن شيرزاد عزيز قائد الفرقة 
بزيارة الى سلســلة جبــال بادوش 
وزار قرية  )25 كلم غربي املوصــل( 
اللزاكة، وعن هــذه الزيارة قال عزيز 
"قمنا بجولة تفقدية على سلسلة 
املفتوحة  والنقــاط  بــادوش  جبال 

فيها، كما قمنا بزيارة قرية اللزاكة 
الواقعة على ضفــاف نهر دجلة، و 
خالل اللقاء التقينا مع بالشــيوخ 

واخملتارين وشباب اهل القرية".
االمني مســتقر  "الوضع  ان  مبينا 
وجيد جــدا، ولكن املنطقة والقرية 
بحاجــة الــى خدمــات ونناشــد 
بارســال جلان تخصصية  احلكومة 
لتقدمي اخلدمات من ناحية الكهرباء 

واملاء وفي اجلانب الصحي ايضا".
وفي اطراف تلعفــر )56 كلم غرب 
تنفيــذ عملية  املوصــل( وخــالل 
امنية مــن قبل قوة شــتركة من 
"لواء احلسني 53" احلشد الشعبي، 
اللواء،  واستخبارات  أمن  ومبشاركة 

و "لواء 92" مــن اجليش العراقي، مت 
االشتباك و قتل عنصرين اثنني من 
الذين  االرهابي  داعش  تنظيم  بقايا 
في  ويختبئون  يتحصنــون  كانــوا 

جبال ابوماريا احملاذية لتلعفر.
في قضاء  املشتركة  القوات  وتنفذ 
تلعفــر عمليــات نوعية بشــكل 
مستمر في اطراف املدينة، وخاصة 
في منطقــة اجلزيــرة الصحراوية، 
انشــأها  وانفاق  مضافــات  وتدمر 
فضال  سابقة،  فترات  في  الدواعش 
عن مالحقــة بقايا فلولهم اخملتبئة 
فــي االنفــاق وتتنقل مــن مكان 
ملكان اخر هربــا من القوات االمنية 

العراقية.

قائد عمليات نينوى: 
كان لدينا اجتماع 
مع القيادات االمنية 
ومدراء االجهزة 
االمنية لمحافظة نينوى، 
والغرض من االجتماع 
هو االستمرار بوضع 
الخطط وتنفيذها على 
االرض من اجل سد 
كل الثغرات امام بقايا 
الدواعش، وكان معنا 
في االجتماع الجانب 
الصديق

عمليات نينوى وصالح الدين نسقتا جهودهما في جزرات دجلة

عمليات استباقية لمالحقة فلول الدواعش
في أطراف نينوى وقتل داعشيين بتلعفر

 
بغداد – اعتقال مسلح 

أفــاد مصــدر أمنــي في الشــرطة 
العراقية أمس السبت، بأن قوة أمنية 
مهاجمة  حــاول  مســلحا  اعتقلت 

موكب حسيني في العاصمة.
وقال املصدر ان "قوة من اللواء السابع 
في الشــرطة االحتادية، متكنت صباح 
يوم امس من اعتقال مسلح بحوزته 
رمانة يدويــة عدد 2، حــاول القاءها 
وتفجيرها على احد املواكب احلسينية 
مبنطقة البياع في شــارع عشــرين 
غربي بغداد" ، مضيفا ان املسلح نقل 
الى مركز امني للتحقيق معه، واتخاذ 

االجراءات القانونية بحقه".

ديالى – نزاع مسلح 
ذكر مصدر أمني في شرطة محافظة 
ديالى امس الســبت، بأن شــخصني 
أصيبا جراء نزاع عشائري مسلح في 

ناحية هبهب غربي بعقوبة.
"نزاعا عشــائريا  إن  املصــدر  وقــال 
مسلحا اندلع في ناحية هبهب غربي 
بعقوبة، ما أسفر عن إصابة شخصني 
بجروح" ، مضيفا ان اجلريحني نقال إلى 

أقرب مستشفى لتلقي العالج".

كركوك – استهداف برج 
اعلــن مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظــة كركــوك امس الســبت 
اســتهداف احــد االبــراج الناقلــة 
للكهرباء في احملافظة بعبوة ناسفة.

وفقال املصــدر ان "مجهولني فجروا 
مساء يوم امس االول برج ١٣٢ الناقل 
للكهربــاء على خــط احلويجة قرب 
قرية الســيحة في كركوك بواسطة 
عبوة ناســفة"، ما ادى الــى تضرره 
وتوقفه عــن العمل"، مضيفا ان هذا 
االســتهداف للبرج هو الـــ21"، وان 
"فرق الصيانة باشرت فورا باصالحه". 

بابل – عمليات استباقية 
اعلن مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظــة بابل امس الســبت القاء 
القبض على مطلوبني للقضاء خالل 
عمليات اســتباقية نفذت في عموم 

احملافظة.
وذكرت املديرية ان املفارز االمنية نفذت 
سلســلة عمليات تفتيــش  لتنفيذ 
اوامر القبض وتعقــب املطلوبني في 
عموم احملافظــة ، وأضافت ان التهم 
تنوعت بني الشــروع بالقتل والنصب 
فضال عن االحتيال والسرقة واالعتداء 
وقضايا اخرى، مشــيرة الــى قيامها 
اجلهات  الى  املتهمــني  بإحالة جميع 
اخملتصة لغرض اســتكمال االجراءات 

القانونية بحقهم.

صالح الدين – اعتقال ارهابيني 
كشف مصدر في اســتخبارات وزارة 

الدفــاع امس الســبت اعتقال ثالثة 
"ارهابيني" يهددون االهالي في قضاء 

الشرقاط.
وقــال املصــدر إن "مفــارز مديريــة 
قيادة  في  العســكرية  االستخبارات 
عمليــات صــالح الديــن وعلى ضوء 
معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة 
مســتمرة لتحركات مشبوهه يقوم 
بها بعض الشباب املغرر بهم في قرية 
شــكراِ بقضاء الشــرقاط مبحافظة 
صالح الدين تتمكن من إلقاء القبض 
على 3 ارهابيني" ، مضيفا أن املعتقلني 
وتوزيع منشــورات  "يقومــون بطبع 
تهديد الهالي املنطقة حتمل شعارات 
تتوعد بقتلهم واالنتقام من عائالتهم 

.

النجف – ممارسة امنية 
باشراف ميداني مباشر من قبل مدير 
شــرطة محافظة النجف االشــرف 

واملنشــآت اللواء عالء غريب الزبيدي 
اجــرت املديريــة يوم امس الســبت 

مسحاً ميدانياً لبادية احملافظة.
أن املمارســة االمنية  وقالت املديرية 
املراقبة  وأبراج  ديوك  سيطرة  شملت 
ونقاط التفتيش والســيطرات وعدد 
ومنطقــة عني االمام احلســن ، كما 
جرى تفقد مناطق انتشــار احلشــد 
الشــعبي ، مبينة ان قوات من أفواج 
طوارئ احملافظة وقوات سوات وأجهزة 
أمنية أخرى شاركت باملسح امليداني 
لإلطالع على املنطقة والتأكد خلوها 
من اي مطلــوب أو تهديد للمواطنني 

. "

الديوانية – عملية امنية 
كشــف مصــدر امني فــي مديرية 
امس  الديوانية  شــرطة محافظــة 
السبت ان القوات االمنية في سيطرة 
درع اجلنوب متكنت بعملية امنية من 

القاء القبض على اثنني من املتهمني 
وبحوزتهما 8 رمانات يدوية.

واضــاف املصدر فيمــا متكنت مفارز 
قسم مكافحة اإلجرام في الديوانية 
من القاء القبض على متهم بالقتل 
والتعرف  عنــه  املعلومات  جمع  بعد 
على محل تواجــده فيما مت التحقيق 
معهم بغية عرضه على القضاء من 

أجل تقرير مصيره.

نينوى – اعتقال ارهابيني 
افاد الناطق باسم وزارة الداخلية امس 
الســبت ان قوة أمنية القت القبض 
على داعشيني اثنني في شمال اجلانب 

األيسر ملدينة املوصل.
وقــال الناطق اللواء ســعد معن ان 
التابعة  والنجدة  الدوريــات  "مديرية 
لقيادة شرطة نينوى وبناًء على تعاون 
املواطنــني تلقي القبــض على إثنني 
مــن عناصر عصابــات داعش الصادر 

بحقهما أمر قبــض بقضايا إرهابية 
كانا يعمالن فيما يســمى بـــديوان 
املســاجد خالل ســيطرة العصابات 
اإلجراميــة علــى مدينــة املوصل"، 
مضيفــا انــه "قــد ضبــط بحوزة 
االرهابيني وثائق تعود ملا يسمى ديوان 

مساجد داعش ".

البصرة – عبوة ناسفة 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
أن مجهولني  الســبت  البصرة امس 
ابي  اســتهدفوا منــزل قائممقــام 
اخلصيب بعبوة ناســفة، مؤكدا عدم 

حدوث اي خسائر.
وقال املصدر  إن "مسلحني مجهولني 
يوم امس بتفجير عبوة  قاموا، صباح 
ابي  قائممقــام  منزل  قرب  ناســفة 
اخلصيــب، والذوا بالفرار" ، مضيفا ان 
"االنفجار لم يخلف خسائر مادية او 

بشرية".

اعتقال مسلح حاول مهاجمة موكب حسيني في البياع * نزاع عشائري مسلح في ناحية هبهب غربي بعقوبة
استهداف برج ناقل للكهرباء بعبوة ناسفة في كركوك * اعتقال ثالثة إرهابيين يهددون األهالي في الشرقاط

3 شؤون عراقية

القوات األمنية في نينوى "ارشيف"
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محليات 4

البصرة - سعدي السند:

املهندس  البصرة  محافظ  نفى 
اقامة ســد  العيداني  اســعد 
شمالي جزيرة السندباد الواقعة 
على شــط العرب ، مشيرا الى 
انه لــن يكون هناك ســد في 
احملافظة إال بعد استشارة خبراء 
وحتديد  اخملططــات  وتصميــم 
املــكان املناســب لــه لنحدد 
بعدها عملية الشــروع بتنفيذ 
الســد وان كل األخبار املتداولة 
على صفحــات مواقع التواصل 
حقيقة  لها  ليــس  االجتماعي 

على أرض الواقع.
محافظ  من  النفــي  هذا  وجاء 
البصــرة بعد أن أثــار التصريح 
مجلس  رئيــس  اطلقه  الــذي 
محافظة البصــرة وكالة وليد 
كيطان بانشــاء سد ترابي قرب 
واسعاً  جدالً  الســندباد  جزيرة 
بني االوساط البصرية الشعبية 
وكذلك من مســؤولني محليني 
وجهات معنية من مهندســني 
 ، وغيرهــم  ومتخصصــني 
التواصل  مواقع  بعض  وتداولت 
االجتماعــي وخصوصــا عبــر 
)كروبات الواتساب( اراء متعددة.

انشاء سد ترابي في منطقة 
جزيرة السندباد اليعالج 

املشكلة
 فقد قــال نقيب املهندســني 
الزراعيــني فــي البصــرة عالء 
البدران ان انشاء سد على شط 
العرب في جزيرة الســندباد امر 
خاطــئ وان املوقع االمثل لذلك 
السد شمال منطقة ابو فلوس.
واضــاف البــدران فــي تصريح 
االســاس  احملــور  ان  صحفــي 
املياه في شط  ملشكلة ملوحة 
العرب يتمثــل بقلة االطالقات 
املائية الواصلة الى احملافظة وان 
ترابي في منطقة  انشاء ســد 
تلك  اليعالج  الســندباد  جزيرة 
، بل ســيعطي مبررا  املشكلة 
لــوزارة املــوارد املائيــة بتقليل 

حصة احملافظة من املياه.
واضاف البدران ان انشــاء السد 
بالقرب مــن جزيرة الســندباد 
امر خاطئ خاصــة اذ ان جميع 
محطات االســالة في احملافظة 
ابتــداء من املعقــل وصوال الى 
مشروع البراضعية والتي تخدم 
نحو مليوني نسمة تقع مابعد 
ان  الى  ، مشــيرا  اجلزيــرة  تلك 

جميع مناطــق البصرة تتغذى 
باملاء من  الســنني  ولعشــرات 
نهر دجلة وان استحداث مصدر 
جديــد مــن جزيرة الســندباد 
جديدة  انابيب  مــد  الى  يحتاج 
مشــابهة لالنابيب املمتدة من 
من  تعاني  والتــي  البدعة  قناة 
واخرى  تشــغيلية  مشــكالت 
تتعلق بالتجــاوزات ، وان املوقع 
االفضل النشاء السد هو شمال 
منطقــة ابو فلــوس وان يكون 
ذلك الســد مفتوحــا من احد 
امللوثة  امليــاه  لتصريف  جهاته 
واملاحلة فيما يضطلع السد مبنع 
املد امللحي من الدخول الى مياه 

شط العرب.

مركز علوم البحار يرفض 
بشكل قاطع بناء سد ترابي 

ثابت على شط العرب
مــن جهتها أوضحــت جامعة 
بيان حصل مراسل  البصرة في 
البصرة  في  اجلديــد«  »الصباح 
على نســخة منه  جــاء فيه : 
ان مركــز علوم البحــار التابع 
قاطع  بشكل  يرفض  للجامعة 
بناء ســد ترابي ثابت على شط 

اي مــكان وماتردد  العرب فــي 
عن تقدميه مقترح وضع الســد 
الترابي على جزيرة السندباد هو 
عار عن الصحة  وقد وضع مركز 
علمية  دراســة  البحــار  علوم 
باخملططات  ومعــززة  متكاملة 
والصــور التوضيحية الى هيئة 
املستشــارين املشكلة من قبل 
مجلس الوزراء على اقامة سدة 
بالســتيكية متحركة وبشكل 
مؤقت ملدة التتجاوز الشهر وهي 
معمول بها في انهر عديدة في 
العالــم يتم وضعهــا ورفعها 
بشكل سريع وعند احلاجة وهي 
غير مكلفة  فضــال عن تقدمي 
تقريــر مفصل إلقامــة هويس 
مالحي في )ابو فلوس( بشــرط 
جنــاح فحوصات وحتاليــل األثر 
حفاظا  الهويس  لهــذا  البيئي 
على حيــاة الناس وعليه ترفض 
التهجم  البصرة حملة  جامعة 
علــى مؤسســتها العلميــة 
لغرض  املتعمد  االوراق  وخلــط 
تشويه احلقائق واثارة الرأي العام 
رائدة  وماتــزال  كانت  واجلامعة 
في تقــدمي احللــول واملقترحات 
للمشكالت التي متر بها املدينة.

اقامة السد سيجعل مسافة 
100 كيلو متر مياها دائمة 

امللوحه
أمــا املهندس طارق املوســوي 
الغوالــب الذي عمل ســكرتير 
وخدمات  اعمــار  دعــم  جلنــة 
الوزراء  جمللــس  التابعة  البصرة 
والتي نفذت عشــرات املشاريع 
منذ تشكيلها عام 2008 وحتى 
اجناز تلك املشاريع التي شملتها 
ضمن املبلــغ الذي خصص لها 
آنذاك فقد قــال : ان اقامة مثل 
هذا الســد في موقع قريب من 
جزيرة السندباد هو خطأ كبير. 

وأضــاف اننا جميعــا نعرف ان 
شــط العرب يصب في اخلليج 
وهــذا يعنــى ان منــذ نشــأة 
اخلليقه لــم يكن اخلليج يصب 
في شــط العرب ولم يأت يوما 
ليكون ذلك ولكن لالسباب التي 
يعرفها اجلميــع واملتمثلة بقلة 
االطالقــات املائيه من تركيا مع 
كثرة السدود في املدن العراقيه 
التي تسبق البصره في موقعها 
اجلغرافي ادت الى نقص حاد في 
كميات املياه الى شــط العرب 

واصبح فقيــرا للمحتوى املائي 
العذب.  

وبنّي املوســوي : لكــون ظاهرة 
املد واجلزر تعمل في اخلليج فان 
ارتفاع املد اكثر من كميات املياه 
التــي يجب ان تصــب لتلتقي 
اندفاعها  وتوقــف  املاحله  املياه 
في عمق البصــرة ونعلم ايضا 
عندما كانــت االطالقات املائية 
كبيــرة كانت تلتقــي باملد في 
منطقــة الفاو حلني بــدء اجلزر 
حينها  في  اخلليــج  الى  تنحدر 
كانــت كل مياه شــط العرب 
عذبــة ، واالن املــد كبير يلتقي 
مع الكميــات القليلة من املاء 
شــمالي  مناطق  فــي  العذب 

البصرة. 
لــذا اشــير واحلديــث مــازال 
للمهنــدس طــارق  ان اقامــة 
السد الترابي على اكتاف جزيرة 
الســندباد ســيجعل مسافة 
100 كيلو متر في عمق البصرة 
مياهــا دائمة امللوحه وســيتم 
فيها اجلناية على شــط العرب 
وقتلــه متاما وســتكون معاناة 
البصــرة اضعاف مــا هي فيه 
االن لذلــك يجب اعــادة النظر 

والدراســة مــع اخملتصــني في 
مكان  الختيار  املعنيــه  اجملاالت 
يكون ما بعد مصب نهر الكارون 
لكي تكون امليــاه املنحدرة من 
شمال البصره بالتوازي مع املياه 
املنحدرة من نهر كارون يشكالن 
منطقــة مياه عذبــة لغاية ما 

بعد مصب نهر الكارون .
هناك ســتلتقي امليــاه العذبة 
كلها مع ميــاه البحر عند املد 
وســيكون شط العرب في امان 
جلميع  الزراعة  تعــود  ان  وميكن 
شــط  على  الواقعة  املناطــق 
العرب مع توفر دميومة توفر املياه 
العذبة للمحطــات املائية غير 
القادرة على التزود من مشــروع 
حتليــه  معامــل  اي  او  او(  )اآلر 
للمياه ميكن اقامتها على شط 

العرب. 
يكون  ان  يجــب  ذلــك  وحــني 
لنقل  وبعمــق  جــادا  التفكير 
مصبــات اجملاري ما بعد الســد 
حلمايــة بيئة شــط العرب وان 
املطلــوب اآلن هو اجــراء املزيد 
املداوالت مــع املتخصصني  من 
بهــذا  واخلبــراء  واملهندســني 

الشأن. 

حكومة البصرة توقف إنشاء سد ترابي في جزيرة 
السندباد وتسعى للبحث عن موقع أفضل

أثار جداًل واسعًا بين األوساط الشعبية ومسؤولين محليين ومتخصصين

إن إنشاء سد ترابي 
قرب جزيرة السندباد 

أثار جداًل واسعًا بين 
األوساط البصرية 

الشعبية وكذلك من 
مسؤولين محليين 

وجهات معنية من 
مهندسين ومتخصصين 

وغيرهم

جزيرة السندباد في البصرة
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»الجوفية » تسعى 
لتوفير المياه في عدد 

من مناطق النجف 

العراق يبحث مشاركة 
إسبانيا في دورة 

معرض بغداد الدولي

بغداد - الصباح الجديد:
ســعت الهيئة العامة للميــاه اجلوفية على 
تكثيف جهودها واســتنفار جميــع طاقاتها 
اجلنوبية ملســاعدة  احملافظــات  فــي  وخاصة 
املواطنني على توفير املياه في املناطق البعيدة 
عن املياه الســطحية واالســهام املباشر في 
القضاء على ظاهرة شحة املياه  ففي محافظة 
النجف االشــرف نظراً لقلة امليــاه الواردة من 
شط املشخاب وجفاف نهر العارفي في احملاجير 

الشرقية / قضاء املناذرة .
فقد باشــرت الهيئة بحفر عــــــدد من االبار 
العادة احلياة الى بســاتني هــذه املنطقة واجناز 
)13( بئرا بجهود العاملــني في فرقة حفر )75( 
العاملة في فرع النجف االشــرف لالســتفادة 
من مياه هـــــذه االبار لالغراض املنزلية اضافة 
الى سقي املزروعات التي عــــانت من اجلفاف 

وكـــذلك ارواء احليوانات .
كما اكد املصدر اإلعالمــي في الهيئة العامة 
للميــاه اجلوفية على توفير امليــاه في مناطق 
اخــرى من محافظة النجف االشــرف وخاصة 
العباسية / منطقة طبر سيد جواد ، واجناز )26( 
بئرا في املنطقة بجهود العاملني في فرقة حفر 
)75( وبانتاجية 5 لترات / ثا لســقي البســاتني 
وارواء احليوانــات والتقليل من معاناة املواطنني 
بعد ظاهرة شحة املياه التي شهدتها احملافظة 
وارتفاع درجات  امليــاه  نتيجــــة لقلة مصادر 
احلرارة خــالل فصل الصيف وقد بلغ عـــــدد 
االبار املنجزة منذ بداية حملة احلفر اجنزت حفر 
)57( بئــرا منــذ االول من حزيران وحتى شــهر 
ايلول ومازال العمل مستـــــمرا في هــــذه 
احلمـــلة نظرا الهميتها ومـــالمستها حلياة 
املواطنني مباشــرة وقد توزعت هـــــذه االبار 
في اقضيــة ونواحي مختلفة مــن احملافظة ، 
ففي قضاء املنــاذرة مت اجناز )16( بئرا وفي قضاء 
العباسية اجنزت خــــالل هذه احلملة )26( بئرا 
وباعماق مختلفة واجنــــاز )3( ابار في ناحيــة 
احليدرية و)12( بئرا في ناحيـــــة القادسيــة 
بجهــود فرقتي حفــر )75( و)101( ســعياً من 
الهيئة في الوصول الى نســب االجناز املطلوبة 

في حفر االبار . 

بغداد - الصباح الجديد:
بحثت الشــركة العامة للمعــارض واخلدمات 
التجارية العراقية في وزارة التجارة مع السفير 
العراق خوان خوسيه اسكوبار  االســباني في 
والوفد املرافق له املشــاركة الفاعلة في الدورة 

الـ 45 ملعرض بغداد الدولي .
واوضح مدير عام الشــركة املهندس هاشــم 
محمد حــامت  ان معرض بغــداد الدولي فرصة 
حقيقية من اجل ابراز نتاجات واجنازات ومشاريع 
الشــركات االســبانية كون املعــرض ظاهرة 
اقتصادية وملتقى للشــركات العربية واحمللية 

والعاملية.
واضاف املدير العام ان الشــركة على استعداد 
لتقــدمي جميع التســهيالت والدعــم وتذليل 
الصعوبات من اجل ابراز دورالسفارة والشركات 
االسبانية من خالل املشاركة في دورات معرض 
بغداد الدولي كون اســبانيا مــن الدول الرائدة 
في اجملاالت االقتصاديــة والتجارية وذات خبرات 
وجتارب عديدة في شــتى اجملاالت التي يستفيد 
منها العراق في تبادل تلك اخلبرات والتجارب من 
خالل الدخول في املشــاريع االستثمارية داخل 

البالد وخارجه.
واشــار املدير العام الى ان مشــاركة السفارة 
والشــركات االســبانية في الدورات السابقة 
كانت تســعى الــى ايجاد ارضية مشــتركة 
للتعريــف بنتاجاتهــا وقدراتهــا وإمكانيــة 
االستفادة منها في مجال االستثمار من خالل 
التعامل املباشــر مع هذه الشــركات من دون 
احلاجة الى وســيط وخلق شــراكة حقيقية 
بني العراق واســبانيا من اجل تنشيط احلركة 
التجارية واالســتفادة منها في مشاريع العراق 

املتعددة والبنى التحتية.
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بغداد - الصباح الجديد:

ســعياً منها لتعزيز قطاع التعليم 
فــي الصفوف الثانوية فــي العراق، 
تعاونت زين العراق- إحدى شــركات 
مجموعــة زين الرائــدة في خدمات 
االتصــاالت والبيانــات املتنقلة في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا- مع 
شــركة إريكســون العاملية إلطالق 
مبــادرة »اإلتصال من أجل التعليم« 
)Connect to Learn( الدوليــة فــي 
العــراق؛ علــى أن تنطلــق املرحلة 
األولى من مدرسة في بغداد. وتهدف 
املبادرة التي مت إطالقها بالتعاون مع 
التعليم  رفع جودة  إلى  التربية  وزارة 
واملدّرسني على حد  للطالب  الثانوي 
سواء، عبر توفير بنية حتتية متكاملة 
واالتصاالت،  املعلومات  لتكنولوجيا 
تشمل حزمات اإلنترنت ذات النطاق 
املفتوح  واملصدر  املتنّقــل،  العريض 
إضافــة للحلــول التعليمية اخملّزنة 
التعليم  على »السحابة« لتسهيل 

في املــدارس التي ال حتظى باخلدمات 
الكافية عن طريق االتصال.

الزاهد  قال علــي  املوضــوع،  وحول 
الرئيس التنفيــذي لزين العراق: » إن 
التعليم هو أحد أهم االســتثمارات 
التــي ميكننا أن نبادر بها لالســهام 
في بنــاء مجتمعنا ومســتقبلنا«، 
مضيفــاً: » التعليــم هــو حق من 
العصر  وفي ظل  اإلنســان«.  حقوق 
الرقمــي الــذي نعيش فيــه حيث 
املعلومــات  تكنولوجيــا  تنتشــر 
واالتصاالت لتطال كل زاوية في هذا 
العالم، ال مبرر النتفاء وصول طالب 
الصفــوف الثانويــة إلــى التعليم 
مع  وبفضــل شــراكتنا  املتطــور. 
برفع  سنسهم  إريكســون،  شركة 
مســتوى قطاع التعليم في العراق 
عبر متكينهم مــن صقل مواهبهم 
ليفجروا طاقاتهــم الكامنة. ونحن 
»اإلتصال من  برنامج  نتطّلع إلطالق 
 )Connect to Learn( »أجل التعليم
في بغداد كخطوة أولى لينتقل إلى 

سائر أنحاء البالد في ما بعد«.

جتدر اإلشارة أنه بفضل التكنولوجيا 
يقّدمها  التــي  واحللــول  احلديثــة 
التعليم«  برنامج »اإلتصال من أجل 
حلول  باتــت   ،)Connect to Learn(
واالتصاالت  املعلومــات  تكنولوجيا 
وســيلة أكثــر فعالّية مــن حيث 
التكلفــة لتوفير التعليــم املتطّور 
الريفية  املناطــق  فــي  للمــدارس 
واملدارس التــي تفتقر للحد الكافي 
من اخلدمات للطالب واملعّلمني على 
حد ســواء. كما تتيح التكنولوجيا 
الســحابية إمكانية القيام بأعمال 
الصيانة والدعم عــن بعد، ما يوّفر 
جتربة أبســط للمستخدمني ومينح 
األســاتذة فرصــة التركيــز علــى 
التعليم. يذكر أن النظام مت تصميمه 
، بحيث  ليكون سهل االســتعمال 
بســهولة  فهمه  لألســاتذة  ميكن 
حتى أصحاب اإلملام احملدود في ميدان 
تكنولوجيــا املعلومات، مما يضاعف 
ثقتهم وإمكاناتهم كمربني لألجيال 

الصاعدة.
وتعليقــاً علــى ذلك قالــت رافية 

إبراهيــم، رئيســة إريكســون في 
»عندما  وإفريقيا:  األوســط  الشرق 
حتصــل الفتــاة على تعليــم جيد، 
فإنها ســتتمكن بذلك من احلصول 
وبالتالي ســيكون  على عمل جيد، 
مبقدورها تربية أسرة متعلمة، إضافة 
إلى حتسني نوعية حياتها، وعائلتها، 
ومجتمعها. تهدف مبادرة »اإلتصال 
من أجل التعليم« إلى ضمان حصول 
الفتيــات على تعليــم جيد، بغض 
أية حتديات  أو  النظر عن موقعهــن 
أخــرى. ونحن نتطلع إلــى مواصلة 
العمل مع زين العراق لالستفادة من 
تقنيتنا وخبــرات موظفينا إلحداث 

تأثير إيجابي في العراق ».
»اإلتصال من أجل  أن مبــادرة  يذكر 
مت   )Connect to Learn( التعليــم« 
العام  فــي  األولى  للمــرة  إطالقها 
2010 وهــي معتمــدة حالياً في 25 
العالم ويســتفيد منها  دولة حول 
120 ألف طالب بالشراكة  أكثر من 
16 مشــّغال خلدمات االتصاالت  مع 

املتنقلة.

تقرير

إطالق مبادرة االتصال من أجل التعليم في مدارس بغداد 
بالتعاون مع وزارة التربية وشركة أريكسون العالمية  

منى خضير عباس*
برعايــة  االمــني العــام جمللــس 
الوزراء مهــدي العالق اقام اجمللس 
النــدوة  العراقــي  االقتصــادي 
الســياحة  بقطاع  التخصصية 
فــي العراق حتت عنــوان *معاجلة 
التــي  واملعوقــات  التحديــات 
قطاع  فــي  املســتثمرين  تواجه 

السياحـة". 
وحضر الندوة عن اجلانب احلكومي 
ممثلون عــن وزارة الثقافة كل من 
نــدمي اجلابــري وهيئة الســياحة 

وميثلها كل من محســن صدخان 
السياحية   املرافق  دائرة  عام  مدير 
ومحمود الزبيــدي مدير عام دائرة 
اجملاميع السياحية  ودائرة مسجل 
الشركات في وزارة التجارة وامانة 
بغداد ومــن جانب القطاع اخلاص 
داوود  حضرها ممثلو فنــدق بغداد 
وفندق بابل وفندق فلسطني املدير 
و صباح  الزبيــدي  رعــد  املفوض 
صديــق وفندق املنصــور ورابطة 
الفنادق الســياحية فــي كربالء 

والنجف واحتاد شركات السفر

بغداد - الصباح الجديد:
احدى  العامة  ديالى  اعلنت شــركة 
شــركات وزارة الصناعــة واملعــادن 
الشركات  بتجهيز  اســتمرارها  عن 
الكهرباء  لــوزارة  التابعة  واملديريات 
باحملوالت الكهربائية على وفق العقود 

املبرمة.
وقــال مدير عام الشــركة املهندس 
عبدالرسول محمد عارف ان املالكات 
الهندســية والفنيــة فــي معمل 
الســاندة  واجلهات  التوزيع  محوالت 
فــي الشــركة متكنت مــن تنفيذ 

العقــد املبرم مع الشــركة العامة 
والقاضي  لتوزيــع كهربــاء بغــداد 
توزيــع  محولــة   )1000( بتجهيــز 
متعددة الســعات ، مشــيرا الى ان 
الشركة سوقت الدفعة االخيرة من 
الكميــة املتعاقد عليهــا  والبالغة 
 11/400 توزيع ســعة  )200( محولة 
كي فــي أي لتكون بذلــك قد اوفت 
بالتزاماتهــا العقديــة وقبل املوعد 
احملدد ضمن العقد. واكد املدير العام 
امكانية واســتعداد شركته لتلبية 
احتياجات وزارة الكهرباء من احملوالت 

والقدرة  التوزيع  بنوعيها  الكهربائية 
واملقاييــس الكهربائية وااللكترونية 
متعددة االطوار وبالكميات املطلوبة 
في اطــار خططها وســعيها لرفد 
الدعم  وتوفيــر  الوطنية  الشــبكة 
والنهوض  الكهرباء  لقطاع  املطلوب 

بالصناعة احمللية. 
الشركة  اعلنت  متصل  صعيد  على 
واجللود  النســيج  لصناعات  العامة 
احدى شركات وزارة الصناعة واملعادن 
والســوق  الصحة  وزارة  عن جتهيــز 
احمللية مبنتجاتها الطبية والبطانيات.

