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بغداد - وعد الشمري:
أكدت جلنة النزاهة النيابية، أمس 
االثنني، أن اجمللس األعلى ملكافحة 
الفساد لم يقدم أي ملف لغاية 
اآلن، وطالبت بسن قانون يحوله 
من مؤسســة استشــارية إلى 
إجرائية لديها صالحيات متكنها 
أداء مهامها علــى أمت وجه،  من 
فيما كشــفت عن اجنازها أكثر 
من عشرين قضية مؤخرا تتعلق 

بإهدار املال العام.
ليــث  اللجنــة  عضــو  وقــال 
الدليمــي، فــي تصريــح إلــى 
"الصبــاح اجلديــد"، إن "العراق 
للتعامل مع  تاريخ ســيء  لديه 
ملفات الفساد ومكافحتها بعد 

عام 2003".
"جلنــة  أن  الدليمــي،  وأضــاف 
النزاهــة عكفــت منــذ اختيار 
ملفات  مناقشة  على  أعضائها 
الفســاد وقد مت تشــكيل جلان 

فرعية لهذا الغرض".
أن "أكثر من عشرين ملفاً  وبني، 
أجنزها أعضاء اللجنة مؤخراً، ومت 
إحالتها إلى اجلهات ذات العالقة 

تتعلق بالفساد".
وأكــد الدليمــي، أن "مجلــس 
لديــه  الفســاد  مكافحــة 

مالحظات في ما يخص الوزارات 
التي  احلكوميــة  واملؤسســات 
توجــد عليها مؤشــرات بإهدار 

املال العام".
ويتحدث عن "غياب التنسيق بني 
النواب  النزاهة في مجلس  جلنة 
بوصفها اجلهــة الرقابية األعلى 
ومجلس مكافحة  العــراق،  في 
الفساد"، وعد، أن "ذلك سيجعل 

العمل ليس مبستوى الطموح".
ويــرى عضــو جلنــة النزاهة، أن 
متارس  قد  سياســية  "ضغوطاً 
لكن  القضايا،  من  على قســم 
النســبة األكثــر منهــا ميكن 
اإلرادة  توفــرت  معاجلتهــا متى 

والوقت الكافي".
النزاهة  أن "جلنة  الدليمي،  وذكر 
بجهود  شــكوك  لديها  ليست 
الفساد،  مكافحة  في  احلكومة 
لكن الوسائل التي يتم االعتماد 
عليها اليوم ذاتها املســتخدمة 

في الوقت السابق".
ولفــت، إلــى أن "ممثلي مجلس 
مكافحــة الفســاد هــو على 
طيلة  عجزت  مؤسســات  رأس 
الســنوات املاضية على معاجلة 

سرقة املال العام".
تتمة ص2

النزاهة النيابية: ما نسمعه من مجلس مكافحة 
الفساد خطابات فقط ولم يقدم أي ملف حتى اآلن !

اجتماع سابق للجنة النزاهة النيابية

a

الصباح الجديد - وكاالت:

أكد الرئيــس األميركي دونالد 
ترامب امس االثنني أن الواليات 
املتحدة "ال تســعى إلى تغيير 
النظام" فــي إيران في حني أن 
تتصاعد  البلدين  بني  التوترات 
قوات  واشــنطن  نشــر  مــع 
الشــرق  منطقة  في  إضافية 

األوسط.
وقــال ترامب في فــي طوكيو 
حيث يقــوم بزيارة دولة "أعرف 
األشــخاص من  من  العديــد 
إيران. إنهم أشــخاص رائعون، 
)إيران( لديهــا فرصة أن تكون 
بلداً رائعاً مع القيادة نفسها".
إلى  نســعى  ال  "نحن  وأضاف 
تغييــر النظام، أريــد فقط أن 
أوضح ذلك. نســعى إلى زوال 
األســلحة النوويــة". وتابــع 
"ال أســعى إليذاء إيــران على 

اإلطالق".
االثنني  األميركي  الرئيس  وكرر 

اإليراني  لـ"االتفــاق  انتقاداته 
إنه  قــال  لكنــه  الفظيــع" 
منفتح على مفاوضات جديدة. 
الصحافي  املؤمتر  وأضاف خالل 
الــوزراء  رئيس  مع  املشــترك 

الياباني شينزو آبي "أعتقد أننا 
سنبرم اتفاقا" مع طهران.

وقبــل ســاعات قليلــة، قال 
إيران  أّن  "أعتقد فعــال  ترامب 
وإذا  احلــوار،  في  الرغبة  لديها 

رغبوا فــي احلوار فنحن راغبون 
أيضاً".

الرئيــس عقب  وجــاء حديث 
محادثات فــي طوكيو مع آبي 
الذي يدرس - حســب وسائل 

إعــالم - القيــام بزيــارة إلى 
يرغب  إنه  ترامب  وقال  طهران. 
في التحــدث إلى قادة إيران إذا 

كانت لديهم رغبة في ذلك".
وأضــاف "ال أحــد يريــد رؤية 
وخصوصا  حتــدث،  فظاعــات 
أنا". وأشــار إلى إمكانية قيام 
في  بدور  الياباني  الوزراء  رئيس 
حل األزمــة احلالية مع طهران 
بالنظــر إلى عالقاتــه اجليدة 
القــادة اإليرانيني، مضيفا  مع 
"سنرى ما الذي سيحدث، وقد 
حدثنــي )آبي( عن هذا من قبل 
وأعتقد أنــه إذا كانت إيران تود 
التحدث أنا كذلــك أرغب في 
ذلــك، ونعلم فعــال أن رئيس 
الوزراء مقــرب جدا من القيادة 

اإليرانية".
اجلمعة  يوم  أعلن  ترامب  وكان 
املاضي أّنه أمر بإرســال 1500 
الشــرق  إلى  إضافي  جنــدي 
يأتي في  قــرار  األوســط، في 
غمرة التوتــر املتزايد حدة مع 

إيران.

تقريـر

 ترامب: ال نسعى الى تغيير النظام في ايران 
ومستعدون للحوار معها

في تغير مفاجئ لالحداث

بغداد ـ الصباح الجديد:
باركــت هيئة االعــالم واالتصاالت 
العراقي  الفريق  بفوز  االثنني،  امس 
املشارك مبســابقة هواوي العاملية 
لتكنلوجيــا املعلومات واالتصاالت 

املنعقدة في الصني.
وبحســب بيان الهيئة فأن الفريق 
العراقي حــل باملركــز الثالث في 
التي  العاملية  الســنوية  املسابقة 

لتكنلوجيا  تنظمها شركة هواوي 
املعلومــات واالتصاالت في الصني، 
مبشــاركة 100 الــف طالــب من 
مجموع ٦٠ دولة، فيما فاز املشرف 
على الفريق العراقي عمر حســني 
ودعت   ، املتميــز  املشــرف  بجائزة 
الهيئة "مؤسســات الدولة كافة 
العلمية  الطاقــات  دعم هذه  الى 

ورعايتها".

من جانبه قال رئيس اجلهاز التنفيذي 
ان  اخلويلدي  ناصــر  للهيئة علــي 
"هيئة االعــالم واالتصاالت بدورها 
الالزم  الدعم  الفريق  لهذا  ستقدم 
ضمن مقــررات مبــادرة دوم 2025 
والتي اشتملت على فقرات لرعاية 
والكفاءات  الشــبابية  الطاقــات 
املتخصصة بتكنولوجيا املعلومات 
واالتصــاالت"، مؤكــدا ان "الهيئة 

ســتكرم الفريــق العراقــي حال 
عودتهم الى العراق".

واضــاف اخلويلــدي ان "الكفــاءة 
العراقيــة تثبــت وجودهــا مــن 
العالم بفوز  جديد على مســتوى 
هواوي  مبســابقة  العراقي  الفريق 
العاليمــة"، معتبرا ان "هذا املنجز 
يؤكد ان العــراق بلد معطاء منتج 

للمبدعني دائما".

يذكــر ان الهيئة قد كرمت الفريق 
العراقي الفائــز باملرتبة االولى في 
مســابقة شــركة هوواي الدولية 
لالتصــاالت وتقنيــة املعلومــات 
التــي اقيمــت في الصــني العام 
املاضي 2018، مبشــاركة قرابة 20 
الــف طالب من كليــات تخصص 
الشرق  في  واملعلوماتية  االتصاالت 

االوسط.

عراقيون يفوزون بالمركز الثالث في مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات
من بين 100 الف طالب يمثلون 60 دولة

البدء بتنفيذ مشروع إصالح التعليم
3 والتدريب التقني والمهني في العراق بدء محاكمة رئيس حراك الجيل الجديد واالسايش 

2تمنع محاميه من حضور جلسات التحقيق 

بغداد ـ الصباح الجديد:
والشــؤون  العمل  وزارة  حــددت 
االجتماعيــة امــس االثنني، يوم 
الثاني من حزيــران املقبل موعدا 
املضمونني  العمال  رواتب  لصرف 
لفئتــي  املســتحق  وخلفهــم 
)الصرف اليدوي، وحاملي البطاقة 

الذكية( في بغداد واحملافظات
وقال مديــر عام دائــرة التقاعد 
والضمــان االجتماعــي للعمال 
علي جعفــر احللو في بيان تلفت 
"الصباح اجلديد" نسخة منه، ان 
"الدائرة ســتطلق رواتب شهري 
أيار وحزيران مع املنحة الشهرية 

للعمــال املضمونني فــي الثاني 
من حزيران بعد استكمال جميع 
الرواتب،  لتوزيع  الالزمة  االجراءات 
مع صــرف مكافأة لهــم قدرها 
مبناســبة  دينار  ألف  خمســون 

ذكرى عيد العمال العاملي". 
واضــاف ان "املتقاعــد املضمون 
الــذي لديــه خدمة )30( ســنة 
 )600( فأكثر يستلم مبلغا قدره 
الف دينار لشــهرين فقط، فيما 
يســتلم املتقاعــد الــذي لديه 
خدمة اقل من )30( ســنة مبلغا 

قدره )540( الف دينار".
تتمة ص2 

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجــه وزير النقل عبــد اهلل لعيبي 
امــس االثنــني، بدراســة إمكانية 
تســهيل وصــول املســافرين إلى 
صاالت مطار بغــداد الدولي وإلغاء 

مرآب "ساحة عباس بن فرناس".
بيان تلقت  النقل فــي  وزارة  وقالت 
إن  "الصباح اجلديد" نســخة منه، 
"وزير النقل عبــد اهلل لعيبي أجرى 
زيارة ميدانية في مطار بغداد الدولي 
برفقة الوكيل الفني للوزارة و مدير 
ســلطة الطيران علي خليل وعدد 
من مدراء التشكيالت ذات العالقة".

وأضاف البيــان، أن وزير النقل "وجه 
لعمل اللجان املكلفة مبهمة دراسة 
املسافرين  وصول  تسهيل  إمكانية 
الى صــاالت املطــار والغــاء مرآب 

ساحة عباس بن فرناس".
وكان الفريق الركــن محمد حميد 
البياتــي الســكرتير الشــخصي 
لرئيس الــوزراء عادل عبــد املهدي 
أعلن، األحد )28 نيســان 2019(، أن 
اجلهات اخملتصة ســتقلل من كثرة 
العوائق في الطريق املؤدي الى مطار 
بغداد الدولي متهيدا لرفعها بشكل 

نهائي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
طالب رئيس جلنــة الزراعة واملياه 
واالهوار النيابية ســالم الشمري 
امــس االثنني، احلكومــة بتوفير 
واالفات  احلرائق  مكافحة  طائرات 
والتي باتت خطــرا حقيقيا على 

االنتاج الزراعي في البالد.
وقــال رئيــس اللجنة فــي بيان 
على  اجلديد"  "الصبــاح  اطلعت 
ان "انتشار احلرائق  نســخة منه 
لتشــمل مزارع احلنطة والشعير 
حرق  ومابعدها  ســبقتها  والتي 

ان  دليال واضحا  للبساتني يعطي 
االكتفاء  االمر بفعل فاعل اليريد 
الذاتــي للعــراق مــن املنتجات 

واحملاصيل الزراعية".
"علــى  ان  الشــمري  واضــاف 
احلكومة ســرعة توفير الطائرات 
واالفات  احلرائق  مبكافحة  اخلاصة 
التي ان وجدت لساعدت كثيرا في 
االفات  ومكافحة  االطفاء  حملة 
وخاصة حشــرة الدوبــاس مبزارع 

النخيل في الوسط واجلنوب".
تتمة ص2

2 حزيران موعدا لصرف رواتب العمال 
المضمونين ومكافأة عيدهم العالمي

النقل تعتزم إلغاء مرآب "عباس 
بن فرناس" وايصال المسافرين الى 

المطار مباشرة

الزراعة النيابية تطالب بطائرات 
لمكافحة الحرائق واآلفات 

طالبت بتشريع قانون يحوله إلى مؤسسة "إجرائية" بصالحيات واسعة

اكد عضو مجلس النواب آراس حبيب كريم، إن انهاء ملف ادارة 
الدولة بالوكالة يجب أن يتبعه إختيار “االشــخاص المناســبين” 

لشغل المناصب التي تمثل عصب الدولة الحقيقي.
وقال حبيب في تغريدة على حســابه تويتر: “إنهاء ملف إدارة 
الدولــة بالوكالة بدًء مــن تموز المقبل ينهــي حقبة ما كان 

ينبغي لها أن تستمر كل هذه السنوات”.
مضيفــًا “وبقدر ما يؤســس ذلــك لمرحلة جديدة فــإن الكرة 
اآلن في ملعب الكتل السياســية بإختيار األصلح واألكفأ لشغل 
الوظائــف التــي تمثل عصــب الدولــة الحقيقي والتــي يُعتمد 

عليها في تقدمها ونموها”.

النائب آراس حبيب: على الكتل 
السياسية إختيار األصلح واألكفأ بعد 

االنتهاء من ملف إدارة الدولة بالوكالة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اصــدر رئيــس احلكومــة عــادل 
بعــد  توضيحــا  عبداملهــدي 
لالفراج  بتدخله  افادت  تصريحات 
السابق جنم  عن محافظ كركوك 

االسبوع  اعتقل  والذي  الدين كرمي 
املاضــي فــي لبنــان عــن طريق 

االنتربول.
وذكر بيــان ملكتب عبــد املهدي، 
"ادعــت بعــض وســائل اإلعالم 

والفضائيات املعروفة والسياسيني 
بأن الســيد رئيس مجلس الوزراء 
محافظ  ســراح  إلطــالق  تدخل 
كركوك الســابق جنم الدين كرمي 
الــذي اعتقل في بيــروت من قبل 

رئيس  السيد  تدخل  وان  االنتربول. 
اســتجابة  جاء  الــوزراء  مجلس 
لطلب من السيد مسعود بارزاني 
بعد مكاملة بينهما ، بحســب ما 

أشيع".

واضاف، "واننــا ننفي نفيا قاطعا 
حصول ايــة مكاملة بني الســيد 
والســيد  الوزراء  مجلــس  رئيس 
مسعود بارزاني حول هذا املوضوع 
ال مباشــرة وال بالواسطة. ونؤكد 

بأن الســيد رئيس مجلس الوزراء 
لــم يبلغ بالقــاء القبــض على 
محافظ كركوك الســابق اال بعد 

اطالق سراحه في اليوم التالي. 
تتمة ص2

عالية نصيف اتهمته بالتوسط لدى بيروت..

مكتب عبد المهدي ينفي علمه باعتقال نجم الدين كريم وتدخله الطالق سراحه

دونالد ترامب



شؤون عراقية 2

عبــاس  ـ  الســليمانية 
كاريزي:

زعيم  اعتقال  احدثت قضية  فيما 
حراك اجليل اجلديــد من قبل قوات 
على  الســليمانية،  في  االسايش 
استعمال  بســوء  اتهامه  خلفية 
اجهــزة االتصــاالت، تفاعال كبيرا 
ومتابعة وجدال واسعا على مواقع 
التواصل االجتماعــي، اعلن رئيس 
صحيفة  امتيــاز  وصاحــب  حترير 
هاوالتي، عــن اقامة دعوى قضائية 
لــدى محكمة الســليمانية ضد 
الى  لتضاف  الواحد،  عبد  شاسوار 
جملة دعاوي اقيمت ضده من قبل 

صحفيني ونشطاء سياسيني.
الذي  رئيس حــراك اجليل اجلديــد 
يواجه عقوبة الســجن ملدة ال تقل 
عن سنة وال تزيد عن ثالث سنوات 
وفقا للمادة القانونية التي يحاكم 
مبوجبها، فــي حال ثبــوت التهم 
اعلــن اضرابا عن  اليــه،  املوجهة 
الطعام في ســجنه لــدى جهاز 

االسايش في السليمانية.
وبينما حذر حراك اجليل اجلديد من 
نفاد صبر جماهيره التي تنتظر قرار 
االفراج عن رئيس احلراك شاســوار 
عبدالواحــد، مهددا بالنــزول الى 
تظاهرة »حاشــدة«  الشــارع في 
خالل الســاعات املقبلة، قال طارق 
فــاحت رئيس حترير وصاحــب امتياز 
صحيفة هاوالتي »انه وعلى خلفية 
التشــهير بي وعدد من االشخاص 
االخرين، ســجلنا دعــوى قانونية 
ضد شاسوار عبد الواحد«، واضاف 
فــاحت، »قدمنا ادلة لــدى محكمة 
الســليمانية وحضر احملكمة عبد 

الواحد ومحاميه«.
واوضح طارق فاحت، ان »االشــخاص 
الذين ســجلوا دعوى قانونية ضد 
شاســوار عبد الواحد هم كل من 
) سيروان رشيد، حمه  الصحفيني 

نياز، وكمال رؤوف(.
الى ذلك ذكــرت قنــاة »ان ار تي« 
اململوكــة لرئيــس حــراك اجليل 
اجلديد، ان جهاز األمن »االســايش« 
حراك  رئيس  محاميــي  فريق  منع 
اجليل اجلديد من حضور جلســات 
عبدالواحد  شاسوار  مع  التحقيق 

في احملكمة.
وأكــد فريــق احملامــني، أن إضراب 

شاســوار عبدالواحد عن الطعام 
يدخل يومه الثاني، فيما اشاروا إلى 
أن حالة رئيــس حراك اجليل اجلديد 

في تراجع مستمر.
وتدخل مدة احتجــاز رئيس حراك 
برغم  الـــ13،  يومها  اجلديد  اجليل 
بينما  ســراحه،  باطالق  مطالبات 
حذر حراك اجليــل اجلديد من نفاد 
صبــر جماهيره التــي تنتظر قرار 
االفــراج عن رئيس احلــراك، مهددا 
بالنــزول الى الشــارع في تظاهرة 
املقبلة،  الساعات  خالل  »حاشدة« 
فيما نفى فريق احملامني لعبد الواحد 
املعلومات التي نقلتها عضو هيئة 
بسمة  العراقية  االنســان  حقوق 
محمد بشــأن اوضاع رئيس احلراك 
والنشــطاء املعتقلــني من اجليل 

اجلديد.
جاء ذلك في بيان للحراك تسلمت 
الصباح اجلديد نســخة منه، أكد 
أنه لن يقــف مكتوف االيدي  فيه 
جتاه مــا يحصل من جتــاوزات ضد 
شاســوار  اجلديد  اجليــل  رئيــس 
في  ناشــطا  والـ11  عبدالواحــد 
ســجون  داخل  معتقلني  احلــراك 

الســليمانية، محمال  األمن فــي 
الســليمانية  في  األمنية  اجلهات 
املســؤولية الكاملــة عــن حياة 
وســالمة شاســوار عبدالواحــد 
والنشطاء املعتقلني منذ اكثر من 

30 يوما.
وفيما شدد بيان احلراك على رفض 
طريقــة تعامل االجهــزة االمنية 
مع مؤيدي ونشــطاء اجليل اجلديد، 
إلى تظاهرة »حاشدة«  انصاره  دعا 
بعد  من  الثالثة  الســاعة  تنطلق 
ظهر اليوم الثالثاء املوافق لـ 28 آيار 
الرئيســي حلراك  2019, أمام املقر 
الســليمانية،  في  اجلديــد  اجليل 
للمطالبــة باطالق ســراح رئيس 

احلراك والنشطاء املعتقلني«.
اربعة  وميتلك حراك اجليــل اجلديد 
مقاعد في مجلس النواب العراقي 
وضعفها في برملان كردستان، اال ان 
القشــة التي قصمت ظهر احلراك 
،ان اعضــاء في كتلته فــي برملان 
رئيس  دعاوى ضد  اقاموا  كردستان 
والتهديد  التشهير  بتهمة  احلراك 
بنشر فيديوهات فاضحة لهم في 
عقب  االجتماعي،  التواصل  مواقع 

احلراك  رئيــس  بني  بــرزت  خالفات 
وقيادات في حزبه حول سوء االدارة 
والتصرف مبوارد اجليل اجلديد املالية.  
وفي الســياق، نفــى فريق احملامني 
عــن رئيس حــراك اجليــل اجلديد، 
عضو  اعلنتها  التــي  املعلومــات 
املفوضية العليا حلقوق االنســان، 
والتي  مصطفى،  محمد  بســمة 
اكــدت فيها أن ظــروف االحتجاز 
احلراك شاسوار عبدالواحد  لرئيس 
واحملتجزيــن معــه من ناشــطي 
ويعاملون معاملة  احلراك طبيعية 
إنسانية من قبل جهاز االمن، وتتم 
زيارتهــم بنحو مســتمر من قبل 

ذويهم.
احملامني  فريــق  اعضاء  احــد  وقال 
في تصريــح للصبــاح اجلديد، إن 
مضربا  مازال  عبدالواحد  شاسوار 
عن الطعام حيث دخل يومه الثاني 
على التوالي، فيمــا أكد أن صحة 

عبدالواحد في تراجع مستمر.
محكمــة  ان  الــى  مشــيرا 
الطلــب  اغفلــت  الســليمانية، 
الذي تقــدم به فريــق احملامني عن 
اجلديد شاسوار  اجليل  رئيس حراك 

عبدالواحــد، آلجل اطالق ســراح 
األخير بكفالة، مــن دون ان توضح 
احملكمة لفريق الدفاع اي اســباب 

لعدم ردها.
وكان عبدالواحد قد ســلم نفسه 
ومثل  الســليمانية  محكمة  الى 
امــام القضاء، في 16 أيــار 2019، 
بعــد صدور مذكــرة قبض بحقه، 
من قبل محكمة التحقيق العامة 
ألسايش السليمانية، وفقا ألحكام 
املادة 2 من قانون ســوء استخدام 

وسائل االتصال احلديثة.
وكانت مفوضية حقوق االنســان، 
ان  االثنــني،  امــس  اعلنــت  قــد 
املدني  الناشــط  احتجــاز  ظروف 
ورئيــس احلراك اجلديد« شاســوار 
عبدالواحــد«، املوقــوف بناء على 
اوامــر قضائية صــادرة بحقه مع 
عدد من افراد مكتبه الشــخصي 
طبيعية، مشيرة الى ان عبدالواحد 
يقيــم في ســجن انفــرادي على 

رغبته.
العليا  املفوضيــة  عضــو  وقالت 
محمد  بســمة  االنســان  حلقوق 
ان  بعد  فــي تصريــح،  مصطفى 

حراك  معتقلــي  بزيــارة  قامــت 
اجليل اجلديــد، ان املفوضية تابعت 
وانطالقا من املهــام املوكلة اليها 
القانونية، اوضاع  الوالية  على وفق 
االحتجاز للناشــط املدني و رئيس 
حــراك اجليل اجلديــد املوقوف لدى 
اســايش محافظة الســليمانية، 
اوامر قضائيــة صادرة  بناء علــى 
بحقــه مع عدد من افــراد مكتبه 
اسباب  على  واطلعت  الشخصي، 
االحتجــاز في ســجن االســايش 
حصرا وذلك خــالل لقائها باللواء 
»ناصــر مولــود مســؤول امنــي 
الذي  الســليمانية  اســايش  في 
اوضح لفريــق املفوضية بان هناك 
اكثــر ِمن دعــوى مرفوعة ضدهم 
مــن قبل شــخصيات فــي برملان 
اإلقليــم، اضافة الى مجموعة من 

الصحفيني بتهمة التشهير.
واكدت ان املوقوفــني طالبوا وعبر 
االعالمية،  اجلهات  املفوضية  منبر 
التوخي في نشر االخبار واملعلومات 
بصــورة مغلوطة عــن اوضاعهم 

االنسانية داخل موقف االحتجاز.

هدد حزبه بتحريك الشارع ضد السلطات

بدء محاكمة رئيس حراك الجيل الجديد
واالسايش تمنع محاميه من حضور جلسات التحقيق 

رئيس حراك اجليل اجلديد شاسوار عبد الواحد

رئيس حراك الجيل 
الجديد الذي يواجه 
عقوبة السجن لمدة 
ال تقل عن سنة وال 
تزيد عن ثالث سنوات 
وفقا للمادة القانونية 
التي يحاكم بموجبها، 
في حال ثبوت التهم 
الموجهة اليه، اعلن 
اضرابا عن الطعام 
في سجنه لدى جهاز 
االسايش في السليمانية

في تقريرها الــذي قدمته أمام مجلس 
االمــن الدولي االســبوع املاضي اعادت 
لألمم  العــام  لألمني  اخلاصــة  املمثلــة 
املتحــدة فــي العراق )جينــني هينيس 
بالتحديــات  التذكيــر  بالســخارت( 
التــي يواجهها العراق فــي ظل ظروف 
ومتغيرات داخليــة وخارجية وفي قراءة 
ســريعة لهذا التقريــر تتجلى بوضوح 
اخملاطر التي ميكن لهــا ان حتيق بتجربة 
العراقيون  سياســية جديدة يخوضها 
اكملوا على مدى اخلمســة عشر عاما 
املاضيــة فصولها باشــكال مختلفة 
واالخفاق  والنجــاح  التعثــر  تخللهــا 
واخلوف واســتعادة زمام املبادرة تكللت 
في العــام املاضي بالشــجاعة حينما 
االرهابي  داعش  تنظيم  استطاعوا طرد 
من مســاحات واســعة مــن االراضي 
العراقية ويبدو ان السيدة هينيس تدرك 
جيدا حجــم التحديــات التي تعصف 
بالعراق لكنها في سطور تقريرها املهم 
وضعت اصابعها علــى ابرز اجلراح التي 
ميكن ان تشكل نقاط ضعف في اجلسد 
العراقي وتســتنزف قــواه وفي خضم 
واالقتصادية  السياســية  املشــكالت 
واالمنية واالجتماعية التي يعاني منها 
العراقيــون قد يغفل او يتناســى ممثلو 
االحزاب والكيانات السياسية املشاركة 
في ادارة السلطة مجموعة من االخطار 
التي حتيــط بأمن وســيادة العراق في 
ظل االنشــغال بالصراعــات الداخلية 
والتكالب على املنافع واملصالح لذا يأتي 
تقرير رئيســة بعثة االمم املتحدة ليقرع 
االجراس من اجل ان تكون هناك صحوة 
حقيقيــة وان يعي اجلميع ويسترشــد 
بخارطــة طريق تبعد وطــن العراقيني 
عن املشــكالت الداخلية واخلارجية وقد 
حتدثت ممثلة االمــني العام لألمم املتحدة 
عن ابرز هذه املشــكالت وفي مقدمتها 
الصراع السياسي الداخلي في تشكيل 
احلكومة وآفة الفســاد املستشري في 
مؤسســات الدولة العراقية الذي شوه 
صورة هذه الدولــة امام العالم ومن ثم 
اشــارت الى مخلفات داعــش املتمثلة 
بعودة االف االشــخاص العراقيني وغير 
العراقيني )ابــاء وابناء(الذين انتموا الى 
التنظيــم االرهابي باشــكال مختلفة 
ومايرتبط بعودتهــم من مخاوف امنية 
واحليلولــة دون والدة جيــل جديــد من 
االرهابيني وفي نقاط اخرى اشار التقرير 
الى مخاطر نقص املياه في العراق وغياب 
اخلطط االستراتيجية ملعاجلة هذا امللف 
ولرمبا كان االبرز في هذا التقرير التحذير 
من ان يكون العراق مســرحا ملنافسات 
مختلفة في اشارة الى الصراع االيراني 
الســيدة  فعلت  وحســنا  االميركــي 
هينيــس حينما قالت فــي تقريرها )ان 
فرض عبء اضافي على العراق هو حقا 
آخر شــيء يحتاجه هذا البلــد ( وهذا 
املتناغمون  يدركه  ان  مايجب  بالتحديد 
مــع تفاصيل هذا الصــراع ومايجب ان 
يلتزموا به في سبيل تقويض املشكالت 
املتشــعبة التي يواجهها العراق وعلى 
الرغم من االشارات االيجابية للنجاحات 
التي  مختلفة  مياديــن  فــي  العراقية 
جاءت فــي تقرير املمثلــة االممية اال ان 
املهمة  هــي  التحديات  علــى  الوقوف 
االساســية التي يجب ان تضطلع بها 
احلكومة العراقية والقوى السياســية 
االخرى مع التأكيد على استمرار الدعم 
الذي تقدمه االمم املتحدة للعراقيني من 
اجل حتقيق االمن واالستقرار والرفاهية 

في بالدهم .ِ 

اجراس
)جينين هينيس( !

النزاهة النيابية: ما نسمعه 
من مجلس مكافحة الفساد 
خطابات فقط ولم يقدم أي 

ملف حتى اآلن !
وشــدد الدليمي، علــى أن »الذي 
حصــل هو تنســيق بــني هؤالء 
املمثلني بهــدف تذليل العقبات«، 
وطالب بـ »سن قانون لهذا اجمللس 
ذات طبيعة  يحوله من مؤسسة 
إجرائي  مجلس  إلى  استشــارية 

ميتلك صالحيات واسعة«.
لديها  النزاهــة  أن »جلنة  وأكــد، 
مالحظات حول العمل املشــترك 
الدولة  العديد من مؤسسات  بني 
هناك  كــون  الرقابية  واألجهــزة 

مشكالت تتعلق بكثرتها«.
ويسترســل الدليمي، أن »اجمللس 
األعلى ملكافحة الفساد لم يعط 
صورة واضحة عــن االجنازات التي 

قدمها طيلة املدة املاضية«.
ويجــزم، بأن »الذي نســمعه من 
اجمللس خطابات فقط، حيث أنه لم 
يتخذ إجراًء حقيقياً ملعاجلة ملف 
معني لكي يعرض أمام الرأي العام 
بهدف اطالعه على اإلجراءات وأين 

وصل مصير املتورطني«.
ويواصــل الدليمي، أن »الشــعب 
رســائل  إلى  بحاجــة  العراقــي 

اطمئنان عــن وجود أجهزة رقابية 
حقيقيــة قادرة على محاســبة 

املتورطني بإهدار املال العام«.
ويعرب عن أســفه، بأن »ســرقة 
املال العام مســتمرة بالتزامن مع 
زيــادة كبيرة في معــدالت الفقر 
إدارة  ســوء  نتيجــة  والبطالــة 

املؤسسات الرقابية«.
إن  بالقــول،  الدليمــي  وأكمــل 
»عملنا في هذه الدورة االنتخابية 
احلالية سيكون بطريقة مختلفة 
باســتكمال  وذلك  الســابق  عن 
اإلجراءات لكي تكون لدينا ملفات 
رصينــة نذهب بها إلــى القضاء 
ال  بنحو  والنزاهة  العــام  واالدعاء 
من  التهرب  للفاســدين  يسمح 

املسؤولية«. 
من جانبه، افاد عضو اللجنة اآلخر 
خالد اجلشــعمي، في حديث إلى 
»مجلس  بــأن  اجلديد«،  »الصباح 
النــواب عازم على املضــي بدوره 
الرقابــي من أجــل تقــومي االداء 
احلكومــي ومالحقة الفاســدين 
ومحاســبتهم بالتنســيق مــع 

اجلهات ذات العالقة«.
وأضــاف اجلشــعمي ، أن »نوابــاً 
انطلقوا بالــدور الرقابي من خالل 
املتابعة مع الوزارات واملديريات من 

أجل الوقوف على اخللل ومواجهة 
الفساد املالي واإلداري«.

وأوضــح، أن »التركــة ثقيلة من 
الــدورات االنتخابية احلالية لكننا 
يجــب أن يحصل هناك تنســيق 

على مستوى عال«. 
ومضى اجلشعمي إلى أن »مالحقة 
الفاســدين بالدرجــة األســاس 
يقــع علــى اجلهــات القضائية 
اتخاذ  ننتظر  ونحــن  والتنفيذية 
إجراءات حقيقيــة وجلنة النزاهة 
الصعيد  واجبها في هــذا  متارس 

على أمت وجه«.
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء 
عــادل عبد املهــدي كان قد فّعل 
اجمللس األعلى ملكافحة الفســاد 
بهدف مالحقــة املتورطني بإهدار 

املال العام.

 مكتب عبد املهدي ينفي علمه 
باعتقال جنم الدين كرمي وتدخله 

الطالق سراحه
ولم يتدخــل في املوضوع مطلقا. 
وقد اعلمــه بحادثة االعتقال وزير 
املالية الســيد فؤاد حســني في 
ضمن  ســفرهما  اثناء  الطائــرة 
الوفد الرسمي لزيارة دولة الكويت 
الشــقيقة عصــر يــوم االربعاء 

املصادف ٢٢ من شهر ايار اجلاري”. 
وتابــع، “وقد وجه الســيد رئيس 
مجلــس الــوزراء حينهــا بفتح 
حتقيق رســمي لالحاطة مبا جرى 
والتخــاذ املوقف املســؤول الالزم، 
ان واجــب السياســي كمــا هو 
واجــب االعالمــي حتــري الوقائع 
تصريحات  اطــالق  قبل  واحلقائق 
وكلمــات غير مســؤولة او تقدمي 
معلومات مفبركة تشوه احلقيقة 
الدولة  وتعتدي على مؤسســات 
يجب  واملواطنــني.  وشــخوصها 
واإلعالميني  السياســيني  علــى 
حتري احلقيقــة والدقة قبل اصدار 
االحكام وان يدققوا في املعلومات 
التــي تصلهم فالســاحة مملوءة 
يراد  التي  والفبركات  بالتسريبات 

بها اثارة الفتنة ليس اال. 
“السياســيني  عبداملهدي  ودعــا 
واإلعالميــني الذيــن أطلقوا هذه 
االدعــاءات غيــر الصحيحة الى 
نفيهــا وتوضيــح احلقيقة للرأي 
العــام كما هــي، التزاما بدورهم 
املهني واألخالقــي والوطني الذي 
يفترض التــزام احلياد واملصداقية 
رئاسة  وحتتفظ  احلقائق.  وتوضيح 
اإلجراءات  باتخــاذ  بحقها  الوزراء 
القانونيــة والقضائيــة في حال 

لــم يتم نفي االدعــاءات الكاذبة 
العام  للــرأي  احلقائق  وتوضيــح 

بشكل جلي.”
وكانــت النائــب عاليــة نصيف 
صرحت حســب “ اخبــار العراق 

اليوم “ امس األول االحد ان
اتصال  عبــر  تدخلت  “احلكومــة 
العراقية  الســفارة  مــع  هاتفي 
في بيروت الطالق ســراح محافظ 
للقضاء  واملطلوب  املقال  كركوك 
جنم الدين كرمي، علــى الرغم من 
بذلت  التــي  القضائية  اجلهــود 
مــن االنتربول من اجــل القبض 
“ما  أن  نصيــف،  عليه”.واوضحت 
كركوك  محافــظ  بشــأن  حدث 
املقال يندرج فــي قائمة اجملامالت 
التي جتــري اليــوم وان الســراق 
القانون  فــوق  العراق  في  واخلونة 
على  يطبق  والقانون  والدســتور 
املواطن البســيط  فقط ،واكدت 
ان عبد املهــدي يعلن  مكافحته 
،واوضحت  للفساد وهو حاميا له 
ان  جنم الدين كرمي متهم  بسرقة 
املال العام عندمــا كان محافظا 
تهجمه  الــى  اضافة  لكركــوك 
وحتريضــه علــى قتــال اجليــش 

العراقي  ”.

