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بغداد - وعد الشمري:
دعا زعيــم التيار الصدري مقتدى 
الصــدر, امــس الســبت, رئيس 
الــوزراء املكلف عادل عبد املهدي, 
األمنية  املناصب  إبقاء جميع  إلى 
بيده حصراً, مؤكداً أنه ال يحق ألي 

كتلة الترشيح لها.
وقــال الصــدر في تغريــدة على 
موقعــه فــي “تويتــر” وأطلعت 
عليها الصبــاح اجلديد إن “رئيس 
الوزراء عليه أن يبقي وزارة الدفاع 
املناصــب  بــل كل  والداخليــة, 
حصراً,  بيده  احلساســة  األمنية 
وال يحق ألي حزب أو كتلة ترشيح 
أحد لها, فجيش العراق وشرطته 
وقواتــه األمنية يجــب أن يكون 

والئها للوطن حصراً”.
الترشــيح  إذ منعنا  “أننا  وأضاف 
أن تكون بيد  إمنا ألجــل  للوزارات, 
رئيس الوزراء وليــس هبة للكتل 
أن تكــون عرضــة  أو  واألحــزاب 
للمحاصصة, بل ال بــد أن تكون 
بيــد التكنوقراط املســتقل, وإال 

كان لنا موقف آخر”.
املناصب  “باقي  أن  الصدر,  وأوضح 
مما  الوظيفية  والدرجات  والهيئات 
ال يقــل أهمية عن الوزارات, والتي 
استولت عليها )الدولة العميقة( 
فيما مضى, يجــب أن تكون وفق 
ضوابط وأسس قانونية ومنطقية 
صحيحــة ويراعي فيهــا العدل 
واإلنصــاف واخلبــرة واالبتعاد عن 

التحزب والفئوية”.

باب  إلى “ضــرورة فتــح  وأشــار 
االختصاص  لذوي  العام  الترشيح 
صارمة  شــروط  وفق  والكفاءات 
حتفــظ للدولة هيبتهــا وللعمل 

جناحه”.
وأكد زعيــم التيار الصــدري, أن 
قد  حساســة  مناصب  “هنــاك 

تكون من أهــم مقومات اإلصالح 
ودفع الفساد, فعلى رئيس الوزراء 
العمل على جعل ذلك بيده حصراً 
غير”,  ال  االستشــارة فقــط  مع 
مبينــاً أن “اللجــان البرملانية حق 
مكفــول للجميع, أال أنني أنصح 
أن يكــون توزيعها مراعياً ملصالح 

الشــعب ال احلــزب أو الطائفة أو 
العرق.

االصالح  كتلة  دعت  السياق  وفي 
واالعمار، أمس السبت، إلى اطالق 
يــد املكلف بتشــكيل احلكومة 
عــادل عبــد املهدي فــي اختيار 
اعضاء كابينتــه الوزارية، محذرة 

الكتل السياســية مــن مخاطر 
فرض اســماء عليه، مشددة على 
اهميــة وجود دعم مــن مجلس 
التنفيذيــة  النــواب للســلطة 
إلى  املقبلة، منوهة  املرحلة  خالل 
أن املرحلــة املقبلة ســوف تكون 

لتقدمي اخلدمات.

وقــال عضــو حتالــف ســائرون 
إلى  ياسر احلســيني في تصريح 
"الصبــاح اجلديــد"، إن "كتلــة 
مجلس  فــي  واالصالح  االعمــار 
تطالب  مكوناتها  بجميع  النواب 
مبا ذهبت اليــه املرجعية الدينية 
بضــرورة أن يختلــف تشــكيل 

احلكومة احلالية عن سابقاتها".
وتابع احلســيني أن "كتلتنا تؤيد 
التوجــه بــأن تكون يــد املكلف 
عبد  عــادل  احلكومة  بتشــكيل 
املهــدي مطلقــة فــي اختيــار 

كابينته الوزارية".
واشار إلى أن "عبد املهدي يحتاج 
في  للنجــاح  اساســيني  ركنني 
تشكيل حكومته، األول بأن يكون 
له حق االختيــار دون امالءات من 
الكتــل، والثانــي بحصوله على 
دعم كبيــر من مجلــس النواب 
امللفات  امام  الوقوف  له  ليتسنى 

العالقة والصعبة".
ويرى احلسيني أن "الكتل اصبحت 
تســتطيع  ال  بأنها  حقيقة  امام 
فرض اســماء معينة ومن بعدها 
اي فشــل  املهــدي  عبد  حتمــل 

يحصل في ادائهم".
وبــني عضــو قائمة ســائرون أن 
التي يجــب الوصول  "النتيجــة 
اليهــا هي أن املكلف بتشــكيل 
محاســبا  ســيكون  احلكومــة 
بالدرجة االولى عن فشله طاقمه 

الوزاري".
تتمة ص3

الصدر يرفض ترشيح األحزاب للمناصب األمنية 
ويدعو البقائها في يد رئيس الوزراء

االصالح تطالب بـ"اطالق يد" عبد المهدي في اختيار الوزراء

برهم صالح انسحب من الترشيح
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الصباح الجديد - متابعة:
صينية،  اعالم  وســائل  كشفت 
امس السبت، ان رئيس الشرطة 
اجلنائية الدوليــة )انتربول( مينغ 
هونغــوي، مت اعتقالــه من قبل 
للتحقيق  الصينية  الســلطات 

معه بتهم فساد.
وذكرت صحيفة "مورننغ بوست" 
جلنوب الصني، إن مينغ )64 عاما( 
قــد "أُخذ" للتحقيــق معه في 

الصني.
الصادرة  الصحيفــة  وأضافــت 
في هونغ كونــغ، أنه لم يتوضح 
بعد أســباب خضوعه لتحقيق 
كما  االنضباطية"  "الســلطات 

لم يعرف مكان احتجازه.
وذكــرت شــبكة "BBC عربية" 
الســلطات  أن  البريطانيــة، 
الفرنســية فتحــت حتقيقا في 
اختفــاء مينغ هونغــوي بعد أن 
االتصال  بفقدان  عائلته  أبلغتها 

معه منذ أن تــرك مقر اإلنتربول، 
في مدينة ليون الفرنســية، في 

رحلة إلى الصني قبل أسبوع.
الداخليــة  وزارة  وأوضحــت 
الفرنســية امــس اجلمعــة، أن 

زوجة مينغ قد اتصلت بشــرطة 
مدينة ليون وأبلغتها أنها فقدت 
25 أيلول، وقد  االتصال به منــذ 
الفرنســية  الشــرطة  وضعت 
تلقيها  الزوجة حتت احلماية بعد 

تهديدات.
وثمة تكهنــات أن مينغ يخضع 
لتحقيق من مسؤولني في احلزب 

الشيوعي الصيني بتهم فساد.
واشــارت الشبكة الى ان اختفاء 
أمر  املستوى  بهذا  رفيع  مسؤول 
غيــر مألوف في الصــني، مبينة 
انه في وقت سابق هذا األسبوع، 
أُدينت بينغبينغ، أشهر ممثلة في 
بالتهــرب الضريبي بعد  الصني، 
ثالثة أشــهر مــن اختفائها عن 

االنظار.
وقالت الشرطة الدولية في بيان 
إنها علــى علــم بالتقارير التي 
تشــير إلى "االختفــاء املزعوم" 
ملينــغ، مضيفة "هذه مســألة 
تخص السلطات املعنية في كل 

من فرنسا والصني".
األمني  أن  املنظمــة  وأوضحــت 
العام، وليس الرئيس، هو املسؤول 
اليوميــة  األعمــال  إدارة  عــن 

للمنظمة التي تضم 192 عضوا.
رئيســا  باعتباره  مينــغ،  ويقود 
لإلنتربــول، اللجنــة التنفيذية، 
العامة  السياســة  تقــرر  التي 

وتعطي التوجيهات للمنظمة.
وتنتهــي دورة بقائــه فــي هذا 

املنصب في عام 2020.
نائب  يشغل منصب  مينغ  وكان 
وزير شؤون األمن العام في الصني 

قبل تقلده منصبه احلالي.
وبعد انتخابــه عام 2016 أعربت 
مجال  فــي  ناشــطة  جماعات 
حقوق اإلنســان عــن قلقها من 
أن يســاعد وجوده فــي املنصب 
الصني على مالحقة املنشــقني 
السياسيني الذين فروا من البالد.

لكن مينغ قــال حينها إنه على 
اســتعداد للقيام "بــكل ما في 
وســعه من أجــل قضية حفظ 

النظام في العالم".
تتمة ص3

تقريـر

رئيس الشرطة الجنائية الدولية -انتربول - معتقل في الصين
صحيفة قالت انه يحقق معه بتهم فساد

بغداد ـ الصباح الجديد:
، اخلميس،  الزراعة  أعلنت وزارة 
املزروعة  املســاحة  تقليل  عن 
بنسبة  الشــتوي  للموســم 
على  املتجاوزين  محملة   ،55%
حصصهم املائية املســؤولية 

القانونية جراء جتاوزهم.
وقــال املتحدث باســم الوزارة 

حميد النايف فــي بيان تلقت 
"الصباح اجلديد" نسخة منه، 
إن "اخلطة الزراعية للموســم 
الشــتوي احلالي هــي أقل من 
 55% بنسبة  املاضي  املوســم 
املائي  املوقــف  فان  وبالتالــي 
ال يســمح اال بزراعــة مليون 
و711 الف و67 دومناً"، مبينا أن 

"املقررة هي مليــون 261 الف 
و67 دومن لزراعــة احلنطة و250 
لزراعة الشعير و200  الف دومن 

الف دومن لزراعة اخلضر"
"املساحات  أن  النايف،  وأضاف 
محصــول  بزراعــة  اخلاصــة 
احلنطــة مت حتديدهــا من قبل 
وذلــك  املائيــة  املــوارد  وزارة 

املائية جلميع  لضمان احلصص 
االيــرادات  ووفــق  احملافظــات 
أنه "سيكون  املائية"، موضحاً 
بإالمكان إضافة مساحات إلى 
اخلطة الزراعية الشــتوية في 
حالة توفر إيرادات مائية نتيجة 

سقوط األمطار".
تتمة ص3

 متابعة الصباح الجديد:
املركزي  اجمللــس  رئيــس  قــال 
لأليزيديــني فــي أملانيــا، ارفان 
اورتــاك، بعــد فوز الناشــطة 
األيزيدية نادية مراد بجائزة نوبل 
للسالم عام 2018 ، أنه ما يزال 
محتجزات  امــرأة   1000 هناك 

لدى عصابات داعش اإلرهابي .
وقال ارفان اورتاك في تصريحات 
نشــرتها صحيفــة }هيلبرونر 

ســتيمي{، واطلعــت عليهــا 
الصباح اجلديد امس الســبت، 
"ال يــزال هناك نحو 1000 امرأة 
إنهن يتعرضن  أيدي داعش،  في 

لالستعباد واالعتداء".
وأورد اجمللس هــذا التصريح اثر 
فــوز العراقيــة االيزيدية نادية 
للســالم،  نوبل  جائــزة  مــراد 
مناصفــة مع طبيب النســاء 
دنيــس موكويغي،  الكونغولي 

تقديرا لعملها في التحدث ضد 
اإلرهابيني وفضح ممارساتهم.

تعرضــت  مــراد،  وكانــت 
على  واالغتصاب  لالختطــاف 
يد ارهابيــي داعش، وقال أورتاك 
نادية تســتحق أكثــر من هذه 
اجلائــزة، على مدى الســنوات 
األربــع املاضية، كانت تســافر 
بــال كلل إلعالم النــاس مبصير 
األيزيديــني وغيرهم من ضحايا 

داعش.
واحُتجــزت مراد لعدة أشــهر 
فــي عام  داعش  مــن جانــب 
2014 وتعرضــت لالعتــداءات 
الوحشــية، حتــى متكنت من 

الهروب بعد ثالثة أشهر.
وهــي تعيــش اآلن فــي أملانيا 
وتناضل من أجل مقاضاة زعماء 
داعش االرهابــي أمام محكمة 

دولية.

المجلـس اإليزيـدي: ألـف إمـرأة
خطة الزراعة للموسم الشتوي الحاليما زالـت محتجـزة عند داعـش

أقل من مثيله الماضي بنسبة 55 %

الصباح  التزمــت جريدتنــا 
اجلديد، منذ تأسيسها وحتى 
الســاعة مببــاديء االعــالم 
املســتقل واحتــرام حريــة 
التعبير والرأي، وقبل كل هذا 
احترام امانــة املهنة، وتبني 
كل ما يكــرس روح املواطنة 
ويعزز رأي املواطن الفرد، األمر 
الذي يجعلهــا تتبنى أحيانا 
املقــاالت التــي تردهــا عبر 
القراء  من  االلكتروني  البريد 
الذين يشكلون على مستوى 
صحيفة،  أي  عمــاد  العالم 
سيما اذا كانت املقالة املتبناة 
توجهات  مع  وتتناغم  تتسق 
الفــرد  ورأي  الصحيفــة 
يعني  ومبا  املواطنة،  وتكريس 
اننا ال نفترض سوء النية في 
القاريء الذي يراســلنا، األمر 
كما  البعض،  يستغله  الذي 
اكتشفنا من مقالة للدكتور 
عبــد اخلالق حســني والتي 

جاء فيهــا انه نشــر مقاال 
ملواجهة  مقترحات  بعنوان" 
" على  الطائفية  الهستيريا 
موقع احلــوار املتمدن في 29 
وانه   ،2016 أيار مــن ســنة 
ان لصا  اكتشف بعد عامني 
الركابي "  اسمه " حســني 
سرق مقاله بعد أسبوع من 
الصباح  في  ونشــره  نشره، 

اجلديد.
ونحن اذ نعتذر للدكتور عبد 
اخلالق حسني عن الذي حدث، 
نؤكد اننا ننطلق في اعتذارنا 
مــن مبــدأ احتــرام املهنة، 
وليــس عــن ذنــب اقترفته 
اجلريــدة او احــد العاملــني 
او  ايــن للجريدة  فيها، فمن 
من  معرفة  فيهــا  العاملني 
تســول له نفســه السطو 
اآلخرين، سيما  على نصوص 
بريدها  عبر  تتسلم  واجلريدة 
الرسائل  االلكتروني عشرات 

من القراء.
لنحيط  الفرصــة  نغتنــم 
الدكتور عبد اخلالق حســني 
علما ان رئيــس حترير اجلريدة 
لــم يطلــع على رســالته 
بريده  علــى  أرســلها  التي 
االلكتروني – كما أشــار في 
مقالته - النــه خارج العراق، 
الرسالة  على  االطالع  وعدم 
ال يعنــي عدم تكلــف الرد، 
واننــا كنا نتمنى لو ارســل 
رســالته على بريــد اجلريدة 
االلكترونــي إضافة الى بريد 

رئيس التحرير.
للدكتور  نؤكد  هذا  من  اكثر 
حســني الذي طالب بتوخي 
الدقــة ولكل القــراء ان ما 
حدث ميثــل احلادثة الوحيدة 
فــي تاريــخ اجلريــدة منــذ 
صدورهــا.. كمــا نؤكــد ان 
اجلريــدة مشــرعة امام كل 

األقالم النزيهة واخللصة. 

رسالة مفتوحة الى
الدكتور عبد الخالق حسين

مقتدى الصدر في مؤمتر صحفي سابق "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اجلمعة،  التربيــة،  وزارة  وجهت 
بالتحقيق فــي قضية الطالبة 

رميــاس التي تعرضــت للضرب 
الوحشي في احدى املدارس.

وقــال التربية في بيان مقتضب 

ان "وزيــر التربيــة محمد اقبال 
وجــه بفتح حتقيــق عاجل في 
قضية الطفلــة رمياس مصعب 

اجلنابي".
يذكر ان الطالبة رمياس مصعب 
اجلنابــي التي تبلغ مــن العمر 

سبع سنوات تعرضت الى ضرب 
وحشي وهمجي من قبل احدى 
املعلمات في مدرسة دار احلكمة 

بســبب حالة تدافع اثناء خروج 
الطلبــة من املدرســة وتعثرها 

باحدى املعلمات.

التربية توجه بالتحقيق في قضية الطفلة ريماس بعد تعرضها لضرب وحشي من معلمة
وجهت بمنح خمس درجات لطلبة الصفوف غير المنتهية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن البنك املركــزي العراقي 
امس الســبت عن طرح كميات 
كبيــرة مــن العملــة للفئات 
املقبــل،  االســبوع  الصغيــرة 
مشيرا الى أن الفئات ستتضمن 

إجراء تغيير بالشكل.
وقــال البنــك في بيــان تلقت 
"الصباح اجلديد" نســخة منه، 
كميات  بطــرح  "ســيقوم  إنه 

الصغيرة  الفئــات  مــن  كبيرة 
لتلبية حاجة املعامالت اليومية 
وقــد مت حتســني نوعيــة املادة 

املستعملة ".
وأضاف البنك، أنه سيتم "إجراء 
تغيير بســيط بالشكل اجلديد 
االسبوع  للتداول  الذي سيطرح 
املقبل، علما ان التعامل سيتم 
بالشكل اجلديد والقدمي معا دون 

متييز".

المركزي سيطرح كميات كبيرة 
من الفئات الصغيرة بشكل جديد

الصباح الجديد - متابعة:
االميريكية  اخلارجية  وزارة  وافقت 
على بيــع العراق خمس مروحيات 
من طــراز بيــل 407 جــي أكس 

بكلفة تقدر ب 82.5 مليون دوالر.
وذكر موقع يو بي آي في خبر نقال 
عن وكالة التعاون االمني الدفاعي 
االميريكية قولها إن” عملية البيع 
، التــى أعلنتهــا وزارة اخلارجية ، 
تهدف إلى املساعدة فى التعويض 
عــن اخلســائر القتالية لســبع 
 IA407 طائرات هليكوبتر من طراز
، باإلضافــة إلى زيــادة الفعالية 

القتالية لقوات األمن العراقية”.
واضافــت أن ” الطائرات ســيتم 

جتهيزهــا مبدافــع رشاشــة من 
عيــار 7.62 ملم وراديو الســلكي 
من  الالســلكية  لالتصاالت  آمن 
وعــدادات   ،   RF-7850A طــراز 
، ومدافع رشاشــة  اوتوماتيكية  
من عيار 50 ، وقاذفات صواريخ من 
طــراز M260   ، وقاذفات من طراز 
النظام  إدارة  وأنظمة   GAU-1950
األخر، كمــا يشــمل البيع أيضا 

قطع الغيار”.
وتابعــت أن “تزويد العــراق بهذه 
القدرة يدعم أهــداف تعزيز قدرة 
قيادة الطيران في اجليش العراقي 
وحماية  االرهــاب  مكافحة  على 

البنية التحتية احليوية”.

بغداد - الصباح الجديد: 
 توقع متنبئ جوية، مبوســم امطار 
زخات  أول  ومبوعــد  باخليــر  يبشــر 
لألمطار في العراق مع حلول موسم 

اخلريف.
وقال صادق عطية في صفحته على 
الفيــس بوك التــي اطلعت عليها 
الصباح اجلديد، ان "تطورات االمطار 
االميريكي  املوديــل  لتحديث  طبقا 
قادمني مبشر  لألمطار ألســبوعني 
باخلير في عموم مدن البالد، ومتوقع 
ان تبدأ الفعاليات اجلوية إعتباراً من 
األجواء  تســتمر  حيث  األحد  اليوم 
غائمــة جزئياً في أغلــب املدن مع 
تقلبات في اجتاه الرياح الســطحية 
وحتولها الى جنوبية شــرقية رطبة 
فــي مدينــة البصرة وباقــي مدن 
اجلنوب إعتباراً من مساء غد األحد".

األسبوع  "متوقع خالل  وأضاف كما 
األول } األحــد الى الســبت املقبل{ 
ان تشــهد مناطق عديدة من البالد 
الرعدية على  زخات مــن األمطــار 
فتــرات متفاوتة وأماكــن متفرقة 
وتكون مدن اجلنوب وشرق البالد هي 

األقل حظاً في األسبوع األول".
وتابع عطية "فيما سيكون األسبوع 
الثاني }من 13-21 تشرين أول{ مبشر 
العراق،  في  املــدن  لعموم  باألمطار 
وتكــون حصة شــمال البــالد هي 
األعلى". ولفت الى انه "من املتوقع 
تشكل إعصار في بحر العرب خالل 
هــذا اليوم ويــوم غــد ويتجه نحو 
سلطنة عمان مسبباً سيوالً جارفة 
هناك خالل األيــام املقبلة وهو اآلن 

في مرحلة التكوين".
تتمة ص3

الخارجية االمريكية توافق على 
بيع خمس مروحيات قتالية للعراق

اليوم أول زخات مطر في العراق 
واعصار يضرب سلطنة عمان
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السليمانية - عباس كاريزي: 

والقوى  األحزاب  أغلب  رفضت  بينما 
السياسية النتائج األولية النتخابات 
أعلنت عنها  التي  برملان كردســتان 
اإلقليم، يســعى احلزب  مفوضيــة 
الدميقراطــي الكردســتاني بزعامة 
اآلخرين  إلقصــاء  بارزاني  مســعود 
أغلبية سياسية  وتشكيل حكومة 
بعد حصوله علــى 44 مقعدا وفقا 
%85 من حجم  للنتائج بعــد فــرز 

األصوات. 
املكتــب السياســي للدميقراطــي 
الكردســتاني دعا في بيان مبناسبة 
إعــان املفوضيــة النتائــج األولية 
النتخابات برملان كردســتان بعد فرز 
%85 من أصوات الناخبني، التي أفرزت 
فوزا للدميقراطي شــككت به أغلب 
األحزاب والقوى السياسية بحصوله 
على 44 مقعدا من أصل مئة مقعد، 
دعــا احلزب الى وضع حد ملا أســماه 

بنهاية للفوضى السياسية.
لانتخابات  العليا  املفوضية  وكانت 
واالســتفتاء في إقليم كردســتان، 
قد أعلنت اخلميــس، النتائج األولية 
التي  كردســتان  برملــان  النتخابات 
جرت فــي الثاثني من شــهر أيلول 
املاضي، حيث جاء احلزب الدميقراطي 
األولــى  باملرتبــة  الكردســتاني 
بحصوله علــى 595992 صوتا وهو 
مــا يعــادل 44 مقعدا، تــاه االحتاد 
الوطني الكردستاني بحصوله على 
مقعدا،   22 ويعــادل  صوتا   287575
ثم حركــة التغييــر 164الف صوتا 
12 مقعدا، من بعدها حراك  وتعادل 
اجليل اجلديــد 113297 صوتا ويعادل 
9 مقاعــد، ثم اجلماعة االســامية 
الكردستانية 94992 صوتا ويعادل 7 
مقاعد، وحتالف نحو االصاح 69477 

صوتا مــا يؤهله للحصــول على 5 
مقاعد في برملان كردستان.

وكان رئيس املفوضية هندرين محمد 
قد اكد خال املؤمتر الصحفي، انه مت 
1045 شــكوى وباالنتهاء من  تقدمي 
املفوضية  الشكاوى ستعلن  حسم 

عن النتائج النهائية.
بدره وجــه رئيس حراك اجليل اجلديد، 
إلى  شاســوار عبدالواحد، رســالة 
لانتخابات  العليا  املفوضية  أعضاء 
واالســتفتاء في اقليم كردســتان، 
بعدم  املفوضيــة  اعضــاء  طالــب 
االنتخابات  نتائــج  علــى  املصادقة 

والعمل على إلغائها.

وأضاف عبــد الواحد في الرســالة 
التي تسلمت الصباح اجلديد نسخة 
منهــا« نعلن للجميع بــأن اعضاء 
املفوضية هم اآلن أمام مســؤولية 
تأريخيــة، وأن قبــول النتائج مبا هي 
عليــه االن يعد وصمة ســوداء في 
وتستمر  السياسية  العملية  جبني 

لألبد.
اعلــن  قــد  اجلديــد  حــراك  وكان 
خال االيــام املاضية رفضــه نتائج 
التزوير  االنتخابات بســبب عمليات 
والتاعــب التــي شــابت العملية 
االنتخابية من قبل االحزاب املتنفذة 

في االقليم.

بدوره قال رئيس مؤسسة االنتخابات 
في احلزب الدميقراطي الكردســتاني 
خسرو كوران ان بامكان حزبه حتقيق 
املطلوبة  واحد  زائد  اخلمسني  نسبة 

لتشكيل حكومة االقليم.
واضــاف كــوران انــه وبعــد اعان 
املفوضيــة عــن النتائــج االوليــة 
فــوز  افــرزت  التــي  لانتخابــات 
الدميقراطــي ب 44 مقعدا من اصل 
مئة و11 ، فان بامــكان الدميقراطي 
حتقيــق االغلبيــة العدديــة باجراء 
بعض التحالفات مع عدد من النواب 
لتشــكيل حكومة االقليم املقبلة 

دون احلاجة لألحزاب االخرى.

هذا وجــدد املتحدث باســم حركة 
التغيير شــورش حاجي رفض حزبه 
للنتائج التي اعلنت عنها مفوضية 
االنتخابات، مؤكدا انه حزبه بانتظار 
يرضخ  لن  وهــو  النهائية  النتائــج 
حدث  الذي  الكبير  والتزوير  للتاعب 

في هذه االنتخابات. 
واضــاف حاجي ان احلزب الدميقراطي 
واالحتاد الوطني قاما بالتاعب بنتائج 
االنتخابات في كافة مناطق االقليم، 
مؤكدا ان ممثلي حركة التغير واالحتاد 
االســامي واجلماعــة االســامية 
في مفوضية انتخابــات االقليم لن 
يوقعــوا على النتائــج االولية التي 

اعلنتها املفوضية.
نائب  االقليم  رئيس حكومــة  وكان 
رئيس احلــزب الدميقراطي نيجيرفان 
بارزاني قد اعلن فــي مؤمتر صحفي 
ان حكومة االقليم املقبلة لن تكون 
كســابقاتها وان حزبه غير مستعد 
إلشــراك االخرين دون االســتحقاق 

االنتخابي.
واضاف بارزاني ان حزبه سوف يتعامل 
مع االحتاد الوطني الكردستاني وفقا 
لاســتحقاق االنتخابي، ولن مينحه 
اكثــر من اســتحقاقه في حكومة 
االقليم املقبلة، مشيرا الى ان االحتاد 
الوطني بخروجه عن االجماع الكردي 
في مسالة اختيار رئيس اجلمهورية، 
اختار طريقا اخــر ويجب ان يتحمل 

تبعاته.
بــدوره رد عضو املكتب السياســي 
لاحتاد قــادر عزيز علــى تصريحات 
بارزانــي قائــا، ان االحتــاد لم يقبل 
صدقة من احد، وان مشــاركته في 
حكومة االقليم السابقة كانت وفقا 
لثقله ودوره في العملية السياسية، 
قائــاً ان الدميقراطــي يهيمن على 
جميع مفاصل االقليم، وان املناصب 
عليها  يســتحوذ  التي  احلكوميــة 

يوازي مئة مقعد وليس 44 مقعدا.
احلزب  بــني  والتشــنج  التوتر  وكان 
الدميقراطــي الكردســتاني بزعامة 
مســعود بارزاني واالحتاد الوطني قد 
دخل مرحلة خطيرة بعد املنافســة 
التي وصلت اشدها بني احلزبني على 
منصب رئيس اجلمهورية، الذي ظفر 
به مرشــح االحتــاد الوطنــي برهم 
صالــح، ما عده احلــزب الدميقراطي 
ووزنه في  انتقاصــا مــن حجمــه 
العملية السياســية، مشــيرا الى 
انه لن يغفر لاحتاد الوطني انتهاكه 
لاتفــاق والتفاهم املشــترك، الذي 

كان موجدوا بني احلزبني سابقاً.     

الديمقراطي الكردستاني يسعى لتجاوز شراكة 
األمس وتشكيل حكومة أغلبية سياسية

د. علي شمخي

اتســاقا مع معطيات اختيار وترشــيح 
رئيس الوزراء اجلديد عادل عبد املهدي فان 
ثمة تغييرا ميكن وصفه باإليجابي ويحمل 
مدلوالت االصــاح التي لطاملا نودي بها 
خال السنوات املنصرمة فالسيد عادل 
عبد املهدي هو اليوم مرشح مستقل ال 
ينتمي حزبيا او سياسيا لكيان او كتلة 
ممثلة داخل مجلــس النواب وفي الوقت 
نفســه فان جتربته الطويلة في العمل 
السياسي وخبراته في مجال تخصصه 
االقتصادي متنحه الفرصة بقوة لتطبيق 
الرؤى واالفكار التي نشــرها في وسائل 
االعــام او حتدث بها في احملافل الوطنية 
والدولية فمرحلــة البناء واالعمار ميكن 
ان تكون احلقبة املناســبة الختيار مثل 
هذه الشــخصية ثم ان اختيار وترشيح 
يعني  والســبعني  الســابعة  في  رجل 
ان اخلــوف على مســتقبل سياســي 
الوجود له  في فكر الســيد عبد املهدي 
فاملســتقبل لديــه بعد هذا الشــوط 
الطويل  هو في اســتثمار هذه الفرصة 
الثمرات  وجني  القــدرات  إلبراز  الكبيرة 
واالنطــاق نحو آفاق رحبة مــع التأييد 
املتنافســة  والكتل  لاحزاب  الواســع 
واالتفاق عليه كشــخصية مســتقلة 
واذا متعنا في الدعــوات التي تنادي مبنح 
رئيــس الوزراء اجلديــد الفرصة الكافية 
الختيار املرشــحني للفريق الوزاري وعدم 
وجود اشتراطات سياسية تقيد حركته 
واعــان الســيد مقتدى الصــدر الذي 
يتزعم اكبر حتالف سياسي منح الثقة 
للسيد عبد املهدي  من خال قرار عملي 
يتمثل بعدم ترشــيح اي شخصية من 
داخل هذا التحالف ألي منصب تنفيذي 
فان كل هــذه االجواء متهد حلركة تغيير 
محسوسة ميكن استثمارها وتوظيفها 
يتطلع  التي  املســارات  نحو  وتوجيهها 
اليها الشــعب العراقي اوال وحتقق آمال 
املتعلقني بالتغييــر واالصاح ثانيا وهنا 
البد للســيد عادل عبد املهدي ان يدرك 
جيدا خطورة التفريط مبثل هذه االجواء 
احلساب  للزمن  يحســب  وان  االيجابية 
الكافي مــع االعان عن اتفــاق مبنحه 
مدة ســنة واحدة لتحقيق بوادر النجاح 
فالتردد واالنشغال بارضاء اي طرف يعني 
ببســاطة املزيد من التعقيــد واالرباك 
في ملف تشــكيل احلكومة اما الثقة 
واالصــرار على النجــاح واالنطاق بقوة 
نحو اخلطــوات الاحقــة فيعني وضع 
وبث  الصحيحة  الســكة  على  االقدام 
التفاؤل بالوصول الى االهداف بتوقيتات 
معلومة ومن املهم هنــا اعادة التأكيد 
بضرورة انتهاج ســبل جديــدة وابتكار 
خطــط مختلفة التنتمــي الى املراحل 
الســابقة مبا يطمئن الشعب العراقي 
اعتــاب مرحلة  العــراق يقف على  بأن 
سياســية جديدة تتيح مغادرة مظاهر 
احملاصصة  بعناويــن  وتطيح  الفشــل  
النزيهة  للكفــاءات  الفرصــة  ومتنــح 
نزوال  الهرم  اعلى  بتولي املسؤوليات في 
الــى املســتويات االخرى فــي املناصب 

الوظيفية . 

فرصة عبد المهدي !

تقـرير

الصباح الجديد- متابعة:

اإليزيدية  احلقوقيــة  الناشــطة  فازت 
العراقيــة ناديــة مراد التــي تعرضت 
لاســترقاق اجلنســي من قبل تنظيم 
)داعــش( والطبيــب الكونغولي دنيس 
موكويغي الذي يساعد ضحايا العنف 
اجلنســي في باده بجائزة نوبل للسام 

لعام 2018.
وقالــت جلنــة نوبــل النرويجيــة في 
مســوغات قرار منحهما اجلائزة ”دنيس 
موكويغي وهب حياته للدفاع عن هؤالء 
الضحايا. ونادية مراد هي الشاهدة التي 
ارتكبت ضدها  التــي  تروي االنتهاكات 

وضد أخريات“. 
وأضافت” كل منهما ســاعد بطريقته 
في إلقاء الضوء على العنف اجلنســي 
وقت احلرب، وبالتالي فإن مرتكبيه ميكن 

محاسبتهم على أعمالهم“. 
ناديــة مراد هــي إحــدى الناجيات من 
االســترقاق اجلنســي من قبل تنظيم 
)داعش( فــي العراق بينمــا موكويغي 
يعالــج ضحايا  نســاء  أمراض  طبيب 
العنف اجلنسي في جمهورية الكونغو 

الدميقراطية. 
وقالت اللجنة النرويجية إن فوزهما جاء 
ثمرة جلهودهما من أجل إنهاء استعمال 

العنف اجلنسي كساح في احلرب. 
وقالت اللجنة” قدم الفائزان إســهاماً 
ملموســاً لتركيز االنتبــاه على جرائم 

احلرب هذه ومكافحتها“. 
ناديــة مــراد عــن األقليــة  وتدافــع 

االيزيدية في العــراق والاجئني وحقوق 
املرأة بشــكل عــام. وتعرضت لألســر 
واالغتصاب من مســلحي )داعش( في 

املوصل عام 2014. 
أمــا موكويغــي الذي يعالــج ضحايا 
العنف اجلنسي في جمهورية الكونغو 
بانزي  مستشــفى  فيدير  الدميقراطية 

في مدينة بوكافو بشرق الباد. 
افتتح  الذي  املستشــفى  ويســتقبل 
في عــام 1999 آالف النســاء كل عام 
تســتدعي حالة كثيــر منهن التدخل 

اجلراحي بسبب العنف اجلنسي. 
وقال دان ســميث مديــر معهد أبحاث 
باســتوكهولم”  الدولــي  الســام 
االغتصاب فــي احلرب جرميــة ارتكبت 
على مدار قرون. لكنها كانت جرمية في 
الظام. كل مــن الفائزين ألقى الضوء 

عليها“. 
ومضى قائًا” إجنازاتهما استثنائية حقاً 
في جــذب االهتمام الدولــي إلى تلك 

اجلرمية“. 
وأجرى موكويغي، الذي فاز في السابق 
بجائــزة األمم املتحدة حلقوق اإلنســان 
وجائزة ســخاروف التي مينحها البرملان 
األوروبــي، عمليات جراحية لعشــرات 
النســاء بعــد اغتصابهــن مــن قبل 
مســلحني وشــن حملة إللقاء الضوء 
على محنتهن. وهو يعالج أيضا ضحايا 

مرض اإليدز. 
وبرغــم أن احلرب الكونغوليــة الثانية 
التي قتل فيها أكثر من خمسة مايني 
شخص انتهت رســميا ً في عام 2003 
مــا زال العنف متفشــياً فــي الباد 

وتســتهدف امليليشــيات املدنيني في 
كثير من األحيان. 