ندوة لمعالجة التحديات التي تواجه 
المستثمرين في قطاع السياحة

»ديالى« تجّهز كهرباء بغداد بـ)1000( 
محولة توزيع متعددة السعات



بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن البنك املركزي، أمس السبت، قرب تسلمه 
جميع اإلصدارات اخلاصة بالدوالر، مبيناً أن ذلك 
يأتي ملنع االجتهــادات في قبول أو رفض بعض 

األوراق النقدية األجنبية.
وذكر بيان للمركزي، إن »البنك سيقوم بتسلم 
جميع اإلصــدارات من األوراق النقدية األجنبية 
)الدوالر( من املصارف كافة على أن تكون الورقة 
النقدية جيدة وحسب املعايير احملددة على وفق 
الية تســلم األوراق النقدية األجنبية الصادرة 

من قبل البنك«.
وأضاف البيــان أن »الهدف من ذلك هو ألغراض 
تنظيمية من أجــل عدم حصول اجتهادات من 
قبل بعــض املصارف أو مكاتــب الصرافة في 
قبول أو رفض بعــض األوراق النقدية األجنبية 

)الدوالر( املتداولة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
التقى وزيــر البترول والثــروة املعدنية املصري، 
طارق املال، مع نائــب الرئيس التنفيذي للبحث 
واالستكشاف بشــركة بتروناس املاليزية، أنور 
طيب، الســتعراض أنشطة الشركة في مصر 

حول الغاز الطبيعي.
واستعرض اجلانبان الفرص االستثمارية املتاحة 
أمام الشــركة لتنميــة أعمالها في مصر في 
ضوء املناطق املطروحة في املزايدتني العامليتني 
اللتــني طرحتهما هيئــة البترول والشــركة 
القابضــة للغــازات الطبيعيــة للبحث عن 
البترول والغاز، إضافــة إلى الفرص املتاحة في 

منطقة البحر األحمر.
وأعلن وزيــر البترول املصــري أن البحر األحمر 
سيشهد نشاطا مكثفا للتنقيب عن البترول 
والغاز الطبيعــي ألول مرة، بعدما وقعت مصر 
والســعودية اتفاقا لترســيم احلدود البحرية 

بينهما.
وأشــار الوزير املصري إلى أن القاهرة تســتعد 
لطرح أول مزايــدة عاملية للبحــث والتنقيب 
النفطي في هذه املنطقة، في إطار ستراتيجية 

تشمل كافة مناطق اجلمهورية.

نيويورك ـ رويترز:
هبطــت أســعار الذهب أكثر مــن واحد في 
املئة مع صعود الــدوالر األميركي أمام اجلنيه 
االسترليني واليورو بعد أن قالت رئيسة الوزراء 
البريطانية تيريزا ماي إنــه يجب على االحتاد 
األوروبي أن يقــدم مقترحا بديال في محادثات 

بريكست.
وســاعدت أيضــا حتــركات للصــني لتعزيز 
االستهالك احمللي في دعم صعود الدوالر الذي 
تقــوده مراهنات املســتثمرين على أن أحدث 
جولة في النزاع التجاري بني الواليات املتحدة 
والصــني من غيــر املرجح أن تقــوض النمو 

العاملي.
والوضــع الذي يتمتــع به الــدوالر من حيث 
يجعله  لالحتياطيات  الرئيسة  العملة  كونه 
املســتفيد الرئيس من اخملاوف بشأن الصراع 
التجاري بني الواليــات املتحدة والصني، بينما 
ينظر إلــى أمريكا على أنها ســتكون األقل 

خسارة في النزاع.
وصعود الدوالر يجعل الذهب املسعر بالعملة 
اخلضــراء أكثر تكلفة علــى حائزي العمالت 

األخرى.
وانخفض الذهــب 0.8 باملئة فــي املعامالت 
)األونصة(  1197.34 دوالر لألوقية  إلى  الفورية 
في أواخر جلســة التداول بالسوق األميركي 
بعد أن المس أثناء اجللســة أدنى مستوى له 
منذ احلادي عشر من أيلول عند 1191.51 دوالر. 
لكنه ينهي األســبوع على زيــادة قدرها 0.4 

باملئة.

مصر تنقب عن موارد 
الطاقة في البحر األحمر

الذهب يهبط
والدوالر يرتفع

المركزي يتسلم جميع 
اإلصدارات الخاصة بالدوالر
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متابعة الصباح الجديد:

قال مصدر مطلــع لرويترز إن أوبك 
يبحثون  باملنظمة  ودول غير أعضاء 
احتمــال زيــادة جديدة فــي إنتاج 
النفط قدرها 500 ألف برميل يوميا 
إيران  إمــدادات  انخفاض  لتعويض 

بسبب العقوبات األميركية.
وفــي أواخــر 2016 توصلــت أوبك 
وروســيا وحلفاء آخــرون إلى اتفاق 
خلفــض اإلنتاج مبقــدار 1.8 مليون 
برميل يوميا. لكن بعد أشــهر من 
بأكثر  اإلمــدادات  تخفيضــات في 
مما يدعــو إليه االتفــاق، اتفقوا في 
حزيران على زيادة اإلنتاج عبر العودة 
إلى مستوى امتثال عند نسبة 100 
في املئة مــن التخفيضات. ويعادل 
ذلك زيادة لإلنتاج قدرها نحو مليون 

برميل يوميا.
وقال املصدر إن املناقشــات احلالية 
لم تنتــه بعد، لكنها ســتعني أن 
منتجــي النفط ســيحتاجون إلى 
أقل  إلى  االمتثال  خفض مســتوى 

من 100 في املئة.
املصدرة  البلــدان  منظمة  وجتتمع 

خارج  من  وحلفاؤها  )أوبك(  للبترول 
اليــوم األحد  املنظمة فــي اجلزائر 
ملراجعــة االمتثــال لتخفيضــات 

اإلنتاج القائمة.
وأبلغــت ثالثة مصادر في أوبك ومن 
اجلمعة  يوم  رويتــرز  املنظمة  خارج 
أن أحــدث بيانــات تظهــر أن أوبك 
وحلفاءها ضخــوا كميات أقل من 
النفط في آب إلى األسواق العاملية 
باملقارنــة مع حجــم انتاجهم في 
متوز بســبب هبوط فــي الصادرات 

اإليرانية.
وفي متوز، خفضــت أوبك وحلفاؤها 
اإلنتــاج بنســبة 9 فــي املئة عن 
املستويات الواردة في االتفاق. وقالت 
املصادر الثالثــة، دون أن تقدم أرقاما 
محددة، إن اخلفض في آب كان أعلى.
وقالــت مصادر في أوبك إن أي إجراء 
رســمي لزيادة االنتاج سيتطلب أن 
تعقد املنظمة ما تسميه اجتماعا 
غير مطروح  اقتراح  وهو  استثنائيا، 

حتى اآلن على الطاولة.
لكن املصادر قالت إن اللجنة الوزارية 
غير  واملنتجني  ألوبــك  املشــتركة 
األعضاء باملنظمة، والتي ستجتمع 
اليوم األحد، ميكنها أن توصي بزيادة 

أخرى في اإلنتاج إذا اقتضت احلاجة.
”هنــاك  املطلــع  املصــدر  وقــال 
مناقشــات لزيادة أخرى في اإلنتاج 
قدرها 500 ألــف برميل يوميا. هم 
)أوبــك واملنتجــون غيــر األعضاء 
باملنظمــة( ميكنهم زيــادة اإلنتاج 
عندما يجتمعون في “ مشــيرا إلى 
االجتمــاع الرســمي املقبل ألوبك 
املقرر عقده فــي الثالث من كانون 

األول.
النفط قليال في  وارتفعت أســعار 
تعامــالت قويــة متقلبــة تخلت 
فيها عن معظم مكاســبها التي 
وقت ســابق من  فــي  ســجلتها 
اجللسة بفعل أنباء بأن منتجني كبار 
بعد  اإلمدادات  في  زيادة  سيدرسون 
األميركي  الرئيــس  توجيه  من  يوم 
دونالد ترامب سهام االنتقاد مجددا 

إلى منظمة أوبك.
إذا  وينتظر املســتثمرون ليــروا ما 
كانت أوبك ومنتجون رئيسيون غير 
أعضــاء باملنظمة ســيقررون ضخ 
املزيد من اخلــام لتعويض انخفاض 
في اإلمدادات من إيران حال ســريان 
املزيد مــن العقوبات األميركية في 
الرابع من تشرين الثاني. ومن املقرر 

أن يجتمع كبار املنتجني اليوم األحد 
في اجلزائر.

وأنهت عقود خــام القياس العاملي 
مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 
10 ســنتات لتبلغ عند التســوية 

78.80 دوالر للبرميل.
وأغلقــت عقــود اخلــام األميركي 
اخلفيــف مرتفعــة 46 ســنتا إلى 
70.78 دوالر، لكنهــا تراجعت أكثر 
من دوالر من أعلى مســتوى لها في 

اجللسة البالغ 71.80 دوالر.
وينهي اخلام األميركي األسبوع على 
مكاســب قدرهــا 2.5 باملئة بينما 
ارتفع برنــت 0.7 باملئــة على مدار 

األسبوع.
وفي التعامالت املبكرة دفعت اخملاوف 
إلى  للصعود  برنت  اإلمدادات  بشأن 
وتراجعــت  للبرميــل.  دوالر   80.12
األســعار بعد أن قال مصدر لرويترز 
إن أوبك وخلفاءها يناقشون احتمال 
زيــادة جديدة فــي االنتــاج قدرها 
500 ألف برميــل يوميا. ثم تعافت 
األســعار مع مراهنة املســتثمرين 
علــى أن التخفيضــات فــي انتاج 
إيران ستكون كبيرة بحيث يصعب 

تعويضها بشكل كامل.

تقـرير

أوبك وحلفاؤها يدرسون زيادة جديدة إلنتاج النفط
أسعار النفط تغلق على ارتفاع طفيف في تعامالت متقلبة قبل اجتماعها

جانب من اجتماع سابق لـ »أوبك«

بغداد ـ الصباح الجديد:

إن  بالقطــاع  قــال مصــدران 
صــادرات النفــط مــن جنوب 
العــراق تتجه صوب مســتوى 
قياســي مرتفع هذا الشهر مما 
يعزز مؤشــرات التزام ثاني أكبر 
منتج فــي أوبك باتفــاق زيادة 
املعــروض وأن القالقل احمللية ال 

تؤثر على الشحنات.
الســفن  تتبع  بيانــات  وتفيد 
التي جمعهــا مصدر بالقطاع 
أن صــادرات جنــوب العراق في 
التسعة عشــر يوما األولى من 
أيلول بلغــت 3.6 مليون برميل 
 20 بزيادة  املتوســط  يوميا في 
ألف برميل يوميا عن مســتوى 
آب البالــغ 3.58 مليــون برميل 
يوميا وهو املســتوى القياسي 

املرتفع القائم حاليا.
اتفاق حزيران  الزيادة عقب  تأتي 
بني أوبــك واملنتجني املتحالفني 
بعد  املعروض  تعزيز  معها على 
أن كبحــوا اإلنتــاج منذ 2017 

لتصريف تخمة.
وفي آب نفذ العــراق ثاني أكبر 
زيادة فــي إنتــاج دول أوبك مع 
التي  إيران  شــحنات  تراجـــع 
أميركيــة  عقوبــات  تواجــه 

مجددة.
وقال مصدر ثان بالقطاع يرصد 
الشــحنات أيضا إن متوســط 
صادرات الشــهر احلالي بلغ 3.6 
بفضل  يوميــا  برميل  مليــون 
سالســة العمليات في مرافئ 
التصديــر وفي ظل عــدم تأثر 
واعمال  بالتظاهرات  التدفقات 
العنف التي شهدتها محافظة 

البصرة األيام املاضية.
وقــال هــذا املصــدر »كانــت 
تصل  أن  مــن  مخــاوف  هناك 
لكن  املرفأ..  إلــى  االحتجاجات 

حتى اآلن ال يوجد تأثير«.
وبزيادة بلغـــت عشــرين ألف 
برميــل يوميا عن مســتوى آب 
املاضي، تّتجه صــادرات النفط 
من جنوب العراق صوب مستوى 
الشــهر  هذا  مرتفع  قياســي 
مــن دون اي تأثيــر للتظاهرات 
تشــهدها  التي  واالحتجاجات 

زيـــادة  على  اجلنـــوب  مــدن 
االنتـاج.

الزيــادة في  ان  بيانــات  وتؤكد 
االنتاج جاءت بفضل سالســة 
العمليات فــي مرافئ التصدير 
وفــي ظل عدم تأثــر التدفقات 
تشــهدها  التي  باالضطرابات 

البصرة.
وقبــل اتفــاق أوبــك املبرم في 
حزيران، رفع العراق صادراته من 
موانئ اجلنــوب لتعويض توقف 
الشحنات من منطقة كركوك 

شــمال البالد في تشرين األول 
القوات  استرّدت  بعدما  املاضي 
العراقيــة الســيطرة علـــى 
حقـــول النفـــط هنـاك مـن 

األكـراد.
وأعلن العراق اســتعداده لزيادة 
إنتاج النفط اخلام وضّخ تسعني 
ألف برميــل اضافية يوميا في 
أوبك بعد  زيادة داخل  ثاني أكبر 
ليبيــا وفقا لتقديــرات احملّللني 
ووســائل إعالم القطــاع التي 

جتمعها أوبك.

أعلى معدل  العراق حقق  وكان 
صــادرات للنفط اخلــام في آب 
املاضي، خالل العام 2018. وذلك 
وفقا لإلحصــاءات الصادرة عن 
شركة تسويق النفط »سومو«.
وقــال املتحدث باســم الوزارة، 
عاصــم جهــاد، إن »مجمــوع 
النفط  املصــدرة من  الكميات 
اخلــام لشــهر  آب املاضي من 
احلقــول النفطية في وســط 
وجنــوب العــراق بلغــت اكثر 
مــن 111 مليون برميــل« ، مع 

»إيــرادات أكثر مــن 7 مليارات 
و729 مليونا«.

اليومــي  املعــدل  إن  وأضــاف 
و583  3 ماليني  بلــغ  للصادرات 
إلى أن معدل  ألف برميل، الفتا 
ســعر البرميــل الواحــد بلغ 

)69.593( دوالرا .
وبلغت صادرات متوز املاضي 109 
ماليني و847 ألف برميل بإيرادات 
بلغت 7 مليــارات و597 مليون 
دوالر، مبعدل سعر 69.163 دوالرا 

للبرميل الواحد.

صادرات النفط العراقية الجنوبية
تتجه لمستوى قياسي مرتفع في أيلول

بزيادة 20 ألف برميل يوميًا عن مستوى آب

تأتي الزيادة عقب 
اتفاق حزيران بين 
أوبك والمنتجين 
المتحالفين 
معها على تعزيز 
المعروض بعد أن 
كبحوا اإلنتاج منذ 
2017 لتصريف 
تخمة

منشأة نفطية جنوبي البالد »ارشيف«

بغداد ـ الصباح الجديد:
افــادت صحيفــة أردنية، أمس 
الطاقة  حجــم  بأن  الســبت، 
مــن  املصــدرة  الكهربائيــة 
اململكــة بنســبة 79 % خالل 
األشــهر الثمانيــة األولى من 
العــام احلالي مقارنــة بالفترة 
نفســها مــن العــام املاضي، 

ثانيا  العراق جاء  ان  إلى  مشيرة 
من بني املستوردين للكهرباء.

األردنية  “الغد”  وقالت صحيفة 
البيانات  في تقرير لها نقال عن 
الكهرباء  الصادرة عن شــركة 
الوطنية أمــس، إن “حجم هذه 
 70.2 نحو  آب  بنهايــة  الطاقة 
مع  مقارنة  ســاعة  غيغاواط/ 

39.3 غيغــاواط ســاعة، خالل 
العام  مــن  نفســها  الفتــرة 

املاضي«.
على صعيد منفصل، يشــارك 
محافــظ البنــك املركزي علي 
العالق في اجتماع الدورة الـ42 
جمللــس محافظــي املصــارف 
ومؤسســات  املركزية  العربية 

النقــد العربية فــي العاصمة 
األردنية عمان.

وذكر بيــان للبنــك أن “العالق 
شــارك باالجتماع الذي حضره 
بصفة مراقب من جامعة الدول 
جمللس  العامة  واألمانة  العربية 
العربية  اخلليج  لــدول  التعاون 
واحتاد  العربية  املصــارف  واحتاد 

العربية  املاليــة  األوراق  هيئات 
املالــي  العمــل  ومجموعــة 
ملنطقة الشرق األوسط وشمال 
افريقيا، فضال عن حضور املدراء 
صندوق  لدى  العرب  التنفيذيني 
النقد والبنــك الدوليني واملدير 
العام لبنك التسويات الدولية”.
وأضــاف البيــان، أن “االجتماع 

النقديــة  التطــورات  ناقــش 
اإلقليمية  واالقتصادية  واملالية 
والدولية وتداعياتها على الدول 
العربيــة فضال عن مناقشــة 
تعزيــز االئتمان للمشــروعات 
الصغيرة واملتوســطة وملفات 
الشــمول املالي ودعم القطاع 

املصرفي العربي”.

العراق ثاني مستورد للكهرباء من األردن

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفاد رئيس صندوق االســتثمارات 
املباشرة الروسي كيريل دميتريف 
ملزيد  يخطــط  الصنــدوق  بــأن 
من االســتثمارات مــع اجملموعة 
الصينية لتجــارة التجزئة »علي 

بابا«.
وقال كيريل دميترييف، في مقابلة 
عبر الهاتف مــع وكالة »رويترز« 
بابا  »باالشــتراك مع علي  أمس، 
نحــن مســتعدون للنظــر في 
تقنيات روسية أخرى في مجاالت 

مثل الــذكاء الرقمــي والتخزين 
السحابي... ســنعطي التقنيات 
الروســية فرصة لدخول األسواق 

العاملية بوتيرة أسرع«.
وأضــاف دميترييــف، الــذي يدير 
 10 صندوقــا بــرأس مــال يبلغ 
مليارات دوالر: ال يوجد مبلغ محدد 
االســتثمار  صندوق  سيســعى 
املباشر الروسي وعلي بابا إلنفاقه 
املشتركة.  اســتثماراتهما  على 
لكنه قال ”لدينا فرصة لالستثمار 
املشــترك في مئــات املاليني من 

الدوالرات إذا اقتضت الضرورة“.
أطلق  بعدمــا  التصريح  ويأتــي 
الصنــدوق واجملموعــة الصينية، 
تكنولوجيا  لشــركتي  إضافــة 
املاضــي،  األســبوع  روســيتني، 
روسيا  مشــروعا مشــتركا في 
يعطي »علي بابا« فرصة للوصول 
 100 إلى قاعدة عمــالء تزيد عن 

مليون شخص.
وعلــى نحو منفصل، يســتثمر 
املباشــر  االســتثمار  صنــدوق 
الروســي و«علــي بابــا« بجانب 

الســيارات  صناعــة  شــركتي 
موتور«  و«هيونــداي  »بورشــه« 
مليون   80 إجماال  أخرى  وشركات 
دوالر في شركة »واي راي«، ومقرها 
سويسرا، والتي تركز على تطوير 
األبعاد  ثالثية  مجســمة  عروض 

للواقع املعزز للسيارات.
في الســياق، أعلنت وزارة العمل 
الروسية أن احلكومة وافقت على 
زيادة احلد األدنى لألجور اعتبارا من 

مطلع العام املقبل.
وقال وزير العمل ماكسيم توبيلني 

إن مشروع قانون األجور ينص على 
زيادة احلد األدنى لألجور في البالد 
اعتبــارا من الـ1 من كانون الثاني 
2019 إلى 11280 روبل، من 9489 

روبل.
وأضاف أن زيادة احلد األدنى لألجور 
ســتطال 3.8 مليون موظف، من 
بينهــم 2.2 مليــون موظف في 

مؤسسات الدولة والبلديات.
وفي وقت ســابق، أعلن الوزير أن 
عدد العاطلني عــن العمل الذين 
مت تســجيلهم رسميا في روسيا 

انخفض فــي آب إلى 684.7 ألف 
شخص.

وحســب املعلومات الــواردة من 
وزارة العمل، فإن نســبة البطالة 
 15 في  بلغت  رســميا  املسجلة 
أغســطس اجلاري %0.9 من عدد 
الســكان الناشــطني اقتصاديا، 
مقارنــة بـــ%1، فــي 15 آب عام 
2017. أما عدد املناصب الشاغرة 
التــي قدمها أربــاب العمل إلى 
أجهزة العمالة فبلغت 1.7 مليون 

منصب.

تعاون استثماري وثيق بين روسيا و«علي بابا«
موسكو ترفع الحد األدنى لألجور
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشفت وسائل إعالم أميركية أنه استنادا إلى 
تقارير اســتخباراتية فإن أسطول الغواصات 
الروســية اجملهزة بصواريخ فرط صوتية قادرة 
على حمــل نووية، ســيكون جاهــزا للقتال 

بحلول سنة 2024.
األميركية،  اإلخبارية   »CNBS« وذكرت شبكة 
أنه من املقرر أن تعزز 8 غواصات حديثة من فئة 
»بوري 2« أو »بوري أ« األسطول الروسي  بحلول 

عام 2024.
وتســتطيع غواصــة »بــوري 2« أن حتمل 20 
صاروخا باليســتيا عابــرا للقــارات من نوع 
»بوالفــا« تُقّدر قوته  بـ100 إلى 150 كيلوطن، 
أي أن صاروخ »بوالفا«  أقوى من القنبلة الذرية 
التي ألقيت على مدينة هيروشــيما اليابانية 
بـــ10 مــرات. وأوضحت الشــبكة اإلعالمية 
األميركية أن الغواصة الواحدة من فئة »بوري 
2« قادرة علــى إطالق 200 صاروخ فرط صوتي، 
وهو خطــر ال تقدر الواليات املتحدة على  درئه 
اآلن. هذا وكشــف الرئيس الروســي، فالدميير 
بوتني في رســالته الســنوية إلــى اجلمعية 
الفدراليــة الروســية )البرملــان(، في شــهر 
مارس املاضي، عن بعض ما متلكه روســيا من 
األسلحة االســتراتيجية احلديثة للرد على أي 

تهديد ألمنها.
وذّكر بوتني بأن رفض واشنطن جميع الدعوات 
الروسية للحفاظ على معاهدة الدفاع املضاد 
للصواريخ، دفع موســكو لتطوير أحدث أنواع 
األسلحة القادرة على حتييد الدرع الصاروخية 

األميركية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قتل 8 أطفال وأصيب 6 آخرون بجروح مختلفة 

جراء انفجار قنبلة شمالي أفغانستان.
ونقلت وكالة »شــينخوا« عن ممثل هيئة األمن 
احملليــة، عبد اهلل كرمي عــراش، أن االنفجار وقع 
أمس االول اجلمعة شــمال املركز اإلداري لوالية 
فارياب، األمر الذي أســفر عــن مقتل 8 أطفال 
تتــراوح أعمارهم بــني 6 و12 عامــا. وحملت 
الشــرطة مســلحي حركة طالبان مسؤولية 
االنفجار، غير أن احلركة نفسها لم تعلق عليه 

.»Tolo News« حتى اآلن، وفق معلومات قناة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن مساعد األمني العام لألمم املتحدة للشؤون 
اإلنســانية، مارك لوكوك، أن الوضع اإلنساني 
في اليمن قريب من بدء الهالك اجلماعي بسبب 

اجلوع.
وقال لوكوك أثناء جلســة جمللس األمن الدولي 
حول األوضاع في الشــرق األوسط،  امس االول 
اجلمعة: »لقد طلب مجلس األمن معلومات عن 
الوضع اإلنساني في اليمن. وباختصار إنه وضع 

معتم.. فإننا نخسر احلرب أمام اجلوع«.
وأشــار لوكوك إلــى أن الوضع تردى بشــكل 
ملحوظ خالل األســابيع األخيرة، مضيفا: »رمبا 
نقترب اآلن من نقطة الال عودة التي سيكون من 
املستحيل منع الهالك اجلماعي للناس بسبب 

اجلوع في البالد«.
ولفت املســؤول الدولــي إلــى أن األغذية في 
البالد كلها مســتوردة تقريبا، األمر الذي »يقود 
مباشــرة إلى ارتفاع حاد ألسعار املواد الغذائية 
بالنســبة حلوالي عشــرة ماليني ميني يعانون 
من ســوء التغذية لكنهم يبقــون خارج نطاق 

العملية اإلغاثية«.
2014، مواجهة  اليمن، منذ أغسطس  ويشهد 
مسلحة بني القوات احلكومية املوالية للرئيس 
عبد ربه منصور هادي )املعترف به دوليا( وجماعة 
»أنصــار اهلل« )احلوثيون( التي ســيطرت على 

العاصمة صنعاء ومناطق واسعة من البالد.

تقارير أميركية تحّذر من 
قدرة الغواصات الروسية 

قنبلة في أفغانستان تقتل 
8 أطفال وتصيب 6 آخرين 

األمم المتحدة: اليمن قريب 
من بدء الهالك الجماعي 

بسبب الجوع 

متابعة ـ الصباح الجديد:

أبــدى الرئيــس محمــود عبــاس 
ملفاوضات  فلســطينياً  استعداداً 
أو علنية، على  مع إسرائيل، سرية 
أن تتوســط فيها اللجنة الرباعية 
أخــرى. وصرح عقب  ودول  الدولية 
إميانويل  الفرنســي  الرئيس  لقائه 
ماكرون فــي قصــر اإلليزيه امس 
»الفرنســيني  بأن  اجلمعــة،  االول 
أكثــر فأكثــر موضوع  يدرســون 

االعتراف بالدولة الفلسطينية«.
الذي  اللقاء  عباس عقــب  وأوضح 
استمر أكثر من ساعة، وكان اجلزء 
األكبر منــه منفرداً، أن هناك »رؤية 
واهتماماً فرنســيني بالتوصل إلى 
حــل باالتصال مــع كل اإلطراف«. 
وتابع أنه شــرح ملاكــرون »كل ما 
الرئيس  ســيلتقي  وهــو  لدينــا، 
األميركي دونالد ترامب، وسيحدثه 

مبا قلناه«.
تطــرق  اللقــاء  أن  إلــى  وأشــار 
إلــى املوقــف الفلســطيني من 
املفاوضــات مع إســرائيل، مؤكداً 
»أننا لم نرفضهــا قط، كما يقول 
اســتعداد  وأبدى  اإلســرائيليون«. 
الفلســطينيني للمشاركة في أي 
مفاوضات سرية أو علنية، على أن 
يكون الوسيط في هذه املفاوضات 
الدولية،  الرباعيــة  اجملموعــة  هو 
إضافة إلــى أي دولة أخــرى ترغب 

بذلك، خصوصاً إذا كانت عربية.
ولفت إلى أن الفرنسيني »يدرسون 
أكثــر فأكثــر موضــوع االعتراف 
بالدولة« الفلسطينية، وأن فرنسا 
»مــن أهــم دول أوروبا، وســتقود 
موقفاً أوروبياً فــي وقت ال أعرفه«. 
التمويل  وقــف  إلــى  وبالنســبة 
األميركي لـ »وكالــة األمم املتحدة 
لغوث وتشــغيل الالجئني« )أونروا(، 
لفت عبــاس إلــى أن أوروبا تعمل 
بجدية على سد العجز الناجم عن 

ذلــك، وأن العالم كله مهتم بهذا 
املوضوع، خصوصاً دولة الكويت.

ومن املقــرر أن ينتقــل عباس من 
فرنســا إلى إرلندا قبل توجهه إلى 
نيويــورك حلضور أعمــال اجلمعية 
التــي  املتحــدة،  لــألمم  العامــة 
مبطالبة  الفلسطينيون  استبقها 
الــدول األوروبية باالعتــراف بدولة 
إلى عقد مؤمتر  والدعوة  فلسطني، 
للرعاية  بديل  لتوفير  للسالم  دولي 

األميركية.
أوروبيون  على صلة، قال مسؤولون 
إن حكومات بالدهم متارس ضغوطاً 

شــديدة على إســرائيل من أجل 
التراجع عن قرارها هدم قرية اخلان 
األحمر البدوية الفلسطينية، على 
اعتبار أن الهــدم يقّوض فرص حل 
الدولتني، ويقضــي على آخر فرص 

إقامة دولة فلسطينية متصلة.
أوروبيــون  ديبلوماســيون  وقــال 
فــي القــدس إن الــدول األوروبية 
وأملانيا  فرنســا  مثل  األساســية، 
وإســبانيا  وإيطاليــا  وبريطانيــا 
وبلجيــكا والنمســا وسويســرا 
وغيرها، وجهت رســائل فردية إلى 
طالبتها  اإلســرائيلية  احلكومــة 

فيها بوقف تنفيذ قرار الهدم.
وأوضــح ديبلوماســي أوروبي بارز: 
»هنــاك اتفاق بــني مجموعة من 
الــدول األوروبية األساســية على 
التحرك بفاعلية في هذه املنطقة 
بعد االنســحاب األميركــي التام 
من لعب دور الوســيط بني اجلانبني 

الفلسطيني واإلسرائيلي«. 
وأضــاف:« كما ظهر فــي قضية 
هــدم اخلــان األحمر، وكمــا ظهر 
التوسع  مشــاريع  سلســلة  في 
أقرت  التي  الكبيرة  االســتيطانية 
في عهد إدارة ترامــب، فإن أميركا 

لم تتخذ أي موقــف ضاغط على 
بأهمية  نشــعر  لذلك  إســرائيل، 
التحرك للقيام بــدور أكبر«. وتابع: 
وبشــدة  دائماً  أوروبــا  »عارضــت 
سياســة إســرائيل في االستيالء 
على أراضي الفلســطينيني وهدم 
نرى  لكننا  والتجمعــات،  املنــازل 
اليــوم أننا أمام تطــورات تتطلب 
حتركاً أكبر«، مشيراً إلى التداعيات 
السياســية الكبيرة لهــدم قرية 
اخلــان األحمر، وللــدور األوروبي في 

غياب الدور األميركي.
وشهدت جلسة خاصة بفلسطني 

فــي مجلس األمــن امــس االول 
اجلمعة، مطالبــات أوروبية حثيثة 
إلســرائيل بوقف إجــراءات الهدم 
املتوقعــة فــي أي حلظــة. وأعلن 
فــان  كارل  الهولنــدي  الســفير 
أوســتروم خــالل اجللســة، عــن 
موقف أوروبــا الرافض هدم القرية 
الفلسطينية، وقال: »لطاملا، أكدنا، 
نحن اجملموعة األوروبية، موقفنا إزاء 
غير  فهي  املســتوطنات،  سياسة 
قانونيــة مبوجب القانــون الدولي، 
كما جــاء في قــرار مجلس األمن 

2334 لعام 2016«.