2 حزيران موعدا لصرف رواتب 
العمال املضمونني ومكافأة 

عيدهم العاملي
وبني احللــو ان “عائلة املتوفى التي 
لديها اكثر من ثالثة مســتحقني 
تستلم راتبا قدره )500( الف دينار، 
فيما تســتلم العائلة التي لديها 
مســتحقان راتبا مقــداره )480( 
املتقاعد  عائلــة  اما  دينــار،  الف 
املتوفى التي لديها مستحق واحد 
الف   )460( مقداره  راتبا  فتستلم 

دينار”. 
املتقاعدين  العمــال  جميع  ودعا 
املصارف  “مراجعة  الى  املضمونني 
حســب مناطق سكناهم لغرض 
اســتالم رواتبهم مســتصحبني 
الثبوتية  املستمســكات  معهم 
املتمثلــة بالهويــة التقاعدية او 

البطاقة الذكية”.

الزراعة النيابية تطالب بطائرات 
ملكافحة احلرائق واآلفات 

واوضــح ان “ماتعانيــه بســاتني 
النخيل من انتشــار واســع الفة 
الدوباس تتطلــب جهدا حكوميا 
مضاعفــا للمكافحــة والقضاء 
عليها والتــي باتت ضرورة مهمة 

للواقع الزراعي في البالد “.

تتمات ص1

الملف األمني

بغداد – عجلة ملغمة 
أعلــن مصــدر امنــي في الشــرطة 
العراقية امس االثنني عن إحباط دخول 

عجلة ملغمة الى العاصمة بغداد .
وذكر املصــدر ان »قواتنا األمنية وخالل 
نصب سيطرة مفاجئة فجر يوم امس 
علــى طريق ابــو غريب غربــي بغداد، 
متكنــت من إحباط محاولــة عصابات 
داعــش اإلرهابية إلدخال عجلة ملغمة 
نوع }كيا بســتا{ إلى بغداد« ، مضيفا 
انه »مت تفكيك العجلة موقعيا من دون 

حادث«.

ديالى – اندالع حريق
افاد مصدر امني في مركز الدفاع املدني 
حملافظة ديالى امس االثنني اخماد حريق 

اندلع في محمية غزالن مندلي.

وقال املصدر انه »بعد ورود اخبار بوجود 
حــادث احتــراق حشــائش وادغال في 
مناطق شاسعة ومتفرقة في املنطقة 
احلدودية في قاطع سانوبة شرعت فرق 
االطفاء الى محل احلادث مت حتجيم النار 
والسيطرة على احلادث وانقاذ محميات 
الغــزالن فــي املنطقــة« ، مضيفا ان 
»عمليــة اخماد احلريق جــاءت بتوجيه 
من مدير دفــاع مدني ديالــى العميد 
وباشراف  الكيمياوي حازم علي حسني 
ضابط مركز دفــاع مدني مندلي الرائد 

أحمد عباس ياسني ».

كركوك – عملية تفتيش 
كشــف مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظــة كركوك امــس االثنني عن 
تنفيذ عملية تفتيش في وادي محكور 
وجبل الغرة بهــدف تطهيرهما وتأمني 

محيــط احلويجــة من تهديــد داعش 
االرهابي .

وذكر املصــدر ان »قوة مشــتركة من 
لواء العمليات اخلاصة لعمليات شــرق 
االحتادية  الشرطة  باالشتراك مع  دجلة 
وبإســناد طيران اجليــش نفذت عملية 
تفتيش في وادي محكور وجبل الغرة« ، 
مضيفا ان » العملية تهدف الى تطهير 
من  احلويجة  محيــط  وتأمني  املنطقة 

تهديد داعش اإلجرامي«.

بابل – اعتقال مطلوبني 
ذكــر مصدر امني في مديرية شــرطة 
محافظــة بابل امــس االثنــني إلقاء 
املتهمني  القبــض علــى عــدد مــن 
مواد  وفق  علــى  للقضاء  واملطلوبــني 
قانونية وجنائيــة مختلفة في مناطق 
متفرقــة من احملافظة خالل ممارســات 

امنية واسعة.
وأفاد املصدر أن التهم تنوعت بني جرائم 
القتل العمد والســرقة ومواد قانونية 
أخرى، مشــيرة إلــى قيامهــا بإحالة 
املتهمني إلى اجلهات ذات العالقة لغرض 
استكمال اإلجراءات القانونية بحقهم.

صالح الدين – كمني ليلي 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
صــالح الدين امس االثنــني ان قوة من 
احلشــد الشــعبي متكنت مــن نصب 
كمني ليلي في قاطع جنوب ســامراء 
بعد ورود معلومات اســتخباراتية حول 
حتركات مشــبوهة لتنظيــم »داعش« 

اإلرهابي.
وذكر املصدر إن »قوة من لواء ٤١ احلشد 
الشعبي )الفوج األول – السرية الثانية( 
قامــت بنصب كمني ليلــي في قاطع 

جنوب ســامراء بناحية يثرب بعد ورود 
معلومات اســتخباراتية حول حتركات 
مشــبوهة للعــدو«، مضيفــا ان قوة 
انطلقــت علــى اثرها مــن اجل تأمني 
املــكان واتخــاذ أي اجــراءات احترازية 

واحباط أي حتركات متوقعة لداعش«.

االنبار – عملية امنية 
افــاد مصــدر امني في قيادة شــرطة 
محافظة االنبار امس االثنني، عن تدمير 
معســكرين تابعني لـ«داعش« بعملية 
امنية في منطقة حســينيات – عامج 
بصحــراء احملافظة، فيما اشــارت الى 

اعتقال عدد من عناصر التنظيم.
ان »قطعات قيادة شرطة  وقال املصدر 
التكتيكي  الفــوج  االنبــار  محافظة 
اخلاص باالشــتراك مع قطعــات قيادة 
مباشــر من  بأشــراف  االنبار  عمليات 

قبــل قائد شــرطة محافظــة االنبار 
الفريــق احلقوقــي هادي رزيج كســار 
وقائــد عمليــات األنبار اللــواء الركن 
القطعات  شــرعت  الفالحي،  محمود 
بعملية مشتركة في الصحراء الغربية 
منطقة ) حسينيات -عامج ( ومالحقة 

فلول داعش اإلرهابية في الصحراء«. 

نينوى – انفجار ملغمة 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
نينوى امس االثنني ان خمسة مواطنني 
استشــهدوا فيمــا اصيــب 8 اخرين 
بتفجير ســيارة ملغمة باحد االسواق 

الشعبية في احملافظة .
االرهابي  االعتــداء  ان  املصــدر  وذكــر 
حصل بواســطة عجلــة ملغمة نوع 
}كيا حمــل{، كانت مركونة بالقرب من 
ســوق قرية عوينات التابعة الى ناحية 

ربيعة فــي محافظة نينوى، مما ادى الى 
استشــهاد5 مواطنني وإصابة 8 اخرين 

بجروح متفاوتة«.

البصرة – دوريات امنية 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
البصرة امس االثنني ان قيادتي عمليات 
وشــرطة احملافظة اكدت على تكثيف 
اجلهد أالســتخباراتي ونشــر الدوريات 
الراجلة بالتزامن مع أجواء شهر رمضان 
للحيولة دون اســتغاللها من قبل من 

وصفهم بضعاف النفوس.
واملراكز  القواطع  آمــري  وحمل املصدر 
األمنية مســؤولية ما حدث مؤخرا من 
املكلفني  املناطق  في  عمليات ســرقة 
بحمايتهــا«، مشــددا علــى »ضرورة 
متابعــة مرتكبي هذه اجلرائم والقبض 

عليهم بالسرعة املمكنة«. 

احباط دخول عجلة ملغمة من سيطرة شمالي بغداد * القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء في بابل 
*تدمير معسكرين لـ«داعش« في صحراء االنبار * مقتل واصابة 13 مواطنا بتفجير سيارة ملغمة باحد اسواق نينوى
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بغداد _ الصباح الجديد:

ووزير  العالي  التعليــم  وزير  عقد 
الثقافــة ووكيــل وزارة العمــل 
اجتماعا لتنفيذ مشــروع اصالح 
التعليم والتدريب التقني واملهني 
وممثل  برعاية مديــر  العــراق  في 
منظمة اليونســكو فــي العراق 
باولو فونتاني الى جانب مدير إدارة 
مشــاريع التعليم فــي منظمة 

اليونسكو روبرت شاو . 
اليونســكو  وفــد  واســتعرض 
الى  الــذي يرمي  أبعاد املشــروع 
إقامــة دورات وورش عمل لتدريب 
احلرفيني  لــدى  املهــارات  وصقل 
والعاملني الشباب في إطار إعادة 
واحلضارية  التراثية  املناطــق  بناء 
فــي مدينتي املوصــل والبصرة ، 
موضحاً بأن املشروع سيوفر فرص 
عمل للشباب الى جانب إسهامه 
في إعادة البنية التحتية التراثية 

للمدينتني.
من جانبهم، أكــد وزيرا التعليم 
وزارة  ووكيــل  والثقافة  العالــي 
على  احلصول  على ضرورة  العمل 
تفاصيل دقيقة عن املشــروع من 
قبل منظمة اليونســكو وضرورة 
بغية وضع  على حيثياته  االطالع 
رؤية مشتركة بني الوزارات املعنية 
الثالث كي تقدم فيمــا بعد الى 

منظمة اليونسكو.
على صعيد اخر ترأس وزير التعليم 
إجتماعــاً ضم أعضــاء مجلس 
التعليــم األهلي اكــد فيه على 
املعايير  وتطبيــق  إعتماد  ضرورة 
والتعليمية في ســياق  العلمية 
عمــل وأداء اجلامعــات والكليات 
االهليــة فــي البــالد، مشــدداً 
على أهميــة مراعــاة الضوابط 
سير  لضبط  املوضوعة  واملقررات 
العملية االمتحانية في اجلامعات 
والكليــات االهلية أســوًة مبا هو 

متبع في الكليات احلكومية.
وأملــح الوزيــر أن أيــة خروقات أو 
جتاوزات للمقــررات املوضوعة في 
قانون التعليم األهلي لعام 2016 
ســحب  على  الوزارة  ســيحمل 
إعترافها بتلــك الكليات التي ال 
تراعي حزمــة الضوابط واملقررات 

الواردة في هذا القانون.
كمــا ناقش اجملتمعــون عددا من 

البنــود الواردة في جــدول اعمال 
مناقشــة  بينهــا:  االجتمــاع 
الدراســية  االجــور  اســتيفاء 
مــن الطلبــة املرقنــة قيودهم 
وإلزام  واملنســحبني،  واملؤجلــني 
االهليــة  والكليــات  اجلامعــات 
الشهداء  لذوي  االجور  بتخفيض 
والســجناء السياســيني، فضال 
بإرســال  الكليات  إلتــزام  عــن 
بيانــات التدريســيني مــع اوامر 
الوزارة، الى جانب  تعييناتهم الى 
االهلية  والكليات  اجلامعات  إلزام 
بتوفير ضمانات رســمية العضاء 
حيث  من  التدريســية  الهيئــة 

الرواتب وموارد اخرى.
وكانــت وزارة التعليــم العالــي 
ملناقشــة  اجتماعــا  عقــدت 
أهداف  اجناز  ونســب  مستجدات 

البرنامج احلكومي.
للشــوون  الــوزارة  وكيل  وقــال 

اإلدارية ورئيــس الفريق احلكومي 
الســراج  الدكتور محمد عطية 
ان االجتماع يهدف إلى استعراض 
من  الثاني  الفصــل  ومناقشــة 
البرنامج احلكومي ونســب االجناز 

املتحققة
الســراج مبا حتقــق في  وأشــاد 
الفصــل األول بعــد ان جتــاوزت 
نســب االجناز  % 87 , مبينا أهمية 
دور اجلامعــات ودوائر الــوزارة في 
اجنــاز البرنامج احلكومي وااللتزام 
بالتوقيتــات للمحافظة على ما 
حتقق مــن جناحــات، موضحا ان 
املرحلة املقبلة ستشهد االنتقال 
التــام إلــى النظــام االلكتروني 
مشددا على جتاوز جميع العقبات 
أثناء  في  التي ظهرت  واملشكالت 
االلكتروني  النظــام  اســتعمال 

والعمل على حلها .
الــى ذلك تــرأس وزيــر التعليم 

إجتماعــاً جمللس جامعــة بغداد، 
مجلس  أعضاء  مع  مســتعرضا 
البرنامج  واهداف  محاور  اجلامعة 
بالتعليم  املتعلقــة  احلكومــي 
إن  التعليم  وزيــر  وقــال  العالي. 
هناك حاجــة لتطويــر التعليم 
العالــي احلكومــي، وإســتعادة 
اجلامعــات العراقيــة موقعهــا 
ضمن خارطــة اجلامعات في دول 
حتمية  مؤكدا  والعالم،  املنطقة 
العمل الدؤوب نحو حتسني البيئة 
والســعي  واجلامعية،  االكادميية 
نحو توفير مقومات تطوير البحث 

العلمي في اجلامعات العراقية .
أن حتسني جودة  السهيل  واضاف 
األداء فــي جامعــة بغــداد يعد 
مســؤولية أخالقية وعلمية جتاه 
اجلامعة واجلامعات االخرى، موعزا 
املزيد مــن اجلهود لتحقيق  ببذل 
العراقية  اجلامعات  التحاق  عامل 

بركــب نظيراتهــا فــي الــدول 
املتقدمة.

وتابــع وزير التعليــم أن املقررات 
رصني  علمــي  نظام  الدراســية 
سيوفر زخما من االيجابيات لواقع 
التعليم في العراق، منوها الى أن  
الراهنة  املرحلة  في  يسير  العمل 
لألجانب  فرص جامعية  منح  الى 
في اجلامعــات العراقية الرصينة 
عبر تبادل الزماالت واملنح البحثية 
للتدريسيني. في ذات السياق شدد 
وزير التعليم  على ضرورة تنشيط 
حركة النشــر العلمي في اجملالت 
العلمية العراقية عبر  تشــجيع 
اجملتمــع االكادميي والتدريســيني 
والباحثــني وطلبــة الدراســات 
ثقافة  تعزيز  اسس  ووضع  العليا، 
واالرتقاء  احمللية  اجملالت  في  النشر 
بهــا الــى مصــاف اجملــالت ذات 
معامل التأثير العالي في العالم، 

مؤكــدا دور الوزارة فــي التواصل 
مع وزارات الدولة وإســهامها في 
حل املشــكالت واملعوقــات التي 
تواجههــا، الفتا الــى تخصيص 
موقع الكترونــي وبوابة للتواصل 

مع بقية املؤسسات تلك.
وتطرق االجتماع الى ضرورة تعزيز 
ثقة الباحث العراقي باملؤسسات 
التعليمية عبــر االهتمام بعامل 
اجلامعات  ودخول  االكادميي  اجلودة 
العاملية  التصانيف  إلى  العراقية 
الرصينة ، سيما وان العام املقبل 
سيشهد وضع التصنيف العراقي 
بذل  يســتدعي  الذي  للجامعات 
املزيد من اجلهود في حتسني جودة 
األداء في اجلامعات. كما اســتمع 
وزيــر التعليــم الــى العديد من 
املعوقات واملشكالت في اجلامعة، 
متعهدا بايجاد اآلليات املناســبة 
لالرتقاء بواقع اجلامعة االكادميي. 

البدء بتنفيذ مشروع إصالح التعليم
 والتدريب التقني والمهني في العراق

برعاية منظمة اليونسكو وبدعم من االتحاد االوروبي

استعرض وفد 
اليونسكو أبعاد 

المشروع الرامي الى 
إقامة دورات وورش 
عمل لتدريب وصقل 

مهارات الحرفيين 
والعاملين الشباب 

العادة بناء المناطق 
التراثية والحضارية 

في الموصل 
والبصرة

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل
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االعمار تستأنف اعمالها في 
10 مشاريع استراتيجية في 

عدد من المحافظات

وزير التخطيط يبحث 
تعزيز الواقع الخدمي 

في محافظة كركوك

بغداد _ الصباح الجديد:
اســتأنفت وزارة االعمار واالسكان والبلديات 
العامــة اعمالهــا فــي عشــرة مشــاريع 
استراتيجية في عدد من احملافظات بعد توقف 
دام الكثــر من اربع ســنوات عــن طريق دائرة 

الطرق واجلسور احدى تشكيالت الوزارة.
وذكــر املركز االعالمــي ان املشــاريع التي مت 
استئناف العمل بها شــملت جسر الكرمة 
والذي يبلغ طولة 832م في محافظة واســط 
واعــادة اعمــال جســري الفيحــاء والقرنة 
البصرة وجســر  الكونكريتيني في محافظة 
ســومر ومقترباته واجناز اجلزء الثاني من املمر 
الثاني لطريق كربالء املقدسة ـ الرزازه)املرحلة 

الثانية(.
وفيما يخص بغداد فقد مت اســتئناف العمل 
في مشــروع تقاطع جنوب بغداد الذي يتكون 
من مرحلتني وهي انشاء طريق يربط بني جسر 
ذي الطابقني مع اليوســفية على طريق املرور 
السريع رقم /1 بطول 14,5 كيلو مترا وتقاطع 
اليوسفية على املرور السريع حيث سيختزل 
املشروع 40 كيلو مترا لســالكي طريق املرور 
الســريع املتجهة نحو احملافظات الوســطى 
واجلنوبية اضافة الى انشــاء جســر شــمال 
تكريــت فــي محافظة صالح الدين وجســر 
حديثة ومقترباته في محافظة االنبار وانشاء 
املمر الثانــي لطريق بعقوبة القدمي – خان بني 

سعد في محافظة ديالى. 

بغداد _ الصباح الجديد:
بحــث وزير التخطــط الدكتور نــوري صباح 
الدليمي فــي ديوان الوزارة مع راكان ســعيد 
اجلبــوري محافظ كركوك والوفــد املرافق له 
ســبل تعزيز الواقــع اخلدمي فــي احملافظة، 
وتذليل الصعوبات التي تواجه الفرق العاملة 
فيها. ووجه الدكتور نوري الدليمي خالل اللقاء 
بتقدمي كل انواع الدعــم بهدف تذليل جميع 
التحديات التــي تواجه تنفيذ املشــاريع في 
احملافظة، ومنها مشروع مستشفى احلويجة 
بسعة 200 سرير، ومشروع ماء »التون كوبري« 
بطاقــة 6000 متر مكعب بالســاعة، وإعادة 
تأهيل طريــق )كركوك - املنزلــة – حويجة(. 
فيما شهد اللقاء بحث جهود اكمال خدمات 
مشــروع الدور واطئــة الكلفة )الشــمالي 
واجلنوبي( املتضمن قرابة 500 وحدة سكنية، 
والذي يعد من املشاريع املهمة ملواجهة الفقر 
في اطار االستراتيجة الوطنية ملكافحة الفقر 
٢٠١٨-٢٠٢٢ التي اطلقتهــا وزارة التخطيط 

واملنسجمة مع توجهات البرنامج احلكومي. 
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بغداد _ الصباح الجديد:

اعلنــت الشــركة العامــة لتجــارة 
احلبوب في وزارة التجارة عن اســتمرار 
ام قصر  العاملة فــي ميناء  مالكاتها 
 (Storm rider  ( الباخرة  بتفريغ حمولة 
احململة بالــرز الفيتنامــي و الباخرة  ) 
االرجنتيني  بالرز  dvadesetprvi(احململة 
و اخملصصة حلساب البطاقة التموينية 
املهندس  الشــركة  .واوضح مدير عام 
نعيم محيسن املكصوصي ان املالكات 
العاملة  فــي ميناء ام قصــر تواصل 
الباخرتني خملازن  تفريغ وشحن حموالت 
الشركة على وفق خطة التوزيع املعدة 
من قبل قسم التسويق حيث بلغ عدد 
الشــاحنات التي مت تفريغها حلني اعداد 
هــذا التقريــر )١٧٢( شــاحنة توزعت 
على الباخرتني وشــملت حتميل )١٥٧) 
)٦٢٨٠( طنا  بكمية  شــاحنة محملة 
 Storm( من الرز الفيتنامي من الباخرة
rider( اضافة الى حتميل )١٥( شاحنة مت 

حتميلها بكمية )٥٧٣( طنا من مادة الرز 
االرجنتيني والــوارد للبالد عبر الباخرة. 
dvadesetprvi ( كاشــفا ان املتبقي   (
الباخرتني ســيتم شحنه  من حمولة 
على وفق املنهاج احملدد من قبل قســم 

التسويق في الشركة .
علــى صعيــد متصــل اعلنــت وزارة 
التجارة عن قيام فريق رقابي مشــترك 
برئاسة مديري شــركة تصنيع احلبوب 
ودائــرة الرقابة التجاريــة باجراء زيارات 
تفتيشــية مفاجئة لعدد من املطاحن 

العاملة في بغداد.
وقال مدير عام شــركة تصنيع احلبوب 
حســني ســامي ان فريــق العمــل مت 
تفتيشــية  زيارات  لتنفيذ  تشــكيله 
مفاجئــة لعدد من املطاحــن العاملة 
للوقــوف على نوعيــة الطحني املنتج 
وآلية التوزيع ، حيــث بادر الفريق بزيارة 
مطحنــة الدورة احلكوميــة وعدد من 
الكرخ  قاطع  االهلية ضمــن  املطاحن 
ومنطقة عويريج ، وجتول الفريق بجميع 
االقسام االنتاجية واخلزنية واطلع على 

نوعية احلبوب املستعملة باالنتاج وآلية 
الطحن والتجهيز .

الفحص  اجراءات  على  وشدد ســامي 
النوعي وســحب النمــاذج فضال عن 
االشراف على فحص اخلبازة ، الفتا الى 
ان نوعية احلنطة اجملهزة اغلبها محلية 
ونتائــج فحص اخلبــازة املوقعية التي 
جرت باشــراف الفريق جيدة ومقبولة 
ايقاف مطحنتني  الزيارة  حيث نتج عن 
بســبب مخالفــات نوعية ، وتأشــير 
مخالفــات اخرى غيــر نوعية ملطاحن 
واللجان  االقســام  الى  احيلــت  اخرى 
اجلزائية  الشــروط  لتطبيــق  اخملتصة 

حسب بنود عقد انتاج الطحني. 
مــن جانبها اعلنت  الشــركة العامة 
لتجــارة احلبوب فــي وزارة التجارة عن  
احلنطة  واســط بتسلم  استمرار فرع 

احمللية املسوقة.
وقال مدير عام الشركة نعيم محيسن 
الفرع  العاملة فــي  املــالكات  ان  جبر 
املسوقة  احمللية  احلنطة  تسلم  تواصل 
مــن الفالحــني حيــث بلــغ اجمالي 

الكميــات املتســلمة )٤٠٥( االف طن 
متوزعة بني حنطة درجــة اولى وثانية 

وثالثة .
واضاف املدير العام كذلك بانه مت تسلم 
)٦٠( الــف طن فــي ســايلو الصويرة 
و)٥١( الــف طن في مركــز النعمانية 
األول و)٤٥( الف طن في مركز تســويق 
النعمانية الثانــي و )٣١( الف طن في 
الرصيــف النهــري و )٣٠( الف طن في 
الشحيمية و )١٠٣( االف طن في اجملمع 
اخملزني وفي سايلو الكوت مت تسلم )٤٢) 
الف طــن اما في مركز الســوادة )٤٠) 
الف طن ، مشيدا باجلهود املبذولة من 
قبل املــالكات العاملــة بالفرع إلجناح 

عملية التسويق للموسم احلالي .
واشار املدير العام كذلك الى قيام فرع 
الشركة في واســط بتجهيز املطاحن 
االهلية للحصة الرابعة حيث مت بلغت 
نســبة التجهيــز ٢٥% مــن الكمية 
اخملصصة للفــرع والبالغــة )١٦( الف 
طن وحســب النسب املقررة من قسم 

السيطرة النوعية.

تقرير

»تجارة الحبوب« تواصل تفريغ حموالت البواخر الواردة الى ميناء ام قصر
زيارات تفتيشية للمطاحن وايقاف مطحنتين لمخالفات نوعية

لتحقيق اهداف الشمول المالي

بغداد _ الصباح الجديد:
أعلــن محافظ بغــداد املهندس 
فالح حسن اجلزائري إكمال قوائم 
احملاضرين  نقل  أجور  أسماء صرف 
اجملانيــني ملديريات تربية محافظة 

بغداد.
واكد اجلزائري فــي بيان صادر عن 
احلكومي  واالتصال  اإلعالم  قسم 
املوازنة  دائرة  الى  القوائم  »ارسال 
التابعــة لــوزارة املاليــة التخاذ 
مايلزم بصدد صــرف أجور النقل 
للمدارس  اجملانيــني  للمحاضرين 
الكرخ  تربيــة  ملديريات  التابعــة 
االولى والثانية والثالثة, والرصافة 
مشيرا  والثالثة«,  والثانية  االولى 
الى ان »املديريات املذكورة تتحمل 

صحة ودقة البيانات املرسلة«.
من جهــة اخرى بحــث محافظ 
بغــداد املهندس فــالح اجلزائري, 
مــع رئيــس منتــدى اخملترعــني 
إقامة  الساعدي  زيدون  العراقيني 
مؤمتر اخملترعــني لطرح االبتكارات 

واالختراعات الوطنية العراقية.  

وناقــش اجلزائــري خــالل اللقاء,  
والكفيلــة  املناســبة  اآلليــات 
الوطنيــة  الكفــاءات  إلشــراك 
وتوظيــف خبراتهــم فــي عمل 
واالستفادة  احمللية  بغداد  حكومة 
من جتاربهــم العملية في مجال 

التربية والصحة.

»مســاعي  بغداد  محافظ  واكد 
احلكومــة احملليــة بــان تكــون 
العاصمة في حلة جديدة باملرحلة 
املقبلــة، مــن خالل االســتفادة 
مــن جتــارب املبدعــني واخملترعني 
العلماء  واســتقطاب  العراقيني، 

واحتضان الكفاءات العلمية«. 

بغداد _ الصباح الجديد:
تناولــت ندوة حواريــة حملت عنوان 
تقييم املشاركة في اسبوع الشمول 
املالي اهمية التوســع بواقع اخلدمات 
التطورات  من  املصرفية مســتفيدة 

الكبرى في ميدان الدفع االلكتروني.
املستشــار االقتصــادي واملصرفــي 
ســمير النصيري  اكــد اهمية قيام 
بعقد  االلكترونــي  الدفع  شــركات 
اتفاقات اســتراتيجية مــع املصارف 
للمشــاركة  واخلاصــة  احلكوميــة 
في النشــاطات التي حتفــز اجلمهور 
للمساهمة في حتقيق الشمول املالي 
التوعوية  األهــداف  حتقيق  خالل  من 
زيادة  لغرض  واإلعالمية  والتسويقية 
لألفراد  اجلديده  نسبة فتح احلسابات 

والشركات في  اجلهاز املصرفي. 
ولفــت الى ان هــذا التوجه يرفع من 
نســبة الشــمول املالي، منبها الى 
رواتب  توطــني  في  التوســع  أهمية 

والقطــاع  احلكوميــني  املوظفــني 
اخلاص، ان يكون دور الشركة العاملية 
باعتبارها  متميــزا  الذكيه  للبطاقة 
من الشــركات الوطنيــة الرائدة في 
الدفع اإللكتروني والتي لديها شراكة 

استراتيجية مع مصرف الرافدين.
وحث على ضرورة التعاون مع مصرف 
الرافدين واملصارف األخرى على إطالق 
منتجات مصرفية جديدة تتماشــى 
التقنيــات املصرفيــة احلديثة  مــع 
وأســهل  أفضل  تقدمي  والتي تضمن 
وأســرع اخلدمات للجمهور مما يحفزه 
ويشجعه في ان يودع أمواله اخلاصة 

داخل اجلهاز املصرفي.
ثم جرى حوار مفتوح بهدف التوصل 
إلــى مقترحــات عمليــه لتطويــر 
للبطاقة  العاملية  الشركة  مشاركة 
املشــابهة  النشــاطات  الذكية في 
املقبلة مــع التركيز على حتديد إعداد 
زوار جناح الشركة والرد املباشر على 

مشاكلهم  ومعاجلة  استفساراتهم 
مع املنافذ أو مع الفروع بشكل فوري 

مما يعزز الثقة بالتعامل مع الشركة
وفــي ختام الندوه مت توزيع شــهادات 

الشركـة  فريق  إلى  والتقدير  الشكر 
العربـــي  اليـــوم  فــي  املســاهم 
الشمولـــي املالي من قبل الســيد 

املدير املفوض .

النصيري: يدعو شركات الدفع اإللكتروني 
الى شراكات استراتيجية مع المصارف

محافظ بغداد يعلن إكمال قوائم صرف أجور 
نقل المحاضرين لمديريات التربية
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
قال محمد اشــتية رئيس الوزراء الفلســطيني امس 
اإلثنــن إن احلكومة ســتدفع 60 في املئــة من رواتب 

موظفيها مع استمرار األزمة املالية مع إسرائيل.
وأضاف اشــتية خالل اجتماع احلكومة األسبوعي في 
رام اهلل »كمــا تعرفون ال زالت اســرائيل تقتطع من 
أموالنا وال زلنا نرفض اســتالم هذه األموال منقوصة. 
موقفنــا واضح بأننــا لن نقبل أن يوصــف أبناؤنا في 

السجون على أنهم إرهابيون أو أننا منول إرهاب«.
وتابع قائال »وعليه ســوف نقترض من البنوك لإليفاء 
ببعض االلتزامات املالية الشهرية جتاه رواتب املوظفن 

هذا الشهر«.
وحصلت السلطة الفلسطينية على منح وقرض من 
قطر بقيمة 300 مليــون دوالر إضافة إلى 180 مليون 

دوالر أخرى مت تخصيصها لقطاع غزة.
العربية بتوفير شبكة  الدول  ويطالب الفلسطينيون 
أمان مالية لهم بقيمة 100 مليون دوالر شهريا، لكن 
من غير الواضح إن كان سيتم االلتزام بتوفيرها كاملة 

أم ال.
وكانت إسرائيل أعلنت في شباط املاضي أنها قلصت 
بنســبة خمســة باملئة اإليرادات التي حتولها شهريا 
إلى الســلطة الفلسطينية من عوائد الضرائب التي 
يتم فرضهــا على الواردات التي تصل للضفة الغربية 

احملتلة وقطاع غزة عبر موانئ إسرائيلية.
وقالت إسرائيل إن املبلغ ميثل حجم ما تدفعه السلطة 
للفلســطينين احملتجزين في إسرائيل وعائالت الذين 

قتلوا وهم ينفذون هجمات أو قضايا أمنية أخرى.
وتتقاضــى إســرائيل حســب اتفاق مع الســلطة 
الفلسطينية عمولة ثالثة في املئة من قيمة اإليرادات 

التي حتولها لها.
وتعهــد اشــتية مبواصلــة دفــع رواتــب املعتقلن 
الفلسطينين في الســجون اإلسرائيلية ورواتب أسر 

»الشهداء«.
وقال »رغــم األزمة املالية فإننــا وبتوجيه من الرئيس 
)محمــود عباس( ســوف ندفع كامل رواتب األســرى 

والشهداء«.
وأضاف »وسوف ســندفع 60 في املئة من الراتب لهذا 
الشــهر للضفة الغربية وقطاع غــزة بنفس املعيار 
وســوف ندفع كامل املبلغ املســتحق للشريحة من 
2000 شــيكل فما دون جلميع املوظفــن في الضفة 

الغربية وقطاع غزة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
ســقط 27 طفالً بن قتيل وجريح في أعمال عنف في 
اليمن خالل األّيام العشــرة األخيرة بحسب ما أعلنت 
منّظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسف( امس االول 
األحد، داعيًة إلى وقف اســتهداف املنشآت املدنّية في 

هذا البلد، من دون أن توّجه االّتهام ألّي جهة.
وأوضحــت املنظمــة أّن األطفال ُقتلــوا وأصيبوا في 
صنعاء التي تعّرضت مؤخــراً لضربات جّوية من قبل 
التحالف العسكري بقيادة السعودية، وفي تعز جنوب 
غــرب اليمن حيث قتل مدنّيون في قصف اســتهدف 
محّطة للوقود، قال املتمــّردون اليمنّيون إّن التحالف 

نّفذه.
وأشــارت إلى أّن »سبعة أطفال تتراوح أعمارهم بن 4 
و14 عاماً ُقتلوا اجلمعة املاضــي خالل هجوم وقع في 

مديرية ماوية الواقعة في مدينة تعز«.
ودعت يونيســف إلــى »وقف الهجمات ضــّد البنية 
التحتّية املدنّية«، معتبــرًة أن »ال مكان آمًنا لألطفال 
في اليمن، فالنزاع ياُلحقهم في بيوتهم ومدارســهم 

وأماكن لعبهم«.
وتابعت »ُنّدد مّرًة أخرى حــّث كاّفة أطراف النزاع في 
اليمن وَمن لهــم تأثير عليهم، علــى العمل حلماية 

األطفال في جميع األوقات وإبعادهم عن أّي ضرر«.
وتدور حرب في اليمن بن املتمّردين املّتهمن بتلّقي دعم 
من إيران، وقّوات مواليــة للحكومة املعترف بها منذ 
2014، وقد تصاعدت مع تدّخل التحالف العســكري 

بقيادة السعودية في آذار 2015 دعًما للحكومة.
وتسّبب النزاع مبقتل عشرات اآلالف، بينهم عدد كبير 
من املدنّين، بحســب منّظمات إنســانّية مختلفة. 
وتقــول يونيســف إّن أكثر من ألفي طفــل قتلوا في 
احلــرب. وال يزال هنــاك 3,3 مالين نــازح، فيما يحتاج 
24,1 مليون شــخص، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى 
مســاعدة، بحســب األمم املتحدة التي تصف األزمة 

اإلنسانية في اليمن بأنها األسوأ في العالم حالياً.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
الهند وباكستان  وزراء  رئيسا  حتدث 
هاتفياً امس االول األحد، وفق ما أفاد 
مكتباهما، في أول محادثة بينهما 
بعد وقوع أسوأ مواجهة بن البلدين 
منذ ســنوات في شــباط املاضي. 
الباكســتاني  الوزراء  رئيــس  وهّنأ 
عمران خــان نظيره الهندي ناريندرا 
باالنتخابات،  فــوزه  علــى  مــودي 
بحســب ما أفاد البلدان املسلحان 
نووياً فــي بيانن منفصلن. وذكرت 
الباكستانية أن خان  وزارة اخلارجية 
»أعرب عن رغبته بأن يعمل البلدان 
معاً ملصلحة شعبيهما«. وأضافت: 
»في تأكيــده على رؤيته للســالم 
والتقدم واالزدهار في جنوب آســيا، 

قــال رئيس الوزراء خــان إنه يتطلع 
للعمــل مع رئيــس الــوزراء مودي 

لتحقيق هذه األهداف«.
وأفــادت وزارة اخلارجية الهندية بأن 
مودي »شــدد علــى أن خلق الثقة 
في بيئة خالية من العنف واإلرهاب 
أمر ضروري لتعزيز التعاون من أجل 

سالم وتقدم وازدهار منطقتنا«.
وفي شــباط املاضي، أسفر تفجير 
انتحاري في شطر كشمير اخلاضع 
للســيطرة الهنديــة عــن مقتل 
40 جنديــاً هنديــاً، وتبنت جماعة 
الهجوم.  باكســتان  في  متمركزة 
القصف  وباكستان  الهند  وتبادلت 
تراجعا عن  البلديــن  اجلوي، لكــن 
التصعيــد. وفي وقت ســابق هذا 

الشــهر، أدرجت األمم املتحدة زعيم 
مســعود  محمد«  »جيش  جماعة 
أظهر التي تبنت الهجوم في الهند 
علــى قائمــة اإلرهاب، ما شــكل 
نصراً دبلوماســياً لنيودلهي. يذكر 
مدرجة  محمد«  »جيش  جماعة  أن 
على الئحة اإلرهاب في األمم املتحدة 
منذ العــام 2001.ويعتقد أن مودي 
وخان حتدثا آخر مرة عندما هّنأ رئيس 
الباكستاني  نظيره  الهندي  الوزراء 

على فوزه في انتخابات متوز 2018.
وحقــق مــودي وحزبــه القومــي 
»بهاراتيا جاناتا« فوزاً كاســحاً في 
االنتخابات األســبوع املاضي، يعزى 
جزئياً لتصريحاته املتشــددة حيال 

باكستان.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
ذكر املرصد السوري حلقوق اإلنسان 
أن قوات احلكومة السورية قصفت 
مواقع في شمال غرب البالد امس 
االول األحد، في أكثر يوم يشــهد 
ضربــات جوية منــذ بداية حملة 
كبرى ضد املنطقة التي يســيطر 
نحو  قبل  املعارضة  عليها مقاتلو 

أربعة أسابيع.
وقالــت مصــادر مــن اجلانبن أن 
القصف ساعد القوات احلكومية 
التي تساندها روسيا في السيطرة 
على بلــدة كفر نبــودة الصغيرة 
في محافظة حماة في الشــمال، 
وهي املرة الثالثة التي تتبدل فيها 
السيطرة عليها في أحدث هجوم.
وأفاد املرصد الذي يراقب احلرب من 
الضربات  بــأن  بريطانيا  مقره في 
 12 بحياة  أودت  والبريــة  اجلويــة 

شــخصا في عــدة مناطق منها 
بلدة معرة النعمان.