يديــر  الــذي  املستشــفى  وتعــرض 
موكويغي لتهديــدات. وفي عام 2012 
هاجم مسلحون منزله واحتجزوا بناته 
حتت تهديد الساح وأطلقوا النار عليه 

وقتلوا حارسه. 
وقبل هذا الهجوم بوقت قصير كان قد 
أدان في خطاب ألقاه أمام األمم املتحدة 
االغتصــاب اجلماعــي فــي جمهورية 
الكونغو الدميقراطية كما اســتنكر أن 

متر تلك اجلرائم من دون عقاب. 
وقال دان ســميث مديــر معهد أبحاث 
الســام الدولي باستوكهولم ” خاطر 
بحياتــه من أجل أن تنجو النســاء من 

هذا الفعل الفظيع“. 
وقالــت هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون 
موكويغي  إن  )آر.تي.بي.إف(  البلجيكية 
كان في غرفة العمليــات عندما بلغه 

نبأ فوزه باجلائزة. 
في  نوبل  ملؤسســة  موكويغي  وقــال 
مقابلة مســجلة نشــرتها املؤسسة 

على حســابها في تويتر” أرى في عيون 
الكثيــر من النســاء مدى الســعادة 
بتكرميهن“في إشــارة إلى مريضاته في 
مستشــفى بانزي بجمهورية الكونغو 

الدميقراطية. 
وقالــت ويفيني موليــكا عضو احلزب 
الكونغــو  جمهوريــة  فــي  احلاكــم 
الدميقراطيــة إن موكويغــي أكثر من 
مجرد طبيب. وأضافت” هو إنسان أخذ 
في اعتباره ألم النســاء. ألم اجلســم 
وألم الروح. اجلائزة تبعث رســالة قوية 

الاتي  النسوة  أولئك  بشــأن  للجميع 
يغتصنب كل يوم“. 

وقال شــقيق نادية مــراد حملطة البث 
إنها  )إن.آر.كيــه(”  العامة  النرويجيــة 

تبكي اآلن. ال ميكنها الكام“. 
وفي وقت الحق رفضت مــراد التي بدا 
عليها الذهول التعليــق عندما اقترب 
منهــا مراســل رويترز فــي فندق في 
املتحدة حيث كانت  بالواليات  بوسطن 
تقيم بعد يــوم واحد من منحها جائزة 
إنســانية فــي جامعة هارفــارد. وقال 
خطيبها عابد شــامدين إنها ستصدر 

بياناً قريباً. 
كانت نادية مراد في احلادية والعشــرين 
في عــام 2014 عندمــا هاجم )داعش( 
التي نشــأت فيها في شمالي  القرية 
العراق. وقتل )داعش( من رفضوا اعتناق 
اإلسام ومن بينهم ستة من أشقائها 

ووالدتها. 
نادية مــراد ومعها كثير من  وتعرضت 
الفتيات األخريات في قريتها للســبي 
من عناصر )داعش( الذين باعوهن رقيقاً 
مرة تلو األخرى ضمن جتارة الرقيق التي 

مارسها التنظيم. 
أســرة  هربت مبســاعدة  النهاية  وفي 
عراقية فــي املوصل وصــارت مدافعة 
عــن حقوق االيزيديني في شــتى أنحاء 

العالم. 
وفــي عام 2017 نشــرت مذكراتها عن 
احملنــة التي تعرضت لهــا وصدرت في 
كتاب بعنــوان” الفتاة األخيــرة“. وفي 
املذكــرات كتبــت التفاصيــل املروعة 
للشــهور التــي قضتها في الســبي 

وهربها ورحلتها كناشطة. 
وكتبت تقول إن األمر في مرحلة ما كان 
اغتصاباً وال شــيء آخــر، وإن ذلك كان 

الشيء االعتيادي في يومها. 
وكان هجــوم )داعــش( علــى مناطق 
الطائفة االيزيدية في شــمالي العراق 
جــزءا مما وصفتــه األمم املتحدة بحملة 
إبادة جماعية شنها التنظيم على هذه 

األقلية الدينية. 
وفــازت نادية مراد في الســابق بجائزة 
ســخاروف. وهي ثاني فتاة تفوز بجائزة 
نوبل للســام بعد الباكستانية مالة 

يوسفزاي. 
وجــاء منح اجلائزة بعد عــام من تركيز 
االهتمــام علــى انتهاكات وإســاءات 
ارتكبت ضد النســاء في شتى اجملاالت 

في كل العالم. 
ورداً على ســؤال عن ما إذا كانت حركة 
»مي-تو«، وهي منتدى بارز للناشــطات 
من أجل حقوق املرأة، كانت اإللهام وراء 
جائزة هذا العام قالت رئيسة جلنة نوبل 
بيريت رايس أندرســن ”مي-تو«  وجرائم 
احلرب ليستا ببساطة الشيء نفسه . 
لكن املشــترك بينهما أنهما تكشفان 
بحقهن،  واالنتهاكات  النســاء  معاناة 
وعلى ذلك من املهم أن تلقي النســاء 
خلف ظهورهن مبفهــوم العار وترفعن 

أصواتهن“. 
وســوف تســلم اجلائزة في حفل يقام 
في أوســلو في العاشــر من ديسمبر 
كانون األول بالتزامن مع ذكرى وفاة رجل 
الصناعة الســويدي ألفريد نوبل الذي 

أسس اجلائزة في عام 1895.
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اجتماع سابق للدميقراطي الكردستاني 

المكتب السياسي 
للديمقراطي 

الكردستاني دعا في 
بيان بمناسبة إعالن 
المفوضية النتائج 

األولية النتخابات برلمان 
كردستان بعد فرز 85 

% من أصوات الناخبين

بعد إقصائه عن منصب رئيس الجمهورية 

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت وزارة النقل، مباشرتها بنصب 
وتشــغيل كاميــرات املراقبــة على 
قطارات املسافرين، لرصد وتشخيص 
األشــخاص الذين يرجمون القطارات 
التصادم  حــاالت  وتوثيق  باحلجــارة، 

والتجاوزات.
وقــال وزيــر النقــل كاظــم فنجان 
احلمامــي في بيان تلقــت " الصباح 
اجلديد " نســخة منه إنه “ســتكون 
الكاميرا االولى داخل كابينة السائق 
مع القط لتســجيل الصوت ومراقبة 
مقصورة  داخل  واالشــخاص  العمل 
تثبيتهــا في  مت  والثانيــة  القيــادة، 

مقدمة القطار من اخلارج”.
“الكاميــرات  ان  احلمامــي  واضــاف 
ســتعمل علــى تســجيل ومراقبة  
العمل ملدة تزيد عن اسبوعني، وحتى 
القطارات،  واطفــاء  توقف  حالة  في 
مشــيراً الــى ان هــذا الكاميــرات 
حاالت  وتوثيــق  برصــد  ستســهم 

حتصل  قد  التي  والتجاوزات،  التصادم 
علــى خطوط الســكك، اضافة الى 
التجاوزات التي حتصل على القطارات، 
الذين  األشــخاص  تشخيص  ومنها 

يرجمون القطار باحلجارة”.
واوضح احلمامي ان “العمل سيستمر 

حلــني اكمال قطــارات املســافرين، 
وبعدها  يتم نصب كاميرات لقاطرات 
ليتسنى  تطويرها  البضائع، وسيتمر 
معرفــة موقــع القطار عبــر غرفة 
وكمية  السرعة  وكذلك  الســيطرة 

الوقود.

النقل تزّود قطارات المسافرين بكاميرات
مراقبة لرصد الحوادث التي تواجهها



افتتاح مبنى مديرية 
رعاية القاصرين في 
نينوى بعد تأهيلها

نصب شاشة عمالقة 
بطول 30 مترًا في بوابة 

مطار بغداد الدولي

الصدر يرفض ترشيح األحزاب 
للمناصب األمنية ويدعو البقائها 

في يد رئيس الوزراء
وشدد احلســيني على اهمية أن "يبدأ 
عبد املهدي مهامه بإصالح مؤسسات 
الدولــة وابعادها عن احملاصصة"، ودعا 
الكتل السياســية إلــى "عدم فرض 

مرشحني عليه والتدخل في عمله".
من جانبه، ذكر النائب عن تيار احلكمة 
علي البدري فــي حديث إلى "الصباح 
اجلديد"، أن "الكتل السياسية عليها 
دعم احلكومة املقبلة ألننا امام مرحلة 
مهمة سيما بعد التخلص من تنظيم 

داعش االرهابي".
واضــاف البدري أن "عبــد املهدي قدم 
برنامجــاً خدمياً للكتل السياســية 
قبل أن يتم تكليفه رســمياً من قبل 

رئيس اجلمهورية االسبوع املاضي".
وأورد أن "اجلميــع يعلــم بأن احلكومة 

املقبلــة هــي للخدمات ســيما وأن 
هناك محافظات تعاني نقصاً في هذا 
امللف ادى إلى خروج تظاهرات شعبية 

غاضبة".
ونوه البدري إلى أن "عبد املهدي طلب 
من الكتل السياســية ســقفاً زمنياً 
محــدداً لتقدمي اخلدمــات التي يجب 
ان تكون مبســاندة مــن قبل مجلس 

النواب".
 وحتدث عن "ســعي مجلس النواب أن 
يقــدم لرئيس مجلس الــوزراء القادم 
البرنامج  اجنــاح  جميــع متطلبــات 
احلكومــي بالنحــو املطلــوب ويلبي 

طموح الشارع العراقي".
ومضى البدري إلــى "اهمية بأن يكون 
لدى عبد املهدي احلريــة الكاملة في 
وأن حصلت  الوزارية  كابينتــه  اختيار 
هنــاك بعــض املقترحات مــن كتل 
لديها معلومات عن مرشحني لشغل 

املناصب الوزارية، فال تكون على شكل 
فرض أو امالء".

يذكــر أن مجلــس النــواب كان قــد 
انتخب في جلســته االسبوع املاضي 
برهم صالح رئيســاً للجمهورية الذي 
قام بدوره بتكليــف عادل عبد املهدي 
بتشــكيل احلكومة املقبلة في مهلة 

تنتهي في الثاني من الشهر املقبل.

اليوم أول زخات مطر في العراق 
واعصار يضرب سلطنة عمان

درجات  "أمــا  اجلــوي  املتنبئ  وأشــار 
احلرارة فتبقى علــى حالها تقريباً، مع 
ارتفاعها قليالً بســبب تقلبات الرياح 
الســطحية التي جتلب كتــالً هوائية 
مختلفة تســاهم في تقلبات احلرارة 

بني فترة وأخرى".

خطة الزراعة للموسم الشتوي 

احلالي أقل من مثيله املاضي بنسبة 
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وأشــار النايف، إلــى أن "موعد تنفيذ 
15 تشرين  اخلطة الشــتوية يبدأ في 
االول في املناطــق اجلنوبية واألول من 
تشــرين الثاني في احملافظات االخرى"، 
محملــًة "املتجاوزين على حصصهم 
املائيــة املســؤولية القانونيــة جراء 

جتاوزهم".
ويعاني العراق من شحة مائية كبيرة 
خالل العام احلالي نتيجة قلة الواردات 
املائية من تركيا وايران وانشــاء تركيا 
ســد اليســو على نهر دجلــة مما اثر 

بشكل كبير على الزراعة في العراق.

رئيس الشرطة اجلنائية الدولية 
-انتربول - معتقل في الصني

ولدى مينغ أربعون عاما من اخلبرة في 
في  والشرطة  اجلنائية  العدالة  مجال 

الصني، خاصــة في مجاالت مكافحة 
ومراقبة  اإلرهــاب  ومكافحة  اخملدرات 

احلدود، وفقا لإلنتربول.
أن تصدر  الدوليــة  للشــرطة  وميكن 
مذكرة حتذير حمراء )حتذير دولي( بشأن 
املطلوبني، لكنها ال متتلك الســلطة 
إلرسال عناصر شرطة العتقالهم في 
بلدان العالــم أو إصدار مذكرات إلقاء 

قبض عليهم.
ولم تصدر وزارة األمن الوطني الصيني 
أو أي جهة صينية أخرى بيانا أو تعليقا 
بشــأن اختفــاء مينــغ والتقارير عن 

اعتقاله.
وفي السياق طالبت منظمة الشرطة 
بنحو  امــس،  “اإلنتربــول”،  الدوليــة 
رسمي، الســلطات الصينية، لتقدمي 
معلومات حول رئيــس املنظمة مينغ 

هونغ وي. 
وقــال األمني العــام للمنظمة يورغن 

ســتوك في بيان إن “املنظمة تتطلع 
إلى رد رسمي من السلطات الصينية 
ملعاجلة اخملاوف بشــأن سالمة الرئيس 

)مينغ(”.
ويعــد البيان أول رد فعل رســمي من 
“اإلنتربول”، بعدما كشــفت صحيفة 
“ســاوث تشــاينا مورنينغ بوســت” 
الصينيــة الرســمية، أّن “مينغ” )64 
عاًما(، مت التحفظ عليه مبجرد وصوله 
البالد األسبوع املاضي، للتحقيق معه.
وأُثيرت قضية اختفاء رئيس “اإلنتربول” 
أمس، عقب إعالن الشرطة الفرنسية 
تلقيهــا بالغا من زوجة “مينغ” فتحت 
على إثره حتقيًقا بشــأن اختفاء األخير 
بعــد وصوله الصــني فــي 29 أيلول 

املاضي.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية امس 
االول اجلمعة إن فرنســا تشعر باحليرة 
بسبب اختفاء رئيس الشرطة الدولية 

)اإلنتربول( مينغ هونغ وي، الذي أبلغت 
زوجته عن اختفائه بعد أن ســافر من 
فرنسا إلى الصني. وأضافت الوزارة أنها 
تشــعر بالقلق من تهديــدات تلقتها 

زوجته.
بيــان "االتصاالت  الــوزارة في  وقالت 
مستمرة...  الصينية  الســلطات  مع 
فرنســا تشــعر باحليرة بسبب وضع 
رئيــس اإلنتربول وتشــعر بالقلق من 

التهديدات التي تلقتها زوجته".
وأضافت الوزارة أن أسرته ال تعلم عنه 
شيئا منذ 25 أيلول أي قبل أربعة أيام 
من اليوم الذي سبق وأن حددته مصادر 

في الشرطة.
ووفقا للــوزارة، فقد قالت زوجته، التي 
اتصلت بالشــرطة فــي مدينة ليون 
حيث يوجــد مقر اإلنتربول، إنها تلقت 
تهديــدات عبر الهاتــف وعلى مواقع 

التواصل االجتماعي.

تتمات ص1

تقرير

نينوى ـ خدر خالت:

لــّوح القيــادي في حــزب االحتاد 
الدميقراطي الكردستاني، محسن 
السعدون بإمكانية أن يلجأ حزبه 
األغلبية في تشــكيل  الى مبدأ 
حكومة إقليم كردستان املقبلة، 
مشيرا الى أن حزب االحتاد الوطني 
الكردستاني أخّل باالتفاقيات مع 
الدميقراطــي، كاشــفا أن برهم 
صالح انسحب من الترشيح قبل 
لكنه  التصويت،  3 ســاعات من 

عاد ورّشح نفسه مجددا.
وقــال الســعدون، القيــادي في 
الكردســتاني  التحالف  كتلــة 
في البرملــان العراقي في تصريح 
لـــ "الصبــاح اجلديــد" حــول 
التخمينات عــن إمكانية تعميق 
الكرديني  احلزبــني  بــني  اخلالفات 
الرئيسني بســبب منصب رئيس 
اجلمهوريــة، إن أهــداف احلــزب 
الدميقراطي الكردستاني أن يكون 
القــرار الكردي قــرارا موحدا وأن 
يكون هنالك اتفاق في كل األمور 
وال ســيما بــني االحتــاد الوطني 
والدميقراطي الكردســتاني، ومن 
فتــرة طويلــة هنالك تنســيق 
كردستان  في  السياسي  بالعمل 
وفي بغداد، وقبل فترة طويلة كان 
هنالك حتالف كردستاني مشترك 
وتبــادل املناصب ولكن في الفترة 
االخيرة أصبح كل حزب يرشــح 
ولكن  اآلخر  احلــزب  منفصال عن 
بقي احلزبان مســتمران في إدارة  
شــؤون كردســتان وفي مجلس 
الــوزراء، وكذلك في بغــداد فإن 

التوثيق والتعاون موجود".
واضــاف "نحن في هــذه املرحلة 
مشاورات  بدأنا  أيضا  السياسية 
مكثفة ولقاءات مســتمرة بيننا 
وبــني االحتاد الوطنــي وأنه يجب 
أن نكــون موحديــن فــي بغداد  
واملناصــب ال نفكــر بهــا كثيرا 
شــعب  مبصلحة  نفكر  ما  بقدر 
كردســتان، إال أن الذي حصل في 
االحتــاد الوطني عندمــا مت إعادة 
برهم صالح الى احلزب وترشيحه 
مــن دون أن يبلغــوا الدميقراطي 

الكردســتاني بأنه مرشــحهم، 
فلذلــك أصبحت حالة ســلبية 
وغير طبيعيــة وألول مرة حتصل، 
نحن متفقون ان تكون مشاوراتنا 
مشتركة واتفاقاتنا في كردستان 

مشتركة".
واشــار الســعدون "لذلك نحن 
فــي الوقــت نفســه رشــحنا 
الدكتــور فؤاد حســني وكان له 
دور كبيــر فــي محادثاتنا ببغداد 
والكتل السياسية، اجلميع كانوا 
متجاوبني وكانوا دائما يرددون بانه 
يجب ان تأتون مبرشــح واحد وان 
تتفقوا انتم، ألنه اصبح نوعا من 
العرف املوجــود، علما بان قيادات 
االحتــاد الوطني لم يســتطيعوا 
التوافق في الدورة الســابقة بني 
فؤاد معصوم وبرهم صالح، وكان 
احلــل الوحيد حينها بــان ممثلي 
كردســتان في بغداد من اعضاء 
النواب هم ميثلون شعب  مجلس 
كردســتان وهم يختارون ممثلهم 

لرئاســة اجلمهورية وحصل ذلك 
في وقتها وفاز فؤاد معصوم".

وتابع "نحن طالبنا بكل وضوح ان 
اي  موجودة،  نفسها  االلية  تكون 
ان الكتل الكردية تختار واالختيار 
هذا نذهب به جمللس النواب ولكن 
مع كل االسف االحتاد الوطني لم 
يلتزم بهذا االتفاق ايضا ولم يلتزم 
احلزب  مــع  السياســي  باالتفاق 
الدميقراطــي الكردســتاني ألنه 
يجب ان يكــون هنالك اتفاقيات، 
وايضا حصــل اتفاق فــي بغداد 
قبل اجللسة بســاعتني تقريبا او 
3 ســاعات بني االستاذ نيجيرفان 
بارزاني والســيد كوسرت رسول 
وكان االتفاق بان يحصل تنازل من 
مكاسب  لقاء  مرشــحهم  قبل 
اخرى تعطى لهــم، وتبلغنا بانه 
انتهى اللقــاء بالتوافق على هذا 
املبــدأ، اال انه بعد ســاعة اخرى 
ايضــا فــان االحتــاد الوطني مع 
كل اســف اخّلوا بهذه االتفاقية 

كمرشــح  صالح  ببرهم  وذهبوا 
لهم الى مجلس النواب".

"لذلك  انــه  الســعدون  ويــرى 
يجب  وقــوف،  نقطة  اصبحــت 
ان نرجــع الــى كل االمــور التي 
هــي معيار التعاون فــي االدارات 
واحلكومــات بيننــا وبــني االحتاد 
الوطنــي حــول مبــدأ االكثرية، 
سواء كان في بغداد او في اقليم 
والتعامل يصبح ليس  كردستان، 
بالتوافق والتفاهم بل ان كل حزب 
ســيأخذ اســتحقاقه على وفق 
النقاط التي لديه و يتم التعامل 

على هذا االساس".
منوهــا الــى انــه "ســبق ان مت 
عرض هذا املنصب على الســيد 
نيجيرفــان بارزاني من كل القوى 
السياســية من مختلف الكتل 
في بغداد وحتى القوى االقليمية 
ايضا، لكن السيد نيجيرفان رفض 
هــذا املنصب، ونحن ال نبحث عن 
املناصب ولكن نبحث عن الشيء 

الفجوة النهم  بهذه  الذي حصل 
باتفاقهم  اخلوا  الوطني(  )االحتاد 
واتفاقنا الــذي كان ان يتم اختيار 
رئيــس اجلمهورية الــذي هو من 
حصة الشــعب الكردي، من قبل 
ممثلي كردســتان في بغداد لكن 
كل هــذه االتفاقات لــم يلتزموا 
بهــا وبقــت احلالــة االن ونحن 
نتعامل على وفق معايير االغلبية 
االنتخابات  نتائــج  في  واالكثرية 
سواء في بغداد او في كردستان".

وحــول امكانيــة ان تصــل هذه 
التداعيات الى مســالة تشكيل 
املقبلة في كردســتان،  احلكومة 
قد  الدميقراطــي  احلــزب  وهــل 
الوطنــي  االحتــاد  يســتبعد 
مــن املشــاركة فــي تشــكيل 
االقليم،  املقبلة فــي  احلكومــة 
ال  "نحن  بالقول  الســعدون  افاد 
او نستعجل  نوضح  ان  نستطيع 
اليوم  االمور، ولكــن  في بعــض 
الشــعب الكردي اختــار ووضح 

مــن هــم ممثليه في كردســتان 
اخذ  الكردســتاني  والدميقراطي 
تقريبا نصف املقاعد في االقليم 
ونســتطيع   ،46 ورمبا  مقعدا   45
الكتــل االخرى واالخوة  نحن مع 
االقليات املوجودة ان جنمع النصف 
زائد واحد ونســتطيع تشــكيل 

احلكومة في كردستان.
"لكــن  بالقــول  واســتدرك 
ســتبقى االبواب مفتوحة لبقية 
نحــن كما وضحنا  ألنه  االحزاب 
ال نبحــث علــى املناصــب على 
حســاب االخريــن ولكــن يبقى 
التعامل مع االحتــاد الوطني في 
املناصب القادمــة مببدأ االكثرية 
واالقلية فــي االنتخابات وكذلك 
تبقــى اخلــالف الذي هــم كانوا 
العمل  في  وقوف  نقطة  ســبب 
العراق  بدائرة  والعمل  السياسي 
عندمــا ذهبوا مبرشــحهم بدون 
موافقة الدميقراطي الكردستاني 

لرئاسة اجلمهورية".

السعدون: إن أهداف 
الحزب الديمقراطي 
الكردستاني أن يكون 
القرار الكردي قرارا 
موحدا وأن يكون هنالك 
اتفاق في كل األمور 
وال سيما بين االتحاد 
الوطني والديمقراطي 
الكردستاني، ومن فترة 
طويلة هنالك تنسيق 
بالعمل السياسي في 
كردستان وفي بغداد

قيادي فيه: الديمقراطي الكردستاني "قد" يلجأ لمبدأ األغلبية في تشكيل حكومة اإلقليم

برهم صالح انسحب من الترشيح
قبل 3 ساعات من التصويت ثم عاد

الصباح الجديد- متابعة:

في الســادس عشر من تشــرين األول 
)أكتوبر( مــن العام املاضي قامت قوات 
البيشمركة بتعزيز خطوطها الدفاعية 
في مدينة بردي )التون كبري( شــمالي 
كركوك ملنــع تقدم القــوات العراقية 
أربيل، وفي إطار اخلطة الدفاعية  باجتاه 
املتبعــة مت تفجير اجلســر الواقع على 

الطريق الرئيس بني أربيل وكركوك.
تفجير اجلسر قطع الطريق الواصل بني 
أربيل وكركوك متاما وتعرض التنقل بني 
احملافظتني إلشــكاالت عديدة، إذ كان ال 
بد للراغبني في التنقــل من أربيل إلى 
الطرق  اســتعمال  وبالعكس  كركوك 
او الدبس والتي  التابعة لكويســنجق 

حولت مسافة دقائق إلى ساعات عدة.
وفي نهاية املطــاف اتفق الطرفان قبل 
أيام من عيد األضحى على فتح جســر 
حديدي بدل اجلســر املدمر في التاسع 
الى  املاضي  )أغســطس(  عشر من آب 
حني إصالح اجلســر القــدمي متاما. وأفاد 
مصدر في شــرطة مــرور كركوك بأن 
اجلانبــني العراقي والكــردي لم يوافقا 
على حتمل تكاليف إصالح اجلســر وقد 
قررا أخيــراً إصالحه على نفقة صندوق 
القرض الدولي مببلــغ 220 مليون دينار 

عراقي.
املصدر في مديرية شرطة مرور كركوك 
قال أيضــاً: انه "بعد فتح اجلســر من 

املقرر ان تخصص وزارة االعمار االحتادية 
واحلكومــة العراقية مبلــغ مليار دينار 

إضافياً إلصالح الطريق بالكامل".
بالتزامن مع ذلك قال عبداخلالق طلعت 
املدير العام لشــرطة اربيل إن "اجلسر 
الــذي أعيــد بنــاؤه ال يتســع اال ملرور 
السيارات الصغيرة وسيتم فتح طريق 

ملرور الشاحنات قريبا".
وأضاف "حســب اخلطة التي وضعناها 
إلصالح اجلسر بالكامل سيتطلب االمر 
حوالي ســتة اشهر وان مديرية شرطة 
مرور كركوك هي املســؤولة عن للقيام 

بتلك املهمة".
وبني اجلسر عام 1984 بطول )128( مترا 
وعرض ثمانية امتار وقد ادى تفجيره الى 

انهيار )36( مترا منه.
ومثــل حتديــد مواقــع إلقامــة نقاط 
تفتيــش على طريــق كركــوك اربيل 
احد نقاط اخلالف بــني وفدي احلكومة 
ان يتفق اجلانبان  املركزية واالقليم قبل 
أخيراً على اقامة نقــاط التفتيش في 
موقع واحــد بحيث يفصل بينها حاجز 

كونكريتي.
فــإذا أردت زيارة كركــوك آتيا من أربيل 
فــأن عناصر الشــرطة التابعة إلقليم 
كوردستان ســيقومون بتدقيق هويات 
املواطنــني وتفتيش الســيارات اما اذا 
كنت تعود من اربيــل الى كركوك فان 
ستتولى  العراقية  االحتادية  الشــرطة 
عمليات التفتيش فــي نقطة تفتيش 
بردي، االمر الذي أصبح محل ســخرية 

بعــض املواطنني الذيــن أطلقوا على 
احلاجــز الكونكريتي الــذي يفصل بني 
للحكومة  التابعــة  االمنيــة  القوات 
املركزية وإقليم كوردســتان اسم جدار 

برلني.
وقال اللواء شــاكر كوين قائد عمليات 
الشرطة االحتادية العراقية في كركوك 
وعضــو وفد احلكومــة املركزية الرفيع 
في مؤمتر صحفي: "مت ابــرام اتفاق بني 
يقضي  واإلقليــم  املركزية  احلكومــة 
بأنــه ال يحق أليــة قــوة التواجد في 

نقطة التفتيش املشتركة بني كركوك 
واربيل عدا الشــرطة االحتادية وشرطة 

اإلقليم".
وفضال عن ان طريق اربيل كركوك يعتبر 
طريق املرور الرئيس بني اربيل ومحافظات 
كركوك والسليمانية اال انه يعد ايضا 
طريقا جتاريا مهما بني اقليم كوردستان 
واجزاء العراق االخرى، لذلك تقرر اقامة 
كركوك  طريق  على  للجمارك  نقطتني 
املقرر  ومن  اربيل  وكركوك  السليمانية 
يبدأ عملهما بعد الثامن والعشرين من 

آب )اغسطس( حسب ما قاله محافظ 
كركوك وكالة في بيان لديوان احملافظة 

نشر في التاسع عشر من آب.
مجلس  عضــو  مولــود  جمــال  وقال 
محافظة كركوك انه "بالتأكيد ستتم 
لم  ولكن  للجمــارك  نقطتــني  اقامة 
بتفاصيل  احملافظة  ابالغ مجلــس  يتم 

النقطتني".
واضاف مولود وهو عضو في جلنة املالية 
اعادة  واالقتصاد في اجمللس: "ســتؤدي 
القطاع  انعــاش  الى  الطريق  افتتــاح 

الســياحي وتنقل السلع التجارية بني 
أربيل وبغداد".

وقــد ظهر بالفعــل تأثير اعــادة فتح 
الطريــق ســريعا، اذ توجــه اكثر من 
)19( ألف شــخص خــالل اول ايام عيد 
األضحى فقط الى محافظة أربيل عبر 

طريق بردي.
ويــرى الكثيرون أن إعــادة فتح الطريق 
فضال عن الناحية التجارية والسياحية 
سيكون له تأثيرات كبيرة على العالقات 
بني بغداد واربيل وســيقرب احلكومتني 

من بعضهما أكثر.
يدرس  الــذي  فهمي  ابراهيــم  وقــال 
األحــداث  "تأثيــر  املاجســتير حــول 
قال  كركوك"  هوية  على  السياســية 
اقليم كوردســتان  "حاولــت حكومة 
ولكن  املركزية،  احلكومــة  على  التمرد 
لم يتســن لها ذلــك، ففجرت الطريق 
اقليم  وتأتــي مبادرة  وبغداد،  اربيل  بني 
الى  العودة  مبعنى  كوردستان الصالحه 
السياسية  العالقات  بناء  وإعادة  بغداد 

بني اجلانبني".
وأوضــح إن "إصــالح الطريق قســم 
املواطنــني الــى قســمني اذ يعتبــره 
املنتمــون للزون األصفر عــودة مبدئية 
في  الــى كركوك،  الدميقراطي  للحزب 
حني يعتبــره املنتمون للــزون األخضر 
فشــال ملنافســهم احلزب الدميقراطي 
ولكن ليس من الواضح حتى اآلن أيهما 

سيكون".
وقال آرام املال علي وهو احد كوادر احلزب 

الدميقراطي الــذي كان طالبا في كلية 
التربية الرياضيــة في جامعة قلم في 
كركوك ونزح الى محافظة أربيل بسبب 
أحداث السادس عشر من تشرين االول 
)اكتوبر( املاضي، قــال "لم يبق لنا امل 
بالعودة الى كركوك مــرة اخرى لذلك 
ثبتنا مــكان إقامتنا فــي اربيل، ولكن 
بعد اصالح جســر بردي وعودة شرطة 
اإلقليم الى الناحية نحن متأكدون من 

اننا سنعود الى كركوك بهيبة".
في املقابل ينتقد كوادر االحتاد الوطني 
في كركوك مؤيدي اســتفتاء اخلامس 
املاضي  )سبتمبر(  ايلول  من  والعشرين 
اربيل  قائلني ان فتــح طريق كركــوك 
هــو مبثابة عــزل كركوك عــن اقليم 

كوردستان.
وكتب ظاهر شكور نائب مسؤول مركز 
تنظيمات االحتــاد الوطني في كركوك 
على صفحتــه الشــخصية ان "احد 
النقطة  بفتح  بدأ  االســتفتاء  أهداف 
اجلمركية في بردي اذ رســم ذلك حدود 
وبيعت  رســميا  كوردســتان  اقليــم 

كركوك الى االبد".
ال يــزال كورد كركــوك ينتظــرون ما 
الذي ســتغيره اعادة افتتاح اجلسر من 
حياتهم، فمنهم من يرى انه ســيعيد 
ربط كركوك مبركز الســلطة الكوردية 
في اربيــل، فيما يرى اخرون ان وضع كل 
تلك النقاط التفتيشــية على الطريق 
اشــارة الى ان كركوك لــن تصبح مرة 

أخرى جزءا من كوردستان.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة العدل، اجلمعة، عــن افتتاح مبنى 
مديريــة رعايــة القاصريــن فــي نينــوى إحدى 
املؤسســات العدلية في احملافظة، مشــيرة الى 
ان افتتاحها يأتي لتقدمي اخلدمــات الالزمة ألبناء 

احملافظة بعد حتريرها من تنظيم "داعش".
وقــال مدير عام الدائرة كامل أمني، في بيان تلقت 
" الصباح اجلديد" نســخة منه، إنــه "بناٍء على 
توجيهات وزيــر العدل حيدر الزاملــي، واهتماما 
منه في االســراع باجناز معامــالت القاصرين في 
محافظــة نينوى افتتــح مبنى مديريــة رعاية 
القاصرين في نينوى احدى املؤسســات العدلية 
في احملافظة بحضور محافظ نينوى"، مؤكدا بانه 
"حضر مراســم االحتفال ممثال عن الوزير؛ اضافة 
لكونه ممثل الــوزارة في املقر املســيطر حملافظة 

نينوى"
واوضــح املدير العام، ان "هــذا االفتتاح يأتي بعد 
عملية اعــادة تاهيل املديرية ممــا حلقها من دمار 
جراء دخول عصابات داعش االرهابية للمحافظة 
والعبث مبمتلكاتها، وسيساهم استئناف العمل 
فــي الدائرة على اســتقرار الوضــع االمني بعد 

عمليات التحرير في احملافظة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن وزيــر النقــل الكابنت كاظــم فنجان 
احلمامي، اجلمعة، عن نصب شاشــة عمالقة 
بطول )٣٠( متــراً ذات كفاءة HD عالية اجلودة 

في بوابة مطار بغداد الدولي.
وقال احلمامي ان الــوزارة قطفت ثمار رؤيتها 
املستقبلية، التي عصفت بالطاقات اإلبداعية 
الكامنة لديالقطــاع اخلاص،وجاءت هذه املرة 
 GFTC(في صورة التقدم الذي أحرزته شــركة
اآلن على تطوير  والتــي تشــرف   )Logistics

بوابات مطار بغداد الدولي.
وتابع الوزير ان هذه الشركة انضجت أفكارها 
بتسخير طاقات شركة )ألوان العراق( بنصب 
أطول شاشــة في بغــداد، وبانتــاج عراقي 
محلي ١٠٠٪ ، باشــراف املهندس واثق جعفر 

العبايچي.
واشار وزير النقل ان هذه بذرة واعدة غرستها 
وزارة النقل فــي هذا املوقع الذي ظل مهجوراً 
ألعــوام، مؤكــداً ان االبداع العراقــي لم ولن 
يتوقف عنــد حواجز الروتني والعقبات االدارية 
االخرى فــكان النجــاح حليف الذيــن قرروا 

االرتقاء نحو األفضل .