كشف تفصيالت اجتماعه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس الفلسطيني يجدد االستعداد لمفاوضات
مع إسرائيل ويؤكد عدم رفض بالده لها

أبدى الرئيس عباس 
استعداد الفلسطينيين 

للمشاركة في أي 
مفاوضات سرية أو 

علنية، على أن يكون 
الوسيط في هذه 

المفاوضات هو 
المجموعة الرباعية 
الدولية، إضافة إلى 

أي دولة أخرى ترغب 
بذلك، خصوصًا إذا 

كانت عربية
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن وزير اخلارجية الهنغاري، بيتير 
ســيارتو، أن االحتــاد األوروبي يجب 
أن يناقــش مســألة احلفاظ على 
عقوباته ضد روسيا أو إلغائها بدال 

من متديدها بشكل أوتوماتيكي.
لقناة  وقال ســيارتو في حديثــه 
RT: »أشــرنا بوضوح إلــى ضرورة 
احلوار واملناقشة النزيهة واملباشرة 
لنحلــل  العقوبــات.  لفعاليــة 

الوقائــع: هل ســاعدت العقوبات 
االقتصاد  أو  األوروبــي  االقتصــاد 
الروســي أم بالعكس ساعدت في 
الضغط على االقتصاد الروســي؟ 
اتفاقات  أو هل ساعدت في تنفيذ 
في  التســوية  )حــول  مينســك 
أوكرانيــا(؟ ويجــب علينــا اتخاذ 
بعد  مســتقبلنا  حــول  القرارات 

اإلجابة عن هذه األسئلة«.
وذكــر الوزيــر أيضــا أن احلكومة 

اإليطالية هــي أيضا تعارض متديد 
العقوبــات ضد روســيا بشــكل 

اوتوماتيكي.
وأضاف: »نرى أن احلكومة اإليطالية 
احلالية توافق أيضا على أن التمديد 
أمر غير  للعقوبات  األوتوماتيكــي 
مقبول وأنه من الضروري مناقشة 

هذه املسألة«.
وأعلــن رئيــس الــوزراء اإليطالي 
جوزيبي كونتي في وقت ســابق أن 

متديد العقوبات األوروبية املفروضة 
على روسيا ال يجب أن يتم بشكل 
إلى أن بالده  أوتوماتيكي، مشــيرا 
ســتعمل على رفع العقوبات ضد 

روسيا.
في  فرض  األوروبــي  االحتــاد  وكان 
صيف عام 2014 عقوبات اقتصادية 
على روسيا على خلفية األزمة في 
أوكرانيا، ثم وســعها. وربط زعماء 
االحتــاد في مارس عــام 2015 مدة 

األوروبية  العقوبات  سريان مفعول 
ضــد روســيا بالتنفيــذ الكامل 

التفاقات مينسك.
وقــام مجلس االحتــاد األوروبي في 
الـ13 من ســبتمبر اجلاري بتمديد 
عقوباتــه من جديد ملدة 6 أشــهر 
واملؤسسات  األشخاص  ضد  أخرى 
الروســية بحجــة »انتهاك وحدة 

أراضي أوكرانيا« .
موســكو  فرضت  جهتهــا  مــن 

على  جوابية  اقتصاديــة  عقوبات 
األوروبــي وقامت بتمديدها  االحتاد 
عدة مــرات. ونفت موســكو كل 
الشــؤون  في  بالتدخل  االتهامات 
التحدث  أن  وأعلنــت  األوكرانيــة 
أمر غير  العقوبــات  معها بلغــة 

مفيد.
وفي اآلونة األخيــرة يعلن عدد من 
الساسة األوروبيني أكثر فأكثر عن 

ضرورة رفع العقوبات ضد روسيا

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهــر اســتطالع للرأي نُشــرت 
نتائجه أمس االول اجلمعة، ارتفاعاً 
الرئيس الكوري  كبيراً في شعبية 
زيارته  اجلنوبي مون جــاي إن، بعد 
بيونغيانــغ ولقائه الزعيم الكوري 

الشمالي كيم جونغ أون
كوريا«  »غالوب  مؤسسة  وأعلنت 
 1001 آراء  اســتطلعت  التــي 
واخلميس  الثالثــاء  بني  شــخص، 
املاضيــني، أن 61 فــي املئــة من 

الكوريني اجلنوبيــني باتوا يوافقون 
على نشــاط الرئيس، أي بزيادة 11 
نتائج اســتطالعات  املئة عن  في 
أُِعّدت األسبوع املاضي، في مقابل 
وكانت  يعارضونها.  املئــة  في   30
تراجعاً،  ســّجلت  مون  شــعبية 
البطالة  معــدالت  ارتفاع  نتيجة 

وأسعار العقارات.
االرتفاع  هذا  املؤسســة  وفّسرت 
بأنــه »نتيجــة القمــة الثالثــة 
بــني الكوريتني التــي ُعقدت في 

بيونغيانــغ«، وانفــراج ملحــوظ 
تشهده شبه اجلزيرة الكورية منذ 
مطلع السنة، رّسخته قمة مون- 

كيم األخيرة.
وأظهــر اســتطالع للــرأي أعّده 
معهد »ريلميتر«، أن 71،6 في املئة 
مــن املســتطلعني يوافقون على 
نتائج القمــة، فيما أبدى 22،1 في 

املئة موقفاً سلبياً منها.
وكان مــون عــاد من زيارتــه إلى 
الشمال بتأكيدات بأن زعيم الدولة 

الستالينية مستعد لزيارة سيول 
ويرغب في عقــد قمة ثانية قريباً، 
مع الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
لتســريع وتيرة نزع السالح النووي 
فــي كوريا الشــمالية و »التركيز 
االقتصاديــة«.  التنميــة  علــى 
بيونغيانغ وواشنطن في  وتختلف 
أو  النووي  نزع السالح  أولوية  شأن 
إعالن نهاية احلرب الكورية )-1950 

.)1953
كذلك نقل مون عن كيم قوله إن 

بيونغيانغ مســتعدة لـ »تفكيك 
الصاروخية  ملنشــآتها  نهائــي« 
األساســية، فــي حضــور خبراء 
أجانــب، وتفكيك اجملّمــع النووي 
الرئيس في »يونغبيون«، إذا اتخذت 
الواليات املتحدة »إجراء متناسباً«.

ورأى أن البيان املشترك الصادر عن 
قمــة ترامب- كيم التــي ُعقدت 
املاضي،  في سنغافورة في حزيران 
ينّص على التــزام الزعيم الكوري 
الشــمالي »تفكيكاً ال عودة عنه 

وميكــن التحقق منــه« للبرنامج 
احلرب  إنهــاء  وأن  لبــالده،  النووي 
خطوة  أول  ســيكون  )الكوريــة( 

متبادلة من الواليات املتحدة.
وأبرم الشــمال واجلنوب خالل قمة 
كيــم- مــون، اتفاقاً يســتهدف 
خفــض التوتــر العســكري بني 
اجلانبني، وقررا تعزيز مشــاريعهما 
للتعاون، وتقدمي ترشــيح مشترك 
عام  األوملبية  األلعــاب  لتنظيــم 

.2032

هنغاريا: على االتحاد األوروبي مناقشة العقوبات ضد روسيا 

قّمة بيونغيانغ ترفع شعبية الرئيس الكوري الجنوبي

متابعة ـ الصباح الجديد:

طلبــت تيريــزا ماي رئيســة الــوزراء 
البريطانية من االحتــاد األوروبي إظهار 
االحتــرام للمملكــة املتحــدة، حيث 
رفضــت  التراجع عن خــروج بريطانيا 
من االحتاد األوروبي بعد أن رفض الكتلة 

خطة تشيكرز اخلاصة بها.
وقالــت ماي فــي خطابها احلــاد أمام 
الكاميرات في مقر احلكومة البريطانية 
وفًقــا ملــا ورد بصحيفــة » تليغراف« 
البريطانيــة »إنَّ االحتاد األوروبي بحاجة 
إلى فهم أنه لن ينقذ نتيجة االستفتاء 
األوروبــي، ولــن يوقع أبــدا على خطة 

لتفكيك بلدي«.
ترد على االحتاد األوربي

وســعت تيريــزا ماي أيًضــا إلى األخذ 
املفاوضات،  فــي  األخالقي  باملســتوى 
حيث قدمت للمرة األولــي عرًضا غير 
الذين  األوروبي  االحتاد  ملواطني  مشروط 
يعيشــون في اململكة املتحدة للبقاء 
في بريطانيا حتى في حالة جناح اخلطة.

وجــاءت تصريحات تيريزا مــاي بعد أن 

تعرضت لإلذالل في قمة لزعماء االحتاد 
النمســا  في  ســالزبورغ  في  األوروبي 
اخلميــس املاضــي، عندما أســقطوا 
االحتاد  مــن  بريطانيا  مخطط خــروج 

األوروبي.
وردت تيريــزا ماي امــس االول اجلمعة، 
وقالــت »ال ميكننــا قبول أي شــيء ال 
يحتــرم نتيجــة االســتفتاء كمــا ال 
ميكنهــم قبول أي شــيء ال يصب في 
مصلحــة مواطنيهــم، طــوال هذه 
األوروبي  االحتاد  تعاملت مــع  العملية، 
املتحدة  اململكــة  وتتوقع  باالحتــرام، 
الشيء نفسه«. وفي هذا السياق، قال 
دونالد توسك رئيس اجمللس األوروبي، في 

القمة »إنَّ خطة السيدة لن تنجح«.
ماي تصر على موقفها

وقالت ماي »إنَّ االحتاد األوروبي لم يطرح 
أي اقتراح مضاد، وقد وصل اجلانبني اآلن 

إلى طريق مسدود«.
وقالت مــاي »إنَّ احلل املقتــرح لالحتاد 
اإليرلندية  احلــدود  األوروبــي ملســألة 
أيرلندا الشــمالية في االحتاد  سيبقي 
اجلمركي فعلًيا، مضيًفة »كما ســبق 
أن قلــت، هذا أمر غير مقبول. لن نوافق 

أبًدا. ســيعني ذلك تفكيك  على ذلك 
بلدنا«.

وأضافت ماي قائلة« ال أحد يريد صفقة 
جيــدة أكثر منــي«، لكنهــا أكدت أنَّ 
اململكة املتحدة ترغب في االبتعاد عن 

املفاوضات دون التوصل إلى اتفاق.
ولفتــت مــاي »يجب أن يكــون االحتاد 
األوروبــي واضًحا: لن أســقط نتيجة 
االستفتاء. ولن أفرق بلدي، نحن بحاجة 
إلى املشاركة اجلادة في حل املشكلتني 
الكبيرتــني فــي املفاوضــات، ونحــن 

مستعدون«.
وسعت ماي إلى طمأنة مواطني االحتاد 
األوروبي ألنَّهــا انتقلت من جانب واحد 
لضمان حقهم في البقاء في اململكة 
املتحــدة في حال خــروج بريطانيا من 

الكتلة في 29 آذار 2019 دون اتفاق.
وقالــت ماي »أريــد أن أكــون واضحة 
في أنــه حتى في حالة عــدم التوصل 
إلى اتفاق ســتتم حمايــة حقوقكم، 
أنتم أصدقائنــا وجيراننا وزمالئنا. نريد 

بقائكم«.
انخفــاض قيمة  إلى  بيان مــاي  ودفع 
اجلنيه حيث تفاعــل التجار معه، وفي 

الوقت نفسه، قال جيرميي كوربني زعيم 
الســيدة ماي كانت  »إنَّ  العمال  حزب 
»غير قادرة« على احلصول على صفقة 

جيدة مع بروكسل«.
»لقــد كانت  قائــاًل  وأضــاف جيرميي 
اســتراتيجية التفاوض لتيريزا ماي في 
األوروبية  االحتــاد  من  بريطانيــا  خروج 
كارثة، لقد أمضى حزب احملافظني مزيًدا 
من الوقت في اجلــدل فيما بينهم بداًل 
من التفــاوض مع االحتاد األوروبي، يجب 
إنهاء األلعاب السياســية من كل من 
االحتاد األوروبي وحكومتنا ألنَّ اخلروج دون 

صفقة ليس خيارًا«.
وقال جاكوب ريس موج قائد مجموعة 
األبحاث األوروبية في حزب احملافظني »إنَّ 
الوقت قد حان لتخلي رئيســة الوزراء 

خطة تشيكرز«.
وقال جاكــوب »إنَّ نبرة الســيدة ماي 
كانت »قويــة وصريحة وتبني الثقة في 
مســتقبل اململكة املتحدة«، مضيًفا 
»ومــع ذلك ، ال يوجد ســبب حتى اآلن 
للتفتــرض أنَّ لعبــة الدامــا ميكن أن 
تعمل إما للمملكــة املتحدة أو االحتاد 

األوروبي«.

بعد تعرُّضها لإلذالل في قمة »سالزبورغ« بالنمسا 

تيريزا ماي ترفض التراجع عن خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي

تقـرير
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
 »Wall Street Journal« أفاد موقع صحيفة
األميركية بتخلى بكني عن إجراء مشــاورات 
جديدة مع واشــنطن حول املسائل التجارية 
العالقــة، بعد إعــان األخيرة فرض رســوم 

إضافية على الواردات الصينية.
وكتب املوقع، أنه كان من اخملطط ســابقا أن 
يصل نائــب رئيس مجلــس الدولة الصيني 
)احلكومــة الصينية(، لي كه تشــيانغ، إلى 
واشنطن األسبوع القادم، مضيفا أنه كان من 
املتوقع أيضا أن يصــل قبل ذلك إلى الواليات 
املتحدة وفد صيني سيقوم بإعداد املشاورات 

حول املسائل التجارية.
وأكــد أن الســلطات الصينيــة تخلت عن 
خططهــا هــذه علــى خلفيــة تصريحات 
واشــنطن حول فرض الرســوم اجلديدة على 

البضائع الصينية.
ويبدأ في الـ24 من ســبتمبر اجلاري ســريان 
مفعول الرسوم األميركية بنسبة %10 على 
واردات صينية بـ 200 مليار دوالر. وهذا هو قرار 
الرئيس األميركــي دونالد ترامب الذي أعلنته 
إدارة البيت األبيض االثنني املاضي. وقال ترامب 
إن واشــنطن في حال اتخاذ إجراءات جوابية 
من جانب بكني، ســتفرض رســوما إضافية 
على البضائع واخلدمات الصينية بقيمة 267 

مليار دوالر

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالــت مصادر أمنية إن قاربا يقل أكثر من 35 
الجئا ســوريا غرق قبالة سواحل لبنان امس 
الســبت وأنقذ اجليــش اللبناني معظم من 
كانوا على متنه لكن طفا واحدا على األقل 

غرق.
وأضافت املصادر أن القارب كان ينقل الاجئني 
بشكل غير مشــروع إلى قبرص عندما غرق 
قبالة سواحل لبنان الشــمالية. ونقل ثاثة 
ممن كانوا على منت القارب إلى املستشــفى 

في حالة حرجة.
ويســتضيف لبنــان بحســب املفوضيــة 
الاجئني نحو  املتحدة لشؤون  السامية لألمم 
مليون الجئ مسجل فروا من احلرب السورية. 
وتقول احلكومة اللبنانيــة إن العدد نحو1.5 

مليون الجئ.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
واجه رئيس الــوزراء الهنــدي ناريندرا مودي 
مطالبات بتقدمي اســتقالته بسبب اتهامات 
بالفســاد في صفقة طائرات عسكرية مع 
فرنسا بعد أنباء نقلت عن الرئيس الفرنسي 
السابق فرانسوا أولوند قوله إن نيودلهي كان 

لها تأثير في اختيار شريك محلي.
وتنتقد أحزاب سياسية هندية مودي بسبب 
صفقة شــراء 36 طائرة من طــراز رافال من 
شــركة داســو للطيران تقدر قيمتها بنحو 
8.7 مليار دوالر، وتقول إنه دفع أكثر من قيمة 

الطائرات ولم تتسم الصفقة بالشفافية.
وفي الشهور القليلة املاضية، أثارت املعارضة 
لشركة  احلكومة  اختيار  بشــأن  تســاؤالت 
رياينــس ديفينس اململوكــة لرجل األعمال 
امللياردير الهندي أنيل أمباني لتكون شــريكا 
محليا لداسو بدال من جهة مصنعة تديرها 

الدولة ولديها خبرة طويلة.

الصين تتجاوز إجراء 
مشاورات تجارية جديدة 

مع الواليات المتحدة

غرق قارب حمل الجئين 
سوريين قبالة لبنان 
وإنقاذ معظم ركابه

رئيس وزراء الهند 
مطالب باالستقالة بسبب 

صفقة طائرات فرنسية

متابعة ـ الصباح الجديد:

هجوم  فــي  عســكريا   11 ُقتل 
اســتهدف صباح امس السبت، 
األهواز  فــي  عرضــا عســكريا 
بجنــوب غــرب إيــران ونفذتــه 
مجموعة مسلحة يشتبه بأنها 
مرتبطــة مبجموعــة انفصالية 
عربية، بحســب وســائل إعام 

إيرانية.
لــم تعلن  الذي  الهجــوم  ووقع 
أي جهة مســؤوليتها عنه على 
الفور فــي اليوم الوطني للقوات 
املسلحة التي حتيي في 22 أيلول 
من كل عام ذكــرى إعان بغداد 
احلرب على طهران )1988-1980(.

واتهم وزير اخلارجية محمد جواد 
ظريف »نظامــا أجنبيا« تدعمه 
الواليــات املتحــدة بالوقوف وراء 
االعتــداء. وكتــب فــي تغريدة 
»مت جتنيــد االرهابيــني وتدريبهم 
بواسطة  ومتويلهم  وتسليحهم 
نظام أجنبي هاجموا األهواز، ومن 

بني الضحايا أطفال«.
وأضــاف أن »إيــران حتّمــل رعاة 
وأسيادهم  اإلقليميني  اإلرهابيني 
الهجمات  مسؤولية  األميركيني 
اإلرهابية«. ووقــع الهجوم قرابة 
الســبت بحســب وكالة  امس 
األنباء الطابية )إيســنا( شــبه 
الرســمية في األهواز كبرى مدن 
والية خوزستان ذات الغالبية من 
العــرب. ولم يعــرف العدد احملدد 

للقتلى على الفور.
وقالــت وكالة األنبــاء الطابية 
نقا عن نائب حاكم خوزســتان 
علــي حســني حســني زاده إن 
أو تســعة عســكريني  »ثمانية 
قتلوا في الهجــوم بينما أصيب 
عشــرون آخرون بجروح وهم في 

حالة حرجة«.

مجموعة انفصالية
نقــل جندي جريح فــي االعتداء 

على عرض عســكري في مدينة 
 22 إيران في  األهواز بجنوب غرب 

أيلول 2018
قــال حســني زاده إن »االرهابيني 
كانوا أربعة: ُقتل إثنان ومت توقيف 
االثنني اآلخريــن«. ولم يوضح ما 
إذا كان القتلى من احلرس الثوري، 
ولكن انباء تلتها اكدت ان القتلى 

كلهم من هذا احلرس.
إيرانية  إعام  وسائل  عدة  وأوردت 
أن املهاجمني كانــوا يرتدون الزي 

العسكري.
الرســمية  األنباء  وكالة  وكانت 
ذكرت أن »العديــد من املدنيني« 
قتلــوا دون أن يُعــرف »عددهــم 

األنباء  وكالــة  وقالت  حتديــدا«. 
الطابية أن الهجوم نُســب الى 

مجموعة انفصالية عربية.
وصرح رمضان شــريف املتحدث 
باســم احلرس الثــوري للوكالة 
النار  فتحوا  »الذين  أن  نفســها 
املســلحة  والقوات  الناس  على 

ينتمون الى احلركة االهوازية«.
وأضاف شــريف أن هذة »تتغذى 
من الســعودية وحتاول أن تطغى 
على عظمة العرض العســكري 

للقوات املسلحة«.
وكانــت خوزســتان أحــد أكثر 
املناطق االيرانية تضررا من احلرب 
صدام  وكان  اإليرانيــة.  العراقية 

اســتقبال  على  يعّول  حســني 
جنــوده كمحرريــن مــن قبــل 
إال  الوالية،  في  العرب  الســكان 

أنهم أبدوا والء إليران.
وشــهدت إيــران في الســنوات 
االخيرة هجمات عدة استهدفت 

خصوصا احلرس الثوري.

صواريخنا تقلق الغرب
في 20 متــوز 2018 قتل عشــرة 
عناصــر على االقل مــن احلرس 
الثــوري في هجوم علــى إحدى 
في  مباريوان  داري  فــي  قواعدهم 

شمال غرب كردستان إيران.
فــي 07 حزيــران 2017 هاجــم 

مســلحون وانتحاريــون البرملان 
اخلمينــي في  اإلمــام  وضريــح 
طهران ما أوقع 17 قتيا وعشرات 
اجلرحى فــي أول هجمات يتبناها 

تنظيم الدولة االسامية.
آنــذاك  الثــوري  احلــرس  ونــدد 
والواليات  الســعودية  ب«تورط« 

املتحدة في االعتداءات.
وغالبــا مــا تتهم الســعودية 
إيران  املتحدة  الواليات  وحليفتها 
بالســعي الى زعزعة اســتقرار 

املنطقة.
وقــال الرئيــس االيراني حســن 
روحاني في كلمة الســبت خال 
عــرض عســكري فــي طهران 

قبــل وقــوع االعتــداء إن باده 
»ستعزز »يوما بعد يوم ، قدراتها 
الدفاعية«، ملمحا إلى الصواريخ 
بتطويرها  طهــران  تقــوم  التي 
وتثير قلق الغربيني. وتابع روحاني 
»لن نقلص ابداً قدراتنا الدفاعية 

، سنزيدها يوما.
نفذ  بعد  العمليــة  هذه  وجاءت 
في  مشــتركة  جوية  منــاورات 
اجلمعــة،  االول  امــس  اخلليــج 
نفذتها القوات املسلحة اإليرانية 
واحلرس الثــوري في خطوة قالت 
تشير  إنها  رسمية  إعام  وسائل 
إلى »الرد الســاحق« الذي ينتظر 

أعداء الباد.

اتهام السعودية وأميركا بأنهما وراء الحادث

مقتل 11 عسكري إيراني  في األهواز بإيران

وقع الهجوم 
الذي لم تعلن أي 

جهة مسؤوليتها 
عنه على الفور 

في اليوم الوطني 
للقوات المسلحة 

التي تحيي في 
22 أيلول من كل 
عام ذكرى إعالن 
بغداد الحرب على 

طهران

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ال تزال قيادة السفينة »أكواريوس« 
تبحث عــن ماذ آمن لـ11 مهاجراً 
أنقذتهــم قبالة ســواحل ليبيا، 
إلى  إعادتهــم  رفضــت  بعدمــا 
طرابلس، وفــق ما أعلنت منظمة 
وجمعية  املتوســط«  إس  أو  »إس 

»أطباء با حدود« .
وانتشــلت الســفينة 10 رجــال 
وقاصــراً من دون مرافــق من قارب 
حتذير  محاولتهــم  بعــد  غــارق 
خفر الســواحل الليبــي. ويحمل 
باكســتان  املهاجرون جنســيتي 

وساحل العاج.

وأفــادت قيــادة الســفينة بأنها 
أجرت اتصاالت مع إيطاليا ومالطا 

وتونس لطلب املساعدة.
ومــّررت روما املعلومــات إلى خفر 
الســواحل الليبي الذي طلب من 
املهاجرين  اإلغاثة تسليم  سفينة 
إلى إحدى سفن الدوريات الليبية. 
بأنها ال  لكــن »أكواريــوس« ردت 
إلى  تســتطيع االمتثــال قانونياً 
موانئ  الليبيــة، ألن  القوات  أوامر 
ليبيا »ال تعتبر أماكن آمنة«، وفق 
مــا أفــادت منظمــة »إس أو إس 
فرنسية  منظمة  وهي  املتوسط« 

غير حكومية .

اإليطالي  الداخليــة  وزيــر  وكتب 
اليمينــي ماتيو ســالفيني على 
)االسم   »2 »أكواريوس  أن  »تويتر«، 
انتشلت  للســفينة(  الرســمي 
حوالى 10 أشــخاص خال عملية 
بحث وإنقاذ في املياه الليبية على 
بعد أميــال قليلة من الســاحل، 
مع خفر  التعــاون  رفضت  لكنها 

السواحل في طرابلس«.
 وأكد أن ســفينة اإلغاثة »تطفو 
اآلن فــي البحر املتوســط«. وزاد: 
»أقولها مراراً وتكــراراً: اذهبي إلى 
أي مكان تريدينــه، لكن ليس إلى 

إيطاليا«.

ومنــذ أن أغلق ســالفيني مرافئ 
البــاد فــي وجــه املهاجرين في 
اضطــرت  )املاضــي،  حزيــران 
إيجــاد ماذات  إلى  »أكواريــوس« 
جديدة للمهاجرين الذين تنقذهم 
وقد أوصلــت بعضهم إلى مرافئ 

في شرق إسبانيا.
وأجبــرت الســفينة أخيــراً على 
مرســيليا  مرفــأ  فــي  الرســو 
الفرنسي، بعدما منعتها سلطات 
جبل طارق من رفــع علمها. وهي 

ترفع اآلن علم بنما.
وأورد تقريــر ملفوضية األمم املتحدة 
السامية لشــؤون الاجئني بداية 

الشــهر اجلــاري، أّن عبــور البحر 
من  »أخطر  كان  املتوسط  األبيض 
أي وقت مضى« على املهاجرين في 
األشهر األولى من عام 2018، إذ أدى 
الى مقتل أكثر من 1600 شخص. 
كما أشار إلى تراجع عدد العابرين 

في شكل حاد أيضّا.
وقد بدأت إيطاليا أخيراً، نشر قوات 
شمال النيجر في املناطق الواقعة 

على مشارف احلدود مع ليبيا.
وأفــادت الســلطات اإليطاليــة، 
بأن هــذه اخلطوة تأتي فــي إطار 
تدفقات  احتــواء  املســاهمة في 
الهجرة نحو الشمال، الفتة إلى أن 

العدد اإلجمالي للجنود اإليطاليني 
قــد يصل إلى 400 عســكري في 
مكافحة  إلــى  تهــدف  مهمــة 

الهجرة غير الشرعية.
اإليطالية  الدفــاع  وزيــرة  وقالت 
إليزابيتا ترينتــا إن »هدف القوات 
اإليطاليــة في النيجــر، هو وقف 
االجتار بالبشــر ووضع حد لتهريب 
الباد  يعبــرون  الذين  املهاجريــن 
ثــم التوجه إلــى ليبيا ثــّم إلى 
شــواطئنا«. وأكــدت أنــه »بعد 
ثمانية أشــهر من اجلمود، أوقفنا 
مهمة الســيطرة علــى تدفقات 

الهجرة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قــال رئيــس الــوزراء األردني عمر 
الرزاز، امــس االول اجلمعة، إن قرار 
واشــنطن وقف متويل وكالة غوث 
الفلسطينيني  الاجئني  وتشغيل 
)األونــروا( هو محاولــة لتصفية 
القضيــة الفلســطينية وحــق 

الاجئني في العودة.
وأكد الرزاز خال حوار ضمن برنامج 

»ستون دقيقة« الذي بثه التلفزيون 
األردنــي أن موضــوع األونروا ليس 
محاولــة لتصفيتها بل لتصفية 
القضيــة الفلســطينية وحــق 

الاجئني في العودة.
حق  أن  الفلســطينيون  ويؤكــد 
العــودة الــذي نص عليــه القرار 
194 الصادر عــن اجلمعية العامة 
ينطبــق على كل  املتحــدة  لألمم 

اضطروا  الذيــن  الفلســطينيني 
لترك بادهم ابتداء من 1948 قبيل 
إعان قيام دولة اسرائيل وأبنائهم 
املتحدة  الواليات  لكن  وأحفادهم، 
وإسرائيل بشــكل خاص ترفضان 

االعتراف به.
وأفاد رئيس الوزراء األردني بأن هناك 
حملة كبيرة وحراكا من امللك عبد 
اهلل الثاني على املســتوى العاملي 

وقبــوال علــى املســتوى األوروبي 
والعاملي لدعم األونروا .

األردني  للتلفزيون  الرزاز  وأكد عمر 
واضحة  اململكة  فــي  الثوابت  أن 
جــدا خصوصــا فيمــا يتعلــق 

بالقضية الفلسطينية.
وأوضح قائا »نحن مع حل الدولتني 
على  دولة فلسطينية  إقامة  ومع 
لعام  حزيــران  من  الرابــع  أراضي 

1967 وأن تكــون القدس عاصمة 
لها، ومع حق العودة لاجئني وكل 

هذه التعابير وهذه ثوابت«.
ويسعى األردن لعقد مؤمتر األسبوع 
املقبل في نيويــورك لدعم وكالة 

»أونروا« وتأمني متويل إضافي.
أمين  األردن  وزير خارجية  ويشــارك 
الصفــدي اخلميــس املقبــل في 
اجتماع وزاري يضم السويد وتركيا 

واالحتــاد األوروبي واليابــان وأملانيا 
وأمــني عــام األمم املتحــدة لدعم 

وكالة الغوث.
الشــهر  واشــنطن  وأعلنــت 
300 مليون  إلغاء حوالــي  املاضي 
دوالر مــن املســاعدات اخملصصة 
لبرامج  للفلسطينيني ال ســيما 
الغربية  الضفــة  في  مســاعدة 

احملتلة وقطاع غزة.