وبــدأ الهجوم في أواخر نيســان 
وركز إلى حد كبيــر على املناطق 
واملناطق  إدلب  مبحافظة  اجلنوبية 
اجملــاورة لها من حمــاة والالذقية، 
وميثل أشد صراع بن الرئيس بشار 
الصيف  منذ  ومعارضيه  األســد 

املاضي.
اإلغاثة  منظمــات  احتــاد  وذكــر 
والرعايــة الطبيــة الــذي يقدم 
املســاعدة للمنشآت الصحية أن 
229 مدنيا  أودى بحيــاة  القصف 
وأصاب 727 وشــرد أكثر من 300 

ألف شخص منذ 28 نيسان.
وقــال رامــي عبد الرحمــن مدير 
املرصد السوري إن طائرات احلكومة 
الســورية املقاتلــة والهليكوبتر 
شــنت أكثر من 280 ضربة امس 

الروسية  املقاتالت  وإن  االول األحد 
نفذت 15.

وأفادت الوكالة العربية الســورية 
لألنباء )سانا( بأن القوات احلكومية 
انتزعت السيطرة على كفر نبودة 
من مســلحن تقودهــم جماعة 
الشام  حترير  هيئة  باسم  معروفة 
التي كانــت تعــرف فيما مضى 
للقاعدة  وتنتمي  النصرة  بجبهة 
إلــى أن انفصلت عنهــا وأعادت 

تسمية نفسها.
أحــد  باســم  متحــدث  وأكــد 
املنطقة،  في  املعارضة  تشكيالت 
وهــي اجلبهة الوطنيــة للتحرير 
القوات  أن  تركيا،  التي تســاندها 
نبودة  كفر  اســتعادت  احلكومية 
بعد قصــف دام ثماني ســاعات 
وشــمل إطالق صواريخ وعشرات 

الضربات اجلوية.

الحكومة الفلسطينية تدفع 
60 % من رواتب موظفيها 
للشهر الثالث على التوالي

اليونيسيف: 27 طفاًل بين 
قتيل وجريح بأعمال عنف في 

اليمن خالل عشرة أيام

خان يهنيء نظيره مودي على فوزه
 باالنتخابات في اول اتصال رسمي

الحكومة السورية تكثف ضرباتها 
الجوية  في الشمال الغربي

متابعة ـ الصباح الجديد :

مــن  أشــهر  خمســة  طــوال 
املعزول  الرئيس  ضد  االحتجاجات 
عمر البشير، لم يكن اإلسالميون 
جزءا من املشــهد في الســودان، 
الــى أن حتركــوا أخيــرا منددين 
في  اإلسالمية  الشريعة  بتجاهل 
مفاوضات اجمللس العسكري وقادة 
االحتجاج، وهدفهم أن يكون لهم 

دور في املرحلة االنتقالية.
فــي  اإلســالميون  يشــارك  وال 
احملتجون  بــدأه  الذي  االعتصــام 
أمام مقر اجليش وســط اخلرطوم 
منذ الســادس من نيسان ، والذي 
يســتمر بالرغــم مــن اإلطاحة 
اجمللس  على  للضغط  بالبشــير، 
العســكري لتســليم السلطة 
يُشّكل اإلسالمّيون  للمدنين. وال 
السياســّية  القــوى  من  جــزًءا 
اجملتمعة ضمن حتالف »قوى إعالن 
يتفاوض  الــذي  والتغيير«  احلّرية 
املرحلة  علــى  العســكرّين  مع 

االنتقالية.
ومتّ االتفاق بن اجمللس العســكري 
واحملتجن  البــالد  فــي  احلاكــم 
في  بدأت  التــي  املفاوضات  خالل 
انتقالّية  ، على فترة  20 نيســان 
مّدتها ثالث ســنوات وتشــكيل 
ثالثة مجالس: مجلس الســيادة، 
ومجلــس  الــوزراء،  ومجلــس 
التشــريع، حلكــم البــالد خالل 
املفاوضات  وُعّلقت  الفتــرة.  هذه 
»نسب  بسبب  املاضي  األســبوع 
السيادي  اجمللس  ورئاسة  التمثيل 
والعســكرين«،  املدنيــن  بــن 
أصدره  مشــترك  بيان  بحســب 

الطرفان.
ألن  تأييدهم  اإلســالميون  وأعلن 
يتولى عســكري رئاســة اجمللس 
الســيادي، ما يوّســع املســافة 
بينهم وبن املعتصمن أمام مقّر 
املسلحة  للقوات  العامة  القيادة 

في اخلرطوم.
نائــب رئيس  ويقول حســن رزق، 
حركــة اإلصالح اآلن االســالمية 
الوطني  املؤمتر  املنشقة عن حزب 
احلاكم في عهد البشــير، »نتفق 

معهم في أن يكون هناك مجلس 
وزراء مدني تكنوقراط، ولكن يكون 
اجمللس الســيادي برئاسة القوات 
املسلحة ألن هناك مشكلة أمن«.
ويشير احملللون الى أن اإلسالمين 
الذيــن كانــوا جــزءا مــن نظام 
البشير، دعموا االنقالب الذي قاده 
الرئيــس املعزول في 1989 قبل أن 
ملدة  ويحكم  للبالد  رئيسا  يصبح 
30 عاما، ما يجعل مشــاركتهم 
فــي حتالف قوى احلريــة والتغيير 

واملشهد الثوري، أمرا صعبا.
ويقول الصحافي السوداني البارز 
خالــد التيجانــي لوكالة فرانس 
برس »ال ميكن املســاواة بن جهة 
ظّلــت طــوال الوقــت معارضة 
للنظام )احلريــة والتغيير( وجهة 
ثانية كانت مع النظام حتى وقت 
سقوطه«. وأضاف »بالتالي احلرية 
والتغيير يبقى لها احلق في الدور 

الريادي«.
وحــّدد االتفاق بن العســكرين 
وحتالــف االحتجاج أيضا هيكلية 
اجمللــس التشــريعي ليضم 300 
يختارهم  بينهــم   67% عضــو، 
حتالــف قــوى احلريــة والتغيير. 
وتذهب بقّيــة املقاعد إلى ممّثلن 
لقــوى سياســية خــارج هــذا 

التحالف.

»لن حتكمنا قوى اليسار« 
عبد  اإلسالمي  الداعية  وســعى 
تيار  احلي يوسف، وهو من قيادات 
نصرة الشريعة ومعروف بتشدده 
خالل خطبــة يوم اجلمعة املاضي 
فــي أحد مســاجد اخلرطوم، الى 
تعبئة عدد كبير من أنصاره لدعم 
اعتمــاد الشــريعة اإلســالمية 
وملعارضــة  للحكــم  كأســاس 

االتفاق احلالي.

ونّبه يوســف املصلن الذين امتأل 
طابقن  من  املكّون  املسجد  بهم 
بحي جبره فــي جنوب العاصمة، 
إلى وجود حافالت ميكن أن تنقلهم 
القصر  حدائق  أمام  ســاحة  إلى 
اجلمهوري وســط اخلرطوم حيث 
ويتظاهرون  صيامهم  يكســرون 

ضد االتفاق.
في  يومها  اإلســالميون  وجتّمــع 
الساحة في اليوم التالي، وهتفوا 
»ثــوار أحــرار ولن حتكمنــا قوى 
اليســار«. وقال األمن العام لتيار 
نصــرة الشــريعة محمــد علي 
اجليزولي لوكالــة فرانس برس إن 
االتفاق  »باعتبار  يأتــي  االعتراض 
إقصائيــا« ال يشــمل كل القوى 
السياســية. وأضاف »قوى احلرية 
والتغييــر شــريك فــي التغيير 
ولكن ليــس صحيحا أنها القائد 
»أنا متأكد  وتابع  للثورة«.  الوحيد 

أن اإلســالمين سيفوزون في أول 
انتخابات في السودان.. الثورة لم 
إمنا كانت  إيديولوجيــا،  تكن ضد 
ضد الفســاد واالستبداد وسلوك 

حاكم«.
وقــال الطيب مصطفــى، رئيس 
حتالــف 2020 الذي يضــّم أحزابًا 
الشــريعة  اعتماد  تؤّيد  وحركات 
فــي القانــون وتُناهــض األفكار 
العلمانّيــة، وبينها حــزب املؤمتر 
الشــعبي الذي كان متحالًفا مع 
البشير، »السبب الرئيسي لرفض 
تطبيق  جتاَهــل  أّنه  هــو  االّتفاق 
الشــريعة اإلســالمّية... منتهى 
الالمســؤولّية ، وإذا متّ تطبيقــه 
على  جهنــم  أبــواب  ســيفتح 

السودان«.
فــي  والسياســة  هلل  »الديــن 
الشارع«  وقال رجل يرتدي اجللباب 
الســوداني وقد أشعل سيجارته 

آذان املغرب وتنــاول االفطار،  بعد 
على مســافة قريبة من تظاهرة 
اإلســالمين، بصــوت منخفض، 
»هنا في الســودان سئمنا إدخال 

الدين في السياسة«.
وأضاف لفرانس برس »نريد حرية، 
ال نريــد أن يحكمنا أحد باســم 
الدين.. ماذا فعلنا طوال 30 سنة 
بهذا احلكم؟«، مؤكدا »الدين هلل 

والسياسة في الشارع«.
ويقول رئيــس حركة اإلصالح اآلن 
م على  غازي صالح الدين الذي يقدَّ
أن  أرى  أنه إسالمي وســطي، »ال 
إرادة  توافرت  إذا  منغلــق.  املوقف 
حقيقية لــدى األطراف، قد يكون 

هناك حل«.
وحّذر صــالح الدين من »املواجهة 
وقال  الطرفــن،  بن  والصــدام« 
»إذا لم يكــن لدينا غير املواجهة 

والصدام فكلنا خاسر«.

يأملون الفوز في اول انتخابات تجرى  

خسائر كبرى لألحزاب الكبيرة

 منذ المواجهة الجوية

اإلسالميون في السودان يدعمون العسكر لتأمين دور 
مستقبلي يجنبهم اإلقصاء السياسي

يشير المحللون الى 
أن اإلسالميين الذين 

كانوا جزءا من نظام 
البشير، دعموا االنقالب 

الذي قاده الرئيس 
المعزول في 1989 
قبل أن يصبح رئيسا 
للبالد ويحكم لمدة 
30 عاما، ما يجعل 

مشاركتهم في 
تحالف قوى الحرية 
والتغيير والمشهد 
الثوري، أمرا صعبا

الثالثاء 28 ايار 2019 العدد )4184(

Tue. 28 May. 2019 issue )4184(

متابعة ـ الصباح الجديد :

التي تهيمن  منيت األحزاب الكبيــرة 
عــادة على البرملان االوروبي بخســائر 
كبرى خالل انتخابات امس االول االحد 
لكن مت في الوقت نفسه احتواء تقدم 
الشــعبوين اليمينين فيما ســجل 
دعــاة حمايــة البيئة والوســطيون 

الليبراليون تقدما واضحا.
وحســب تقديرات نشرت امس اإلثنن 
فــي البرملــان األوروبــي، بقــي احلزب 
األوروبي )مين مؤيد ألوروبا(  الشــعبي 
القوة األولى في البرملان لكنه يشغل 
حاليــا 179 مقعدا مقابــل 216 قبل 

االنتخابات.
معتمدين  الكتلة  هــذه  قادة  وطالب 
علــى فوزهم، بــأن يتــرأس زعيمهم 
مانفريــد فيبر احملافــظ املثير للجدل، 

املفوضية األوروبية.
الدميوقراطيون  االشــتراكيون  ورفض 
بعد  البرملــان  فــي  الثانيــة  القــوة 
االنتخابات )150 مقعدا مقابل 185 في 
الدورة الســابقة(، هذا الطلب مما ينذر 
السباق  في  وشاقة  مبفاوضات طويلة 
الذي بدأ على املناصب األساسية في 

املؤسسات األوروبية.
األوروبــي  الشــعبي  احلــزب  وبقــي 
القوتن  الدميوقراطيون  واالشتراكيون 
الرئيســيتن فــي البرملــان لكنهما 
فقدتا قدرتهما على تشــكيل أغلبية 

متريــر نصوص  أجــل  مبفردهمــا من 
تشريعية.

وبــات يتحتم عليهما مشــاورة دعاة 
حمايــة البيئــة الذيــن ارتفــع عدد 
مقاعدهم من 52 إلى سبعن، بفضل 
في  التي ســجلوها  اجليــدة  النتائج 
فرنســا وأملانيا، والليبرالين مبا فيهم 
إميانويل  الفرنســي  الرئيــس  حــزب 
ماكــرون، الذيــن حصلــوا على 107 
مقاعد مقابل 69 في البرملان السابق.

وخســر ماكــرون أحد القــادة األكثر 
متســكا بتعميق البناء األوروبي، امس 
االول األحد هذه االنتخابات أمام حزب 
التجمــع الوطني اليمينــي القومي 
الذي تقــوده مارين لوبــن في نتيجة 
ميكــن أن تؤثر على تطلعاتــه للقارة 

العجوز.
التي  النهائيــة  النتائــج  وبحســب 
أصدرتهــا وزارة الداخلية الفرنســية 
امــس االثنن فــان قائمــة التجمع 
الوطنــي، احلــزب اليمينــي املتطرف 
نتائج  لوبن تصــدرت  بزعامة ماريــن 
االنتخابــات األوروبيــة فــي فرنســا 
0,9 نقطــة علــى قائمة  متقدمــة 
»النهضــة« املدعومــة مــن الرئيس 
ماكــرون بحصولهــا علــى 23,31 % 

مقابل 22,41 %.
ودعــا التجمــع الوطني علــى الفور 
إلى »تشــكيل مجموعــة قوية« في 
البرملان األوروبي تضم املشــككن في 
جدوى الوحدة األوروبية وهم قوى غير 

متجانســة لم تنجح فــي االحتاد في 
املاضي.

»موجة مت احتواؤها«
تأمــل لوبن مع حــزب الرابطة بقيادة 
ماتيو سالفيني الذي تصدر، كما كان 
متوقعا، النتائج في إيطاليا بحصوله 
على حوالى ثالثن باملئة من األصوات، 
تشكيل حتالف يضم األحزاب القومية 
والشــعبوية.  أوروبا  في  واملشــككة 

كتلتهم  أن  إلــى  التوقعات  وتشــير 
ستشــغل 58 مقعــدا مقابل 37 في 

البرملان احلالي.
لكن مــن الصعــب التكهــن اليوم 
بتقارب مع اجملموعة الشــعبوية التي 
تضــم حركة خمس نــوم اإليطالية 
ويتوقع أن ينضم إليها حزب بريكست 
املعادي ألوروبا الذي فــاز بـ31,8 باملئة 
بســبب  بريطانيا،  فــي  األصوات  من 

اخلالفات العميقة بن اجملموعتن.

وحتى إذا أضيفت نتائج الكتلتن إلى 
املقاعد الـ58 التي حصدتها مجموعة 
»األوروبيــن احملافظــن واإلصالحين« 
احملافظن  حــزب  في صفوفها  )تضم 
البريطاني واحلــزب احلاكم في بولندا 
األوروبية(،  االنتخابــات  الفائزين فــي 
واملشــككن  القومي  اليمن  وكذلك 
في أوروبا... فلن تشــغل أكثر من 172 
مقعــدا وهو رقم بعيد عــن األغلبية 

احملددة في البرملان بـ376 مقعدا.

وقال ايريك موريس احمللل في مؤسسة 
روبرت شــومان لوكالة فرانس برس إن 
»موجة األحزاب القومية واملشــككة 
في أوروبــا مت احتواؤها، إذا اســتثنينا 
وأضاف  والرابطة«.  الوطنــي  التجمع 
»إذا لــم يتحرك )الزعيم الشــعبوي 
اجملري أوربان(، ال أرى كيف ميكن أن تتغير 

خطوط اجملموعات احلالية«.
وحزب رئيس الــوزراء اجملري الذي حقق 
فوزا كبيرا فــي بلده، علقت عضويته 
في اجملموعة الشعبية األوروبية بسبب 

خالفاته مع املفوضية األوروبية.
رئيس  النمســا، حــّل حــزب  وفــي 
احلكومــة سيباســتيان كورتــز في 
الطليعة متقدما على االشــتراكين 
النمســا  حرية  وحزب  الدميوقراطين 

اليمن القومي، حسب التقديرات.
احلكومة  رئيــس  اســبانيا، كان  وفي 
بيدرو سانشــيز االشــتراكي الوحيد 
الذي خرج منتصرا في االقتراع في بلد 

كبير.

»سحابة صغيرة« 
األوروبية  االنتخابــات  هذه  شــهدت 
أيضا تقدم املدافعن عن البيئة الذين 
يأملون في أن يصبحوا محورا ال ميكن 
جتاوزه في مشــهد سياسي لم يكن 

يوما على هذه الدرجة من التشتت.
وقــد وصلوا في فرنســا الــى املرتبة 
الثالثــة وحصلوا علــى 12 باملئة من 

األصوات، وهو ما لم يكن متوقعا.

واألمر نفســه حدث فــي أملانيا الذين 
حلوا في املرتبة الثانية في استطالعات 
الرأي بعد معســكر ميركل اليميني 

الذي سجل أدنى نتيجة في تاريخه.
ومع أن نسبة املشاركة في االنتخابات 
األوروبية تبقى أقل ممــا هي عليه في 
لكنها  الوطنية،  التصويــت  عمليات 
بلغت هذه املرة 50,5 باملئة وهي األعلى 
منــذ عشــرين عاما حســب البرملان 

األوروبي.
ودعــي 427 مليون ناخــب أوروبي إلى 
التصويــت النتخــاب 751 نائبــا في 
البرملان األوروبــي لوالية مدتها خمس 
ســنوات، يلعبون خاللها دورا حاسما 

في صياغة القوانن األوروبية. 
املؤسســة  هذه  انتخابات  وتشــهد 
األوروبيــة التــي لم تكف عــن تعزيز 
عادة  ضعيفة  مشــاركة  صالحياتها 

بلغت 42,6 باملئة في 2014.
وإعادة تشكل املشهد السياسي هذه 
ستكون حاسمة للسباق الى املناصب 
األوروبية  املؤسســات  في  األساسية 
خلفا  املفوضيــة  رئاســة  وخصوصا 

ليونكر من احلزب الشعبي األوروبي.
وذكر املتحدث باســم البرملان األوروبي 
خاومــي دوش أنه »ال أحــد ميكنه أن 
أن  بــدون  املفوضية  رئيــس  يصبــح 
يحصل على دعــم 376 من أصل 751 
نائبا أوروبيا«. وســيعقد رؤســاء دول 
وحكومات االحتاد األوروبي اليوم الثالثاء 

قمة للبحث في التعيينات املقبلة.

تقدم اليمين في فرنسا واليونان وحزب »بريكسيت« في بريطانيا في انتخابات البرلمان االوربي

االسالميون يخشون االقصاء السياسي

فرحة ما بعد الفوز

تقرير

شؤون عربية ودولية
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كشفت شركة دانة غاز االماراتية عن حصولها 
موافقــة هيئة األوراق املالية والســلع لشــراء 
مــا يزيد على %10 من أســهمها والبالغ عددها 
698 مليون ســهم. وذلك بعد استيفائها جلميع 

الشروط املعمول بها لدى الهيئة.
وأشــارت الهيئــة أن مهلــة شــراء الشــركة 
ألسهمها تنتهي في 20 مايو 2020. كما أن مدة 
بيع األسهم املشتراة يجب اال تتجاوز سنتني من 

تاريخ آخر عملية شراء.
ووافقت اجلمعية العمومية للشركة في نيسان 
املاضي على إعادة شراء أسهم »دانة غاز« بنسبة 

ال تزيد على %10 من رأس مالها.
وبلغت أرباح »شركة دانة غاز« 128 مليون درهم 
(81 فلساً للســهم( نهاية الربع األول من العام 
اجلاري، بنســبة زيادة %151، مقارنة مع أرباح 51 

مليون درهم نهاية الربع األول من العام املاضي.
وسجل متوسط إنتاج الشركة خالل الربع األول 
مــن العام اجلاري 768 ألــف برميل نفط مكافئ 
يومياً، مقارنة مع 65 ألــف برميل نفط مكافئ 

يومياً في الفترة نفسها من 2018 بنمو 6%.

قالت هواوي الصينية إنها واثقة من قدرتها على 
حل مشــكلة تعليق التعاون معهــا من جانب 
شــريكتها في تصميم الرقائق آرم، بعدما قالت 
الواليات املتحدة إنها رمبا متنع الشركة الصينية 

من االستفادة بالتكنولوجيا األميركية.
وقال متحدث باســم هــواوي »نثمــن عالقاتنا 
نتفهم الضغوط  الوثيقة مع شــركائنا، لكننا 
التــي تواجههــم نتيجــة لقــرارات ذات دافع 
سياســية. »نحن واثقون مــن إمكانية حل هذا 
أولويتنــا تتمثل في  املوقف املؤســف، وتظــل 
إنتــاج تكنولوجيا عاملية املســتوى،  مواصلــة 

ومنتجات لعمالئنا في أنحاء العالم«.
واعترف مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي رين 
تشنغ في، بخســائره بعد األزمة األخيرة، لكنه 
استبعد أن تقوم بكني باستهداف شركة »أبل« 

األميركية.
وعند ســؤاله عن دعــوات البعــض في الصني 
الستهداف »أبل« بإجراء انتقامي، قال رين لوكالة 
»بلومبرغ«، إنه »سوف يحتج« على أي خطوة من 

هذا القبيل إذا اتخذتها بكني.
وقال في املقابلة: »ذلــك )الرد الصيني على أبل( 
لن يحدث أوال وقبل أي شــيء، وإن حدث سأكون 

أول املعترضني«.

قالت شــركة صناعــة الســيارات اإليطالية 
األمريكية فيات كرايســلر إنها قدمت اقتراحا 
باندماج ”حتولي“ لرينو، في صفقة قد تُنشــئ 
ثالــث أكبر شــركة عاملية جديــدة لصناعة 

السيارات.
وجرت مناقشــة االقتراح، الــذي ُوضعت عليه 
اللمســات النهائية في محادثــات جرت أثناء 
الليل مع رينو، في اجتماع جمللس إدارة اجملموعة 

الفرنسية في وقت مبكر أمس االثنني.
وقالت فيات كرايســلر إن الصفقة سُتنشــئ 
شركة صناعة سيارات تبيع 8.7 مليون سيارة 
ســنويا مع وجــود قوي في مختلــف املناطق 
الرئيســة، وأســواق وتكنولوجيا الســيارات، 
وســتحقق وفورات تُقدر بخمسة مليارات يورو 

(5.6 مليار دوالر( سنويا.
وأضافت ”محفظة العالمات التجارية الواسعة 
واملتكاملة ستوفر تغطية كاملة للسوق، من 

السيارات الفاخرة حتى السيارات العادية“.
وفي حال جناحــه، فإن ارتباط فيات كرايســلر 
التنافســي لشركات  ورينو ســيغير املشهد 
تصنيع السيارات من جنرال موتورز إلى بي.إس.

إيه صانعة بيجو، والتي أجرت في اآلونة األخيرة 
محادثات غير باتة مع فيات كرايسلر.

دانة غاز

هواوي

فيات كرايسلر

بغداد ـ الصباح الجديد: 

القمح  حقــول  حرائق  تتواصل 
والشــعير في العراق، مسجلة 
خســائر كبيــرة قــدرت مبئات 
املاليني مــن الدنانير وتلف آالف 
مناطق  في  الزراعية  الهكتارات 
وكركوك  ونينــوى  الدين  صالح 
وديالى واملثنى والديوانية واألنبار، 
داخل  متبادلة  اتهامات  وســط 

العراق بشأن املتسبب فيها.
بيان  في  الزراعــة  وزارة  وأعلنت 
وصفــه مراقبــون باملتأخر جداً، 
عن تشــكيل ما ســمته غرفة 
عمليات مشــتركة مــع وزارات 
وجهات عدة إليقاف مسلســل 
على  الزراعية،  باحلقــول  حرائق 
خلفيــة ان مجهولــني أحرقوا 
أكثر من 4 آالف دومن، في نحو 36 

موقعا خالل وقت واحد تقريبا.
وقالت الوزارة في بيان لها: »جرى 
تشكيل غرفة عمليات بالتعاون 
والداخلية  الدفــاع  وزارات  مــع 
احلد  أجل  من  احمللية  واحلكومات 
مــن هــذه احلرائق«، وبحســب 
البيان فإن »الوزارة ومنذ اللحظة 
األولــى للحرائق أرســلت وفوداً 

لالطالع على احلوادث«. 
مسؤول في احلكومة أقر بأن 90 
باملائة من اخلســائر التي ترتبت 
علــى عمليات احلــرق املتعمدة 
تسببت  والشعر  القمح  حلقول 
للفالحيني،  بالغــة  أضــرار  في 
مبينــا أن مجلــس الــوزراء قد 
منح  املقبلة  باجللســة  يناقش 

تعويضات لهم.
فضل  الذي  املســؤول،  وكشف 
عدم ذكر اسمه، عن أن اخلسائر 
باهظــة إذا مــا أخــذ باالعتبار 
واآلليات  وسعره  احملصول  حجم 
التــي دمرت  الري  ومنظومــات 
خالل احلرائق والقروض وفوائدها 
املترتبة علــى الفالحني وكذلك 
اجلهــد الــذي ســيبذل إلعادة 

استصالح األرض مرة أخرى.
تنظيم  تبنــي  مــن  وبالرغــم 
عدة  حــرق  عمليات  »داعــش« 

في  والشــعير  القمح  حلقــول 
مبناطق عدة من شمالي  العراق 
البــالد، إال أن قــوى سياســية 
وأعضاء فــي مجلس  عراقيــة 
النواب ما يزالون يتهمون أطرافاً 
رمبا خارجية، من أجل  أو  محلية 
الدقيق  ضمان استمرار استيراد 
العراقــي،  االقتصــاد  وضــرب 
وعصابات مأجورة تعمل لصالح 
سياسيني ومسؤولني للنيل من 

بعضهم البعض.
»داعش«  تنظيم  يزال  ما  واقعياً 
يســعى بعد أن خســر جميع 
مناطــق نفــوذه فــي ســوريا 
والعــراق إلــى أن يعــود إلــى 
الواجهة، عبر استهداف املدنيني 

ومحاصيلهم.
مسؤول من محافظة ديالى قال 

إن »إعالن تنظيــم داعش تبنيه 
احلرائــق ال يعنــي أن احملافظــة 
خالية من العصابات التي حتمل 
التخريبية،  نفس أفكار داعــش 
الوطنــي،  االقتصــاد  لضــرب 
وحتديــداً مــا يتعلــق باحلبوب، 
خصوصــاً أن العــراق كان على 
وشــك إعالن االكتفــاء الذاتي 
األمر  وهذا  القمــح،  حبوب  من 
نفســه وقع حني أعلن االكتفاء 
من األسماك، وقد شهدنا حادثة 
نفوق اآلالف منهــا، وكذلك مع 
مبرٍض  أصيبت  وقــد  الطماطة، 

غريب في البصرة«.
وأضــاف، أن »خاليــا داعش من 
املمكن أن نقــول إنها في ديالى 
وصالح الديــن ونينوى، ولكن أن 
تصل احلرائــق إلى النجف وبابل 

أمــر غير مقنع،  والديوانية، هو 
البالد  في  للفاسدين  يكون  وقد 

دور فيما يحدث«.
أشــار  صحافي،  تصريــح  وفي 
والدفاع  األمــن  جلنــة  عضــو 
بالبرملــان، محمد الكربولي، إلى 
تورط من وصفهــم بأتباع إيران 

باملوضوع.
وأضــاف: »إيران عليهــا حصار 
مكدســة  الزراعية  ومنتجاتها 
ورئيــس الــوزراء أعلــن عن أن 
اســتيراد القمح سيكون خارج 
أنه  يعني  وهذا  السنوية  اخلطة 
ســيكون هناك تهريب من إيران 
إلى العراق ثم يباع للدولة على 
أنه منتج وطني بسعر 580 ألف 

دينار للطن الواحد«.
»يحرقــون  الكربولــي:  وتابــع 

ثم  املليون طن  ونصــف  مليوناً 
يســتوردونها أو يهربونهــا من 

إيران«.
قــال عضو مجلس  من جهته، 
نينوى  محافظــة  عــن  النواب 
فــي حديث  الورشــان،  لطيف 
نقلتــه عنه »العربــي اجلديد«، 
إن »االضطــراب احلاصــل فــي 
احملافظات التــي تعرضت املزارع 
فيها إلى االحتراق، يأتي بســبب 
وجــود أخطــاء أمنيــة لــدى 
التي  العســكرية  التشكيالت 
متســك األراضي هناك، إذ ليس 
القوات  من املعقول أن كل هذه 
واحلشــود، لم تكن قــادرة على 

حماية املزارع«.
وأوضح أن »داعش تبنى الهجمة 
األخيرة على مزارع احلبوب، إال أن 

أنه انتهى،  هذا امللف ال يعنــي 
ونــواب نينــوى مــع نظرائهم 
مبجلــس النواب مــن احملافظات 
ســيبحثون  األخرى،  املتضــررة 
الثغــرات األمنية فــي املناطق 
ومعاجلتها،  التنظيم،  من  احملررة 
منعاً لتكرار مثل هذه احلوادث«. 
الزراعة  جلنــة  رئيس  وكشــف 
النواب سالم  في مجلس  واملياه 
الشــمري، عن خســائر العراق 
جــراء احلرائق التي اســتهدفت 
احملافظات،  في  )القمح(  احلنطة 
قائــالً إن »هناك أضــراراً كبيرة 
حصلت في مزارع احلنطة بأكثر 
واجملهولون  من ست محافظات، 
أحرقوا أكثر من 4 آالف دومن، في 
نحو 36 موقعا خالل وقت واحد 

تقريبا«.

تدمير 4 آالف دونم في 36 موقعًا خالل وقت واحد 

حرائق الحقول.. حرب منظمة لتدمير زراعة العراق

تشكيل ما سمته 
غرفة عمليات 
مشتركة مع وزارات 
وجهات عدة إليقاف 
مسلسل حرائق 
بالحقول الزراعية، على 
خلفية ان مجهولين 
أحرقوا أكثر من 4 
آالف دونم، في نحو 
36 موقعا خالل وقت 
واحد تقريبا

أحد احلقول الزراعية

الصباح الجديد ـ وكاالت:

دوالر   1.12 للبقاء عنــد  اليورو  كافح 
أمس االثنني إذ توازن ارتياح املستثمرين 
لتحقيق األحزاب املشككة في االحتاد 
األوروبي مكاســب محدودة فحسب 
مع  األوروبي  البرملــان  انتخابــات  في 
التي  املقاعــد  نســبة  في  تراجعات 

بحوزة الكتل الكبيرة.
وفي حني فقدت كتلتا ميني الوســط 
املشتركة،  أغلبيتهما  الوسط  ويسار 
والليبراليني  اخلُضــر  مكاســب  فإن 
ســمحت لألحزاب امللتزمــة بتقوية 
االحتــاد باالحتفــاظ بثلثــي املقاعد، 
حسبما أظهرته التوقعات الرسمية.