برهم صالح
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البصرة - سعدي السند:

النفــط املهندس جبار  وزير  أوعز 
اللعيبي الى شركة نفط البصرة 
بالعمــل احلثيث لتوســيع آفاق 
على  واالنفتاح  والشراكة  العمل 
واملؤسسات  العاملية  الشــركات 

العاملة في مجال الطاقة. 
وقال مدير عام شركة نفط البصرة 
املهندس أحسان عبداجلبار ان وزير 
بأن  اهم  النفط أكد لشــركتنا 
املبادرات التي يجب أن نركز عليها 
ووضع خطــط لتنفيذها من قبل 
االستخراجي  القطاع  شــركات 
هو هدف انتــاج مليون برميل من 
النفط اخلفيــف عاداّ هذا الهدف 
أن  من شأنه  الذي  باألستراتيجي 
يجعل من العراق أحد أهم محاور 
الطاقة في العالم وســيزيد من 
في  الطاقة  مســتهلكي  ثقــة 
الطاقة  عمالقة  كأحــد  العالم 

املؤثرين فيه .

تطوير القدرات االنتاجية 
للنفط اخلام وتعزيز االقتصاد 

الوطني
وقد طلب الوزير من نفط البصرة 
بصفتــه املنتــج االول للنفــط 
في العــراق اعــداد برنامج عمل 
اجلزء  حتقيــق  يشــمل  متكامل 
األكبر من هدف مليون برميل من 
منظومة  انشاء  مع  اخلام  النفط 
اخلزن والنقل والتصدير الستيعاب 
إنتاجها اجلديد والنفط املصدر لها 
من بقية الشركات االستخراجية 
التصدير  كونها متتلك منشــآت 

على البحر. 
نفط  الوزير شــركة  وجــه  كما 
باســتكمال  لالســراع  البصرة 
التزاماتها مع الشركات املشغلة 
اإلنتاجيــة وخصوصا  للحقــول 
لــوك اويل ، إكســون ، بــي بي .. 
لغرض ضمان تشــجيعهم ألداء 
تطوير  في  التعاقدّية  التزاماتهم 
قدراتهــم االنتاجية للنفط اخلام 
وتعزيز االقتصــاد الوطني اضافة 
للمضي بالسرعة املمكنة لفتح 
نشاط عمل موســع مع شركة 
شــيفرون لضمان حتقيق أهداف 

التنمية. 

مناقشة أدائية الشركات 
الروسية العاملة في العراق

وأضــاف مدير عام شــركة نفط 
البصرة بأنه التقــى وزير الطاقة 
الروســي علــى هامش اســبوع 
الــذي حضره  الروســي  الطاقة 
وزراء  وعدد من  الروســي  الرئيس 
النفط و رؤساء الشركات العاملة 

في مجال الطاقة.
وأكــد بأنــه التقى ضمــن وفد 
وزاري برئاســة وزير النفط اخلبير 
بوزير  اللعيبــي  جبــار  املهندس 
الطاقة الروســي وناقــش أدائية 
الشــركات الروســية العاملــة 
في العــراق و خصوصا شــركة 
لوك اويل وكيفيــة االرتقاء بها ، 
كما ناقش اهم مشــاريع تطوير 

الطاقات االنتاجية في البصرة ..
الروســي  وزير الطاقة  وقد أعرب 
العراقي  الوفد  عن سروره حلضور 
وعّده  الروسي  الطاقة  ألســبوع 
باملبادرة الطيبة على خطى تطوير 

لتعزيز  اخلبرات  وتبــادل  العالقات 
ومشــاريع  النفطية  الصناعــة 
الطاقــة فــي العراق علمــا بأن 
نفطية  استثمارات  لديها  روسيا 
كبرى في العراق تتضمن تشغيل 
اجلنوبية  احلقــول  أكبر  من  واحد 
فيه وهو حقل غرب القرنة /٢ عن 
طريق املشغل شــركة لوك أويل 

الروسية / 

أهمية التخطيط للصعود 
مبعدالت االنتاج كهدف 

استراتيجي وحيوي
وتابع عبداجلبار بأنه زار األســبوع 
املاضي هيئة تشغيل الرميلة في 
والتقى  اجلنوبية  الرميلــة  موقع 
املتقدم  واملالك  شــركة  باملقاول 
 BP في الهيئة وجرى خالل اللقاء
مناقشة خطط الصعود ملعدالت 
البالغ  االنتاج من املستوى احلالي 
١مليونا و470 الــف برميل يوميا 
وصوال الى ٢مليونــن و100 الف 

استراتيجي  كهدف  يوميا  برميل 
وحيــوي ألكبــر حقــول النفط 
املنتجة في البــالد وآليات حتقيق 

هذا الهدف التنموي الكبير ....
كما اطلع على اخلطط والبرامج 
بها  القيــام  املطلوب  الســاندة 
لضمــان حتقيق هــدف تصعيد 
زيادة  الطاقات االنتاجية و اهمها 
قدرات حقن املاء و تنفيذ محطات 
زيادة  و  حقن كبــرى في احلقــل 
قدرات انتــاج الطاقة الكهربائية 
مــن ) ١٥٠ ميجاواطــا احلاليــة( 
الى خمســة اضعافهــا وتوفير 
مالكات فنية وطنية في شــتى 
التخصصات لضمان القدرة على 
وتشغيل  املشاريع  برنامج  تنفيذ 
املنشــآت للهــدف اخملطــط له 
مليونــن و100 الف برميل يوميا( 
وهو مــا يتطلب حتقيــق برنامج 
تطويري كبير للمالكات الشــابة 
و ذوي االختصاصــات واملهــارات 
القابلــة للتطوير وذلــك لتجاوز 

عمالــة  لتشــغيل  االضطــرار 
اجنبية باعــداد كبيرة و لتحقيق 
تســهم  حقيقية  وطنية  نخبة 
املعيشة  في حتســن مســتوى 
البصرة  ابناء  لشريحة كبيرة من 

خاصة و العراق بصورة عامة .. 
يذكر أن حقــل الرميلة النفطي 
النفطية  احلقــول  أكبر  من  يعد 
في املنطقة ويعد العمود الفقري 
ملعدالت االنتاج احلالية في العراق 

.

مناقشة زيادة الطاقات 
االنتاجية بحقل الزبير النفطي 

غرب البصرة
برفقة معاونيه  زار  أنه  الى  وأشار 
حقل الزبير النفطي غرب البصرة 
احلقل  املتقدم في  باملالك  والتقى 
ومناقشة   ENI. املشــغل   وادارة 
الطاقات  زيــادة  مشــاريع  تقدم 
الردهة  بناء  ومشــروع  االنتاجية 
االضافية في مستشفى الطفل 

 Petscan في البصرة و مستشفى
لفحص االمراض السرطانية قرب 
متت  فيما  التعليمي.  مستشفى 
مناقشــة خطط تطوير املالكات 
املتفق  برنامج االحالل  و  الوطنية 
على تنفيذه ملــلء املواقع احليوية 
واملهمــة في هيــكل ادارة احلقل 
باملالك العراقــي اضافة الى زيارة 
موقــع مشــروع محطــة انتاج 
الطاقــة الكهربائية حلقل الزبير 
بطاقــة تصميميــة قدرها ٦٠٠ 
.GEميجاواط و املنفذة من املقاول

ومت خــالل الزيــارة ايضا دراســة 
حتديات اكمال املشروع خالل املدة 
احملددة وامكانية تطوير االداء بغية 
هدف تشغيل احملطة قبل موسم 
الصيف املقبل وذلك الهمية ذلك 
لتأمن مصدر الطاقة املستدامة 
اخلام  النفــط  انتــاج  ملنشــآت 
للشركة فضال عن الدعم الكبير 
للشــبكة  الناقصة  الطاقة  في 

الوطنية. 

تنفيذ المزيد من المبادرات والخطط التي تجعل
 من العراق أحد أهم محاور الطاقة في العالم

مدير عام شركة نفط البصرة :

عد مدير عام نفط 
البصرة هذا الهدف 

باالستراتيجي الذي 
من شأنه أن يجعل 

من العراق أحد أهم 
محاور الطاقة في 
العالم وسيزيد من 

ثقة مستهلكي 
الطاقة في العالم 

كأحد عمالقة الطاقة 
المؤثرين فيه

األحد 7 تشرين األول 2018 العدد )4031(

»الشعبية« تفتتح 
جناحا خاصا في مركز 

بغداد للعالج اإلشعاعي 

صحة نينوى تشارك في 
االجتماع السنوي للفيدرالية 

الدولية لجراحة السمنة

الصناعة تجّهز ماء 
كركوك بمجّمع تصفية 

سعة ٥٠م٣/سا

بغداد - الصباح الجديد:
قررت دائــرة العيادات الطبية الشــعبية فتح 
جناح خاص في مركز بغداد للعالج اإلشعاعي 
والطب النووي في دائرة مدينة الطب بعد أوقات 

الدوام الرسمي .
وقال مديــر عام الدائرة الدكتور شــاكر احمد 
احلاج اســتناداً إلــى بيــان وزارة الصحة دائرة 
التخطيــط وتنمية املوارد قــررت الدائرة فتح 
جناح خاص في مركز بغداد للعالج اإلشعاعي 
والطــب النووي فــي دائرة مدينــة الطب بعد 
أوقات الدوام الرســمي ، مشيرا إلى تخصيص 
25 ســريرا من أســرة املركز الوطني لألمراض 
الســرطانية في مدينة الطــب ملراجعي مركز 
بغداد للعالج اإلشعاعي والطب النووي وحسب 

ما تقتضيه املصلحة العامة .
وذكر احلاج أن افتتاح ردهــات األجنحة اخلاصة 
في املستشــفيات احلكومية جاء بسبب كثرة 
الطلب على الرقود فيها من قبل املرضى نظرا 
للخدمات املتميزة التي تقدم فيها تضاهي ما 

موجود في القطاع اخلاص وبأسعار مناسبة .

بغداد - الصباح الجديد:
شــاركت اللجنة التخصصية جلراحة الســمنة 
في املستشــفى اجلمهوري التعليمي ضمن دائرة 
صحة نينوى في االجتماع السنوي ٢٣ للفيدرالية 
في   IFSO-Dubai-2018 السمنة  جلراحة  الدولية 

دولة االمارات العربية املتحدة.
حيث مت قبول ٨ بحــوث الطباء عراقين وهي اكبر 
مشــاركة للعراق في هذا احملفــل الدولي لعالج 
الســمنة حيث مت قبول ٣ بحوث لاللقاء و٥ بحوث 
للبوســتر وقد نالــت البحوث االهتمــام والثناء 
كان اطباؤنا ممثلــن رائعن لبلدنا العراق وملدينتنا 
املوصل ودائرة صحة نينوى واملستشفى اجلمهوري 
التعليمي صاحبة الفضل االكبر والشــكر لكل 
من ساعدنا واسهم باجناح هذه املشاركة الرائعة. 

بغداد - الصباح الجديد:
أكد املهندس حامد سليمان ســرحان مدير عام 
شــركة الفارس العامة قيام مالكات الشــركة 
بتصنيع وجتهيز مجمع تصفية مياه سعة ٥٠م٣/

سا)االمنوذج االســباني(وبعدد )1( لصالح مديرية 
ماء محافظة كركوك .

وذكر سرحان في تصريح للمركز اإلعالمي في وزارة 
الصناعة واملعادن بأن مدة جتهيز مجمع التصفية 
)٤٥( يوما عمل فعلي بدءا من تاريخ توقيع العقد 
وتبلغ قيمة العقد للتصنيع والتجهيز 60 مليون 
دينار ، وأكد خالل حديثه بالتزامات شركة الفارس 
العامة بتجهيــز احلصى والرمــل اخلاصة بفالتر 
الترشــيح وأن فترة الضمان لهــذا اجملمع تبلغ 3 
أشــهر من تاريخ تســلم الوحدة اجملمعة على ان 
ال تزيد فترة التشــغيل علــى )٦٠( يوما من تاريخ 
تســلم الوحدة اجملمعة في موقع شركة الفارس 

العامة .
وأكد مدير عام الشــركة بتعهد شركته بفحص 
وحدات التصنيع ومعداتها داخل شــركة الفارس 
العامة قبل تســلم وحــدات التصنيع للجهات 
املستفيدة مع حترير شهادات الفحص الهندسي 

وإجناز التصنيع .
وتعد شركة الفارس العامة إحدى تشكيالت وزارة 
الصناعة واملعادن واملتخصصة بتكنولوجيا املياه 
متمثله بوحدات تصفية املياه بالسعات اخملتلفة 
إضافــة لصناعة املعــدات الهندســية الثقيلة 
والتشــغيل امليكانيكي املبرمج بشــتى أنواعه 
)التشغيل الثقيل واملتوسط(ومتتاز الشركة مبالك 

العمل الفنية املتقدمة ذات اخلبرة الطويلة .
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بغداد - الصباح الجديد:

افتــح محافــظ البنــك املركــزي 
العراقــي د . علي العــالق مصرف 
حمورابي اجلسري، في خطوة االولى 
من نوعها حلمايــة اجلهاز املصرفي، 
منتجات  وتقدمي  العمل  الى  وعودته 

تدعم االقتصاد الوطني . 
واكد محافظ البنــك املركزي علي 
العــالق في كلمة له خــالل افتتاح 
مصرف حمورابي التجاري )اجلسري ( 
ان هذه اخلطوة هي من خطوات التي 
تنتظر متابعة لكونها اول جتربة في 
العراق بأنشاء مصرف جسري ضمن 
التي  واالهداف  واملتطلبات  شــروط 

صممت لهذا العمل ». 
واضاف العالق ان » هذا العمل يأتي 
جتســيدا وموافقــا لوظيفة البنك 
املركزي العراقي بصفته الســلطة 
املعنية بتحقيق االستقرار للقطاع 
نركــز عليه  املصرفي وهــذا هدف 
بشــكل كبيــر من خــالل متابعة 
ومراقبــة املصــارف ومحاولة ايجاد 

احللول املناســبة للحاالت التي يتم 
تشخيصها. 

وتابع العالق ان مســألة اســتقرار 
واوجه  ابعاد  تأخذ  املصرفي  القطاع 
شــتى وهذا بعد من االبعــاد التي 
نقوم بــه اليوم من خــالل احلفاظ 
على حقوق املودعن في املصارف في 
سبيل ان ال يحصل ضرر للمسهمن 
او اجلهات االخرى »، مضيفا ان كثيرا 
من الدول حتصــل فيها حاالت تعثر 
وافالس مصــارف لكن سياســتنا 
البنك املركــزي العراقي نحاول  في 
الذهاب الى ابعــد املديات ونتحمل 
الصعــاب واملتابعــة لبعض اوضاع 
املصارف للحيلولة من دون وصولها 
الــى مرحلة التصفيــة او اإلفالس 
وهذا ينم عن وعي ملؤسســة البنك 
االســتقرار  حتقيق  الهمية  املركزي 
وجتنــب حدوث  املصرفي  للقطــاع 
اي اثار ذات طابــع اقتصادي او مادي 
وخدمي ». من جانبه قال املستشار 
املالي لرئيس الوزراء د. مظهر محمد 
صالح يعد املصرف اجلسري االمنوذج 
املالي االول في العراق الذي جنم عن 

املصارف  لقانون  الدقيــق  التطبيق 
العراقية رقم ٩٤ لســنة ٢٠٠٤ في 
معاجلــة ظاهرة االخفــاق املصرفي 

من دون اللجوء الى التصفية ، مبينا 
انه ميثل جناحاً متميزاً يعد االول من 
نوعه تسجله السلطة النقدية في 

انقاذ املصرف املتعثــر واعادة احلياة 
الى نشاطاته املالية واالنتقال به من 
مرحلة الوصاية الى مرحلة املصرف 

اجلســري اي بــدالً مــن التصفية 
واوضح  ذكرنا سلفاً.  القسرية كما 
يأتــي مصــرف حمورابــي بــادارة 
مصرفيــة عريقة ورائــدة ومبيزانية 
عمومية نظيفة وشــبكة مودعن 
ومساهمن اقوياء عبر تأسيس اطار 
لواحدة  الثقة  اســتعادة  من  فاعل 
من املصارف االهلية املتعثرة سابقاً 
جراء ســوء االدارة، وبذلك استطاع 
البنك املركــزي العراقي من احلفاظ 
على حقوق امللكية املتمثلة بشبكة 

املسهمن وضمان ودائع اجلمهور. 
واشــار الى ان االدارة اجلديدة تسعى 
الى تطبيق معايير االمتثال والرقابة 
الداخلي ومعايير احملاسبة  والضبط 
املراسلن  شبكًة  وتأسيس  الدولية 
مع املصارف العامليــة وتبني قواعد 
كافــة  باشــكالها  اخملاطــر  ادارة 
والســيما في مجــال ادارة االئتمان 
والســيولة وكفاية راس املال، فضالً 
عن تطبيــق معايير احلوكمة اجليدة 
واللوائــح الرقابيــة الناظمــة لها 
والقائمــة على مبدأ فصــل االدارة 
عن حقوق امللكيــة لتفادي تضارب 

املصالح املصرفية وحتقيق املشاركة 
في اخملاطر بن االدارة واصحاب حقوق 
امللكية من خالل اجتماعات الهيئة 
تعزيز  وكذلــك  للمصرف  العامــة 
الهيئة  امــام  واملســألة  االفصاح 
حمورابي  مصــرف  بكــون  العامة 
الوليــد القوي والشــرعي للنظام 

املصرفي العراقي .. 
الــى ذلك قال رئيــس منتدى بغداد 
االقتصــادي فارس ال ســلمان يعد 
املصرف اجلسري محور إلعادة الثقة 
ودائع  ويؤمن  واجلمهور،  املصارف  بن 
الزبائن بشكل كامل بعد ان شارك 
املركــزي بـ ٥٠ مليــار دينار في راس 
مال املصــرف، الفتا الــى ان االدارة 
تكون مشــتركة بن البنك املركزي 

واصحاب رأس مال. 
ان االدارة  الــى  املنتدى  ولفت رئيس 
تعمل على النهــوض باملصرف الى 
ان تتساوى قيمة أسهمه السوقية 
مع القيمــة الدفترية بعد ذلك تتم 
اعــادة مبلغ املركزي الذي شــاركه 
براس املال، ويدار من قبل فريق يتمتع 

باخلبرة والدراية . 

تقرير

العالق : المصرف الجسري أول تجربة بالعراق إلنقاذ المصارف والمودعين 

جانب من االفتتاح

جانب من زيارة مدير عام شركة نفط البصرة برفقة معاونيه حلقل الزبير النفطي

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الشــركة العامة للمعارض 
واخلدمــات التجاريــة العراقية في 
اختتــام فعاليــات  التجــارة  وزارة 
امللتقى الدولي العشرون للسياحة 
شركة  بشــاركة  والعمرة  العربية 
في  متخصصة  وعربيــة  عراقيــة 
مجال السياحة والسفر الذي اقيم 
علــى ارض معرض بغــداد الدولي 
وللفترة مــن 29-9/30/ 2018 والذي 
لتنظيم  اســفار  نظمته شــركة 

املعارض.
وقال مدير عام الشــركة املهندس 
هاشــم محمــد حــامت ان امللتقى 
شــاركت فيــه كبرى الشــركات 

والعربيــة  الســعودية  والفنــادق 
الســياحة  مجال  فــي  العاملــة 
والســفر والعمرة والطيران والنقل 
اللتقاء  فرصــة حقيقية  ميثل  وانه 
الســياحة  مجال  في  القرار  صناع 
العربيــة مــن اجل تبــادل اخلبرات 
وحتقيــق الفرص االســتثمارية في 

مجال السياحة والفندقة .
مــن جانبه اكد رئيــس هيئة احلج 
والعمرة الشيخ خالد العطية خالل 
العراق شــهد  ان  املعــرض  افتتاح 
التي  15 املاضية  الـــ  خالل االعوام 
اعقبــت التحرير مــن النظام املباد 
تطورا ايجابيا ملحوظا في مواسم 
االعداد  ناحيتي  مــن  والعمرة  احلج 

الكبيرة التي اتيح لها اداء فريضتي 
احلج والعمرة مقارنة مبا كانت عليه 
ســابقا، وحســن التنظيم وجودة 
اخلدمات التــي تقدم جلموع احلجاج 

واملعتمرين العراقين.
امللتقــى  ان   " العطيــة  واضــاف 
الدولي هــذا يحــدث الول مرة في 
العــراق ويســعى الــى اســتمرار 
عقد هــذه املؤمتــرات والندوات في 
العــراق الهميتهــا في فتــح باب 
التسويق لبرامج شــركات العمرة 
الراغبن  العراقيــن  للمعتمريــن 
بــأ داء هذه الفريضــة ، وان الهيئة 
ســاندة وداعمة لشــركات العمرة 
فــي عملها من اجــل تقدمي افضل 

اخلدمات للمعتمرين العراقين، ولن 
تبخل عليها باي جهد او مساعدة، 
االلتزام بجميع  اجلميــع  وتأمل من 
التي تصدرها  والتعليمات  االنظمة 
الســلطات اخملتصة فــي اململكة 

العربية السعودية.
هــذا وحضرحفل افتتــاح امللتقى 
لشــركات  العشــرين  الدولــي 
الســياحة العربية والعمرة كل من 
رئيس هيئة احلج والعمرة الشــيخ 
د. خالــد العطيــة واالمــن العام 
جمللس الوزراء د.مهدي العالق ورئيس 
مجلس محافظة بغــداد  د. رياض 
العضاض وعدد من أعضاء مجلس 

النواب العراقي . 

اختتام فعاليات الملتقى الدولي 
بغداد - الصباح الجديد:العشرين للسياحة العربية والعمرة

عقــدت وزارة العمــل والشــؤون 
وزارة  بالتعاون مــع  االجتماعيــة 
النفــط ورشــة عمــل لبحــث 
املرافقة  واملعوقــات  املشــكالت 
الجــراءات اســتحصال اجــازات 
والضمــان  لالجانــب  العمــل 
الشركات  ملنســوبي  االجتماعي 

النفطية.
وبن وكيــل وزارة العمــل اهمية 
اقامة الورشــة ملناقشة املواضيع 
التي  العمــل  بــوزارة  املتعلقــة 
النفطية  الشركات  تعترض عمل 
املناســبة  احللول  اليجاد  ســعيا 
لها مبا يســهم في دعم املشاريع 
النفطية، الفتا الى ان الوزارة تتابع 
القضايا  بشكل مســتمر جميع 

املتعلقة بشؤون العمالة االجنبية 
الوافدة الــى العراق من خالل فرق 
التفتيش التابعــة لها فضال عن 
التنســيق مــع اجلهــات املعنية 

بتشغيل العمال االجانب. 
من جانبه اوضح مديــر عام دائرة 
االجتماعي  والضمــان  التقاعــد 
علي احللو ان الوزارة حققت تعاونا 
مشتركا مع وزارة النفط بخصوص 
العمالة االجنبية في الشــركات 
الى  االعمام  خــالل  من  النفطية 
الشركات العامة واملعاهد واملراكز 
التابعة لها بتزويد الوزارة بالبيانات 
املتعلقــة بالشــركات والعاملن 
فيها واملتعاقدة معها لتســهيل 
االجــراءات املتعلقــة بعملهــم 

وضمان حقوقهم. 

ورشة تبحث معوقات عمل األجانب 
من المنسوبين للشركات النفطية

بمشاركة 64 شركة عراقية وعربية 
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شؤون عربية ودولية6

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أِمل وزير اخلارجية املغربــي ناصر بوريطة، بأن 
ُتــّدث أوروبا رؤيتها ألفريقيــا وتقيم مع بالده 
شــراكة »الند للنــد« في مجــال إدارة تدّفق 
املهاجرين، في وقت اشتد أخيراً ضغط الهجرة 

على اململكة. 
وســأل الوزير في مقابلة مــع صحيفة »دي 
برس« النمسوية: »هل نحن شريك حقيقي أم 
مجرد جار نخشاه؟«. وأضاف الوزير الذي يدعو 
إلى شــراكة »ثقة« ومن »الند للند« مع أوروبا 
قائالً: »ال ميكن أن يُطلب من املغرب أن يساعد 
في مشــكلة الهجرة ومكافحة اإلرهاب مع 

معاملة البلد كمجرد شيء«. 
وأكد معارضته فكرة مراكز اإليواء خارج االتاد 
األوروبي، والتي ينوي االتاد إقامتها جلعل إدارة 

تدّفق املهاجرين تتم خارج حدوده.
ورأى بوريطــة أن هنــاك فــي أوروبــا »ظرفاً 
سياســياً يجعل املشكلة أكثر أهمية مما هي 
في الواقع«، مذكراً بأن »القسم األساسي من 
الهجرات في أفريقيا، أي 84 في املئة منها يتم 

داخل القارة وليس في اجتاه أوروبا«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــف نائب وزير اخلارجية الروسي، ميخائيل 
بوغدانــوف، أن جميع االتفاقــات اخلاصة بإدلب 
الســورية، هدفها الرئيســي هو القضاء على 
بؤرة اإلرهابيني، وتدمير املسلحني الذين ال يلقون 

أسلحتهم هناك.
وقــال بوغدانــوف الذي يشــغل أيضا منصب 
املبعوث اخلاص للرئيس الروســي إلى الشــرق 
األوســط، لوكالة Novosti امس الســبت، إن 
موسكو تأمل في أن يتم تنفيذ هذه االتفاقات 

بحذافيرها.
وأضاف في مقابلة على هامش املنتدى الدولي 
»حوار احلضــارات«: »نواصل االتصاالت، ونواصل 
العمل مع الشــركاء األتراك وفق اتفاقيات 17 
سبتمبر. نحن بحاجة إلى توضيح تفاصيل من 
قواتنــا، الذين هم على اتصــال وثيق مع أنقرة. 
أعتقد أن العمل مســتمر، دعونــا نأمل في أن 
كل شيء مت التوافق عليه في مذكرة سوتشي 

سيتم تنفيذه«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حاول خبراء األمم املتحدة للمناخ امس الســبت 
اختتام اجتماع التصديق على آخر تقرير علمي 
بشأن االحترار املناخي الذي عطلته احتجاجات 
عبرت عنها اململكة السعودية، وفق ما علم من 

عدد من املشاركني.
وقــال مراقب طلب عدم كشــف هويته »نحن 
قلقون جدا لرؤية بلد واحد يهدد بتعطيل تبني 
تقرير خــاص للخبراء اذا لم يتــم تغيير نتائج 

علمية او حذفها كما يطلب«.
وبحسب الكثير من املشاركني فان األمر يتعلق 
باململكة الســعودية اول مصدر عاملي للنفط 
اخلام والتــي عملت بانتظام فــي املاضي على 
تعطيل عمل االمم املتحدة ضد التغيير املناخي 
ســواء تعلق األمر بتقارير اخلبــراء او مبفاوضات 
التوصل الــى اتفاق خلفض انبعاثــات الغازات 

املسببة لالحترار املناخي.
وتأخــر اختتام االجتمــاع املغلق بــني العلماء 
وممثلي 126 دولة الــذي كان يفترض ان مت امس 
االول اجلمعة واستمر طوال الليل قبل ان يحتج 
الوفد الســعودي صباح الســبت على االبقاء 
على فقرة كاملة في آخر حصيلة علمية حول 

االحترار املناخي، بحسب املصادر ذاتها.

المغرب يأمل بشراكة 
متوازنة مع أوروبا في 

ملف المهاجرين

روسيا تستهدف القضاء 
على بؤر اإلرهاب من اتفاقها 

مع تركيا بشأن ادلب

احتجاج سعودي يؤخر 
اجتماع خبراء األمم المتحدة 

حول االحترار المناخي

متابعة ـ الصباح الجديد:

جدد حلف شمال األطلسي »الناتو« 
اســتعداده لدعم ليبيا إلعادة بناء 
أجهزتهــا األمنيــة والعســكرية 
بهدف حفظ األمن واالستقرار. في 
غضون ذلك، كشف رئيس احلكومة 
املوقتة عبــداهلل الثني التي تتولى 
ليبيا،  السلطة في مناطق شــرق 
الهيئة  إلــى  تعليمات  أصــدر  أنه 
العامــة للمواصــالت والنقل بـــ 
مطار  من  اجلويــة  الرحالت  »تويل 
بنينا في بنغازي إلى مطار األبرق في 
البيضاء«، فيما ال يزال مصير نائب 
رئيس جهاز االســتخبارات العامة 
اللــواء أحمد  الليبي،  اجليــش  في 
العريبــي وجنله غير معــروف، بعد 
تعرضهما للخطف مطلع األسبوع 
اجلاري، من قبل مجموعة مسلحة 
مجهولة. ويعــد العريبي من أهم 
الشخصيات العسكرية في مدينة 
بنغازي واملنطقة الشــرقية لليبيا، 
وهو مقــرب جداً مــن قائد اجليش 
الليبي املشير خليفة حفتر. وأعرب 
مجلس النــواب الليبي أمس االول 
واســتنكاره  إدانته  ، عــن  اجلمعة 
األجهزة  داعيــاً  العريبــي،  خطف 

األمنية إلى كشف مصيره.
وأكد األمني العام لـ »األطلســي« 
ينــس ســتولتنبيرغ، خــالل مؤمتر 
صحافــي بعد اجتمــاع وزراء دفاع 
احللف في بروكسيل أول من أمس، 
أن الناتو ال يعرض تدريب قوات ليبية، 
لكّنه على استعداد ملساعدة ليبيا 
على إعادة بناء وتأهيل مؤسساتها 
وتديــًدا  واألمنيــة  العســكرية 
لدعم  األمن  وأجهــزة  الدفاع  وزارة 
االســتقرار داخلها، مشيراً إلى أنه 
)احللف( »يولــي أهمية كبيرة ملركز 
القيــادة اخلــاص باجلــوار اجلنوبي، 
الذي بات يعمل انطالًقا من مدينة 
نابولي في إيطاليــا، قائالً إّنه »أداة 

رئيسة في مجال تعامل احللف مع 
التهديدات القائمة جنوبًا«.

إلى ذلــك، قــال رئيــس احلكومة 
املوقتة عبداهلل الثني خالل اجتماع 
في وزارة الداخليــة، إنه اتخذ قراره 
بتحويل الرحــالت اجلوية من مطار 
إلــى مطار األبرق  بنينا في بنغازي 
بالبيضاء، »بســبب الفساد وسوء 
وتعطيل  بنينــا  فــي مطار  اإلدارة 
أهالي  مصالح النــاس«، مطالبــاً 
بنغازي بـ »مســاندة قوى األمن في 
الذي  الفســاد  ومنع  املطار  حماية 
يحدث من خاللــه تالعب في آليات 

سفر املوطنني«.
على صعيد آخر، ال يزال مصير نائب 
رئيس جهاز اخملابرات العامة باجليش 
اللواء أحمــد العريبي غير  الليبي، 
معروف. وخطف العريبي الذي يعّد 
من أهم الشــخصيات العسكرية 
الشــرقية  واملنطقة  بنغــازي  في 
لليبيــا، فجر يوم االثنــني املاضي، 
بعدما اقتحم مسّلحون مجهولون 
منزله، وقاموا باعتقاله برفقة جنله 

ونقلوهما إلى جهة مجهولة.
وارتفعت نــداءات مطالبة بضرورة 
تدخــل الســلطات اخملتصة لفتح 

تقيق في عملية اخلطف الغامضة 
عسكرياً  مسؤوالً  استهدفت  التي 
ومكان  مصيره  عن  والكشف  بارزاً، 
احتجازه وأسباب خطفه ودوافعه. 

رئيس  برقــة،  إقليم  نواب  وناشــد 
األعلــى للجيش  والقائد  البرملــان 
الليبــي عقيلة صالح، الكشــف 
ومخاطبة  العريبــي،  مصيــر  عن 
اجلهات املعنية بالتحقيق واملتابعة 
ومحاســبة امليليشــيات املارقــة 
املســؤولة عــن عمليــة اخلطف، 

والعمل على إطالق سراحه.
حلقوق  الوطنية  اللجنــة  وطالبت 

األمنية  األجهزة  ليبيا،  في  اإلنسان 
في مدينة بنغازي، والقيادة العامة 
التدخل،  بسرعة  املسلحة  للقوات 
للكشف عما حدث للعريبي وجنله 

ومعرفة مصيرهما.
وتولــى فــي العــام 2017 منصب 
عميــد بلدية بنغــازي، قبل أن يتم 
تكليفه مبنصــب نائب رئيس جهاز 

اخملابرات العسكرية.
»ســي  منظمة  أعلنت  إنســانياً، 
أن  األملانية غيــر احلكومية  ووتش« 
سفينة انسانية جديدة استأجرتها 
جمعيــات عــدة وترفــع العلــم 

اإليطالــي، فــي طريقهــا للقيام 
بدوريات قبالة ليبيــا. وتزامن ذلك، 
مع عــودة الســفينة »أكواريوس« 
أهم ســفينة انسانية ناشطة في 
إلى  املتوسط  األبيض  البحر  وسط 
بعدما  الفرنسي،  ميناء مرســيليا 

خسرت تسجيلها في بنما.
وكشفت اللجنة الدولية للصليب 
األحمر في ليبيا أمس، عن تقدميها 
مســاعدات إنســانية ألكثــر من 
النازحــني  49.000 شــخص مــن 
وإليها  درنة  مدينــة  من  والعائدين 

خالل العام احلالي.