السفينة »أكواريوس« تبحث عن مالذ آمن لمهاجرين أنقذتهم قبالة سواحل ليبيا

األردن: قرار واشنطن بشأن األونروا محاولة لتصفية القضية الفلسطينية

متابعة ـ الصباح الجديد:

الرئيس األميركي دونالد ترامب  واجه 
االول اجلمعة جدال جديدا حول  امس 
قدرتــه على احلكم بعدما كشــفت 
صحيفــة نيويورك تاميز أن مســؤوال 
كبيــرا فــي اإلدارة حتدث فــي 2017 
احلكم،  عــن  إقصائه  إمكانيــة  عن 
في معلومات ينفيها هذا املســؤول 

بشدة.
في قلب اجلدل اجلديد، رود روزنستاين 
الرجــل الثانــي فــي وزارة العــدل 
الذي  التحقيــق  الذي يشــرف على 
مولر  روبــرت  اخلاص  املدعــي  يجريه 
الفريق  بني  بتواطؤ  الشــبهات  حول 
االنتخابــي لترامب فــي العام 2016 

والكرملني.
وتســتند الصحيفة الى مصادر عدة 
وخصوصا الى ماحظات لعناصر من 
بي  )إف  الفدرالي  التحقيقات  مكتب 
آي(. ولم ينف أحدهم املدير الســابق 
ماكيب  انــدرو  للوكالــة  بالنيابــة 
االول  مضمــون املاحظــات امــس 
اجلمعــة. واكتفى محاميــه مايكل 

برومويتش بالقول إن موكله »ال يعرف 
كيف ميكــن أن يكون صحافي حصل 

على هذه املاحظات«.
وأوردت صحيفة »واشــنطن بوست« 
فــي ماحظاته  يوضح  ماكيــب  أن 
أن روزنســتاين الــذي كان قلقا جدا 
بعد إقالة رئيــس االف بي آي جيمس 
كومــي، اقتــرح في أيــار 2017 أمام 
شــهود تســجيل محادثات لترامب 
»الفوضى«  لكشــف  علمه  دون  من 

السائدة في البيت االبيض.
روزنســتاين ناقش حينذاك  أن  ويبدو 
إقصاء ترامب عبــر تفعيل إجراء لم 
يُســتخدم يوما من قبل في الواليات 
املتحدة وينص عليــه التعديل الـ25 
للدســتور في حال اعُتبــر غير أهل 

لتولي احلكم.
تاميــز« صدى خاص  »نيويورك  وملقال 
تتحدث  عديــدة  منشــورات  بعــد 
عن خلل فــي عمل البيــت االبيض 
حيــث يصل األمر بالعديــد من كبار 
أوامر  على  االلتفاف  الى  املســؤولني 
الرئيــس، وخصوصا كتاب الصحافي 
االســتقصائي بــوب وودورد ومقالة 
نشرها مسؤول كبير في إدارة ترامب 

لم يكشف اسمه.
وكان هــذا املقــال والــذي نشــرته 
»نيويــورك تاميز« أكــد أن بعض أفراد 
احلكومــة فكروا لفتــرة قصيرة في 
ابعاد ترامب عن الرئاسة، وذلك بعيد 
البيت االبيض في كانون  الى  وصوله 

الثاني 2017.
نفى روزنســتاين بشــدة اجلمعة أن 
ترامــب غير مؤهل  أن  اعتبــر  يكون 
ملمارسة مهامه. وكتب في بيان »أريد 
أن أكون واضحاً حــول هذه النقطة: 
استنادا إلى املبادالت الشخصية مع 
الرئيس، ليس هناك أي أساس للجوء 

الى التعديل ال25 للدستور«.
وأضاف روزنستاين أن »مقال ،نيويورك 
تاميز، غير دقيق وغير صحيح«، منددا 
مجهولة  »مصــادر  على  باعتمــاده 

منحازة بالتأكيد ضد الوزارة«.
وتابع في بيان جديد نُشر مساء امس 
االول اجلمعة »لم أفكر أو أسمح يوما 

بتسجيل أحاديث للرئيس«.
وأكــدت الصحيفــة أن »أيــا مــن 
إلى  يؤد  لــم  روزنســتاين  مقترحات 
نتيجة علــى ما يبــدو« لكنه »قال 
ملاكيب إنه ميكن أن يتمكن من إقناع« 

وزيــر العــدل جيف سيشــنز وجون 
كيلي الذي كان وزيــر األمن الداخلي 

حينذاك، بالتعاون معه.
وأحملــت وزارة العدل إلى ســوء فهم 
ملزحة أدلى به روزنســتاين، وذلك من 
خال نشرها شــهادة مسؤول كبير 
سابق رفض الكشف عن هويته وكان 
حاضرا »في القاعــة« عندما مت طرح 

املوضوع.
وقــال املســؤول فــي الشــهادة إن 
»تعليقه )روزنســتاين( كان متهكما 
ولم تتم مناقشته بأي نية لتسجيل 

حديث مع الرئيس«.
وقــال مايكل برومويتــش إن موكله 
دّون مضمون لقاءاته مع مســؤولني 
كبار في حكومة ترامب وســّلم كل 
ماحظاته الى مولــر »قبل أكثر من 
عــام«. وكانت ال تزال هناك نســخة 
ثانيــة مــن هــذه املاحظــات لدى 
الثاني  الفدرالية في كانون  الشرطة 
2018. فــي كل األحــوال، تصب هذه 
الســيناريو  في  اجلديدة  املعلومــات 
نفســه الــذي يتحدث عنــه ترامب 
باســتمرار عن وجود قوى تعمل ضده 

داخل حكومته.

بعد شبهات التواطؤ بين الفريق االنتخابي لترامب والكرملين

جدل جديد وتساؤالت عن قدرة ترامب على إدارة البالد

تقـرير
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مع انتصاف اليوم اجلمعة، ســتظهر حدود 
حالــة الترقــب أو مدى اســتمرار الفاصل 
الضبابي الذي يظهر عليــه املوقف احلالي 
على جانبي حدود قطاع غزة من إســرائيل، 
ذلك انه بعد أن تبــددت احتماالت التوصل 
لتهدئة جديدة بني حماس وإسرائيل والتي 
كانت قد الحت في األفق السياســي قبل 
أســابيع، بعد طرح مبــادرة املبعوث األممي 
نيكوالي ميالدينوف، والتي كانت على وشك 
نيل موافقة الطرفني، بدأ الطرفان بتسخني 
لم يصــل إلى حدود الغليــان، حيث كانت 
البالونات  بالعودة إلطالق  حماس قد هددت 
احلارقة، فيما قامت إســرائيل بالتراجع عن 
قرارها فتح معبر كرم أبو ســالم، وبرغم أن 
كال الطرفني لم يتوغــل بعيدا على طريق 
زيادة التوتر، مبا يدفع باألمور إلى اندالع حرب 

رابعة بينهما، إال أن األمور لم تهدأ بعد.
عــادة مــا يحمل فصــل الصيــف رياحه 
الســاخنة إلى حــدود غزة، ذلــك أن اغلب 
احلــروب واملواجهات العســكرية جرت في 
ذلك الفصــل، لكن ها هو اخلريف يحل، دون 
أن يعني ذلك ان مخاطــر احلرب الرابعة قد 
تبددت، وان كان كال الطرفني يتجنبها، لكن 
كليهما يريد حتقيق إجناز ما ليس بالضرورة 
على حســاب اآلخر، ولكــن كليهما يريده 
لنفسه، لذا فقد »توافقا« للحظة على أن 
يكون على حساب الكل الفلسطيني، إلى 
أن تدخلت السلطة وألقت بثقلها، لتحول 
دون أن يتم التوصل للتهدئة على حســاب 

املصاحلة.
أمس وفي وقت مبكر بعــد منتصف ليلة 
اخلميــس أو في اللحظــات األولى النقالب 
الســاعة، كان اجليش االسرائيلي يعثر على 
بالونات  بوساطة  محمولة  مفخخة،  عبوة 
أطلقت مــن قطاع غزة، وذلــك في اجمللس 
اإلقليمي »اشكول«، حيث إن حماس ترسل 
بذلك رسالة حتذير، لم تفتح النار أو لم تعلن 
احلرب لكنها حتذر من استمرار حالة احلصار، 
ومن استمرار تردد إسرائيل في عقد الهدنة 
معها، مبا يكون من شــأنه أن »يحررها« من 
اســتحقاقات املصاحلــة بتمكني حكومة 

السلطة من قطاع غزة.
املســتجد املالحظ خالل األيام األخيرة التي 
أعقبت تبدد احتمال التوصل التفاق تهدئة 
أو حتــى لتقدم فــي ملــف املصاحلة وفق 
أجندة حماس وبرنامجها واشتراطاتها، هو 
أن حتريك الشــارع في قطاع غزة لم يقتصر 
على أيام اجلمع فقط، وانه لم يقتصر على 
احلدود الشــرقية للقطاع، أي تلك الفاصلة 
عبر األسالك الشــائكة بينه وبني إسرائيل، 
بل إنها شــملت فعاليــات االحتجاج على 
»األونروا« داخل مدينة غزة، كذلك انتشــار 

النشــطاء فــي أكثر مــن مــكان، مقابل 
في  العاديني  للشــبان  إسرائيل  استهداف 
أكثــر من مــكان أيضا حيث ســقط أكثر 
من شــهيد داخل مدن قطاع غزة خالل أيام 

األسبوع احلالي.
ما يزيد أو يضاعف مــن حالة الترقب على 
حدود غزة، هو أن بنود امللف الفلســطيني 
ما زالت متكاملة رغم االنقســام، حيث إن 
احدها يؤثر دون ريب أو شك في اآلخر، ولعل 
مناسبة مشــاركة الرئيس محمود عباس 
في االجتماع السنوي للجمعية العمومية 
لألمم املتحدة، وإلقائه خطابا، من املتوقع أن 
يحمل جمال نارية جتاه السياسة األميركية 
وبالعالقة  الفلســطيني  بامللــف  اخلاصة 
مع فلســطني، فإن الرد األميركي في اليوم 
التالي ميكــن أن يجد نافذته في تلك احلدود 

بالذات.
كيف يكون ذلك ؟ اجلواب جند مالمحه فيما 
يعلنه املسؤولون األميركيون من أنه فضال 
عن الشــروع فعال في تنفيــذ بنود صفقة 
القرن، في إشارة ملا اتخذته اإلدارة في البيت 

األبيض من قرار خاص بالقدس ومن إجراءات 
ضد خدمــات »األونــروا« املقدمة لالجئني 
الفلسطينيني، فان إعالن الصفقة قد بات 

وشيكا.
واإلعالن يفضل وجود شــريك فلسطيني، 
وحيث إن الطرف الرســمي يرفض أن يكون 
ذلك الشــريك، فال بأس مــن املراهنة على 
حماس، والتريث في تقدمي حبل النجاة لها، 
إلى أن »تســتوي ع اآلخر«، فتنضج وتقدم 
على ارتكاب اخلطيئة الوطنية باجملان تقريبا.
كذلك هناك االتصاالت التي لم تتوقف بل 
متت متابعتها مؤخرا في القاهرة، على طريق 
املصاحلة، حيث تبدو اجلزرة بيد والعصا باليد 
األخرى في وجه حماس، فقد مت حسم األمر 
أوال من قبل الســلطة ومصر، بتقدمي ملف 
املصاحلة على ملف التهدئــة، فيما هناك 
اجتماع اجمللس املركزي حــي يجري احلديث 
عن إجراءات تتعلق مبزيــد من اخلصم فيما 
يصرف من أموال الســلطة إلــى غزة، بعد 

إقدام واشنطن على خصوماتها املالية.
أيــام قليلة ونكون أمــام مزيد من الضغط 
علــى اجلميــع، فاخلصومات هــذه املرة لن 
تقتصر علــى دافع ممارســة الضغط على 
حماس، بــل مضافا إليه دخول الســلطة 
فــي ضائقة مالية مع بدايــة العام القادم، 
من املتوقــع أن تطال أيضــا موظفيها في 

احملافظات الشمالية.
كذلك ســيقود اجمللس املركــزي هذه املرة 
وســيتصدى كممثــل لـــ م ت ف جملة 
اإلجــراءات التي تهدف إلــى التخلص من 
الوضع الشــاذ املتمثل بحالة االنقســام، 
والتي يعني استمرارها في ظل حالة احلرب 
املعلنة مع إســرائيل والواليات املتحدة، ان 
الشعب الفلســطيني لن يكسب املعركة 
وال بأي حال من األحوال، فيما إنهاء االنقسام 
الذي بات حتقيقه قصة حياة أو موت، سيزيد 
دون شك من قدرة الشــعب الفلسطيني 

على مواجهة هذه اللحظة الصعبة جدا.
ســيحدد خطاب الرئيس فــي األمم املتحدة 
إذا السياســة الفلســطينية العامة جتاه 
إسرائيل والواليات املتحدة، وسيحدد مالمح 
فيما  معهما،  القادمة  السياسية  املعركة 
ســيحدد اجتماع املركزي املتوقع منتصف 
الشــهر القادم، حدود العالقة الداخلية بني 
ستضع  التي  والكيفية  وحماس،  السلطة 
فيها م   ت ف احلد حلالة االنقسام القائمة، 
وفي انتظار عدة أســابيع ال تتجاوز مدتها 
شــهرا قادما، ستبقى حالة الترقب العامة 
وحالــة الترقــب اخلاصة على حــدود غزة، 
قائمة، لذا لــن يحمل حراك اليوم بتقديرنا، 
الدفع باملنعطــف احلاد، إال إذا كانت حماس 

قد قررت »االنتحار« مبكرا، وقبل األوان.

عن جريدة األيام الفلسطينية

فينود توماس

كان إعصار فلورنســا، الــذي ضرب جنوب 
شــرق الواليات املتحدة األسبوع الفائت، هو 
الطقس  األحدث في سلســلة من أحداث 
املتطرفة التي تســببت في رفع مســتوى 

التوقعات في التأهب ملواجهة الكوارث. 
العواصف  وتيــرة تكرار حــدوث  تزايد  ومع 
الشديدة، تســتجيب السلطات في شتى 
أنحاء العالَم بتحديث أنظمة اإلنذار املبكر، 
وخطط اإلخالء احملســنة، واســتراتيجيات 

اإليواء األكثر استباقية.
لكن اليــوم يقترب بســرعة عندما تصبح 
شــدة احلرائق، وموجات اجلفاف، والعواصف 
احلراري  االنحبــاس  بِفعــل  تتفاقم  التــي 
الكوكبــي أعظــم كثيرا مــن قدرتنا على 

االستجابة. 
والواقع أن احلجة لصالح احلد من االنبعاثات 
من غاز ثاني أكســيد الكربون ــــ وإبطاء 
معــدل ارتفاع درجــات احلــرارة الناجم عن 
أنشطة بشــرية ــ تزداد قوة مع كل كارثة 
جديدة. واحلل واضح: يتعني علينا أن ننتخب 
قادة يأخذون تغير املنــاخ على محمل اجلد. 
في الواليات املتحــدة، تأتي الفرصة التالية 
الختيار أمثــال هؤالء القادة مــع انتخابات 
التجديد النصفي للكوجنرس األميركي في 

نوفمبر/تشرين الثاني.
لقد مــرت ثالثة عقود مــن الزمن منذ حذر 
العالِم الســابق في وكالة ناســا للفضاء 
جيمس هانسن ألول مرة »وبدرجة عالية من 
الثقة« من أن األنشطة البشرية تعمل على 
زيادة درجة حرارة كوكــب األرض. ولكن مع 
ذلك، وألن ِقلة من الناس اهتموا بتحذيراته 
آنذاك، يدفع اجلميع الثمن اآلن. ففي األشهر 
التسعة األولى من عام 2018، شهد العالَم 
من أحدث الطقس »التاريخية« ما قد يكفي 
حلياة كاملة ــــ من حرائق الغابات الناجمة 
عن اجلفاف في الغــرب األميركي، واليونان، 
والسويد، إلى الفيضانات في هاواي، وجنوب 
الهند، وأماكن أخرى في جنوب آسيا. وبينما 
كان إعصار فلورنســا ميزق واليتي كاروالينا 
الشــمالية وكاروالينا اجلنوبية، كان إعصار 
ماجن خوت االســتوائي يغمر الفلبني وجنوب 

الصني.
في حــني جاءت حتذيــرات هانســن عندما 
كان ِعلــم املنــاخ ما يزال فــي مهده، فقد 
جنح العلماء اليوم فــي توصيل النقاط بني 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتغير املناخ، 
القاســية. على ســبيل  وأحداث الطقس 
املثال، متكن الباحثون من الربط بني االنحباس 
احلــراري الكوكبي وموجات احلر الشــديدة 
التــي ضربت واليــة كاليفورنيا،  ــ كتلك 
والصــني، واليابــان، وكوريــا اجلنوبية. كما 
ربطت البيانات بني شدة األعاصير في جنوب 
الواليات املتحدة واملياه األكثر دفئا في خليج 

املكســيك. وقد جلب اإلعصار هارفي، الذي 
ضرب والية تكســاس وغير ذلك من املناطق 
في عام 2017، خمســني بوصة من األمطار 

في بعض األماكن.
مــن املؤكــد أن التخطيــط للكــوارث ما 
يزال ينقــذ األرواح. ففي هيوســن، كانت 
إعصار  الســتقبال  مســتعدة  السلطات 
هارفي، بسبب الدروس املستفادة من إعصار 
كاترينا، الذي دمــر والية نيو أورليانز في عام 
2005، والذي تسبب في وفاة 1833 شخصا، 
في حني ُقِتل 88 شخصا على األقل في أثناء 

إعصار هارفي.
وكان تأثير الدروس املستفادة في الهند أكثر 
إبهــارا. ففي أكتوبر/تشــرين األول من عام 
2013، جرى تنبيه ســكان والية أوديشا في 
وقت مبكر إلى وصول إعصار فايلني. وعدما 
اليابسة، كان العديد  وصلت العاصفة إلى 
من الناس جــرى إجالؤهم بالفعل. ورغم أن 
إعصار فايلني حصد أرواح 45 شــخصا، فإن 
عاصفة بالقوة نفســها ضربــت املنطقة 
نفســها قبل 14 عاما قتلت عشــرة آالف 

شخص.
ومع ذلك فــإن جهود إدارة الطوارئ ســوف 
تظل تناضل جملاراة وتيرة الدمار الذي يجلبه 
تغير املنــاخ، نظرا النفصــال بالغ اخلطورة 
بني املعرفــة والعمل، على الرغم من تراكم 

األدلة العلمية. على ســبيل املثال، ما يزال 
العديد من املستشــارين االقتصاديني يرون 
أن حلــول تغير املناخ تعوق النمو وال تدعمه 
ــ على الرغم من حقيقة مفادها أن احللول 
املنخفضة الكربون تخلق فرصا استثمارية 
ووظائف جديدة. ويعزف صناع السياســات 
بالقدر نفسه عن تأييد أي تغييرات حقيقية 
ــ مثل فرض الضرائب على الكربون أو إلغاء 
إعانات دعم الوقود األحفوري. ويرى القادة في 
أغلب الدول أن الوضع الراهن أكثر أمانا من 
الناحية السياســية. وحتى تقارير األحوال 
اجلوية على شاشــات التلفزيون متتنع عادة 
عن ذِكر تغير املناخ بوصفه ســببا أساسيا 

للظواهر اجلوية الشديدة القسوة.
لكــن الفجــوة تُصِبح أشــد وضوحا على 
مستوى السياســات، وخاصة في الواليات 
املتحدة. فمع مرور االستجابة الدولية لتغير 
املناخ مبرحلــة بالغة األهميــة، تضع إدارة 
ترامب اقتصاد الواليات املتحدة على مســار 
يقــود إلى انبعاثات أعلى من ثاني أكســيد 
الكربون من خالل إبطال حــدود االنبعاثات 
املفروضة على محطات الطاقة التي تعمل 
الوقود  إنتاج  زيادة  الفحم، وتشجيع  بإحراق 
األحفوري، وإلغاء  الدعــم اخملصص لطاقة 

الرياح والطاقة الشمسية.
كل هــذا يجافي أي منطــق اقتصادي. وما 
املقترحة  التخفيضات  أن  بلــة  يزيد الطني 
من ِقَبل البيت األبيض لهيئة األرصاد اجلوية 
التنظيمية  الضوابط  وتخفيــف  الوطنية، 
البيئيــة واخلاصــة بتقســيم املناطق، من 
شأنه أن يزيد من عرقلة جهود إدارة الكوارث.
وبكونهــا املصــدر األكبر النبعاثــات ثاني 
أكســيد الكربون قياسا على نصيب الفرد، 
املتحدة تتحمل مســؤولية  الواليــات  فإن 
فريدة عن املســاعدة في التصدي للتحدي 
املتمثل فــي تغير املناخ. وهي املســؤولية 
التي يتحملهــا الناخبون األميركيون أيضا. 
فعندمــا يذهبون إلى صناديــق االقتراع في 
نوفمبر/تشــرين الثاني، يتعــني عليهم أن 
التعامل  املرشــحني في  يدرسوا سياسات 
مع تغير املنــاخ. وبرغــم أن قضايا محلية 
رمبا حتتل مركز الصدارة في أذهان الناخبني، 
فإن إعصار هارفي، وإعصار فلورنســا، وغير 
ذلك مــن أحداث الطقــس املتطرفة جتعل 
االنحباس احلــراري الكوكبي قضية محلية 

وتضعها بنحو مباشر على ورقة االقتراع.

ترجمة: إبراهيم محمد علي
العام الســابق  املديــر  فينــود تومــاس: 
البنك  فــي  املســتقل  التقييم  لقســم 
الدولي، وأستاذ زائر في جامعة سنغافورة 
الوطنيــة، ومؤلــف كتــاب »تغيــر املناخ 
والكوارث الطبيعيــة: حتويل االقتصادات 
والسياسات من أجل مستقبل مستدام«.

بروجيكت 

هاني دانيال

أسفرت االنتخابات العامة في السويد 
عــن حصــول التحالفني الرئيســني، 
وهما االئتالف احلاكم يســار الوسط، 
في  الوسط(  ميني  الرئيس  ومنافســه 
عدد متساو من األصوات )%40( من دون 
حصــول أي منهما على األغلبية التي 
تســمح له بتشــكيل احلكومة، في 
الوقت الذي صعد فيه أســهم حزب 
»الدميقراطيون الســويديون« القومي 
الــذي يتخــذ مواقــف متطرفة جتاه 
الهجرة واملهاجرين، وحصد حوالى 18 

% من األصوات

إشكالية سياسية
األوضــاع  انتعــاش  مــن  بالرغــم 
السياســية واالقتصادية في السويد، 
إال ان هنــاك مخاوف عديدة جراء تزايد 
أعداد الالجئني واملهاجرين، وخاصة في 
ما يتعلق بخدمات األســرة والسكان 
واخلدمات الصحيــة املتعددة املقدمة 
من احلكومة ملواطنيها، ومع استقبال 
الســويد عدد كبير من طلبات اللجوء 
وصلت إلــى 163 ألف طلــب، ورغبة 
احلكومــة في امليل نحــو إدماج هؤالء 
في اجملتمع، بعيدا عن املعسكرات،  إال 
أن حزب »الدميقراطيون الســويديون« 
قــاد حملــة كبيــرة ضــد الالجئني 
بترحيلهــم،  مطالبــا  واملهاجريــن، 
واســتغل االنتخابات األخيرة للهجوم 
على سياسات احلكومة، وزعم انتشار 
النار وخلق حالة عدائية  حاالت اطالق 
داخــل اجملتمــع الســويدي وطبيعته 
الهادئة، بــل قاد حملــة للخروج من 
االحتــاد األوروبــي علــى غــرار اخلروج 

البريطاني.
وبلغت نسبة املشاركة في االنتخابات 
األخيرة 84,4 في املئة، مقارنة بـ 83 في 
2014، فاز فيها »االشتراكي  املئة عام 
الدميوقراطــي« بـ 28,4 فــي املئة من 
األصــوات، أي بتراجــع 2,8 نقطة عن 
انتخابات 2014، وهي تعد أسوأ نتيجة 

يحققها منذ قرن.
للتوقعــات لم يحــرز حزب  وخالفــاً 
»الدميقراطيون الســويديون« القومي 
إال 18 % مــن األصــوات، محققا زيادة 
األصــوات مقارنة  في نســبة حصد 
بنســبته فــي االنتخابات الســابقة 
التي ســجلت 12.9 %، بعــد ان كانت 
التوقعــات تتجه إلى أبعــد من ذلك 
ووضعتــه في مقدمة األحــزاب التي 
ميكن أن تفوز بهذه االنتخابات لتشكل 

حادة طالت  انتقادات  احلكومة، وسط 
والذى  الوسط،  )يسار  احلاكم  االئتالف 
أصبــح في ورطة كبيــرة نتيجة عدم 
قدرته على حســم الصــراع لصاحله، 
واالضطرار إلى التنســيق مع األحزاب 
األخرى والدخول فــي حتالفات جديدة 
لنيــل الثقة وتشــكيل احلكومة، في 
الوقت الذي يرفض فيه بشــكل كبير 
التعــاون مــع حــزب »الدميقراطيون 
السويديون«، وهى اإلشكالية نفسها 
التي وقع فيهــا االئتالف املنافس )ميني 
الوســط(، ويرفض متاما التحالف مع 
له  ملا  الســويديون«  »الدميقراطيــون 
من مواقف متشــددة قــد تؤثر على 

سياسات التحالف مستقبال.
ويتكون االئتالف الراهن، الذي يرأســه 
رئيس الــوزراء املنقضية مــدة واليته 
ســتيفان لوفن، من حزبه الدميقراطي 
ويدعمه  اخلضــر،  وحزب  االشــتراكي 
فــي البرملان حــزب اليســار، في حني 
يتشــكل ائتــالف ميني الوســط من 
»املعتدلون«،  حــزب  أحــزاب،  أربعــة 
حزب »الوســط«، وحزب »الليبراليون« 
املســيحيون«.  »الدميقراطيون  وحزب 

وكان االئتــالف قــد تشــكل في عام 
2004 ملواجهــة عقــود مــن هيمنة 
الدميقراطيــني االشــتراكيني، ويعــد 
احلــزب الرئيس في االئتــالف هو حزب 
»املعتدلون«، ورشــحوا مــن جانبهم 

أولف كرسترسون لرئاسة الوزراء.
وبالرغــم مــن ذلــك بــادر جيمــي 
»الدميقراطيون  زعيم حزب  أكيســون 
انفتاحــه  بإعــالن  الســويديون«، 
واستعداده إلجراء محادثات مع جميع 
اجلميع  متحديــا  األخــرى،  األحــزاب 
بتأكيــده علــى إمكانية املنافســة 
مســتقبال والرغبة في زيــادة مقاعد 
احلزب بالبرملــان، وإصراره على مواقفه 

املتشددة حيال الالجئني واملهاجرين.
وتتجه األحداث في السويد إلى سعي 
لوفن إلى تشــكيل حكومة مشابهة 
للتي ُشــّكلت عــام 2014، أي ائتالف 
أقلية مــع »اخلضــر«، واحلصول على 
دعم غير رســمي من حزب »اليسار« 
الشيوعي السابق في البرملان، ولكنها 
ستكون حتت مقصلة » الدميقراطيون 
الســويديون » الــذي سيســعى إلى 
إطاحتها عنــد أول فرصــة، كما أنه 

مســتعد لعرقلة كل محاولة لتمرير 
قوانــني ال يوافق عليهــا، وال بديل عن 
احلصول  مقابــل  في  تنــازالت،  تقدمي 
على دعــم من احلزب املتطــرف، ويري 
مراقبون أن املفاوضات املطولة تستمر 
وقد  لتشــكيل حكومة،  في مسعى 
يكون أحد اخليارات املطروحة حلزب من 

األحزاب هو تغيير االئتالف.

تنامى اليمني في أوروبا
توقعت  الــرأي  اســتطالعات  وكانت 
الدميقراطي  االشتراكي  احلزب  حصول 
علــى أعلى األصــوات، فيما ســجل 
احلــزب  الســويديون  الدميقراطيــون 
املتطرف املركز الثاني بحسب النتائج 
األوليــة، ليصبح ثاني أكبر حزب، وهي 
ما كانت تخشــاه أوروبا ككل، وليس 
السويد فحســب، حيث كانت األمور 
تتجه نحو حتول واحــدة من أكثر دول 
أوروبا ليبرالية إلى دولة ميينية، وســط 

مخاوف بشأن الهجرة.
ونتيجة لتنامي أزمة الهجرة والالجئني، 
وانتقــال العــدوى مــن بريطانيا إلى 
دول أخرى، حققت األحــزاب اليمينية 

املتطرفة مكاســب مذهلة في جميع 
األخيرة،  الســنوات  في  أوروبــا  أنحاء 
وســط تزايد القلــق بشــأن الهوية 
الوطنيــة، و وآثار العوملــة في أعقاب 
الصراع في الشــرق األوسط وأفريقيا، 
وتتجه  موجــة تنامي اليمني املتطرف 
في أوروبا نحو مزيد من التوسع، ففي 
إيطاليا في وقت سابق من العام اجلاري 
ائتالفية جديدة  تشــكيل حكومة  مت 
»خمــس جنوم«  يديرها حــزب حركة 
املعــارض وحزب »الرابطــة« اليميني، 
كذلك في عام 2017 فاز حزب »البديل 
من أجل أملانيا« 12.6 في املائة في عام 
2015، وأخيــرا الدمنــارك ودول أوروبية 
عديدة وضعت ملف مكافحة الهجرة 
ووقف موجــة الالجئني علــى صدارة 

أولويات حكوماتها.