وصعدت العملة املوحــدة بادئ األمر 
إلــى 1.1215 دوالر، مقتربة من ذروتها 
أدنى  ومتجاوزة  ونصف،  أسبوعني  في 
مستوى لها في عامني 1.11055 دوالر 
الذي المســته يــوم اخلميس. لكنها 
كانــت منخفضــة 0.1 باملئــة عند 

1.1192 دوالر.
وقالــت كريســتني تكســن محللة 
أســواق الصرف لدى بنك دانســكه 
”بالفعــل، كان إيجابيــا عدم حتقيق 
الشــعبويني أكثر ممــا حققوه“. لكن 
نســبة األصوات األقل لكبرى أحزاب 

الوسط مضت ”في االجتاه املعاكس“.
معارضي  آمــال  من  النتائج  ونالــت 
الهجــرة وبروكســل: حــزب اجلبهة 
الوطنية بزعامــة مارين لوبان، وماتيو 
سالفيني نائب رئيس الوزراء اإليطالي 
يعارضــون جهــود تعميق  وآخريــن 

التكامل باالحتاد األوروبي.

ومــن املنتظــر أن تكــون املعامالت 
هادئة أمس بســبب عطالت في لندن 
ونيويورك، مما حد مــن التحركات في 
أزواج العمالت األخرى. وارتفع مؤشــر 

الدوالر 0.1 باملئة إلى 97.706.
وســجلت العملة األمريكية 109.53 
يــن، مرتفعــة 0.2 باملئــة ومدعومة 
املســتثمرين  من  الصفقات  بتصيد 
اليابانيني. والدوالر غير بعيد عن أدنى 
 109.02 أشــهر  ثالثة  في  مستوياته 
الذي المســه قبل أســبوعني وسط 
توترات متصاعدة بني واشنطن وبكني 

بشأن التجارة والتكنولوجيا.
وصعــد اجلنيــه اإلســترليني قليال 
إلــى 1.2718 دوالر، بعــد أن عــوض 
أدنى  بعض خســائره عقب تسجيل 
مستوياته في أربعة أشهر ونصف إثر 
حتديد رئيسة الوزراء تيريزا ماي موعدا 
ملغادرتها املنصب. وعلى نحو متسارع، 
يصبــح احتمال خــروج بريطانيا من 
االحتــاد األوروبــي ”دون اتفــاق“ احملور 

الرئيس لسباق خالفتها.
مــن ناحيتهــا، ارتفعــت األســهم 
األوروبيــة أمــس االثنني فــي الوقت 
الــذي دفــع فيــه اندمــاج محتمل 
بــني رينو وفيات أســهم الســيارات 
لالرتفــاع، بينما يقيم املســتثمرون 
نتائــج انتخابات البرملــان األوروبي إذ 
من املتوقع أن تســيطر أحزاب مؤيدة 

لالحتاد األوروبي على ثلثي املقاعد.
600 األوروبي  وارتفع املؤشر ستوكس 
0.5 باملئة مع ارتفاع معظم املؤشرات 
لكن أحجام التداوالت كانت ضعيفة 
مع إغالق األسواق في اململكة املتحدة 

والواليات املتحدة.

وزاد مؤشر قطاع السيارات 2.5 باملئة 
متفوقــا على بقيــة القطاعات، في 
الوقــت الذي أكدت شــركة صناعة 
الســيارات اإليطالية األمريكية فيات 
”اندماج  كرايســلر تقدمها بعــرض 
حتولي“ إلى نظيرتها الفرنســية رينو 
فــي صفقة قد تُنشــئ ثالــث أكبر 
شركة في العالم لصناعة السيارات 
وقد تســاهم في معاجلــة الضعف 

الذي يعتري الشركتني.
ويقوم هيكل الصفقة املقترحة على 
أن متلك كل شــركة نسبة 50 باملئة 
عبر شركة قابضة هولندية. وتصدرت 
 600 ســتوكس  املؤشر  الشــركتان 
لترتفع أســهم كل شركة 15 باملئة 

على حدة.
أســهم  زادت  ذاتــه،  الوقــت  فــي 
األملانية  شــركة صناعة الســيارات 

باملئــة بعد أن  اثنني  فولكســفاجن 
ذكــرت صحيفة أملانية أن الشــركة 
تنوي بناء وحدة إلنتاج خاليا البطاريات 
في زالتســجيتر بشكل مشترك مع 
شركة نورثفولت الناشئة السويدية.

وفي الوقــت ذاته، أغلقت األســهم 
اليابانيــة مرتفعة أمس االثنني ولكن 
أحجام التــداوالت كانت ضعيفة مع 
إغالق األســواق األمريكيــة في حني 

يترقــب املســتثمرون تفاصيــل عن 
محادثات التجــارة بني زعيمي اليابان 

والواليات املتحدة.
وأغلــق املؤشــر نيكــي مرتفعا 0.3 
21182.58 نقطة  املئة مســجال  في 
متضررا من تصاعد اخلالفات التجارية 
املتحــدة والصني. وفقد  الواليات  بني 
املؤشر القياســي خمسة باملئة منذ 

بداية الشهر اجلاري.
نطاقا  األوسع  توبكس  املؤشر  وارتفع 
0.4 في املئة ليسجل 1547.00 نقطة 
مع تداول 901.6 مليون ســهم فقط 
وهو أقل مســتوى منذ 22 نيســان. 
وبلغت قيمــة التداوالت 1.47 تريليون 

ين وهو األقل منذ كانون األول 2014.
وارتفعت أســهم شــركات ذات ثقل 
علي املؤشر مثل فاست للتجزئة 1.3 

باملئة وسوفت بنك جروب 1.7 باملئة.
التصدير  شــركات  أســهم  ولقيت 
 1.2 وارتفع ســهم ســوني  رواجــا، 
باملئــة وصعــدت أســهم ســوبارو 
وهيتاشي بنسبة اثنني باملئة لكل من 

الشركتني.
وفي مؤمتر صحافي مشــترك بدأ في 
الوقت ذاته الذي أغلقت فيه األسواق 
اليابانية، حث الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب رئيس وزراء اليابان شــينزو آبي 
التجاري مع  امليــزان  لعالج اخللل في 
الواليات املتحدة وأبدى رضاه عن سير 

االمور مع كوريا الشمالية.
الى ذلك، المس الذهب أعلى مستوى 
فيمــا يزيد عن أســبوع أمــس ايضاً 
نتيجة مخاوف من حرب جتارية طويلة 
الواليات املتحــدة والصني أضرت  بني 
باملعنويات بينما عززت بيانات أمريكية 

اقتصادية ضعيفة التوقعات بخفض 
)البنك  االحتــادي  االحتياطي  مجلس 

املركزي األمريكي( أسعار الفائدة.
التعامالت الفورية  وارتفع الذهب في 
0.1 باملئة إلــى 1286.21 دوالر لألوقية 
من  وقت ســابق  وفــي  )األونصــة(. 
1287.32 دوالر  اجللسة، المس الذهب 

هو أعلى مستوى منذ 17 أيار.
وزاد الذهــب في التعامــالت اآلجلة 
األمريكيــة 0.2 باملئة إلــى 1285.60 

دوالر لألوقية.
البيانــات  وأثــارت مجموعــة مــن 
في  املتحدة  الواليــات  من  الضعيفة 
من  مخاوف  املاضي  األســبوع  نهاية 
أن حربا جتارية طويلة مع الصني بدأت 
تؤثــر على اقتصاد الواليــات املتحدة 
وعززت تكهنــات بأن يخفض مجلس 
االحتياطــي االحتادي أســعار الفائدة 

وهو أمر متوقع إلى حد كبير.
الرئيس  األســبوع، شكا  وفي مطلع 
األمريكي دونالد ترامب من جديد من 
أن سياسات مجلس االحتياطي حتول 
دون حتقيق النمــو االقتصادي أقصى 

نتائج ممكنة.
ويكافح الدوالر أمام ســلة من ست 
عمالت رئيســة بعدما نزل من أعلى 
مســتوى فــي عامني في اجللســة 
الســابقة بســبب اخلــالف التجاري 
االمريكي الصينــي ما يجعل الذهب 
أرخــص حلائــزي عمالت غيــر الدوالر 

األمريكي.
وعلى صعيد املعادن النفيسة األخرى، 
 14.61 0.3 باملئة إلى  ارتفعت الفضة 
دوالر لألوقيــة بينما نزل البالديوم 0.4 

باملئة إلى 1329.90 دوالر.

تقـرير

ارتفاع في البورصات العالمية يقوده اليورو ونيكي واألسهم األوروبية
الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوع

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت شــركة تسويق النفط 
)سومو(، أن الشركات النفطية 
الهنديــة كانت األكثر شــراء 
للنفــط العراقي خالل شــهر 

نيسان املاضي.
إحصائية  في  ســومو،  وذكرت 
موقعها  على  نشرتها  رسمية 
الرسمي، أن »الشركات الهندية 
كانــت األكثــر عــددا من بني 
الشــركات العاملية األخرى في 
 8 عمليات شراء للنفط وبواقع 
شــركات، كل منهما من أصل 
37 شركة، قامت بشراء كميات 

من مادة النفط«.
»الشــركات  أن  وأضافــت، 

الصينيــة حلــت فــي املرتبة 
الثانيــة وبواقــع 6 شــركات، 
تليها الشــركات األمريكيـــة 
أن  مبينة  4 شركـات«،  وبواقـع 
شركـات  على  توزعت  »البقية 
وآسيويـة  أوروبيـة  بينهـا  مـن 
إضافـــة إلـــى عـــدد مـــن 

الشركـات العربيـة«.
يذكر أن وزارة النفط في العراق، 
آليات   2018 عام  نهاية  وضعت 
2019، اعتمدت  تسويقية لعام 
أهمية كل  فيها على أســاس 
ســوق من حيث حجم الطلب 
والعائــد املتحقــق للبرميــل 

الواحد.
وصــدرت وزارة النفط أكثر من 

103 مليــون برميل نفط خالل 
املاضي، مشيرًة  نيســان  شهر 
تزيد عن  إيــرادات  إلى حتقيــق 

سبعة مليارات دينار.
وقــال املتحدث باســم الوزارة 
عاصــم جهــاد، إن »مجمــوع 
النفط  املصــدرة من  الكميات 
من  املاضي  نيسان  اخلام لشهر 
احلقــول النفطية في وســط 
وجنوب العــراق بلغ 100 مليون 
بإيرادات  برميــال،  و9  ألف  و635 
بلغت 6 مليــارات و819 مليوناً 

و902 ألف دوالر«.
وأضــاف، أن »الكميات املصدرة 
من نفــط كركوك عبــر ميناء 
جيهــان كانت 2 مليــون و570 

ألف برميل، بايرادات بلغت 173 
مليونــاً و513 ألــف و13 دوالراً، 
فيمـــا بلغت كمية الصادرات 
من حقـل القيـــارة 783 ألفـاً 
و598 برميـــالً بإيـرادات بلغـت 
27 مليونـــاً و251 ألفـــاً و971 

دوالراً«.
وأشــار جهاد، إلــى أن »معدل 
ســعر البرميــل الواحــد بلغ 
موضحــاً  دوالراً«،   )67,514)
جرى  املصــدرة  »الكميــات  أن 
حتميلهــا من قبل 37 شــركة 
من  اجلنسيات،  عاملية مختلفة 
موانــئ البصرة وخــور العمية 
والعوامات االحادية على اخلليج 

وميناء جيهان التركي«.

الهند األكثر شراًء للنفط العراقي



جاي سولومون
 

في الوقت الــذي يتحدى فيه الرئيس 
الضغوط  مادورو  نيكوالس  الفنزويلي 
الدولية لالستقالة، يضاعف حلفاؤه 
ودول  وروســيا  األوسط  الشــرق  في 
حتقيق  إلى  الراميــة  جهودهم  أخرى 
نصر جيوسياســي آخر ضد الواليات 
املتحدة. وتوشــك هذه األزمة على أن 
تتحــول إلى إعادة إحيــاء الوضع في 
الرئيس بشــار  ســوريا، حيث تعاون 
األســد مع حتالــف مماثل مــن الدول 
وامليليشــيات ملواجهة مجموعة من 
والعمليات  االقتصاديــة  العقوبــات 
العســكرية التــي قادتهــا الواليات 

املتحدة.
رمبا يعمل  أميركيني،  ووفقاً ملسؤولني 
حلفاء مادورو على إيجاد سبل جديدة 
لدعم الرجل القوي. فإضافة إلى شراء 
النفــط الفنزويلي اخلاضع للعقوبات 
يُعتقد  املالية حلكومته،  املوارد  لدعم 
أن روســيا نشــرت حوالــي 150 من 
أفرادهــا العســكريني واألمنيني في 
كاراكاس خــالل األشــهر األخيــرة. 
رحالت  بتيســير  إيــران  بــدأت  كما 
أســبوعية إلــى كاراكاس، رمبا لنقل 
مادورو.  إلــى  العســكرية  اإلمدادات 
ومن ناحية أخرى، نشــر »حزب اهلل« 
اللبناني وكوبا شــبكًة من مسؤولي 
االســتخبارات في فنزويال ملســاعدة 
مــادورو على احلفاظ على ســيطرته 
على اجليش والشوارع، وفقاً ملسؤولني 
فنزويليني وأمريكيني متّ إطالعهم على 

املعلومات االستخبارية ذات الصلة.
وإذا صمد مادورو، ســتحقق روســيا 
وإيــران و»حزب اهلل« انتصــاراً كبيراً 
آخر ضد الغرب، مما يكرر بنحو أساس 
دفاعهم عن األسد في النصف الغربي 
من الكرة األرضية بتكلفة أقل بكثير 
فــي األرواح واألموال. وسيرّســخون 
لهم موطئ قدم في أميركا الالتينية 
يتحــدون من خالله حلفــاء الواليات 
املتحدة وسط استفادتهم في الوقت 
نفســه من الطاقة والثروة املعدنية 
الهائلة لفنزويال. ويســاور املسؤولون 
األمريكيــون القلــق بشــكل خاص 
من قدرة »حزب اهلل« على اســتغالل 
الدولــة الضعيفة لتحقيق املزيد من 

العائدات من تهريب اخملدرات.

الضغط على واشنطن لكي تفعل 
املزيد

من أجل منع مــادورو من حتقيق هذا 
االنتصار، فرضت إدارة ترامب عقوبات 
إضافيــة علــى فنزويــال وحلفائها، 
مع  نفســه  الوقت  فــي  وتعاونــت 
الوطنية« لفنزويال  رئيس »اجلمعيــة 
خوان غوايدو مــن أجل فصل القيادة 

العســكرية والسياسية عن مادورو. 
واعترفت واشــنطن بغوايدو كزعيم 
فنزويــال في كانــون الثاني/يناير بعد 
رئاسته  فترة  بتمديد  مادورو  اتهامها 
عن طريق االحتيــال. وحذت 53 دولة 
أخرى حذو الواليات املتحدة على هذا 

الصعيد.
لكــن املعارضــة الفنزويلية تضغط 
على املســؤولني األميركيني ليكونوا 
أكثر صرامًة. وتشــمل اخلطوات التي 
تدرسها اإلدارة األميركية حالياً فرض 
عقوبات ثانوية تســتهدف أي شركة 
أجنبيــة أو شــخص أجنبــي يزاول 
األعمال مع أي من الكيانات الفنزويلية 
وزارة  وتــدرس  للعقوبات.  اخلاضعــة 
اخلزانة األمريكية أيضــًا ما إذا كانت 
الفنزويلية  األصول  على  ستستحوذ 
أنهــا تدعم  فــي اخلــارج، بحجــة 
مادورو.  حلكومة  اإلجرامية  األنشطة 
إضافة إلى ذلك، تســعى واشــنطن 
لتقدمي حوافز مالية ودبلوماسية أكبر 
والعسكريني  السياســيني  للزعماء 
الفنزويليــني الذيــن ينشــّقون عن 
مادورو ويدعمون غوايدو، الذي فشلت 
محاولته للتحريض على االنشقاقات 
في صفوف اجليش في وقت سابق من 

هذا الشهر.

روابط مادورو باحملور اإليراني - 

الروسي
إن مــادورو، ومعّلمه الدكتاتور الراحل 
هوغو تشافيز، يتشاركان تاريخاً طويالً 
املقاومة«  »محــور  مع  التحالف  من 
الذي تشــّكله كل من روسيا وكوبا 
وإيران ضد الواليات املتحدة وإسرائيل. 
وكان تشافيز يلتقي بانتظام بالرئيس 
اإليرانــي الســابق محمــود أحمدي 
الــذي هدد  جنــاد املعــروف بتطرفه 
كذلك،  اخلارطة.  عن  إســرائيل  مبحو 
املتحدة مســؤوالً  الواليات  صّنفــت 
رفيعاً متمرساً آخر هو وزير الصناعة 
طارق  الفنزويلي  الوطنــي  واإلنتــاج 
العيســمي على أنه »ملك اخملدرات« 
واتهمته باســتقدام عمالء لـ »حزب 
اهلل« إلى فنزويال. وفي وقت سابق من 
هذا الشهر، نشرت صحيفة »نيويورك 
تاميز« محتويــات تقييم داخلي أجرته 
أجهزة اخملابرات الفنزويلية خلُص إلى 
أن العيســمي ووالده السوري املولد 
قاما بتجنيد هؤالء العمالء وتدريبهم 
»بهدف توسيع شبكات االستخبارات 
في جميــع أنحاء أمريكا الالتينية و...

العمل في االجتار باخملدرات«.
حلفاء  متّكن  الروابط،  هذه  وبســبب 
إســناده بسرعة  األجانب من  مادورو 
بعــد أن أطلق غوايدو ثورته بدعم من 
الواليــات املتحدة في كانــون الثاني/

يناير. وبدأت موسكو بإرسال اإلمدادات 

إلــى كاراكاس، كمــا زادت شــركة 
الطاقة الروســية »روزنفت« التابعة 
للحكومة من مشــتريات النفط من 
الفنزويلية  العمالقة  الطاقة  شركة 
اخلاضعة  فنزويــال«  دي  »بتروليــوس 
للعقوبات. وتسيطر »روزنفت« عملياً 
على الشــق املالــي لـ«بتروليوس دي 
فنزويــال« منذ أن بدأت الشــركة في 
التخلف عن االستثمار في السندات 
الروسية.  وتتماشى هذه اخلطوات مع 
استنتاجات تقرير غير سري صدر عن 
»وكالة اخملابرات الدفاعية« األميركية 
والذي وصف كيف  في شباط/فبراير، 
سعت روســيا إلى توســيع قدراتها 
العسكرية واالستخبارية في أميركا 
الالتينية من خــالل عالقتها بفنزويال 
وكوبا ونيكاراغوا. واستشهد التقرير 
ببيانــات مفتوحة املصــدر تُظهر أن 
روســيا شحنت أســلحًة بقيمة 11 
مليــار دوالر إلــى فنزويال بــني عاَمي 
2001 و 2013، ممــا يجعــل الكرملني 
أكبر مزّود لألســلحة إلــى كاراكاس 
بهامــش كبير. كما وّثــق التقرير أن 
بانتظام  يحضــرون  فنزويليني  جنوداً 
وأن  الروســية،  احلربيــة  املنــاورات 
موسكو نشــرت قاذفات بعيدة املدى 
في فنزويال »إلظهار القدرات الروسية 
في منطقة خضعــت تاريخياً لنفوذ 
الواليــات املتحــدة«. ووفقــاً لوزيــر 

بومبيو،  مايــك  األميركي  اخلارجيــة 
تتمتع موسكو بنفوذ كبير في البالد 
لدرجة أنها متكنــت على ما يبدو من 
منع مادورو من الفــرار من كاراكاس 
في وقت ســابق من هذا الشهر بعد 
أن ســعى غوايدو إلى التحريض على 
وفي  اجليش.  االنشقاقات في صفوف 
هذا السياق، قال بومبيو لقناة »سي 
أن أن«: »كان لديــه طائرة على مدرج 
املطار، وكان مستعداً للمغادرة صباح 
اليوم كما نفهم الوضع، لكن الروس 

أوعزوا بأنه يجب أن يبقى«.
دعمهــا  طهــران  عــززت  وباملثــل، 
الدبلوماسي واملالي ملادورو هذا العام. 
اإليرانية  اإلعالم  وســائل  ذكرت  فقد 
الرســمية أن وزير الدفاع أمير حامتي 
الثاني/يناير  زار كاراكاس في كانــون 
ملناقشة قضايا أمنية، في حني سافر 
مسؤولون إيرانيون بارزون إلى موسكو 
في شباط/فبراير ملناقشة دعم مادورو. 
وذّكــرت هــذه الرحــالت اجتماعات 
موســكو الســرية التــي عقدهــا 
مســؤولو األمن الروس واإليرانيون في 
موســكو عام 2015، قبل فترة وجيزة 
من شــن عملية عسكرية مشتركة 

لدعم النظام السوري.
عــالوًة علــى ذلــك، يســاور اإلدارة 
األميركية القلق من اســتئناف إيران 
رحالتها األســبوعية إلى فنزويال في 

نيســان/أبريل، مســتخدمًة شركة 
الطيران الوطنية »ماهان إير«. وكانت 
وزارة اخلزانــة األميركيــة قد فرضت 
عقوبــات على شــركة الطيران عام 
2011 زاعمًة شــحنها أســلحة إلى 
حلفاء إيران في سوريا ولبنان واليمن 
بالنيابة عن »احلرس الثوري اإلسالمي« 
املســؤولون  ويشــعر  اإليرانــي. 
األميركيــون بالقلق مــن أن الرحالت 
إلى فنزويال قــد تكون لغرض  اجلوية 
مماثل - ســيما أنها بدأت بعد أسبوع 
واحد فقــط من زيارة وزيــر اخلارجية 
الفنزويلي خورخي أرياســا إلى لبنان 
وســوريا للقاء اثنني من أقرب حلفاء 
طهران هما بشار األسد واألمني العام 
لـ »حزب اهلل« السيد حسن نصراهلل.

األنشطة العملياتية واألنشطة 
املتصلة باخملدرات التابعة لـ »حزب 

اهلل«
إدارة ترامــب أكثــر قلقاً  أصبحــت 
بشــأن »حزب اهلل« وســط استمرار 
الوكيلة  أزمة فنزويــال. فامليليشــيا 
إليران تنشــط في أميــركا الالتينية 
منذ عقــود، وغالباً مــا تتغلغل بني 
مجموعــات املهاجرين العرب لتنفيذ 
العمليات. فعلى سبيل املثال، خلُص 
احملققون إلى أن احلزب قام بالتنســيق 
مع إيران لتفجير السفارة اإلسرائيلية 

ومركزاً للجالية اليهودية في بوينس 
آيرس في أوائل التسعينيات، مع اتهام 
بعض كبــار املســؤولني األرجنتينني 
األخيرة. ومؤخراً،  اجلرمية  بالتواطؤ في 
أدرجت وزارة اخلزانة األميركية »البنك 
اللبنانــي الكنــدي« في عــام 2011 
على الالئحة الســوداء بتهم تبييض 
مئات ماليني الدوالرات من أموال جتارة 
عبر  الالتينية  أميــركا  فــي  اخملدرات 
حســابات تابعة لـ »حــزب اهلل« في 

بيروت. 
أبرز مســاعدي غوايدو  يزعم  واليوم، 
أن عناصر »حزب اهلل« كانوا يعملون 
مع حكومة مادورو واخملابرات الكوبية 
ملراقبــة املعارضــة الفنزويلية. كما 
أعربــوا عن مخاوفهم مــن أن احلزب 
رمبا يساعد قوات األمن التابعة ملادورو 
علــى الســيطرة على احلشــود في 

أوساط الشعب الفنزويلي.
غير أن أكبر مخاوف واشنطن تتمثل 
في أن »حزب اهلل« ســوف يستخدم 
التي  والسياسية  املالية  االضطرابات 
تشــهدها فنزويال لزيادة عائداته من 
اإلجتار باخملدرات في وقــت تراجع فيه 
الدعم اإليراني للحزب إلى حّد كبير. 
ووفقاً ألعضاء فــي حكومة غوايدو، 
ازدادت مبيعات الكوكايني من فنزويال 
بشكل كبير هذا العام في ظل تفاقم 

املشكالت املالية ملادورو.
 وكمــا حصل فــي قضيــة »البنك 
اللبناني الكنــدي«، فرضت الوكاالت 
األميركية عقوبات على عدد من كبار 
مســؤولي »حزب اهلل« واملســؤولني 
الفنزويليــني في الســنوات األخيرة 
أموال  تبييض  في  املزعوم  لتواطئهم 
جتارة اخملــدرات )على وجــه التحديد، 
الذي  الالتيني  األمريكــي  الكوكايني 
مت بيعه في أوروبا( عبر حســابات في 

لبنان.

اخلامتة
أخيــراً، مــا يــزال كبار املســؤولني 
األميركيني واثقني بأن مادورو لن يصمد 
احلالــي، معللني  العام  حتى نهايــة 
املالية  للحــرب  املدّمرة  باآلثــار  ذلك 
التي يشــنها الغــرب على حكومته 
الكهرباء  انقطــاع  أزمة  واســتمرار 
فــي البالد. ومع ذلك، ال يســتبعدون 
استعمال القوة العسكرية لإلطاحة 
به إن اســتمرت األزمة، أو إذا أظهرت 
إرهابية مثــل »حزب اهلل«  منظمات 
عالمات على كسب موطئ قدم أكبر 
لها فــي البالد. وكما قــال أحد كبار 
املسؤولني: »لنرى إلى أي نقطة وصلنا 

في هذه الهاوية«.

جاي ســولومون: زميل مساعد في 
معهد واشنطن.
معهد واشنطن

طالل عوكل

بتســارع شــديد، تتدافع التطورات، 
العربــي  الصــراع  ملــف  بشــأن 
الواليات  اإلســرائيلي.  والفلسطيني 
تســتعجالن  وإســرائيل  املتحــدة 
استكمال ما يسمى »صفقة القرن«. 
التاريخ يعيد نفسه بأسماء مختلفة، 

وقوى وآليات مختلفة. 
وعده  بلفــور  يصــدر   ،1917 العــام 
ومن  بريطانيــا  وتتقــدم  املشــؤوم، 
خلفها قوى االســتعمار القدمي، نحو 
تنفيذ ذلــك الوعد. ثالثون عاماً فقط 
كانــت كافية لتحقيق وعــد بلفور، 
الصهيوني  اخملطــط  من  األول  واجلزء 
الذي ال يكتفي بإقامة دولة إســرائيل 
على %78 من األرض الفلســطينية، 

مــع ما اســتتبعه ذلك، مــن تدمير 
القرى وتشــريد الفلســطينيني. ما 
زال العالم يئن حتت وطأة االســتعمار 
بأشكاله ومســّمياته اجلديدة، وبعد 
وعده  ترامب  يطلــق  ســبعني عاماً، 
الثانــي للحركــة الصهيونية، لكي 
تكمل الفصل الثاني من مخططاتها 
التوســعية. فــي احلالتــني، لم يتم 
انتظار موافقة فلسطينية أو عربية، 
وفي احلالتني لم جتر مفاوضات، فثمة 
قوى قادرة علــى تنفيذ ما تقدمه من 
يخطئ  الصهيونية.  للحركــة  وعود 
بإقفال،  تتعلق  املسألة  أن  من يعتقد 
أو محاولة إقفال ملف الصراع العربي 
ملصلحة  اإلســرائيلي  والفلسطيني 
أن اخملطط  الصهيونيــة ذلك  احلركة 
يذهــب إلــى ما هــو أبعــد. األحالم 
والصهيونية  األميركية  االستعمارية 

العربية،  الوطنية  إلى تفكيك  تذهب 
كواحــدة من آليات الســيطرة على 
ميلكه  ما  وجتفيف  العربيــة،  الثروات 

العرب من أموال، ومن كرامة وطنية.
ندوة البحريــن تفتتح الفصل الثالث 
من »صفقة القرن« األميركية، وتدخل 
في عمــق تلــك »الصفقــة«، التي 
الفلســطينيون  يكتفي  أن  تقتضي 
واستيعاب  أفضل،  معيشي  مبستوى 
الالجئني في أماكن إقامتهم العربية، 
حتــت ضغط احلاجة، مــن قبل بعض 
الدول لألمــوال، وحتت ضغط التهديد 

بالوجود في حال الرفض.
حتى لو لــم يعثــر األميركيون على 
بعض الشــخصيات الفلســطينية 
يؤمنه  الوازنة فإن ثمة غطــاء عربيا 
حضــور دول عربية ظهــر منها حتى 
اآلن البحرين واإلمارات العربية وقطر، 

واحلبل على اجلّرار.
احلاضنة العربيــة لـ«صفقة القرن«، 
متوفــرة، ولــو بحدها األدنــى ولكن 
النشــط، واألمــوال ميكــن توفيرها، 
على حســاب األمة العربية أساساً. 
يوفره  واألمــن  العســكري  والغطاء 

التحالف األميركي اإلسرائيلي. 
ماذا يستطيع اجملتمع الدولي أن يفعل 
لتغيير الوجهة، وهو غارق في حتوالت 
النظام العاملي الذي يتشــكل، ولكن 
الذي ال يزال محكوماً للقوة األميركية 

الطاغية في هذه الفترة، من الزمن؟
املواقف املعارضــة والرافضة، واحملذرة 
الفاعلة في  الــدول  من قبل عديــد 
اإلرادة  تنقصهــا  الدولــي،  اجملتمــع 
القناعــة  وتنقصهــا  اجلمعيــة، 
بتبني سياســة مضادة للسياســة 
األميركية اإلســرائيلية. األمم املتحدة 

في ســبات عميق، وهي ذاتها تتعرض 
النظام  تستهدف  أميركية،  لهجمة 
التي  والتوازنات  عليــه،  أقيمت  الذي 
حكمتها منذ مــا بعد احلرب العاملية 

الثانية.
قــد ال يحتاج األمر إلــى حرب عاملية 
ثالثة، حتى تتغير القواعد التي نشأت 
بعد احلرب العاملية الثانية، وتشكلت 
على أساسها األمم املتحدة، فالواليات 
في  إمكانياتها  توظــف كل  املتحدة 
هذه الفترة، لتحقيق أو فرض عملية 

التغيير.
التــي اتخذتها األمم  مئات القــرارات 
املتحــدة، وميكــن أن تتخذها لصالح 
لكن  والعربية،  الفلسطينية  احلقوق 
التاريخية،  أهميتــه  ذلك علــى  كل 
ال يكفي إلنقاذ حــق واحد من حقوق 
الفلسطينيني التي تتعرض للقرصنة 

العرب ميرون فــي مرحلة  والســلب. 
هوان ما بعده هــوان، ال كرامة من أي 
الواليات  تخدعهم  الذين  للعرب،  نوع 

املتحدة وتتالعب بهم.
أن  غرينبــالت،  جيســون  يّدعــي 
الفلســطينيني بارعــون فــي تبديد 
الفرص، وأنهم يرفضون كل ما يقدم 
لهم، فيــرد عليه عن حــق، الدكتور 
صائــب عريقــات أمني ســر اللجنة 
شــيئاً  بأن  للمنظمــة  التنفيذيــة 
لم يقدم للفلســطينيني يســتحق 

التفكير.
كل اخليــارات والفــرص التي يتحدث 
عنها غرينبــالت، ال تنطوي على احلد 
التي يسعى وراءها  األدنى من احلقوق 
الفلسطينيون إذ إن كل ما تقدم حتى 
اآلن ال يتجاوز احلكم الذاتي احملدود، أو 
السيطرة  وحتت  سلطة  بال  السلطة 

السالم  األمنية اإلســرائيلية، وأخيراً 
االقتصادي.

ال مجــال إذاً أمــام الفلســطينيني 
للتفكيــر فــي مزايا لهذا الســالم 
االقتصادي فاألوطان واحلقوق ال تباع وال 
تشترى. مع كل هذه احلقائق احلاضرة، 
ثمــة حقيقة أخرى حاضــرة ولكنها 
مؤملة إلى حد كبير: الفلســطينيون 
الفلســطينيني يدركون طبيعة  كل 
الــذي تتعرض لــه حقوقهم  اخلطر 
وشــعبهم وقضيتهم لكنهم حتى 
اآلن، ال ينجحون في امتالك احلّد األدنى 
من القوة، التــي تتمثل بإعادة توحيد 
صفوفهم، بينما الوقت ينفد من بني 

حساباتهم الفصائلية.