إلعادة بناء أجهزتها األمنية والعسكرية بهدف االستقرار

»األطلسي« يجدد استعداده لدعم األمن في ليبيا

أصدر تعليمات 
إلى الهيئة العامة 

للمواصالت والنقل 
بـــ »تحويل الرحالت 

الجوية من مطار 
بنينا في بنغازي إلى 

مطار األبرق في 
البيضاء
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
شــدد رئيس املفوضيــة األوروبية 
جان كلود يونكر على ضرورة جناح 
من  بريطانيا  خــروج  مفاوضــات 
االتاد األوروبــي )بريكزيت(، معرباً 
عن أمله بالتوصــل إلى اتفاق في 
تشــرين الثاني املقبل، فيما لفت 
مفاوضي  أبــرز  بارنييه،  ميشــال 
االتاد، إلى أهمية إبرام اتفاق ملزم، 
لتجّنب حدود »مدمرة« للتكتل مع 

إرلندا الشمالية.
وقال يونكر أمام البرملان النمسوي: 

ســهلة،  ليســت  »املفاوضــات 
وعلينا اإلقرار بأننا تلقينا إشــارات 
متباينة من لندن. هناك جوقة غير 
احلكومة  ضمن  األحلان  متجانسة 
ترتيبهــا  ونحــاول  البريطانيــة، 
لتصبح حلناً متناغماً«. وأعرب عن 
بأن تقق املفوضية األوروبية  أمله 
في وقت قريب »تقّدماً كافياً، ميكن 

رؤية نتائجه في تشرين الثاني«.
إلى  ديبلوماســية  ولفتت مصادر 
تفاؤل في بروكســيل، في شــأن 
»الطالق«  »قريب جداً« على  اتفاق 

مــع بريطانيا، ما يعنــي احتمال 
التوصــل إلــى حّل مللــف احلدود 

اإلرلندية.
في الســياق ذاته، كتــب بارنييه 
التقــى قادة  أنــه  علــى »تويتر« 
ونوابــاً مــن األحــزاب اإلرلنديــة 
»مناقشة  لـ  األربعة،  الشــمالية 
بريكزيــت،  مفاوضــات  مســار 
إلرلندا  القانوني  الدعــم  وأهمية 
الشــمالية«. وســيلتقي بارنييه 
الثالثاء املقبــل املقبل قادة »احلزب 
أبــرز  الوحــدوي«،  الدميوقراطــي 

الوزراء  لرئيســة  احلليفة  األحزاب 
البريطانيــة تيريــزا مــاي، والذي 
يعارض بشــدة اقتراحــه »دعماً« 
االتاد  قواعــد  بتطبيق  يقضــي 
األوروبي على إرلندا الشــمالية، ال 
على البّر الرئيــس البريطاني، في 
حال فشــل لندن وبروكسيل في 
إبرام اتفاق على حرية التجارة بعد 

»الطالق«.
دونالد  األوروبي  اجمللس  رئيس  وكان 
توســك أكد مســاندة جمهورية 
إلى  العــودة  رفضها  فــي  إرلندا، 

ونقاط  وحواجــز  حــدود  إقامــة 
تفتيــش، كانت قائمــة بني دبلن 
اتفاق  وبلفاســت، قبــل توقيــع 
أنهى  الذي  العظيمــة«  »اجلمعة 
نزاعاً في اجلزيرة عــام 1998، ودعا 
ماي إلى العمــل لتقدمي اقتراحات 
جديدة لـــ »بريكزيت«. وقال خالل 
الوزراء اإلرلندي  اســتقباله رئيس 
ليــو فارداكار: »كنــت رئيس حزب 
لـ15 سنة، وأعرف كيف جتري األمور 
داخل األحزاب. ولكــن بعد انتهاء 
أعمال مؤمتر حزب احملافظني، علينا 

أن نعود إلى العمل. قول احلقيقة، 
ولو كانت صعبة ومزعجة، أفضل 
الســبل إلبداء احترام للشــركاء. 
التي  بالعاطفة  املشحونة  احلجج 
تتحدث عــن الكرامة تبدو جذابة، 
لكنها ال تسّهل التوصل التفاق«. 

ورأى أن »ال طائل من مالحظات غير 
مقبولة توتــر األجواء، وتبّدد مزيداً 
من الوقت«، وتابع: »ما نحتاجه هو 
تقيق أكبر مقدار من التقّدم، قبل 
اجتماع اجمللــس األوروبي« املرتقب 

في 18 الشهر اجلاري.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
استدعت روسيا السفير الهولندي 
في موسكو، بعد إعالن السلطات 
الهولنديــة إحباطها في نيســان 
املاضي، محاولة عمالء استخبارات 
حظــر  منظمــة  اختــراق  روس 
واعتقالها  الكيماوية،  األســلحة 
وطردهم، وســط حملة  منهم   4

دولّية تنّدد بسلوك موسكو.
أكدت  الروســية  اخلارجية  وكانت 
أن ما حصل »عمــل دعائي موجه 
ضد بالدنا«، وتابعــت: »كّررنا مراراً 

لهولندا، مبــا في ذلك عبر القنوات 
الديبلوماسية، أن حملة مناهضة 
لروســيا أُطلقــت فيهــا، تضــّر 

بالعالقات الثنائية«.
وسألت: »ملاذا انتظرت هولندا نحو 
6 أشهر لنشر املعلومات عن طرد 4 
روس؟«، الفتة إلى صلة ببدء الدورة 
املقبلــة ملنظمة حظر األســلحة 
الكيماويــة الثالثاء  املقبل، تبحث 
في متويل آلية جتيز للمنظمة تديد 
»املذنبني« في حال حصول هجمات 
كيماوية، معتبرة أنها آلية »تتنافى 

ومعايير القانون الدولي )لكن( دوالً 
غربية تطالب بها بإحلاح«. 

وأضافت: »مؤكد أن هذا الدفق من 
املعلومات ال يعدو كونه مرحلة في 
سياق تأمني ظرف سياسي ضروري 
لتنفيذ هذه املبادرة غير القانونية«.
إلى ذلك، انضمت أملانيا إلى الدول 
املنددة بـ »إدارة روسيا حملة عاملية 
للقرصنة اســتهدفت مؤسسات، 
بينهــا هيئات رياضيــة ملكافحة 
طاقة  وشركة  املنشطات،  تعاطي 
األســلحة  حظر  ومنظمة  نووية، 

الكيماوية«. 
وقال ناطق باسم احلكومة األملانية: 
»نثــق متاماً في تقومي الســلطات 
البريطانيــة والهولندية. احلكومة 
)األملانية( أيضاً شــبه واثقة من أن 
حملة  وراء  الروسية  االستخبارات 

القرصنة«.
اخلارجية  باسم  الناطقة  رأت  كما 
الفرنســية أّن »الوقائــع املذكورة 
خطرة ومقلقة«، وأضافت أن باريس 
»تعرب عــن تضامنها الكامل مع 
حلفائها، ومــع املنّظمات الدولية 

املستهدفة بهجمات مشابهة«.
وكانــت الُســلطات الهولنديــة 
الــروس  العمــالء  أّن  كشــفت 
بتجهيزات  أعّدوا ســيارة محملة 
ســّيارات  موقف  في  إلكترونيــة 
فندق، قرب منظمة حظر األسلحة 
الكيماويــة في الهاي، في محاولة 
لقرصنــة نظامهــا املعلوماتــي، 
ُتّقق في  املنّظمــة  فيما كانــت 
الروسي  العميل  تســميم  حادث 
سكريبال  سيرغي  السابق  املزدوج 
بغاز األعصاب »نوفيتشــوك« في 

كيماوي  هجــوم  وفي  بريطانيــا، 
مفترض في منطقة دوما السورية، 
نسبه الغرب إلى القوات السورية.

كما اتهمت واشنطن 7 ضباط في 
االستخبارات الروسية بالتخطيط 
الختراق شبكات كومبيوتر وسرقة 
بيانات من شــركة »وستنغهاوس 
ومن  النووية«،  للطاقــة  إلكتريك 
اســتخدام  ملكافحــة  وكاالت 
املنشــطات، ومن اتادات رياضية، 
ومــن منظمــة حظر األســلحة 

الكيماوية.

أوروبا تنتقد عدم انسجام طروحات الحكومة البريطانية

موسكو تربط ملف »الهجمات اإللكترونية« بقضية ليست قانونية 

متابعة ـ الصباح الجديد:

خلص تقرير جديد أعّدته وزارة الدفاع 
األميركيــة )البنتاغون( إلى أن الصني 
تشــّكل »خطراً كبيراً ومتزايداً« على 
إمدادات ضروريــة للجيش األميركي. 
فــي الوقــت ذاتــه، نشــرت وكالة 
»بلومبرغ« تقريراً أفاد بأن جواســيس 
صينيني دّســوا رقائق كمبيوتر داخل 
»أمازون«،  و  »أبل«  معدات لشــركَتي 
ووكاالت  30 شركة  نحو  تستخدمها 

حكومية أميركية.
ولفــت تقريــر البنتاغون إلــى نحو 
300 نقطة ميكــن النفاذ من خاللها، 
تؤثــر في مواد مهمة جــداً ومكّونات 
ضروريــة للجيش األميركــي، مرّكزاً 
في شــكل خاص على الصني، في ما 
بالهيمنة على إمدادات عاملية  يتعّلق 
ضرورية في التطبيقات العســكرية 
إلــى وجود  األميركيــة. كما أشــار 
بكني على الســاحة العاملية، في ما 
من  معينة  أنــواع  بإمــدادات  يتعلق 

اإللكترونيــات، وكذلك مواد كيماوية 
مستخدمة في الذخائر األميركية.

النقــاط  التقريــر: »مــن  ووَرد فــي 
املهمــة، أن الصــني تشــكل خطراً 
كبيــراً ومتزايــداً علــى توريــد مواد 
اســتراتيجية  تُعتبر  وتكنولوجيــات 
األمن  إلى  بالنسبة  األهمية  وشديدة 

القومي األميركي«.
في السياق ذاته، نفت »أبل« و »أمازون« 
تقريراً نشــرته »بلومبــرغ«، نقل عن 
17 مصــدراً من أجهزة اســتخبارات 
وشركات، تأكيدهم مزاعم حول رقائق 
دّســها جواسيس صينيون  كمبيوتر 
في معدات نحو 30 شــركة ووكاالت 

حكومية أميركية.
وأفــاد التقرير بأن »وحــدة من اجليش 
الصينــي تســّللت إلــى سلســلة 
إمداد خاصة بشركة ســوبر مايكرو 
الكمبيوتر،  املُنتجة ألجهزة  كمبيوتر، 
مــن أجل وضــع رقائــق خبيثة ميكن 
استخدامها لســرقة أسرار شركات 

وأسرار حكومية«. 
وأكدت الوكالة أن »17 مصدراً، بينهم 

مســؤولون حكوميــون ومصادر من 
داخل الشركات، أكدوا اختراق املعدات 
وعناصــر أخرى«. كما اســتندت إلى 
3 مصادر مــن داخل »أبــل«، لتأكيد 
أن الشــركة عثرت عــام 2015 على 
رقائق خبيثة في خوادم اشــترتها من 

الشركة املنتجة ألجهزة الكمبيوتر.
لكن »أبل« نفت الرواية، الفتة إلى أنها 
أجرت تقيقاً فــي مزاعم »بلومبرغ«، 
»غير  التقرير  »أمــازون«  اعتبرت  كما 

صحيح«. 
ونفت شركة »سوبر مايكرو كمبيوتر« 
)مقّرهــا كاليفورنيــا( أن تكون باعت 
عمالءها خوادم توي رقائق خبيثة في 
اللوحــات األم ألنظمتها، وأكدت أنها 
لم تعثر أبداً على أي رقائق خبيثة، ولم 
يردها من أي عميل أو وكالة حكومية 

العثور على مثل هذه الرقائق.
إلى ذلك، نددت بكني باتهامات وّجهها 
بنس،  مايك  األميركــي  الرئيس  نائب 
األميركية،  االنتخابــات  في  بالتدخل 
ببذل »مساع تُعتبر سابقة« للتدخل 
فــي انتخابــات التجديــد النصفي 

للكونغرس، املرتقبة في تشرين الثاني 
املرتقبة  الرئاسة  وانتخابات  )نوفمبر(، 
عام 2020«، ملنــع جتديد والية الرئيس 

دونالد ترامب.
وقالــت الناطقــة باســم اخلارجية 
الصينيــة: »ندعو الواليــات املتحدة 
إلى تصحيح خطــأ ارتكبته، والكّف 
عن اتهام الصني بال أســاس، وتشويه 
مبصاحلهــا  واإلضــرار  ســمعتها 

وبالعالقات الصينية- األميركية«. 
اتهامات  »أطلــق  بنس  أن  وأضافــت 
الداخلية  السياســة  غير مبررة ضد 
ه ســمعتها  واخلارجية للصني، وشــوّ
الشــؤون  تتدخل في  إنهــا  بقولــه 
وفي  املتحــدة(  )للواليات  الداخليــة 
مجرد  املسألة  األميركية.  االنتخابات 
كالم يســتند الى إشــاعات، وخلط 
»تلتزم  وتابعــت:  باخلطــأ«.  الصواب 
التدخل في  دائماً مبدأ عــدم  الصني 
الشــؤون الداخلية لآلخرين، وليست 
لدينا مصلحة في التدخل في الشؤون 
في  )الرئاسية(  واالنتخابات  الداخلية 

الواليات املتحدة«.

تقرير جديد أعّدته وزارة الدفاع األميركية 

خطر صيني متزايد يستهدف إمدادات الجيش األميركي

تقـرير
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أّكد ولي العهد الســعودي األمير محمد بن 
سلمان في مقابلة نشــرتها وكالة بلومبرغ 
امــس االول اجلمعة أّن بــاده »تدفع« مقابل 
األســلحة التي تُزّودها بها الواليات املتحدة، 
وذلك بعــد أن قال الرئيــس األميركي دونالد 
ترامب إّنه يُدافع عــن دول نفطّية »مقابل ال 

شيء«.
وفي انتقاد بدا أنه يســتهدف مباشــرًة دول 
اخلليج وبينها السعودية حليفته، قال ترامب 
أمام اجلمعّية العامة لألمم املتحدة األســبوع 
املاضي »إننا نُدافع عن عدد من هذه الدول من 
أجل ال شيء، وهي تستفيد من ذلك من أجل 

أن تفرض علينا أسعار نفط أعلى«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال الرئيس التركي، رجــب طيب أردوغان، إن 
باده لــم تطلب أي مســاعدة مالية من أي 
دولــة، مضيفا أن »ال أحد يســتطيع تركيع 
تركيا من جديد بعد أن جعلناها تنهض على 

قدميها«.
وأضــاف أردوغان فــي كلمة أثنــاء اجتماع 
تشــاوري حلــزب »العدالــة والتنميــة« في 
العاصمة أنقــرة: »ما دامت الــروح في هذا 
اجلسد، فا يستطيع أحد أن يضع تركيا حتت 

نير املؤسسات الدولية«.
وأكــد أنه »ال أحد ميكنه التدخل في شــؤون 
تركيا الداخلية، بعد أن حققت النهضة في 

عهد حزب »العدالة والتنمية«.
وأوضح أنــه من غير املمكن تفســير ارتفاع 
أسعار الصرف بشكل سريع على هذا النحو 
عبر األسباب االقتصادية وحدها، مضيفا أنه 
»يجب أال ننســى إطاقا حقيقة أن كل أزمة 

جتلب معها العديد من الفرص«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اليمني لدى روســيا، أحمد  صرح الســفير 
ســالم الوحيشــي، بأن احلكومة اليمنية ال 
متانــع في أن يكون تســليم مينــاء احلديدة 

لرقابة أممية، مخرجا لألزمة في امليناء.
وقال الوحيشــي، في حديث لـ »سبوتنيك«، 
امــس االول اجلمعــة ردا على ســؤال حول 
تقييمه لتصريحــات احلوثيني باملوافقة على 
الرقابة األممية في مينــاء احلديدة: » احلقيقة 
إن املبعوث األممي مارتــن غريفيث، كان لديه 
مقترح من هذا النــوع، وتقدم به للحكومة 
الشــرعية ونحن في ســبيل التخفيف من 
معانــاة املواطنني، وحتــى ال يصبح الوضع 
أشد قسوة إنسانيا، اقتنعنا مبقترح احلديدة 
بأن تدار مــن قبل الشــرطة احمللية املوجودة 
في الســابق، وامليناء أيضا يدار بإشراف األمم 
املتحــدة، وتورد عائــدات امليناء إلــى البنك 
املركزي، ونحن نلتزم بأن هــذه املوارد للدولة 
يســتفاد منها لدفع مرتبــات الناس في كل 

اليمن دون استثناء«.

ولي العهد السعودي 
لترامب: نشتري األسلحة 
األميركية وال نأخذها مجانا

أردوغان: تركيا لم 
تطلب مساعدة مالية 

من أي دولة

اليمن ال يستبعد 
تسليم ميناء الحديدة 

لرقابة أممية 

متابعة ـ الصباح الجديد :

وضع وزيــر اخلارجيــة اللبنانية 
احلر«  الوطنــي  »التيار  ورئيــس 
جبران باســيل، معيــاراً جديداً 
اجلديدة،  احلكومــة  لتشــكيل 
النيابية  الكتل  منح  في  يتمثل 
وزيراً مقابل كل خمسة نواب، ما 
يعني أن كتلته حتصل على ستة 
وزراء، بينما حتصل كتلة »القوات 
اللبنانية« على ثاثة، وهو معيار 
رفضته »القوات« التي أكدت أنه 
ليس باسيل من يضع املقاييس 
رئيس  بل  للحكومــة،  واملعايير 
رئيس  مع  بالتفاهــم  احلكومة 
أن  على  مشــددة  اجلمهوريــة، 
هو  به  املعمول  الوحيد  املقياس 
»املقياس الشــعبي االنتخابي« 
الــذي مينحها ثلث عــدد الوزراء 

املسيحيني.
أجواء  غداة  باسيل  وجاء موقف 
من التفــاؤل أضفاهــا الرئيس 
املكلف تشكيل احلكومة سعد 
احلريري في مقابلته التلفزيونية 
األخيرة ليل اخلميس املاضي، قال 
بأن احلكومة ستتشــكل  فيها 
أيــام، وأنــه يواصل   10 خــال 
مفاوضاتــه لتذليل العقد التي 

حتول دون تشكيلها.
غير أن تصريحات باسيل أعادت 
اجلمعة  االول  أمس  األوراق  خلط 
، وهو ما دفع أمني ســر »تكتل 
)كتلــة  القويــة«  اجلمهوريــة 
القــوات( النائب الســابق فادي 
كــرم، النتقاد باســيل من غير 
أن يســميه، قائاً عبر حســابه 
علــى »تويتــر«: » مــن مناورة 
إلفشال.  إفشــال  ومن  ملناورة... 
التسلطية  املسرحية  وتستمر 
على حســاب االقتصاد الوطني 
ومصالــح الشــعب اللبناني... 
ال هــم لديه إال ســيطرته على 
امللفات...  لتمريــر  القرارات  كل 
والعائــق أمامه القــوات... نعم 
هكذا مســؤولني يراهنون على 

العرقلة«.
وقال باسيل في مؤمتر صحافي: 
»إننا قد نكون في املرحلة األخيرة 
قبــل والدة احلكومة إذا اعتمدنا 
املعايير الصحيحة«، مشيرا إلى 
أن »املعيار العــادل هو وزير لكل 
خمســة نواب، ألننا لو اعتمدنا 
معيار أربعــة وزراء الحتجنا إلى 

38 وزيرا«. وقــال: »نريد حكومة 
وحدة وطنية، لكن ذلك ال يعني 
أن نقبل باالبتزاز أو بلعبة إفشال 

العهد«.
وأضــاف: »أحتــدى مــن يقــول 
لتشــكيل  مببادرة  قمــت  إنني 
احلكومة، إذ أنهــا مهمة رئيس 
نطالب  لكننا  املكلف  احلكومة 
مبعيار العدالة السياســية في 
معنيون  »أننا  وأكــد  التأليف«. 
الدرزيــة ألن طــال  بالعقــدة 
أرســان جزء من تكتــل لبنان 
القوي«، مشيرا إلى أنه »ال عاقة 
لنا مبا يســمى العقدة السنية 
في تأليف احلكومة ألن ذلك من 
مهمة احلريري ولم نعامله كما 

عاملنا«.
وأعلــن أن اســتهداف حصــة 
اســتراتيجي  أمر  هــو  الرئيس 
بكل شيء  نتنازل  ونحن  خطير، 
فيما يتعلق بعقدة القوات على 
البعض، ويحق  عكس ما يسوق 
للقوات ثاثة وزراء، مشــيرا إلى 
أن عــدد وزارات الدولة اخملصصة 

للمســيحيني معــروف، فلماذا 
تكــون جميعها مــن حصتنا؟، 
»اتفاق معراب«  نريد  أننا  مؤكدا 

كاما.
 وقال: »لم يكن لدينا في أي يوم 
حقيبة  القوات  بتولي  مشكلة 
سيادية، لكن هناك فيتو وطني 
في مكان آخــر ال عاقة لنا به. 
رئيس  نائب  تســمية  وموضوع 
اجلمهورية  لرئيس  احلكومة حق 
وفــق العــرف.  ولفــت إلى أن 
الدستور ال يحدد مهلة للتأليف 
لكن علــى رئيــس احلكومة أن 
يضــع مهلة لنفســه، وإذا لم 
ســنعيد  الثقة  احلكومة  تأخذ 
تسمية احلريري، لكن على أسس 
جدية. ورأى باســيل أن »االتفاق 
العام في البلد، إذا مت تكريســه 
ميكن أن ينجز ساسة في تأليف 
»ليضع  احلريري  ودعا  احلكومة«، 
مع رئيــس اجلمهوريــة املعيار، 
وليقوال لكل األطــراف مبا فيها 
نحن هذه هي تشكيلتنا فإما أن 

توافقوا أو ال«.

تصريحات  على  »القوات«  وردت 
باســيل، نافيــة أن تكــون قد 
ضربت »العهد«، وقالت: »إذا كان 
أن معارضة  باسيل يعتبر  الوزير 
بواخر  لصفقــة  القــوات  وزراء 
الكهرباء ضربــة للعهد. فنحن 
نعتبر باملقابــل أننا أدينا خدمة 
كبرى للعهد، ألنه ال يشــرف أي 
عهــد حصول صفقــة من هذا 
النوع في أيامه. كما تســاءلت 
عن »الفيتو الوطني« الذي وضع 
»القوات« على  في وجه حصول 
لم  بأنها  قائلة  حقيبة سيادية، 
تسمع عنه من أي رئيس حزب أو 
كتلة نيابيــة، قائلة بأن ما قاله 

باسيل بهذا الصدد هو اختاق.
بيانها:  فــي  القوات  وأضافــت 
»أمــا بخصوص املقيــاس الذي 
يتكلم عنه مــرارا وتكرارا، ومع 
احترامنا الكلي لشخصه، ليس 
هو من يضــع املقاييس واملعايير 
للحكومة، بــل رئيس احلكومة 
اجلمهورية،  رئيس  مع  بالتفاهم 
ولــم نتبلغ من الرئيســني يوما 

أنهمــا قــد تفاهما علــى هذا 
املقياس الذي حتدث عنه«. 

»املقيــاس  أن  وشــددت علــى 
الوحيد املعمول به حتى الساعة 
احلكومة  هــذه  تشــكيل  وفي 
بالــذات، هــو نســبة التمثيل 
الشــعبي، ومن هــذا املنطلق، 
الوزاري  التمثيــل  أن  نرى مثــا 
اهلل«  بـ«حزب  حصر  الشــيعي 
وحركة »أمل«. وأما في ما يتعلق 
املســيحي،  الوزاري  بالتمثيــل 
فاملقيــاس الوحيد املنطقي هو 
النســبة التي نالهــا كل طرف 
في االنتخابات األخيرة، وقد نالت 
»القوات اللبنانية« ثلث التمثيل 
الشــعبي املســيحي، وبالتالي 
يحق لها ثلــث التمثيل الوزاري 

في احلكومة عددا ووزناً.
وأعلنــت »القوات« تأييدها على 
أن »تكــون إحــدى وزاراتنا وزارة 
دولــة، ولكن بعــد أن يصار إلى 
الذي  الصحيح  بالشكل  متثيلنا 
أي  النيابية،  االنتخابــات  أفرزته 
وذلك  الوزاريــة،  املقاعد  بثلــث 

إن على مســتوى عدد الوزراء أو 
نوعية احلقائب«.

وكان احلريري أعلن عن تسهيات 
يقدمهــا لتشــكيل احلكومة، 
قائاً في حوار تلفزيوني بث ليل 
اخلميس: »أنا مستعد أن أعطي 
القوات اللبنانية والتيار الوطني 
احلر من حصتي إذا ســاهم ذلك 
الوضع  بتشــكيل احلكومة ألن 
أما  يحتمل،  يعد  لم  االقتصادي 
النواب السنة خارج »املستقبل« 
واحد  بحــزب  متكتلني  فغيــر 
وال ميكــن جتميعهم لتمثيلهم 

حكومياً«.
وإذ أعلن عدم ممانعته لتســلم 
»حــزب اهلل« وزارة الصحة، قال 
الوزارة  هــذه  احلزب  تســلم  إن 
دولية  وهبات  مرتبط مبساعدات 
لوقف هذه  وقد يشّكل ســبباً 
أن  احلريري  وأكــد  املســاعدات. 
خارجية  لضغوطــات  وجود  »ال 
لتعطيل تشكيل احلكومة ولم 
يّتصل بي أي أحد ال من قريب وال 

من بعيد«

الصراع المسيحي على الحصص الوزارية يتزايد 

باسيل يخلط أوراق تشكيل الحكومة أمام الحريري

الحكومة 
ستتشكل خالل 10 
أيام، وأمفاوضات 

متواصلة لتذليل 
العقد التي تحول 

دون تشكيلها

الصباح الجديد ـ وكاالت:
التونسّية امس  الرئاسة  أعلنت 
الطوارئ  أّن حــال  اجلمعة  االول 
السارية في الباد منذ سلسلة 
من االعتداءات اجلهادّية الدموية 
2015 قــد مت متديدها  في العام 

حّتى 6 تشرين الثاني.
يأتي هــذا التمديــد اجلديد في 
بسبب  متوّتر  سياســي  سياق 
التجاذبــات قبــل االنتخابــات 
املقّررة  والرئاســية  التشريعية 

في العام 2019.
ومــن دون أن توضــح أســباب 
إلى  الرئاسة  أشــارت  التمديد، 
قائد  الباجــي  الباد  رئيــس  أّن 
بعد  القرار  هذا  اّتخذ  السبسي 
لقائه وزيــرَي الدفاع والداخلية. 
وقــد بحثــوا »الوضــع األمني 
وعلى  البــاد  في  والعســكري 
الرئاسة  احلدود«، حسبما ذكرت 

في بيان.
للمصدر نفســه، تشاور  ووفقاً 

الرئيس التونسي أيضاً مع رئيس 
الوزراء يوسف الشاهد.

وفــي 24 تشــرين الثاني 2015، 
األمن  فــي  عنصــرًا   12 ُقتــل 
آخرون  وأصيب عشرون  الرئاسي 
اســتهدف  انتحاري  هجوم  في 
العاصمة  بوســط  حافلتهــم 
الدولة  تنظيــم  وتبّناه  تونــس 

اإلسامية.
االثر حال  الرئاسة على  وفرضت 
يوًما، ثم مّددت  لثاثني  الطوارئ 

لفترات  مّرات عــدة  بها  العمل 
تراوحت بني شهر وثاثة أشهر.

وكان الهجوم على حافلة األمن 
يتبّناه  دام  اعتداء  ثالث  الرئاسي 
في  اإلســامية  الدولة  تنظيم 

تونس في 2015.
تبّنى قتل  أن  للتنظيم  وســبق 
شــرطي تونســي و21 سائًحا 
أجنبًيا فــي هجوم على متحف 
باردو )وســط العاصمة( في 18 

آذار 2015.

كما تبّنى قتل 38 سائًحا أجنبًيا 
في هجــوم مماثل على فندق في 
والية سوســة )وسط شرق( في 

26 حزيران 2015.
وتؤّكــد تونــس أنهــا »حّققت 
خطــوات هامة جــًدا في احلرب 
علــى اإلرهاب« لكنهــا تتوّخى 
دائًمــا احلذر خصوًصــا في ظّل 
خلايــا  املتواصــل  التفكيــك 

جهادية نائمة داخلة الباد.
وتُعطي حال الطوارئ الُسلطات 

واسعة  اســتثنائّية  صاحّيات 
مثل حظر جتّول األفراد واملركبات 
ومنــع اإلضرابــات العماليــة، 
وفــرض اإلقامــة اجلبرية وحظر 
االجتماعــات، وتفتيــش احملات 
الصحافة  ومراقبة  ونهــارًا  لياً 
اإلذاعــي  والبــّث  واملنشــورات 
الســينمائية  والعــروض 
واملســرحية، مــن دون وجــوب 
احلصــول على إذن مســبق من 

القضاء.

تونس تجدد حالة الطوارئ شهرا

متابعة ـ الصباح الجديد:

بــات تثبيت القاضي بريــت كافانو 
في احملكمة العليا األميركّية شــبه 
مؤّكــد، بعــد نيله دعًما أساســًيا 
امس االول اجلمعة من الســناتورَين 
الدميوقراطي جو مانشني واجلمهورّية 
ســوزان كولينز اللذين أعلنا أّنهما 
ســُيصّوتان لصالح هــذا القاضي 
ل نصرًا  احملافظ، األمر الذي سُيشــكّ
سياســًيا مهًمــا للرئيــس دونالد 
ترامب قبل شهر من انتخابات عالية 

اخملاطر.
األميركي  الشــيوخ  مجلس  ووافق 
االول اجلمعة، فــي تصويت  امــس 
أّولي، وبفارق ضئيل )51 صوتًا مقابل 
معارضــة 49(، على املضّي قدًما في 
إجــراء تصويت نهائــي على تثبيت 

كافانو.
وبعدما بــدا أّن كولينز لم حتســم 
قرارهــا بالنســبة إلــى التصويت 
النهائي، قالت السناتورة اجلمهورية 
لتثبيت  »ســأصّوت  الحق  وقت  في 
القاضــي كافانو«. وفــي بيان، حذا 

مانشني أيًضا حذو كولينز.
وقالت املتحّدثة باسم البيت األبيض 
ساره ساندرز »شــكرًا لِك سناتورة 

كولينز ألنِك وفّية لقناعاتِك«.
الفــور، هتــف ناشــطون  وعلــى 
يُعارضون تثبيت كافانو في احملكمة 

قائلني »عار عليكم«.
وإذا لــم يحصل شــيء غير متوّقع، 
فإّن التصويت النهائي الذي مُيكن أن 
يحصل بعد ظهر الســبت يجب أن 
يكون مطابًقا للتصويت الذي حصل 

اجلمعة.
وفي حال فــوز كافانو في التصويت 
النهائي، سيضمن احملافظون لعقودٍ، 
غالبيــًة فــي احملكمة التــي تضم 

تسعة مقاعد.
51 ســنتورًا جمهوريًا،  أصــل  ومن 
وحدها ليزا موركوسكي صّوتت ضد 
تثبيت ترشــيح كافانو في االقتراع 

األّولي.
بنتيجة  الترحيب  إلى  ترامب  وسارع 
التصويت األّولي الذي يضع احملافظني 
على قاب قوســني أو أدنى من حتقيق 

فوز سياسي كبير.
وقال الرئيس األميركــي إنه »فخور 
جــًدا بتصويــت مجلس الشــيوخ 
األميركي بـ+نعم+ على املضّي قدًما 

بترشيح القاضي بريت كافانو!«.
51 صوتًــا في تصويت  ونال كافانو 
على إنهاء نقاشــات تثبيت التعيني 
مبوجب  نهائي  تصويت  نحو  واملضي 
قواعد جديدة متــت املوافقة عليها 
خمســني  عتبة  حتّدد  املاضي  العام 
صوتًــا للفوز في التصويــت األّولي 
وكذلك األمر في التصويت النهائي.

ترامب  اتهــم  التصويــت  وقبيــل 
متظاهرات احتشــدن في واشنطن 

للمحكمة  كافانــو  ترشــيح  ضد 
العليــا وحتدثن عــن معاناتهن من 
»محترفات  بأنهن  اجلنسي  التحرش 
مأجورات« ميولهن امللياردير الليبرالي 

جورج سوروس.
وكتب الرئيــس األميركي على تويتر 
مأجورات  »محترفات  املتظاهرات  أن 
هدفهن فقط جعل أعضاء مجلس 

الشــيوخ يبدون في مظهر سيئ. ال 
تقعوا في الفخ!«.

الافتات  إلى  »أنظــروا  ترامب  وتابع 
املتطابقــة واملصنوعــة بحرفيــة 

بتمويل من سوروس وغيره«.
رفض  علــى  اجلمهوريــون  ويصــر 
اتهامات باعتداء جنســي وبتحرش 
تعود  لكافانو  وجهتها ثاث نســاء 
كما  املاضــي،  القــرن  لثمانينــات 
يرفضــون اتهامــات الدميوقراطيني 
لكافانو بالكذب في شــهادته أمام 

جلنة الكونغرس.

انقسام سياسي حاد 
أدخلــت عملّية تثبيــت كافانو في 
املنصب الذي رّشــحه إليه الرئيس، 
واشنطن والباد بأسرها في انقسام 
في  انتخابات  قبــل  سياســي حاد 
الثاني  تشــرين  فــي  الكونغــرس 
واجلمهوريون  ترامب  فيها  سيسعى 
لاحتفاظ بالغالبّية في الكونغرس.

وتوّجــه كافانو في مقالــة له في 
»وول ســتريت« حملت عنــوان »أنا 
قاض مســتقل وغير منحــاز« إلى 

اجلمهورّيني املترّددين في التصويت.
للتجّمع  متظاهــرون  عاد  واجلمعة 
أمام مقّر الكونغــرس غداة توقيف 
أكثر من 300 شخص بينهم املمثلة 
زعيم  قريبة  شومر  اميي  الكوميدية 
الدميوقراطيــني في اجمللس تشــاك 
شــومر، وعارضــة األزيــاء إميلــي 
راتاكوســكي. وقد أطلق سراحهم 

في وقت الحق.
وكان رئيس جلنة الشؤون القضائية 
فــي مجلــس الشــيوخ اجلمهوري 

ُقبيــل  اّتهــم  غراســلي  تشــاك 
الدميوقراطيني  األّولــي  التصويــت 
بإعــداد مخّطــط لهزميــة كافانو 

بتمويل من »مجموعات يسارّية«.
أّن ترامب ســعى من خال  ويبــدو 
الذي دعم في  اإلشارة إلى سوروس، 
السابق حركات مؤيدة للدميوقراطية 
حــول العالــم كمــا دعــم احلزب 
الدميوقراطــي األميركي لســنوات، 
إلى حشــد مزيد من التأييد وشــد 
احملافظة  املسيحية  القاعدة  عصب 

الداعمة للرئيس.
امللياردير  احملافظــني  كبــار  ويصف 
اليهودي بأنه شــخصّية تعمل وراء 
الكواليس لدعم احلركات الليبرالّية 
أّججت  انتقــادات  وهي  والتقّدمية 

اتهامات مضادة مبعادة السامية.
لكــّن الدميوقراطيــني واصلوا امس 
للتحقيق  انتقادهــم  اجلمعة  االول 
الــذي تــواله مكتــب التحقيقات 
الفدرالــي للنظــر فــي االتهامات 
اتهامات  وبخاّصة  لكافانو  املوجهة 
بأنه  لكافانو  فورد  بازي  كريســتني 

حاول اغتصابها في 1982.
التحقيق  أّن  ويصّر اجلمهورّيون على 
االتهامات  تُثبــت  أدّلــة  يجــد  لم 
باالعتــداء اجلنســي، فيمــا نــدد 
بوصفه  بالتحقيق  الدميوقراطيــون 
غير مكتمل وخضع لقيود من البيت 
األبيــض املصّر على تعيني مرشــح 
ترامب في احملكمة العليا مدى احلياة.