االحتاد األوروبي يحذر
خشــية حتول أوروبا من الليبرالية إلى 
التطرف، هــدد البرملان االوروبي بفرض 
عقوبات سياسية غير مسبوقة على 
حكومة فكتور اوربان اليمنية في اجملر 
ألنها تشــكل »تهديدا منهجيا« على 

القيم املؤسسة لالحتاد االوروبي، حيث 
تتخذ حكومة اجملر سياسات متشددة 

جتاه الالجئني واملهاجرين،
ومع اقتراب انتخاب برملان جديد ألوروبا 
في أيار مايــو 2019، يعكس التصويت 
اجلهود التي تبذلها االحزاب التقليدية 
في أوروبا ملواجهة ظهور الشــعبويني 
ويتهمون  الهجــرة  يعارضــون  الذين 
بتقويــض حكــم القانــون، ومت تبني 
التحــرك بأغلبيــة 448 صوتا مقابل 
197 صوتا وامتنــاع 48 عن التصويت. 
وتعد هذه اول مرة يطلق فيها البرملان 
خطــوات مبوجب املادة الســابعة من 

معاهدة االحتاد االوروبي.
اســتند التصويت على تقرير اشتمل 
على مخاوف بشأن استقالل القضاء، 
والفســاد، وحريــة التعبيــر، واحلرية 
الدينيــة، وحقوق  واحلرية  االكادمييــة 
األقليــات والالجئني، فــي ظل حكم 
ســنوات،  ثمان  منذ  املســتمر  اوربان 
ويعني التصويت اتخاذ اخلطوات االولى 
مبوجب املادة الســابعة مــن معاهدة 
االحتاد األوروبي املعروفة في بروكســل 
والذي ميكن  النــووي«  »اخليار  باســم 

أن يؤدي الى حرمــان اجملر من حقوقها 
للتصويت في االحتــاد االوروبي، وميكن 
حلكومــات االحتاد االوروبــي االخرى أن 
توقــف أي خطوات اضافيــة، وحذرت 

بولندا من أنها قد تفعل ذلك.
الذي تتمســك فيه اجملر  الوقــت  في 
بحقهــا فــي مقاومة أيــة محاوالت 
»البتزازها« لكي تلني موقفها املناهض 
للهجرة والذي يقول أنه وراء التصويت.
وســبق أن وجهت املفوضية األوروبية 
التي يرأسها جان-بول يونكر من كتلة 
مع  مــرارا  االوروبي«  الشــعب  »حزب 
حكومة اوربــان خاصة بعد أن رفضت 
بودابســت اســتقبال طالبي اللجوء 
مبوجب خطة أطلقهــا االحتاد االوروبي 

في ذروة أزمة الهجرة في 2015.

ماذا بعد؟
يشــارك تيــار اليمني املتطــرف  في 
حكومــات العديد من دول أوروبا، منها 
دول أوروبية شــرقية مثل اجملر، وبولندا، 
أوروبا  وفي  وســلوفاكيا،  والتشــيك، 
هولندا،  حكومات  في  جندهم  الغربية 
وإيطاليــا، والدمنارك، والنمســا،  وفي 
أملانيا يشــكل اليمــني املتمثل بحزب 
»البديل من أجل أملانيا« القوة البرملانية 
الثالثة بعد حزب ميركل واالشتراكيني 
الدميقراطيني، فيما تقول استطالعات 
رأي إن هــذا احلزب في طريقه لتحقيق 
انتصارات انتخابية جديدة، حيث يتوقع 
أن يكون احلزب اليميني الشعبوي ثاني 
قــوة برملانية في واليــة بافاريا مطلع 
االنتخابات  تقام  عندما  املقبل  اخلريف 

احمللية.
ورمبا تشهد املرحلة املقبلة منافسات 
ســاخنة بني التيارات الليبرالية، وميني 
الوســط، أو يسار الوسط مع التيارات 
اليمينة، وســتكون أوروبــا في اختبار 
كبير بني االحتفــاظ بالقيم األوروبية 
التنازل عنها لصالح  وإما  والليبرالية، 
تيــارات اليمــني، وتأجيــج اخملاوف من 
املهاجرين اسهم في دفع الناخبني في 
العديد من الــدول األوروبية، خصوصاً 
في شــرق أوروبا، للتصويــت لصالح 
أحــزاب ميينيــة متطرفــة أو لصالح 
حركات شــعبوية، وهو ما سيكون له 
انعكاســات سلبية مســتقبال على 
السياســات األوروبيــة السياســية 
واالقتصاديــة جتاه الشــرق األوســط 

وشمال افريقيا بنحو خاص.

املركز العربي للبحوث والدراسات
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االئتالف الحاكم بالسويد بين مطرقة
»اليمين المتطرف« وسندان المعارضة

أعاصير في صناديق االقتراعتصعيد محتمل على حدود غزة

عادة ما يحمل فصل الصيف 
رياحه الساخنة إلى حدود 

غزة، ذلك أن اغلب الحروب 
والمواجهات العسكرية 

جرت في ذلك الفصل، لكن 
ها هو الخريف يحل، دون 
أن يعني ذلك ان مخاطر 

الحرب الرابعة قد تبددت، 
وان كان كال الطرفين 
يتجنبها، لكن كليهما 

يريد تحقيق إنجاز ما ليس 
بالضرورة على حساب 

اآلخر، ولكن كليهما يريده 
لنفسه، لذا فقد »توافقا« 
للحظة على أن يكون على 
حساب الكل الفلسطيني، 

إلى أن تدخلت السلطة 
وألقت بثقلها، لتحول دون 

أن يتم التوصل للتهدئة على 
حساب المصالحة

لقد مرت ثالثة عقود 
من الزمن منذ حذر 
العالِم السابق في 
وكالة ناسا للفضاء 
جيمس هانسن ألول 
مرة »وبدرجة عالية 
من الثقة« من أن 
األنشطة البشرية 
تعمل على زيادة 

درجة حرارة كوكب 
األرض. ولكن مع 

ذلك، وألن قِلة 
من الناس اهتموا 

بتحذيراته آنذاك، يدفع 
الجميع الثمن اآلن

البرملان السويدي
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دراسة

قصة قصيرة

تشكيل

الفراشــات للضــوء ومداعبتها خليوط 
شــعاعه، بهذا متنحك الشاعرة إشارة 
بــأن حكايتها ــ أو قصــة حبها ــ لم 
تكن ســّراً أبــدا، بل كانت )ســالوفة( 
تقّصهــا اجلّدات فــي حكاياتها عندما 
يتحّلــق حولها األطفال كالفراشــات 

وهي تسامر الضوء.
بعد ذلــك تؤكد أنهــا األم التي أجنبت 

هذا العالــم، وهذا يعني أنها متنح املرأة 
تأشيرة دخول للحكاية، لتقول أن األنثى 
هــي األصل في كل شــيء، وهنا تدخل 
الرهان األزلي الصعب الذي يقول أن املرأة 
أصل األشــياء، وهي اآللهة األولى التي 

خلقت الكون كله: ــ
)من رمشة عينيَّ ولد الكون(

)ألوِّن املدى 
بصرخة أنثى

أتقنت فكَّ أسر اخليال(
هذه املرأة ــــ األنثى ــ هي الشــاعرة 
ذاتها التي خلقــت الكون عبر كلماتها 
وحكايات عشــقها األزلي، بأنغام حلنها 
املنســاب على الورق رسمت لنا لوحات 

من احلب في أحالم ال مثيل لها: ــ
)أتقنت فّك أسر اخليال 

وسّرحته كما الغيم في سماء الشعر
عّلها متطر حلناً(

مع مــا متثلته لنا مــن حكايات خلِْقها 
واملعشــوق،  والعاشــق  والكون  للحّب 
تستدرك بأن الغياب / الضياع / االحتضار 
/ املوت لــن يخيفها أبداً رغــم رهبته، 
ومجهولية ما ســوف تــراه في رحلتها 
هناك، ألنها حتماً ســتكون أمام فارس 
أحالمها، وفتاها التي رسمت صورته في 

مخيلتها وعلى شغاف القلب: ــ
)ال ضيرَ

في أن أحتضر
وأنا أسترّق النظر إلى عينيه

ال ضير
في كل ذلك(

ففــي حالة حضــوره ووقوفــه أمامها 
ســاعة االحتضار ســيتبدد كل شيء 
وســتكون النهاية انتصارا، هنا تتمثل 

صورة الفراشات التي تداعب بأجنحتها 
عشق الضوء وتظل تتراقص أمامه حد 
املوت احتراقاً، ثم تتغنج قليالً، بل تتدلل، 

أو تدلل حبيبها بكلمات راقصٍة: ــ
)أنا ظلُّ ِشعرِك

في البديع
وفي املعاني أنت ظّلي(

لتعود من حلمها األثيــري مؤكدة أنها 

حصلــت على تعويذة عشــقه حينما 
صارحها بقوله: ــ

)صرِت أنثاي التي أحببتها(
الوله  لتعــود وتصرخ بــكل عنفــوان 

والهيام: ــ
)إنني أنثاك

بل يا سيد احلرف الذي هزَّ احلجارة
دفق أشواٍق اتى منك

وما أحلى البشارة(
ألنها معجونة بالشــعر فهو فارســها 
امللهــم ــ الشــعر حبيبهــا األزلي ــ 
وحبهــا األول واألخيــر بكل مــا له وما 
عليه، لهذا ترســم لنا لوحًة للعشــق 
والعاشقني وحكايات ال أول لها وال آخر 
ممتــدة على طول املدى بكل ما فيها من 
خفايا وأسرار وأشــواق وتأوهات لكنها 

في نهاية املطاف تبدو حلماً: ــ
)فتعالي يا مالكي 

في زوايا الشعر نسكر(
الشــاعرة هنــا تؤكــد قول الشــاعر 
الفرنســي شــارل بودليــر )عليكم أن 

تسكروا بالشعر(
ســميا صالــح شــاعرة متتلــك زمام 
جملتهــا، وســحر حديثها عبــر صورٍ 
اختزنتها ذاكرتها مما عاشــته وتعيشه 
بني بســاتني الزيتــون، وأحاديث القرية 
والفالحني، حيث تســحب الشعر إليها 
لتحوك منه ســّجادة دمشقية عليها 
التي رسمتها أشعة  العاشــقني  صور 
الشمس عند مداعبتها سواقي املاء في 

املروج.
رغــم إنني لــم أقرأ لها ســوى بضعة 
نصوص وقعت بني يدي إالّ أنني وجدتها 
شــاعرة توعد بالكثيــر، تتمثل القدمي 
باحلديــث من خــالل تضمينها لبعض 
ومزجها  البالغيــة  والصــور  األمثــال 

بالقصيدة لتكتبها تفعيلة أو نثرا.
)سميا صالح( شاعرة ستعطينا األكثر 
ما دامت تســكنها القريــة وخرير املاء 
وتغريــد البالبل ، لهــذا ننتظر منها ما 
ســيجيء عبر حكايات حلمية لتفضح 

الصبَّ قطراُت ندى الشعر !.

عبد السادة البصري
 

أن تُعلــَن حبََّك على املأل، مطالباً اآلخرين 
باحلفاظ عليه، صراحة ما بعدها صراحة!، 
وأن يكون حبَُّك حلماً ترســمه خياالتك، 
لتصنع منه حكايًة ترددها األلســن، عبر 
فوق شــفاه  تتراقص  مقاطع شــعرية 

اآلخرين، إبداع وخلق !!
هذا ما تشتغل عليه الشاعرة السورية 
أو بوحها  )ســمّيا صالح( عند كتابتها، 
الشــعري، حيث تختلق عاملاً من العشق 
والهيــام لتــدور فــي فلكــه محّلقة 
كالفراشــة، وتأخذنا معها في رحلة بني 
الزيت،  الزيتون، ورائحة  ظالل شــجيرات 
النابضة  القريــة  املواقــد، حيث  ودخان 

باحلياة واحلّب واحلكايات: ــ
ً )لم يكن ما بيننا سرا

  الكّل يعرفه
والصبُّ تفضحه قطرات الندى(

)الصّب  املعــروف  املثــل  ســحبت  هنا 
تفضحه عيونه( إليهــا لتؤكد أن الندى 
يفضحــه أيضاً، وألجل أن تــدمي احلكاية 
وتؤكد أن قطرات الندى هي التي تفضح 
والبساتني  احلقول  بني  تأخذنا  العاشقني 
فــي الليالــي املقمــرة والندّيــة، حيث 
النســيم وحكايات اجلّدات، والنوم قريباً 

من الياسمني: ــ
)فعلى مرأى الفضيلة التقينا

في حكايات اجلّدات
قبل أن نلتقي لنكمل الوعَد

مبسامرة الضوء(
عنــد انتهائك مــن قراءة هــذا املقطع 
الشعري تتبادر إلى ذهنك حتما مسامرة 

ُث َخَيالََها، اَل  ـي أَُحدِّ َهَكَذا دَوًما يَُخيَُّل إِلَيَّ أَنِـّ
يَنَفكُّ يَُحاوِرُنِي بِأَشَياَء تُضِحُكَها.

اســَتيَقَظ  ُقُرنُفلَة،  يَــا  اســَتيِقِظي  َهّيــا 
ُعصُفورَِك وَالُقُرنُفلَة اَل تَزَاُل َغاِفيًة َعلَى ُحلِم 
الَوِطن. أَلَم يَكفيِك َهِذه الُسُنون وَأنَِت َغاِفَية 

مليا، أَلَم يَكفيِك َهَذا االنعتاق؟
َعانِِقي الُوُجودَ وَانَهِضي، انُظرِي َكم كَبرِت لَم 
يَبَق ِمنِك إاِلَّ َشعُرِك الَفوَضِوّي، وََعيناِك بُِرغِم 

ُِّنَها َما تَزَاُل َجِميلَة. ُموِع الَِّتي تُزَي الدُّ
لم تتنّبه لصوت ناديا وال للهزات املتتالية التي 

حتــاول من خاللها أن توقظهــا من تخيالتها 
املتتالية، وكأمنا غارقة، إمنــا هي تائهة داخل 
عواملها تســتنجد حضور اليونانية فال جتد، 
تبحث عن َفلسطينيِّها الرمادي، فينتهي بها 

األمر في حضن آدم.
)أُشِبُهِك يَا نَهد(..

 ُكلََّما نَادَتَها بَِهَذا االسم َكانَت تَضَحك.
بــدأت عيناها تتجــوالن حول اجلــدران مرة 
لألعلى للســقف اخلالي مــن أي ترف وأخرى 
قت  على حجارة األرض التي ال عبث فيها، حدَّ
باجلدران حوالي عشر دقائق في دورة متكاملة 
في كل االجتاهات وهــي تفكر وكأنها تعاني 
مخاض األمومة، مخاض االعادة واإلجناب من 

املوت. 
تفكر ما سبب عدم طالء هذه اجلدران، أيُعقل 

ألني أشبهها؟! أيُعقل بأن جدي.... 
وقفت عند هذه الكلمة بالذات لتستوعبها 
مبقدارها الكبير، أعادتها ثــالث أو أربع مرات 
وهي تشــدُّ علــى حرف الــدال.. )َجــدددي(، 
لتصححها بشكلها الدقيق بدأت تتلفظها 
أبي،  بطريقٍة أخرى باستهزائها الهيستيري، 
بابا، بالفرنسية مع تسارع دقات قلبها بباااا، 
ولفظتها باإلنكليزية »داد« بدأت تسجل هذه 

ل في ذِهنها الكلمة  الكلمات لديها لتتشكَّ
األعمق جلميع هذه املفــردات باعتبار أن دول 
العالــم تعاني داء التفرقــة واللغة لتفرقة 
أعضائها تعاني َشــتاتها، »اللغــة العربية 
يُعاني  لها منوذج خــاصٌّ بهيكلتها، منــوذج 
داء االنقــراض«، لتخرج منهــا كلمة يتيمة 
تبكيها، بصراخها اليتيمّي الذي ارتعشت له 

األرض.
تهزي ... نعــم أنا اليتيمة علــى ضريح هذا 
الكون أنــا التي لم تتلفظ يوًمــا كلمة بابا 
وال بــأي لغــٍة، كنــت مســتعدًة أن أقولها 
ريالية... بالعبرية... بلغة الهواء لو كان  بالسِّ
ل لي مفهوم  باإلمــكان، ولكنك أنت َمن بــدَّ
األبوة لينطلق بشــكٍل ِفطريٍّ من أبي وجدي، 
ورمبا عشــيق أمي إليك لتكون الرجل األوحد 
فــي عاملــي الرومنطيقي »حبيبــي«، كنُت 
وما زلــُت أعاني منَك. رمبا هــو صاحب هذه 
التسميات املتعددة الذي - وإلى هذه اللحظة 
ُب له ُمفردًة تتناسب مع  - لم أستطع أن أُركِّ
موقعه في حياتــي إن كان له موقع، أظنُّ أن 
االســم الدقيق الذي سيتناَســُب معها هو 
عشيق، رمبا هو الذي كان يفكر قبل إجنابي أني 

سأُعاني داء اجلدران اجلرداء من احلياة.

وأحيانًا أخرى يخطر لي َما اّلِذي يَجِذبُِني ِفي 
َهِذه الُغرَفة؟

أَيُعَقــُل أَنَّ لَونََها ُهَو املُشــِكلَة! لَونَُها الَقاِتَ 
َا نَاِفَذتُها املَثُقوبَة  النَّاِقم َعلَى اإلِنَســانِيَّة، رمُبَّ
الَِّتي يََتَغلَغُل ِمنَها ُكلُّ َما ُهَو َجِميٌل َكَهِديِل 

َا َصوُت ناديا! َحَماَمة، أَو لَُرمبَّ
توقَّفْت قلياًل، نظرْت حولها وكأمنا ســمعُت 
صوتَها، شــعرت بحرارة جسِدها كأمنا كانت 
ــس وََجَعها، كانت قــد تركتها  ُقربهــا تتلمَّ
وحدها عندما تأكدت بأن صوتها لن يُعيدها، 

بدأت بهمسها املُعتاد...
م،   لَوُن َشــعرِ َجارَتَِنــا ناديا أَحَمر َكلَــوِن الدَّ

ي بََقايَا الَياَسِمني. يَُغطِّ
تَضَحَك.. تَضَحك ِملَء َقلِبَها الَفرِِح.

تَِقُف أََمــاَم ِمرآتِها َكَشــاِهٍد يَعَتــرُِف أََماَم 
َمحَكَمِة اإلِعَداِم، تقول:

سأَعَترُِف لَِك بَِشــيٍء .. َسأَِشي لَِك علّي، أَنَا 
َمن ثََقبُت نَاِفَذتِــي، كان يُخيَُّل إليَّ أني أراُه... 
كغبيٍة كنــت أمارُس دوري بســذاجٍة يكون 
خلف النافذة وأنــا أمامها وما يفصلنا ليس 
حدود، إمنا عارضة خشب حاولُت مرارًا، وبجهد 
مرير أن أثقبهــا ليأتيني منها، ولكن عبًثا ما 

أحاوُل.

وسيلة جمعة

  أنا حلبيبي وحبيبي إلي...
َصوُت ناديا يُثيُر انتَباَه املارَِّة؛ إذ ما أَوَقَظ النائِمنَي 

لَِثورِة َصوت.
تُنادي، تََعــاَل يا ولَد.. آتِي لِي بِاللََّب، ســمعُت 
َُّه آٍت ِمن َقلِب الثَّورَة!                  اسَمُه أَيُعَقُل أَن

أَُظــنُّ أَنَّ لِلثَّورِة رَِحٌم تُنِجــُب املَيَت ِمن َجِديد، 
ُرُه  لِكن اَل َشــيَء َعاد اَل هَو، واََل أنَــا أَنَفكُّ أَتََذكَّ

بَِشهَقِة نَفٍس.
-  مليا.. مليا..

ي، ماذا تريدين؟ -  نعم أُمِّ
 -  َماذَا تَفَعلنِي؟

-  اَل َشيء، أَسَتعيد الَوَطن.
تَضَحك: 
- الَوَطن!

 - اشــَتقُت إلى ُمَعانََقِة وََطٍن، ُمتُّ ِفيِه َقبَل أَن 
. َيُوَت ِفيَّ

ي َعن َهِذه التُّرَهات، وَتَعالِي َساِعِديِني ... - ُكفِّ
- مِبَاذَا؟

- َسأَطُبُخ لَِك َما تَشَتِهني.
- َحرَّاء بِإِصَبُعو.

التي ال تخلو من الوحشية والبدائية التي 
تشبه وحشية السودان األصيلة.

يقول املُــر، إن اللوحات املعروضة ليســت 
ضمن أي مشــروع أكبــر، لكنهن لوحات 
منفردات، وكل لوحة منفصلة عن األخرى. 
اختار املُــر أن يكون للوحاتــه عناوين؛ ألن 
العناوين تُسهل معرفة اللوحة، أو تذكرها 
في حالــة غيابهــا، وألن غالبــا ما يكون 
خلــف اللوحة حدث أو موضــوع ما، ليس 
من الضروري أن يُشــرك بــه املتلقي، لكن 

العنوان يثل إشارة لذلك احلدث.
نظرة إلى لوحات الفنان التشكيلي إبراهيم 
الدسوقي، تسافر بنا إلى رحلة على أطراف 
اجملرة، بدرجات األزرق واألســود، التفاوت في 
درجات اللون وقدرة الدسوقي على اإلنتقال 
بني درجــات اإلظالم واإلضــاءة، والتكثيف 
الشديد للواقع، في لوحات تدعو املشاهد 
إلــى التأمل ببــطء. وبالرغــم من وضوح 
املشهد املرسوم متاما، لكنه يبدو في نهاية 
األمر غريبا وغير حقيقيا. رمبا يعتقد بعض 
املنظر  يتنــاول  الدســوقي  أن  املتفرجني، 
املســتهدف بنظرة موضوعية، لكنه في 
حقيقة األمر، كعادته يتناول ماهو واقعي، 
بنظرة ذاتية للغاية، جتعل اللوحات أشــبه 

مبشاهد مقتطعة من األحالم.

اختار الدسوقي منذ بداية األمر الواقعية، 
والبعد التام عن التجريد، في الوقت الذي 
وأصبح  بالتجريــد،  االهتمام  فــي  تنامى 
هناك من ينظر إليه على أنه املمثل األوحد 
للفن احلديث واملعاصر، اســتمر الدسوقي 
فــي حفر طريقــه اخلاص في التجســيد 
فرويد  بلوســيان  ليذكرنا  والتشــخيص، 
الذي اختار التجسيد في ظروف اجتماعية 
وتاريخية تشــبه، الوقت احلالي من حيث 
بدايــة ســيطرة التجريد، علــى األجواء 

التشكيلية. 
يعمــل الكفــراوي علــى فكــرة املدينة، 
منذ ســنوات وينظر للمشــاهد والطرق 
متامــا،  نظــرة كالســيكية  والشــوارع، 
ويحاول ضبــط التكوين واتبــاع القواعد 
الكالســيكية الصحيحة، ليكون مشهد 
شــعري منعزل، وهو في كل مدينة يذهب 

إليها يجد ما يشده بها.
املدينة األخــرى الالفتة في واجهة املعرض 
هــي مدينة محمــد عبلة امللونــة، التي 
تعيدنا إلى القاهرة في املساءات الصيفية 
االحتفالية، بكل ما حتمله من صخب لوني 
محبب. اللوحــة تبدو كأنها بحر كبير من 
اللــون األزرق، بزغت منــه املباني والقوارب 
واألضواء، بألــوان صريحة تراوح بني األحمر 

واألصفر والبنفسجي واألخضر والبرتقالي، 
لتشبه اللوحة في النهاية كرنفاال لأللوان.
فــي أعمــال الفنان حــازم املســتكاوي 
املعروضة مبعرض أوكتاجون، يكن القول أن 
املســتكاوي قام بتكثيف املدينة بالكامل 
وحتويلهــا وحدات نحتيــة مختلفة يكن 
لكل شــخص تأويلها بحكاية ما، أو برؤية 
بصرية ما. فــي أعمال املســتكاوي التي 
يلتحــم فيها النحــت بالعمــارة واخلط 
العربي، ليكون ما يشبه جسرا بني حداثة 
اخلطــوط وانطالقهــا وبــني تراثية اخلط 
العربي وتصميماته اإلســالمية، باإلضافة 

إلى اســتخدامه ألوراق اجلرائــد لتغطية 
العمــل النحتــي  املصنوع مــن الكرتون 

املقوى بشكل كامل.
املتفــرج بحاجة إلى الــدوران دورة كاملة 
حــول كل عمل مــن أعمال املســتكاوي، 
الفنية  القطعة  التعرف على  حتى يكنه 
الطابع  األعمال حتمــل  بعــض  بالكامل، 
السيمتري، والبعض اآلخر يختلف في كل 
جانب من جوانبه،  بني اخلطوط املستقيمة 
واملنحنيات. لم يستخدم املستكاوي أوراق 
اجلرائد لتوصيل رســالة معينة عن طريق 
الكلمــات املكتوبــة، لكن اســتخدمها 

بشكل بصري متاما، لتوصيل حالة خاصة 
الترابط العضوي بني اخلطوط املستقيمة، 
والكلمات السوداء الصغيرة املتناثرة على 
ســطح العمل النحتي املفاهيمي القائم 
على العالقة بني األشــكال الهندســية، 
الناجتة عن تواشــج التركيبــات املعمارية 
املصغرة، ليســبغ عمق فلسفي روحاني، 
عن طريق مزج التجربة الروحانية بالتجربة 
الفنية، عن طريق خلق منحوتات مصغرة، 

أكثر ديومة من املدن الدنيوية الزائلة.

*ضفة ثالثة

سارة عابدين

لــم تعتد املعــارض اجلماعيــة على وجود 
فلســفة ما جتمع بني لوحات املعرض، كما 
يقــول محمد طلعت مديــر غاليري مصر.  
معرض أوكتاغون يجمــع ثماني فنانني من 
أجيال واجتاهــات فنية مختلفة، ويقدم كل 
منهم أعماال فنية جديــدة لم تعرض من 
قبل، بعكس الشائع في املعارض اجلماعية 
أعمال  املعــرض  الصيفية. يضم  للفتــرة 
لكل مــن الفنانني: عمرو الكفــراوي، حازم 
املستكاوي، إبراهيم الدسوقي، إسالم زاهر، 
محمد عبلة، محمد رضــوان، جنيب معني، 

صالح املر.
رمبا بســبب رغبة شــخصية، حاولت خلق 
رابط بني األعمال التي تختلف بني الرســم 
والتصويــر والنحت، ألجدها في نهاية األمر 
نظــرات مختلفة على مدينــة ما، أو يكن 
ترتيب األعمال لبناء كوالج ســحري  إعادة 
ملدينة هائمة،  في أطوارها وأوقاتها  اخملتلفة 
سكانها  يحمل  مدينة  اخملتلفة،  وتواريخها 
وحشــية وبدائيــة ألوان وخطــوط صالح 
املر، صاحب الشــخوص البسيطة اجملردة ، 
واأللوان القوية  ذات املســاحات الواسعة، 

سمّيا صالح

هنا سحبت المثل المعروف 
)الصبّ تفضحه عيونه( إليها 
لتؤكد أن الندى يفضحه أيضًا، 

وألجل أن تديم الحكاية وتؤكد 
أن قطرات الندى هي التي تفضح 

العاشقين تأخذنا بين الحقول 
والبساتين في الليالي المقمرة 

والنديّة، حيث النسيم وحكايات 
الجدّات، والنوم قريبًا من 

الياسمين

قراءة في نصوص الشاعرة 
السورية ) سمّيا صالح (

)ُكلُّ َشيٍء َيغُدو َصِغيًرا َأَماَم َعتَمِة الرُّوح(

الصبُّ تفضُحُه قطراُت الندى

أوكتاجون*: المدينة بعيون الفن

لوحة للفنان عمرو الكفرواي

من أعمال الراحل أحمد الربيعي
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شبلي مّلط:

القيم  املدافعــن عن  ان  الواضح  من 
املشتركة ،الســيما في مجال حقوق 
االنســان ، ال يرضون بهــذه النظرية 
. وهــذا حتصيــل حاصــل . لكنه من 
املمكــن ايضــا البحث عــن طريقة 
ايجابية تأخذ بعــن االعتبار حقيقه 
التراث واحلضارة  التنوع واالختالف في 
، فالنســبية الثقافيــة تتصل ايضا 
بظاهره اكثــر ايجابيه. وهذه املقابلة 
البديلة  جتد كال من مبدئها  ومغزاها 
فــي )) احلق في االختــالف ((، وضرورة 
الذي   والتنوع  املدافعة عن هذا احلــق 
التــراث االنســاني. وقد  بــه  يغتني 
يكون مفيدا ، فــي محاوله للتعامل 
مــع الشــق االيجابــي املضمــر من 
نظرية صراع احلضــارات ، اللجوء الى  
استطراد في النظرية  يقر بان احلقوق 
األساســية ثابتة ومشــتركة للفرد 
ايــا كان واينما يعيــش ، امنا يقر ايضا 
بان الشــكل اخلاص واملميز الذي يتم 
التعبير من خالله عن هذا احلقوق في 
ثقافات ولغات مختلفة هو ما نحتاج 
 . الى احترامــه وتشــجيعه وتطوره 
ففي منــو التعابيــر الثقافية اخملتلفة 
جند القياس املناسب لهذه القيم  في 
شتى انواع الكون ، مبا يسمح بالدفاع 
عنها كما  بتكييفها لتماشي احلقوق 

العاملية ومتتزج بها . 
ويعرف احملامــون ، خاصه فيما يخص 
احلقوق األساســية ، كــم هو صعب 

التفريق بن شكل احلق ومضمونه .اال 
ان الشــكل املالزم ملعيار عاملي لهذه 
احلقوق ليــس بالضــرورة أميركيا  او 
غربيا ، ان في الثقافــة ام في اللغة ؛ 
ال بل ان ))التعبيــر(( العاملي ليس اوال 
اميركيا ، نظرا التاريــخ  اإلبادة والرق 
في الواليات املتحدة . فثقافات احلقوق 
في سائر املعمورة اكثر عمقا  من تلك 
املوجودة في اميركا ، وتعيد الشعوب 
ابتكار الشــعوب األساسية كل يوم 

من داخل لغتها وتراثها اخلاص .
اخلاصــة في حقل  املصطلحــات  ان 
حقــوق االنســان اصعــب ادراكا من 
وان   ، الصارمــة  اللغويــة  الناحيــة 
املعاصــر مليء مبقاومن  العالم  كان 
اتصل اســمهم بالدفــاع عن حقوق 
اإلنسانية  االنســان  على مســتوى 
جمعــاء . لكن البون يبقى شاســعا 
باسم  املقترنة  الفردية  البطوالت  بن 
املهامتا غاندي  او مســيره نيلســون 
مانديــال ، ومن الضــروري تثبيت هذا 
البطوالت اإلنســانية احلية في قوائم 
حقوقية جتد عبارتها من داخل التراث 
واحلضارة الوطنية ، دون ان تكون مجرد 
انعكاس ملرايا شــرعة حلقوق االنسان  
األمريكية والفرنسية ، او حتى ترجمه 
 . العاملي حلقوق االنسان  باهته العالن 
ويحتاج اجناز فكري على هذا املستوى 
الــى جهد كبيــر ليشــكل القاعدة 
احلقوقية  احلضارة  بن  ما  املشــتركة 
الغربيــة ومثيلتها في غيــر الغرب . 
وندرج هنا مثلن تطبيقن ملا يشكله 

هذا االختــالف من اوجهــه التفاوت 
او لهما   ، املبذول لتخطيطها  واجلهد 
بالشــكل  ،والثاني  باملضمون  مرتبط 

والتعبير .
وفي اجملال التطبيقي االول ، يردد غالبا 
في اوساط الناشطن في حق احلقوق 
االنســان ان الدولة ال تكتمل كدوله 
القانون طاملا ال تعتني مبصير اقالتها .