ينشــر باالتفاق مــع جريــدة األيام 
الفلسطينية

9 الثالثاء 28 ايار 2019 العدد )4184(افاق

Tue. 28 May. 2019 issue )4184(

الحقائق المّرة.. في زمن الضياع

هل تحاول روسيا وإيران و»حزب اهلل« تكرار السيناريو السوري في فنزويال؟

تشارلز تانوك
 

لندن -  ينظــر املراقبون في جميع 
أنحاء أوروبا منذ فتــرة طويلة إلى 
انتخابات البرملان األوروبي التي تلوح 
في األفق بوصفهــا أكبر مواجهة 
حتــى اآلن بــني التيار الشــعبوي 
واألحــزاب الدميقراطية الراســخة 
احلكومة  انهيار  أوروبا. وكشف  في 
النمســاوية اآلن عن مــدى ارتفاع 
مخاطر هــذه املواجهة. الســؤال 
الذي يجــب أن يدور فــي ذهن كل 
اليســار  من  دميقراطــي،  أوروبــي 
واليمني والوسط، اآلن هو ما إذا كان 
الكشــف عن مدى وحجم الفساد 
واملــادي  واألخالقــي  السياســي 
املتفشــي في األحــزاب اليمينية 
املتطرفة في أوروبا، كما اتضح في 

النمسا، جرى في الوقت املناسب.
تتولى احلكم في النمسا منذ عام 
ائتالفية تضم حزب  2017 حكومة 
الشعب النمســاوي )والذي يطلق 
سيباســتيان  قائمة  اســم  عليه 
كورتــز، نســبة إلى زعيــم احلزب 
واملستشــار احلالي( وحــزب احلرية 

النمســاوي )FPÖ(، الذي تأســس 
على يد ضباط ســابقون من قوات 
األمــن اخلاصــة في خمســينيات 
القرن املاضي. أدى نشــر فيديو من 
وكالتي أنبــاء رائدتني في أملانيا، دير 
تسايتوجن،  دويتشــه  وزود  شبيجل 
إلى متزيــق هذا التحالف، ودُعي إلى 
إجراء انتخابات جديدة في سبتمبر/

أيلول املقبل.
كان الفيديــو مثيرا للدهشــة، اذ 
النمساوي  املستشــار  نائب  أظهر 
زعيم  شــتراخه،  كريستيان  هاينز 
حزب احلرية، وهو يفرط في شــرب 
اخلمــر ويعد مبنح عقــود حكومية 
المرأة تزعم أنهــا ابنة رجل أعمال 
املرأة  روسي. عرض شــتراخه على 
ترتيب عقود بناء طرق في النمســا 
بأســعار تضخمية، مقابل شرائها 
األكثر  تســايتوجن  كرونن  صحيفة 
انتشــارا في النمســا، وحتويل والء 
الصحيفــة إلــى معســكر حزب 
شــتراخه  أغراض  لكــن  احلريــة. 
مقترحه  عند  تتوقف  لم  الفاسدة 
قال  اذ  تســايتوجن.  كرونني  باختراق 
إن الهــدف احلقيقي حلــزب احلرية، 
حتويل وســائل اإلعالم في النمسا 

إلى مؤيدين مطيعــني حلزبه، على 
غرار ما حققه رئيــس الوزراء اجملري 

فيكتور أوربان في بلده.
كان اســتعداد كورتــز وترحيبــه 
وزارتي  بتســليم الســيطرة على 
الدفــاع والداخلية إلى حزب احلرية، 
عند تشــكيل حكومته االئتالفية، 
العديد من  شاهدا على مدى تهور 
مواجهة  فــي  األوروبيني  الزعمــاء 
األدلة املتزايدة على أن الشــعبويني 
اليمينيــني املتطرفــني فــي أوروبا 
الرئيس  أوامر  تنفيذ  يحرصون على 
الروســي فالدميير بوتني. كما كانت 
لروســيا،  املؤيد  احلرية  جهود حزب 
والروابــط بــني شــتراخه وحركة 
»الهويــة« املتطرفة، معروفة جيدا 
فــي الوقت الذي عقــد فيه كورتز 
صفقته مع حــزب احلرية. مع ذلك، 
وبشــكل مثير للصدمــة، أغمض 
كورتز عينيه وســلم حــزب احلرية 
السيطرة على بعض أكثر الوزارات 

حساسية في البالد.
ال بــد أن احلفاظ على هــذا القدر 
من التغاضي قــد تطلب مجهودا 
أول اإلجراءات  كبيرا، فقد كان أحد 
التي اتخذها حزب احلرية للسيطرة 

علــى وزارة الداخليــة متمثال في 
شــن غارة على األجهــزة األمنية 
النمســاوية، والتي كان لها سجل 
طويل وفعال فــي متابعة حتركات 
املوالية  واملنظمــات  اجلدد  النازيني 
لروســيا. ومنذ ذلك احلــني، ورد أن 
التابعــة  االســتخبارات  وكاالت 
للدول األعضــاء في االحتاد األوروبي 
املعلومات  تبــادل  تتجنــب  صارت 
مع النمســاويني، خوفــا من نقل 
أي معلومــات إلــى الكرملني بعد 

اطالعهم عليها بفترة وجيزة.
تعيش السياســة في النمسا اآلن 
بإمكان  يعد  ولــم  حالة اضطراب، 
شــركائها فــي أوروبــا الثقة في 
حكومتها. وقد حدث انهيار مشابه 
فــي الثقة فيما يتعلــق بإيطاليا، 
بســبب مشــاركة حــزب رابطة 
الشــمال اليميني املتطرف، بقيادة 
نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، 
فــي احلكومــة. فمنــذ انضمامه 
إلــى حكومة ائتالفيــة مع حركة 
النجوم اخلمســة )والسيطرة على 
الداخلية(، أصبح ســالفيني  وزارة 
أعظم املدافعني عن بوتن في أوروبا، 
حيث قاد الهجــوم على العقوبات 

املفروضة على روسيا بسبب غزوها 
احتاللها  والدفاع عــن  ألوكرانيــا، 
القرم  القانوني لشــبه جزيرة  غير 
وضمهــا لها. وكما هــي احلال مع 
النمسا، كانت أجهزة االستخبارات 
الغربيــة تراقب بحذر نظيراتها في 

روما.
الواقــع أن هــذه األحزاب ليســت 
وحدها. يعــرف األوروبيون منذ فترة 
طويلة أن حزب مارين لوبان اليميني 
املتطرف )الذي أعيد تســميته إلى 
اجلبهة الوطنية في عام 2018، في 
محاولــة لطمس بعــض ماضيه( 
اقترض في الســابق أمواال من بنك 
روســي على صلة بالدولة. ويبحث 
الدور  فــي  البريطانيون  احملققــون 
الروســية  األموال  لعبته  رمبا  الذي 
في تشجيع احلملة املؤيدة للخروج 
البريطانــي مــن االحتــاد األوروبي، 
األمر الذي يشــير إلى إمكانية منو 
النفوذ الروسي في اململكة املتحدة 
بشــكل ملحوظ بعد خروجها من 
املفارقة  تكمــن  األوروبي.  االحتــاد 
الكبرى اآلن فــي أن احلكومة التي 
كانت  والتــي  احملافظون،  يقودهــا 
مــن بني أقوى حكومــات أوروبا في 

لتقويض  روسيا  مواجهة محاوالت 
االحتاد األوروبي واحلكومات األوروبية 
الفرديــة، ســتواجه املزيــد مــن 
التحديات بعــد خروج بريطانيا من 

االحتاد األوروبي.
في نهاية املطاف، بريكست، مشروع 
الكرملني بقدر ما هو مشــروع أي 
طــرف آخر. إذ يريد بوتني تقســيم 
املتحدة،  اململكــة  وفي  األوروبيني، 
تقســيم  في  البريكســت  جنــح 
غير مسبوق  بشــكل  البريطانيني 
منذ مناقشــات قانون الــُذرَة قبل 
200 عام. يريد بوتني تفتيت  حوالي 
االحتاد األوروبي، وخروج بريطانيا من 
أكبر صدع  ث  يُحــدِ األوروبي  االحتاد 
في تاريــخ الكتلة. يريــد بوتني أن 
يزرع بذور الشك في شرعية مصادر 
األخبار التقليدية، وتعمل وســائل 
اإلعــالم املؤيدة لبريكســت دائما 
كحقائق،  لألكاذيب  الترويــج  على 
والتنديــد بصحــف مرموقة مثل 
الفايننشــال تاميز كأعداء نخبويني 

للشعب.
األزمة احلالية في النمســا، مبنزلة 
صيحة إنذار لقادة أوروبا ومواطنيها 
على حد ســواء. فقد أصبح فساد 

لروسيا  وخضوعهم  الشــعبويني 
انتخابات  في  للجميع.  واضحا  اآلن 
البرملــان األوروبي املقــرر انعقادها 
هذا األســبوع، سيحظى الناخبون 
في أوروبــا بالفرصة ليظهروا أنهم 
أدركــوا حقيقة هــذه املؤامرة ضد 
بلدانهــم وضــد االحتــاد األوروبي، 
اخلامــس  للطابــور  وليتصــدوا 
الشــعبوي فــي الســاحة األكثر 

أهمية: في صناديق االقتراع.

تشارلز تانوك عضو جلنة الشؤون 
اخلارجية في البرملان األوروبي.

بروجيكت سنديكيت
www.project-syndicate.org

النمسا والمؤامرة ضد أوروبا

تشارلز تانوك
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دراسة

نص متشعب ويدور في أكثر من محور فكري 
مهم، وكذلك ســوف جند معالــم التجديد 
الواضحة في الســرد الروائــي ماثلة أمامنا، 
منهــا حرية الكتابــة وعدم التقيــد باالطر 
التقليدية الثابتة لفــن صناعة الرواية، فقد 
الروائي من خبرته الطويلة وجتاربه  إســتفاد 
الطويلــة أيضاً في مضمــار الكتابة االدبية، 
من أجل أن يجد له مســار جديد يدخل فيه 
في عالم احلداثة والتطور في هذا اجملال، منها 
أن كتاباتــه املتعددة إنضــوت في هذا النص 
لتأخذ منه حيزاً مهمــاً، إذ جند بعض االدوات 
التي التي تدخل ضمن اطار النص الروائي قد 
تعيق إنســيابية االحــداث وتدفقها لضرورة 
حضورها في منت الوصف، فعمد الروائي هنا 
الى التخلص من هذه الهيمنة، وجعل الزمان 
واملكان هامش كل فصل، أي أنه يقوم بتدوينها 
كمــا يفعل كتاب الســيناريو فــي مقدمة 
الفصل وبهذا ضمن حضورها وبقاءها متقدة 
في ذهن املتلقي وليســت هنالك ضرورة في 
اقحامهــا في منت الوصف،كذلك تخلص من 
كل الزوائد والترهل، ووظــف العمود اليومي 
الذي يكتبــه بطل النص كعمــل يومي في 
الصحيفة ضمن مســار النص الروائي دون أن 

يخل بحركة الســرد، او يخل بإنسيابيته، بل 
أنه جاء منســجماً مع تدفــق االحداث، كما 
أنــه أقترح لكل فصــل أكثرمن عنــوان زين 
برسومات توحي مبضمون كل عنوان،ولم يثبت 
على عنــوان واحد بل جعلها عناوين مقترحة 
من اجل اشــراك املتلقي معه واملساهمة في 
أختيار عناوين مقترحة منه،ولكي نقف على 
مايحتويه هذا النص من أنساق ثقافية وفنية 
وفكرية وحالة من الوعي الكبير، فعلينا أن منر 

باملقدمة التي توضح ذلك: 
) يقول ابن خلدون مؤسس ورائد علم االجتماع 
في العالم في مقدمته الشــهيرة في القرن 

الرابع عشر امليالدي .
يقول فيها:

املنجمــون  يكثــر  الــدول  تنهــار  عندمــا 
والكتبة  واملّدعون..  واملنافقون  واملتســولون.. 
والقّوالــون.. واملغنــون النشــاز والشــعراء 
النّظامــون.. واملتصعلكــون وضاربو املندل... 
وقارعو الطبــول  واملتفيقهون.. وقارئو الكّف 
والطالــع والنازل.... واملتسيســون واملّداحون 
والهّجالــون وعابرو الســبيل واالنتهازيون..... 
وتختلط املعاني والكالم ..... ويختلط الصدق 

بالكذب واجلهاد بالقتل. 
عندها تنهار الدول.. يسود الرعب ويلوذ الناس 
بالطوائف.. وتظهر العجائب وتعم االشاعة..... 
ويخفــق صوت احلق... وتظهر على الســطح 
وجوه مريبة.. وتختفي وجوه مؤنسة...وتشح 
األحــالم وميوت األمــل.. وتزداد غربــة العاقل 
وتضيع مالمح الوجوه... ويصبح االنتماء الى 
القبيلة اشــد التصاقاً..... وإلى األوطان ضرباً 
من ضروب الهذيان ويضيع صوت احلكماء في 
ضجيج اخلطبــاء..... واملزايدات على االنتماء.. 
ومفهوم القومية والوطنية والعقيدة واصول 
الدين..... ويتقاذف أهــل الييت الواحد التهم 
اإلشاعات عن  وتســري  واخليانة.....  بالعمالة 
واملؤامرات.....  الدسائس  هروب كبير..... وحتاك 
وتكثر النصائح من القاصي والداني... وتطرح 
املبادرات من القريــب والبعيد.. وبتدبر املقتدر 
امر رحيله والغني امــر ثروته...ويصبح الكل 
في حالة تأهب وإنتظــار........ ويتحول الوضع 
إلى مشــروعات مهاجرين..... ويتحول الوطن 
الى محطة ســفر... واملراتع التي نعيش فيها 
إلى حقائب..... والبيوت إلى ذكريات والذكريات 

إلى حكايات..( 
وهذا ماســوف نكتشــفه في ثنايــا النص، 
إضافة الى ذلك إن الروائــي انتهى من تدوين 
روايتــه في عــام 2017 وصدرت عــام 2018، 
وهذا يعني أن اخلراب الــذي حل بقلب االمة، 
والبلدان التي شــهدت هذا الربيع الفاشــل 
اخملزي، كانــت ضمن منظوره الفكري، وكذلك 

أن فتحي بطل هــذا النص من مصر، وزوجته 
تهاني مصرية أيضاً وعشيقته )سهر( سورية 
الثانية التي دخلت خّضم  األصل، وعشقيته 
االحداث من العراق، وهو واســرته يعيشــون 
في دبي،وكلها دالالت رمزية تســاهم في هذا 
النص الــذي يظهر للعيان علــى أنه حكاية 
عالقــات عاطفية نشــأت بينهــم، اال أن ما 
يضيء من خلــف االحداث هو اوســع واكبر 
من هذا املنظار، النا ســنعيش هذا اخلراب من 
خالل سير العملية السردية النابعة من اصل 
فن صناعة الرواية، ومن خالل العمود اليومي 

الذي يعــده فتحي يومياً والذي يضع فيه كم 
كبير من املعلومات، حيث سنجد ذلك واضحاً 
فعندما تلد تهاني طفالً، وكذلك تلد ســهر 
طفلها والذي هو من صلب فتحي وليس من 

زوجها، فتطلب زوجة فتحي إختيار اسم له:
) - ماذا تريد أن نسميه؟ 

- ثائر.
قالت شهرزاد:

شو... الال يناسب..
ضحك حامد: 

- سمه لينني احسن.

نظرت شهرزاد: 
- ال تسميه جمال عبد الناصر وال حافظ اسد 

وال صدام حسني ( ص 29 
ونستمر مبالحقة االحداث بتشوق ونحن نتابع 
حركة املســار الســردي وهي تتصاعد وتتوتر 
وحتتدم،بعد نشوء العالقة الثالثة مع الزميلة 
العراقيــة حيــاة التي الهبت مشــاعره هي 
االخرى بجمالها املبهــر، وهذه االحداث التي 
تطفوا على السطح هي حلقة من سلسلة 
تتعلق بشــؤون حياة  اخرى  احداث متداخلة 

البالد العربية، واخلراب الذي حل بها:
) آه يا تهاني وطن مير وليس له بر للمستقبل 
وال بحــر معرفــة.. وطن العبيــد والفرعون.. 
هدم الرسول محمد لهم التماثيل في مكة 
فصنعوا متاثيل داخل كل منهم.. ثنائي ال حل 
لها.. شــعب لصوص ويصلي.. شعب يكذب 
ويســمع القرآن واإلجنيل.. شعب يزني ويحج.. 
يسكر ويكره ان تســب الدين امامه.. شعب 
في شــهررمضان يصوم النهار ويحشش في 

الليل(   ص 132 
وهكذا نعيش مــع االحداث في كل وجوهها، 
حيث جند العالقة بــني املرأة بجمالها كاملة، 
الليالي احلمراء  الروح واجلســد، وكذلك  حب 
املتخيلة، التي يعيشها فتحي مع عشيقته 
حيــاة وهــو حلم  يســتيقظ منــه مبلول 
املالبس،وجند أن احلس الدرامي الذي إجتاح هذا 
النص تفاعل بشكل مذهل لتماسك االحداث 
وشدها، ونتفاجأ بوجود حياة وفتحي في ذات 
املقهــى التي يتواجد فيها منقذ زوج ســهر 
مع سهر وامها شــهرزاد، ليفتضح امرهما، 
بعد ذلك حتاول سهر من خالل هذا املوقف أن 
تنسى ســهر فتحي بإقترحها العمل، بينما 
تنتهي الرواية، بإستقبال مكاملة هاتفية من 
حياة الى ســهر، ليجعلهــا نهاية مفتوحة 

تاملية.
روايــة ) وَهّمْت بــه( للروائي الســيد حافظ، 
نــص ســردي متماســك يقــدم لنــا حياة 
االنســان العربي وســط خراب كبير الميكن 
إصالحه،ونكتشف من خالله هول ما نعيشه، 
من تفكك في البنى التحتية التي وصلت حد 
االســرة الواحدة، ونعيش عالقات حب رائقة 

حاملة جميلة. 

السيد حافظ روائي من مصر 
مــن إصدارات مركــز الوطن العربــي0 رؤيا- 

الشارقة مويلح لعام 2018 

يوسف عبود جويعد 
 

للنص الروائي إكتشــافات كبيــرة، بعيداً عن 
االحــداث التــي تدخــل ضمن أدوات الســرد 
لتكون حكايتهــا، فقد تكون تلــك األحداث 
ممراً مهماً للولوج الــى عوالم وأفكار يضعها 
الروائي لتســير مع املسيرة السردية، لتشكل 
محاور متعددة وآفاقاً واســعة تســاهم  في 
النص، وجعله مغايراً شــكالً  تغيير تكويــن 
التي  الروائية  ومضموناً، عن بقية النصــوص 
تعتمد االحداث أساســاً فــي تدوينها، دون أن 
جند هذه االضافــات الفنية التي هي، ســحر 
السرد، وعي الســرد، ثيمات الســرد، وثقافة 
وخبــرة الروائي في جتاربــه احلياتية، وفي رواية 
)وَهّمْت بِه( للروائي الســيد حافظ، التي تقدم 
لنا حالة عشق بزوجة، وحالة عشق بعشيقة، 
يصل حد االحساس باخلطيئة بل يتعدى ذلك 
الــى اخليانــة الزوجية، اال إننا ســوف جند من 
املبررات مــا يجعلنا نتعاطف مــع بطل هذا 
النص، إذ أنه لم يكن زير نســاء، وال باحثاً عن 
العاهرات، وال شهوانياً نهماً يفتش عن جسد 
املرأة، بل أن تلك العالقة تأتي ضمن الســياق 
الطبيعــي حلياة بطل النــص )فتحي رضوان(، 
الذي يجد أن الزوجة تقوم مبهامها الصحيحة 
واملطلوبة منها كربة أســرة تعتني بصغارها، 
وتوفر لهم أســباب الراحة واملأكل وامللبس في 
البيــت، وتكون مع زوجها فــي حياته املهنية، 
ورغباته النســائية، ولكنه يجد أن العشيقة 
امللهــم الثاني الذي البد منه من أجل مواصلة 
العطاء في عملــه في الصحيفة، فهو يعمل 
محرراً صحفياً في أحد الصحف املصرية، وله 
عمود يومي ثابت وحر وهذه التفاعالت احلياتية 
يجدها ضرورية للمواصلة من أجل العطاءالثر، 
هكــذا جند النص في وجهــه االول، أما الوجه 
الثانــي فهو هذا اخلزين الفكــري الكبير الذي 
يتحلى به الروائي الســيد حافــظ، كوننا لو 
رجعنا الى رحلته االدبية فسوف نكتشف بأن 
له أكثر من مائة كتاب في املسرح والرواية وفي 
شــؤون الفن اخملتلفة،وكذلك سوف نكتشف 
ومن خالل النبذة عن املؤلف بشــكل مختلف 
بقلم ابنته غيداء السيد حافظ، والتي كتبت 
بهاجس االبنة املولعة بحــب أبيها، واملتابعة 
لكل تفاصيل حياته منــذ والدتها وحتى بلوغ 
أبيها ســن الســبعني، وهي واحدة من السير 
اجلميلة التي كتبت من إبنــة الى ابيها، فقد 
البكاء، وتفاصيل  ضمنتها تفاصيل تصل حد 
متدنا مبعلومات تســاهم في ســبر أغوار هذا 
النص الروائي، عندها سوف نكتشف بأننا أمام 

تفاعالت النص في.. َوهّمت به

شعرمتابعات

ترجمات

 

لوران غوديه في تورينو/ إيطاليا
ترجمة وإعداد: مدني قصري

يشــيد الكاتب طاهر بن جلــون في النص 
بِكتاب »نحن، أوروبا، مأدبة  الذي نُشر حديثاً 
شــعوب« للوران غوديه، احلائــز على جائزة 
غونكور Goncourt 2004 والذي يعلن بصوت 

عال وواضح »أنا أوروبي«:
ال حاجــة ألن تكون عبقريــاً حتى تفهم أن 
أوروبا متثل فرصة عظيمة ملواطني 27 دولة. 
فرصة يجب قبولُها وحّبها وتطّورها. يكفي، 
على سبيل املثال، أن نتخيل فرنسا نفسها 
على حدودها، وحتيط  وحيدة، منطوية جيداً 
بها الدول اجملاورة التــي تعتِبرها دوالً معادية 
أو مهّددة، وســعيدة بُعملتها التي ميكن أن 
تُخّفض قيمتها كلما دعتها الضرورة لذلك، 
أو حتى طباعتهــا طوعاً، والدوران في حلقة 
مفرغة، ألن عزلتها اعتــراٌف بالهزمية. أوروبا 
طموح متواصل في كل وقت، على نحو ما مت 
تخّيلها وتصوّرها بعد احلرب. فهي اليوم قد 
كبرت، وهي تكافح من أجل املضي قدماً. هذا 
ليس سبباً كافياً لكسرها وتدميرها، لتساير 
لُعبــة دونالد ترامب الذي أعلن أن »أوروبا هي 
العدّو« أو مســايرة لعبــة الصينيني الذين 
تقودهم مصاحلهم،  أينما  اآلن  يســتثمرون 

ويرون في هذا الكيان )أوروبا( منافساً يجب 
إسقاطه.

العالــم تغّير. رمبــا لم تتمكــن أوروبا من 
مواكبة هذا التغيير واملضي فيه.  ليس هذا 
ســبباً لتفكيكها. أصوات كثيرة تُرفع حلّث 
األوروبيني علــى التصويت في يوم 26 مايو. 
أصواُت السياســيني ال جتد آذانــاً صاغية. 
يبقى املثقفون والكتاب. شــغفهم بأوروبا 
خالٌص وال يتوافق مــع أي مصلحة أنانية. 
هكذا وضع لوران غوديه، احلاصل على جائزة 
2004Goncourt ، قلمه في خدمة  غونكور 
أوروبا، أوروبــا مريضة، معذبة، غير محبوبة 

كثيراً، ورمبا أضحى بقاُؤها مهّدداً.
كل كاتب شاهٌد على زمانه. من الطبيعي 
أن يكتب لوران غوديه »نحــن، أوروبا، مأدبة 
شعوب« )Actes Sud(، قصيدة طويلة، نداء 
إلنقاذ هذه السّيدة، التي لم تبلغ من العمر 
عتّياً، ولكّنها تعاني من هشاشة العظام، 
وأمراض أخرى بســبب بعض اإلساءات. إنه 
يكتب ذلك كشــاعر شــجاع، يرســم أّوالً 
صورة مخيفة، ثم يُخبرنــا بأناقة ما يجب 
القيام به جلعل أوروبا تعيد نسج خيوطها 

وصالتها مع ِقيمها ومصيرها.

جتّنب الهزمية
من الســطور األولى نشعر بنغمة الكاتب 
القويــة: »بعيدة جــداً )أوروبا(، بال جســد، 
وغالباً ما تثير أكثر من ملٍل محبٍط مخّيٍب 

لألمــل«. فضّد هذه الالمبــاالة يثور غوديه 
ويغضب. هــذه الالمباالة جندها ليس فقط 
بني السياســيني، ولكن أيضــاً، واألهم من 
ذلك، بني شــباب هــذه البلدان الســبعة 
والعشــرين، الذين تشــابكت معطياتهم 
ومصائرهــم، مــن أجل عالم أفضــل. يوّد 

غوديه أن يخترع
»«أنا أوروبــي« صرخة، وبيان ونداء، وقصيدة 
إليها،  أخرى لكي تنضــم  تنتظر أصواتــاً 
وتنقذ هذا الكيان من الركود وامللل، وحتى، 

إذا لم نفعل شيئاً، أن ننقذه من الكارثة«
هدفاً حضارياً جديداً، ألنه يرى أننا »نستحق 
أكثــر جنوناً. نحن  أعلى، وشــغفاً  أحالماً 
جديرون باملســتحيل والعمــل من أجل أن 
يطفو ويتجلى«. إنه لبرنامج واســع، كما 

قال اجلنرال ديغول.
»أنا أوروبي« صرخة، وبيــان ونداء، وقصيدة 
إليها،  أخرى لكي تنضــم  تنتظر أصواتــاً 
وتنقذ هذا الكيان من الركود وامللل، وحتى، 
إذا لم نفعل شــيئاً، أن ننقذه من الكارثة. 
دعونا ال ننســى أّن بعض االســتطالعات 
تتوقع وصوالً واســع النطاق إلــى البرملان 
املتطرفة  املســتقبل لألحزاب  األوروبي في 
التــي ظهرت فــي الســنوات األخيرة في 
إيطاليا وإسبانيا وهولندا والنمسا والعديد 
من البلدان األخرى. األحزاب السياسية التي 
تهدف إلى تدمير أوروبــا، ومتزيقها، والعودة 
بها إلى حــدود املاضي الصغيرة، حيث كان 

كل واحد في منزله، يخشــى جاره وال يثق 
فيه. االنطواء واالنغالق. البرودة وعدم الثقة.

»أطفال قدامى« ُوِلدوا من اليوتوبيا 
والسخط

لوران غوديه يكتب في شكل قصيدة نداَءه. 
»يَعُبرنا نهٌر  بالبديهيــات:  بالتذكيــر  يبدأ 
طويل من التاريخ/ مينحنا ســماكة الزمن«. 
يالحظ غوديه أن هــؤالء األوروبيني »أطفال 
كبار« ُولدوا من اليوتوبيا والســخط. يحّدد 
الوالدة، ليــس والدة أوروبا، كمــا هي عليه 
اليوم، ولكــن والدة فكرتها، في عام 1848: 

»ظهرت أوروبا في تلك األيام من عام 1848/ 
أوروبا مازيني ،/ وفريدريك هيكر ، وغوستاف 
ستروف ،/ وأوروبا غاريبالدي، / وأوروبا الجوس 
كوســولث ،/ ولودويك ميروسالفســكي ، 

وليدرو- روالن ».
بالتأكيد، منــذ ذلك التاريخ، كم من حروب 
ومجازر وحماقــات وقعت في هذه األراضي 
اخلصبة! لذلك، وبسبب أو بفضل هذا الدم 
الذي ســال بســخاء من دول مثل فرنسا 
وأملانيا وإيطاليا وإسبانيا، ال بد من قفزة، ال 
بد من إنقاذ أوروبــا اليوم وإعادة بناء خيوط 

الشغف الذي أّسسها.

في »رســالة إلى صديق أملاني«، كتب ألبير 
كامــو: »إن أوروبنــا مغامرة مشــتركة ال 
زلنــا نخوضها معاً، رغــم أنفك، في مهّب 
الذكاء«. اقتبــس لوران غوديــه مرة أخرى 
من كامو الذي يعلــن أن أوروبا هي »وطني 
األعظم«. ويقتبس أيضاً من فيكتور هوغو 
الذي حتــدث في خطاب ألقاه عام 1849 عن 
بناء »أخوية أوروبيــة«. واليوم يأتي احلديث 
عــن التضامن، حتــى لو ُخنقــت مناورات 
رؤوس األموال اخلفية التي تضحي باإلنسان، 

وتُهّيئنا ألزمات اقتصادية جديدة.

بسيطة وحيوية
يختتم لــوران غوديه نــداءه بدعوة نابضة 
باحلياة إلــى أوروبا الشــعوب: »دع احلماس 
يعــود/ دع أوروبــا تنبض باحليــاة/ دع أوروبا 
تتغيــر، / وُكْن / مّرة أخرى، / من أجل العالم 
بأســره، / الوجه املضيء/ اجلــرأة، / األمل، / 

العقل، / واحلرية«.
آمل أن يقرأ ناخبو شــهر مايو هذا الكتاب، 
قصيــدة طويلــة بســيطة وحيوية، وهي 
استحضار لتاريخ أوروبا التي ينبغي أن تعزز 
ُهويتها وتختار القيم التي كانت قيمها في 
األصل. وهكذا ســينهزم سالفيني وأوربان 
ولوبــني وفوكــس والعديد من سياســيي 
الشــقاء أمام إرادة الرجال والنســاء الذين 
يحتاجــون إلــى أوروبــا، أي إلــى الثقافة 

واحلضارة والتضامن.

إبراهيم حسو

كُل يوٍم
أنظُر الى جَسدي

أحتّسُس وجوهي الكثيرة املنتفخة
أيدي الكثيرة

عيوني التي جفْت من االنتظارِ
قلوبــي الضجرة مــن دقــاٍت غريبٍة ال 

مبالية
جلُــودي املُلتهبة كأنهــا قطعُة أرٍض 

قاحلٍة 
كُل يوٍم

أرى دموعي العزيزة
تسقُط دون أن أّحرَك ساكْن

أُذناي التي شــاخْت ولم تعُد تســمُع 
صوَت شجرٍة مارٍة

أنوفي التي ال أجُد لهــا ُمبرراً لوجِودها 
في منتصِف وجهي

أنوٌف زائدٌة عن حاجتي 
كُل يوٍم

أجّددُ جسدي
أقّلبُه كأنُه قطعُة حلٍم على موقد قدمي

أرتّبُه كما كأنُه شرشف أبيض أو أحمر 
ال فرَق على سريٍر مريٍض بالسرطاِن
أنفُخ فيه كما كأنُه ُسيولد ويُثمر 

وينادي على نصفِه املفقود
أطّويِه كقطعٍة نقودٍ في مطمورِة طفٍل 

يريُد أن يشتري عصفوراً 
كُل يوٍم

أحَمي جَسدي مني
أرّوضُه كي ال يبتلعني.

حذام يوسف
 

بحضــور عدد كبير مــن االدبــاء واملثقفني 
والباحثني، شــهدت قاعــة اجلواهري باالحتاد 
العام لألدبــاء والكتاب في العراق جلســة 
نقديــة حول جتربــة الشــاعر والناقد فوزي 
كرمي مبشــاركة مجموعة من النقــاد،  أدار 
اجللســة الدكتور جاســم اخلالــدي، الذي 
رحب باحلضــور والضيوف قائال:« أيها األحبة 
احلضور، رمضانكم كرمي، وأهاًل بكم في هذه 
األصبوحة التي نســتعيد فيهــا واحًدا من 
رمــوز الثقافة العربية والعراقية، وشــاهًدا 
على كثير من خفاياها، ما زال تراب قبره نديًّا، 
وصوته ملــا يزل ضاًجا بالكلمــات واملواقف، 
وقصائــده تتســابق على فمه، خشــية اال 
تســمع كلماتهــا بصوته، إنه فــوزي كرمي 
التشــكيلي،  والفنان  والناقــد،  الشــاعر، 

والباحث املوسيقي«. 
اخلالدي بعض من سيرة  بعدها اســتعرض 
الراحل اإلبداعيــة:« ولد فوزي كرمي في كرادة 
مرميَ ببغــداد قبيل منتصــف القرن املاضي 

بخمــس ســنوات، وحتديًدا عــام 1945م، 
وأكمــل دراســته اجلامعية فيهــا، كانت 
لفــوزي كرمي هجرتــان، األولى إلــى بيروت 
وامتدت بــني أعوام 1969م وعــام 1972م، 
واألخرى إلى لندن امتــدت بني عام 1978م 
وحتى عام 2019م؛ إذ استغرقت ثالثة عقود 

ونيف«. 
للراحــِل كثيٌر مــن كتِب الشــعرِ والنقِد 

واملوسيقى، ومن بينها )حيث تبدأ األشياء 
1968م، أرفع يــدي احتجاجا 1973م، جنون 
مــن حجر 1977م، عثــرات طائر 1983م، ال 
1991م،  آدم  1988م، مكائــد  األرض  نــرث 
قــارات األوبئــة 1995م، قصائــد مختارة 
1995م، قصائد من جزيرة مهجورة 2000م، 
الســنوات اللقيطــة 3003م، آخر الغجر 

2005م

ومن كتبــه النقدية: من الغربة حتى وعي 
وكتاب  االمبراطــور،  1972وثيــاب  الغربة 
تهافت الســتينني، ويوميات نهاية كابوس 
وغيرها.  تضمنت اجللسة أربُع أورٍق نقديٍة، 
قدمها النقاد فاضل ثامر، ناجح املعموري، 
علي الفواز، وباقر جاسم محمد مسبرين 
أغوار القصيــدة لدى فوزي كرمي، فضاًل عن 

تناول كثير من جوانب حياته.

عن نداء غوديه إلنقاذ أوروبا *

جسٌد كثيٌرجلسة نقدية عن التجربة الشعرية للراحل فوزي كريم

غالف الرواية

عندما تنهار الدول يكثر 
المنجمون والمتسولون.. 
والمنافقون والمدّعون.. 

والكتبة والقوّالون.. والمغنون 
النشاز والشعراء النّظامون.. 

والمتصعلكون وضاربو 
المندل... وقارعو الطبول  

والمتفيقهون.. وقارئو 
الكفّ والطالع والنازل.... 

والمتسيسون والمدّاحون 
والهجّالون وعابرو السبيل 

واالنتهازيون..... وتختلط 
المعاني والكالم ..... ويختلط 

الصدق بالكذب والجهاد بالقتل. 

من تخطيطات الراحل ابراهيم زاير

لوران غوديه



كتب

الفصل األول
مزاعم إسرائيل حول فلسطني

األسطورة:
))إننا نعلن إنشــاء إســرائيل بفضل 

حّقنا الطبيعي((
إعالن إستقرار إسرائيل

احلقيقة:
إن جميــع الذيــن حضــروا إجتماع 
تل أبيــب الذي أعلن فيه إســتقالل 
وتاريخي((  إســرائيل ك))حق طبيعي 
كانوا ســبعة وثالثني رجــالً. ويذهب 
النقــاد إلى أنه لم يكن لعملهم قوة 
قانونيــة ملزمة فــي القانون الدولي 
ألنهم مثلوا أقلية من الشــعب، وألن 
واحداً منهم فقط ولد في فلسطني؛ 
وكان الباقــون مــن بلــدان أوربيــة 
باستثناء واحد جاء من اليمن. ويؤكد 
الباحث الفلســطيني عيسى نخلة 
انه ))لم يكــن لألقلية اليهودية احلق 
في إعالن دولة مســتقلة على أرض 
متلكها األمة العربية الفلسطينية((.