بعد نيله دعًما من سناتوَرين ديموقراطييين 

كافانو أقرب الى تثبيته في المحكمة العليا األميركية

تقـرير



اعالن االحد 7 تشرين االول 2018 العدد )4031(

Sun 7 Oct 2018 issue )4031( 8



تزايد فــي اآلونة األخيــرة اجتاه عدد 
مثل  األوســط،  الشــرق  دول  مــن 
تركيا وإيــران، إلى إجــراء مبادالتها 
التجاريــة مع شــركائها التجاريني 
بالعمــات الدولية بخــاف الدوالر 
أو بالعمات احملليــة، ويأتي ذلك في 
ظــل ســياق فرضت فيــه الواليات 
املتحــدة األمريكية حزمــة جديدة 
من العقوبات االقتصادية على إيران 
بالتزامن مع توتر عاقاتها مع تركيا. 
والافــت في هــذا الســياق هو أن 
ثمة قبــوالً دولًيا لعمات أخرى على 
األخص اليوان الصيني مع تســعير 
جــزء من عقــود النفــط بالعملة 

نفسها. 
وفيما يبدو فإن هــذه اخلطوة حتمل 
دالالت سياســية خاصــة برفــض 
تأثير الــدوالر األميركــي على جتارة 
هذه الــدول أكثر منهــا ذات جدوى 
اقتصاديــة، ســيما مــع التقلبات 
العمات  تشــهدها  التي  الشديدة 
احملليــة إليــران وتركيــا والهند في 

الفترة املاضية. 
ظروف مختلفة:

   دفعت ظروف دولية وإقليمية طارئة 
بعض دول منطقة الشــرق األوسط 
التجارية مع  إلى إجراء معاماتهــا 
بعض دول العالــم بالعمات احمللية 
وذلــك بدالً من الــدوالر، ويتمثل أبرز 

مؤشرات ذلك في:
-1 العقوبــات االقتصاديــة: باتــت 
العقوبــات االقتصادية أحد املامح 
على  الراهنة  للمرحلة  األساســية 
الساحتني اإلقليمية والدولية، حيث 
األميركية  املتحــدة  الواليات  تتجه 
نحــو تطبيــق حزمة جديــدة من 
العقوبات االقتصادية على إيران في 
تشــرين الثاني نوفمبر املقبل سوف 
تشمل جميع األنشطة االقتصادية 
إيران  مع فرض قيــود على وصــول 
للــدوالر وذلك إلرغامهــا على قبول 

إعادة التفاوض على االتفاق النووي.
   كمــا فرضــت كل مــن الواليات 
املتحدة األميركيــة واالحتاد األوروبي 
عقوبات على روسيا بسبب تدخلها 
العســكري في شــبه جزيرة القرم 

منذ عام 2014، بجانب عقوبات على 
فنزويا وخاصة قطاع النفط. 

وفــي هذا الســياق أيًضا، تشــهد 
العاقــات بــني واشــنطن وبعض 
حلفائها في الشــرق األوسط توترًا 
غير مســبوق خاصة تركيــا، وذلك 
على خلفية قضية القس األمريكي 
أندرو برونســون. ومــن هنا ترى هذه 
الدول كافة، أن التجارة عبر عماتها 
احملليــة، أو عمات أخــرى قد تكون 
االســتناد  التي ميكن  اآلليات  إحدى 
إليها للتخلص مــن احتكار الدوالر 
للتجــارة الدوليــة وتقليــص حدة 

الضغوط األميركية.
الدوالر  بجانــب  بديلة:  -2 عمــات 
العملة األكثر انتشــارًا عاملًيا، هناك 
األخرى  العمــات  من  أخرى  ســلة 
دوليــة متزايدة  بثقة  التي حتظــى 
الســتعمالها في التجــارة الدولية 
ودعم االحتياطيات األجنبية، يتمثل 
أبرزهــا في اليــورو والــني الياباني 
واجلنيه اإلسترليني واليوان الصيني. 
وعلــى األخــص بالنســبة لليوان 
الصيني، فقــد ارتفعت حصته من 
دول  العمات في  احتياطيات  قاعدة 
العالــم إلى حوالــي %1.4 في الربع 

األول من عام 2018.
   وعلــى الرغم من ضآلة النســبة، 
إال أن شــركاء الصــني مــن بعض 
باتوا أكثر  العاملية  الدول والشركات 
املالية  املعامات  اهتماًما بتســوية 
والتجارية معها من خال اليوان بدالً 
مــن الدوالر. ويتوازى ذلــك مع إجراء 
العمات  لتبــادل  اتفاقــات  الصني 
احمللية مع كثيــر من دول العالم من 
بينها بعض دول في الشرق األوسط 
مثل تركيا، وهو ما أســس لســعر 
صرف مستقر لليوان مقابل عمات 
بعض دول الشرق األوسط في الفترة 

املاضية.
-3 جتارة النفط بعمات أخرى: دفعت 
املفروضة  االقتصاديــة  العقوبــات 
على روســيا منذ عام 2014 األخيرة 
التجارية  املعامات  بعض  إجراء  إلى 
مع شــركائها بعمات أخرى بخاف 
الــدوالر، وهــو اجتــاه أيده بشــدة 

الرئيس فادمييــر بوتني خال املنتدى 
االقتصادي الشــرقي الذي عقد في 
روســيا في أيلول ســبتمبر املاضي، 
معًدا أن أهميتــه تكمن في تقليل 
اعتماد روســيا على الغرب وكســر 
احتكار الدوالر لتجارة الباد مبا فيها 

الطاقة.
   ومنذ تطبيق العقوبات األميركية 
واألوروبية على روسيا في عام 2014، 
أجرت شركة غازبروم الروسية، على 

ســبيل املثال، بعض صفقاتها لبيع 
خــام النفط إلى عمائهــا بالروبل 
توصلت  كمــا  واليــورو،  الروســي 
الشركة إلى اتفاقيات مع العديد مع 
عمائها تســمح بإمكانية التحول 
إلى التداول بالعمات األخرى بخاف 

الدوالر في أي وقت.
   ومبا أن الصني باتت أكبر مســتورد 
للنفط فــي العالــم، أي في موقع 
بالتأثير على مجريات  لها  يســمح 

الطلب والعرض العاملي على النفط، 
فقد أجرت حتوالً نحو تســعير عقود 
النفط باليوان، حيث أطلقت، في أذار 
مارس املاضي، عقــودًا نفطية آجلة 
مقومة باليوان في بورصة شنغهاى 
للعقود اآلجلة لتمنحها، في خطوة 
مبدئية، مزيًدا من النفوذ في تسعير 

اخلام املباع آلسيا.
توجهات إقليمية:

   علــى ضــوء الظــروف اإلقليمية 

والدوليــة الســابقة، اجتهت بعض 
دول الشــرق األوسط إلى استعمال 
العمــات احملليــة فــي جتارتها مع 
مقدمتها  وفــي  اخلارجي،  العالــم 
تركيــا وإيران. إذ أعلنــت األولى، في 
إمكانية  الفائت، عن  أيلول سبتمبر 
العمات  اســتعمال  إلــى  التحول 
احمللية في التجارة مع الدول األخرى، 
مبا فــي ذلك فنزويا، وتــرى في ذلك 
ضغوط  مــن  للتخلــص  وســيلة 
استخدام الدوالر األميركي على وفق 
اخلارجية مولود جاويش  وزير  تصريح 
ويتزامن  نفســه.  الشهر  في  أوغلو 
ذلك، مع اجتاه تركيا إلصدار سندات 
مقومة باليوان للمــرة األولى وذلك 
فــي خطــوة لتنويع مصــادر متويل 

موازنتها العامة.
   أما إيران فقد قــررت، في محاولة 
األميركية  العقوبات  على  لالتفاف 
اجلديــدة، إلغــاء التعامــل بالدوالر 
التجارية  املبــادالت  فــي  األميركي 
مع العــراق، التــي تعد أحــد أهم 
استعمال  سيجري  حيث  شركائها، 
عمات اليورو والريال االيراني والدينار 
العراقــي على وفــق تصريح رئيس 
غرفــة التجارة اإليرانيــة- العراقية 
يحيى آل اســحق في األول من أيلول 

سبتمبر الفائت.
   كما يجــري البنك املركزي اإليراني 
مناقشــات مع روســيا وتركيا في 
مسألة التجارة باستعمال العمات 
أن شــجعت  وســبق  أيًضا.  احمللية 
السلطات اإليرانية استعمال اليورو 
بدالً من الــدوالر كجزء من جهودها 
الطويلــة التــي اســتمرت خلفض 
االعتمــاد على العملــة األميركية 
مع  املســتمرة  املواجهــة  وســط 
واشــنطن والعقوبــات االقتصادية 
التي فرضت عليها في املدة من عام 

2012 وحتى عام 2015.
   وبحســب بعض الترجيحات، فمن 
املتوقــع أن تقــوم الهند بتســوية 
مدفوعات اخلام اإليراني باســتعمال 
الروبيــة عبــر بنوك محليــة بداية 
من نوفمبر املقبل فــي الوقت الذي 
النفط  جتارة  تسوية  فيه  ستصعب 

العقوبات  بســبب  البنــوك  عبــر 
األميركية على طهــران، وهو ما قد 
يشجع دوالً أخرى لتسوية معاماتها 

مع إيران بعماتها احمللية.
عقبات محتملة:

   بطبيعة احلال، ال يرجع إقبال تركيا 
وإيران على استعمال عمات محلية 
في جتارتها مع شركائها إلى مسألة 
اجلــدوى االقتصادية فحســب، وإمنا 
نظراً لألوضاع اجليوسياسية الراهنة، 
فإن إجراء هذا التحول املعلن يحمل 
بــني طياتــه العديد من اإلشــارات 
اإلقليمي  الرفــض  على  الســلبية 
في  األميركي  الدوالر  لنفوذ  والدولي 
نظام املدفوعات الدولية، وهو ما قد 
تستغله الواليات املتحدة األميركية 
الشــرق  أزمات  إدارة  فــي  لصاحلها 

األوسط في كثير من األحيان.
   لكــن فيمــا يتعلــق باجلــدوى 
االقتصاديــة، فرغــم أهميــة هذه 
اخلطوة - التي قد يستغرق تطبيقها 
مدة طويلــة - في االلتفــاف على 
بالنســبة  االقتصادية  العقوبــات 
إليران على ســبيل املثــال، إال أنها 
حتمل مخاطر واسعة نظرًا لتقلبات 
عمات األســواق الناشئة والنامية 

في اآلونة األخيرة.
   وعلى ســبيل املثال، يعاني الريال 
اإليرانــي مــن تدهــور شــديد في 
املرحلة املاضية على ضوء العقوبات 
األمريكية، حيــث انخفضت قيمته 
بأكثــر مــن %50، في حــني تعاني 
تقلبات في  الهندية مــن  الروبيــة 
املدة األخيرة، ما يشــكك في جدوى 
الهندية  بالعملة  التجــاري  التبادل 
أيًا  السابق، فإن  اإليرانية. وبخاف  أو 
من العملتني الســابقتني ال حتظيان 
األميركي  للدوالر  الواســع  بالقبول 
في التجارة الدولية، مبا يجعل األكثر 
احتماالً لها أن تستعمل عمات ذات 
قبــول دولي رمبا قد تكــون اليورو أو 

اليوان الصيني.

للدراســات  املســتقبل  *مركــز 
االستراتيجية

هاني حبيب

للمرة الثانية خال عام واحد، يطرح 
فكرة  اإلســرائيلية  احلكومة  رئيس 
نســبة  لتخفيض  قانون  مشــروع 
البرملانية  االنتخابــات  في  احلســم 
بادر   2017 األول  القادمة، في تشرين 
داعياً العودة إلى النســبة احلاسمة 
إلى ما قبــل انتخابات 2015، أي 2%، 
األمر الذي من شأنه زيادة عدد أحزاب 
اليمني في الكنيست، وتشجيع كتل 
القائمة العربية املشتركة لانساخ 
عنها والتقدم لانتخابات في قوائم 
حزبيــة منفصلــة، مــا يــؤدي إلى 
تشــرذمها من ناحية وتناقص أعداد 

ممثليهــا في الكنيســت من ناحية 
أخرى، علماً أن رفع نســبة احلســم 
في السابق، كانت تهدف إلى تراجع 
الكنيســت،  في  العربي  التمثيــل 
د  وكان رد األحــزاب العربيــة بالتوحُّ
فــي مواجهة هــذه اخلطة وخاضت 
األولى  للمــرة  دة  ُموحَّ االنتخابــات 
الذي  اليميني  املســعى  وأفشــلت 
التمثيل العربي في  استهدف وحدة 

البرملان اإلسرائيلي.
قبل أيام، عاد رئيس احلكومة نتنياهو، 
إلنعاش هذه الفكرة من جديد خلفض 
نسبة احلسم بنصف باملئة، املعلُِّقون 
اإلسرائيليون وجدوا في هذه الفكرة 
اســتهدافاً من قبل حــزب الليكود 

لتعزيز هيمنة اليمني على املشــهد 
ستؤدي  كونها  واحلزبي  السياســي 
إلى ارتفاع متثيــل األحزاب اليمينية 
الصغيرة الداعمة لليمني الليكودي، 
ما يؤدي إلى هيمنــة مطلقة لقوى 
اليمني في أيــة حكومة قادمة، كون 
التوازن  حســاب  على  سيكون  ذلك 
احلالي نظراً لنفوذ األحزاب الليبرالية، 

كحزب ليبرمان.
األيام  الليكود جنــح خال  أن  وبرغم 
القليلــة املاضيــة في ســن قانون 
القوميــة وإضعاف احملكمــة العليا 
بعدمــا جنح فــي احلدِّ من ســطوة 
اإلعــام احلكومي، في ظــل التوازن 
احلزبي احلالــي، إالّ أن مطالبة بعض 

قانون  »لتعديل«  الليبراليــة  القوى 
القوميــة إثر ردود الفعــل على هذا 
القانــون، برغم ذلك، فــإن الليكود 
رمبا يســعى إلى توازن جديد ال يقبل 
بأية معارضة الستهدافاته الاحقة 
من خــال زيادة نفــوذ اليمني بنحو 
مطلق، واالنتقال من سيطرة اليمني 
إلى هيمنته على احلياة السياســية 
واحلزبية والبرملانية، حســب د. مهند 

مصطفى.
تنطلــق رؤية نتنياهــو فيما يتعلق 
ناحية،  من  احلســم  نسبة  بخفض 
ملنــح فرصة لفــوز أحــزاب اليمني 
الصغيرة، ومن ناحيــة ثانية أن رفع 
نسبة احلسم أّدت إلى ظهور القائمة 

األحزاب  ت  حتــدَّ عندما  املشــتركة، 
العربيــة هــذه الفكرة مــن خال 
دهــا في قائمة واحــدة، يعتقد  توحُّ
نتنياهو أنه هو، ومن خال رفع نسبة 
الدينية من  األحزاب  احلســم، مّكن 
د، وأن عليــه اآلن، اللعب على  التوحُّ
اخلافات في اطار القائمة املشتركة 
لانقسام من جديد على ضوء إعادة 
األمور إلى الوراء، ما يفتح اجملال أمام 
إلى  العربية  األحزاب  تطلعات بعض 
االنفصــال عن القائمة املشــتركة 
الثالثة من حيث  التي باتت القائمة 
بعدما  الكنيســت،  فــي  مقاعدها 
دة  خاضت االنتخابات في قائمة موحَّ
من خال األحزاب: التجمع، واجلبهة، 

العربيــة للتغيير والقائمة  واحلركة 
دة في انتخابات 2015 حتت اسم  املوحَّ
 13 بـ  وفازت  املشــتركة«.  »القائمة 
مقعداً مقارنــة باملقاعد الـ12 التي 
كانت لهــا مجتمعة في االنتخابات 
مشــابهة  خطوة  وفي  الســابقة، 
انضــم حزب تســيبي ليفني بضم 
حزبهــا »هتنوعاه« إلى حزب العمل، 
الصهيوني«  »املعسكر  تشكيل  في 
والفــوز بـــ24 مقعداً، وثانــي أكبر 
األول فــي قيادة  واحلــزب  األحــزاب 
املعارضة، كما زادت مقاعد »ميرتس« 
مقعداً واحداً، خمسة بدالً من أربعة 
بعدما مت حتويــل األصوات التي نالها 
حــزب »ياحد« مــن دون الوصول إلى 

أي  إلى »ميرتس«،  نســبة احلســم 
أن حزب اليســار فــاز وزادت مقاعده 
بأصوات اليمني، وهي إحدى مفارقات 
رفع نســبة احلســم في االنتخابات 

السابقة.
وفي كل األحوال، لن جتد فكرة نتنياهو 
إلى  بالنظر  التشــريع،  إلى  طريقها 
اليمينية  األحــزاب  بعــض  رفــض 
ميينيــة صغيرة،  املنافســة ألحزاب 
إضافة إلى رفض حزب ليبرمان، الذي 
كان وراء اقتراح رفع نســبة احلسم 

في االنتخابات السابقة!

*ينشــر باالتفاق مع جريــدة األيام 
الفلسطينية

بهاراتي ساداسيفام

أجزاء  أرضية  انهيارات  عندما ضربت 
من إقليم خالطون في طاجيكستان 
2009، كانت قرية  في بدايــة عــام 
للمواجهة  استعداد  على  بالدزوفان 

أكثر من معظم القرى األخرى. 
وكانت بيبي راهيموفا، التي تشتغل 
مة للمجتمع احمللي، قد أمضت  منظَّ
النــاس خملاطر  ســنوات وهي تُهيئ 
العيش في منطقة غير مســتقرة، 
وعندما حدث أخيرا االنهيار األرضي، 
جرى إنقاذ حياة 35 أســرة ممن كانوا 
يعيشــون في بالدزوفــان، ولم تكن 

هناك أية خسائر بشرية.
وكانــت راهيموفــا منخرطــة في 
مجموعــة للطوارئ تنشــط باجملال 
القــروي، وتلقــت تدريبــا من طرف 
منظمــة أوكســفام فــي تقليص 
مخاطــر الكــوارث، وكانت جهودها 
قبل وفي أثناء هــذا االنهيار األرضي 
وبعــده، قد جعلت منهــا بطلة في 
غرب طاجيكســتان القاسي.  لكن 
بطولتها فعلت شيئا آخر أيضا: لقد 
كانت جهودها مبنزلة تذكير بأن إنقاذ 
حيــاة العديد من األشــخاص رهني 
التخطيط  في  النســاء  مبشــاركة 

للكوارث والتعافي منها.
على  تؤثر  الطبيعيــة  الكــوارث  إن 
النساء واألطفال بنحو غير متكافئ، 
خاصة فــي الدول التــي حتتل فيها 
اقتصادية  سوســيو  مكانــة  املرأة 
حصت  عندمــا  فمثــا،  متدنيــة. 
التي  القتلــى  حصيلة  أوكســفام 
خلفها تســونامي احمليــط الهندي 

فــي كانــون األول ديســمبر 2004، 
القتلــى في  أن عــدد  اســتنتجت 
صفوف  النســاء أكثر أربع مرات من 
عــدد الضحايا في صفــوف الرجال، 
وفي الهند، وإندونيسيا، وسيريانكا، 
%60 إلى %80 ممن قضوا كانوا نساء. 
وتكررت املعدالت نفسها في كوارث 
أخرى التَُعدُّ وال حُتصى. ويبدأ املشكل 
من الطريقة التي تتناول بها وسائل 
تكاد  التــي  الكوارث،  هــذه  اإلعام 
ال تعيــر أي اهتمام للفــرق بني عدد 
الضحايــا في صفوف النســاء وفي 

صفوف الرجال.
هنــاك العديــد من العوامــل التي 
تسهم في هذا اخلطر املتفاوت، لكن 
التمييز بني اجلنســني يعد الســبب 
الرئيس. إذ فــي الدول الفقيرة، دائما 
ما تكون املــرأة تقريبا هــي أول من 
تعرقل  أن  وميكــن  بالرعاية،  يهتــم 
مسؤوليتها عن األطفال وكبار السن 
اإلنقاذ.  واملعاقــني عمليات  واملرضى 
إذ عندمــا ضرب زلزال جنوب شــرق 
القتلى  2011، كان عدد  تركيا عــام 
في صفوف النســاء واألطفال أكبر 
بكثير من عدد الضحايا في صفوف 
الرجال، ألنه عند وقوع الكارثة، كانت 
العديد من اللواتــي يقدمن الرعاية 

داخل املنازل.
وتشــير األبحاث أيضا إلــى أن طرق 
اإلنــذار املبكر غالبا ما تفشــل في 
معرفــة َكــون ردود فعــل الرجــال 
إخطارهم  تختلف عنــد  والنســاء 

بوقوع كارثة ما.  
َفبعــد أن اجتاحت الفيضانات أجزاء 
اكتشــفت   ،2014 من صربيا عــام 

مجموعــة فوكوس أن النســاء ُكنَّ 
ينتظرن إشعارا رسميا إلنقاذهن، في 
حني اعتمد الرجــال في النجاة على 
شــبكات غير رسمية. وهذا ال يعني 
أنه لو تأخرت األوامر الرســمية أو لو 
أن فــرق اإلنقاذ لم تــأت أبدا، لكانت 

حصيلة القتلى من النساء أكبر.
 والعمل خارج البيت ال مينح بالضرورة 
حماية من اخملاطر املتعلقة بالكوارث. 
وخير مثال على هذا، جتارة النســيج، 
النساء،  عليها  تهيمن  صناعة  وهي 
كما أنهــا معروفة بتواجد معاملها 
ببنايــات غير آمنــة، وغالبا ما تكون 

األكثر عرضة للكوارث. 

 وعــاوة على هذه اخملاطــر، غالبا ما 
تواجــه النســاء اللواتــي جنون من 
ومبنية  جنسية  مشكات  الكوارث 
على التمييز بني اجلنسني خال مدة 
النقاهة. إذ تكون النســاء والفتيات 
فــي املــآوي واملاجئ املؤقتــة، أكثر 
عرضة للعنــف واالجتــار، وغالبا ما 
تعاني من ضعف النظافة الصحية، 
وانعــدام اخلصوصيــة، وقلــة املواد 
الصحية اخلاصة بالطمث واخلدمات 

الصحية اخلاصة بالوالدة. 
بتدبير  املكلفني  األشخاص  أن  ورغم 
اجلهود من أجــل التعافي قد يكونوا 
على وعي حدسي بحاجيات النساء، 

فــإن التخطيــط والتدخــل بعــد 
الكوارث فشــل في معرفــة الفرق 
واحتياجات  النســاء  احتياجات  بني 
الرجــال. ومــن املؤكــد أن بعــض 
االتفاقيات الدولية بدأت تشدد على 
اختــاف تأثير الكــوارث الطبيعية 
اجلنسني.  حسب  البشرية  والكوارث 
إطار  اتفاقية  وآخر مثال على هــذا، 
مخاطر  مــن  للتقليــص  ســاندي 
الكوارث لعــام 2015، التي اعُتمدت 
بعد الزلزال والتسونامي اللذان ضربا 
اليابــان عام 2011. ودعــا هذا القرار 
املوقعني علــى االتفاقية بأخذ جنس 
املنكوبــني بعني االعتبار خال جميع 

الكارثة-ابتداء  التخفيف من  مراحل 
من التهيؤ إلى إعادة البناء.

مــع ذلك، ما زال الكثيــر من العمل 
ثاثة مجاالت  فــي  ينتظرنا، خاصة 
تتطلــب التدخل بســرعة. أوال، من 
الضروري زيادة عدد النســاء في فرق 
البحث واإلنقاذ، ألن النســاء إلى حد 
ما أكثر احتماال ملعرفة مواقع املنازل 
التــي يتواجــد بها األطفــال وكبار 
الســن. وهذا من بني األسباب التي 
وفرق  اإلطفائيني  مــن  فريقا  جعلت 
وســيبيريا  كراجليفو  فــي  الطوارئ 
2016 للرفع من عدد  يشتغلون منذ 

النساء في صفوفهم.
ثانيا، البد أن يشــترك عدد أكبر من 
النســاء في اجلهود االستشارية ما 
بعد الكــوارث، خاصة فــي املناطق 
التــي قد ال تشــعر فيها النســاء 
باالرتياح في أثناء حديثها مع الرجال 

بشأن الصدمة التي تعرضت لها.
التمويل  يائــم  أن  ينبغــي  ثالثــا، 
اخملصص للكــوارث الظروف اخلاصة 
والهرسك،  البوســنة  وفي  للنساء. 
أعطــت برامج إعــادة البنــاء التي 
بدأت بعــد فيضانــات 2014 أولوية 
كبرى لتقدمي املســاعدات السكنية 
متويا  وخصصت  العازبات،  لألمهات 
إلعــادة التنمية لفائدة الشــركات 
التي تشــتغل بها نسبة كبيرة من 

النساء.
رمبا التحدي األكبر، ببســاطة ضمان 
تعبير املزيد من النساء عن آرائهن في 
اخملاطر  بتقليص  املتعلقــة  القرارات 
ومواجهتهــا. ولتحقيق ذلك، يتعني 
على قادة اجملتمع والسلطات اعتماد 

القائمة التي تتضمن 20 نقطة والتي 
لتقليص  املتحدة  األمم  أعدها مكتب 
مخاطر الكــوارث، التي حتدد الطرق 
التي جتعل التخطيط للكوارث أكثر 
جتاوبا مع متطلبات كل من اجلنسني. 
وتشجع القائمة أيضا اإلعام بنشر 
تقارير بشــأن الفرق بني اجلنسني في 

التعرض خملاطر الكوارث. 
اجملتمعات  علــى  ينبغــي  وأخيــرا، 
والســلطات املكلفة بــإدارة عملية 
التصــدي للكوارث فــي كل مكان 
اعتمــاد اســتراتيجيات تأخذ بعني 
لكل  اخلاصة  املتطلبــات  االعتبــار 
من اجلنســني فــي جميــع مراحل 
ومواجهتها،  للكارثــة  التخطيــط 
وميكن أن يكــون التقرير الذي أصدره 
مكتــب األمم املتحدة للتنمية مؤخرا 
وهيئــة األمم املتحدة للمــرأة مبثابة 

دليل عملي يفي بهذا الغرض.
وبرغم أن الكوارث تؤثر على اجملتمعات 
بأكملها، فإن املــرأة هي من يتحمل 
العــبء األكبــر فيها. وســتواصل 
الكوارث متييزها، إال إذا َكيَّفنا طريقة 
لتائم  الكــوارث  هــذه  في  تدخلنا 
انعكاســاتها املتعددة على النساء 
والرجــال- كمــا يشــهد على ذلك 

سكان بالدزوفان.

 ترجمة نعيمة أبروش
تشغل بهاراتي سادازيفام منصب 
القضايا  في  إقليمية  مستشــارة 
املتعلقة باجلنسني ألوروبا الشرقية 
وآسيا الوســطى لدى برنامج األمم 

املتحدة للتنمية. 
بروجكت 
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لماذا اتجهت بعض دول اإلقليم للتخلي عن الدوالر في تجارتها الخارجية؟
إشارات سياسية:

»القائمة المشتركة« تتحّدى نسبة الحسم المقترحة !

ال للتمييز في التصدي للكوارث

 الليرة التركية

انهيارات ارضية في طاجكستان
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دراسة

قصة قصيرة

شعراصدار

شــكل لوحات سردية صغيرة من خالل 
اســتخدامه لألفعال املاضية بشــكل 
كبير، ولو تابعنا األنســاق البيروقراطية 
الدينية جندها تتجلى بشكل واضح في 
عدة أماكن مــن الرواية، ففي الصفحة 
السادسة والســبعني نقرأ » وهو ينظر 
إلى كبيرهم الــذي يضع العمامة على 
رأســه، كلمتان ورد غطاهم ، ما عليك 
أال اإلصغاء« ، ووردت أيضا في الصفحة 
الســتني حينما خاطبه مهنــد » هذا 
ألنك ال تصلي وال تذكــر رحمة ربك وال 
تشــكره« وفي مكان آخر من الصفحة 
نفســها »اهلل يعاقبك ألنك تذكر رجال 

الدين بســوء وهم خليفة )خلفاء( اهلل 
على األرض«.

إن تعدديــة القهر الدينــي الذي تعرض 
لــه البطل جعله ينســلخ من الهوية 
املكانية دينيا، واألســباب بطبيعة احلال 
هي محــاوالت تعليبــه وتغييب وعيه 
وهندسة ســلوكه، وهذا ما ذهب إليه 
الفيلســوف األملاني نيتشه حينما عد 
والتهميش  لإلقصاء  لعبة  االســتبداد 

والتشظي.
والتي  اجليوسياســية  األنســاق  أمــا 
سنكتفي منها بنســق الهجرة فقط، 
والــذي كان ماثال في شــتى تضاريس 
النــص، وقد أشــتغل هو اآلخــر على 
خلخلة هويــة البطل، كما نلحظ ذلك 
في الصفحة الســابعة عشــر حينما 
يخاطبه الراوي العليــم في مقارنة له 
مع ناهض » إذا لــم حتصل على فرصة 
للتعيــني ليس مهما، ألنــه األحق فهو 
ابن املدينة والتعيني من حقه ال من جاء 
إليهــا »، أو ما يرد على لســان مجتبى 
حينما خاطبه في الصفحة التاســعة 
والثالثني » فكيف أنت القادم من اجلنوب 

من عشرين سنة عجاف ».
إن عملية االندماج املكاني تعرضت إلى 
شرخ وجودي من طرفني متناقضني األول 
طرف مهنــد وناهض اللذان ابتعدا عنه 
بســبب تزلفهما إلى األحزاب الدينية.. 
والثانيــة من قبــل صديقــه مجتبى 
حينمــا خاطبه في الصفحــة الرابعة 
والتسعني » أما تتكيف مع الواقع الذي 
تعيش أو تعود إلــى ديارك » على الرغم 
من عدم إميانه بهذه السلطة القسرية 
املفروضة على محسن، فقد كان يؤمن 
بالشمولية املكانية حينما خاطبه في 
الصفحــة الثانية والتســعني » علينا 
اخلروج من دائرة املكان سواء كان مقدسا 
أو مدنسا ألن اإلنسان زارع حضوره أينما 

كان ».
أما األنساق السيسيوثقافية فقد جتلت 
بشكل مائز في الرواية وقد جعل منها 
الراوي العليم ســلطة قهرية كما تبني 

ذلك في العديد من املقاطع الســردية، 
فقــد ورد فــي الصفحــة الثامنة بعد 
املائة تخيل محســن مقابلة الســيد 
االطلســاني والد صديقه مجتبى قائال 
» ســيتفحصني أبوك املبجل ويبدأ من 
أتخيله  اجلنوبيــة..  وســحنتي  قامتي 
بنعاله  ويركض خلفي  عمامته  سينزع 
املغلف املصنوع من جلــد إيراني« ، في 
حينما  الثقافي  االضطهــاد  جتلى  حني 
وصف الــراوي العليم الناقد البطريقي 
واخلمســني  السادســة  الصفحة  في 

بقولــه » معتقدا هو وبعض من أمثاله 
انك تنافسه في املكوث أو التقدمي ».

إن األنســاق املار ذكرهــا )البيروقراطية 
واجليوسياســية  الدينيــة 
انتماء  من  خلخلت  والسيسيوثقافية( 
البطل إلى احمليط والذات لذا كشــفت 

لنا قلق الهوية في حيزها املكاني.
ولكن قبالة كل ما رســمه الروائي في 
مبنــاه ومعنــاه الســردي للبطل جند 
شخصيات أخرى ساندة للبطل لم تعان 
من أيــة اضطرابات فــي الهوية، فعلى 

الرغم من تعرض يوسف إلى سؤال من 
ناهض أو مهند كمــا ورد في الصفحة 
الثانية والســتني » ما الذي جاء بك إلى 
هنا » إال أن متابعة مســار الشخصية 
يكشــف لنا عدم قلق انتمائها، واحلال 
ذاتــه ينطبق علــى جمعة الــذي وفد 
للمدينة بعد األحــداث الطائفية التي 
شــهدتها بغداد في العام 2006 لكنه 
اندمج مــع احمليــط من خــالل عمله 
فــي مصرف حكومي وإكمال دراســته 

اجلامعية.
مبجموعــة  محــاط  كان  البطــل  إن 
ونفسيا  واجتماعيا  فلسفيا  متناقضة 
ترى فيه محور احلديــث الرئيس واملنقذ 
لهم من كل اخليبات ساعة وهو الغريب 
ســاعة أخرى ، لذا رسم لنا الروائي هذه 
الشــخصية اإلشــكالية التي جعلت 
من الهوية محاطة بتســاؤالت وجودية 
عميقة يقع فك شفراتها على املتلقي 

سواء كان معارضا أم مؤيدا.
انفتحت روايات ما بعد 2003 في املشهد 
السردي العراقي على الهويات واألقليات 
واملهمشني وما إلى ذلك وتركت للقارئ 
إيجاد مشــغل ذهني خاص به من اجل 
استكشــاف بنية اجلدل ، وقد خلخلت 
مزاميــر املدينــة ذلك املفهــوم ، وهذا 
اجلدل الفكري للهوية هو ما يبحث عنه 
القارئ النموذجي والضمني الذي عدته  
طروحــات ما بعــد احلداثــة منتج أخر 

للنص مؤثرا ومتأثرا .
إن رواية مزامير املدينة رواية تشــاكس 
الفكــر وتســتنطق املكان وحتــاول أن 
تؤســس ملعناها الفلســفي واجلمالي 
على وفــق محموالت نســقية برع في 

صياغتها الروائي علي لفتة سعيد.