وفي الواليات املتحــدة يلعب القانون 
دورا خاصا في هذا الشــأن ، )فحسب 
احملاكم  تقــف   ، الدســتوري  نظامنا 
بوجهــه الريــاح العاتيــة ملجأ ملن 
يتعذبون النهم مستضعفون ، ال عدد 
يحميهم وال عضد يشــكلون ضحايا 
امتثالهم  الضغيني في عدم  الهوس 
البالغة في  الســائد( وهــذه  للعرف 
تشخيص االســتضعاف )في اجملتمع 
األمريكي جاءت في قرار لقاضي هوفو 
بالك ســنه 1940 ، وليس مفاجئا ان 
هذا القــرار يندرج في ســباق قضيه 
عنصريــه . لكــن  امللفــات في هذا 
انه  القانون في اجملتمع  التعبير عندور 
يشــكل صدى مداويا لسنة  متوترة 
في التاريخ جندهــا في باكورا جتليتها 
فــي مقدمه قانــون حمورابي : ))وفي 
ذلك الوقت ، ومن اجل طمأنينة الناس 
، دعانــي االالهــان للنــوم والليل ،انا 
حمورابي ،االمير اخلاشــي ربه ، العالن 
القانون في البالد فادحر الشر والطغاة 

، وامنع القوي من قهر الفقير (( ]7[ . 
وميكن متابعه ســنه التاريخ هذه في 
اتصالهــا عبر العصــور – منذ قانون 

حمورابي  واعتبار دولــه القانون هيه 
، وانها تلتقي اصال  شــرعه التحضر 
مع الدفاع عن الفقير واملســتضعف 
واملغلوب على امــره في وجهه الغني 
والقاهر ، واملتسلط . وقد يكون ايضا 
جائزا اعطائه هذه الســنه القانونية 
التاريخ  ،وقياس نهاية  غالف اقتصاديا 
على شــكل خط التقارب الذي يحدد 
احلماية   (( حجــم  الرياضيــات  فــي 
احلقوقية (( او ))املشــاركة في الشأن 
العام (( التي تالزم الفرد  كائنا قانونيا 
على نسق املســتهلك الهامشي في 
النظريــة االقتصادية  الفيز وقراطية. 
وهذا البعد يحتاج الى ابحاث مطوله 
،لكننــا نتوقــف هنــا عنــد الطابع 
الثقافي الشــرقي املرتبــط جغرافيا 
، واستمرار قانونه متصدرا  بحمورابي 
تعثر احلضارة االول في تاريخنا املكتوب 
، في بحثها عن معنى لقانون ولدوله 
القانون ومن ثم وجود القانون للدفاع 
عن الضعيف. وهــذا جدير بان يوحي 
ملن ال يعيش في الغرب_ واهل الشرق 
االوســط بالتحديــد ، بالعــودة الى 
تراثهم وجذورهم الثقافية  الكتشاف 
احلقوق السياسية والقواعد الفقهية 
التي ال تفترق في مضمونها ، عن تلك 
التي ســطرت اهتمام احملكمة العليا 
وعن  الفرد  عــن  بالدفاع  األميركيــة 

االقليات في القرن العشرين .
واملثــل اجلامــع للحقــوق العامليــة 
والثقافــات احمللية علــى جانب اكبر 
مــن التقنيــة ، يتحدر مــن مواكبه 

النزاع القائم منذ عقود بن  الشــرق  
والغــرب  علــى الســاحة الشــرق 
اوسطيه .فاذا كانت الدعوة الى التزام 
بحقوق االنســان ال تزال مستعصية 
التحقيــق على يــد احلكومات احمللية 
، السباب شــتى  ال فائدة من اخلوض 
فيهــا هنا ، فان عائقا اساســيا على 
للحقــوق  الفعلــي  التحقيــق  درب 
باللغة  األساسية في اجملتمع مرتبطا 
واملصطلحات التي تالزم هذه الدعوة . 
ففي غالب االحوال .فيها يبقى التراث 
احمللــي ،  الســيما الفقه االســالمي 
فيه ، هامشــيا مجهــوال حتى عند 
النشــطن في مجال حقوق االنسان 
الغربية الفتقار  ،وهم اسرى الكلمات 
الثقافة والتــراث القانوي املعاصر الى 
مفاهيم ومرادفات لها اصالتها احمللية 
والوطنيــة . اما كيفيــه ابتكار لغة 
واعراب  ملفاهيم مختلفة عن العبارة 
الغربية التي ماتزال طاغيه في الشرق 
االوسط املعاصر ، وكيفيه تقرب هذه 
املصطلحات الى ذهن انســان الناس 
وبيئتهم االم ، فهذا مايشــكل حتديا 
ليست  واملشــكلة   ، النطاق  واســع 

مجرد مشكله  ترجمه وترجمان)8( . 
واملســالة  تتطلب في النهاية تفاعال 
بــن تعبيــر ) جديد ( لقوائــم حقوق 
واألساسية  الفكرية  والقيادة  االنسان 
) احمللية (، ولــو كان ضروريا مؤازره هذا 
االلتزام مبنهج خالق ومتفهم من جانب 
. وقد يكــون احيانا  القيــادة الغربية 
 ، اوروبا واميركا  متعذرا على شــعوب 

بسبب انغماسها في ثقافتها ولغاتها 
اخلاصة ان تعي حجــم العمل املبذول 
والى تفرغ  افاق واســعه  الى  وحاجته 
في الوقــت والعطاء ، في حن يتطلب 
استيعاب  ثقافه وقيم خاصه مبجتمع 
) مختلف (  الــى اجلهد اجلهيد؛ الى ان 
اي عمل في هذه احلقــل ، داخليا كما 
كان ام خارجيا ، ال مينع االلتزام باحلقوق 
الغير   لــدى  األساســية  اإلنســانية 

بشكل  مطلق ومتصل .
 وعلى هــذا اخلط املــزدوج من حقوق 
(،ميكن   )احملليــة  ومرادفاتهــا  عامليــه 
القيــادة األميركيــة ان تتخــذ عددا 
مــن التدابير ملســاعدة انتشــار هذه  
القيم ، علــى اختالفها ضمن الواليات 
املتحده وخارجها .  ومــن هذه التدابر 
على الســاحة الداخلة حتول الواليات 
املتحدة من مجتمــع احادي اللغة الى 
مجتمــع تتفاعل فيه اللغــات عده . 
فاذا كانت البــالد تتكيف يوم بعد يوم 
مــع اإلضافة املترية للغة اإلســبانية 
الى ثقافتهــا اإلنكليزية الصرفة ، فان 
القلق الذي يرافق هذا املسار في بعض 
والتعليمية  السياســية   االوســاط 
ليس في محله الن الثنائية التي تنمو 
مع اقناع لغتن درجتــن بدل الواحدة 
توفر مناســبات غير مسبوقة للتجدد 
الثقافي في بلد عهد في تاريخه صهر 

اللغات في حلت السبك الشهير . 
وفــي زمــن العوملة ، حيث ســيطرت 
اللغة اإلنكليزيــة واضحه وال منافس 
االميركين  االطفــال  تعليم  لها ميثل 

وتنشــئتهم في اكثر مــن لغة افقا 
الغه اإلســبانية  ، وقــد درجت  ملحا 
في كثير مــن املدا األميركية . ويحتاج 
من  متنوعه  الــى مجموعــه  اجملتمع 
اللغات تدرس في املدارس بحيث تخف 
اخلشية في بعض االوساط من فقدان 
اميــركا )روحهــا( اإلنكليزية ملصلحه 
اســبانيه . وكمــا ان هــذا اجلهد في 
اتقان اللغات يزيــد هاجس الكثير من 
الــى امتداد  الدول اجتاه حتــول الكون 
ثقافي للغة األميركيــة ، فانه كفيل 
بتوســيع افاق املواطنــن االمريكين  
وتفهمهــم  للثقافــات األجنبية عن 
طريــق لغاتهــا اخلاصــة بهــا . فمن 
اذا في عالم تســيطر عليه  الضروري 
لغة امريــكا ان يتثقف اطفال امريكا 
تقتصر  ال  وحضارات  بلغاتها  وشبابها 
على اإلنكليزية  ؛ واذا كتب لهذا اجلهد 
النجــاح ، لهذا مفيــد ايضا في عالم 
تهيمن عليه اللغة اإلنكليزية مبا يفيد  
سائر الشعوب قناعه بان عامليه اللغة 
ليســت مجرد ظاهــرة للطغيان ، وان 
األميركين يحاولــون  جاهدين االقبال 

على ما يساعدهم في ف
املتحدة  الواليات  الثقافات خــارج  هم 
لكن مثل هذا العمل من شئنه قل كل 
شيء توسيع االفاق الثقافية واللغوية  
في الواليــات املتحدة نفســها ، ومن 
املثــل املقبولة عامليا علــى اطالقتها 
معرفه االنسان للغات غير لغتها االم 
وقرائه الكتب التي كتبت بلغه الغير ، 

والتحور مع االخرين  بها . 

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.
ومن القضايا المهمة في هذا الكتاب ارتكازه الى واحدة من أهم المرجعيات في الدراسات الديمقراطية أليكسس  دي توتكيفل 

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.

الديمقراطية في أميركا
الحلقة 15

حوارات مع جرجيس فتح اهلل*

س: مجاراة ملا تقــول رمبا حدنا قليال عن 
موضوعنا بالســؤال اما يخطر ببالكم 
احــد من كتابنا جترأ علــى اقتحام هذه 
املوانع الفكرية التي وصفتموها ليسمي 
االشياء بأســمائها احلقيقية؟ اعني ما 
بدا من املسلمات حسب قولكم. اليس 
هنا من حاول وضــع االحداث التاريخية 

في املنزلة التي تستحقها؟
ال يخطر ببالــي غير واحد. هــو املؤرخ 
)علي  الدكتــور  املرحــوم  االجتماعــي 
الــوردي( . اذكر انه اجترأ على ان يضع ما 
انزل منزلة املقدسات في نصابه واعني 
ثورة العشرين )1920( فقال انها ليست 
بثــورة باملعنى الصحيح وامنا هي واحدة 
حفل  عديدة  عشــائرية  انتفاضات  من 
بها تاريخ بالد ما بن النهرين قبل العهد 
العثمانــي  واثنائه  الســباب ال تتعلق  
بخلــع نير اجنبي محتل وامنا الســباب 
عشائرية خاصة. فكفر )الوردي( وصلب.

اذكر ويذكر كثيرون غيري ان هذا الباحث 
الذي شق حجاب الصوت عوقب بحملة 
شــعواء وقذف مبا لم يقــذف به كاتب 
قبله وعير وســخر به ويضعف انشائه 
وعدم وقوفه على قواعد اللغة العربية 
من بن ما قذف به وعندما اثيرت للدفاع 
عنه وانا ال اعرفه وال هو يعرفني عوقبت 

انا ايضا.
وها انا وقــد مضيت بعيدا في شــرح 
مقصــودي من تعمد الزيــف في وقائع 
التاريخ ال يسعني ابقاؤه مبتورا فأقول: 
قد يتأخر الزمن ببعض الواقفن عشــر 
دقائق االمور وخباياها بســبب حرصهم 
على مراكز املســؤولية التي يحتلونها 
فيضنون مبــا يعرفون عنهــا. ويتخفى 
بعضهم باملثل العربي الســائر "اذكروا 

اللثام عنها  موتاكم باخلير". فال ميــاط 
اال بعد اكمال الصــورة املزورة املكذوبة 
، ليصعــب رمجهــا او يتعــذر . وهنــا 
)االكادمين(  اولئــك  اشــباح  لي  تلوح 
والكتــاب االفذاذ الذيــن يتناولون – ويا 
للغرابة- ســيرة امللك غازي. ليعزوا اليه 
الفكر  واصالــة  والوطنية  البطــوالت 
وليضعوه  متتالية  بكتب  السياســي. 
في اخلطورة على السياســة واملصالح 
البريطانية الى احلد الــذي يرغم هؤالء 
اغتياله.  قضية  تدبير  على  البريطانين 
وكلهم تقريبا وقف على احلالة املرضية 
الواضحة التي شــخصها االطباء فيه 
مبرض التأخــر العقلي. وهو من االمراض 
الوراثية وقــد ابتلي به منذ الوالدة وكان 
االبن شــغل ابيه الشــاغل الذي تغلب 
حرصــه على ابقــاء العرش فــي ذريته 
وراثة  بابعــاده عن  البالد  على مصلحة 
العــرش. كل املقربــن والــوزراء ورجال 
املرضية  بحالتــه  يدرون  كانــوا  الدولة 
لفائدتهم  الســكوت عنها  فأثروا  تلك 
اوائل مستغليها  ، و)رشــيد علي( كان 
كما سنأتي اليه. تركوا اسطورة البطل 
القومي تنتفخ كالبالون دون ان يتصدى 
احد لتفجيرها. حاول ياسن الهاشمي 
ان يقف )غازيا( عن عبثه اجلنوني ولهوه 
وادمانه اخلمر فتصــدى له اجلميع ومن 
بن اجلميع وهذا موطن العجب احلكومة 
البريطانية نفســها فقــد وقفت دون 

محاولة عزلة.
  ليأتــي اكادميونا – ومنهم اســاتذت 
للتاريــخ في جامعة بغــداد- فيحملوا 
انكليــز دمه في حادث ســقوط  عمود 
الكهرباء على رأسه اثناء قيادة جنونية 
وهو في حالة ســكر شديد وعللوا بأنه 
كان من اخلطورة مبــكان عل مصاحلهم 
واملنطقــة واالنكليز بكل  في  "العراق 
التي بنوا بها  سياســتهم عن األخالق 

امبراطوريتهــم وامنــوا مصاحلهم لم 
السياسن  اخلصوم  وقتل  االغنيال  يكن 
فــي أي وقــت مــن األوقات جــزءاً من 
بعاهل مختلط  ليفتتحوا  اســاليبهم 
العقل الميكن أن يصدر منه ضرر وماأظن 

)غازياً* أخطر من غاندي( مثالً؟
بهذا الشــكل الذي يفتقر احلياء كتب 
تاريخنــا ومــازال يكتــب وتتملكنــي 
الدهشــة واحار في تعليل مايصدر في 
بغداد من كتب حول أسطورة هذا امللك 
الضليل!وقياساً على هذا فأنا ماوجدت 
رئيــس حكومة أو سياســياً في العراق 
رفع من قدره واحيط بهالة من االعجاب 
كذبــاً ونفاقاً وجتنياً علــى التاريخ مثل 

رشيد علي الكيالني 
س:اعتبره املؤرخون العراقيون وعدد كبير 
من حملــة القلم في البــالد الناطقة 
بالعربية مــن رجال القوميــة العربية 
االفــذاذ الذين خلفــوا بصمات ال متحى 
في مقاومة االستعمار والنفوذ االجنبي 
املتمثــل في بريطانيــا ويذكرون وقوفه 
في وجهها دفاعاً عن اســتقالل العراق 
وعربوته وما قولكم فــي هذا وكبداية 

للتعرض الى سيرته ؟
من سوء حظ اليقظة القومية العروبية 
أن تصطــدم وهــي تســتقبل االفكار 
الطريق  الــى  بها  لتســتهدي  احلديثة 
التحــرر القومــي بعقبتــن كبيريتن 
القومية وقادتاها  حرفتاها عن ســبيل 
الــى كوارث وباليــا انزلتها بشــعوبها 

العربية وبقوميات اخرى مجاورة لها. 
والعقبــة األولى هــي ابتالؤها بنظرين 
أمثال  وقادة سياسين الحتمد سيرتهم 
رشيد عالي اســاؤوا اليها اكثر مما اساء 
حكم االجنبي ومير أمامي منهم الدكتور 
سامي شوكت ,واألستاذ ساطع احلصري 
,وميشيل عفلق واحلوراني وقسطنطن 
زريق ومفتي فلسطن احلسيني , وعبد 

الناصر وامثالهم.
 العقبــة الثانيــة انها ومنــذ أن نبتت 
براعمها األولى امنا منت بن اشواك النازية 
والفاشــية فاكتنفتها وخنقتها هذان 
ويدعوان  القوة  اللذان ميجدان  النظامان 
الى قيام حكــم اتوقراطي مركزي على 
رأسه زعيم دكتاتور والى السيطرة على 
كل شكل من نشاط الفرد واجملتمع قاما 
بغــزوة ناجحة جداً الفــكار العربوية ال 
سيما مادعي االشتراكية القومية التي 
رضها ادولف هتلر وحزبه في 1933 على 
املانيا فبكل بشــاعة التمييز العنصري 
وســيادة العرق املتفوق افتنت القوميون 
اخرى  وانســاقوا مــن جهة  العروبيون 
والفاشية  النازية  الذي اظهرته  بالعداء 
للدميقراطيــات الغربية وعلى رأســها 
بريطانيا وبذلك التحدي اجلريء ملعاهدة 
فرســاي وعصبة االمم وكلها كان يتفق 
قضية  فتحت  الذيــن  العروبين  ومزاج 
فلســطن ومعاجلة االنكليــز لها وهي 
التندمل  االولى جراحــاً  في مرحلتهــا 
وافتتنوا  العروبيون  القوميــون  واعجب 
بها حققته النازية والفاشــية من جناح 

على الصعيدين الداخلي واخلارجي. 
وقــد ملســنا نحــن تالميــذ الصفوف 
الثانوية لهيب النار الذي اوقده االساتذة 
الفلســطينيون والسوريون واللبنانيون 
واســتقدموا  اســتخدموا  الذيــن 
باخلمســينيات وال اقول باملئــات أمثال 
درويــش املقــدادي ومحمد عــزة دروزه 
والكنفاني وغيرهم كما انتشرت ترجمه 
كتاب )كفاحي(بقلم )يونس السبعاوي(

انتشاراً واسعاً واذكت أخيلة اجلهلة وفي 
برز رشــيد عالي  الدقيقة  املرحلة  هذه 
وجهاً قومياً المعاً وقد كســبه باالصل 
مبوقــف املعــارض العنيــد للمعاهدة 
العراقيــة البريطانيــة االولــى ثم بات 
قبلة القومين واملهــم املرجى عندما 

التي شكلها في  االولى  الوزارة  كسبت 
العــام 1933لقب الــوزارة القومية من 
العراقية  االعــالم  ووســائل  الصحافة 
والعربية سواء بســواء وبسبب مادعي 
فــي احلوليــات العراقية مبقمــع )متلرد 
مذبحة  بأبشع  ختم  الذي  اآلشــورين( 
في تاريخ الدولــة العراقية احلديثة وهو 
وســائل  علية  اطبقت  الــذي  الوصف 
االعالم الدولية على ان اســتبق احلديث 
في هذا وســيأتي في موقعه املناسب 
العتراف لك وللقراء اني ماجئت ألحتدث 
وراح يتوقل ســلم مناصــب القضائية 
ياســن  ووجد في  بســرعة خاطفــة 
الهاشمي جنماً صاعداً وتوسم هذا فيه 
مؤهالت معينة ومشابهة به في سرعة 
التقلب وتبديل الوالءات وفي ذلك الزمن 
كان ياسن الهاشــمي والكيالني على 
رأس ذلك الفريق من الساسة املعارضن 
للمعاهــدة العراقي وفــي 1924عندما 
لوح املندوب السامي للهاشمي برئاسة 
حكومة بغية اســكات معارضته وبعد 
الوزارة ستطبق  بأن  وامليثاق  العهد  أخذ 
ماجاء باملعاهــدة كان الكيالنــي وزيراً 
فيهــا وهو لم يبلغ الثالثــن من العمر 
ونشــر منهاج الوزارة وفية عبارة ))التآزر 
املعاهدة(( مع حليفــة ضمن شــروط 

وعندمــا وجد الكيالنــي ان لم يبق من 
العمر الوزارة اال ايام وان املندوب السامي 
استوفى خطه من ياسن ووزارته استبق 
الوزارة  تلكؤ  بحجة  فاستقال  الكيالني 
في اعادة النظر بشــروط املعاهدة وكان 
قصــدة أن يحتفظ  برصيــده الوطني 
املعارض الذي ميهد له الســبي الى وزارة 

تاليه 
واستمر الكيالني لعبة املعاهدة يعرض 
فيها وهو خارج احلكم ويطلب تعديلها 
أو الغائها فيأتي بفضل ذلك الى احلكم 
ليعلن هو ووزارته بأنها ســتطبق مواد 

املعاهدة ولــت جتــري أي تعديل فيها 
بريطانيا  الثــالث مع  املعاهدات  كانت 
واملوافقة عليها  يتأرجح بن رفضهــا 
الســلم الذي أمن له الصعود والفوز 
بأهم وزارة وهو وزارة الداخلية وقد نال 
حقيبتها ألول مره بعد ثالثة اشهر من 
واططفاها  تلك فعشقتها  استقالته 
لنفسة طوال وجوده فعاالً في املسرح 
السياسي فان لم يكن رئيس حكومة 
فهو وزير داخلية وهــو اليقبل بغيرها 
كلما فوحت في ضمه الى الوزارة وكانت 
ذات مرة سبباً لقيام عداء شديد بينه 
وبن نســيبه حكمت ســليمان عندا 
نازعه عليهــا احدى الطبخات الوزارية 

في 1935
في العالــم 1930 عندما لم يكن وزيراً 
كان رأيه عــن هذه املعاهــدة اجلديدة 
)الثالثة(التــي ابرمها نوري الســعيد 
تصريحــه "اقــل مايقل عنهــا انها 
اســتبدلت االنتداب الوقتي باالحتالل 
الدائم ومن الواجــب رفضها" وبعدها 
وقع برقية الى عصبــة االمم  قال فيها 
أن العــراق يرفــض املعاهــدة ويرفض 
اخلــول الــى عصبة االمم على اســاس 
هــذه املعاهدة لكــن عندما كلف في 
في  ليعلن  أســرع  وزارة  1932يتألــف 
منهــاج وزارته بأنه ملتــزم ببنود هذه 

املعاهدة وعازم على احترامها 
وتواصلت لعبة املعاهدة هذه حتى ادت 

به وبالوطن الى كارثة مايس 1941 
الفرنسي  الديب  باملناســبة قوالً  اذكر 
الشــهير "الفونــس كار" )هناك في 
الواحــد ثالث شــخصيات  االنســان 
األولى هي التي يعضهــا والثانية هي 
احلقيقــة والثالثة هي التي يظن بأنها 
املقولة  لهــذه  كان  وان  شــخصيته( 
نصيب من الصخة فما أظن  أحداً اليق 

بها من )رشيد عالي (

وليــس بســر تكالب الساســة على 
وزارة الداخليــة ونزاعهم عليها كلما 
جــرى توزيع احلقائــب الوزارية فوزيرها 
النيابية  هو املشــرف على االنتخابات 
او قــل تزويرهــا بواســطة موظفيه 
االدارين بواســطة سلطته التنفيذية 
اال محــدودة التــي يهيئهــا له هؤالء 
مع قوات األمــن الداخلي التي تؤمنها 
الشــرطة وميكن للوزير الشره الطامع 
أن يحقق ثــروة طائلة من ضبط اراض 
أو ارغــام املالكن احملليــن على اجتزاء 
ومحاصيلهم  أراضيهــم  من  حصص 
ولم  فيهــا  أشــراكهم  أو  الزراعيــة 
يقصــر الكيالني في اســتغالل هذه 
الناحية أيــام وجوده وزيراً للداخلية بل 
هنالك أيضاً فرصة لتصفية حسابات 
الصفات  من  واحلقد  والضغينة  وثارات 
الشــخصية  في الكيالني وتروى عنه 
فضائح فــي هذا الباب منها قصة مع 
قريبه متةلى االوقاف الكيالنية الغنية 
اصبحت حديث اجملالــس وبها اغضب 
التوليــة بعملية غير شــريفة من يد 
املتولــى احلقيقــي مســخراً القضاء 

الشرعي لفعلته هذه 
واشارات اصبع االتهام عندما اشتعلت 
النار فــي محصول املوســم الزراعي 
لعبد الكرمي الســعدون شــقيق عبد 
احملســن الســعدون لعداء استحكم 
بينــه وبن هــذا السياســي املنتحر 
ألنــه ضن  علية في وقــت من األوقات 
بحقيبة وزارة الداخلية اتباهاً للتقاليد 
الثأر دين تتحمله األسرة  بأن  الســائر 

والعشيرة بالتضامن 

*اجرى احلوارات الســيدان مؤيد طيب 
وسعيد يحيى والكتاب من منشورات 
دار أراس للطباعة والنشــر، منشورات 

اجلمل، الطبعة األولى 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".

رجال ووقائع في الميزان
الحلقة 48
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مدريد ـ وكاالت:
املهاجم  أن  إعالمية  تقارير  كشفت 
األرجنتيني ليونيل ميسي قرر متديد 
ابتعــاده املوقت مــع منتخب بالده 
حتــى نهاية املوســم اجلاري بهدف 
تركيز جهوده البدنية والذهنية على 

نادي برشلونة اإلسباني.
وكان ميســي قد طلــب من مدرب 
منتخب بــالده ليونيل ســكالوني 
املباريات  إعفاءه من املشــاركة في 
خالل  األرجنتني  ســتخوضها  التي 
أســبوع "الفيفا" في شهر تشرين 
تتضمــن  والتــي   ، املقبــل  األول 
املشــاركة في بطولــة دولية ودية 
الســعودية  جدة  مدينة  حتتضنها 
منتخبات  فيهــا  تشــارك  والتــي 
إلى  والعــراق  واألرجنتني  البرازيــل 
جانب السعودية البلد املستضيف.

ووفقــاً ملا أوردتــه صحيفة "موندو 
ليونيل  فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفوط 
ميســي يريد اســتغالل غيابه عن 
مباريات منتخب بالده خالل املوسم 
تركيز  اجل  من   )2019-2018( اجلاري 
الذهنية على  و  البدنيــة  جهــوده 
الكتالونــي خلــوض غمار  فريقــه 

مسابقة دوري أبطال أوروبا التي متثل 
الشغل الشاغل مليسي و زمالئه من 
اجــل الفوز بلقبها بعــد صيام دام 
لثالثــة أعوام ، واســتغالل االبتعاد 
الدولي املوقت لالســتفادة من أيام 
راحــة إضافيــة خالل فتــرة توقف 

نشاط مسابقات األندية.
مع  اخمليبة  مشــاركته  نهاية  ومنذ 

روســيا  مونديال  في  بالده  منتخب 
2018،  لــم يكشــف ميســي عن 
مســتقبله  حيال  النهائي  موقفه 
التزام الصمت مع  الدولي ، مفضالً 
ترجيح فرضية االعتزال املوقت الذي 
قد ميتد لغاية نهاية املوسم اجلاري، 
حيث تنتظر األرجنتني بطولة "كوبا 
البرازيل  التي ستحتضنها  أميركا" 

الصيف القادم.
هذا ولن تخوض األرجنتني أي مباراة 
رســمية قبل إقامــة بطولة "كوبا 
أميركا" ، حيث ســتكتفي بخوض 
للبطولة  اســتعداداً  ودية  مباريات 
التي تشــارك فيها كافة منتخبات 
من  العشــرة  اجلنوبية  أميركا  قارة 
دون احلاجــة خلوض تصفيات مؤهلة 
للنهائيات ، وذلك بســبب قلة عدد 
البطولة  في  املشــاركة  املنتخبات 
مع تسجيل حضور منتخبي اليابان 

وقطر أيضاً.
وكان ميســي قد غاب عن مباراتي 
األرجنتني في أســبوع "الفيفا" في 
شــهر أيلول اجلاري ضــد منتخبي 
غواتيماال و كولومبيا، اللتني اقيمتا 

في الواليات املتحدة األميركية .

ريودي جانيرو ـ وكاالت:
أعلن أدينور ليوناردو باتشي »تيتي« 
املدير الفنــي للمنتخب البرازيلي، 
عــن قائمــة السيلســاو التــي 
ســتخوض مواجهتــي األرجنتني 
التوقف  فترة  خالل  والســعودية، 

الدولي املقبلة.
وســيلعب السيلســاو، مباراتني 
وديتــني ضد املنتخب الســعودي 
يوم 12 تشــرين األول املقبل، فيما 
يوم  األرجنتيني  املنتخب  سيواجه 

16 من نفس الشهر.. وجاءت قائمة 
املرمى:  حلراسة  كالتالي:  البرازيل، 
فيليبي..  إيديرســون،  أليســون، 
وفي خط الدفاع: ســاندرو، دانيلو، 
ميليتــاو، فابينيــو، ماركينيوس، 

مارسيلو، ميراندا، بابلو.
وفي الوســط: آرثر، كاســيميرو، 
فريد، كوتينيو، ريناتو أوجوســتو، 
واالس.. اما فــي الهجوم: إيفرتون، 
فيرمينــو، جابرييــل جيســوس، 

مالكوم، نيمار، ريتشاردليسون.