ومن الناحية التاريخية جند أن اليهود 
ليســوا أو من ســكن فلسطني، ثم 
إن فترة حكمهــم لم تكن أطول من 
فترات حكم عدد من الشعوب األخرى 
لها. ويتفــق اآلن علمــاء اآلثار بوجه 
عام علــى ان املصريــني والكنعانيني 
سكنوا فلســطني منذ أقدم سنوات 
التاريــخ املدون ومــن حوالي 30000 
ق.م إلــى حوالــي 1700 ق.م. وتالهم 
كالهكســوس  آخــرون  محتلــون 
 .)Philistines( واحلثيني الفلسطينيني

ولم تبدأ فترة حكم العبرانيني إال في 
عام 1020 ق.م وإستمرت إلى عام 587 
ق.م. وبعــد ذلك خضع اإلســرائيلون 
لآلشوريني، ومن بعدهم على التوالي 
واملصريــني  واليونانيــني  للبابليــني 
املكابيون  إلــى حكــم  والســوريني 
العبرانيــون جزءاً من البــالد في عام 
164 ق.م. لكن اإلمبراطورية الرومانية 
إســتولت على القدس فــي عام 63 
ق.م. وفي عــام 70 ب.م. هّدمت املعبد 
الثاني وشتت اليهود في بلدان أخرى. 
وبإختصــار، حكم اليهــود القدامى 
أو أجزاء كبرى منها مدة  فلســطني 
تقل عن 600 سنة وخالل فترة 5000 
ســنة من تاريــخ فلســطني املدّون، 
وأقل من الكنعانيــني، أو املصريني، أو 
وإستنتجت  الرومانيني.  أو  املسلمني، 
جلنة كنج كريــن األميركية في عام 
1919، أّن إّدعــاء ))مبنياً على إحتالل 
ألفي ســنة، يصعب أخذه  وقع قبل 

على محمل اجلّد((.
األسطورة:

))لقد أثبت وعد التوراة صحة شهادة 
ميالد إسرائيل الدولية...((

إيباك
احلقيقة:

في ســفر التكويــن )15/18( أن الرب 
قطع مــع إبراهيــم ))ميثاقــاً قائالً: 
األرض من  هــذه  أعطــي  لنســلك 
مصر [النيل] إلى النهــر الكبير نهر 
الفرات...(( لقــد كانت أمثال هذا من 
دعــاوى التأييد االلهــي للطموحات 

القبليــة والقوميــة إجراء شــائعاً 
فــي العالم القــدمي. فالســومريون 
واملصريون واإلغريــق والرومان جميعاً 
الوحي  إلــى  فتوحاتهــم  أســندوا 
اإللهي. وكما يالحظ املؤرخ فرانك إب 
فإن ))كل ظاهــرة وعملية في احلياة 
كانت تُنســب إلى وكالة إله أو آلهة 
... ومن ذلك وعد اآللهة الكبار باألرض 
الطيبة لألفضل مــن الناس...(( على 
أنه ليســت هنالك اليــوم محكمة 
أو هيئة دولية تعتــرف بحق امللكية 
املســتند إلى إدعاء بأنه من عند اهلل. 
الذين  أولئك  إلى  بالنسبة  لكن حتى 
يعتبرون هبة [وعد] التوراة بأنها هبة 
من اهلل فإنالباحثــني التوراتيني مثل 
الدكتور ديوي بيجل من مركز وسلي 
للدراســات الالهوتية يذهبون إلى أن 
اليهود القدامى لــم يعملوا بوصايا 

اهلل ولهذا خسروا الوعد.
األسطورة:

))إعتراف وعــد بلفور بحق اليهود في 
العودة القومية إلى فلسطني((

إعالن إستقالل إسرائيل
احلقيقة:

كانت عــدم مصادقة وعد بلفور على 
إقامــة أمة يهودية شــيئاً مقصوداً. 
ففي عــام 1939 نص الكتاب األبيض 
بشــكل محدد على أنه كان في نية 
بريطانيا ))أن ال تتحول فلسطني إلى 
دولة يهودية ضد رغبات سكان البالد 
العرب(( أما وعد بلفور ذاته فقد ورد في 
بريطانيا  خارجية  وزير  وجهها  رسالة 

آرثر جيمس بلفور إلى اللورد روتشيلد 
رئيس اإلحتاد الصهيوني في 2 نوفمبر 
البريطانية قد  الوزارة  - وكانت   1917

أقرت ذلك الوعد وجاء فيه:
))إن حكومــة جاللة امللك تنظر بعني 
العطف إلى تأســيس وطــن قومي 
للشــعب اليهودي، وستبذل جهدها 
لتســهيل حتقيق هــذه الغاية على 
أن يُفهــم جلياً ضرورة عــدم القيام 
بأي عمــل قد يضر باحلقــوق املدنية 
الطوائف  بها  تتمتــع  التي  والدينية 
غيراليهودية املقيمة في فلســطني، 
أو باحلقــوق والوضعية السياســية 
التــي يتمتع بها اليهــود في البلدان 

األخرى((.
األسطورة:

بــال شــعب،  األرض  )فلســطني(   ((
لشعب )اليهود( بال أرض((.

الصهاينة  مــن  زانغويل-  إســرائيل 
األوائل

احلقيقة:
عند صــدور وعد بلفور في عام 1917، 
كان فــي فلســطني 600,000 عربي 
ومــا يقرب مــن 60,000 يهودي. لكن 
الثالثني  الســنوات  الفرق ضاق خالل 
التالية ألن الهجــرة اليهودية إزدادت 
وخصوصاً في ظل سياســات أدولف 
هتلــر املناهضــة للصهيونية. ومع 
هذا فعندما إتخذت األمم املتحدة قرار 
تقسيم فلسطني في عام 1947، كان 
العرب يشــكلون الغالبيــة الكبرى، 
بينمــا كان اليهــود يشــكلون ثلث 

السكان. فكان فيها 1,327,332 عربياً 
و608,225 يهودياً.

وعندمــا علم ماكس نــوردو وهو من 
الصهاينــة األوائل وصديــق زانغويل 
صاحــب القول املشــهور ))األرض بال 
شــعب والشــعب بــال أرض((، بأنه 
كان هناك شــعب عربــي أصلي في 
فلســطني قال: ))لم أعلم ذلك! إننا 

نقترف علنا من أعمال الظلم((.
لم يكن )قبل وعد بلفور( في فلسطني 
شعب فقط، بل ومجتمع ثابت األركان 
يعترف العرب اآلخرون بأنه فلسطيني 
فيها  الفريــدة. كان  له خصائصــه 
مهنية،  وطبقات  محترمون  مفكرون 
ومنظمات سياســية وإقتصاد زراعي 
عميق اجلذور، آخذ في التوســع نحو 
احلديثة.  للصناعة  بلديات بســيطة 
ويذهب الباحث جون كويغلي إلى ))أن 
السكان العرب كانوا شعباً مستقراً 
منذ مئات الســنني. ولم تكن هناك 
هجرة تذكر في القرن التاسع عشر((.

األسطورة:
))لدى اليهود ســند قانوني يخولهم 
بأن يكونوا أمة في فلسطني وهو قرار 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة...((
إعالن إستقالل إسرائيل

احلقيقة
إن خطة األمم املتحدة للتقسيم التي 
املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  تبنتها 
فــي 29 نوفمبر، عــام 1947، مبوجب 
القرار 181، قسم فلسطني إلى دولتني 
مســتقلتني إحداهما عربية واألخرى 

يهوديــة وإدارة دولية خاصة للقدس. 
وذهب موشي شاريت الذي تولى فيما 
بعد وزارة اخلارجية في إســرائيل إلى 
أن للقــرار ))قوة ملزمة((؛ كما انه -أي 
قرار- ورد ثالث مرات في إعالن إستقالل 
إسرائيل بوصفه مبرراً قانونياً إلقامة 
الدولة. لكن اجلمعية العامة، بعكس 
مجلــس األمــن، ال متلــك صالحيات 
أنها  كما  التوصيــات.  إصدار  تتعدى 
ال تســتطيع فرض توصياتها بالقوة، 
وأن توصياتها ليســت ملزمة قانونياً 
إال فيمــا يتعلق بالشــؤون الداخلية 
لألمم املتحدة. ومــارس العرب حقهم 
فــي رفض اخلطة ألنهــا متنح اليهود 
أكثر من نصف فلسطني بالرغم من 
 6,59% أنهم كانوا يشكلون وميلكون 
من أرضها. أضــف إلى هذا، أن العرب 
أصروا علــى أن هيئة األمم ال متلك حق 
التوصية بالتقســيم الــذي ترفضه 
ومهما  فلســطني.  ســكان  غالبية 
يكن األمر، فإن الفلسطينيني عندما 
رفضوا التقسيم، لم يرفضوا حقهم 
فــي أن يكون أمة مســتقلة. وكانت 
معارضتهــم موجهة إلى إقامة دولة 
يهودية على األرض الفلســطينية ال 

إلى حقوق ايهود كشعب.
وكان الزعيم اليهودي بن غوريون أكثر 
ذرائعية )براغماتية( وإنتهازية، فنصح 
زمالءه بقبول التقســيم وذلك ألنه- 
كما قــال ))ال يوجد في التاريخ ترتيب 
نهائي، ال فيما يتعلق باحلكم وال فيما 

يخص احلدود واإلتفاقات الدولية((.

وعبر ناحوم غولدمــان- هو من كبار 
رواد الصهيونية األول- عن براغماتيته 
بطريقــة مختلفة، قال: ))ليس هناك 
أمــل في دولة يهوديــة يتعني عليها 
أن تواجه خمســني ســنة أخرى من 

الصراع ضد األعداء العرب((.
األسطورة:

))كانت فلســطني فــي األصل تضم 
األردن((.

أرييل شارون: قومي إسرائيلي متطرف
احلقيقة:

لم تكــن فلســطني، فــي أّي وقت 
من تاريــخ اإلمبراطوريــة العثمانية 
اإلســالمية الطويل، موجودة ككيان 
جغرافي سياســي أو إداري منفصل. 
وعندمــا أخذت من تركيــا في نهاية 
احلــرب العاملية األولــى، كانت أجزاء 
معينة من فلسطني تخضع ملنطقة 
بيروت اإلدارية، في حني كانت القدس 
ســنجقاً، أو منطقــة تتمتع بحكم 
ذاتــي. وعندمــا باشــرت بريطانيــا 
اإلنتــداب الــذي أقرته عصبــة األمم، 
قّسمت املنطقة إلى كّل من العراق، 
وشرق األردن، وفلسطني. وفي ديسمبر 
1922، أعلنت بريطانيا، إعترافها  عام 
))بوجود حكومة مســتقّلة دستورّية 

في شرق األردن...((، 
1928، حددت فلســطني  وفي عــام 
باملنطقــة الواقعة غــرب نهر األردن. 
بــأن وعدهــا  بريطانيــا  وإعترفــت 
بتسهيل إقامة وطن قومي يهودي ال 

يسري إال على فلسطني.

الخداع
 جديد العالقات األميركية اإلسرائيلية بعد كتاب "من يجرؤ على الكالم"

الحلقة 4

من املعلوم لدى اجلميع و في املقدمة 
منهم امللك حســني و الشــيوعيون 
و هيــكل و لطفي اخلولــي ، أن هناك 
كماً هائالً من النشريات و املطبوعات 
و على مدى  التقاريــر الصحفيــة  و 
نصف قرن ، تشــير كلهــا و بصراحة 
على تورط اخملابرات املركزية االميركية 
في اإلطاحة بحكومة محمد مصدق 
بإيران ، و بإغتيال باتريس لومومبا في 
افريقيا و تصفية الليندي في أمريكا 
الالتينيــة ، و مبحاوالت االغتيال جلمال 
عبــد الناصر و نكروما و ســوكارنو و 

كاسترو و غيرهم . 
و  اإلجراميــة  املمارســات  تلــك  إن 
العدوانية و الــال أخالقية التي تولت 
اخملابرات املركزية االميركية القيام بها 
ثم باإلعتراف مبسؤوليتها ، لم تتطرق 
إلى إســتهدافها لنظام الزعيم  أبداً 
عبد الكرمي قاســم و لم يكن شخص 

الزعيم هدفاً مركزياً لها ..
 و لهذا فإن الوثائق السرية االميركية 
و مثيالتهــا فــي بريطانيــا و الدول 
الغربية و التي كشــفت اوراقها على 
مدى السنوات املاضية لم تتناول أبداً 
موضوعة التغييــر الثوري الذي أطاح 
بحكم الزعيم القاسم ، كما لم يأت 
أبــداً على ذكر اإلجتماع الســري في 
الكويــت و ال علــى موضوعة اإلذاعة 

الســرية هنــاك و ال معزوفة القطار 
االميركي ، و في إعتقادي بأن الغدعاء 
حول اإلصرار علــى التكتم حول هذه 
املواضيع و عدم الســماح للكشــف 
عنها و عن أســرارها ال ميكن أن يعود 
إلى خطورة االضرار باملصالح الوطنية 
العليــا للواليات املتحــدة و حلفائها 
الغربيني ، وال أن يعّرض االمن القومي 
و االميركي و الغربي للخطر و املهالك 

و الفضائح . 
و لكي تطمئــن قلوبنا و قلوب رفاقنا 
و  الســعدي  ))علي  بحكاية  املؤمنني 
ما جرى لــه مع القطــار االميركي(( 
قد يكون من املفيــد في مجال إعادة 
كتابة التاريخ ، أو من أجل التســلية 
ان نصعــد  التوثيقيــة  الســياحية 
إلــى هــذا القطــار و نرافــق حركة 
مســاره التآمري و نقف معه في كل 
احملطات االجراميــة التي توقف فيها 
و نفذ مخططاته املعادية و املدمرة و 

الهالكة للشعوب في كل مكان . 
و عســى أن يحالفنا احلظ ألن يأخذنا 
هــذا القطــار امللعون إلــى محطة 
الزعيم عبد  التام على نظام  القضاء 
الكرمي قاســم و قطــع رأس ثورة 14 
متوز .. ففي نيســان مــن العام 1916 
قامت قوات املشاة البحرية االميركية 
بقمع إنتفاضة شعبية في جمهورية 

الدومنيكان و احتلت البالد .. و الثالث 
من شهر نيسان من عام 1945 قصف 
الطيــران االميركي مدينة )درســدن( 
االملانية ، رغم أن الزحف الروسي كان 
قد إحتلها و حررها و لم تعد تشــكل 
هدفاً عسكرياً و قد أدى القصف إلى 
قتل 150 ألف شــخص مدني . كما مت 

تهدمي %60 من االبنية .. 
و فــي اخلامس من آب عــام 1945 امر 
بإلقاء  )ترومــان(  االميركــي  الرئيس 
القنبلة الذرية على مدينة هيروشيما 
اليابانيــة التي أودت بحيــاة )78150( 
شــخصاً بريئــاً إضافــة لعشــرات 
املشــوهني ...  و يــوم التاســع مــن 
شــهر آب من نفس العام أمر الرئيس 
القنبلة  بإلقــاء  )ترومان(  االميركــي 
)ناكازاكي(  الثانية على مدينة  الذرية 
اليابانيــة فحصدت )838821( قتيالً و 
إبادة كاملة لكل  مع  )60000( جريحاً 

حيوان ونبات .. 
و فــي العام 1949 أشــعلت الواليات 
املتحدة حربــاً أهلية في اليونان ذهب 
ضحيتها )154( الف شــخص ، و أودع 
حوالي )40( الف إنسان في السجون و 
)6( آالف أعدموا مبوجب أحكام عرفية 
، وقــد إعترف الســفير االميركي في 
اليونان )ما يكونغ( بأن جميع االعمال 
احلكومة  بها  قامــت  التي  العدوانية 

العســكرية في اليونان في الفترة ما 
بــني )1947 - 1949( كانت مصدقة و 

هيأة من واشنطن مباشرة ..
 و فــي الثالث مــن آذار عــام 1949 ، 
نفذت وكالــة اخملابرات املركزية إنقالباً 
عســكرياً في ســوريا بقيادة الزعيم 
حســني الزعيم ، وقــد مت التخطيط 
االميركية  الســفارة  داخل  لإلنقالب 
بدمشــق . و فــي يــوم 14 آب قامت 
الســوريون  الضباط  مــن  مجموعة 
و بتوجيه مــن الســفارة االميركية 
بدمشق مبحاضرة بيت الزعيم حسني 
الزعيم و قتلــه ، و قيام إنقالب جديد 
بقيادة العقيد ســامي احلناوي .. و في 
العــام 1952 تدخلت الواليات املتحدة 
االميركيــة عســكرياً ضــد كوريــا 
اجلنوبيــة .. و فــي 10 آذار مــن العام 
اجلنرال  املتحدة  الواليات  دفعت   1952
عسكري  بإنقالب  للقيام  )باتســيتا( 
في كوبا ، و بعد فرض باتسيتا حكماً 
دكتاتوريــاً مرتبطاص مع واشــنطن 
و فــي يــوم 19 آب عــام 1953 نفذت 
وكالــة اخملابرات املركزيــة االميركية 
إنقالباً عسكرياً ضد حكومة مصدق 

الوطنية في إيران ... 
و في يــوم 27 حزيران نفــذت وكالة 
اخملابــرات املركزية االميركيــة إنقالباً 
عسكرياً في غواتيماال ، بعد أن قامت 

طائرتها العسكرية بقصف العاصمة 
.. و في يــوم 15 متوز من العام 1958 مت 
غنزال قوات اميركية تابعة لالسطول 
الســادس االميركي على شــواطىء 
لكميل  اللبناني  للرئيس  تأييداً  لبنان 
شمعون على إثر قيام ثورة 14 متوز في 
العراق . و في يوم 16 نيسان من العام 
1961 حاولت الواليات املتحدة من غزو 
جزيرة ))كوبا(( بواسطة بعض املنفيني 
الكوبيــني و مبســاندة مــن الطيران 

العسكري االميركي ..
 و فــي اليــوم االول من العــام 1963 
قتلــت اخملابــرات املركزيــة )نيكودمي 
ديييم( رئيس وزراء فيتنام اجلنوبية .. و 
في عام 1963 قامت اخملابرات املركزية 
بعملية عدوانيــة في خليج )تونكني( 
)34( إليجاد  الفيتنامي ضمن خطــة 
مبرر للتدخل العســكري في فيتنام 
، و ضمن هذه اخلطة شــنت الواليات 
املتحــدة )64( الف غــارة جوية على 
)أربع( قواعــد جوية فيتنامية ، و على 
أثر ذلك أعطــى الكونكرس االميركي 
صالحيــات  )جونســون(  للرئيــس 
في  املســلحة  القــوة  بإســتخدام 
عمــوم جنوب آســيا .   و مبوجب هذه 
الصالحيــات بدأت الواليــات املتحدة 
حربها اجلويــة و البحرية و البرية ضد 
جمهوريــة فيتنام . و في 28 نيســان 

املتحدة  الواليات  تدخلــت   1965 عام 
))الدونيكان((  جمهورية  في  عسكرياً 
علــى أثر قيام حركة ثوريــة هناك . و 
في االول من شــهر حزيران عام 1966 
نقلت السفن و الطائرات العسكرية 
مشــاة  مــن   )1700( االميركيــة 
 )2500( االسطول البحري االميركي و 
من اجلنود املشــاة إلــى الدومنيكان 
. و في يوم 24 كانــون األول من العام 
1966 قامــت القوات االميركية بقتل 
)125( مدنيــاً في فيتنــام رغم وقف 
القتــال ملدة )48( ســاعة مبناســبة 
أعياد امليالد . و فــي العام 1968 دبرت 
عســكرياً  إنقالباً  املركزية  اخملابــرات 
يقوده اجلنرال )ســوهارتو( ضد رئيس 
الذي  اندونيســيا )احمد ســوكارنو( 
اليابانيني  التحرر مــن  البالد نحو  قاد 
و مــن ثم الهولنديــني ، و قد تبع هذا 
اإلنقالب حمــالت إعدام راح ضحيتها 
مليون شخص ، و في يوم 6 نيسان من 
املركزية  اخملابــرات  1968 قامت  العام 
االميركيــة بقتل الثائــر )مارتن لوثر 
كنك( املناضل من اجل احلقوق املدنية 
للســود في الواليات املتحدة .. و في 
)املستر كوبي( رئيس  1969 قام  العام 
جهاز اخملابــرات املركزية فــي فيتنام 
التصفيات اجلسدية  بتنفيذ سياسة 
، و قــد مارس بنفســه قتــل )1800( 

شــخص و بلغ مجمــوع ضحايا تلك 
 . )100( الف ضحية فيتنامية  احلملة 
و في يوم 11 ايلول عــام 1973 قامت 
بتنفيذ  االميركية  املركزيــة  اخملابرات 
غنقــالب عســكري ضــد الرئيــس 
التشيلي )سيلفادور الليندي( و كانت 
نتيجة اإلنقالب مقتل الرئيس املنتخب 
و إعدام )30( الف و إعتقال )100( الف 
مواطن . و في 8 أيلول كشــف )وليام 
كولبي( مديــر وكالة اخملابرات املركزية 
االميركيــة عن الدور الذي لعبته هذه 
الوكالة للتخلص من الرئيس الليندي 
، و ذكــر أن حكومتــه أنفقــت أكثر 
من )8( ماليني دوالر على النشــاطات 

املناوئة للرئيس التشيلي املنتخب. 
و فــي منتصــف العــام 1975 وضع 
الكونكــرس االميركي خطة إلحتالل 
آبار البتــرول في منطقــة اخلليج . و 
فــي اليــوم الثاني من تشــرين االول 
عــام 1978 إعترف الرئيس االميركي و 
املتحدة  الواليات  بإستخدام  مرة  الول 
التجســس  في  الصناعية  لالقمــار 
املنظومة  و  الســوفياتي  اإلحتاد  على 
اإلشتراكية . و خالل عام 1978 قامت 
 )911( بقتل  املركزيــة  اخملابرات  وكالة 
شخصاً من جمهورية )غويانا( و إدعت 
الوكالــة بأن ذلك كان حــادث إنتحار 

جماعي .

لعل أكثر التعريفات جزالة واختصارا بالكاتب والسياسي 
بول فندلي، ما قالته "هيلين توماس" عميدة المراســلين 
السابقة في البيت األبيض، التي عاصرت عددًا من رؤساء 
الواليات المتحدة األميركية، كان آخرهم باراك أوباما، اذ 
وصفته في مقالة مهمة عن الشــرق األوسط ب"الرجل 

صاحب الضمير الحي، الذي يجرؤ على قول الحقيقة".
ولنضع تحــت " الذي يجرؤ على قــول الحقيقة " خطين، 
ففــي اميركا يمكنك ان تقول أي شــيء عــن أي كان، 
حتــى انه يمكنك ان تشــتم الرئيس، لكــن كل ما يتعلق 
بإســرائيل والعالقة التي تربطها بالمسؤولين األميركان، 

خط احمر.
هناك..حيــث الديمقراطيــة وحرية التعبيــر، ثمة جهاز 
اســتخباري كامــل، يعمل فيــه إســرائيليون واميركان، 
وصهاينة، يســمى منظمة " ايباك " هــذا الجهاز الذي 
تطلــق عليه مفردة منظمة، هو الذي يســيطر ربما على 
نحو %90 من االعالم األميركي والسياسة األميركية في 

الشرق األوسط، ان لم نقل اكثر.
وهــذا الجهاز- المنظمة، حارب علــى الدوام اية حقيقة 
او محاولــة لفضــح العالقــات األميركية –اإلســرائيلية، 
او االســاليب التي تتبع للتأثير الســلبي علــى الرأي العام 
األميركي، بدعوى معاداة الســامية، ولكنه – الجهاز – 
لــم يتمكن من بول فندلي عضــو الكونغرس األميركي 
عن والية الينوي لمدة 22 ســنة، والذي نشــر او كتاب له 
ســنة 1985 بعنوان من يجرؤ علــى الكالمن وفضح فيه 
خفايا العالقات األميركية اإلسرائيلية، وتحدث ربما للمرة 
األولى عن دور ايباك في اتخاذ القرارات المصيرية لصالح 

إسرائيل ضد الفلسطينيين، من دون وجه حق.
بعد صدور من يجرؤ على الكالم، لم يفز فندلي بعضوية 
الكونغــرس مرة أخرى، بعد ان حشــد ايباك لخســارته 
فــي االنتخابات، ولكن هذا األمر لم يثــن بول فندلي عن 
مواصلــة الكتابة وفضــح الحقائق في كتــب عدة هي 
إضافة الــى " من يجرؤ على الكالم "، " ال ســكوت بعد 

اليــوم "، و" اميركا فــي خطر "، والذي ضــم مذكرات 
فندلي عن السياســة األميركية إزاء إســرائيل، و "اللوبي 
اإلسرائيلي" والسياســة الخارجية األميركية" شارك في 
تأليفه عالما السياسة البارزان الدكتور "جون مرشماير" 
من جامعة شيكاغو والدكتور "ستيفن والت" من جامعة 
هارفرد، و" الخداع " الــذي نضع هنا بعضا منه بين يدي 

القاري الكريم..   
تجدر اإلشــارة الى ان من ينتقد إســرائيل فــي اميركا، 
وتأثير اللوبي اإلســرائيلي في صنع السياســة األميركية 
في الشــرق األوســط، قليلون جدا وهذا ما دعا الكاتبة 
والمؤلفــة "غريس هالســل"، الصوت القــوي المطالب 
بالعدالة في الشــرق األوسط، تقول لفندلي قبل وفاتها 
"علينا التضافر معًا، ألننــا قليل عديدنا، فما يزال عدد من 
هم على إســتعداد إلنتقاد إســرائيل جهارا قلياًل، وعلى 
الذيــن يجهرون بالكالم أن يســتعدوا لتلقــي المعاملة 

الخشنة". 
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تنشــر "الصبــاح الجديد" وثيقــة مهمة ولها جاذبيــة تأريخية 
خاصة بالنسبة لنا نحن العراقيين اال وهي شهادة القائد البعثي 
البارز عبد الستار الدوري عن تشكيل وعمل منظمة "الكادحون 
العرب" التي خرجت من تحت عباءة البعثيين وانشقت عنهم في 

ظروف مصيرية سترد تفاصيلها في الحلقات الالحقة. 
وكانت ســنوات الســتينيات، وال ســيما منتصفها، قد شهدت 
تحــوالت كبرى في حــراك القوى اليســارية العراقيــة ابتداء 
بالبعثييــن الذين خرجت منهم هــذه الحركة وكذلك المنظمة 
العمالية الثورية ومرورًا بحركة القوميين العرب التي شــهدت 
جملة من التشققات افرزت منظمات عدة وخاصة على الساحة 
اللبنانيــة وفيمــا بعد الســاحة الفلســطينية. وانتهــاء بالحزب 

الشــيوعي العراقي الذي نشــأت من رحمه " القيادة المركزية 
للحزب الشيوعي العراقي". 

ولعلنــا ال نبتعد كثيــرًا باإلســتنتاج عن جميع الكتل المنشــقة 
وغيرها كانت على يســار التنظيم االم الذي خرجت منه. وهي 
كانت ترى نفســها ثمــرة مرحلة الثورة الماركســية اللينينية 
واليســار االوروبي المتأثر بهذه الدرجة او تلك بحركة اليسار 

الجديد وثورة عام 1968 االوروبية. 
والمالحظــة الثانية عن كفــاح النخب النضالية ذلــك الوقت ان 
ضوءًا بســيطًا قد ســلط عليها ولم تحض بالتحليل والدراسة 
في ما عــدا تجربة القيادة المركزية. ويعــود ذلك الى اختفاء 
مؤسســيها او اندماجهم مــع تنظيمات كبيــرة تولت القيادة 

نهاية الستينيات وما بعدها. 
وتعد شهادة االســتاذ عبد الســتار الدوري من اندر الوثائق 
والنصوص حول حركة الكادحون العرب لذا فنحن مقتنعين 
في صحيفتنــا بأهميتها للقــارئ الكريم علمــا اننا اتصلنا 
ببعض نشطاء تلك المرحلة الذين ما يزالون احياء فلم نصل 
الى التجاوب او الحماسة العملية، برغم توفر حماسة لفظية 
كبيرة. ونتمنى أن يكون نشــر هذه الشــهادة اليوم ســببًا 
لتشجيع بقية المناضلين على اإلدالء بدلوهم في هذا السياق 

خدمة لذاكرة العراقيين ووفاء لمناضلي الشعب. 
وسيكون موضع ســرورنا ان نتلقى ردود القارئ الكريم او 

شهاداته ليتم اكتمال المشهد. 

الكادحون العرب
"أوراق عتيقة" عن اليسار العراقي

عبد الستار الدوري

 بول فندلي
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متابعة الصباح الجديد: 
أعلن أحد نشطاء حماية البيئة 
في بريطانيا ، عــن عودة القط 
الرغم  علــى  البري،  اإلجنليــزي 
من إعالن انقــراض هذا احليوان 
منذ القرن التاســع عشر، وفق 
إعـــالم  ذكـــرت وسائـــل  ما 

بريطانيـة.
وقال الناشط البيئي ديريك غاو، 
إن 3 مجموعــات مــن القطط 

بالظهور  بدأت  اإلجنليزية  البرية 
مجدداً، بعــد اختفائها منذ ما 
يزيد عن 150 عاماً، بحســب ما 
“اإلندبندنت”  صحيفــة  ذكرت 

البريطانية.
وأضــاف الناشــط البيئي غاو، 
وهو خبير مجال إكثار الثدييات، 
إنه بدأ بإنشاء أول مجمع لتربية 
مزرعته  فــي  البرية  القطــط 
الواقعة غربــي منطقة ديفون، 

جنوب غربي إجنلترا.
ويأمل غاو بعــرض القطط في 
اجملمع هذا العــام، على أن يتم 
إطالقها فــي البرية في غضون 

3 أعوام. 
ويهدف ديرك إلى تربية عدد كاف 
اإلجنليزية،  البريــة  القطط  من 
بحيث يصار إلى توليد نحو 150 
البرية كل  القطــط  من صغار 

عام.

يشـار إلـــى أن هـذه القطـط 
منتشرة  كانـــت  الشرســـة 
الغابـــات  جميـــع  فــــي 
اإلجنليزيـة علـــى نطاق واسع، 
فـــي  انقرضــــت  لكنهــا 
ستينيـات القـرن التاسع عشر، 
بعد موجـــات مـــن املطـاردة 
احملمومـة والصيـد اجلائـر لهـا، 
حيث ســجلت آخر رؤية لهـــا 

فـي عـام 1849.
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متابعة الصباح الجديد: 
التقنية  الوســائل  اســتهالك 
األجهزة  ومخّلفــات  للطاقــة 
ما  غالبــاً  التــي  اإللكترونيــة 
تصّدر إلــى بلدان قيد النمّو، من 
مجال  فــي  الكبيرة  الرهانــات 

احلفاظ على البيئة.
»فيفاتك«  معرض  هامش  وعلى 
للمشــاريع الناشئة في باريس، 
قالــت إنيس ليوناردوتســي: إن 
مبرمجــة  ليســت  »ادمغتنــا 
الســتيعاب األخطــار التــي ال 

تشعر بها حواسنا«.
املديرة  ليوناردوتســي  وأردفــت 
العامــة ملشــروع »ديجيتل فور 
ذي بالنيــت« الذي يســعى إلى 
رفع الوعي في أوســاط اجلهات 
الفاعلة في القطاع الرقمي إزاء 
هذه املسألة، إال أن »التكنولوجيا 
الرقمية ال ميكــن رؤيتها بالعني 
اجملّردة أو ملســها أو سمعها، هي 
تقنيــة افتراضية لكن تأثيراتها 

فعلية«.
بني  هي  ليوناردوتســي  إنيــس 
املشــاركني في  كوكبــة مــن 
معرض »فيفاتك« الذين تطّرقوا 
إلــى تداعيات القطــاع الرقمي 
على البيئة، مــن إنتاج املعّدات 
وإنشاء البنى التحتية الشبكية 

واخلوادم.
وقد جاء في دراســة صادرة عن 
»شيفت بروجيكت« في تشرين 
األول/أكتوبــر 2018 أنــه »مــن 
املتوّقع أن ترتفع حصة انبعاثات 
غــازات الدفيئــة الصــادرة عن 
القطاع الرقمي من 2,5 % سنة 

2013 إلى %4 سنة 2020«.
اجملموعة  هــذه  تقرير  وأوضــح 
في  بالتحّول  املعنيــة  البحثية 

النسبة  أن »هذه  الطاقة  مجال 
تســّجلها  التي  تلــك  تــوازي 
باستهالكها  معروفة  قطاعات 
الطاقــة  ملصــادر  الشــديد 

األحفورية«.
وقــال غاري كوك مــن منظمة 
»تداعيــات  إن  »غرينبيــس« 
وأشــرطة  البيانات  اســتعمال 
الفيديو بالبّث التدفقي وتقنيات 
احلوسبة السحابية غير واضحة 
لكنها كبيرة وقد تؤدي إلى ازدياد 

غير  الطاقة  اســتهالك مصادر 
املتجددة بصورة كبيرة«.

وجتمــع هــذه املنظمــة غيــر 
احلكومية منذ عشــر ســنوات 
نسب استهالك الطاقة اخلاصة 
الرقمــي،  القطــاع  بعمالقــة 
تتوّلى  التي  الشركات  خصوصاً 
إدارة مراكــز بيانــات »قد يكون 
اســتهالكها للكهربــاء موازياً 
للتيار الكهربائي الذي تستعمله 

بلدة متوسطة املساحة«.

وأوضح كوك الــذي يطمح إلى 
أن تعتمد »شبكة االنترنت على 
مصادر الطاقة املتجددة بنسبة 
%100« أن »القــرارات املرتبطــة 
في  هي  الكهربائية  بالتغذيــة 
النمّو  إلى  نظــراً  األهمية  غاية 
السريع لهذه اخلدمات من حيث 

عددها وحجمها«.
وقد قطعت غالبية الشــركات 
التكنولوجيا  مجال  في  الكبرى 
التزامــات طموحــة فــي هذا 

الصدد. 
وأبرمت فيس بوك مثالً شــراكة 
مــع غرينبيــس منــذ مطلــع 
العقد الثانــي من األلفية. وقال 
غــاري كوك الكّل يشــهد على 
التظاهرات التي تنّظم من أجل 
املناخ في لندن أو بروكسل مثال. 
وهي قد تشــّكل محّفزاً كبيراً 
قدماً.التكنولوجيــا  للمضــي 
الرقمية ال ميكــن رؤيتها بالعني 
اجملّردة أو ملســها أو سمعها، هي 

تقنيــة افتراضية لكن تأثيراتها 
فعلية .