مزاميــر املدينــة روايــة صــدرت عام 
2018 عن دار الفؤاد للطباعة والنشــر 

والتوزيع ، جمهورية مصر العربية.

د. عمار إبراهيم الياسري

شغلت إشــكالية الذات واألخر التنظير 
السردي منذ ســنوات ليست بالقليلة، 
إذ جند تســاؤالت كثيرة حــاول املنظرون 
الوصــول إلى إجابات وجوديــة لها مثل، 
ما هويــة الذات الكاتبــة حينما تواجه 
نفســها واآلخر؟، وما مديــات االندماج 
واالنفصــال؟ ، وما الرؤيــة التي ينطوي 
عليها النص قبالة الوجود واملوجود؟، وما 
عالقة القلق الوجــودي للبطل وخلخلة 
رافقت تشكالت  االنتماء؟، هذه األسئلة 
البطل في السردية العراقية منذ عقود ، 

واألمثلة ال تعد وال حتصى.
إن الهويــة في ابســط مفاهيمها هي 
مصطلح اجتماعي نفســي سياســي 
يشير لوصف مفهوم الشخص وعالقته 
وثقافيا وحضاريا  اجلماعات سياسيا  مع 
.. الخ، في البــدء كان هذا املفهوم قارا ، 
أما مــع التحوالت املعرفيــة واجلغرافية 
أصبح مفهوما متنوعا ، إذ رمبا تتشــكل 
الهويــات مــن خليط ما ثم يتــم أعادة 
إنتاجها على وفق عادات وتقاليد جديدة 
على الرغم من االختالف الديني والعرقي 
الذي يكتنفها ، وقد اتفق املنظرون على 
وجود مشــتركات معينة لتحقيق ذلك 
واحلضارة  والتاريخ  واألرض  اللغــة  منها 

والطموح وما إلى ذلك.
يفتــرض الروائي علي لفتة ســعيد أن 
بطله محســن وقع حتت حيف أنســاق 
ســلطوية جتلت من خالل النص الروائي 
ومن هذه األنساق، األنساق البيروقراطية 
الدينية واألنساق اجليوسياسية واألنساق 
السيســيوثقافية، مبناخهــا املوحــش 
العدائي وخطتها احملكمة في السيطرة 
والتحكم ما جعله يخرج من حيز الهوية 
على الرغم من حيازته ألغلب املشتركات 

مثل األرض واللغة والتاريخ.. الخ.
فالراوي العليم بكل شيء هو الذي يطرح 
منو األحداث املعلبة بهذه اإلشكاليات على 

مــا ذنُبنا أن نأكَل التفاحــَة ونَنزَل من 
الســريرِ الناعِم إلى أرضّيٍة ُصلبٍة غير 
قادريَن على ممارسِة احلبِّ بأمتِّ وجٍه. لم 

باملتعِة، لكنَّنا نخضُع لرغبِة  تشــعرْ 
الفناِن في حلظِة جنوٍن، بعد أن ثَِمَل في 
أولِّ الليِل بصحبِة أصدقائِه الشــعراَء 

والفنانــني ليأتــي إلى غرفتــه ثِمالً، 
ألوانَــُه ذاَت املاركِة االيطاليِة  ويلّطُخ 
على قطعِة قماٍش ويُشعُل سيجارتَُه 
منذ حلظِة دخولِِه وحتى ســجننا في 
اللوحة. اللوحة: ســريٌر واســٌع مبالءٍة 
َة مائدٌة ترتكُن في  بيضاَء ناعمــٍة، وثمَّ
الزاويِة عليها ســلُة فواكــٍه، وتظهر 
تفاحٌة مقضومٌة، ونحن أنا وهي عاريان، 
ممددان على أرضيــٍة ذاِت اجللِد األصفرَ 
الباهت... أيسخُر مّنا هذا اجملنون؟. أيُّها 
الصبُح، قْم وافتــْح قيَدنا، أيُّها الكوُن 
كْن معنا ال مع الرساِم الذي تركنا هنا 
آٍه. سيبيُعنا في معرٍض،  داخَل االطار، 
الذين ال  -الناس  اللوحــَة  الناُس  ويرى 
يفقهون من الفِن شــيئاً- ويسخرون 
من فعلِة الفنــاِن ويضحكون. يا اهلل، 
كْن معنا، دْعُه يســكُب الزيَت فوَقنا 
لنرتاَح... لكن ال أحَد يســمُع صوتَنا.. 

بنِي في اللوحِة. نحن املُعذَّ

محمد الكريم

ليس بوســِعنا أن نبلَغ االشــياَء ونصل 
إلى كمالِها وال نســتطيُع دوماً أْن نفكَّ 
الشــفراِت لنكــون على اكمــِل وجٍه، 
فبلوغ احلبِّ ال شــفرَة ثابتة لــه، فإذا ما 
أردنا أن نأكَل تفاحًة، فما علينا ســوى أن 
نتناولَها من الســلة، لنصعد على أثرِها 
الــى أقاصي جنوِن حبنــا. ونكون جنمنِي 
متأللئنِي في ســماٍء لم يصعْدها سوانا. 
وطاملا أنَّ الليَل ســفٌر طويــٌل على أمِل 
بلوِغ الفجرِ، فنحن نركُبه نّياماً دون ترِك 
أثٍر يُذكُر، أو منــارُس احلبَّ بعد أن قضمنا 
تفاحــًة واحدًة لنهبط من الســريرِ الى 
االرضية، يــا للعنِة التفاِح!. ضوُء الغرفِة 
أحمٌر خافت، والظلُّ الســاقُط حتتنا هو 
ســيُل احلبِّ النازِف، ال أذكــُر لونَُه، هكذا 

أرادنا فناُن هذه اللوحِة أن نكوَن. 

مناهضة  ومسألة  اإلنسان،  حقوق  تطويع 
اإلنســان،  حلقوق  الهيدروليكي  األمنــوذج 
وحقوق اإلنسان والدولة. وفي الفصل األول، 
تاريخية  اإلنســان، حملــة  تناقضات حقوق 
عن حقوق اإلنســان في إســرائيل، وتبيان 
كيف أن حقوق اإلنســان عميقة االرتهان 
للدولــة؛ وتوصيــف للصلة بني تأســيس 
النظام الدولي حلقوق اإلنسان وإنشاء دولة 
إســرائيل، حيث يُبنّي املؤلفــان أن احللفاء 
نظروا إلى قيام إســرائيل باعتبارها وجًها 
من أوجه تعويض حقوق إنســانية بسبب 
جرائم مروعة تعرض لها اليهود في أوروبا. 
يعــّرج املؤلفــان على محاكمــة آيخمان 
لتوضيــح كيف أن مــا يُســمى خطاب 
حقوق اإلنسان العاملي خضع للتأميم في 
إســرائيل، وكيف أن حقوق اإلنسان املتأثرة 
بالتطلع إلــى العاملية لم تعد إلى الظهور 
في إســرائيل - فلســطني إال بعد اندالع 

االنتفاضة األولى )1987(.
أما فــي الفصــل الثاني، تهديــد حقوق 
إلى  النظر  اإلنســان، فيوضحان كيف بدأ 
حركة حقوق اإلنسان بوصفها تهديًدا في 
إسرائيل، مع توصيف ردة الفعل الرسمية 
على هذا التهديد، ثم يشــرحان كيف بدأ 
الفاعلــون اإلســرائيليون احملافظون تأطير 
منظمــات حقوق اإلنســان غير احلكومية 
الليبرالية باعتبارها تهديًدا لألمن القومي، 
ليــس من أجــل رفــض حقوق اإلنســان 

جملــرد الرفــض، لكن مــن أجــل مواجهة 
محاوالت املنظمــات الليبرالية التخفيف 
من عنــف الدولــة واحلد منــه، ومن أجل 
النهاية على احلرب  إضفاء الشــرعية في 

العسكرية اإلسرائيلية.
في الفصل الثالث، حق اإلنسان في القتل، 
يصــف بيروجيني وغــوردن التقــارب بني 
اجليش اإلســرائيلي واملسؤولني احلكوميني 
مــن جهة،  األمنيــة  البحــوث  ومراكــز 
ومنظمات حقوق اإلنســان غير احلكومية 
الليبرالية من جهــة أخرى. وبالتركيز على 
إسرائيل  التي شّنتها  العسكرية  احلمالت 

على قطــاع غزة، يبّينان كيف تســتخدم 
إسرائيل القانون الدولي اإلنساني لشرعنة 
قتــل املدنيني الفلســطينيني وتبريره، ثم 
يوضحان أن منظمات حقوق اإلنســان غير 
احلكومية الليبرالية تتبّنى القانون الدولي 
على نحو يُرَشد اســتخدام العنف القاتل 

ضد الفلسطينيني.
أما في الفصل الرابع، حق اإلنســان في أن 
يستعمر، فيصفان ظهور منظمات حقوق 
اإلنســان غيــر احلكومية االســتيطانية، 
أنها تســتخدم خطــاب حقوق  وكيــف 
اإلنســان لتعزيز الســلب االســتعماري، 
ســواء في األراضي الفلســطينية احملتلة 
أم في إســرائيل. وهنا يظهران كيف يتم 
ذلك الشــكل من أشــكال »حركة حقوق 
اإلنســان« في فضــاء سياســي وقانوني 
واســتراتيجي من التقــارب مع منظمات 
غير حكومية ليبرالية، تدعم توفير حقوق 

اإلنسان للفلسطينيني.
وفي اخلامتة، ماذا بقي من حقوق اإلنســان؟ 
يتأمــل املؤلفان فــي مــا إذا كانت حقوق 
اإلنســان قابلة بعد لالستخدام على نحو 
يناهــض الهيمنة بعــد أن ُطّوعت لتعزيز 
هذه الهيمنــة. وبعيًدا مــن رفض حقوق 
اإلنســان اإلمكانات السياســية الكامنة 
فيها لتصحيح املظالم االجتماعية، يريان 
أن حقوق اإلنسان ميكن أن تكون أداة فاعلة 

لتعزيز العدالة.

 
صــدر حديًثا في سلســلة »ترجمــان« عن 
املركز العربي لألبحاث ودراســة السياســات 
كتاب »عن حق اإلنســان في الهيمنة«، وهو 
ترجمة محمود محمد احلرثاني لكتاب نيكوال 
 The Human Right بيروجيني ونيف غــوردن 
To Dominate. ال تنحصر قضية هذا الكتاب 
املركزية في وجود خطاب حقوق اإلنســان في 
املنطقة أو عــدم وجوده، إمنــا تعالج كيفية 
توثيق احلكومات والشــعوب انتهاكات حقوق 
االنتهاكات،  نبذها هــذه  اإلنســان، وكيفية 
وطريقة جتييشها احلقوق في سياقات العنف 
السياســي والهيمنــة واإلمبريالية اجلديدة 

واالستعمار اجلديد.
يحاول الكتاب )320 صفحة بالقطع الوسط، 
املســألة  موثًقــا ومفهرًســا( معاجلة هذه 
بتحليــل األمنوذج اإلســرائيلي الــذي يصّوره 
مؤيــدوه بأنــه الدميقراطيــة »الوحيدة« في 
الشــرق األوســط. وعلى الرغم مــن أن كثرًا 
انتقــدوا هــذا التوصيف، فإن مــا هو حديث 
وجديد نسبًيا هو أن إســرائيل حتاول احلفاظ 
على وضعهــا الدولي باعتبارهــا دميقراطية 
ليبراليــة، من خــالل تطويع خطــاب حقوق 
اإلنســان، على الرغم من سجلها املشني في 

انتهاك هذه احلقوق.
في مقدمة الكتاب، عن »حق اإلنســان« في 
الهيمنــة، يتناول بيروجيني وغــوردن ضروب 

غالف رواية مزامير املدينة

قلق الهوية وخلخلة االنتماء في 
»مزامير المدينة« لـ»علي لفتة سعيد«

لوحة الهبوط

عن حق اإلنسان في الهيمنة

إن الهوية في ابسط 
مفاهيمها هي مصطلح 
اجتماعي نفسي سياسي 

يشير لوصف مفهوم الشخص 
وعالقته مع الجماعات سياسيا 

وثقافيا وحضاريا .. الخ، في البدء 
كان هذا المفهوم قارا ، أما مع 

التحوالت المعرفية والجغرافية 
أصبح مفهوما متنوعا ، إذ ربما 

تتشكل الهويات من خليط 
ما ثم يتم أعادة إنتاجها على 

وفق عادات وتقاليد جديدة 
على الرغم من االختالف الديني 

والعرقي الذي يكتنفها

كريم جخيور

على أريكتي
تلك التي عافها اللصوص

وترفعت عنها سجالت الغنائم
أشير اليك بقلبي

وأصيح بأعلى مرارتي
أية دمعة تليق بك

وأية طعنة حتررك من املوت؟؟
تعال يا وطني
لنجلس معا

كصاحبني تعاهدا
في حلظة الصحو

أن ال يشهرا سيفا للفراق
فأنا كسرت دنان اخلمر
واكتفيت منك بالرضا

تعال يا صاحبي
أمسح عن جبينك

واقعة الندم
وعن ثيابك غبار الهزائم

تعال يا صاحبي
أنا ال أبحث في جيوبك

عن ودائع الرب
وال أمسك بالعصا

فمذ كنت بستانا في بطون قريش
وحتى آخر بطن

في قطعان املارينز
وأنت تسير بقدمني حافيتني

وأكتافك عارية
وأنا أصيح

داري هناك. وخيمتي
وال بيت عندي

وال خيمة
لكنني في كل نائحة

أنشر قلبي
وأكتب لك سطرا في اجلمال

اكتفيت منك بالرضا

من أعمال نذير مسلم

من أعمال بتول الفكيكي
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الفصل الرابع
النشاط السياسي لرشيد عالي 

الكيالني
بعد ثورة 14 متوز 1958

يعــد رشــيد عالــي الكيالني من 
الشخصيات التي أدت دوراً كبيراً في 
احلياة السياســية للدولة العراقية 
منــذ تأسيســها في عــام 1921 . 
الوزارية  املناصب  من  العديد  تسلم 
وزيــراً او رئيســاً للــوزراء فضال عن 

انشغاله رئاسة الديوان امللكي.
لرشيد  السياســي  الدور  كان  لقد 
حقبة  خالل  واضحا  الكيالني  عالي 
حتى  والثالثينيــات  العشــرينيات 
حينما  املاضــي  القرن  أربعينيــات 
اســقطت وزارته التي شكلها في 
12 نيســان 1941 بقوة البريطانيني 
،واضطر الى الهرب ،والعقداء االربعة 
، الذين كانوا يؤيدونه بتبني االفكار 
القوميــة ، الــى خارج البــالد اثناء 
للعراق  الثاني  البريطانــي  االحتالل 
ايران  للكيالني  االولى  احملطة  .كانت 
التي ســرعان ما غادرها الى تركيا. 
تركيا اســتطاع مبساعدة من  وفي 
االملان اللجوء الــى برلني ،لكن بعد 
الكيالني  اســتطاع  املانيا  انهيــار 
من الهــرب حيث تنقل بني اكثر من 
التي  دولة منها بلجيــكا وهنغاريا 
، وفرنسا حيث  مكث فيها شهرين 

جنح من الهرب من ميناء مرسيليا ، 
متنكرا بهيئة عتال ، بباخره اسمها 
مراكــو )مراكــش( وهــذه الباخره 
اجرتهــا احلكومة الســورية لنفل 
الطلبة الســوريني الى الســواحل 
بيروت  الــى  وصل  حتى  اللبنانيــة 
متخفيــا  فــي متــوز 1945 ،لكــن 
الكيالني لم ميكث طويال اذ سرعان 
ما غادر الى دمشق ومن هناك انتقل 
العربية الســعودية  الى اململكــة 
تاجراغنــام يبحــث عن  باعتبــاره 
اغنامــه الضائعة ليصــل اململكة 
العربيــة الســعودية حيث منحه 
امللك عبد العزيز ال سعود الشهير 
اللجوء   )1953-1003( ســعود  بابن 
وعينه مستشــارا له شرط ابتعاده 
عن التدخل في الشؤون السياسية 
وعدم اثارة املشكالت مع العراقيني .

ظل رشــيد عالــي الكيالنــي بعد 
رحيله بعيدا عن احلياة السياســية 
العراقية ال ســيما وانه كان يتنقل 
الجئا من مكان الخر ، لكن احلكومة 
العراقية ظلت تتابع أخباره من حني 
الخر ، ففي 1949 اقترح االمير سعود 
بن عبد العزيز ال ســعود ولي عهد 
اململكــة العربية الســعودية على 
عودة  امكانية  البريطانية  احلكومة 
رشــيد عالي الى العراق النه ال يريد 
ان يســبب وجوده اية مشكله بني 
البلدين .كما ارتأى امللك عبد العزيز 
ال سعود بأن الوضع االنسب ان يتم 
العفو عن الكيالني وان تســامحه 

يصحبه  ان  على  العراقية  احلكومة 
احــد االمراء الســعوديني في حالة 

املوافقة .
بعد مــدة قصيــرة ســافر صباح 
بن نوري الســعيد )بوصفــه مديراً 
للســكك احلديد ( الى الســعودية 
للتفــاوض بشــأن نقــل احلجــاج 
املقدســة  الديار  الــى  العراقيــني 
،وخالل وجوده التقى برشــيد عالي 
الذي اخبره برغبته بالعودة لســوء 
حالتــه الصحية .في تلــك االثناء 
ســرت شــائعات في بغداد بعودة 
الســعيد  نوري  اصدار  اثر  الكيالني 
رئيس الــوزراء عفواً عنــه وقد دفع 
ملناقشة  البريطاني  الســفير  االمر 
االمر مع االمير زيــد ووزير اخلارجية 
محمد فاضل اجلمالــي ،واثر اللقاء 
البريطانــي مذكرة  الســفير  وجه 
بان  الى حكومته اكد فيها قناعته 
نوري الســعيد ســيفعل اي شيء 
البقــاء الكيالني في الرياض واضاف 
بأنه على ثقه  البريطاني  الســفير 
بان ليس هنــاك اي حترك للحكومة 
العراقية دون التشــاور مع السفارة 
البريطانية السيما ان األمير زيد قد 
البريطانية بشأن  املســاعدة  طلب 
االبقاء على الكيالني في الرياض من 

خالل السفير البريطاني في جدة.
االمر مع  الســعيد  نــوري  ناقــش 
الســفير البريطاني حيــث اكد ان 
عــودة الكيالنــي الى  العــراق غير 
حينما  اكثــر وضوحاً  وكان  مالئمة 

اكد بأنه اذا ما عــاد الكيالني فأنه 
ســيعدم بنــاء على قــرار احملكمة 
.رغم  باالعدام  التي حكمت عليــه 
ذلــك وردت نهاية عــام 1949 انباء 
للكيالني  بالســماح  النيــة  عــن 
بالرحيل الى ســوريا، ويبــدو ان ابن 
ســعود اراد ترحيله بأي شــكل من 
االشــكال ،وحينما علمت احلكومة 
العراقيــة باالمر فاحتت ابن ســعود 
وجــددت تأكيدها البقــاء الكيالني 
في اململكة ،لكــن االخير لم يعط 
للحكومة العراقيــة اية وعود . أزاء 
ذلك طلبت من الســفير البريطاني 
التدخــل بجدية فقام مــن جانبه 
برفــع تقرير بهذا اخلصوص أرســل 
نسخة منه الى كل من رئيس دائرة 
الشرق االوســط في وزارة اخلارجية 
البريطانيني  والسفيرين  البريطانية 

في دمشق وجدة.
ظلت احلكومــة العراقية تراقب عن 
كثب حتــركات الكيالنــي مدفوعة 
مبواخفهــا من عودته الى نشــاطه 
الســابق الســيما اذا ما انتقل الى 
منزعجاً  السعيد  نوري  وكان  سوريا 
من االخبار التي كانت ترصد حتركاته 
لذا طلب رؤية الســفير البريطاني 
في العراق الذي قابله بحضور وكيل 

وزارة اخلارجية شاكر الوادي .
بتاريخ 4 تشــرين الثاني 1950 ابدى 
الســعيد انزعاجه من االخبار التي 
اشارت بان زوجة الكيالني واثنتني من 
بناته طلنب ان يســمح لهن بالعودة 

الى العــراق لكونهن عراقيات ، لكن 
وزاد  العراقية لــم تكترث  احلكومة 
تردد اخبار  انزعاج نوري السعيد  من 
عن مغــادرة الكيالني الرياض حيث 
كان الســعيد مقتنعاً بان الكيالني 
قد انتقــل الى منتجــع عالية في 
املقربني  االشــخاص  احد  مع  لبنان 
من ابن ســعود ،هو موفق االلوسي 
الذي وفر له مكاناً الئقاً . ال ســيما 
بعد االنباء التي تــرددت عن مغادرة 
الكيالني للريــاض وكان يعتقد بأن 
عالية  منتجع  في  موجود  الكيالني 
بلبنــان ويعيش باســم مســتعار 
وبجواز سفر ســعودي او سافر الى 
القاهــرة ، لذا اقتــرح ان يلعب ممثل 
بريطانيا في كل مــن مصر ولبنان 
 . وســوريا دوراً اللقاء القبض عليه 
لكن يبدو من االحــداث الالحقة ان 
شــكوك نوري السعيد لم تكن في 

محلها.
بحلول عام 1953 كان الكيالني ما يزال 
يقيم في اململكة العربية السعودية 
لكن الذي اختلــف موقف احلكومة 
،اذ بدا نوري السعيد يقتنع  العراقية 
بضــرورة عودة الكيالني الى العراق ال 
سيما بعد ان شهدت منطقة الشرق 
االوسط عدة ثورات مثل ثورة 23 متوز 
1952 في مصــر وحركة مصدق في 
ايران ،لذلك ارســل ابنــه صباح الى 
اململكــة العربية الســعودية حيث 
.من  الغــرض  لهذا  الكيالنــي  قابل 
جانب اخر اســتطاع نوري الســعيد 

بادئ االمر من اقناع الوصي عبد االله 
بذلك اال ان األخير ســرعان ما تراجع 
بعد معارضــة جميل املدفعي وعلي 

جودة االيوبي على عودة الكيالني.
لم ميكث الكيالني طويالً في اململكة 
بعد فشله بالعودة الى العراق ، فقد 
غادر عــام 1954 الى مصــر باعتباره 
متقاعدا ســعوديا بعد وفــاة امللك 
العزيز ال ســعود وتوتر عالقته  عبد 
مع جنله امللك ســعود بن عبد العزيز 
وخوف الكيالني من ان يســلمه الى 
البريطانيــني الن امللــك اجلديــد لم 
يرتبط مع الكيالني بوعد، وفي مصر 
قدم الى الرئيــس جمال عبد الناصر 
طلباً في 9 كانون الثاني 1955 لقبوله 
الجئاً سياســياً ومت له ذلك. بعد ذلك 
حاول الكيالني بكل الوسائل العودة 
الــى العراق حــاالً اال ان جهوده باءت 

بالفشل . 
وفي اعتقادنا ان عدم اهتمام حكومة 
الثــورة املصرية به واعتبــاره مجرد 
بتحسني  لرغبتهم  اعتيادياً  شخصاً 
عالقتهم مــع البلدان العربية جعله 
يتخــذ هــذا القــرار .وبعــد تدهور 
العالقــات بــني العــراق ومصر بعد 
العدوان الثالثي على مصر عام 1956 
كسر رشــيد وشــارك في الهجوم 
على نوري الســعيد وعلى الصداقة 
االنكلو-عراقيــة  ثم اخــذ الكيالني 
العناصر  االتصال مــع بعض  يحاول 
القومية في اجليش العراقي من خالل 

ابنته جنم الدين السهروردي.

في صبيحة 14 متوز 1958 قامت الثورة 
في العراق ضد احلكم امللكي وكانت 
مبثابة طوق النجاة بالنســبة لرشيد 
عالي الــذي كان يصطاف في حينها 
باالســكندرية، فلما سمع بالنبأ عاد 
الى القاهرة بقطار خاص هيأته  فوراً 
له احلكومة املصرية واســتقبل في 
القاهرة استقباالً رسمياً خلطأ وقعت 
فيه اخملابرات املصرية بخصوص الدور 
الذي ســيوكل للكيالنــي بعد جناح 

الثورة.
بعــد مدة وجيــزة بدت هنــاك عدة 
مؤشــرات عن قرب عودة رشيد عالي 
الى البالد واعادة نشــاطه السياسي 
،ويبدو أنه كان يأمــل في ان يجد له 
موطئ قــدم في احلياة السياســية 
ورود  املؤشــرات  ومــن هذه  اجلديدة. 
بعض املعلمات بــأن الكيالني انتقل 
الى ســوريا بعد قيام الثــورة بثالثة 
17/متوز  بتاريــخ  وصلها  حيــث  أيام 
1958 وقد بــرر الكيالني ذهابه خالل 
افادته  اذ اشار في  الثانية  محاكمته 
" ذهبت الى ســوريا كي اكون قريباً 
من العــراق وقد ابلغنــي جنم الدين 
الســهروردي بأنه اتصل بعبد الكرمي 
قاسم وقريباً سيأمرون بعودتي .ومع 
ان عبد السالم محمد عارف احد قادة 
الثورة زار دمشــق يوم 18 متوز 1958 
اال انــه لم يلتــق بالكيالني مكتفياً 
باالتصــال الهاتفي بــه، اذ كان عبد 
الســالم غير راغب بعــودة الكيالني 

السباب سنذكرها فيما بعد.

من الكتب المهمة التي ألفتها الدكتورة أنعام مهدي علي السلمان في قمة نضجها الفكري، فقد كتبته بعد عام )2003(، تناولت فيه 
موضوعات جديدة تخص تبلور الذاكرة العراقية بموضوعات عن المرأة العراقية ودورها البنيوي في المجتمع العراقي مثل: صبيحة 

الشيخ داود ودور الكرد في المشهد السياسي العراقي، والنشاط السياسي الحزبي في آواخر العهد الملكي، وتداعيات بدايات العهد 
الجمهوري والصراع بين الملكيين والجمهوريين ممثلة في نشاط السياسي المخضرم رشيد عالي الكيالني وغيرها من الموضوعات 

المهمة والشيقة، والتي تجمع بين االبعاد التاريخية والسوسيولوجية والفكرية، وتسهم في تشكيل الذاكرة الجمعية العراقية 
بأبعادها المتنوعة، فهي حفريات في الذاكرة بقراءات تاريخية جديدة تبتعد عن القوالب القديمة التي نحتت تاريخنا ببعده السياسي 

واهملت الجوانب األخرى االجتماعية والفكرية واالقتصادية التي تتجاوز أهميتها الجانب السياسي في تشكيل الهوية الجمعية 
العراقية.

تقدم "الصباح الجديد" بين يدي القارئ مختارات من فصول هذا الكتب آال وهو "حفريات في الذاكرة العراقية...دراسات تاريخية" 
في حلقات عدة لما له من قيمة كبيرة وممتعة في الوقت نفسه لكونه يتناول موضوعات ذات أبعاد اجتماعية وفكرية تخص النخب 

العراقية التي تعد عامال أساسيا في تشكيل الهوية الجمعية العراقية.

حفريات في الذاكرة العراقية
الحلقة 1

حوارات مع جرجيس فتح اهلل*

س: يعترض ســؤال هنا طاملا راودني: 
عودنــا كثير من الكتــاب العراقيني 
الذين يتناولون احــداث العراق على 
وســفارتها  البريطانية  اليــد  رؤية 
فــي العراق في كل حــدث او واقعة 
ويؤكدون ان ال شيء يحصل في هذه 
البــالد اال وللبريطانيــني ارادة فيه، 
وانهم كانوا يوجهون دفة السياسة 
كل  في  مباشــرة  ويتدخلون  احمللية 
كبيــرة وصغيرة وهــم الذين يأتون 
والبريطاني  ويزيحونهــا  باحلكومات 
هو وراء كل زاوية وكل منعطف فان 
كل االمر كذلك وســياقا على هذا 
فقد سيســتنتج بــان للبريطانيني 
يدا فــي وجود الكيالنــي على راس 
حكومة او وزير للداخلية في االحيان 
التــي يروق لهم ذلــك. واذ ذاك يحق 
البريطانيني في جنايات  ان نشــرك 
العامة  احلريــات  علــى  الكيالنــي 
وانتهاك الدســتور ان لم نعز اليهم 

التبعة الكبرى اليس كذلك؟
ليس من الســهولة مبــكان اعطاء 
جــواب واف في مثل هــذه املعاجلة 
واحليــز الضيــق لكنــي ســأحاول 
بقدر ما له عالقة مبا ســاحتدث عن 
الكيالني والســيما في اطار حركة 

مايس 1941.
فكــرة رؤيــة بريطانيــة فــي كل 
منعطف وزاوية من زوايا السياســة 
العراقية تنطوي على خطا جسيم 
يؤدي الى اســتنتاجات مضللة كان 
اجلديدة  بالسياســة  البريطانيون- 
التخلص  يريــدون  انتهجوها-  التي 

من هــذه التبعة بأعجــل ما يكون 
عن طريق تخلصهم من مسؤوليات 
ذلك  يكلفهم  ما  بســبب  االنتداب 
من اعباء مالية باهظة وقد كفتهم 
تامني  النفــط  وامتيازات  املعاهــد 
ان  احيانا  قــد يحصــل  مصاحلهم 
يدلى الســفير بــراي حكومته في 
اســناد منصب وزاري الى وزير معني 
او تكليف احدهم بتأليف وزارة لكن 
الراي ســيبقى استشــاريا بحتا اذ 
ال يصاحبه تهديــد بتوقيع عقاب او 
حرمان من امتياز فــي اكثر االحيان 
وانا احتدث عن فترة االستقالل- كان 
ينصح الســفارة عرض احلائط كما 
البريطانية  ازدرا احتجاج احلكومــة 
علــى تهريب احلاج امني احلســيني 
من لبنان الى العــراق والقى به من 
ســله املهمالت وكمــا حصل فعال 
فــي معاجلة املشــكلة االشــورية 
لــم يلتفت الكيالني الى مناشــدة 
بالكف  احمللة  البريطانيــة  احلكومة 
عــن املضي فــي احلل العســكري 
وكما حصل ايضا عندما توســطت 
رشــيد  عند  البريطانية  الســفارة 
عالــي في قضيــة االيزيديــة فقد 
الكلمة  واحتجت  الســفارة  حذرت 
للكيالنــي فــي شــنقهم كذلك 
كان مــن سياســة وراي احلكومــة 
البريطانيــة ان ال تعالــج شــكوى 
الكورد في العراق بطيش ونزف احلل 
العســكري وان يتفادى اراقة الدماء 
باي وجه من الوجــوه فيتغلب احلل 
العسكري الذي يتخذه حكام بغداد 
بعيدا عن التأثير البريطاني واألمثلة 
كثيرة واملسالة هي ان هؤالء الكتاب 
واملؤرخني امنا يســتخدمون الوصفة 

البريطاني  التدخــل  اي  البريطانية 
ســوء  على  التغطية  ارادوا  كلمــا 
نصرف او عثار يقدم عليه مســؤول 
عراقي عليــك االن ان تقــدر وعلى 
ضوء حركة مايس كم كان رشــيد 
عالــي موضع اعتمــاد البريطانيني 
وكم كانت يدهم فعالة في حماية 
او تزكيته  مســتقبله السياســي 
او في مقدرتهم  للمناصب اخلطيرة 
على احتواء اندفاعه ونزواته السيما 
وقتما كانت بريطانيــة جتتاز اخطر 
مرحلة من تاريخهــا انها مزاعم ال 

سند من الواقع لها.
خــالل فترة امتــدت زهاء ســنتني 
)1934-1935( اتخذ الصراع بني كتل 
الطبقــة احلاكمة على الســلطة 
وجها بشعا يؤذن بانتقال الى مرحلة 
الوزارات  العنف فالول مرة في تاريخ 
العراقية حرقت املكائد والدســائس 
الســقاط احلكومات جــدران املنازل 
والقصور لتنزل الى الساحة العامة 
مورطــة قطاعات معينــة من ابناء 
الشــعب عن طريق الهاب الشعور 
او  والتعاليل  املزاعم  القومي بشتى 
عن طريق االستعانة بشيوخ القبائل 
التهديد  ســبل  وعن  وعشــائرهم 
املســلح باجليش وليس هناك شك 
في ان الكيالنــي كان اول من قطن 
الفرات االوســط  الى قوة عشــائر 
فــي اســقاط الــوزارات فنجح في 
استخدامها اربع مرات السقاط اربع 
حكومات متوالية خالل فترة قصيرة 
لكنه كما اشرنا- لم يكن يدري كما 
يبدو ان صاحب براءة االختراع عرضة 
للتقليد وانه قلما يستطيع مخترع 
االحتفاظ ببراءة اختراعه ســرا عن 

االخرين.
حركة مايس 1941

س: مــا هو تقوميكــم حلركة مايس 
بعد ان ســبق وبينتم رأيكم فيها؟ 

واين تضعونها من التاريخ؟
باالول كانــت جزءا من لعبة املعاهد 
مفتتح  في  الكيالنــي  اتقنها  التي 
حياتــه العامة وكان النجاح حليفة 
في اغلبها تفوز له كما راينا برئاسة 
احلكومة مرة وبــوزارة الداخلية مرة 
اخرى لكنه لم يكن وحده عندما بدا 
بها في اواخر العام 1940 فقد كانت 
هناك قوة معينة البد من االستعانة 
بها او ترويقهــا او حتييدها غير قوى 
القبائل كان هناك الضباط العقداء 
االربعة الذين يسيطرون على اجليش 
انقالبات ســابقة  بثالثة  قاموا  وقد 
وكان هنــاك القوميــون العروبيون 
الــذي ميثلهــم )نادي املثنــى( وكان 
هناك احلاج امني احلســيني وصحبه 
الفلســطينيون وكان هذا في فترة 
من الفتــرات يصول ويجــول عابثا 
بالــوزارات وبرجــال الدولــة الكبار 
االربعة  العقداء  بسبب استســالم 

الدراته.
وقامــر هؤالء مبصير البــالد ووقعت 
هذه اجلهات الثالث حتت تأثير الدعاية 
النازية مبقاديــر متفاوتة وكان احلاج 
امني قد ربط مصيره مبصير دول احملور 
والدعاية  بهــا  وثيقة  صالت  وحقق 
النازية قــد غرت عقــول القوميني 
العروبني ونفذت الى اعماق عقائدهم 
 1933 وللكيالني ماض قومــي منذ 
وان كان ال يقيم للقومية والعروبية 
وزنا اال انها كانت املوضة الشــائعة 
وهناك واحد من اقرب اعوانه السيد 

مترجم  القومي  الســبعاوي  يونس 
كتاب )كفاحي( الى العربية.