باريس ـ وكاالت:
اختــار االحتــاد الدولــي للتنس، 
بيــار مــوروا، مبدينة ليل  ملعب 
الفرنســية، الســتضافة نهائي 
كأس ديفيز للعــام اجلاري والذي 
الفرنسي  الفريق  بني  ســيجمع 
احلساب  وقال  الكرواتي..  ونظيره 
مبوقع  ديفيــز،  لكأس  الرســمي 
»تويتر«: »ســيتم إقامة النهائي 

ملعــب بيار موروا.. من ســيرفع 
الكأس؟«

وسبق وأن احتضن امللعب، نهائي 
البطولــة العام املاضــي عندما 
إلى  بلجيكا،  تغلبت فرنسا على 
البطولة  نهائي  احتضانه  جانب 
أيًضا في عام 2014، عندما توجت 
في  الوحيد  بلقبهــا  سويســرا 
البطولة بقيادة جنمها األول روجر 

فيدرر على حساب فرنسا.
وتقام املباراة النهائية في الفترة 
مــا بني يومــي 23 و25 تشــرين 
الثانــي املقبل، وتطمح فرنســا 
إلــى التتويج بلقبهــا الـ11 في 
البطولة، إال أن مهمتها لن تكون 
بكرواتيا  تصطدم  عندما  سهلة 
بقيــادة مارين ســيليتش وبورنا 

تشوريتش.
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العواصم ـ وكاالت:

باشــر االحتاد األوروبي لكرة القدم 
فتح حتقيــق تأديبي ضد البرتغالي 
مهاجــم  رونالــدو  كريســتيانو 
أعقاب  فــي  اإليطالي  يوفنتــوس 
الطرد الذي تعرض له أمام فالنسيا 
في اجلولة األولى من دور اجملموعات 
ملســابقة دوري أبطــال أوروبا يوم 

األربعاء املاضي.
وبحســب ما ذكره موقع »فوتبول 
ايطاليــا«، فإن االحتــاد القاري قد 
أعلن أول أمــس، عن فتحه حتقيقاً 
تأديبياً ضد رونالــدو ، على أن يتم 
الكشــف عــن نتائــج التحقيق 
في السابع والعشــرين من شهر 

سبتمبر اجلاري .
ووفًقــا للوائح االحتــاد القاري، فإن 
اإليقاف  عقوبة  رونالدو ســيواجه 
ملباراة واحدة ، غير أن جلنة االنضباط 
التابعة لالحتــاد متتلك الصالحيات 
الكاملة لتسليط عقوبة اكبر بعد 
دراسة حالة الطرد ، في حال وجدت 
أن رونالــدو أقدم على اســتخدام 
الكولومبي  واخلشونة ضد  العنف 

جيسون موريلو مدافع فالنسيا.
وفــي ذات الســياق، تعتــزم إدارة 
يوفنتوس اســتئناف قــرار الطرد 
الذي تعــرض له رونالــدو رغم أن 
اللوائــح ال جتيز له ذلــك ، حيث ال 
مجال للطعن فــي القرارات التي 
يتخذها احلكم خالل املباراة، والتي 
و ال يجوز مراجعتها  تعتبر نهائية 
من قبل الهيئات و اللجان التأديبية 

باالحتاد األوروبي.
هــذا وتســتند إدارة يوفنتوس في 
قرار الطعن الى أســاس أن رونالدو 
، وان  طرد بسبب سلوكه العنيف 
هذا السلوك ال صحة له بناء على 
التلفزيونية،  اللقطات  أظهرته  ما 
تعســفياً  الطرد  هــذا  معتبــرة 
مــن قبل احلكم األملانــي الذي أدار 

مجريات اللقاء.
ويستحيل أن يتم تقليص البطاقة 

احلمراء إلــى صفراء ، لكن في حال 
قبــل االحتــاد األوروبي اســتئناف 
، فإنه قد يكتفي بتغرمي  يوفنتوس 

الالعب بدال من إيقافه.
وفــي حال مت إيقــاف رونالدو ملباراة 
واحدة، فإنه سيغيب عن مواجهة 
يانــغ بويز السويســري في اجلولة 
الثانية مــن دور اجملموعات ، و التي 
ســتلعب في تورينو في الثاني من 

شهر تشرين االول املقبل.
وبرغــم أن يوفنتــوس بإمكانه أن 
السويسري  منافســه  على  يفوز 
املتواضــع بدون مشــاركة رونالدو 
إال أن النادي يريد ان يســتفيد من 

حضوره من اجل احلفاظ على إيقاع 
الالعب في املباريات، خاصة بعدما 
جنح بتســجيل هدفني في شباك 
ساسولو ببطولة الدوري اإليطالي 
بعدمــا كان قد صام عن التهديف 

ألربع مباريات.
اجلدير ذكره بــأن يوفنتوس تعاقد 
112 مليون  مع رونالــدو مقابــل 
يورو مــن اجل تعزيــز فرصته في 
الذي  األغلى  القاري  باللقب  الفوز 
لم يحصــل عليه النادي منذ عام 

.1996
البرتغالــي  املهاجــم  وتعــرض 
كريســتيانو رونالــدو للطرد بعد 

الكولومبي  املدافع  مع  اشــتراك 
التي  املباراة  جيسون موريلو خالل 
جمعت ناديــه يوفنتوس اإليطالي 
مبضيفه نادي فالنســيا اإلسباني 
على ملعب »امليستايا« في اجلولة 
األولــى من دور اجملموعــات لدوري 

أبطال أوروبا.
و يعتبر هــذا الطرد هو األول الذي 
يتعرض له رونالدو بقميص فريقه 
إلى صفوفه  انضــم  الذي  اجلديد 
الصيف املاضي ، حيث من الالفت 
انــه تعرض حلالــة الطرد  للنظر 
على نفــس امللعب الذي شــهد 
تتويجه بأول القابه مع ريال مدريد 

امللك  أحرز كأس  عندما  اإلسباني 
بتســجيله هدف الفوز والتتويج 

ضد برشلونة في عام 2011.
»ماركا«  صحيفة  تقرير  وبحسب 
اإلســبانية، فإن لرونالــدو تاريخاً 
حافالً بالبطاقــات احلمراء ، والتي 
بلغــت 11 بطاقة في مســيرته 
أربع بطاقات  نال  ، بعدما  الكروية 
حمراء على مــدار 292 مباراة أبان 
جتربته االحترافية مع مانشســتر 
حصل  بينما  اإلنكليــزي،  يونايتد 
على ســت بطاقــات حمراء على 
مدار 438 مباراة خالل متثيله نادي 
البطاقة  ، فيما تعتبر  ريال مدريد 

بقميص  نالهــا  التــي  احلمــراء 
األولى خالل خمس  يوفنتوس هي 

مباريات فقط .
هذا وتعرض رونالدو للطرد أول مرة 
مع مانشستر يونايتد في مباراته 
ضــد اســتون فيال في موســم 
)2004-2005( بعدمــا حصل على 
بطاقتــني صفراوتــني ، ثــم طرد 
ســيتي  مانشســتر  أمام  مرتني 
فــي دربي مدينة مانشســتر في 
موســمي )2005-2006( و )2008-
2009( ، بينمــا كانت الرابعة أمام 
بورتسموث موسم )2008-2007(.

أما مع ريــال مدريد، فقد طرد أول 
مرة بعدما حصــل على بطاقتني 
أمليريا  املبــاراة ضد  صفراوتني في 
فــي أواخــر عــام 2009 ، ثم طرد 
ضد ملقــة في نفس املوســم ، 
كمــا تعرض للطرد ضــد اتلتيك 
بيلباو ، وبعدها طرد أمام اتلتيكو 
مدريد في نهائــي كأس امللك في 
)2012-2013(، وأخيراً طرد  موسم 
في شهر يناير من عام 2015 ضد 
غرناطة بســبب تعمده اخلشونة 

ضد احد مدافعي الفريق.
وتعتبر املرة األخيرة التي طرد فيها 
رونالدو بقميــص ريال مدريد ، قد 
جرت في مباراة الكالســيكو ضد 
برشلونة في شهر أغسطس من 
عام 2017 في ذهاب كأس السوبر 

اإلسباني.
صــن«  »ذا  صحيفــة  وأكــدت 
البريطانيــة أنــه باإلضافــة إلى 
البطاقات احلمراء األحدى عشــرة 
األندية  مــع  رونالدو  نالهــا  التي 
الثالثة ، فهو ميتلك أيضاً ســجالً 
حافــال باســتخدامه العنــف أو 
اخلشــونة مــع العبــي الفريــق 
املنافــس حتى في احلــاالت التي 
اكتفــى خاللها احلكام بإشــهار 
البطاقــة الصفراء فــي وجهه أو 
احلاالت التي لم ينتبه إليه احلكام 
، والتي وصلت إلى 20 حالة عنف 
ومناوشــات مــع املنافــس خالل 
مشواره مع األندية ومنتخب بالده.

سيغيب عن مواجهة يانغ بويز السويسري في دوري أبطال أوروبا

»األوروبي« يفتح إجراًء تأديبيًا ضد رونالدو.. ويوفنتوس يستأنف

رونالدو

ميسي

نيمار

تونس ـ وكاالت:
توج منتخب تونس للشباب، مساء أمس األول، بلقب 
بطولــة أفريقيا للشــباب 2018، املقامــة حاليا في 
العاصمــة النيجيرية أبوجا، وذلك بعد الفوز في الدور 
النهائي على مصر بثالثة اشــواط لشوط واحد )3 – 
1(.. دخــل الفراعنة النهائي بقوة، وافتكوا الشــوط 
األول بنتيجــة 25 - 16، قبــل أن يعود نســور قرطاج 
ويقلبوا املوازين بالفوز بثالث أشواط متتالية 25 - 20 

و25 - 22 و25 - 22.
وبذلك يعود املنتخب التونســي للشباب للتربع على 
عرش الكــرة الطائرة األفريقية، بعد غيابه عن منصة 

التتويج في 2015 و2017.
وهذا اللقب األفريقي العاشــر الذي يفوز به منتخب 
-1990-1984 تتويجه ســنوات:  تونس للشباب، بعد 

1992-1996-1998-2000-2008-2010 و2013.

أبو ظبي ـ وكاالت:
جددت شركة النصر اإلماراتية لكرة القدم، ثقتها في 
مــدرب الفريق األول، الصربي إيفان يوفانوفيتش، برغم 
اخلســارة أول أمس، 0-3 أمام العني، في اجلولة الثالثة 

من دوري اخلليج العربي.
وأكد حميد الطاير، رئيس شــركة النصر لكرة القدم، 
اســتمرار إيفان يوفانوفيتش علــى رأس اجلهاز الفني 
للفريق. جتدر اإلشــارة إلى أن خسارة النصر في املباراة، 
هي الثالثة للفريــق على التوالي فــي دوري احملترفني 
اإلماراتي، بعد اخلســارة 0-1 من عجمــان في اجلولة 
األولى، و3-6 من الشــارقة في اجلولة الثانية.. ويحتل 
النصر املركز الـ12 في ترتيب الدوري اإلماراتي، في أسوأ 
بداية للفريق في عصر االحتراف، علًما بأن الفريق كان 

مرشحاً للفوز بدرع الدوري هذا املوسم.

أمستردام ـ وكاالت:
أحــدث الالعب املغربــي منير احلمــداوي، مفاجأة 
بتوقيعه في كشوفات نادي إكسيلسيور الهولندي، 
ملدة موســم واحــد، بعدما أعلن في وقت ســابق، 

اعتزاله اللعب.
وحــل احلمداوي، فــي املغرب، مطلع هذا املوســم، 
وتولى منصب املدير الرياضي لشــباب احلســيمة، 

لكنه اختفى قبل أن يوقع لصالح إكسيلسيور.
ولعب منير احلمــداوي، لعدة أنديــة أوروبية، منها 
أياكس وألكمار وتوتنهــام وماالجا، كما خاض عدة 

جتارب باخلليج.

تونس بطلة أفريقيا 
للشباب بالطائرة

النصر يجدد 
ليوفانوفيتش

إكسيلسيور يضم 
الحمداوي
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نيويورك ـ وكاالت:
قرر أســطورة كرة السلة األمريكية 
التبرع  الســابق، مايــكل جــوردان، 
املتضررة في  للواليــات  دوالر  مبليوني 

بالده من إعصار فلورانس.
وكشــف فريق تشــارلوت هونيتس، 
الــذي ميتلكــه جــوردان، عن خطط 
النجم الكبير بالنسبة لألموال التي 
سيتبرع بها، حيث سيتم منح هيئة 
الصليــب األحمر األمريكــي مليون 
دوالر  امليلــون  فيما ســتذهب  دوالر، 
األخــرى إلحدى مؤسســات ضحايا 

األعاصير.
وترعرع جوردان، الذي يعتبره الكثيرون 
أفضل العب في تاريخ كرة السلة، في 
مدينة ويلمينجتــون بوالية كارولينا 
من  كثيرا  تضررت  التي  الشــمالية، 

اإلعصار مطلع األسبوع اجلاري.
وقال جــوردان، الفائــز بلقب بطولة 
دوري الســلة األمريكــي »إن بي إيه« 
ســت مرات: »هــذا األمــر يخصني 
حتديدا ألنني أعرف كل هذه األماكن، 
ويلمينجتــون وفاييتفيــل وميرتــل 
التي  بيتش ونيو بيرن وواالس، املدينة 
ينحدر منهــا والدي، أعتقد أنه يجب 
علي أن أقوم بشيء ألن األمر صدمني 

بشكل شخصي«.
ويرغب العب السلة األمريكي السابق 
والفائز مبيداليتني أوملبيتني، في السفر 
إلى املناطق املتضــرر لرؤية أصدقائه 
وأقاربه..ووصل إعصــار فلورانس يوم 
الواليات  إلى سواحل  املاضي  اجلمعة 

وأسفر عن مقتل  األمريكية  املتحدة 
26 شــخصا في كارولينا الشمالية، 
تتراجع قوته ليصبح إعصارا  أن  قبل 
اإلعالم،  لوســائل  وطبقا  استوائيا.. 
بلغــت اخلســائر التي ســببها هذا 

اإلعصار 17 مليار دوالر.
من جانب اخر، قال ماجيك جونسون، 
املنافس  ليكــرز  أجنلوس  لوس  رئيس 
األمريكي  الســلة  دوري كــرة  فــي 
جيمــس  ليبــرون  إن  للمحترفــني، 
املنضم حديثا للفريق وصل إلى حالة 

رائعة قبل بداية التدريبات األســبوع 
املقبل.

وأشار جونسون إلى أن الالعب الفائز 
باللقــب ثالث مرات والــذي رحل عن 
كليفالنــد كافاليــرز لالنتقــال إلى 
القسم الغربي يؤدي دوره كأنه العب 
ومدرب، وأصبح قدوة لالعبني الشبان 

داخل الفريق بعمله الدائم.
وأبلغ جونسون الفائز باللقب خمس 
مرات مع ليكرز فــي ثمانينات القرن 
»ليبرون وصل  املاضي مؤمترا صحفيا 

إنه  املوسم.  إلى مســتوى منتصف 
يســدد الكرات والرميات الثالثية من 
تقريبا«.وأضاف  امللعــب  منتصــف 
»جتلس وأنت تشــاهده وتقول )شكرا 
هلل على أننا جنحنا في التعاقد معه(. 

مشاهدته ستكون ممتعة«.
وقال جونســون إن ليكــرز الذي غاب 
عن األدوار اإلقصائية في آخر خمسة 
مواسم سيسعى لتحسني هجومه 
وإيقاعه إذ يحاول إبعاد جولدن ستيت 
وريورز حامــل اللقب وصاحب اإليقاع 

السريع أيضا عن عرشه.
وأضاف »سيكون أمرا ممتعا ألن اإليقاع 
لن يتوقف على اإلطالق. سيكون األمر 
هو الركض والركض مرة أخرى واملزيد 
بجيمس  الركض«.وســيحيط  مــن 
البالغ عمره 33 عاما كل من الشبان 
لونزو بول )20 عاما( وكايل كوزما )23 

عاما( وجوش هارت )23 عاما(.
كما سيحظى مبســاعدة مجموعة 
مــن اخملضرمني مثــل جافال مكجي 
الفائــز باللقب مع وريــورز في 2017 
و2018 وراجــون رونــدو، والذي حصد 
اللقــب مع بوســطن ســيلتيكس 
قبل عشــر ســنوات، باإلضافة إلى 

كنتافيوس كالدويل-بوب.
وأشــار جونســون إلى أنه يتمنى أن 
يســاهم تأثير جيمس في مساعدة 
بول صانــع اللعب الذي ســيخوض 

موسمه الثاني في البطولة.
وقــدم بول الــذي اختــاره ليكرز في 
اجلولة األولى لعملية اختيار الالعبني 
اجلــدد فــي 2017 أداء متواضعا في 
موســمه األول، لكن جونســون قال 
إنــه عمل بقوة خالل فتــرة العطلة 
لتحسني مســتواه وحالته البدنية.. 
وتابع »بدأ يفهم أن عليه التحســن. 
لكنه فهم ذلك بعد نهاية املوسم«.

ويبدأ ليكرز موســمه بزيارة بورتالند 
تريل بليزرز يوم 18 تشرين األول، قبل 
أن يخوض أولــى مبارياته على أرضه 
باستاد ستيبلز سنتر ضد هيوستون 

روكتس بعد ذلك بيومني.

جوردان يتبرع بمبلغ ضخم لمتضرري إعصار فلورانس
ليبرون يؤدي دوره كالعب ومدرب في ليكرز

جوردان في لقطة سابقة

3:30 عصرًا

7:00 مساًء

9:45 مساًء

6:00 مساًء

9:30 مساًء

مفكرة اليوم

وست هام ـ تشيلسي

ميالن ـ أتالنتا

برشلونة ـ جيرونا

أرسنال ـ إيفرتون

فروسينوني ـ يوفنتوس

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإليطالي

الدوري اإلسباني

ميسي يمدد ابتعاده عن األرجنتين
 حتى نهاية موسم )2018 - 2019(

نيمار على رأس قائمة البرازيل 
لمواجهتي األرجنتين والسعودية

»بيار موروا« يضّيف نهائي كأس ديفيز للتنس



بغداد ـ الصباح الجديد:
ســمى االحتاد العربي للمصارعة، 
حكمنا األوملبي علي محمد صيوان 
مشرفا على بطولة االندية العربية 
التي تنطلق في لبنان يوم 8 تشرين 
األول املقبل، وتشارك فيها 9 أندية 
بواقع 4 من العراق وناديني من لبنان 

ومصر وناد واحد من فلسطني.
انه اشــترك مؤخراً  وبني صيــوان 
في بطولــة يدكار امــام الدولية 
في  اقيمت  التي  الناشــئني  لفئة 

12 دولة، حيث مت  إيران، مبشــاركة 
اختياره ممثال صعــن االحتاد الدولي 
للعبة، في حني كان ضمن القضاة 
املشاركني في إدارة نزاالت املصارعة 
فــي الدورة اآلســيوية الـ 18 التي 
اختتمــت مؤخــراً فــي جاركارتا 

وباملبانغ بأندونيسيا.
إلدارة  اختير  انه  وكشــف صيوان، 
نــزاالت بطولــة العالــم املقبلة 
املقررة ان تقــام في هنغاريا للمدة 

20 ـ 28 تشرين األول املقبل.

كوااللمبورـ محمد حمدي*

للناشئني  الوطني  منتخبنا  متكن 
من الفوز في االستحقاق اآلسيوي 
الرابعة على  االول ضمن اجملموعة 
منتخــب افغانســتان بهدفــني 
مقابــل هــدف واحد فــي املباراة 
التي اقيمت في ملعب يو ام ارينا 
احلادية  الســاعة  في كواالملبــور 
عشــرة والنصف بتوقيت بغداد.. 

وسيالقي استراليا الثالثاء.
وقال رئيس بعثة املنتخب الوطني 
العراقي للناشــئني فالح موسى: 
ان ثقــة املالك التدريبــي بالفريق 
ومن بعده جماهيــر الكرة تعززت 
للعراق   املســتحق  الفوز  بعدهذا 
والفــوز نتيجة طبيعيــة لتطور 
الفريق و مستواه وتفاني الالعبني 
وكادرهم في العمل بسرعة الجل 
كســب الوقــت وتعويــض فترة 
القصيرة نســبيا وحث  االعــداد 
موســى الالعبني على اســتثمار 
الفــوز على افغانســتان بافضل 
صورة والتطلــع نحو التاهل بقوة 
الى الدور الثاني من البطولة التي 
التغيب عنهــا فرقنا ضمن امليدان 
بان مجموعة  مذكرا   ، االســيوي 
الالعبــني الصغــار هــم جنــوم 

املستقبل وامل الكرة العراقية.
وقبل يوم واحد مــن املباراة خاض 
الفريــق مرانــه باحــد املالعــب 
شمال  نائية  مبنطقة  العشــبيه 
العاصمــة كوالالمبــور باجــواء 
مضطربــة وامطار غزيــرة ، وعزا 
املدرب املساعد عباس عليوي ذلك 
الى حاجة الفريق الجواء استباقية 
في اللعب حتت املطر حيث يتوقع 

هطوله على مدار اليوم.
املنتخــب  تشــكيلة  وضمــت 
حلراسة  حســن  محمد  الالعبني 
املرمى ومصطفــى جنم ومرتضى 

محمد وحسني جاســم  للدفاع 
قاسم  الرزاق  وعبد  خالد  وحسني 
وحسني صادق وعلي كاظم وعلي 
جاسم وامير محمد وامير حسن.

واداراملبــاراة حكم وســط جيان 
تايبيه  الصني  هوســان جهو من 
يســاعده في اجلانبني شني هوراد 
وباترابونك  ايضــا  تايبيــه  مــن 
كاشــوتات مــن تايلنــد واحلكم 
الرابع مــن ماليزيــا محمد نصر 
ريشارد  هو  املباراة  ومشرف  الدين 

جوسون من الفلبني.
الشــوط االول شــهد ارجحيــة 
واصــرار على  ملنتخبنا  واضحــة 

مســك زمام املبادرة تعزز باحرازنا 
الرابعة  الدقيقة  االول في  الهدف 
مــن املباراة عــن طريــق الالعب 
حســني صادق الذي اســتفاد من 
املرمى  وحــارس  املدافع  اخطــاء 
ليودع الكــرة في املرمى ، ولم تدم 
فرحــة جماهيرنــا طويال ســوى 
املنتخب  ليتمكن  واحــدة  دقيقة 
االفغانــي مــن ادراك التعادل عن 
طريق الالعب السريع علي زيهدي 
الذي متكن مبساعدة رفاقه شيرزاد 
فــوز الديــن وســجاد اخلليل من 
تنظيم عدد من الهجمات اخلطرة 
، وقــد حتســن اداء املنتخب بعد 

الهدف الثاني الذي جاء عن طريق 
ضربة جزاء صحيحة نتيجة اعثار 
متعمد لالعبنا امام املرمى حولها 
عبد الرزاق هاشم الى هدف صريح 
ملنتخبنــا ، تبهــا عــدة هجمات 
منظمة لم تكتمــل على افضل 
مايــرام بســبب ارضيــة امللعب 
املبتلة وتســرع الالعبني ايضا في 
السيطرة على الكرات السريعة ، 
كما الغى احلكم هدفا للمنتخب 
ولم  التســلل  بــداع  االفغانــي 
تشــهد الدقائق العشــر االخيرة 
محاوالت صريحــة على املرمى او 
اية احداث اخرى باســتثناء تغيير 

العب منتخبنا امير محمد ودخول 
الالعب عبداهلل زياد.

الشــوط الثاني من املبــاراة جاء 
رتيبا مــع ظهور امــارات االرهاق 
علــى الالعبني الذيــن اكثروا من 
السقوط على االرض مع سيطرة 
افغانية واضحة حتى الدقيقة 75 
حسن  العبنا  دخول  شهدت  التي 
ماجد بديال حلســني صــادق الذي 
اللمحات  متكن من رســم بعض 
اجلميلــة كما اضــاع العبنا علي 
انفراد  من  جاســم هدفا صريحا 
واضــح باحلــارس االفغاني حيث 
رد القائــم االمين كرتــه الى داخل 

امللعــب ، وازداد ضغــط املنتخب 
االفغاني فــي الدقائق االخيرة من 
حارســنا  استبســال  مع  املباراة 
محمد حسن في الذود عن مرماه 
االفغان اخلطرة  ورد جميع كــرات 
من خارج منطقة اجلزاء مع ارتكاب 
عدد من الالعبــني مخالفات غير 
محســوبه بالقرب مــن منطقة 
اجلزاء كادت ان تكلفنا الكثير لتمر 
الدقائق ثقيلة جدا مع اربع ضربات 
زاوية لالفغان وهجمة خطرة جدا 
فــي الدقيقة الثالثــة من الوقت 
بدل الضائع الــذي اضافه احلكم 

وبلغ 5 دقائق.
الدولي  العراقــي  احلكم  يباشــر 
اكرم علي وهو حكم ثاني مهمته 
في الدور الثاني من بطولة اســيا 
للناشــئني بكــرة القدم بــادارة 
مباريات اجملموعــة الثالثة بعد ان 
كان مقررا له املشــاركة في احد 
وجرى  الرابعة  اجملموعــة  مباريات 
العراق  لتواجد منتخب  استبعاده 

في هذه اجملموعة.
للطلبة  وجميل  مشــرف  حضور 
اجلامعــات العراقيني املقيمني في 
ماليزيا وجتشــم بعضهــم عناء 
الى  السفر لساعات طوال قدوما 
ملعــب يو ام ارينا فــي العاصمة 
الطالب  تفــل  كما  كوالالمبــور 
احمد البصري طالب دراسات عليا 
بتشــكيل رابطة تشجيع خاصة 
تساند املنتخب من جميع الطلبة 

العرب.
القائــم باالعمــال العراقــي في 
ماليزيــا الدكتــور القنصل عبد 
املباراة  الى  منشــد حضر  اجلليل 
اخلاصــة  دائرتــه  اركان  برفقــة 
لتشــجيع املنتخب ولقاء البعثة 

العراقية.

العراقي لإلعالم  * موفد االحتــاد 
الرياضي
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بغداد ـ الصباح الجديد:

اجلولة  منافسات  االحد  اليوم  تنطلق 
الثانيــة مــن املرحلة االولــى لدوري 
الكرة املمتاز باقامة 4 مباريات، بينها 
يضيفها  التــي  اجلماهيرية  القمــة 
ملعب الشــعب الدولــي بني فريقي 
الزوراء حامل اللقب، ومنافســه فريق 
الشــرطة، وهي مباراة يسيعى فيها 

الطرفان للفوز وفك شراكة النقاط.
اما ملعب فرانسوا حريري، فسيكون 
والطلبة،  أربيل  فريقي  للقاء  مسرحا 
العائد إلى االضواء هولير، ميلك الثقة 
واستغالل  ايجابية  نتيجة  حتقيق  في 
عاملــي االرض واجلمهــور، فــي حني 
يتطلــع األنيــق إلى العــودة بنقاط 
املباراة، علمــا ان رصيد الفريقني يبلغ 
نقطة واحدة بعد تعادلهما في الدور 
االول، اربيل امام النفط 2ـ  2، والطلبة 

امام الديوانية 1 ـ 1.
ويلتقــي في ملعب التاجــي، فريقي 
احلدود والنفط، فــي مباراة التعويض 

بالنســبة للحدود الذي خســر امام 
الــزوراء بهدفني نظيفــني، وان تكون 
النفطــي بعد فقدانه  للفريق  دافعا 
نقاطينت اثــر تعادله في اجلولة االولى 

امام اربيل بهدفني ملثلهما.
ويضيف الكرخ في ملعبه فريق امليناء، 
اهل الدار ميلكــون نقطة من التعادل 
امــام النجف بهدف ملثلــه في الدور 
االول، لذلك فان الكناري بقيادة مدربه 
كرمي سلمان، يتطلع جاهدا ً إلى الفوز 
ورفع رصيد نقاطه بعــد عودته غلى 
دوري االضــواء،  فيمــا امليناء بنقطة 
امام  واحدة ايضا من تعادله السلبي 
مضيفه السماوة، والسفانة هدفهم 
كسب النقاط، عسى ان تكون بلسماً 

جلراحات الفريق البصري العريق.
وتقــام يوم غــٍد االثنــني، 6 مباريات، 
الدولي  اذ يضيــف ملعب الشــعب 
مباراة فريقي القوة اجلوية والكهرباء، 
الصقــور منتشــية بالفــوز علــى 
الصناعات بهــدف في الدور االول من 
الدوري املمتــاز، ثــم بالنتيجة ذاتها 
على اجلزيرة األردني في ملعب املنافس 

ليكون  يتطلــع  والكهرباء  اســيويا، 
خســارته  وتعويض  فولتيــة  باعلى 

االولى امام نفط ميسان.
ملعب ميســان الدولي، يضيف لقاء 
نفط ميسان بنقاطه الثالث، وضيفه 
السماوة برصيد نقطة واحدة، واملباراة 
الــدار لتعزيز حضورهم  فرصة الهل 
القوي في اجلولــة االولى ورفع رصيد 
نقاطهم بتحقيق الفوز، في حني ميلك 
السماوة مؤهالت جيدة في العودة من 
محافظة ميسان وهو مكلالً بالنقاط 

الثالث.
اما فريق البحري الــذي خرج بنقطة 
من اجلولة االولى بتعادله سلبياً امام 
فريق امانة بغداد فــي ملعب االخير، 
فانــه ســيالقي النجف فــي ملعب 

الزبير.
ملعب كربالء الدولي سيشهد اقامة 
مبــاراة فريقي نفط الوســط وأمانة 
الزوراء  امام  العندليب خســر  بغداد، 
خرجوا  العاصمــة  واســود  بهدفني، 
بتعادل اشبه باخلســارة امام البحري 
فــي الــدور االول، لذلك فــان املباراة 

ســتكون على درجة عالية من الندية 
بني الفريقني.

الديوانية تقــام مباراة  وفي ملعــب 
اهــل الــدار وضيوفهــم فريق نفط 
اجلنوب، للديوانية نقطة بتعادله امام 
الطلبة، فيما ستكون املباراة او اختبار 
لنفط اجلنــوب بعد تاجيــل مباراته 
امام فريق  السابقة في اجلولة االولى 
8 العبني  نتيجة تسمم نحو  احلسني 
من فريق احلسني بســبب تلوث املياه 

في محافظة البصرة.
التاجي مباراة فريقي  ويضيف ملعب 
الصناعات الكهربائية واحلسني، األول 
خســر امام اجلوية بهدف، فيما تعد 
املباراة بداية لفريق احلسني بعد تأجيل 

مباراته امام نفط اجلنوب.
هذا وســتجرى جميــع املباريات في 
عصرا،  والنصــف  الثالثة  الســاعة 
باســتثناء مباريــات، نفط ميســان 
والســماوة فســتقام في الساعة 5 
عصــرا، والــزوراء والشــرطة، واربيل 
والطلبة، واجلوية والكهرباء، وستجرى 

في الساعة 6 مساًء.