وأكــدت كارول ماريشــال مــن 
»القطاع  أن  »داتــا4«  مجموعة 
يعمل على احلّد من بصمته في 
مجال الطاقة«. فمشّغل مراكز 
البيانات هذا الــذي له فروع في 
فرنســا وإيطاليا ولوكسمبورغ 
يقتــرح علــى زبائنــه قيــاس 
»بصمتهم في الوقت الفعلي«، 
أكان ذلك في ما يخّص استهالك 
الطاقة أو املياه أو انبعاثات غازات 

الدفيئة.
التحتيــة  البنــى  وتســتهلك 
للقطــاع طاقــة كبيــرة أيضاً 
تقتصــر  وال  إنشــائها  خــالل 
البيئية على  تداعيات القطــاع 
»اســتهالكه للطاقة«، بحسب 

ماريشال.
ومن املســائل األخرى املطروحة 
على بســاط البحث، إدارة املوارد 

املائية ومخّلفات القطاع. 
وبحســب منظمة »بازل أكشن 
نتوورك« غيــر احلكومية، يصّدر 
االحتاد األوروبي نحو350 ألف طّن 
من مخّلفات املعدات الكهربائية 
بلدان  إلى  اإللكترونية  واألجهزة 
قيد النمــّو. وجزء كبير من هذه 
بطريقــة  »يذهــب  املهمــالت 
مخالفة للقوانني«، بحســب ما 
أفاد مديــر الهيئة جيم بوكيت 

في شباط املاضي .
»شــيفت  مجموعــة  وتنــدد 
بروجيكت« بـ«الوتيرة املتسارعة 
الســتخراج املعــادن، خصوصاً 
النــادرة منها، علمــاً أن الكثير 
منهــا غير قابل إلعــادة التدوير 
بكثرة«، داعيــة القطاع الرقمي 

إلى »التحّلي باالعتدال«.

النفايات االلكترونية تؤذي البشر والطبيعة

ابتكارات العالم الرقمي تخنق وتفقر البيئة

متابعة الصباح الجديد: 

وضع 22 خبيراً في دراســة جديدة 
احمليطات  مستوى  الرتفاع  تقديرات 
جراء االحترار املناخي بحلول نهاية 
القرن احلالي وقد جتاوزت أسوأ هذه 
التوقعات ما هو متفق عليه علمياً 

اآلن.
التقديــر املرجعــي األخيــر  وكان 
للهيئــة احلكومية الدولية املعنية 
بتغير املناخ فــي العام 2014 توقع 
في أسوأ سيناريو أن يتجاوز ارتفاع 
بقليل  املتر  احمليطات  مياه  مستوى 
في نهاية القرن احلادي والعشــرين 

مقارنة بفترة 2005-1986.
في  اجلديــدة  الدراســة  ونشــرت 
األميركيــة  األكادمييــة  حوليــات 
للعلــوم وهي ال تتعــارض مع هذا 

الســيناريو احملتمــل بــل حتذر من 
احتمال ال يســتهان بــه أن يكون 
االرتفاع أكبر. وقدر اخلبراء أن يكون 
في  سنتمترا   69 االرتفاع  متوسط 
الســيناريو املتفائل مع إمكانية ان 
يصــل إلى 111 ســنتمترا مقارنة 

بالعام 2000.
على  املتفائل  الســيناريو  ويعتمد 
مئويتني  بدرجتــني  احلــرارة  ارتفاع 
مقارنــة باحلقبة ما قبل الصناعية 
)نهاية القرن التاســع عشــر( وهو 
هــدف محدد فــي اتفــاق باريس 
2015. وقد  العام  الذي وقع  للمناخ 
األرض بدرجة مئوية  ارتفعت حرارة 

واحدة منذ تلك احلقبة.
أما السيناريو غير املتفائل فيعتمد 
األمر  درجات،  احترار بخمــس  على 
الــذي يتطابق مــع امليــل احلالي 
ملفعول  املسببة  الغازات  النبعاثات 

النشــاط  عن  الناجمة  الدفيئــة 
البشري.

مســتوى  ارتفــاع  حجــم  أن  إال 
احمليطات قد يكون كبيــراً  وكارثياً 
على ما يفيد اخلبراء املشاركون في 
الدراســة. فحتى لو متكن اإلنسان 
من حصــر ارتفاع احلــرارة العاملية 
بدرجتني مئويتني قد يراوح االرتفاع 
36 و126 ســنتمترا. وفي حال  بني 
ارتفعت احلرارة خمس درجات فثمة 
احتمــال أن يتجــاوز االرتفاع 238 

سنتمترًا.
وجتمع الدراســة تقديرات 22 خبيرا 
اجلليــدي في غرينالند  الغطاء  في 
وأنتركتيــكا. ويعتبــر ذوبــان هذا 
الرئيســية  العوامل  مــن  الغطاء 
احمليطات  ميــاه  مســتوى  الرتفاع 
إلى جانــب األنهر اجلليدية والتمدد 
احلراري للمحيطــات )ارتفاع كمية 

املياه احلــارة( إال أنه األقــل قابلية 
حتسنت  اخلبراء  مناذج  لكن  للتقدير 

في السنوات األخيرة.
وكتب اخلبراء في الدراســة يقولون 
»خلصنــا إلــى أنــه مــن احملتمل 
مياه  مســتوى  ارتفاع  يتجــاوز  أن 
البحار املترين بحلــول العام 2100 
في إطــار ارتفاع كبير فــي احلرارة 
وتعرض كوكب االرض لعدة مخاطر 

وتغيرات مناخية قصوى«.
وســيؤدي ذلك إلى خســارة 1,79 
مليون كيلومتــر مربع من األراضي 
وانتقال 187 مليون نسمة للعيش 

في مكان آخر بحسب اخلبراء.
وحذر املعد الرئيسي للدراسة جوناثان 
بامبر األســتاذ في جامعة بريستول 
من أن »ارتفاع مســتوى البحار بهذا 
احلجم ســيكون له عواقــب كبيرة 

ووخيمة على البشرية«.

تقـرير

خبراء يحذرون من ارتفاع كارثي لمستوى المحيطات بحلول 2100 
تجاوز ارتفاع مستوى مياه البحار المترين جراء االحترار المناخي 

زينب الحسني

البالســتيكية  النفايات  باتــت مشــكلة 
مشكلة ليســت محلية فقط بل اصبحت 
عاملية اذ حثت الكثير من الدراسات العلمية 
العاملية على االهتمام بالبيئة والتقليل من 
التي ترمي بظاللها على  الظواهر السلبية 

العالم أجمع .
واليــوم في العراق نالحــظ الكثير من هذه 
العصر  التــي اصبحت مشــكلة  اخمللفات 
وحديــث العلمــاء ، لكن فــي بالدنا يجهل 
الكثيــرون هذه اخملاطر وتأثيرهــا وفي حالة 
عدم االكتراث بها وتراكمها بكميات كبيرة 
في البيئة ســيؤدي عاجالً أم آجالً إلى أضرار 

ومخاطر بيئية وصحية كبيرة .
فهنــاك العديد من األضرار التي تســببها 
أكياس البالســتيك التي تؤثــر بنحو كبير 
على البيئة وعلى صحة اإلنســان واحليوان، 
وبالطبع هذا التأثير سلبي، اذ حتتوي أالكياس 
البالستيكيةعلى نسب عالية من الرصاص، 
وبالتالــي فإنهــا عندما تتعرض ألشــعة 
الشــمس تخرج من تلك األكيــاس غازات 
تصنف على أنها شــديدة الضرر واخلطورة، 
كمــا أن األكياس البالســتيكية غير قابلة 
للتحلل العضوي، واحلــل الوحيد للتخلص 
منها هــو حرقهــا، األمر الذي سيســبب 
تلوثاً في املياه والهواء وســيترتب على ذلك 
اإلصابة باألمراض،إضافة إلى التلوث الزراعي 
،وللحد من مخاطر استعمال  هذه االكياس 
البالســتيكية من املهــم تبديلها بأكياس 
اخــرى كاألكياس الورقية  فهي بديل صحي 

وغير ضار. .
هي دعوة لعائالتنا الكرمية بتجنب استعمال 
هذه االكيــاس واالبتعاد عنهــا أو التقليل 

منها .
ان التقــدم احلضــاري والتكنولوجــي قدم 
منتجات من البالستيك سهلة االستعمال 
مثل األكياس البالســتيكية وبعض العلب 
سريعة وسهلة االستعمال  التي تساعدنا 
علــى نقــل أو حفــظ أو تــداول املنتجات 

الغذائية. 
فقــد باتت جزءاً مهماً فــي حياتنا اليومية 
بدءاً من مطبخ املنــزل الذي ال ميكن تصوره 
من دونهــا، ونهاية بعملية التســوق التي 
ال تكتمل من دون أن نعــود وفي أيدينا عدة 
باملشــتريات  أكياس بالســتيكية محملة 

املتنوعة.
ومن مخاطر اخمللفات البالستيكية  وخاّصة 
أالكياس، انه ال ميكن التخلص منها بسهولة، 
األمــر الذي يجعلهــا تهدد حياة اإلنســان 
والكائنات احلية األخــرى. اذ ان معظم املواد 
البالســتيكية ال تصدأ وال تتحلل بيولوجًيا 
وتبقى في البيئة لفتــرات طويلة .، اضافة 
الى انهــا مصّنعة من مشــتقات البترول 
وبعض املــواد الكميائية. ويكــون تركيبها 
الكيميائــي على شــكل جزيئــات طويلة 
ومتكررة ومتصلة مع بعضها البعض وهذا 
يؤدي إلى صعوبة حتللها في الطبيعة والذي 
يحتاج إلى مئات السنني، إضافة إلى كونها 
كتلة غير قــادرة على التحلــل فهي مادة 
ضارة قد تسبب بعض األمراض وخاصة تلك 
املصنوعة مــن مادة البولي- فينيل كلوريد« 

بحسب املواقع العلمية » .
وقد أثبتت الدراســات أن البالستيك يسبب 
مرض السرطان حتى في جرعات منخفضة 
جداً. و الضرر ال يتوقف على مرض السرطان٫ 
فقد أثبت أن البالســتيك يســبب العيوب 
اخللقية والتغيرات اجلينية والتهاب الشعب 
الهوائية املزمــن والقرحة واألمراض اجللدية 
والصمــم وفشــل الرؤية وعســر الهضم 
واختالل الكبد وضعف املناعة و بداية مبكرة 
النشاط  وفرط  والســكري  والبدانة  للبلوغ 
لدى األطفال والعديد من املشكالت األخرى 
التــي نواجهها اليوم بســبب اســتعمال 

البالستيك.

 المخلفات البالستيكية 
خطر يحاصرنا ببطء

متابعة الصباح الجديد:  
تشــير دراســة حديثــة إلى أن 
الكثير من املرضى الذين يعانون 
من حصــوات مراريــة وآالم في 
البطن ال يشعرون بتحسن كبير 
بعد اســتئصال املرارة مبا يعني 
أن تلــك العملية اجلراحية قد ال 

تكون ضرورية على الدوام.
العــالج  إرشــادات  وتوصــي 
املتبعة في الكثيــر من البلدان 
باستئصال املرارة باملنظار عندما 
يعاني املريض من ألم في البطن 
مرتبــط بوجود حصــوات، لكن 
عندمــا ال تكون احلالــة طارئة 
ليس هنــاك إجماع على املعايير 
التي يقرر األطباء على أساسها 
من هم املرضــى الذين ميكنهم 
العالج  وتلقــي  اجلراحة  جتنــب 
وإرشادات تغيير أسلوب  باألدوية 

احلياة.
وإلجراء دراســة، اختبر الباحثون 
مــا إذا كان املرضى الذين يعانون 
من مشكالت في املرارة ويتلقون 
العــالج فــي عيــادات خارجية 

سيتحســنون بنحــو أفضــل 
إذا اتبــع اجلراحــون معايير أكثر 
صرامة التخــاذ قرار اجلراحة بدال 
اجتهادات  علــى  االعتمــاد  من 

األطباء فحسب.
وتلقى 537 مريضاً من املشاركني 
فــي الدراســة رعايــة طبيــة 
تقليدية ،بينما وضعت شــروط 
خلضــوع 530 آخريــن للجراحة 
ألم  لنوبات  تعرضهم  شــملت 
ملدة  األلم  هذا  واســتمرار  حادة 
تتراوح بني 15 و30 دقيقة وامتداد 
هذا األلــم للظهــر ووجود ألم 
فــي أعلــى البطن يســتجيب 

للمسكنات.
ولم تختلف نتائج تخفيف األلم 
بني اجملموعتني إذ اســتمر لدى ما 
املرضى  باملئــة من   40 يزيد على 

بعد 12 شهراً.
لكن الشروط أسفرت عن تقليل 
في  للجراحة  من خضعــوا  عدد 
اجملموعة الثانية مقارنة باجملموعة 
األولى بفارق 75 باملئة مبا يشــير 
إلى أن اجلراحني بحاجة إلى إعادة 

النظــر في ضرورة االســتئصال 
في كل احلاالت وفي املعايير التي 
يوصون على أساســها باجلراحة، 
وفقاً للدراسة املنشورة في دورية 

)ذا النسيت(.
وقال الدكتور فيليب دو روفر وهو 
للدراسة وجراح  الباحث املشارك 
مستشفى  في  الهضمي  اجلهاز 
في  ناميخن  فــي  اجلامعي  رادباود 
هولندا إن على املرضى "أن يعلموا 
أن هنــاك احتمــاالت مرتفعــة 
بأن عملية اســتئصال املرارة لن 
تشكل حال لكل آالم البطن التي 

يعانون منها".
وأضــاف عبر البريــد اإللكتروني 
القرار  اتخــاذ  فــي  "املشــاركة 
اجلراحات  لتقليل  طريقة جيــدة 
غير الضرورية، يتعني على املرضى 
منها  يعانون  التي  األعراض  وضع 
أن  في قائمــة وعلــى أطبائهم 
يقولــوا لهم األعــراض التي من 
اجلراحة  بعد  أن تختفــي  املرجح 
واألعراض األقل ترجيحاً أو التي ال 

ميكن أن حتلها اجلراحة".

متابعة الصباح الجديد: 
من  خبــراء  دراســة  أظهــرت 
والدواء األميركية  الغذاء  وكالة 
األخطار اجلسيمة التي يسببها 
الكرميات  أنواع  شتى  استعمال 

الواقية من الشمس.
وبحســب احدى اجملالت الطبية 
أن   ، الدراســة  التــي نشــرت 
الشمســية  الواقيات  مخاطر 
املركبــات  تنبــع مــن خطــر 
الكيميائيــة العضويــة فيها، 
التي متنع وصول أشعة الشمس 
فوق البنفســجية للجلد، لكن 
دم اإلنســان يقوم بامتصاصها 

إذا ما استعملت بكثرة.
 24 الدراســة  فــي  وشــارك 
املتطوعــني  مــن  شــخصاً 
األصحــاء من اجلنســني ويبلغ 
متوســط أعمارهــم 35 عاماً. 
واقية  كرميات  املشاركون  ووضع 
في  مــرات  أربع  الشــمس  من 
اليوم ملدة أربعــة أيام، اذ غطت 
املراهم نســبة %75 من سطح 

أجسادهم.

وأظهرت النتائج، بعد أن أخذت 
عينــات مــن دم املتطوعني، أن 
املنتظم  الــدوري  االســتعمال 
مــن  الوقايــة  ملســتحضرات 
الشــمس على اجللد يؤدي إلى 
املواد  فــي محتوى  كبيرة  زيادة 
الضــارة، التــي جتــاوزت عتبة 
إدارة  الســالمة احملددة من قبل 

كاألوكســي  والدواء  األغذيــة 
وأوكتوكريلني  وأوبوبينزون  بنزون 

وإيكسامول.
وفقاً  املركبــات،  لهــذه  وميكن 
للعلماء، أن تســبب اضطرابات 
هرمونيــة لدى البشــر وتهدد 
عمل اجلهاز التناســلي إضافة 

لتأثيرها املسرطن.

خبراء يحذرون من الواقيات الشمسيةاستئصال المرارة ليست دائمًا ضرورية

قط »شرس« يعود بعد 150 عامًا من إعالن انقراضه في بريطانيا



لندن ـ وكاالت:
أكــد حــارس املرمــى البرازيلي 
أليسون بيكر أنه يستعد للمباراة 
"األكبر" في مســيرته الكروية، 
عندما يقف بني خشــبات مرمى 
فريقه ليفربول ملواجهة توتنهام 
هوتســبر في نهائي مســابقة 
دوري أبطــال أوروبــا لكرة القدم 

نهاية األسبوع املقبل.
اإلنكليزيان  الفريقــان  ويلتقــي 
في األول من حزيران على ملعب 
التابع لنادي  واندا متروبوليتانــو 
أتلتيكــو مدريد فــي العاصمة 
اإلســبانية، وذلك للمــرة األولى 
فــي تاريخ توتنهام، والتاســعة 
لليفربول الذي بلغ نهائي املوسم 
املاضي أيضا قبل أن يخسر أمام 

ريال مدريد اإلسباني 3-1.
وفي موســمه األول مع ليفربول 
بعــد انضمامــه فــي صيــف 
2018 قادما مــن روما اإليطالي، 
ســيخوض الدولي البرازيلي أول 
نهائي له في املســابقة القارية، 
الفريق على  آمال في مســاعدة 
وتعويض  الســادس،  لقبه  إحراز 
خيبة الفشــل في إحــراز لقب 
املمتاز هذا  اإلنكليــزي  الــدوري 
البطولة  أنهى  بعدما  املوســم، 
احمللية ثانيا بفــارق نقطة واحدة 
ســيتي  مانشســتر  عن  فقط 

البطل.
وقال أليسون للموقع االلكتروني 
لليفربول "مبجــرد أن انتهينا من 

الــدوري املمتــاز، كان أمامنا 20 
ال   )...( للنهائي  للتحضيــر  يوما 
أطيق االنتظار. أتطلع خلوض هذه 
املبــاراة الكبيرة. هــذه رمبا أكبر 

مباراة في حياتي".
األملاني  املــدرب  فريق  ويتواجــد 
يورغن كلوب فــي مدينة ماربيا 
الســاحلية في جنوب إســبانيا 
حيــث يقيم معســكرا حتضيرا 
للمبــاراة النهائية، بهدف تعزيز 
على  والعمل  الالعبــني  تركيــز 
لياقتهم البدنيــة في ظل عدم 
طويلة  لفترة  املباريات  خوضهم 
والنهائي  احمللي  الدوري  ختام  بني 
بخطوة  كلــوب  وقام  القــاري.. 

قبل  املاضي  املوســم  في  مماثلة 
النهائي ضد ريال.

أن  )26 عاما(  أليســون  واعتبــر 
هذا املعسكر "مفيد للتحضير، 
ومفيد بالنســبة إلينــا لنبقي 
أذهاننــا صافيــة مــن أي أمور 
خارجية )...( احلضور الى هنا مميز 
بالنســبة إلينا، يتيح لنا متضية 
وقت أطول مــع بعضنا البعض 
والتحــدث أكثــر، وهــذا مهم 
بالنسبة الى فريق يريد أن يحقق 

أمورا كبيرة".
وتابع "املناخ جميل، املناخ مثالي 
للعمــل. احلــرارة عاليــة بعض 
الشيء مقارنة مبا نحن معتادون 

عليه خالل التمارين )في شــمال 
إنكلترا(، لكنه املناخ الذي يتوقع 
أن ينتظرنا فــي مدريد، لذا األمر 

جيد بالنسبة إلينا".
األول، حافظ  وخــالل موســمه 
أليســون على نظافة شــباكه 
الدوري  21 فــي  26 مــرة، منها 
املمتاز نال مبوجبها جائزة "القفاز 
الذهبي" التي متنح للحارس الذي 
حافظ على نظافة شــباكه في 

أكبر عدد من املباريات.
أن ذلك كان  البرازيلــي  واعتبــر 
"شــرفا كبيرا، جائزة كبيرة في 
عالــم كــرة القــدم )...( اجلائزة 
أيضا  بــل  لي فقــط،  ليســت 
بجهد  عملــوا  الذين  لزمالئــي 
كبير للمحافظة على الشــباك 
نظيفة خالل املباريات. هذا هدف 

اجلميع".
وبلغ ليفربول نهائي املسابقة بعد 
حتقيق "رميونتــادا" تاريخية على 
اإلسباني في  برشــلونة  حساب 
نصف النهائي، اذ قلب خســارته 
صفر3- في إسبانيا ذهابا الى فوز 
تأهل  املقابل،  فــي  إيابا.  -4صفر 
أياكس  توتنهــام على حســاب 
)صفر- الهولنــدي  أمســتردام 

1 ذهابــا في لنــدن، 3-2 إيابا في 
أمســتردام(، علمــا بأنــه حقق 
بقلب  اإليــاب،  في  الفتــة  عودة 
تأخــره بهدفني الى فــوز متأخر 
أتاح له التأهل بأفضلية األهداف 

املسجلة خارج أرضه.

بيروت ـ وكاالت:
فرض نادي العهد اللبناني هيمنته 
علــى األلقاب احملليــة بعدما توج 
بلقــب كأس لبنان في كرة القدم 
والسادســة  توالياً  الثانية  للمرة 
فــي تاريخه، بفوزه فــي النهائي 
على األنصــار -1صفر على ملعب 

مدينة كميل شمعون الرياضية.
إلى لقب  اللقــب  العهــد  وضم 
الــدوري الذي أحرزه هذا املوســم 
أيضــاً، ليحقق الثنائيــة الثانية 

توالياً، علما بأنه بدأ املوسم بلقب 
كأس الســوبر على حساب غرميه 
األصفر  الفريق  ويأمــل  النجمة.. 
في حتقيق رباعيــة تاريخية بحال 
متكن من إحــراز لقب كأس االحتاد 
اآلسيوي للمرة األولى لنادٍ لبناني، 
وســيواجه الوحــدات األردني في 
الدور نصف النهائي ملنطقة غربي 

آسيا.
فــي املقابــل، كان األنصــار ميّني 
النفس باســتعادة طعم األلقاب 

وتعزيز رقمه القياســي في كأس 
لبنــان التي توج بلقبهــا 14 مرة 

آخرها عام 2017.
وجاءت املبــاراة قوية من الطرفني، 
برغم احلذر الذي ساد في الشوط 
االول اذ كانــت الفرص قليلة ولم 
الفرص  يختبر احلارســان. وأخطر 
كانت تسديدة جناح العهد أحمد 
زريق الزاحفة وارتــدت من القائم 
الثاني  )28(.. وفي الشــوط  األمين 
اندفع األنصار نحــو الهجوم عبر 

الســنغالي حاج ماليك تال الذي 
أقلق دفــاع العهد واحلارس مهدي 
خليل الذي تصــدى بدوره للعديد 
العارضة  تصدت  كما  الفرص  من 

لرأسية السنغالي )74(.
للعهد  الفوز  زريــق  وبعدها منح 
بتســجيله الهــدف الوحيد من 
من  بيسراه  زاحفة  قوية  تسديدة 
داخل املنطقة الى يســار احلارس 
من  عرضية  إثــر  مغنية  حســن 

البلغاري مارتن توشيف )76(.

العواصم ـ وكاالت:
 قلبت فنلندا تأخرها إلى فوز 1-3 
على كندا لتفــوز بذهبية بطولة 
العالم لهوكــي اجلليد أول أمس.. 
ولم تكن فنلنــدا، التي فازت على 
كنــدا بالنتيجــة ذاتها فــي دور 
اجملموعــات، املرشــحة في جميع 
أدوار خــروج املغلوب وتفوقت على 
الســويد حاملة اللقب وروســيا 
إلى كنــدا في طريقها  باإلضافة 

إلى التتويج.
ونالت فنلنــدا اللقب على امللعب 
ذاته في 2011.ومنح شــيا تيودور 
التقدم لكندا، التي كانت تسعى 
حلصد اللقب للمــرة 27 وهو رقم 
قياســي، في الشــوط األول لكن 
التعادل في  أدرك  أنتيــال  ماركــو 

بداية الشوط الثاني.
وأضاف أنتيال الهــدف الثاني بعد 

نحو ثالث دقائق من بداية الشوط 
الثالث ثم حســم هاري بيسونن 
أربع دقائق من النهاية. الفوز قبل 
وفي وقت ســابق احتاجت روسيا 

إلى ضربــات الترجيح لتفوز على 
التشيك وحتقق املركز الثالث بعد 
انتهــاء الوقتني األصلي واإلضافي 

بالتعادل 2-2.

ريودي جانيرو ـ وكاالت:
حتوم شــكوك حول مشاركة مارتا، 
مهاجمــة البرازيــل فــي املبــاراة 
العالم  بــكأس  لبالدها  االفتتاحية 
للســيدات لكــرة القــدم، أمــام 
جامايكا، الشهر املقبل بعد اإلعالن 
عــن تعرضها إلصابــة في عضالت 
الفخــذ اخللفيــة خالل املــران يوم 

السبت.
وأصيبــت مارتــا، الفائــزة بجائزة 
أفضــل العبة في العالــم 6 مرات 
معسكر  خالل  قياســي،  رقم  وهو 
االحتاد  أن  ورغم  بالبرتغــال  البرازيل 
البرازيلــي لم يكشــف عــن مدى 
خطــورة اإلصابة فإن املــدرب فاداو 
قال إنها قد تغيب عن املباراة األولى 
يوم 9 حزيران. وأضاف »قلقنا يتعلق 
فقط باملباراة األولى. ســننتظر في 
األيام املقبلــة، حتى يعطينا اجلهاز 

الطبــي املزيد مــن التفاصيل«.وإذا 
غابت مارتا، الذي متلك رقًما قياسًيا 
بتسجيل 15 هدًفا في كأس العالم، 
فــإن األمور ســتصبح أصعب على 
البرازيــل خــالل كأس العالم التي 

تقــام بــني 7 يحزيــران، و7 متوز في 
التي  البرازيل،  فرنســا. وســتلعب 
بلغت نهائــي كأس العالم بـ2007، 
في اجملموعة الثالثة إلى جانب أيضا 

أستراليا وإيطاليا.
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وارسو ـ وكاالت:

صعد منتخب السنغال، عمليا، 
لدور الستة عشر لبطولة كأس 
العالم للشــباب لكــرة القدم 
)حتت 20 عاما(، املقامة حاليا في 
بولنــدا، وذلك عقب فوزه الثمني 
واملستحق 2 / صفر على منتخب 
الثانية  اجلولــة  كولومبيا،فــي 
بالبطولة،  األولــى  للمجموعة 
لبولندا  التي شهدت فوزا كبيرا 

5 / صفر على تاهيتي.
وانفرد منتخب الســنغال، الذي 
تغلب 3 / صفر على تاهيتي في 
اجلولــة األولى، بصــدارة ترتيب 
اجملموعــة برصيد ســت نقاط، 
محققا العالمــة الكاملة حتى 
اآلن، متفوقــا بفــارق 3 نقــاط 
علــى أقرب مالحقيــه منتخب 
كولومبيــا، الذي يتفــوق بفارق 
املواجهات املباشرة على منتخب 
بولنــدا، صاحب املركــز الثالث، 
املتساوي معه في نفس الرصيد، 
فيمــا ظلــت تاهيتي فــي قاع 

الترتيب بال رصيد من النقاط.
وافتتح إبراهيما نياني التسجيل 
34 من  للســنغال في الدقيقة 
ركلة جــزاء، قبل أن يضيف ديون 
لوبي الهدف الثاني في الدقيقة 
85 مــن ركلــة جــزاء أخرى.في 
بولندا  منتخب  صالــح  املقابل، 
جماهيره احملبطة من خســارته 
صفر / 2 فــي اجلولة األولى أمام 
كولومبيــا، بعدما حقق انتصارا 

ساحقا 5 / صفر على تاهيتي.

يتأهــل بطل ووصيف  أنه  يذكر 
كل مجموعــة مــن اجملموعات 
الست في مرحلة اجملموعات إلى 
األدوار اإلقصائيــة، باإلضافة إلى 
أفضل 4 منتخبات حاصلة على 

املركز الثالث في تلك اجملموعات، 
ما يشير إلى أن السنغال ضمنت 

بشكل شبه مؤكد التأهل.
مباريات   4 الثالثــاء  اليوم  وتقام 
اخلامســة  اجملموعــة  حلســاب 

مباراتني، بني الســعودية ومالي 
وجنــوب أفريقيا وكوريا اجلنوبية 
بنما  السادسة  اجملموعة  وضمن 
امام  والبرتغــال  فرنســا  تالقي 

األرجنتني.

الســعودي  املنتخب  مدرب  عبر 
للشــباب، خالــد العطوي، عن 
رضاه التام مبستوى العبيه، رغم 
أمام فرنســا، في   )0-2( الهزمية 
اجلولة األولى مــن دور اجملموعات 

لكأس العالم.
وقال العطــوي، خالل تصريحات 
صحفيــة: »راٍض عمــا قدمــه 
الالعبون في مبــاراة اليوم، حتى 
وإن خســرنا، واآلن نغلق صفحة 
جديدة  صفحة  ونفتح  فرنســا 
ملبــاراة مالي«.وأضاف: »أن تلعب 
منذ الدقيقة 12 بعشرة العبني، 
أمام منتخب قوي كفرنسا، هذا 
يعنــي أن التكتيك الذي عملت 
عليــه قبل املبــاراة ســيتغير، 
ونحن لعبنا ضــد منتخب لديه 

إمكانيات عالية«.
املباراة  في  قائال: »سنركز  وختم 
القــادم  اهلل  وبــإذن  املقبلــة، 
أن  وأمتنــى  أفضــل،  ســيكون 
نستطيع الترشح للدور التالي..

واســتهل املنتخب الســعودي، 
مشواره في بطولة كأس العالم 
للشباب، باخلسارة أمام املنتخب 

الفرنسي بهدفني من دون رد.
بهدف  الفرنسي  املنتخب  تقدم 
فوفانا  يوســف  سجله  نظيف 
فــي الدقيقــة 43، ثــم أضاف 
جويــري الهدف الثانــي للديوك 
في الدقيقة 75.وشهدت املباراة، 
طرد فرج الغشيان العب املنتخب 

السعودي في الدقيقة 12.
املنتخب  الفوز، حصــد  وبهــذا 
الفرنســي أول 3 نقــاط له في 
البطولــة، فيما ظــل املنتخب 
الســعودي بــال نقاط فــي قاع 
في  الســعودية  الترتيب.وتلعب 
اجملموعــة اخلامســة مبونديــال 
الشــباب، إلــى جانــب كل من 

فرنسا وبنما ومالي.

اليوم.. 4 لقاءات في كأس العالم للشباب 

السنغال يهزم كولومبيا وتبلغ دور الـ 16 

العبو منتخب السنغال للشباب بكرة القدم

منتخب فنلندا بالهوكي
مارتا

اليسون بيكر

أدنبرة ـ وكاالت:
أصبــح ســلتيك أول فريق اســكتلندي يحقق 
الثالثية احمللية لثالثة موسم متتالية، بعد قلبه 
تأخره أمام هارتس واحرازه لقب الكأس للمرة 39 

في تاريخه السبت على ملعب هامبدن.
وكان »هوبس« في طريقه خلســارة أولى في 27 
مباراة ضمن مســابقة الكأس بعد تأخره مطلع 
الشوط الثاني بهدف االسترالي راين ادورادز )52(، 
بيد أن املهاجم الفرنســي أودسون ادوار عادل له 
مــن ركلة جزاء )62( قبل منحــه هدف الفوز في 
82.ويحوم الشــك حــول هوية املدرب  الدقيقة 
الذي سيشــرف على الفريق بعد تولي اإليرلندي 

الشمالي نيل لينون املهمة موقتا.
وبرغــم صناعة فــارق بلــغ 8 نقاط عــن أقرب 
منافســيه قبل رحيل االيرلندي الشمالي براندن 
رودجرز في شــباط املاضي واحــراز لقب الدوري 
ملوسم ثامن تواليا واخلمسني في تاريخه، تعرض 

لينون النتقادات حول اداء الفريق واسلوب لعبه.
وكان سلتيك انفق 11 مليون دوالر اميركي جللب 
ادوار قبل 11 شــهرا من باريس سان جرمان ورفع 
رصيــده هذا املوســم الى 23 هدفــا في جميع 
بلقب كأس  أيضــا  املســابقات.وتوج ســلتيك 
الرابطة على حســاب ابردين )-1صفر( في كانون 

االول.

الدوحة ـ وكاالت:
التابعــة لالحتاد القطري،  أصدرت جلنة االنضباط 
مجموعــة من القرارات، وذلك بعــد االطالع على 
تقارير املباراة النهائية لكأس األمير، والتي جمعت 

بني ناديي السد والدحيل، اخلميس املاضي.
وقررت اللجنــة، إيقاف املعز علــي العب الدحيل 
مباراة واحدة، وأصــدرت نفس العقوبة على طارق 
ســلمان العب نادي الســد.كما أوقفــت حامد 
إسماعيل العب الســد، مباراة مع غرامة 10 آالف 
ريال، وإيقاف زميلــه بغداد بوجناح مباراتني وغرامة 
قدرها 30 ألف ريال.ولفتت اللجنة، نظر نادي السد 
مع غرامة مالية قدرهــا 30 ألف ريال، وذلك لعدم 
التزام الالعبــني باخلروج في املنطقة اخملتلطة بعد 

نهاية املباراة.
وفاز الدحيل بلقــب كأس أمير قطر، بعد فوزه في 
املباراة النهائية على السد بنتيجة 4-1، في املباراة 

التي أٌقيمت اخلميس املاضي على ملعب الوكرة.

سلتيك يحرز ثالثية غير 
مسبوقة في اسكتلندا

»القطري« يعاقب 
العبي السد والدحيل
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مفكرة اليوم

بنما ـ فرنسا

السعودية ـ مالي
البرتغال ـ األرجنتين

ج أفريقيا ـ كوريا ج

كأس العالم للشباب 

فنلندا تفوز ببطولة العالم 
لهوكي الجليد للمرة الثالثة

مارتا تصيب البرازيل بالقلق
 قبل مونديال السيدات

أليسون يتطلع للمباراة »األكبر« في مسيرته

العهد يحرز لقب كأس لبنان ويحقق الثنائية



بغداد ـ الصباح الجديد:
الــزوراء  نــادي  مهاجــم  اكــد 
واملنتخب الوطني عالء عباس، أن 
الوســيط االيراني بهروز دزهبود، 
ليس وكيله وال ترتبطه اي عالقة 

به.
وكان بهروز قد صــرح بانه ميلك 
لالعب  واخلليج  اوروبا  من  عروضاً 
عالء عباس ولن يكشف عنها اال 
بعد انتهاء املوسم.وقال عباس إن 
دزهبود،  بهروز  االيراني  "الوسيط 

ليس وكيــل اعمالي وال تربطني 
به اي عالقة".

واوضــح بالقــول، "عقــدي مع 
النوارس ميتد لســنتني، وفي حال 
اراد اي فريق التعاقد معي، فعليه 
التفاوض بشكل مباشر مع ادارة 
في  سجل  حصراً".عباس  الزوراء 
6 اهداف في  دوري أبطال آســيا 
6 مباريات، فيما سجل 12 هدفاً 
بعــد مرور 29 جولــة من الدوري 

املمتاز.