هــؤالء قامروا مبصير البالد وشــاؤوا 
باعــني مفتوحة وارادة حــرة اقحام 
الشــعب العراقي فــي تلك احلروب 
العظيمة املشــتعلة والعراق بعيد 
عنهــا كل البعد تامروا مبصير البالد 
واهلهــا بإصرار غبــي عنيد ودفعوا 
بها الى مواجهة عســكرية بائسة 
بدايتها ولم تكن تدعو  فاشلة منذ 
اليها ضرورة قومية وال فائدة وطنية 
وال كسب مرجي منها وتلك النتيجة 
احملتومة التي الت اليها بدل ان تكون 
ســببا لشــجبها وادانــة تاريخية 
للقائمني بها كانت سببا وعلة وهنا 
موطن العجب لتمجيدها وتخليدها 
وانزالهــا منزلــة حــركات التحرير 

الكبرى.
وكما قلت واكدت: لم يكن الكيالني 
في اي وقت من االوقات قوميا عروبيا 
لكنه وجد حليــة خالبة ومرفاة لم 
يكن عراقيــا وطنيا يعمــل للعراق 
والهــل العراق وال انســانا ذا عقيدة 
يدافــع عنهــا ويبذل لهــا ويحترم 
الجلها كان رجال متثلت فيه انتهازية 
حيل من احلكام الذي نشأوا في فقر 
حبهم  في  فانعكســت  وخصاصة 
جمع املال مع جمع السلطة وكانوا 
يــؤدون رقصاتهم على جبال االنانية 
وحب الذات ولم يرث الكيالني شيرا 
من ارض لكنه انتهى بامتالكه االفا 
من الدومنات وقصرا باذخا وســهاما 
)املهداوية(  زراعات كبير وجابهه  في 
اثناء احملاكمة بهــذا ولم ميلك جوابا 
ولو يقدر ما يجيــب به طفل روضة 
االطفال عندما يســال عن ســبب 

تلوث يديه بالتراب.
وســؤالك يتضمن مطالب او شعبا 
ثالثــا ســاحاول االجابــة عنها دون 
تبعيــض. اقول اوال: وجــد الكيالني 
نفســه في ورطة هــذه املرة عندما 
البريطانيــة-  املعاهــدة  هاجــم 
العراقيــة وابى ان يســمح مبرور او 
بقاء للقوات البريطانية خالل العراق 
او في العراق كمــا نفرضه صراحة 
املعاهدة وكان هذه املرة بزوال احلكم 
عندما واجــه املوقف وقبل ذلك كان 
كمــا قلنا يعــارض املعاهــدة اثناء 
وجوده خارج احلكم فاذا اســند اليه 
احلكم انتفى الغرض من معارضتها 
واعلن متسكه بنودها ولكنه رفع االن 
في مازق كان القوميــون العروبيون 
والضباط االربعــة يريدون ان يكونوا 
مع الغالب في احلرب الدائرة والبوادر 
كلها تشير الى ان دول احملور ستحرز 
النصــر وان شــمس الدميقراطيات 
متيل الــى الغروب واالعني عميت عن 
رؤية مصائر الدول والشــعوب التي 
اثر  الغازي واحدة  كانت تهوى بقاس 
الفاشــني  النظامني  ان  ورغم  اخرى 
لم يحــاوال أخفاه او تكذيبا ملا عرفه 
العالم عنهما من االساليب الدموية 
التــي مارســها ضــد مواطنيهم 
املعارضــني في الداخــل التي خرت 

صريعة حتت اقدامها.
احلاج  ومنهــم  املؤمترون  علــم  وقد 
املفتي نفسه ان ال امل هناك يرجى 
من اســتقالل او شــبه اســتقالل 
للبالد الناطقة بغلة الضاد في ظل 
حكم نازي او فاشــي واذا كان هناك 
اشد  استعمارا  فسيكون  استعمار 
البريطاني كان  النــوع  وانكى مــن 

احلاج املفتي وناجي شكوت املفاوض 
العراقــي لالملــان في انقــرة يعلم 
انه في الســادس من شــهر شباط 
1941 مت عقد مؤمتر سري مبقر اركان 
اخملابرات العسكرية للجيش االملاني- 
العليا  القيــادة  ضم مندوبــني من 
وزارة اخلارجية  وموظفني كبارا مــن 
فريتز  الدكتور  اجملتمعــني  ابرز  وكان 
كرومــه الوزير املفــوض االملاني في 
العراق  النازية في  الدعاية  ابو  بغداد 
الذي اســتقطب حولــه القوميون 
العروبيون. وانبثق عن االجتماع جلنة 
اطلق عليها )اللجنة العربية( لوضع 
خطة الثارة فالفــل واضطرابات في 
البالد الناطقة بالعربية التي تخضع 
للنفــوذ البريطاني علــى ان ال توذي 
مهما كلف االمر الى تورط عسكري 
محوري فيهــا بخل بخطط القيادة 

العليا وتوقيتها الزمني
لم يكــن القائمــني بحركة مايس 
يعرفــون طبعــا بان مــن مقتضى 
االحتــاد  غــزو  االملانيــة  اخلطــط 
الســوفيتي االحتاد الســوفياتي وان 
االملان غير مستعدين مطلقا لفتح 
جبهة فــي العراق جديــدة مع هذا 
كله راح ابطال حركة مايس يرسلون 
حترير  علــى  للتفاوض  مندوبيهــم 
اســتقاللها  وحتقيق  العربية  البالد 
الناجز واقامــة الوحدة العربية كما 
ورد في كتاب )كمال عثمان( مندوب 
الشــخصي،  املفتي ومبعوثه  احلاج 
او  راحوا يســتجدون مــن هتلر  بل 

موسوليني تصريحا واحدا.
القوميــون  ورهطــه  والكيالنــي 
الذيــن اجتمعوا للمقامــرة مبصير 
البــالد لم يكونوا كمــا ترى وفي اي 

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 51
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ابتسام يوسف الطاهر

قال عنها ابنها السياب:
عيناك غابتا نخيل ساعة السحر... 

او شرفتان راح ينأى عنهما القمر
عيناك حني تبسمان تورق الكروم...

وترقص االضواء كاألقمار في نهر

الصورة االولى هي من خمســينات 
القــرن املاضــي رمبــا. او مــن ايام 
الشناشيل  الرحيل..  قبل  السياب 
قدميا وهي تطــل على مجرى مائي 
فقــد عرفــت البصــرة بجداولها 
املائية تتهادى بني ازقتها والشوارع.. 
وزوارق  قوارب  ملرور  يتســع  بعضها 
للمدينة  جميلة  خاصية  فتشكل 
العاشــقان  فيها  يلتقــي  التــي 
فالبصرة،  والفرات.  االشهران دجلة 
مدينــة النخيل والثقافــة واألدب، 
الفراهيدي  أحمد  بن  اخلليل  مدينة 
املوانئ  السياب، مدينة  وبدر شاكر 
واخليــر، مدينــة الذهب األســود، 
يشدك تراثها املعماري الذي ميزها 
حيث  العراقيــة،  املــدن  بقية  عن 
تستطيع أن تشاهد »شناشيلها« 
التي تعبر عن مدى التقدم احلضاري 
في مدينة كانت من أوائل األمصار 
اإلســامية التي شيدت في عصر 

عمر بن اخلطاب.
والشاعر حافظ جميل قال عنها:

ان كان ماء العني ســح لبعضهم 
فلطول عمر االخرين دعائي

بوريف  متضلا  بأيكهــا  وألهبطن 
مافيه من افياء

فخر الباد ارومة وحضارة ام النوابع 
دارة العلماء

يفجعك  الثانية  الصورة  في  بينما 
املشــهد فبــدا لنفس املــكان او 
الشــارع، ملا تبقى مــن اجملرى املائي 

وبقايــا الشناشــيل تطــل عليه 
تشكو االهمال والتداعي..الساقية 
او اجلدول حتــول الى مجرى مفتوح 
لاوســاخ تــكاد ان تشــم رائحة 
والنفايات  العفنــة  الراكــدة  املاء 
نوع تغطيهــا. فتخطيط  من كل 
املدينة ومعمارها ســابقا يتماشى 
مــع جوهــا وطبيعتهــا املناخية 
فجداول املاء وهي تتهادى بني االزقة 
والشــوارع متنحها بــرودة وتلطف 
من احلر الاهب في فصل الصيف. 
اخلشبية  الشناشيل  ذات  ومنازلها 
والزخــارف هــي االخــرى صممت 
الرطب..حتى  املنــاخ احلــار  لتائم 

البناء له  الطابوق املســتخدم في 
ميــزة بتحمل احلــرارة واالحتفاظ 
بالبرودة اكثر من االســمنت واملواد 
احلديثة التي صارت تســتخدم في 
االوربية  البلــدان  البنــاء، مقلدين 
البــاردة في االكثار من الشــبايك 
الزجاجية الواســعة وهذه االخيرة 
حتول البيــت الى مايشــبه املزارع 
والرطوبة  احلرارة  تبث  التي  املغطاة 

العالية!
بينمــا غابات النخيل متــد املدينة 
باالمكان  الــذي  النخــل  بجريــد 
شناشيل  لتصميم  اســتخدامه 
حديثة على الطراز القدمي فهو اكثر 

حتما للحرارة من اخلشــب العادي 
اضافة الى ميزتــه القوية وبرودته 

ايضا. 
البصــري أحمد  والنحات  الفنــان 
الســعد، في حديث الحدى املواقع 
علــى االنترنت قال: مــن الصعب 
احلديث عن )الشناشيل( وأنا أشاهد 
كل يوم موتها بصمت دون محاولة 
من أي شــخص إلنقاذهــا، بعد ان 
احتلت وجتاوز عليها اناس ال يعرفون 

قيمتها املعمارية وال التاريخية.
الرئيس  وســام صبيــح  والدكتور 
الهندســة  لقســم  الســابق 
املعمارية فــي جامعة البصرة قال: 

)الشناشيل( هي عبارة عن شرفات 
الطابق  تغطي  مزخرفة  خشــبية 
العلــوي للبيــت، مصنوعــة من 
غالبيتها  بزخارف  وزينت  اخلشــب، 
متداخلة  تشــكيات  إســامية، 
استخدام  اخلفيف...  اخلشــب  من 
اخلشــب في البناء يزيــد من برودة 
البيوت، ومينع أشــعة الشمس من 
الدخول فــي مدينة متتــاز بارتفاع 
درجات احلــرارة فيها، كما أن امتداد 
تلك الشناشيل خارج البيوت وعلى 
طول األزقة الضيقة يحجب أشعة 
الشمس عن تلك األزقة ويوفر ظا 

يلطف اجلو فيها«. 

هنــاك بعــدا اجتماعيا فــي بناء 
الشناشــيل في البصرة، كما قال 
الشــرفات  تقارب  صبيح،  الدكتور 
)جمع شــرفة( بني اجليــران، حيث 
يكــون حديث النســاء فــي تلك 
البيــوت بســهولة ودون اطاع من 
في الشارع عليهن، مما زاد احلميمية 
بــني أبناء املنطقــة الواحدة، وهذا 
العمارة  اليوم فــي فن  ما نفتقده 

احلديث.
صدگ شطك يابصرة مزاعل املاي..
وصدك من كثر العطش تبـچـــي 

البساتني؟
وصدك حملچ وگـــع ويريد تچاي..
لـچن اهل البخت كلهم مساجني؟
وصدك درب الكافة ماله شــراي..

وعلى دروب املشوا بعدچ تتانني؟
اليوم ال املهندس وال املقاول معني 
بالبيئة واملناخ الذي مييز تلك املدينة 
البناء مائم لها  عن غيرها ليكون 
..بل وال حتــى الوزيــر وال البرملاني 
يفكر بالكوارث التي تعيشها مدن 
العراق وليس البصرة وحدها، خاصة 
ومشــكلة الكهرباء املزمنة جتعل 
من اســتخدام احلجر واالســمنت 
والزجاج فــي البناء احلديث )تقليدا 
اعمى ملا هو عليه في بعض البلدان 
البــاردة( اشــبه مبحاولــة تعذيب 
متواصــل للســكان وللشــوارع. 
ليضاف لها اهمــال اجلداول املائية 
مكب  وجعلها  بل  تنظيفها  وعدم 
السكان  ليزيد من محنة  لاوساخ 
بارتفــاع درجات احلــرارة والرطوبة 

والروائح الكريهة.
وكم ذرفنا ليلة الرحيل من دموع...

ثم اعتللنا، خوف ان نام،  باملطر
والعراة..وكل  وكل دمعة من اجلياع 

قطرة تراق من دم العبيد..
فهي ابتســام في انتظار مبســم 

جديد
مطر مطر

البصرة.. بين صورتين

أجواء بغدادية ممطرة »عدسة: زياد متي«لقطة

صخرة بـ 100 ألف دوالر في ميشيغان
بلغ سعر صخرة كانت تستعمل كحاجز لألبواب لعقود 
طويلة في مزرعة مبيشــيغان نحو100 ألف دوالر، بعد أن 
توصل باحثون إلى أن أصلها يعود إلى بقايا نيزك سبق أن 

سقط على الوالية األميركية قدمياً.
وقالت جامعة ميشــيغان، أن الصخرة }وهي في األصل 
لنيزك ســقط من الفضاء{ تزن 22.5 أرطال، وأن الفضول 
دفع مالكها للتوجه إلى أســتاذة علــوم األرض والغاف 

اجلوي موناليزا سيربيسكو للتعرف إليها مؤخراً.
ويبدو أن الرجل الذي يســكن مدينة غراند رابيدز جلأ إلى 
ذلك بعد تداول أخبــار تفيد ببيع شــظايا النيزك الذي 
ســقط في يناير كانــون الثاني املاضــي، على منطقة 

ديترويت، مقابل آالف الدوالرات.
وذكر موقع »فوكس نيوز« أن مؤسســة سميثســونيان 
واألبحاث قيمت االكتشــاف وهو  للتعليــم  األميركية 
عبارة عن مرّكب من احلديــد والنيكل }عنصر كيميائي{ 

مببلغ 100 ألف دوالر.
وقال متحدث باسم اجلامعة إن الصخرة كانت تستعمل 
في البداية كحاجز لألبواب في منطقة إدمور الســكنية 
مبيشيغان منذ عدة عقود، من قبل مزارع في وقت ما في 
الثاثينيــات من القرن املاضي، مضيفــا أنها حتولت إلى 
سادس أكبر حجر نيزكي من بني 12 مثلها في ميشيغان.
وحاز املالك اجلديد على احلجــر النيزكي بعد بيع املزرعة 

عام 1988.

دراسة صادمة عن فوائد لحم األبل
ارتبط تناول اللحوم احلمــر بالكثير من اخملاطر الصحية 
التي ال حتصى، وعلى رأسها أمراض السرطان، والقولون، 
وأمراض القلــب واألوعية الدموية، إضافــة إلى البدانة 

وزيادة الوزن، وجملة من األمراض األخرى.
وبرغم ذلــك، تعد اللحوم مصدراً ال غنــى عنه للحديد 
والبروتينات واملعادن والفيتامينات، كما أنها من مضادات 
األكسدة، وتختلف اللحوم احلمراء باختاف مصدرها، إذ 
تختلف حلــوم األبقار عن املاعز والضأن، حيث تتفاوت في 

احتوائها على الدسم.
وفي الســنوات األخيرة ظهرت دراسات عدة تؤكد ما كان 
يقينا عند العرب قدميا من فوائد ال حتصى في حلوم اإلبل، 
وحتى حليبها، بعــد أن أثبت حلم اإلبــل، أنه من أفضل 

مصادر البروتني واألماح واملعادن.
وعدد أختصاصيون تلــك الفوائد، التي متيــز حلم اإلبل، 
املعروف بقلة الدهون والكوليسترول، ومبقاومته ألمراض 
القلب، والنوبات والســكتات القلبية اخلطيرة، الحتوائه 
على األحمــاض الدهنية الصحية والدهون املشــبعة.
وفضاً عن الطاقة التي مينحها للجســم، فهو يحافط 
على رشاقة اجلسم لعدم تأثيره على عملية التخسيس 
لســامته مــن الدهون الضــارة، إضافة إلــى معاجلته 
حلموضة املعــدة وارتفاع ضغط الدم، كما يســهم في 
تقويــة العضــات، ويحمــي القولون ويحد من عســر 

الهضم.
وعد حلم اإلبل من األغذيــة املفيدة للحوامل، حيث مينح 
للجنني بروتينات قوية ال غنى عنها، كما يقلل من اخلمول 
والكسل لدى احلوامل، ناهيك عن محافظته على وزنها.

وينتشر حلم اإلبل في منطقة الشرق األوسط، خصوصاً 
في دول اخلليج، حيث يســتهلك في شــتى املناسبات، 
كاألعراس، كما تنتشــر مطاعم متخصصة في طهوه 

بشتى الطرق.

ملونشريط

متابعة الصباح الجديد : 
عثــرت طفلة فــي الثامنــة على 
ســيف عمره 1500 عــام في أثناء 
ســباحتها في بحيرة خال عطلة 
كانت تقضيها أسرتها في السويد.
ووجدت الفتاة ســاجا فانســيك، 
الســيف في بحيرة فيدســتيرن، 
بينما كانت تقضي عطلة الصيف 

في منــزل عائلتها فــي مقاطعة 
يونشوبينغ.

أن عمر  يُعتقد  البدايــة، كان  وفي 
1000 عام فقــط، لكن  الســيف 
اخلبراء في املتحف احمللي أكدوا اآلن 

أنه يبلغ نحو1500 عام.
وقــال اخلبير في املتحــف ميكائل 
نوردســتروم :«إنه أمر ال يحدث كل 

يوم أن يخطو شخص بقدمه فوق 
سيف في البحيرة«.

وتســبب اجلفــاف فــي انخفاض 
بشــكل  البحيرة  مياه  منســوب 
كبير، مما ســاعد الفتاة ساجا في 

العثور على السيف القدمي.
لرايدو  الفتاة في تصريحات  وقالت 
بشيء  :«شعرت  احمللي  سفيرغيس 

في املــاء ورفعته، ثــم كان هناك 
مقبــض وذهبت ألخبــر والدي أنه 

يبدو وكأنه سيف«.
وقال والدها اندي فانسيك ملوقع »ذا 
لوكال« باللغة االجنليزية إنه أعتقد 
في البدايــة أن ابنتــه عثرت على 

عصا أو فرع شجرة في املاء.
لكن بعد أن طلب األب من صديق أن 

يتفحص في هذا الشيء اكتشف 
أنه من املرجح أن يكون شــيئاً أثرياً 

قدمياً.
وقال املتحــف احمللي، الذي يحتفظ 
إن  التاريخيــة،  بالقطعــة  اآلن 
الســيف كان محميــاً بنحو جيد 

للغاية.
ســاجا  الطفلة  اكتشــاف  ودفع 

باملتحف واجمللس احمللي إلجراء املزيد 
املوقــع، وعثروا  التنقيــب في  من 
على دبوس صدر مزخرف من القرن 

الثالث.
يونشوبينغ  مقاطعة  وقال متحف 
إن عمليات التنقيب في البحيرة لم 
تنته بعد، وميكنــه أن يحضر املزيد 

من األشياء القدمية.
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طفلة تعثر على سيف عمره 1500 عام

معلومة

كشــف حتليــل جديــد أن تنــاول فيتامني 
)د( قــد ال يحســن كثافة العظــام أو مينع 
الكسوروالســقوط لدى البالغني، حســب 
تقريــر نشــرته دوريــة )النســت( ألمراض 

السكري والغدد الصماء.
التقرير ذكر أنه بعد جمع بيانات من 81 جتربة 
اكتشــف الباحثون أن تنــاول الفيتامني لم 

يحقق فائدة للعظام.
وقالت الدكتورة أليسون أفينيل، من جامعة 
أبردين البريطانية والتي شاركت في الدراسة 
،« تظهــر نتائجنا أنه ال يوجد ســبب كاف 
يدعو البالغني لتنــاول مكمات فيتامني )د( 
للوقاية من الكسور باستثناء األشخاص في 
اجملموعات املعرضة خلطــر كبير مثل أولئك 

الذين ال يتعرضون ألشعة الشمس«.
أفينيل  اجلديدة، فحصت  الدارســة  وإلجراء 
وفريق البحث الدراســات التي تناولت تأثير 
مكمــات فيتامني )د( علــى صحة العظام. 
واســتقروا في النهاية على 81 جتربة تشمل 

53 ألفا و537 مريضاً.

وتفاوتت الفترة الزمنية لتناول الفيتامني بني 
املشــاركني، حيث تراوحت بني أربعة أسابيع 
إلى مدة تصل خلمسة أعوام. وكان أكثر من 
75 باملئة من املشــاركني في التجارب نساء 

تزيد أعمارهن على 65 عاماً.
وأشارت أفينيل إلى أن الباحثني لم يحسبوا 
متوســط أعمار املشــاركني في الدراسات، 

لكن املعظم كانوا في اخلامسة والستني أو 
أكبر.

وبعد جمع بيانات من جميع التجارب اخملتارة، 
اكتشــف الباحثون أن فيتامــني )د( ليس له 
تأثير على عدد الكســور أو مرات السقوط. 
كما لم تشكل جرعة الفيتامني أي فارق وال 

يبدو أن تناول الفيتامني زاد كثافة العظام.

أسطورة فيتامين »د» مجرد خرافة

حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهنياً: توقعاتك واحملاذير التي كنت تخشاها، 
يبدو أنها ستواجهك في األيام املقبلة لكّنك 
تتخطى املرحلة بأقّل ضرر ممكن عاطفياً: كن 
متســامحا مع احلبيب النــه يحبك اكثر مما 

تتمنى او تتوقع.

مهنيــاً: لهذا اليــوم التأثيــر اإليجابي في 
أوضاعك املالية أو يتحدث عن تغييرات حتصل 
في هذا اإلطار ولوعلى املدى البعيد عاطفياً: 
حتاول أن جتد احللول للمشكات بدون تشّنج 

النه يزيد الطني بّله.

مهنياً: تتواصل بشــكل أليــف مع اآلخرين 
وتنّفــذ رغباتك، أو تتلقى ما يســعدك من 
وأخبار عاطفياً: ال حتاسب احلبيب  معلومات 
علــى كل كامه فتصرفاتــك معه لم تكن 

أفضل في املدة األخيرة.

مهنياً: تتلقى األجوبــة التي طاملا انتظرتها 
وحتصل علــى فرصة ثمينــة الظهار كفاءة 
وجدارة عاطفيــاً: بعض االنفعاالت واملواقف 
الســلبّية تفســد األجواء اجلميلــة وتثير 

احلساسيات بينك وبني الشريك.

مهنيــاً: تتفق مع جماعــات جديدة وترتبط 
بصداقات مهمة، محبة الزمــاء تزداد يوماً 
بعد يوم، والفضل طريقــة معاجلتك األمور 
بصدق وشفافية عاطفياً: تعرف جيداً كيف 

تنال إعجاب احلبيب وتثيره بجاذبيتك.

مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم بعض التأني 
في الكام والشرح الواضح واملقنع عاطفياً: 
جتد ســهولة في التعامل مــع حبيبك كما 
تلقى منــه كل الدعم املعنــوي .. تنتظرك 

مفاجأة حلوة تخص عاقتكما.

مهنياً: احلظــوظ تتراجع عــن دعمك، بعد 
مراحل طــوال من األبواب املفتوحة، وتخضع 
لضغــط كبيــر وتواجــه بعــض العراقيل 
عاطفياً: تكثر املساعي لتمتني أواصر العاقة 

واملصاحلة، من خال لقاءات رومانسية.

مهنياً: يخفف هذا اليــوم النمط ويجعلك 
الواجبات  اآلخرين في بعــض  علــى  متّكاً 
واملســؤوليات عاطفياً: تشعر بالغبطة في 
هــذا اليوم وتهتم باحلبيــب او يخفق قلبك 

وتسمع كلمات اإلعجاب واحلب.

مهنيــاً: قد تضطــر إلى االهتمام بشــؤون 
تشغلك عن املشاريع اجلديدة، أو رمبا تصطدم 
بأحد الزماء، مــا يولد جواً قامتــاً عاطفياً: 
األجواء ال تساعدك اليوم على التعاطي مع 

الشريك كما هي العادة.

مهنيــاً: يوّفر لك هذا اليــوم صداقات حلوة 
ولقاءات وتغييراً يطــرأ ويدعوك إلى اجملازفة 
فتقدم با خوف عاطفياً: عاقتك العاطفية 
تكون مميزة، السفر مع الشريك مشروعكما 

املفضل لتجديد شهر العسل.

مهنياً: حضورك الافت وشخصيتك القوية 
يسهمان في تعزيز موقفك بني زماء العمل، 
فحاول االســتفادة من ذلك قدر املســتطاع 
عاطفياً: أنت مدعو الى االهتمام بالشــريك 

وجتّنب النزاعات والدعاوى القضائية.

الحوتالجديالدلو

عمودي أفقي
1 – األســم الثاني لشــاعر 

عربي معاصر
2 – ممثلة مصرية – مسرحية 

لفيروز
 3 – وضع خلسة – نسبة إلى 

لغة سامية
4–وقعةلنبليون– متشابهان

فاكهــة   – متشــابهة   –  5
صيفية 

6 – نصف أريج – مركز قضاء 
7 – جمع سلك – خمرة 

8 – يخفيه – سقي
9 – مدينة في شمال الهند .

1 – دولة أسيوية
 2 – مدينة أميركية 

3 – هــرب – مثل – جدها في 
والد 

عاصمــة   – يســجن   –  4  
أفريقية 

5 – زعيم نازي – بحر 
 6 – جدها في أيوبي – جنيعها 

7 – خاط الثوب – لدى 
8 – ينظرون – أشاهد

9 – كلمتــان : أحد األنبياء + 
رتبة عسكرية .

1كلمات متقاطعة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

23456789

مهنيا: تشعر بالقّوة على مواجهة الظروف 
بإرادة قوّية حيوية عظيمة  الطارئة وتتمّتع 
تؤّهلــك للمنافســة والنجــاح والتفــّوق 
عاطفياً: باإلمكان حماية اســتقرار العاقة 

شرط التعاطي مع الظروف واملستجّدات.
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بوينس آيرس ـ علي رياح*

العراق لكرة  يبدأ منتخب شباب   
الصاالت في الســاعة السادسة 
من مســاء اليوم األحــد )الثانية 
عشــرة منتصف الليــل بتوقيت 
تاريخــا جديدا حني يقص  بغداد( 
شــريط مشــاركته أمام نظيره 
منتخب شباب بنما،  في نهائيات 
الــدورة األوملبية للشــباب والتي 
افتتحت هنا يوم الســبت بحفل 
افتتاح مميز واســتثنائي لم تعرف 
لــه النســختني املاضيتني مثيال 
، إذ جرى في ســاحة عامة وسط 
املدينة بعيدا عن الشكل املعمول 

به في افتتاح الدورات الكبرى.
وإذا اعتبرنا أن منتخبنا الشــبابي 
واحد من الركائز التي تقوم عليها 
املشاركة العراقية ككل في هذه 
الــدورة ، فإن اآلمال تبقى معقودة 
عليــه فــي أن يصنع ســجال لم 
يســبق للعراق أن ارتــاده من قبل 
، وذلــك فــي داللة علــى املكانة 
العراق يحتلها على هذا  بدأ  التي 
الصعيــد والطفرات التي حتققت 
في كرة الصاالت خالل الســنوات 

القليلة املاضية .
الشــباب  منتخــب  يحمــل  وال 
للصاالت اللون العراقي فحســب 
في هذه الــدورة ، وإمنا ميثل كذلك 
القارة اآلســيوية التي تأهل ممثال 
عنها في النهائيات االسيوية التي 
أقيمت في تايالنــد العام املاضي 
الثاني عن جدارة  ونال فيها املركز 
واســتحقاق ، ولهذا ، فال غرابة أن 
تتحدث أوســاط الــدورة هنا عن 
الوزن الذي ميثله املنتخب العراقي 
اجلديــد وما ميكــن أن يقدمه في 
اجملموعة األولــى التي تضمه إلى 
جانــب بنما وســلوفاكيا ومصر 
واألرجنتــني ، هــذه اجملموعة التي 
مقارنة  متوازنــة  بأنهــا  توصف 
أن تأهلت  ، بعد  الثانية  بســواها 

املنتخبــات املشــاركة فيها عن 
مناطــق مختلفة ، وهو ما يجعل 
الصراع على أشده النتزاع صدارة 
اجملموعة أو لالنتقال الدور املتقدم 
املقبل وهو )املربــع الذهبي( الذي 
يعنــي بالضــرورة االقتــراب من 
حصد أحد أوســمة كرة الصاالت 
في الــدورة ، فيما تضم اجملموعة 
الثانية منتخبــات البرازيل وإيران 

وروسيا وكوستاريكا وإيطاليا.
العراقي  وقــد اختــار املنتخــب 
التقليدي  الزي  وهو  األبيض  اللون 
االساسي له ملباراتنا مع بنما وفي 
الدورة ، وذلــك في ضوء االجتماع 
الفني الــذي عقد قبــل يومني ، 
فيما مت اليوم السبت  في اجتماع 

املشاركة  املنتخبات  ملدربي  خاص 
وحضــرة مدربنــا علــي طالب ، 
إبالغ املنتخبات كافة بكل مســار 
املباريــات وضوابطها الفنية التي 
على  املشــرفة  اللجنة  وضعتها 
مباريات كرة الصــاالت ، كما أفاد 
بذلك خيزو ثاباتيرو عضوا اللجنة 
التي حــددت امللعب الرئيس لكرة 
الصاالت في مجمع تيكنوبوليس 
بــارك مكانا جلميــع املباريات من 
أجــل حتقيق العدالــة بني جميع 

املنتخبات.
 ومنتخب شباب العراق للصاالت ، 
يأتي الى هذه الدورة بعد معسكر 
مثمر وطويــل أقامه في البرازيل ، 
خاض خاللــه خمس مباريات ودية 

بدا املعســكر يــوم 16-9 وانتهى 
يــوم 3-10 .. وخاض الفريق خالله 
خمس مباريات .. أول مباراة كانت 
مع فريــق يلعب في الدوري املمتاز 
البرازيلي لكــرة الصاالت وهو أي . 
بي. بنــك وانتهت بالتعادل بأربعة 

أهداف لكل الفريقني .
املباراة الثانية كانت مع فريق نادي 
املنتخب  لصالح  وانتهــت  برواري 
الشبابي العراقي بخمسة أهداف 
الثالثة  واملبــاراة   .. مقابل هدفني 
كانت مع فريق ساو باولو وانتهت 
مقابل  أهــداف  بثالثة  لصاحلنــا 
هدفني .. أما املباراة الرابعة فكانت 
مع فريق )يوفنتوس( فوتسال وهو 
من الدرجة األولى البرازيلي بأربعة 

أهداف مقابل هدف واحد.. واملباراة 
بامليراس  فريــق  مــع  اخلامســة 
وانتهت صالــح منتخبنا بنتيجة 

خمسة أهداف لهدفني . 
العراقية  املشــاركة  على صعيد 
مباريــات  برنامــج  فــان   ، ككل 
توقيتات مسبقة  قد وضع  الدورة 
للمنافســات التي ســيخوضها 
رياضيونا في ألعاب القوى واملبارزة 
والفروســية والرماية ، وقد شهد 
املاضيــان تصعيدا في  اليومــان 
مراحــل التحضير للــدورة داخل 
اللجنة  حددتهــا  التــي  املالعب 
الرياضيني  لتدريبــات  املنظمــة 
املشــاركني ، مع اإلشــارة الى أن 
أغلب رياضيينا قادمون إلى الدورة 

بنتائج حققوها على مســتويات 
خارجيــة فــي اإلطاريــن العربي 
واآلسيوي على صعيدي الناشئني 
ولــم يســبق لهم   ، والشــباب 
منافسات  مســرح  على  الظهور 
ورياضيات  رياضيــني  عاملية تضم 
لهم باعهم وأســماؤهم بعد أن 
حققوا جناحات مبكرة في عمرهم 
، ولهــذا فــان العامل النفســي 
رياضيينا لدى  تأثيره على  سيترك 
دخول املنافســات وهذا ما سعى 
املدربون املشــرفون على رياضيينا 

أن يركزوا عليه .
العراقية حاضرة  املبارزة  وستكون 
 ، األحد  اليــوم  فــي منافســات 
وذلــك في متام التاســعة صباحا 
بتوقيت بوينــس آيرس ، عن طريق 
الالعب مهدي رحيم محبس الذي 
سيبدأ رحلته في الدورة من خالل 
كبير  عدد  مبشــاركة  التصفيات 
من العبــي الدول األخــرى ، فيما 
اعتبر مدربه علي محمد حســن 
أن الالعب رحيــم في أمت اجلهوزية 
وفقا  املبــارزة  منافســات  خلوض 
لفعاليات  مت وضعه  التي  للجدول 

املبارزة .
فيما ســتخوض الفارسة إن شاء 
اهلل ســعد حميد منافسات قفز 
احلواجــز يوم االثنــني املقبل على 
ملعــب الفروســة الرئيــس في 
بارك شمالي مدينة  مجمع غرين 
بوينس آيرس .. وقد كانت الفارسة 
)إن شــاء اهلل( قــد اختتمت في 
االسبوع املاضي معسكرا تدريبيا 
طويال في هولندا أعده لها االحتاد 
إشراف  حتت   ، للفروسية  العراقي 
، من أجل  املدرب ســعد حميــد 
اســتكمال حتضيراتهــا للــدورة 
الشبابية ومحاولة تعزيز جناحاتها 
التــي بــدأت مبكرة فــي مراحل 

عمرية صغيرة.