في انطالق الجولة الثانية من المرحلة األولى لدوري الكرة الممتاز

اليوم.. 4 لقاءات أبرزها قّمة جماهيرية بين الزوراء والشرطة

تقرير

جانب من منافسات الدوري املمتاز

علي محمد صيوان

الجوية يتطلع بثقة 
للنجمة الثالثة قاريًا

»الشبابي« يواجه 
اإلمارات والسعودية

»يد القيثارة« تجدد 
لظافر صاحب

»تنشيطية السلة« 
تبدأ في 11 المقبل

بغداد ـ الصباح الجديد:
وضع فريق نادي القوة اجلوية قدما في نهائي بطولة 
كاس االحتاد االســيوي بعدما تغلب على مضيفه 
فريق نــادي اجلزيرة االردني بهدف مــن دون رد حمل 
امضاء الالعــب حمادي احمد باطــار ذهاب نصف 

نهائي البطولة ملنطقة غربي اسيا.
ومن املؤمــل ان يلتقيا الفريقني في اياب الدور على 
ملعب كربالء الدولي في الثاني من الشــهر املقبل 
من جهته اكــد كابنت فريق القــوة اجلوية حمادي 
احمد ان فريقه وعد جماهيره العريضة بالعودة الى 
العاصمة بغداد وفي جعبته نقــاط مباراة اجلزيرة 

وقد اوفى مبا وعد به.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اختتم منتخبنا الشبابي بكرة القدم أول أمس، 
معسكره التدريبي في الدوحة، ويستعد للسفر، 
صباح اليوم إلــى دبي، ملالقاة نظيــره اإلماراتي، 
مرتني وديًا، يومي 24 و26 من الشهر اجلاري، على 

ملعبي الشارقة والوصل.
كما سيالقي املنتخب العراقي نظيره السعودي، 
في العاصمة الرياض، يومي 29 أيلول و2 تشرين 
أول، اســتعدادا لنهائيات آســيا للشباب 2018، 

املقررة في إندونيسيا.
وفي هــذا الصدد، قال مــدرب شــباب العراق، 
قحطــان جثير، فــي تصريحات خاصــة لـ)(، إن 
معســكر الدوحة تضمــن وحدتــني تدريبيتني 
الالعبني  لرفــع جاهزيــة  صباحية ومســائية، 
البدنية، وتطبيق املفــردات التكتيكية.. وأضاف 
أنه برغم حرارة األجــواء ورطوبتها، لكنها كانت 

شبيهة لنظيرتها في إندونيسيا.
يُشــار إلى أن منتخب شــباب العــراق، أوقعته 
القرعــة إلى جانــب اليابان وكوريا الشــمالية 
وتايالنــد، فــي مجموعة واحـــدة بالبطـــولة 

اآلسيويـة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
دت الهيئة اإلدارية للشرطة، ثقتها في املدرب  جدَّ
ظافــر صاحب، للموســم الرابع علــى التوالي، 

لقيادة فريق اليد
وقــال ظافر صاحب فــي تصريحــات صحفية: 
»سعيد جًدا بثقة الهيئة اإلدارية، وهي دليل على 
االستقرار الفني وجناحنا في حتقيق لقب الدوري، 
وخوض بطوالت على املســتوى الدولي، ما منح 

الفريق خبرة وشخصية كبيرة«.
وأشــار إلى أن الفريق، باشــر تدريباتــه اليومية 
حتضيرًا للموســم املقبل، وهدفنــا احلفاظ على 

اللقب ومتثيل يد الشرطة دولًيا خير متثيل«.
يذكر أنَّ ظافر صاحب، توج مع الشــرطة بالدوري 

العراقي لثالثة مواسم متتالية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حدد االحتاد املركزي بكرة السلة، يوم احلادي عشر 
من تشــرين االول املقبل موعداً النطالق مباريات 
البطولــة التنشــيطية الرباعية. وتشــارك في 
مباريات البطولة، التي تســتمر 3 ايام، فرق اندية 
النفط والشــرطة والكهرباء ونفط اجلنوب، وهي 
االندية التــي احتلت املراتب االربعــة االولى في 

بطولة دوري املوسم املنتهي.
يذكــر ان احتاد كرة الســلة املركــزي بدأ تنظيم 
منافســات البطولة التنشيطية خالل املواسم 
االربعــة املاضية، وقد توج فريق نادي النفط بطالً 

فيها في املوسمني االخيرين.

بغداد ـ الصباح الجديد:
للكرة  العــراق  خطــف منتخــب 
التحــدي  كأس  لقــب  الطائــرة، 
اآلســيوي، بفوزه على الســعودية 
بنتيجة ثالثة أشواط لشوطني بعد 

مباراة ماراثونية.
وبرغم خســارة املنتخــب العراقي 

 ،25 –  14 بنتيجــة  األول  الشــوط 
إال أنه عاد في الشــوط الثاني وفاز 
بنتيجــة 25 – 14 وكــرر الفوز في 
الشوط الثالث بنتيجة 25 – 16، إال 
أنه خسر الشــوط الرابع بعد جهد 
26 – 28.وفي الشوط  كبير بنتيجة 
العراق من  اخلامس متكن منتخــب 

خطف اللقب بفوزه بنتيجة 15 13- 
ليتوج بطــال، فيما اكتفى املنتخب 

السعودي بوصافة الترتيب.
وهذه البطولة هــي األولى للمدرب 
الشــاب عــالء خلــف، فــي قيادة 
منتخــب العراق، ومتكــن من الفوز 

باللقب بعد أداء رائع للفريق.
بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن عضــو احتاد القــوة البدنية، 
ربيع محمد علي، جاهزية املنتخب 
الوطني لفئتي الناشئني والشباب 
للمنافســة على أوســمة بطولة 
آسيا املقررة ان تبدأ اليوم االحد في 
العراق سيتنافس  ان  وبني  اإلمارات، 
اليوم في أوزان 59 و66 و74 و83 على 
ان تبدأ يوم غد اإلثنني منافســات 
كغــم   120 الثقيلــة  األوزان 
الناشئني  بفئة  وسيشــارك العب 
ووزن 120+ كغم، يشارك فيه العب 

من الناشئني وآخر من الشباب.
واوضــح ان معنويــات الالعبــني 
الناشــئني والشــباب عالية جدا 

للدخــول بقــوة فــي البطولــة 
االسيوية، سعيا إلى اثبات اجلدارة 
ونيــل أوســمة التفــوق والعودة 

بكؤوس البطولة إلى بغداد.
وبــني ان العراق افتتح حضوره في 
البطولة أول أمس، باحراز الوسام 
الفضي لفئة املاســتر عن طريق، 
الزهيري، مشــيرا  نبراس  الدكتور 
إلى ان بطولة آســيا انطلقت يوم 
20 اجلاري، بفئات املاستر والنساء 
وذوي االحتياجــات اخلاصــة، لكن 
الناشئني  لفئة  الوطني  منتخبنا 
والشباب يشــارك في منافسات 
القــوة البدنيــة )الطبيعية(، في 

البطولة ذاتها.

ويضم وفدي منتخبي الناشــئني 
والشباب للمشــاركة في بطولة 
آســيا عضو احتاد اللعبة املركزي، 
احمــد حمزة رئيســا، فيما يرأس 
وفد الناشــئني ربيع محمد علي، 
ويضــم جعفــر ثجيــل مدربــا، 
وعبد  ســعيد  )حيدر  والالعبــني 
اهلل عماد وعباس جبار وعبد اهلل 
ماجد وعبد احلســيب بســمان(، 
وعلي عباس رئيسا لوفد الشباب، 
وعلي حسني مهدي مدربا ، فضال 
عن الالعبني ) كرار منخي ومحمد 
جبار ومحمد خالد وعلي شــوقي 
وامير ابراهيم ومحمد اسماعيل(، 

واحلكم الدولي كاظم محسن.

صيوان مشرفا لـ«عربية المصارعة«

بغداد ـ رافد البدري*
غادرنا أمس، وفــد املنتخب الوطني 
العراقي بالشطرجن للرجال والنساء، 
اجلورجية  العاصمة  صوب  متوجهاً 
االوملبياد  في  للمشــاركة  تبليسي 
ســيقام  الذي  للشــطرجن  العاملي 
للفتــرة مــن 23 ايلــول ولغاية 6 

تشرين االول.
ويتألــف الوفــد من رئيــس االحتاد 
العراقــي للعبة ظافــر عبداالمير، 
الذي ســيحضر اجتماعــات االحتاد 
الدولــي التي ســتقام على هامش 
البطولــة، وفرحان نصيــر الوائلي، 
املشــرف علــى منتخــب الرجال، 

ومهدي عطية املشرف على منتخب 
اليكسي  االوزبكي  واملدرب  النساء، 
بارزوف مدرباً ملنتخب الرجال، واملدرب 
امجد علي مدرباً ملنتخب النســاء، 
فضالً عن العبــي املنتخب العراقي 
من:  كال  يضــم  والــذي  للرجــال، 
العراق  بطل  حســني،  علي  حسني 
، ونوح علي حســني،   2018 لعــام 
واراز باســم الصفار، صاحب افضل 
مركز فــي بطولة العــراق الدولية 
السادسة، واحمد عبد الستار عبد 
الوهاب وعبد اهلل محمد محســن 
بديالً عن الالعب احمــد عزيز جواد 
الــذي تعذر عليه احلضور ألســباب 

خاصة، فيما يضم منتخب النساء 
كال من: نبا ســامي عبــاس، بطلة 
عاصف  وزينب  احلالي،  للعام  العراق 
عبد اهلل وسالي عباس عبد الزهرة 
وصبا جمــال محمد وميامة عاصف 
عبد اهلل، وكان املنتخب العراقي قد 
داخلي  تدريبي  معسكر  في  انتظم 
فــي فندق االنتر ببغداد اســتعداداً 
لتلك البطولة التــي تعد من اقوى 
العاملية علــى االطالق  البطــوالت 
من  الكبيــرة  للمشــاركة  نظــراً 

الالعبني، ومن جميع انحاء العالم.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

بغداد ـ الصباح الجديد:
القدم،  لكــرة  العربي  االحتــاد  عني 
طاقم حتكيمي مغربي لقيادة مباراة 
والنفط  التونســي  الصفاقســي 
العراقي، حلســاب ايــاب دور 32 من 
البطولة العربية، يوم 30 من الشهر 

اجلاري على ملعب الطيب املهيري.
ويتكــون الطاقم مــن اجلعفري نور 
الدين »حكم ســاحة«، ويســاعده 
كل من أزاكاو حلسن »مساعد أول« 
وأكركاض مصطفى »مساعد ثاني« 
وزوراق عادل »حكم رابع، وجميعهم 

من املغرب، ومراقب املباراة عالء عبد 
العزيز من مصر، ومراقب احلكام عبد 

احلكيم الشلماني من ليبيا.
يشــار الى ان مباراة الذهاب انتهت 
بالتعادل اإليجابي )1-1(، على ملعب 

فرانسو حريري في أربيل.

»الطائرة« يخطف كأس التحدي اآلسيوي
القوة البدنية يبدأ اليوم 

مشاركته في بطولة القارة 

الزهيري يحرز فضي الماستر

»الشطرنج« يغادر إلى جورجيا

طاقم مغربي لمباراة الصفاقسي والنفط
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بعد جناح جولتها الغنائية 
األخيــرة التي ضمت عدة 
تعود  العالــم،  حول  دول 
سيلني  الكندية  النجمة 
نشاطها  الستئناف  ديون 
أعمال  وتســجيل  الفني 

غنائية جديدة.
ديون عبر  ونشرت سيلني 
الرســمية  صفحاتهــا 
التواصل  مواقــع  علــى 
اإلجتماعي صورة لها من 
حيث  االســتوديو  داخل 
تســجل أغنيات جديدة، 
عليهــا  وبتعليقهــا 
في  أخرى  "مــّرة  كتبت: 
متحمسة  االســتوديو.. 
األعمال  بعض  لتسجيل 
الرائعــة".  اجلديــدة 
موقع  أن  بالذكــر  اجلدير 

 Billboard BoxScore
أن  كشــف  قــد  كان 
اجلولة  ايــرادات  إجمالي 
الصيفيــة  الغنائيــة 
األخيرة التــي قامت بها 
 22 وضّمت  ديون  سيلني 
حفًل، بلغ ما يقارب الـ56 
بيعت  دوالر، حيث  مليون 
أكثــر 250 ألــف تذكرة 
فــي آســيا وأســتراليا 

ونيوزيلندا.

التقطت عدسات مصوري 
"الباباراتــزي" عــدة صور 
للنجمة العاملية جيسيكا 
سيمبســون، التي ظهرت 
احلمل،  إثر  منتفخة  ببطن 
وذلك في نيويورك بالواليات 
املتحدة األميركية، بالرغم 
من أن مدة احلمل قد تبعد 
الكثيــر من النســاء عن 
األناقــة، إال أن جيســيكا 
كســرت القاعدة وظهرت 
مشــرقة وبراقــة. وكانت 
سيمبســون  جيســيكا 
البالغة من العمر 38 عاما، 
حملها  عن  مؤخرا  أعلنت 
في طفلهــا الثالث، وذلك 

من خــلل صفحتها على 
موقع التواصل االجتماعي 
"إنســتجرام"،  الشــهير 
وجيســيكا لديها طفلني 
مع زوجها إيريك جونسون، 
هما ماكسويل بعمر ست 
من  يبلغ  وأيس  ســنوات، 

العمر خمس سنوات.

البريطاني  املمثــل  قــال 
تلقيه  إن  أويــن،  كليــف 
من  الشــريف  عمر  جائزة 
مهرجان اجلونة السينمائي 
بالغ في نفســه،  أثــر  له 
خاصة وأنه كان من محبي 
النجم الراحل، مشيرا إلى 
أفلما  مؤخرا  شــاهد  أنه 

مصرية وقد أعجبته.
وقال أوين فــي مقابلة مع 
رويتــرز باجلونــة إنه عرف 
الشــريف منذ  اسم عمر 

مــدة طويلــة، وشــاهد 
أفلمه، إال أنه ليس املصري 
وجذب  أبهره  الذي  الوحيد 

انتباهه.

سيلين ديون

كاليف أوين

جيسيكا سيمبسون

أخبــارهــــــــــم

سمير خليل
 حصــل الفيلم العراقــي الروائي 
القصيــر )خلــف املــرآة( للمخرج 
العراقي املغتــرب جعفر مراد، على 
جائــزة أفضل فيلــم روائي حلقوق 
املرأة فــي مهرجان الــدار البيضاء 
السينمائي باملغرب، اخلاص بحقوق 

املرأة.
اخملــرج جعفر مــراد قــال للصباح 
اجلديــد: )خلف املــرآة(، فيلم روائي 
قصيــر، أناقــش فيــه موضوعــا 
اليه معظم  يتطرق  لم  حساســا 
عذرية  انه موضوع  الســينمائيني، 
املرأة في اجملتمع الشــرقي، اخترت 
املرآة كعنوان ألنهــا ممكن ان تكون 
سلحا ذي حدين، فيمكن ان تساعد 
علــى املواجهــة، وميكــن ايضا ان 
تعكس هزمية االنسان امام نفسه، 
وما خفي خلف املرآة، املعاجلة التي 

اريد طرحها".
وأضاف: " بالنســبة الي مشاركة 
كانت  بالذات،  املغــرب  في  الفيلم 
مميزة، حيث حصل على جائزة النقاد 
في مهرجان سوس السينمائي في 
مدينــة أغادير، ثم اجلائــزة الكبرى 
كأفضل فيلم روائــي في مهرجان 
افران الســينمائي، ثم اخيرا جائزة 
أفضل فيلــم روائي حلقوق املرأة في 
الدار البيضــاء. حيث جذب الفيلم 
االنتبــاه واالهتمام ملــا يحمله من 
مهمة  وقضية  ملوضوع  مناقشــة 
فاز  ولهذا  العربيــة،  املــرأة  تخص 
بأفضــل فيلم روائي حلقــوق املرآة، 

وهو عنوان املهرجان.
مدة الفيلــم 11 دقيقة، يقول مراد 
اننا طوال هذه االحد عشرة دقيقة 
سنســبر اغوار مشــاعر "أمينة" 
بطلــة الفيلم، والتــي تغوص في 
ســايكولوجية  داخلية  صراعــات 
جسدتها الفنانة "شيرين جالهي" 
بحرفيــة عاليــة، شــهد لها كل 
من شــاهد الفيلم، ويضيف: هذه 
املمثلــة املبدعة اندمجــت بالدور 
بطريقة عميقــة وكأنها هي التي 
متر بتلك املشــكلة وليــس بطلة 

الفيلم.
وماذا عن فريق العمل؟ 

الفيلم، خليط من عراقيني،  أبطال 
وسوريني، وبريطانيني. واجلميع جاءوا 

ليكونوا جزءا من هذا الفيلم، وهم: 
الفنانة شيرين جالهي من سورية، 
ومحمد الطائي، وجعفر مراد، وعلي 
عاجــل، وعمر الفاروق مــن العراق، 

وجاز وينهام من بريطانيا."
اما عــن اجلهة املنتجــة للفيلم؟ 
"  فاوضــح مراد: اجلهــة املنتجة، 
)هارمونيكا  البريطانية  الشــركة 
فيلمس ليميتــد( ولم تكن كلفة 
الفيلــم عاليــة، اذ تراوحــت بني 
اربعة آالف الى خمســة االف دوالر. 
اجلامعة التي درست فيها، جامعة 
هاالم البريطانية اســهمت ايضا 

فــي االنتاج مســاعدة منها، 
دورتي  على  االول  كنت  ألني 

كانت  وهــذه  باجلامعــة 
مبنزلة هدية منهم.

 جدير بالذكر ان فيلم 
شارك  املرآه(  )خلف 
مهرجانا   48 فــي 
عربيــا وعامليا في 
واميركا  أوروبــا، 
اجلنـــــــوبية، 

واميركا الشمالية. شارك ايضا في 
ثلثة مهرجانات في هوليوود ووصل 

الى املراحل النهائية فيها.
حصل الفيلم علــى جائزة أفضل 
فيلم روائي عاملــي في الهند، كما 
حصــل على شــهادة تقديرية من 
بريطانيا في مهرجان لندن ســتي 
اوارد السينمائي، وعلى جائزة تكرمي 
من مصــر، وثلثة جوائز من املغرب، 

واملشاركات ما زالت قائمة.
لدى اخملرج جعفر مراد مشــاركات 
ئيــة  سينمـــا
ة  كثـــــير
حصــل 

خللها على جوائز قيمة، وأصبح له 
جمهور ال بأس به من خلل افلمه 
و)الرحلة(،  فكتوريــا(،  الى  )العودة 

واخيرا )خلف املرآة(.
فيلمه اجلديد يحمل عنوان "فطور 
إجنليــزي" وهو فيلــم عراقي روائي 
واول افلمه  طويل عرض في لندن، 
الروائيــة الطويلة. وحســب اخملرج 
الفيلــم يناقش  جعفر مــراد فإن 
التي  الســايكولوجية  التغيــرات 
عراقية مقيمة  عائلــة  على  تطرأ 
في لنــدن منذ زمن طويــل. دراما 
اجتماعية عراقية، متعددة األجیال 
السایكولوجي  اجلانب  تستكشف 
والتفاعلت غیــر املوثوق بها داخل 
العائلــة، من خلل االكتشــافات 
الفيلم  ملاضي حیاتهــم.  املریبــة 
من بطولة الفنانني: فلح هاشــم، 
ووفاء العائش، وليلى ابراهيم، واميان 
مـارج،  وجون  املدني،  وشاكر  جنيب، 
إضافــــة الى اخملــــرج الــــذي 
يجســــد دورا كبيــــرا فــــي 

الفيلــم.

جائزة األفضل للفيلم العراقي
 "خلف المرآة" في المغرب

اخملرج العراقي املغترب جعفر مراد

جمال جصاني

مبكراً توقفت عند الهوة الشاسعة التي تفصل الفزعات 
والشــعارات عــن صخرة الواقــع وما يعرف بشــروطها 
املوضوعيــة التي تتطيــح بكل ما له علقــة باألمنيات 
مقطوعة اجلــذور. هذا الوعي هو من انتشــلني من جلة 
التحديات والتســاؤالت التي واجهتها في غير القليل من 
مفترق الطــرق واحملطات التي مررت بها، داخل الوطن وفي 
املنافي التي اضطررت للتواجد فيها نهاية الســبعينيات 
مــن القرن املنصرم. لقــد تعرفت جيدا علــى اإلمكانات 
وامللمح الفعلية ملا يعرف آنذاك؛ باملعارضة العراقية ومن 
شتى االنحدارات والتسميات والعقائد واليافطات، يسارية 
منها وقومية وإسلمية وبقية اجلماعات السياسية، وقد 
بذلت كل ما امتلكته من جهد ومواهب وقدرات كي امتكن 
مــن صياغة فهم أكثر واقعية عنها، وعن طبيعة النظام 
التوليتاري الذي بســط هيمنته املطلقة على تفصيلت 
حياة العراقيني داخل الوطن وامتدت ســطوته الى اخلارج 
أيضاً، بفضل الثروات الهائلة التــي تدفقت للبلد نهاية 
السبعينيات. لذلك كله عدت الى الوطن بعد زوال النظام 
املباد، وأنا متخفف من احلموالت اآليديولوجية والعقائدية 
الضارة، ومــن األوهام وبنحو خاص فيمــا يتعلق بتعافي 
العراق السريع واسترداده ملكانة الئقة بني اجملتمعات واألمم 
التي وصلت لسن التكليف احلضاري، فقد خبرت طبيعة 
املعارضة وفصائلها التــي تلقفت زمام أمور عراق ما بعد 
"التغيير" وقد عبرت عن تشــاؤمي هذا، والذي صدم غير 
القليل من أفراد عائلتي ومعارفي الذين التقيت بهم بعد 
فــراق طويل، لكن مع مرور الوقت اقترب الكثير منهم من 
رؤيتي ملنحى التطورات والذي أكدته األحداث الحقاً، وهي 
توقعات ال حتتاج الى مأثرة أو عبقرية كي يتم استشــراف 
عواقبها وتطوراتها املســتقبلية، حيــث مبقدور كل من 
لم تتلبســه حمى األوهام والشعارات اجلميلة مفصولة 
اجلــذور، والديباجات والنصــوص الثورويــة التي هجرها 
أصحابها االصليون؛ من امتلك مثل تلك البصيرة والرؤية 
املســؤولة للواقع وقدراته وحتوالته اللنهائية صوب الرقي 
واالزدهار، أو االنحدار واالنحطاط كما حصل لنا في العقود 

األربعة االخيرة.
لذلــك وبالرغم من عودتي املبكرة للوطــن )نهاية العام 
2003( والتــي عدها الكثيــر من رفاق املنفــى بوصفها 
عودة الى اجملهــول؛ إال أنني حافظت علــى التزام موقف 
مما جرى من أحداث وتطورات، يســتند الى ما تراكم لدي 
من رأسمال قيمي ومعرفي وعملي، وهذا ما انعكس في 
كتاباتي وبقية النشــاطات التي انخرطــت فيها، حيث 
حــذرت مرارا من الهروالت املتســرعة والتــي تقفز على 
إمكاناتنا املتواضعــة في هذا اجملــال )التغيير واإلصلح 
الفعلي ال االســتعراضي والتهريجي( من دون أدنى وجع 
من عقل ومســؤولية وضمير، كما أنني لم اصطف يوما 
مع املتشــائمني ممن يلقون باللوم سريعا على "الشعب" 
الذي لم يقدر مواهبهم وقدراتهم القيادية وغير ذلك من 
املواقف اللمســؤولة التي تقترن بتلك القوافل املثقلة 
بالصخــب والضجيج والدقلت املزاجيــة. ما يجري على 
تضاريــس هذا الوطن مــن زحزحــات واصطفافات، أدت 
غالباً الى إحلاق أبلغ الضرر بحاضر ومستقبل سكانه من 
شــتى الرطانات والهلوســات واألزياء؛ هي نتاج معادالت 
محلية محضة، ال كمــا اعتادت اجلماجم املبرمجة على 
ايقاع "املؤامرة" والتي تعفي "اجلموع" من مشــقة طرق 
دروب البحث والســؤال وفواتيرها املرهقة، لتلقي باللوم 
دائماً وأبداً على شــماعة الشيطان وســلالته الكبيرة 
والصغيرة، كما جرى األمر في مضاربنا املنحوســة طوال 
أكثر من ألف عــام وعام. من دون االنعتاق من براثن ثوابت 
املوت والتعفــن والركود، وملحقاتها مــن عقائد ورايات 
وقوارض شــرهة ال أمل لنا في النجاة من لعنة الرهانات 

اخلاسرة..   

ومضــة

الرهانات الخاسرة

الصباح الجديد - وكاالت:
صورة  فنيــة  مواقــع  نشــرت 
للممثلة كارينا كابور، الشهيرة 
أثنــاء  فــي  بوليــوود  مبلكــة 
اســتعدادها لتقدمي أول برنامج 
إذاعي لهــا على أحدى أشــهر 

القنوات اإلذاعية بالهند.
وبحســب مــا نشــره موقــع 
"Hindustan Times" فإن كارينا 
البالغة من العمر 37 عاماً سوف 
املستمعني،  من  املكاملات  تتلقى 
وســتقوم باإلجابة على اجلميع 

األسئلة واالستفسارات.
الذي  البرنامج  أن  وأشــار املوقع 
سوف يبث على الهواء، من املقرر 
أن ينطلق خلل شهر كانون األول 

ديسمبر من هذا العام.
وكانت كابور قد أعلنت في لقاء 
تلفزيونــي أنها تفكــر باإلجناب 
رزقت بطفلها  أن  بعــد  مجددًا، 
األول تيمــور مــن زوجها النجم 

سيف 
علــي 

كلم  خان. 
جاء  كابــور 

مقابلة  فــي 
مؤخرًا  أجرتهــا 

برنامــج  فــي 
 Komal Nahta"

سئلت  حيث   "Show
عــن املوعــد الــذي 
تخطط فيه لطفلها 
الثاني، فكان جوابها 
ومدروًســا  ســريًعا 

جيًدا: "سنتان أخريان".

كارينا كابور تخوض 
تقديم البرامج اإلذاعية 

الصباح الجديد - وكاالت:
أن  حديثــة  دراســة  كشــفت 
البريطانيــني ينفقــون أكثــر من 
680 مليون جنيه إســترليني كل 
عام على إصلح شاشــات الهاتف 
املكســورة، وأظهر استطلع آلراء 
2000 من أصحاب الهواتف احملمولة 
أن 53% دفعوا 30 جنيًها إسترلينًيا 
أو أكثر إلصلح هواتفهم في العام 
 42.7 املاضي، ومع ما يقــدر بنحو 
مليون مستخدم للهواتف الذكية 
في اململكة املتحدة، فإن هذا يعنى 

مبلًغا هائلً.
أكثر  أن  أيضــا  الدراســة  ووجدت 
مــن الثلث يحملــون حاليا هاتفا 
تالفا،  أو  أو محطمــا،  مكســورا، 
نصف  من  أكثــر  هواتف  وتضررت 
املشاركني بالبحث بشكل ال رجعة 

فيه، خلل السنوات الثلث املاضية.
ووفقا ملوقع "اندبندنت" البريطاني، 
الدراســة من شركة  أجريت هذه 
Mous، التي قال مؤسسها جيمس 
جريفيــث: "نحصل علــى الكثير 
مــن القصص مــن العمــلء عن 

قصصهم مع هواتفهم".
وبحســب البحث، كانت الطريقة 
هي  الهواتف  لتلف  شيوًعا  األكثر 

املســتخدم،  يد  من  ســقوطها 
إضافة إلى اخلسارة املالية، ميكن 

أن يكــون الهاتف املكســور 
شخصية،  ألسباب  كارثياً 

املليــني  يقــوم  حيــث 
مســتندات  بتخزيــن 

شخصية  أو  مهمة، 
علــى هواتفهــم 

احملمولــة، وفقد 

البريطانيني  املئة مــن  57 في 
أو  الشــخصية،  صورهــم 

ملفاتهــم املهمة بســبب 
الهاتــف  كســر 

احملمول.

680 مليون إسترليني تنفقها 
بريطانيا إلصالح الهواتف

الصباح الجديد - وكاالت:
املنتج  املصرية  الثقافة  وزارة  نعت 
خفاجي  سمير  املسرحي  واملؤلف 
الذي توفي، عن عمر ناهز 88 عاما 

بعد صراع مع املرض.
املصرية،  الثقافــة  وزيــرة  وقالت 
إينــاس عبدالــدامي، فــي بيان إن 
الراحل "ترك بصمة واضحة على 
ساحة الفنون في مصر والوطن 
العربي ســتظل خالدة في 
الذاكرة، وكان سببا في 
اكتشاف وجناح كوكبة 

من النجوم".
ولد خفاجــي عام 1930 
واسهم منذ ستينيات 
العشــرين في  القرن 
تأســيس العديد من 
الفرق املسرحية، كما 
شــارك مــع بهجت 
قمر في كتابة بعض 
مسرحيات  أجنح  من 
فــؤاد  الثنائــي 
املهندس وشــويكار 

مثل )سيدتي اجلميلة(، و)أنا فني وانت فني(.
وكان وراء تكويــن فرقــة الفنانني املتحدين، 
التــي قدمت الكثيــر من الوجــوه الفنية 
وقدمت مســرحيات ناجحة منها )شــاهد 
ماشفش حاجة(، و)مدرسة املشاغبني(، و)ريا 
وسكينة(، و)شارع محمد علي(، إضافة الى 
عدد من اجنح أفلم الســينما العربية نذكر 
منهــا غريب فــي بيتي وحب فــي الزنزانة، 
إضافة الى املسلسل الناجح عباس األبيض 

وفاة المؤلف المسرحي 
سمير خفاجي

الصباح الجديد - وكاالت:
أن  حديثة  دراســة  كشــفت 
67 مليون شــخص  أكثر من 
يعيشون في الواليات املتحدة 
ال يتحدثــون اللغة اإلجنليزية 

داخل بيوتهم.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" 
البريطانية أنــه مت االعتماد 
في الدراســة، التي أجراها 
مركز دراسات الهجرة، على 
معطيات صادرة عن مكتب 

التعداد عام 2017.
النتائــج  أن  وأوضحــت 
تشــير إلى أن نحو خمس 
ال  بأميــركا  القاطنــني 
ما  اإلجنليزية،  يتحدثــون 
علمة  مــن  أكثر  يطرح 
استفهام، بكونها اللغة 

الرسمية في البلد.
وتضم والية كاليفورنيا أعلى نسبة 
اإلجنليزية،  باللغة  الناطقني  غير  من 
حيث يتحدث 16.5 مليون شــخص 

)44 باملئة من سكانها( لغات أخرى.
وفي والية تكساس ثاني أعلى نسبة 
من غيــر الناطقــني باإلجنليزية )36 
بنيومكســيكو  متبوعة  املئة(،  في 

ونيوجيرسي ونيفادا.
األرقــام مرتفعة كذلك فــي املدن، 
مدينتي  في  النســبة  وصلت  حيث 
نيويورك وهيوسنت إلى 49 باملئة، و59 
باملئة في لوس أجنليــس، و36 باملئة 

بشيكاغو.
أما أعلى نسبة في املدن األميركية، 
فهي خياليه بواليــة فلوريدا، حيث 
ال يتحــدث 95 باملئة من الســكان 

اإلجنليزية.

67 مليون أميركي ال 
يتحدثون اإلنجليزية
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