العراقي لإلعالم  * موفد االحتــاد 
الرياضي

»شباب الصاالت« يبدأ اليوم تأريخًا جديدًا بلقاء نظيره البنمي
في أولى مبارياته ضمن األولمبياد العالمي

شباب الصاالت
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العواصم ـ وكاالت:

استغل األرجنتيني ليونيل ميسي 
اإلسباني  برشــلونة  نادي  مهاجم 
مباراة فريقه أمام مضيفه توتنهام 
هوتســبير اإلنكليزي فــي اجلولة 
ملسابقة  اجملموعات  دور  من  الثانية 
دوري أبطــال أوروبــا فــي معادلة 
الســجل القياســي التهديفــي 
رونالدو  كريســتيانو  للبرتغالــي 
مهاجــم ريــال مدريد اإلســباني 
ســابقاً ويوفنتوس اإليطالي حالياً 

في ذات البطولة القارية.
وكان برشلونة قد جنح في التغلب 
على توتنهام بأربعة اهداف مقابل 
، حيث أحرز ميسي هدفني  هدفني 
من أهــداف فريقــه األربعة ليرفع 
رصيده من االهداف إلى 105 أهداف 
في املسابقة القارية ، معادالً بذلك 
إجنــاز غرميــه املهاجــم البرتغالي 
كريســتيانو رونالــدو فــي عــدد 
التي ســجلها لناد واحد  االهداف 

في املسابقة القارية.
و بينمــا احتاج رونالــدو إلى 101 
مباراة فقط إلحراز 105 أهداف مع 
ريــال مدريد خالل الفتــرة من عام 
2009 وحتى عام 2018 ، فإن ميسي 
احتــاج إلى 127 مباراة ليســجل 
برشلونة  بقميص   105 رقم  هدفه 

خالل ذات الفترة .
أحرزهما في  اللذين  الهدفني  وبعد 

، فقد قلص  اللندني  النادي  شباك 
ميســي الفارق الــذي يفصله عن 
رونالدو الى 15 هدفاً بعدما سجل 
األخير 120 هدفا حتى اآلن في دوري 
األبطــال ليتصدر ترتيــب هدافي 
البطولة ، حيث اســتغل املهاجم 
األرجنتينــي غياب غرميه البرتغالي 
عن مباراة يوفنتوس ضد يونغ بويز 
السويسري بســبب إيقافه ، فيما 
كان قبلها فشل في هز شباك نادي 
فالنسيا اإلسباني في اجلولة األولى 
من املســابقة بعدمــا مت طرده من 
اللقاء، في وقت ان ميســي سجل 
في مباراته األولى ثالثة أهداف في 
مرمــى ايندهوفــن الهولندي في 
املباراة التي شــهدت فوز برشلونة 

بأربعة أهداف نظيفة .
هذا واســتفاد ميســي كثيراً من 
في  ســجلهما  اللذين  الهدفــني 
، حيث  شــباك توتنهام هوتسبير 
التحق بصدارة ترتيب الهدافني في 
العالم لعام 2018 ، جنباً إلى جنب 
مع اجلزائري بغــداد بوجناح مهاجم 
نادي الســد القطــري برصيد 40 

هدفا لكل منهما.
اجلدير ذكره بأن ميســي )31 عاماً( 
يراهن على املوســم اجلاري لقيادة 
برشــلونة لتحقيــق لقــب دوري 
أبطــال أوروبا بعد الفشــل الذريع 
الــذي عرفتــه مشــاركة الفريق 
الكتالوني في املسابقة على مدار 
االعــوام الثالثــة التي تلــت فوزه 

بلقب البطولة عام 2015 وحتقيقه 
الثالثيــة الثانية فــي تاريخ النادي 

، وهو ما دفعــه بطلب اعفائه من 
منتخب  مع  الودية  املباريات  خوض 

اجلاري  العــام  نهاية  لغايــة  بالده 
والتي قد متتد حتى نهاية املوســم 

اجلاري.
النجــم نيمار  التحق  من جانبــه 
باريس سان  نادي  داسيلفا مهاجم 
جيرمان الفرنســي بصدارة ترتيب 
تهديفاً  األكثر  البرازيليني  الالعبني 
في مســابقة دوري أبطــال أوروبا 
مناصفة مع النجم السابق ريكاردو 
ناديــي ميالن  كاكا العب وســط 
اإليطالــي وريال مدريد اإلســباني 
قبــل ان يقرر االنتقــال للعب في 
الدوري األميركي ثم اعتزاله اللعب 

في عام 2017.
ثالثية  ســجل  قــد  نيمــار  وكان 
»هاتريــك« في مباراة فريقه باريس 
ســان جيرمان ضد النجم األحمر 
الصربي فــي اجلولة الثانية من دور 
اجملموعــات ملســابقة دوري أبطال 
التهديفي  رصيــده  ليرفــع  أوروبا 
في البطولــة القارية إلى 30 هدفا 
برشــلونة  بقميصــي  ســجلها 
وباريس ســان جيرمان ، حيث لعب 
لألول فــي الفترة من عــام 2013 
وحتى عــام 2017 ، بينما شــارك 
ضمن صفوف الثاني من عام 2017 

وحتى اآلن .
وبحسب موقع »سوكر الدوما«، فإن 
نيمار يتفوق علــى كاكا من حيث 
عدد املباريات التي جعلته يصل إلى 
ســقف الـ 30 هدفا ، حيث احتاج 
86 مباراة ليحقق  كاكا إلى خوض 
هــذا الرصيــد التهديفــي ، فيما 
حققــه نيمار بعد خوض 49 مباراة 

فقــط ، علماً ان نيمــار توج بلقب 
دوري أبطال أوروبا مع برشلونة في 
عام 2015 بينمــا كاكا نال اللقب 

القاري مع ميالن في عام 2007 .
هذا وســجل نيمــار 21 هدفاً مع 
برشلونة ، بينما أحرز 9 أهداف مع 
باريس ســان جيرمان ، منها ستة 

اهداف في املوسم املاضي.
وفــي الوقــت الذي التحــق نيمار 
الالعبــني  ترتيــب  فــي  بــكاكا 
البرازيليني األكثر تسجيالً في دوري 
ابطال أوروبــا ، فقد متكن أيضاً من 
جتاوز عدد من النجوم البرازيليني في 
هذه املسابقة بداية بريفالدو الذي 
سجل 27 هدفاً مع ناديي برشلونة 
وميالن خالل 73 مباراة دون ان ينال 
لقــب البطولة ، كمــا تفوق على 
جيوفاني إلبر الذي سجل 25 هدفاً 
خالل 69 مباراة كانت غالبيتها مع 
نادي بايرن ميونيخ األملاني الذي نال 
معه اللقب في عــام 2001 ، كما 
تفوق على ماريو جاردل الذي سجل 
24 هدفاً فــي 47 مبــاراة ، جاءت 
اغلبها مع ناديــي بورتو البرتغالي 

وغلطة سراي التركي.
يشــار الى أن تألق نيمــار وإحرازه 
ثالثيــة فــي شــباك بطــل دوري 
أبطال أوروبــا لعام 1991 ليرد على 
التي طالته في  الالذعة  االنتقادات 
اعقاب اخلسارة األولى لباريس سان 
جرمان أمــام ليفربــول اإلنكليزي 
بثالثــة اهداف لهدفــني، وحتميله 

رفع رصيده إلى 105 أهداف في المسابقة القارية

ميسي يعادل رقم رونالدو التهديفي في دوري أبطال أوروبا

تقرير

ميسي

مهند قاسم إلى 
كوريا الجنوبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
ســمت جلنة احلكام في االحتاد اآلســيوي لكــرة القدم 
حكمنا الدولي مهند قاســم )نخبة آسيا( للمشاركة 
ضمن احلــكام اإلضافيني خلف املرمى مع الدولي األردني 
)نخبة آسيا(، أدهم اخملادمة إلدارة مباراة إياب نصف نهائي 
دوري أبطال آسيا املقررة ان تقام في ستاد سواون بكوريا 
اجلنوبية بني فريقي ســوون سامسوجن بلووينغز الكوري 
اجلنوبــي وضيفه كاشــيما انتلرز الياباني يــوم الثالثاء 
23 تشــرين األول اجلاري، ويقود املباراة طاقم حتكيم من 

أميركا.
وكان الدولي، نخبة آســيا، علي صباح، شــارك حكما 
اضافياً خلف املرمى إلى جانب احلكم الســعودي تركي 
اخلضير في املشــاركة بقيادة مباراة ذهاب نصف نهائي 
دوري أبطال آســيا بني الفريقني الياباني وضيفه الكوري 
اجلنوبي التي اقيمت في اســتاد كاشــيما سوكر يوم 3 
تشرين األول اجلاري، والطاقم الذي ادار املباراة من البحرين  
بقيادة نواف شــكر اهلل وياســر تلفك ونواف شاهيمن، 
وانتهت بفوز الفريق الياباني بثالثة أهداف مقابل هدفني 

لنظيره الكوري اجلنوبي.
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مفكرة اليوم

فولهام ـ أرسنال

أتالنتا ـ سامبدوريا

أتللتيكو مدريد ـ بيتيس

ليفربول ـ مان سيتي

سيال ـ أنتر ميالن

ساوثهامتون ـ تشيلسي

ميالن ـ فيرونا

فالنسيا ـ برشلونة

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإليطالي

الدوري اإلسباني

بغداد ـ الصباح الجديد:
حقق فريق اجلوية فوزا مهما على فريق 
الســماوة في الدور الرابع من املرحلة 
االولى لدوري الكرة أمس بهدفني من 
دون مقابل، في حــني فاز الكرخ على 
البحــري بثالثة أهــداف مقابل هدف 
واحد، وســجل امليناء فوزظــا ثمينا 

على نفط الوســط بهــدف من دون 
رد، فيما انتهــت مباراة النفط وامانة 
1 وبالنتيجة ذاتها  1ـ  بغداد بالتعادل 
والديوانية.  الكهربــاء  مباراة  انتهت 
ويقف الكرخ في صدارة الدوري املمتاز 
وله 10 نقاط، فيمــا للجوية 9 نقاط 

باملركز الثاني من 3 مباريات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــد وليــد الزيدي، نائــب رئيس 
الهيئــة اإلداريــة لنــادي القــوة 
اجلوية ، إقامــة نهائي كأس االحتاد 
اآلسيوي، على ملعب جذع النخلة 
بالبصرة، في 27 تشرين أول اجلاري.

وقال الزيدي، في بيان رســمي، إنه 
ال صحة لنقل النهائي اآلســيوي 

إلى محافظة أربيل، مشــددًا على 
وجود محادثات مستمرة مع االحتاد 
القاري، بشأن التحضيرات للمباراة 

النهائية.
يذكــر أن القوة اجلوية، ســيواجه 
نظيره ألتني أسير من تركمانستان، 
على ملعب جذع النخلة، بعد قرار 

نقل املباراة من استاد كربالء.

فوز الجوية والكرخ 
بغداد ـ الصباح الجديد:والميناء بدوري الكرة

اعلن مدرب منتخبنا األوملبي بكرة القدم 
عبد الغني شــهد عن قائمته ملعسكر 
مفردات  يأتي ضمــن  الــذي  انطاليــا 
االستعداد للتصفيات االسيوية املؤهله 

الى اوملبياد طوكيو 2020.
الى  ســتتوجه  التي  القائمة  واوضح: 
انطاليا غدا االثنــني احتوت الى جانب 

13 العبــا مغتربا  الالعبــني احمللــني  
وضمــت  باملعســكر,  ســيلتحقون 
القائمة كل من » علي كاظم و حسام 
مهــدي و احمد خلف و اريان ابراهيم و 
قيس العاني و جنم شوان و علي كاظم 
موســى و علي كــرمي و منتظر عادل و 
حيدر عبد السالم وهمام فواز و سجاد 
جبــار ومنتظر ســتار ومحمد مزهر و 

حسني جبار عبود و مراد محمد و ايهاب 
ناصــر و رياض بولص و امنــار الطائي و 
اصيل عبد الرضا و امير العماري و لؤي 
العاني و عالء رعد و حســن علي فليح 
و احمد عبد الــرزاق و مصطفى علي 
نعمة و مهند جعــاز وجدوت صالح و 
يوسف حتســني و مروان البازي و احمد 

حسن«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الناشئني  22 مالكما من فئتي  يواصل 
والشــباب األختبــارات باشــراف احتاد 
اللعبة املركزي في املعســكر التدريبي 
الداخلــي بقاعة املالكمــة في املدينة 
الشــبابية حتضيــرا للمشــاركة في 
بطولــة أملانيا الدوليــة املقررة ان تقام 

شهر تشرين الثاني املقبل.
واملالكمون هم لفئة الناشئني،) حسني 
مثيــل لوزن 48 كغم، ولــوزن 50 كغم 

علي هشــام ومحمد حسني ولوزن 52 
كغم محمد أنور ولوزن 54 كغم عقيل 
خالد وحيدر عبد الهادي ولوزن 60 كغم 
باقر حســني وعلي قاســم ولوزن 64 
كغم احلسن عامر ولوزن 80 كغم عبد 
الوهاب عمار(، بقيــادة املالك التدريبي 
املؤلــف من عــالء فالح ورافــد خليل 

وحمزة غازي.
القائمة،  الشباب، فقد ضمت  اما فئة 
) مســلم خالد وحســني مسلم لوزن 

49 كغم ولــوزن 52 كغم مؤمن عقيل 
56 كغم حسني  ولوزن  وحسني قاسم 
عبــد الهادي وفــي وزن 60 كغم أدهم 
فاضــل وعباس حيدر ولــوزن 64 كغم 
 69 ســيف ســعد وكرار نعمة ولوزن 
كغم رضا طالب و75 كغم سجاد علي 
ولوزن 81 كغم هاشــم عماد( باشراف 
املالك التدريبــي املؤلف من طارق احللو 
وإبراهيم  كيطان  وعلي  جاســم  وأنور 

جمعة.

شهد يعلن قائمة األولمبي لمعسكر أنطاليا

22 مالكمًا يواصلون األختبارات
»جذع النخلة« يحتضن  أستعدادًا لنزاالت ألمانيا

نهائي كأس االتحاد اآلسيوي



الصباح الجديد - وكاالت:
اعد الفنان األميركي توم ســاكس 
مكتبا، أطلق عليه اســم )مكتب 
 20 ومبقابل  السويسرية(.  اجلوازات 
يورو ميكنك احلصول على نســخة 
شــبيهة بجواز الســفر احلقيقي 

الذي يبتغيه كثيرون.
وجاء في بيــان صحفي أن املكتب 
املقام علــى هامش معرض "فريز" 
الفني السنوي في لندن، "يعبر عن 
موجه قلق معاصرة تتعلق بخروج 
بريطانيا من االحتاد األوروبي، واحلرب 
في سوريا، وسياسات ترامب بشأن 

الهجرة".
الســفر  "جواز  ســاكس:  وقــال 
املبتغى...  غاية  ميثل  السويســري 
إنه مالذ ضريبي. لن يجرؤ أحد على 
ضرب سويسرا ألن األخيار واألشرار 
كليهما يودعون أموالهم بها. إنها 

مركز أوروبا".
وفي داخل املكان عدة مكاتب نصب 
وهناك  سويســرا،  علــم  خلفها 
يوجه العاملون أســئلة شخصية 
لطالبي جوازات السفر، ويلتقطون 
أســماءهم  ويطبعون  لهم،  صورا 
على )جوازات ستوديو توم ساكس( 

التي حتمل أرقاما متسلسلة.
االســتوديو،  بختم  ممهــور  واجلواز 

ورقمه مسجل في قاعدة بيانات.
وإصــدار "اجلــوازات" متاح مبعرض 
"تاديوس روباك" فــي مايفير ألربع 
وعشرين ساعة فقط. وقال ساكس 
)52 عامــا( لرويترز: "هي ليســت 
مجازة من احلكومة السويســرية، 
بــل مجازة مــن هذا االســتوديو، 
بوسعك  أن تستعملها.  وبوسعك 
أن جتعل العالم على شــاكلة، غير 
التي هو عليها، على الشاكلة التي 
تريدها أنت". وأضاف أن مشــروعه 

يهدف 
لكشف 

يــف  ز
"فــي  احلــدود 

دميقراطياتنا  وقــت 
الليبراليــة مهددة فيه 

واملقموعــون في أرجاء العالم 
يعيشون في خطر وبال مالذ".

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر
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كيرا  املمثلــة  كشــفت 
نايتلي عن تعرضها النهيار 
كانت  عندمــا  عصبــي 
22 عاما، ُشــخص  بعمر 
حينها كاضطراب ما بعد 
كانت  وقت  في  الصدمة، 
تعاني فيه من التأقلم مع 

بزوغ شهرتها املفاجئ.
وقالت املمثلة إنها أُجبرت 
على أخذ إجازة عن العمل 
بطولتها  بعــد  عام  ملدة 
"قراصنــة  لفيلمــي 

الكاريبي" و"وقائع حب".
وأقــرت نايتلــي أنه على 
الرغم من الشــهرة التي 
أن  إال  عليهــا،  حصلــت 

النقد الــذي ُوجه ألدائها 
جعلها تشــعر أنها "بال 

قيمة".
خائفة  كانت  إنها  وقالت 
جدا من اخلروج من منزلها 
كاميــرات  ومواجهــة 
املطارديــن  املصوريــن 

للمشاهير "الباباراتزي".

زينــت عارضــة األزيــاء 
بيال حديد غالف  الشابة 
 Bazaar Arabia  مجلة
في عددها اجلديد الصادر 
األول  تشــرين  لشــهر 
أكتوبــر اجلــاري، وأجرت 
ظهرت  تصوير  جلســة 
من  بإطاللــة  خاللهــا 

تصميم "دي ال رينتا".
عن  العــدد  وخصــص 
حديــد،  بيــال  خطــط 
بعالــم  املســتقبلية 
عبرت  حيث  الســينما، 
عــن أمنياتها بــأن حتذو 
شــير  مــن  كل  حــذو 
التي  بيلوتشي  ومونيكا 
تكــن لهــن كل 

حب وتقدير.
املنشــور  حوارها  وفــي 
بالعدد، متنت بيال اخلوض 
في  التمثيــل  بتجربــة 
أن  بعد  فرصــة،  أقــرب 
أثبتــت موهبتها مبجال 
قالته  مــا  وهو  املوضة، 
في حوار سابق لها بعدة 

مجالت.

مهرجــان  إدارة  أعلنــت 
 Cinema Audio"
Society" لصنــاع األفالم 
الصوت،  بتقنيات  اخلاصة 
عــن تكرمي اخملــرج العاملي 
بجائزة  سبيلبرج  ستيفن 
ملســيرته  نظراً  املهرجان 
الضخمــة،  اإلخراجيــة 
وكونــه واحــد مــن أهم 
اخملرجني في تاريخ السينما 
العاملية، ومن املقرر أن يتم 
الدورة  تكرمي سبيلبرج في 
الـ55 للمهرجــان يوم 16 
شــباط فبراير مــن العام 

لوس  مدينة  فــي  املقبل، 
أجنليس األميركية.

ســبيلبرج  وســينضم 
مــن  طويلــة  لقائمــة 
تاريــخ  فــي  املكرمــني 

املهرجان.

كيرا نايتلي

ستيفن سبيلبرج

بيال حديد

أخبــارهــــــــــم
أحالم يوسف

حصــل في حيــاة املــرأة العراقية 
العديد مــن التغيــرات بعد 2003 
فــي حياتها العامة والشــخصية 
املتناقضات  ان  ان نقول  نســتطيع 
هو ما يجمعها، فبينما هناك نسوة 
حّجم دورهن وأصبحن مسّيرات من 
قبل رجاالت بيوتهــن، جند ان هناك 
من اثبــن جدارتهن وشــجاعتهن 
وقدرتهــن على تبوء اعلــى املراكز 
وبنجاح ملفت، الى جانب كونها ربة 

بيت ناجحة.
العراقيــات  االعالميــات  منتــدى 
احدى منظمــات اجملتمع املدني غير 
الربحية، يحرص برئاســة الدكتورة 
اجتماعاته  تدور  ان  املعموري  نبراس 
املرأة،  فلك  في  وندواته  وجلســاته 
كي تنتشل من اختارت االنزواء، الى 
فضاء احلرية األوسع إلثبات وجودها 

وكيانها. 
ودار اخــر اجتماع للمنتدى بشــأن 
التحديات التي تواجه املرأة العراقية 
اليــوم، واملرأة اإلعالميــة على وجه 
اخلصــوص. وحجــم متثيلهــن في 

مراكز صنع القرار.
حتدثت رئيســة املنتــدى الدكتورة 
نبــراس املعموري خــالل افتتاحها 
لالجتماع بشأن حتديد اهم التحديات 
التي تواجه املرأة االعالمية في ظل 
التي  املتغيرات السياسية واالمنية 

يواجهها البلد.
 واشارت املعموري الى ضرورة العمل 
التحديات  تلــك  ملواجهة  اجلماعي 
املنتــدى  بتجــارب  واالســتعانة 
السابقة املتعلقة بحمالت املدافعة 
واملناصرة ســيما مــا يتعلق بتبوء 

املرأة مراكز صنع القرار. 
وركزت عضو مجلــس ادارة املنتدى 
االعالمية آن صالح على قضية بناء 
القدرات وتطوير مهارات الصحفيات 

خصوصا في مجال الرصد والتوثيق 
واعــداد التقارير الدولية التي تكون 
اداة اساســية في حمالت املدافعة 

واملناصرة.
 امــا الشــاعرة واالعالميــة حذام 
اهمية  ركزت علــى  يوســف فقد 
النســاء  اســتحقاقات  متابعــة 
في مراكــز صنع القــرار اإلعالمي، 
وتشكيلة احلكومة اجلديدة، واشارت 
الــى دور املنتــدى في اقــرار قانون 
شــبكة االعالم العراقــي واهمية 
متابعة الكوتا في اجمللس على وفق 

ما نص عليه القانون.
انتخاب  االعالميات  شــاركت  كما 

القيسي، وخلود صبري، والء احلسن، 
ومليــاء العامري، وايناس املوســوي، 
املتعلقة  املداخالت  في  ناجي،  وورود 
بتحديد تلك التحديات، وأكدن على 
في  واالقصاء  التهميش  سياســة 
ظل احملاصصة املقيتة، فيما يتعلق 
والتهميش  احلكومــة،  بتشــكيل 
املتعمد حتى في املؤسســات التي 
الى تغييب  املرأة، اضافة  بها  تعمل 
القانون وسط الفوضى التي مير بها 
البلد، وتــردي الوضع االمني وارتفاع 
وبشتى  النساء  اســتهداف  معدل 

الطرق. 
بشــتى  االعالميــات  تطرقــت 

اختصاصاتهن خــالل االجتماع الى 
سلســلة االغتياالت التي تعرضت 
اليها نســاء ناشــطات وأســماء 
معروفة بعالــم التجميل، برغم ان 
شــهرتهن جاءت من خــالل أعمال 
اخلير التي اقدمــن عليها بأكثر من 
وبأكثر من صــورة. وعلى  طريقــة 
رأســهن صاحبة مركز جتميل باربي 

رفيف الياسري. 
اختتــم االجتمــاع مبجموعــة من 
التوصيات ترفع الى اجلهات املعنية. 
إليجاد حلول من شأنها حماية املرأة 
ومساعدتها على تخطي مثل تلك 
االزمات واالحداث بصالبة وثقة أكبر.

الصباح الجديد - وكاالت:
أن،  اإليطالية  ذكرت وســائل اإلعالم 
كيــارا بوردي، أول فتاة بســاق واحدة 
تصل إلى نهائيات ملكة جمال البالد.
وشــاركت بوردي في مسابقة ملكة 
جمــال إيطاليــا حتى وصلــت إلى 
النهائيات، لكنها لم تفز باللقب لدى 

االختيار بينها وبني فتاتني أخريني.

وقالت بوردي البالغــة من العمر 18 
الصحفية  املقابالت  إحدى  في  عاما، 
إن حضورها في هذه املســابقة يعد 
املســبقة".  األحكام  على  "انتصارا 
وفقدت الشــابة اإليطالية ســاقها 
وهي في سن الـ13، جراء حادث سير 

صدمتها فيه سيارة.
عمليات  لثــالث  بعدهــا  وخضعت 

جراحية صعبة ولعملية إعادة تأهيل 
مؤملة، لكنها استطاعت حتويل األلم 

إلى قوة.
االصطناعي  ترتدي طرفها  اآلن  وهي 
وكأنه إكسســوار، وتأمــل أن تلهم 
يعدون  ممــن  آخرين  جتربتها شــبابا 
أنفسهم أقل شأنا من غيرهم ملثل 

هذه األسباب.

أول متسابقة لملكات الجمال بساق واحدة

المرأة ومراكز صنع القرار في اجتماع 

منتدى اإلعالميات العراقيات

جمال جصاني

أعلنت جلنة نوبل للســالم عن منح جائزتها لهذا العام 
)2018( للعراقية اإليزيدية نادية مراد والطبيب الكونغولي 
دينس موكويجي لنشــاطهما الواســع والشــجاع في 
مواجهــة العنف واإلجرام املنظم ضــد املراة. لقد مثلت 
الشــابة نادية مراد )من مواليد العام 1993( وبعد هروبها 
من قبضة عصابات )داعش( اإلجرامية، قضية شــعبها 
ومحنتها الشــخصية وما تعرضت اليه قريتها املساملة 
)كوجو( بكل قوة وشجاعة أمام احملافل األممية، لقد متكنت 
وعبر تضامــن كل قوى العدل واخلير واجلمال وال ســيما 
عند الشــعوب واألمم التي غادرت عصور وعقائد العبودية 
واإلذالل؛ مــن االنتصــار املعنوي والقيمــي على القوافل 
الهمجية التي هاجمت قريتها وقتلت املئات من سكانها 
من بينهم أمها وستة من أشقائها، واستعبدت النساء 
واألطفال بكل خســة ودونية وغدر. استعباد وانتهاكات 
ال مثيل لها في العصر احلديث عاشتها ابنة قرية كوجو 
ألشــهر قبل فرارها ومتكنها من الوصول الى أملانيا، حيث 
متت معاجلتها جسديا ونفسياً لتنهض مجدداً للدفاع عن 
قضيتها وحقوق وكرامة بنات وأبناء جلدتها بعد سقوط 
املوصل واملناطق األخرى بيد )داعش( صيف العام 2014. إن 
حصول السيدة نادية مراد على جائزة نوبل للسالم، متثل 
محطة مهمة تختزن الكثير من املعاني، فهي باإلضافة 
لكونها تتويج ملشوار دؤوب من النشاط والكفاح، خاضته 
ابنة كوجو في التعريف بقضية شعبها ومحنته، حيث مت 
تكرميها العام 2016 بأهم جائزة أوروبية في مجال حقوق 
اإلنســان )ســاخاروف(، فإنها عينت بنفس العام سفيرة 
للنوايا احلســنة من قبل منظمة األمم املتحدة، وقد تخلل 
ذلك املشوار نشــاطات ولقاءات متعددة مع قادة العالم 
وشخصياته املرموقة، لتحشيد التعاطف والتضامن مع 
ملف اإليزيديني املنسي وبنحو خاص اإليزديات اللواتي ما 
زال مصيرهن مجهوالً منذ حلظة اختطافهن حتى يومنا 
هــذا. إن هذا االحتفــاء واالنتصار األممــي لهذه القضية 
وممثلته الشــجاعة، يعكس لنا شــدة التباين واملواقف 
بني األسرة الدولية ومؤسســاتها الرسمية والشعبية، 
ومواقف شــعوب وقبائل وملل وحكومات وجماهير هذه 
املضارب التي جــرت على تضاريســها كل هذه اجلرائم 

واالنتهاكات البشعة ألكثر حقوق البشر بدائية. 
مواقف وردود أفعال تشــير الى أن القــوم في عالم آخر، 
تتقاذفهم هذيانات وهلوسات وســرديات عصور ما قبل 
املغفور له كوبرنيكوس، حيث ما زال الكثير منهم )أفرادا 
وجماعات ومؤسسات( ال يجدون في كل ما مارسته تلك 
العصابات الدينية، أمرا مثيرا للغضب أو القلق، فالبيئة 
والقناعات  واملصالــح  واألحزاب  واملؤسســات  واملناخات 
واحلاضنات التي أوجدت داعش ومن قبلها بقية ســالالت 
)التكفير والهجرة( وأتباع )الفرقة الناجية( ما زالت باقية 
وتتمــدد على هذه التضاريس املســتباحة. هناك الكثير 
من املعاني التي ميكن التطرق اليهــا مع أول جائزة نوبل 
يحصل عليها العراقيون، لكن مســاحة هــذا املقال ال 
تســمح بالتطرق اليها بشكل واسع وشامل، لكنها في 
نهاية املطاف تعد مناســبة كي يعيد سكان هذا الوطن 
القدمي؛ النظر بحالهم وأحوالهم والشــروط التي جعلت 
أبوابه مشــرعة أمام حثالة اجملتمعات والشعوب والدول، 
كي جتعله مسرحاً لتنفيذ هلوساتهم العقائدية، ومنها 
بعــث الروح مبومياءات اخلالفة وقوافل الغزوات والســبي 
واســتعباد عيال اهلل حتت ذريعة تطبيــق حدود اهلل. إن 
انتزاع السيدة نادية مراد ألهم جائزة عاملية )نوبل( يدعونا 
وبقوة إلعادة النظر بكل هذه املواقف املتخاذلة واملتواطئه 
مع القتلة وحثالة اجملتمعات والقيم، كي يســترد الوطن 
عافيته وتوازنه وأحراره املبعثرين في بلدان الشتات، وعلى 

رأسهم فتاة كوجو الشجاعة...

ومضــة

نوبل البنة كوجو

الصباح الجديد - وكاالت:
كســر النجم جونــي ديب حالة 
يلتزمهــا، حيال  التي  الصمــت 
التي  واإلهانة  الضــرب  اتهامات 
توجهها له زوجته السابقة، أمبر 
هيرد، وذلك بعد معركة قضائية 
مطولة تلت حديثها عن تعرضها 

لعنف منزلي.
واتُِهَم النجم البالغ من العمر 55 

عاماً باالعتداء على هيرد، 32 عاماً، 
حني رفعت قضية لطلب الطالق 
منه في أيار مايو عام 2016، بعد 
15 شهراً على زواجهما، لزعمها 

أنه ضربها بهاتف آيفون.
وبرغــم تســوية القضيــة في 
أن جونــي ديب خرج  إال  النهاية، 
أخيراً عن صمتــه، مؤكداً أن كل 
هذه االتهامــات التي وجهت له 

بتلــك القضية ال ميكــن لها أن 
تكون من األفعال او األشياء التي 

ميكنه او يقدم على فعلها!
الذي بدا ســعيداً  وأضاف جوني 
باحلديــث عــن الواقعــة بــكل 
تفاصيلهــا: "لــم تكــن هناك 
فقد  ضربها.  من  متكنني  طريقة 
كنت أقــف على بعــد 25 قدماً 
منها، فكيف لي إذن أن أضربها؟ 

وهذا األمر هو آخر شــيء ميكنني 
اإلقدام عليه. قد أبدو غبياً، لكني 

ال أفعل أشياء غبية".
حزنه  عــن  كذلك  جونــي  وعبَّر 
نتيجة ملا آلت إليه تلك القضية، 
بأطفاله  يتعلق  فيمــا  خصوصاً 
املراهقــني، موضحــاً أن ابنتــه، 
عنـه  بالدفـاع  بــادرت  ليلي-روز، 
فـي أوج القضيـة التـي شغلـت 

اإلعـالم.
وفي النهاية، أّكد جوني أنه على 

يقني تام بأن "احلقيقة" ستخرج 
حتماً إلى النور في نهاية املطاف. 
وذلك في الوقـــت الـذي تعهـد 
فيـــه بـــأن يبقى في الناحيـة 

والصحيحـــة  السليمـــة 
للمنحـدرات الهـادرة.

جوني ديب: قد أبدو غبيًا لكني ال أفعل أشياء غبية

الصباح الجديد - وكاالت:
تسبب سرب من النحل في تعطيل 
مباراة محليــة للعبة الكريكت، مما 
أجبر الالعبني من واليتي نيو ساوث 
ويلز، وفيكتوريا على الفرار لالختباء 

من لسعات النحل.
وذكــرت هيئة اإلذاعة األســترالية 
)أيه.بي.ســي.( أن املباراة التي جرت 
الكريكت في شــمال  على ملعب 
ســيدني، لــم يوقفها أمطــار، أو 
عواصف، بل سرب من النحل اضطر 
الالعبني إلى الفرار من حلبة امللعب 

طلبا لالحتماء من لدغاته.
وفي التفاصيل انه وبعدما اصطف 
ظهر  مقاعدهم،  علــى  املتفرجون 
الالعبــون  كان  بينمــا  الســرب 
يســتعدون للخروج إلى امللعب في 

املباراة، وسرعان ما خيم فوق  بداية 
املكان، وسط دهشة احلضور، مما أدى 
إلى تأجيل املباراة التي اســتؤنفت 

الحقا.

سرب من النحل يعطل مباراة 
للكريكت في أستراليا

الصباح الجديد - وكاالت:
لكورال  الطيبني"  "أرض  أغاني  جنحت 
كلية املوسيقى والدراما في السودان، 
املشــاهدات على  في جــذب ماليني 
والتراث  الفلكلــور  يوتيوب لعشــاق 

الغنائي السوداني.
أغان  يوتيوب مؤخــرا  في  وانتشــرت 
املوســيقى،  كلية  لفرقة  ســودانية 
ركزت على مشاهد شــتى للسودان 
املعاصــر، وتبرز جوانب مــن التنمية 
عبر موســيقى  الســوداني،  والتراث 
من  ورقصات  ولباس  خاصة،  سودانية 
عمق تــراث أرض الطيبني، كما أطلق 

على التسجيالت.
وشــاهد نحــو ثالثة ماليــني ونصف 
الفيديوهات،  أحــد  املليون شــخص 
فيما انتشرت تعليقات تشيد بالعمل 

الســودان بنحو الفت  الذي أخرج 
تصويــر  وبتقنيــات  ومعاصــر، 

وحركة غير مسبوقتني.
العمل، على مشاهد  وركز مخرج 

مــن نهــر النيــل، وعلــى الزراعة 
وكذا مشــاهد ملصانع  واحلصــاد، 
خالل  مــن  متعــددة،  ســودانية 
اســتغالل فريق العمل املكون من 
ذكورا  املوســيقى،  كلية  أعضاء 
وإناثا إلظهار مشاهد من بلد يعد 

أكبر سلة غذائية في العالم.
وتنوعــت اللقطــات التي ركزت 
على عمــوم التراث الســوداني 
بــكل أنواعــه، واملفعــم بآالت 
موسيقية، وتراث عميق من أرض 
النوبة، يحمل الكرم الســوداني 

الفريد. 

أرض الطيبين" تجذب ماليين 
المشاهدين على يوتيوب

فنان يبيع "الجواز السويسري" بـ 20 يورو
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