إعالم شؤون األقاليم والمحافظات:
احــرز فريــق املركــز الوطني 
الرياضيــة  املوهبــة  لرعايــة 
لكرة القــدم  في صالح الدين 
االقاليم  شــؤون  لدائرة  التابع 
الشــباب  بوزارة  واحملافظــات 
والرياضــة، بطولــة رمضانية 
املوهبة  قسم  اقامها  مصغرة 
الرياضية فــي احملافظة، تبارت 
فيها اربعة فرق من االكادمييات 
الكرويــة باحملافظــة هـــي ) 

للموهبة  الوطنـــي  املركـــز 
واكادميية  باللعبــة  الرياضية 
اكادمييــة  و  املالعــب  صــدى 
االبطال واكادميية املستقبل ( ، 
لفئة البراعم من مواليد اعوام 

٢٠٠٦و٢٠٠٧.
 وانتهــت البطولة التي احيت 
في  الفضيل  الشهر  مساءات 
صالح الدين بأجواء املنافسة و 
احلماسة ، انتهت بتتويج مركز 

املوهبة باللقب.

الثاني  باملركــز  فيمــا جــاء   
اكادمييــة املســتقبل ، كمــا 
وزعت فــي ختامها العديد من 
اجلوائــز الفردية وهــي افضل 
حــارس مرمــى لالعــب امير 
نصيب  مــن  وكانت  حســني 
اكادميية صدى املالعب ، وجائزة 
املوهبة  افضل العب من مركز 
وجائزة هداف   ، مؤمتر حســني 
البطولـــة لالعـــب  مقـدام 

وقـاص.

بغداد ـ كريمة الركابي*
بغداد  محافظ  وحضور  برعاية 
اجلزائــري وحتت  الســيد فالح 
بغداد شــرف  )خدمة  شــعار 
لنا( اختتمت عصــر أول أمس 
بغداد  محافظ  كاس  بطولــة 
التطوعية خلماســي  للفــرق 
مديرية  نظمتها  التــي  القدم 
شــباب ورياضة مدينة الصدر 
وكان  التطوعي  العمل  شعبة 
الهدف منها هــو جمع الفرق 
التطوعية حتت خيمه الرياضة 
بينهم  فيما  والتالف  للتعارف 
وفق ســياق  وتنظيم عملهم 
اداري منظم مــن قبل املديرية 
احلبيبية  لبغداد  خدمة  لتقدمي 
ان  بعد  املقبلــة  االيــام  خالل 
شــاركو فــي هــذه البطولة 
10 فرق تطوعية وضمن  بواقع 
.. وقد  نظام التسقيط الفردي 
باملبادرات  احملافظ  السيد  اشاد 
واالنشــطة التــي تنظمهــا 
والتي  الصدر  شــباب  مديرية 
متتاز باالفكار املنوعة واملتجددة 
الســيما تنظيم مثــل هكذا 

بطوالت.
وقد اســتهلت البطولة بعزف 
النشيد الوطني وقراءة الفاحتة 

ترحمــا على ارواح شــهداؤنا 
االبــرار ثــم خــاض الفريقني 
النفوس  انيــس  املتنافســني 
وشــباب الفرات املبــاراة التي 
انتهــت بفــوز فريــق انيــس 
بنتيجه  اللقب  واحراز  النفوس 

 ..1-3
 كما حضــر املباراة رئيس جلنة 
الشــباب والرياضة في اجمللس 
ومعاون  الفريجي  علي  البلدي 
مدير قسم البحوث والدراسات 

فــي وزارة الشــباب والرياضة 
املنتديات  ومــدراء  كرمي فلحي 

وجمهور غفير.
وقد اختتمــت البطولة بتوزيع 
الكؤوس واملداليات على الفرق 
الفائزة من قبل مدير شــباب 
ورياضة مدينة الصدر الســيد 
والســادة  اجلزائــري  حســام 

الضيوف.

* إعالم شباب الصدر

بغداد ـ الصباح الجديد:

تقام اليــوم الثالثاء 4 مواجهات، 
ضمن اجلولة العاشرة من املرحلة 
الثانيــة لــدوري الكــرة املمتاز، 
فملعب الشــعب الدولي يشهد 
لقاء اجلويــة وأمانة بغداد، ويقود 
املبــاراة احلكام محمد ســلمان 
فرج  وحسني  علي  ومؤيد محمد 
واحمــد داود، فيما تقــام مباراة 
والطلبــة في  الوســط  نفــط 
بتحكيم  األوملبي  النجف  ملعب 
علي صباح وحيدر عبد احلســن 
زغير،  وعلــي  تركــي  وحســني 
وجتــرى مباراة احلــدود والديوانية 
في ملعب التاجــي بادارة احلكام 
حســني  وخالد  صبحي  امجــد 
رياض،  وســفيان  كامل  ومحمد 
ويلعب فريق احلســني والشرطة 
بقيادة  االف،  اخلمسة  ملعب  في 
ســالم عامر واحمد صباح وكرار 

احمد وسنان فاخر.
وتختتم مباريــات اجلولة يوم غٍد 
اربيل  باقامة مباراتــي  االربعــاء 
االول  ملعــب  فــي  والســماوة 
ويقودها يوســف ســعيد وامير 
داود وجيا صــالح وزانا عبد اهلل، 
والــزوراء فــي ملعب  والنفــط 
الصناعــة بتحكيــم زيــد ثامر 
وواثق مدلل وبشار نوفل ومنتصر 

خليل.
وحســم التعادل اإليجابي مباراة 
الكهرباء وامليناء )1-1(، مساء اول 
أمس ، على ملعب التاجي، ضمن 
الـــ29 من الدوري  افتتاح اجلولة 
الكهرباء  املمتاز.ســجل هــدف 
العبه حســن عاشور، ليرد امليناء 
بهدف التعادل عن طريقه العبه 

محمد شوكان.
بكل  املباراة  الفريقان  وتقاســم 
شــيء حيــث فــرض الكهرباء 
األول  الشــوط  على  ســيطرته 
الدقيقة  في  التقدم  وأحرز هدف 

12 عبر املدافع حســن عاشــور 
منطقة  خــارج  من  بتســديدة 

اجلزاء.
املينــاء محمد  وحــاول العــب 
شــوكان لكن كرته مرت بجوار 
القائــم، فيمــا أضــاع العــب 
الكهربــاء احملتــرف الكاميروني 
موجنــي كرة رأســية.ولم يكتب 

النجاح،  لرأســية مراد محمــد 
األول  الشــوط  الكهرباء  فأنهى 

متقدًما بهدف من دون رد.
 في الشــوط الثاني، دخل امليناء 
بأفضلية واضحة ترجمها بهدف 
املهاجــم محمد  ســريع عبــر 
في  استقرت  بتســدية  شوكان 
شباك الكهرباء عند الدقيقة 52 

من املباراة.وحاول مدرب الكهرباء 
اســتعادة زمام املبادرة من خالل 
الفريق  منحت  التــي  التغييرات 
أفضلية لكن دون أهداف لتنتهي 

املباراة بالتعادل بنتيجة )1-1(.
 وبذلــك التعادل رفــع الكهرباء 
رصيده إلى النقطة 31 في املركز 
الـ14 فيما رفع امليناء رصيده إلى 

النقطة 30 في املركز الـ16.
د إبراهيم ســالم،  من جانبه، أكَّ
أنَّ فريقه  مدرب حراس النجــف 
فــي  منافــس  أي  يخشــى  ال 
الدوري، لكنَّنا نخشــى األخطاء 
التحكيمية القاتلــة التي باتت 
متكــررة.. وأضــاف »ال نقلق من 
بقدر  ميســان  نفط  مواجهــة 

التحكيم،  مســتوى  يقلقنا  ما 
وخشيتنا أن تتكرر األخطاء التي 
باتــت تؤثر علــى األندية وتصادر 
ثائر  »املدرب  الفريق«.وتابع  جهود 
ز متاًما على الطريقة  جســام، ركَّ
التــي يعتمدها نفط ميســان، 
ونعرف جيًدا مفاتيح لعب الفريق 
املنافس، والــذي يضم مجموعة 
طيبة مــن الالعبني، لكن فريقنا 
بالنقاط  العــودة  علــى  عــازم 

الثالث«.
يحظى  ميســان  »نفط  وأوضح 
بدعم جماهيري كبير، خاصة في 
ملعبه، لكن الفوز بالنســبة لنا 
سيقربنا كثيرًا من املراكز اخلمس 
األولــى، وعليه ســيكون هدفنا 

النقاط الثالث«.
في حني، يرى أحمــد عبد اجلبار، 
أنَّ  الكهربائية،  الصناعات  مدرب 
هاجس الهبوط ســالح ذو حدين 
فتــارة يكون حافــزًا لالعبني من 
أجل العطاء، ومرة أخرى يؤثر على 

العطاء.
»مواجهة  اجلبــار:  عبــد  وقــال 
فريقنا أمــام الكرخ صعبة كون 
الدوري  املنافس من أفضل فــرق 
بتطبيــق الواجبات ويلعبون كرة 
قدم حديثة وفريق شــبابي يعج 
حالة ضغط  في  لكننا  باحليوية، 
مستمر في مســاعينا لالبتعاد 
بالهبوط«. املهــددة  املناطق  عن 

املناطق  أنَّ »تواجدنا فــي  وبــنيَّ 
املهــددة بالهبــوط أحيانًا يكون 
عامــالً إيجابًيا ويدفــع الالعبني 
لتقــدمي كل مــا لديهــم ومرة 
أخرى يكون أشبه بهاجس يقلق 

الالعبني ويؤثر على عطائهم«.
وأضاف »نسعى دائًما ألن نخفف 
ا  نفســيً ونعدهم  الالعبني  على 
للمبــاراة، كون أن الــدوري مازال 
يحتفظ بـ 10 جــوالت أي ثالثني 
نقطــة قد تغيــر املوازين خاصة 
في ظــل تقارب األنديــة برصيد 

النقاط«.

الكهرباء يتعادل إيجابيا امام الميناء

اليوم.. 4 لقاءات في الجولة العاشرة لدوري الكرة الممتاز
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كاتانيتش يعلن قائمة 
األسود لودية تونس

الكرخ يكرم مدربه 
كريم سلمان

بطولة رمضانية في ذي 
قار دعمًا لمونديال قطر 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن مــدرب املنتخــب الوطني ستريشــكو 
كاتانيتــش، عن قائمــة اســود الرافدين التي 
ســتواجه منتخب تونس خالل شــهر حزيران 
املقبل. وسيخوض املنتخب الوطني مباراة ودية 
امام مضيفه تونس في السابع من شهر حزيران 
املقبل، حيث كان من املفترض ان يخوض مباراة 
اخرى امام ليبيــا، لكن احتاد االخيــر اعتذر عن 
خوض اللقاء بســبب االوضاع االمنية في بالده.
كاتانيتش استدعى 23 العباً خلوض املباراة وهم: 
في حراســة املرمى: جالل حسن، محمد حميد، 

محمد صالح.
خلط الدفاع: احمد ابراهيم، ســعد ناطق، ميثم 
جبار، عدي شــهاب، ضرغام اسماعيل، حسام 
كاظم، عالء مهاوي، ســامح سعيد، مصطفى 
محمد.. وفي خط الوسط: احمد ياسني، جسنت 
ميرام، حســني علي، همام طارق، امجد عطوان، 
كرار نبيل، احمد جالل، محمد قاسم.. وفي خط 
الهجوم: عــالء عباس، مهند علي »ميمي«، امين 

حسني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت الهيئة االداريــة لنادي الكرخ، تكرمي مدرب 
الفريق الكروي عبد الكرمي ســلمان بعد النتائج 
املميزة التي حققها فريــق الكناري في الدوري 

املمتاز.
وذكــر النادي عبــر موقعه الرســمي، أنه »بعد 
النتائــج املتميــزة التي حققهــا الكناري حتت 
قيادته، الهيئة االدارية لنادي الكرخ تكرم الكابنت 
القدير عبد الكرمي ســلمان مببلغ مالي، تثمينا 
وعرفانا لدوره الكبير في صنع جيل من الالعبني 
الشباب ومنافسة الكرخ في املريع الذهبي لفرق 

الدوري املمتاز«.
وتابــع أن »التكرمي ياتي ايضــاً لتحقيق التعادل 
ضد نادي الشرطة املتصدر قبل الفوز على اندية 
الزوراء والطلبة، كل التوفيق للكابنت اخللوق وكل 
اعضاء اجلهاز الفني وكذلك الالعبني في مشوار 
منافسات الدوري«.ويقدم فريق الكرخ مستويات 
مميزة في الدوري املمتاز، حيث يحتل املركز الثالث 

برصيد 53 نقطة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
انطلقت قبل أيام بطولة مصغرة لكأس العالم 
في مدينة النصر التابعة حملافظة ذي قار بالعراق، 

دعما ملونديال قطر 2022.
وســعى بعض الشــباب في احملافظة، إلى دعم 
قطر التي تســتضيف أول مونديــال يقام على 
أرض عربيــة في تاريخ البطولــة العريقة التي 
انطلقــت عام 1930، وذلك مــن خالل البطولة 
التــي شــارك فيهــا 22 فريقا أطلــق عليها 
أســماء بلدان الوطن العربي.وتقام منافســات 
البطولــة الرمزية على ملعب خــاص، إذ تقوم 
عليها مجموعة شــبابية تنشــط في مجال 
إلى جانب  والرياضية  الترفيهية  األفكار  تطبيق 

األنشطة اخليرية واإلنسانية.
وقال مسؤول اللجنة املنظمة وصاحب الفكرة 
مرتضى توني ملوقع »اجلزيرة نت«، إن »الهدف من 
إطالق أســماء الدول العربية على البطولة هو 
إظهار وحدة الشباب العرب مع قطر، ودعمهم 
لتنظيمها كأس العالم األول باملنطقة، مشيرا 
إلى مشاركة بعض الفرق من محافظات بعيدة 
منها البصــرة وبغداد«.وأضــاف توني أن »فريق 
لبنان بالبطولة ميثلــه مجموعة من اللبنانيني 
الذيــن يعملــون في حقــل الغــراف النفطي 
وأعجبتهــم الفكــرة فقــرروا املشــاركة في 
البطولة«. وأشار إلى أن »املشاركني في البطولة 
من محبــي الرياضة وكرة القــدم، وال يوجد أي 

العب محترف حرصا على تكافؤ الفرص«.

بغداد ـ الصباح الجديد:

برغم أنَّه عمل في ظروف معقدة، ووصفت 
املعاناة  بأنَّ عمرها قصير بحكم  مهمته 
التي أدت الستقاالت كثيرة سابقة ملدربني 
ســبقوه في املهمــة، لكــن رزاق فرحان 
وجهازه املســاعد، حتــدوا الصعوبات في 
قيــادة فريق الديوانية  الــذي مر بظروف 
صعبة وشــهد مالكه التدريبي تغييرات 
اسهمت في تراجع الفريق في ترتيب فرق 

الدرجة املمتازة للموسم احلالي.
وجنــح رزاق فــي قيــادة الفريــق من ذيل 
الترتيــب للوصــول للمناطــق الدافئة، 
وبرغم أنَّ املشكالت املالية ما زالت قائمة 
لكن الفريق يســير بخطوات واثقة.. رزاق 
فرحــان يتحدث على وضعــه مع الفريق 
التدريبي.. في حوار جاء على  ومستقبله 

النحو التالي:

* هــل كنــت تتوقــع اســتمراركم مع 
الفريق؟

فــي أول 3 أيام من العمــل، ُكنَّا نتوقع أنَّ 
عملنا لن يســتمر أكثر من 3 أســابيع، 
الذين  املدربني،  وسيتكرر معنا ســيناريو 
ســبقونا للظروف املاليــة الصعبة التي 
يعيشها النادي، وعدم توفر املناخ السليم 

للتدريب.
لكنَّنا دخلنا في حتٍد مع أنفســنا بضرورة 
انتشــال الفريق وحتدي الظــروف وإخراج 
الالعبــني مــن احلالــة النفســية التي 
مســتحقاتهم  تأخر  جرَّاء  يعيشــونها 
املاليــة ، وهذا هــو االصــرار بعينه على 
التدريبية  واثبات املقــدرة  النجاح  حتقيق 

وسط ظروف صعبة جدا.

* لكنكــم تركتــم عدًدا مــن الوحدات 
التدريبيــة ولوحتــم باالنســحاب من 

املهمة؟
االنســحاب كان إشــارة، وهــي طريقة 
لالعتراض على الوضع الذي مير به الفريق، 
ودعوة حلل األزمة املالية السيما وأن اجلهاز 
الفني والالعبني لم يقصروا في واجباتهم 
وقدموا موسًما اســتثنائًيا رغم أن ما مير 

به النادي.
 لكــن الالعبــني التزموا بشــكل كبير 
على  وحتاملوا  الفنــي،  اجلهاز  بتوجيهات 
أنفســهم برغم العوز املالــي، الذي يؤثر 
على الالعبــني معنويًا   بدرجــة كبيرة، 
ومعلــوم ان الدعم املالي ضــرورة لنجاح 
اي فريق يشــارك فــي دوري الكرة املمتاز، 
حيث يتحمل الســفر والترحال واالنتقال 
بني املالعب املوزعة في شــتى احملافظات، 
إلــى جانب عقود وراتــب الالعبني واملالك 

التدريبي واجلوانب األخرى.

* ما هي أسباب األزمة املالية؟
النادي متعاونة وتسعى  إدارة  أنَّ  احلقيقة 
حلل األزمــة لكن األمور أكبــر من طاقة 
اإلدارة وهناك جفاء مــن احلكومة احمللية 
املتمثلة مبجلس احملافظة الذي تعامل مع 
الفريــق بجفاء، الفريــق يحتاج إلى دعم 
كبيــر لتعزيز موقفه فــي الئحة الدوري 
املمتاز، عناصرنا شبابية ونراهن على روح 
االصرار لدى الالعبني في املباريات املقبلة 
لتحقيــق النجــاح والتقدم في ســلم 

الترتيب.
وبرغم النتائج املميزة، لكن مازال الوضع 
على ما هو عليه ونخشــى انهيار الفريق 
بأي حلظــة ألن تأخر احلقــوق املالية بات 
حديــث اجلميع وحاولنــا مــرارًا وتكرارًا 
مبطالبة الالعبني بالصبر لكن احلال وصل 

ملرحلة ال تطاق.

* شــكلت مع املدرب املســاعد حسام 
فــوزي ثنائًيا مميًزا.. هل سيســتمر هذا 

الثنائي؟
البد من اإلشــارة هنــا إلــى أن لالعبني 
دورًا كبيــرًا في جناح مهمتنــا من خالل 
التزامهم، وتطبيق الواجبات، وترك اجلانب 
املالي خلف ظهورهــم والتركيز في كل 

مبــاراة، باإلضافــة إلى الطاقــم الفني 
املساعد.

أما حســام فوزي فمنذ زمــن بعيد، منذ 
أن كنــا العبــني ونحن أصدقــاء وقريبني 
على بعضنا، وتواجده في الطاقم الفني 
أضاف لنا الكثير وعن املستقبل ال نعرف 
ماذا ينتظرنا، لكننا نحاول االستمرار مع 
بعضنا، ولدينــا الكثير في عالم التدريب 
لو توفــرت لنا ظروف افضــل، لكننا نثق 
بقدراتنا في مهمتنــا مع فريق الديوانية 
املثابر لقيادة غلى تســجيل جناحات في 
االدوار املقبلــة والتقدم في الئحة الدوري 

املمتاز.

* هل تلقيتم عروًضا من أندية أخرى؟
بصراحــة وصلتنا عــروض لكننا نرفض 
احلديث والتفاوض مع أي فريق واملنافسة 
قائمة. ما زلنا نرى أن مهمتنا مع الديوانية 
لم نحقق من خاللها كل طموحنا، ونركز 
علــى املباريات املتبقية لنهاية املوســم، 
وحينها العروض تأتي، ولكل حادث حديث، 
فليس من املقبول التفــاوض مع نادٍ آخر، 
وفريقنا مستمر باملنافســة  في الدوري 
املمتــاز، هدفنا حاليــا يتركز على حتقيق 
النجاح وكســب النقاط من اجل القفز 
إلى موقع افضل فــي ترتيب فرق الدرجة 

املمتازة.

نجحنا في المهمة بدليل تقدم الفريق في الئحة الترتيب
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جمال جصاني

مــع كل زوبعة فــي فنجان الفيســبوك وباقــي مواقع 
التواصل االجتماعــي؛ تتأكد لي حقيقــة فقداننا )ومن 
شــتى الشــرنقات العقائديــة الضيقة( ألحــدى أكثر 
اخلصائص التي ارتقت بســالالت بنــي آدم أي )االصغاء(. 
وســط طفح من الصراخ والشتائم واللعنات وما توارثناه 
من ترســانة شيطنة اآلخر اخملتلف، تنزوي منكمشة اآلراء 
الرصينة واملســؤولة والعابرة في حياتنــا الواقعية منها 
أو االفتراضية. مشــهد غرائبي مــن الصخب والضجيج 
واخلطابــات الدخانية املتخصصة بإعــادة انتاج غيبوبتنا 
املبجلة، حيث اجلميع يعرف كل شــيء عن كل شــيء، ال 
أحد منهم يلتفت ملا قاله سقراط: )كل ما أعرفه.. انني ال 
أعرف شيئاً(. هذا الطفح من الثقة الزائفة واالعتداد باآلراء 
الضحلة واشباه املعلومات املتنافرة وطبيعة األشياء، هو 
ما مييز اخمللوقات التي مــا زالت عاجزة عن معرفة حقيقة 
فقدانهــا لنعمة االصغاء، والتي تقــف خلف ما انحدرنا 
اليــه من بؤس وركــود واجابات وكبســوالت جاهزة لكل 
زمان ومكان. وقد كشــفت مواقع التواصل احلديثة وبنحو 
خاص في الفيســبوك عن ذلك بوضوح تام، حيث غالبية 
زبائنــه العراقيــني واملتجحفلني معهم بهــذه "النعمة 
املهجورة" ليس ال يصغون وحســب بل ال يريدون التعرف 
الى بؤس وضحالة املعرفة واملعلومات التي يعتمدونها في 

فتوحاتهم الفيسبوكية الظافرة.
مــا يجري على تضاريــس العالــم االزرق )االلكتروني( 
ومواقعه ومنصاتــه، يعكس حقيقــة امكاناتنا في 
العالم الواقعي، وما استعمالنا البائس لهذه التقنيات 
الراقية، اال دليل على ما نحن عليه مادياً وقيمياً، حيث 
املعايير املقلوبة ومنظومة القيم العابثة التي تشــرع 
األبواب لشــتى أنواع التجاوزات واالنتهاكات لبعضنا 
البعض اآلخر، مــن دون االلتفات الــى منزلة ومكانة 
األشــخاص وقيمتهم املعنوية واملعرفيــة والعلمية، 
وقد اطلعت شخصياً على الكثير من ذلك، حيث يتم 
التجاوز على شــخصيات اجتماعيــة ودينية وعلمية 
بارزة من قبل نكرات لم تعرف ســيرتهم الشخصية 
معنى املعرفة واالصغاء يوماً. كما ال يقتصر األمر على 
ذلــك اجلاهل وتأثيره احملدود، بل األشــد فتكاً جنده عند 
اشــباه املتعلمني واملثقفني والسياسيني واإلعالميني 
واملنتســبني زوراً وبهتاناً لنادي )االنتلجينســيا(، ممن ال 
يكلفون أنفسهم في متحيص ما يجترونه من ديباجات 
وســرديات وســكراب معطيات واعتقادات، ال تصمد 
اغلبها أمام بديهيات عالم صــار فيه "عمر املعلومة 
أقصر من عمر الفراشة". عقول وارواح متخمة بالقيم 
العدوانية وكراهة اآلخر اخملتلف، ســتبقى عاجزة عن 
فك طالســم وضعها الراهن وعلل تصدرهم من دون 
خلق اهلل لقائمة البلدان األكثر تخلفاً وفشالً وفساداً، 
في عالم حولته الثورات العلمية والقيمية واالستثمار 

االمثل بنعمة االصغاء الى قرية.
في الوقــت الذي تطوي فيــه اجملتمعات والــدول التي 
اكرمتهــا األقــدار بااللتفات ملثل هــذه النعم؛ املراحل 
التاريخية من احلداثة الى مــا بعدها، تتخبط مضاربنا 
املنحوسة وسط مناخات وشروط عصور ما قبل املغفور 
له كوبرنيكوس. ما زالت قوافل القرن الســابع الهجري 
من الســدنة واالوصياء تبسط سطوتها على الغالبية 
العظمى ممن يتوهمون أنفســهم انهــم "مواطنون" 
مــن دون االلتفات الى شــروط هذا العنــوان احلضاري 
والذي اكتسبته سالالت بني آدم بعد مشوار طويل من 
الكفاح ضد محاكم التفتيش واخلنوع للسدنة وأعداء 
استعمال االنسان ملواهبه واســتعداداته الفطرية. ما 
جرى في العراق زمــن النظام املباد، يتواصل اليوم خلف 
واجهات ومبــررات جديدة، وهذا يتنافــر متاماً وطبيعة 
العراقيــني واســتعداداتهم الفطرية وشــغفهم في 
االنتصار للعقالنية والعدل االجتماعي والتي أشار اليها 

اجلاحظ قبل أكثر من الف عام... 

ومضــة

االصغاء.. نعمة مهجورة

أكــدت الفنانــة رجــاء 
حالتهــا  أن  اجلــداوي 
الصحية مستقرة، وأنها 
ارتفاعا  تعانــي  كانــت 
طفيفا فــي ضغط الدم 
الشديد  االرتفاع  بسبب 
فــي درجــة احلــرارة في 
ومع  املاضيني،  اليومــني 
الصوم  علــى  إصرارهــا 
باإلعياء.  شــعور  نتــج 
تصريح  فــي  وأضافــت 
خاص لها أن ابنتها أميرة 
أصرت علــى اصطحابها 
في  املستشفيات  ألحدى 
لالطمئنان  املهندســني 
وإجراء  علــى صحتهــا، 

الفحــوص  بعــض 
جميعها  جــاءت  والتي 
املقرر  مطمئنــة، ومــن 
املستشــفى  تغــادر  أن 
قريبا. وشــكرت اجلداوي 
وأصدقاءها  جمهورهــا 
بكلمات  أحاطوها  الذين 

احلب.

نبيلة  النجمــة  ذكــرت 
تزور  تــزال  ما  أنها  عبيد 
القدمية شبرا،  منطقتها 
بداخلها  حتتفــظ  وأنها 
أيام  الطفولة  بذكريــات 
قلبها،  في  هناك  رمضان 
تزيني  في  تشارك  وكانت 
الشارع وتخرج بالفانوس. 
حلولها  خــالل  وأضافت 
ضيفــة علــى برنامــج 
عالنجم"،  "التوصيلــة 
أن آخــر عمل شــاركت 
رمضان  شــهر  فــي  به 
"العمة  مسلســل  كان 
نــور" وكان عمال جميال، 
جنمة  بأنهــا  وصرحــت 
سينما، وإذا عرض عليها 
اسمها  تناســب  أعمال 
فورا،  ســتقبل  وقيمتها 

وأنها تعمــل حاليا على 
رواية وجتســد شخصية 
ولن تصرح  بدور غريــب، 
حتى  حالًيا  تفاصيل  بأي 
وقالت  العمــل.  يكتمل 
دراما  فــي  غيابها  عــن 
تتابع  ال  "إنهــا  رمضان، 
أعمــاال بنحو مســتمر 
برمضان بسبب اإلعالنات 
في  الكثيرة  والفواصــل 

أثناء عرض املسلسالت.

كشــف الفنــان أحمــد 
من  الكثير  عــن  فهمــي 
وعــن  الفنيــة،  أســراره 
الواد  مسلســله اجلديــد 
معرباً  الشــحات،  ســيد 
عــن ســعادته بنجاحــه 
وردود األفعــال اإليجابيــة 
من اجلمهــور، متطرًقا في 
الصحفيــة،  تصريحــات 
عما يشــاع عــن "غيرته" 
"أكرم  الفنــان  جنــاح  من 
حســني"، مؤكــًدا، أنه ال 
يغار من جناحه، وأنه سعيد 
بهذا النجــاح، ومعبرًا عن 
اعتزازه مبشــاركتهما معا 
املدام”.  “ريح  في مسلسل 
بنجاح  ســعيد  وأضــاف: 

صديقــي العزيــز أكــرم 
رائع  حســني فهو انسان 
وفنان موهوب يستحق كل 
ما حققه، ولم أشعر يوًما 
بالعكس،  منه  بالغيرة  ما 
بنجــاح  جــدا  فرحــت 
الذي  "الوصية"  مسلسل 
قدمــه العــام املاضي مع 

أحمد أمني. 

رجاء الجداوي

احمد فهمي

نبيلة عبيد

أخبــارهــــــــــم
سمير خليل

ميتــاز شــهر رمضــان بشــخص 
يدعى الدمــام، والذي ينادي بالناس 
لتناول وجبة الســحور، يسمى في 
مصر املســحراتي، ويطلقون عليه 
اســم النفار في بــالد املغرب، وفي 
دول اخلليــج العربــي يطلق عليه 
القرقيعــان إضافة إلى تســميات 

شعبية أخرى. 
والدمــام صــورة ال يكتمل شــهر 
ارتباطا  رمضان من دونهــا ويرتبط 
وثيقا بتقاليدنا الّشــعبية ، فقبل 
اإلمســاك بســاعتني يبدأ جولته 
اّلليلية في األحياء الّشعبية مناديا 
وموقظاً أهاليها على صوت طبلته، 
وعادة مــا يكون النــداء مصحوباً 
ببعــض التهليــالت أو األناشــيد 
الدينيــة، ومع تقــدم الزمن وتطور 
واملتغيرات  والتكنولوجيــا  اجملتمع 
بدأت  األمنية،  واالوضاع  السياسية 
واختفى  تغيب،  الشــخصية  هذه 
الدمام من معظم األحياء، لتظهر 
فــي احيــاء أخــرى تأبى نســيان 

تقاليدها.
فــي احدى ليــال رمضــان التقينا 
كانوا  الشــباب  مــن  مجموعــة 
يحملون طبال كبيرا ونقارة ويدعون 
الناس لالســتيقاظ وتنــاول وجبة 
السحور، حتدثنا الى رئيس اجملموعة 
امير حمزة الشمري الذي قال: نعمل 
منذ خمس ســنوات وتوارثنا املهنة 
من الشــيخ بشــير الفتالوي، وهو 
الكسرة،  املسؤول عنا في منطقة 
واحلمد هلل لم تواجهنا اي مشكلة، 
بل على العكس بنينا عالقة طيبة 
مع الناس الذين باتوا يســألون عنا 

ويطلبون حضورنا. 
وتابــع: نعمل طواعيــة وال نتلقى 
دعما ماديا من اي جهة، والدمامني 
متوزعــون على عــدة مناطق في 
بغــداد، فنحــن مثال جنــول ثالثة 

مناطق ســكنية. موجــود الدمام 
ايضا في احملافظات، وحسب علمي 
فان مدينة النجف االشرف تكتفي 
بالنداء من خالل اجلوامع عوضا عن 

الدمام.
"الدمــام"  نســتعمل  ويضيــف: 
والنقــارة فــي عملنا فقــط، اما 
اآلالت االخــرى التي تدخل في عمل 
الدمــام فهــي اجتهــادات مثيرة 
للجدل، فاستعمال البوق ليال يزعج 
بالطقوس  تتعلق  ومهمتنا  الناس، 
التراثية، والغاية ليست اقامة حفل 

موسيقي.
تذكر املصادر ان مهنة الدمام ظهرت 

أول مرة في بغــداد في زمن الدولة 
فن  البغداديون  ابتكر  اذ  العباسية، 
احلجــازي )القومة( وهــو من فنون 
بالغناء  الشعبي ومتخصص  األدب 
في ســحور رمضان. وتشير املصادر 
التاريخيــة الــى إن بغــداد كانت 

تستعني بشتى اآلالت املوسيقية.
وكان لكل زقاق في البالد مســحر 
يضرب الطبل إليقاظ الناس لتناول 
الطعام والصالة قبل بدء يوم صوم 
جديــد، حتــى ان اصواتهم كانت 
كما  لكثرتهــم،  احيانا  تتقاطــع 
ارتبطت مهنة الدمام بأسماء ظلت 
متارسها ســنوات طوال مثل احلاج 

رســول، أشــهر دمام في منطقة 
الكرخ رحمه اهلل.

يذكــر انه خــالل تصاعــد اعمال 
السلطات  اضطرت  سابقا  العنف 
العراقية الى فرض حظر جتوال على 
معظــم املدن، بدءا مــن منتصف 
الليل وحتى ساعات الصباح االولى، 
غير انها استثنت الدمام من احلظر، 
ومع ذلك فان هذه العمل التطوعي 
ليس بسبب  بالنسيان،  بات مهددا 
الوضع االمني فحسب، وامنا بسبب 
ومفاهيم  تقنيــة  وســائل  دخول 
جديــدة جعلت من هذه العمل في 

عداد التراث ليس اال. 

الصباح الجديد - وكاالت:
يشتهر اليابانيون باحلرص على النظام 
خاصة عند ترتيب األسرة في الصباح، 
لكن قواعد السلوك هذه ذهبت أدراج 
الرياح خالل منافسات التأهل لبطولة 

غير معتادة، هي معركة الوسائد.
وأقيمــت املنافســات فــي مدينــة 
إيتــو الصغيرة التي تبعــد نحو 150 
العاصمة  من  اجلنــوب  إلى  كيلومترا 

طوكيو.
وشاركت فرق من شتى أنحاء املنطقة، 
للتنافس في احلــدث الذي أصبح من 

أكثر الفعاليات غرابة في اليابان منذ 
عام 2013.

وتعتمــد اللعبة التي بدأها طلبة في 
املــدارس الثانوية مبقاطعة شــيزوكا 
على تقليد قدمي، هو القتال بالوسائد، 
بغيــاب رقابــة الكبار مــن األهل أو 

املعلمــني، في أثنــاء املبيت عند 
الرحالت  خالل  أو  األصدقاء 

املدرسية.
وتبدأ اللعبة بخمسة 

يتظاهرون  العبــني 
جميعهــم  بــأن 

فراش  على  األغطيــة  حتت  "نائمون" 
يابانــي تقليدي، إلى أن تنطلق صفارة 
البــدء فيقفزون واقفــني فجأة ليبدأ 

التراشق بالوسائد.
وعلــى غــرار ألعاب مثل الشــطرجن، 
فــإن الهــدف مــن اللعبــة، حماية 

"امللك" فــي كل فريق مــن اإلصابة 
بالوســائد فيما يحاول أفــراد الفريق 
إصابة ملــك الفريــق املنافس خالل 
أشــواط من دقيقتــني، وميكن لالعب 
واحد من كل فريق اســتعمال غطاء 

السرير كدرع للحماية.
ويقــول كازوتيــرو تاكيغــاوا، أكبــر 
الالعبني املشــاركني سنا " 75 عاما": 
"يتواصــل الفريق منذ فتــرة طويلة 
بفضل أنشــطة املضمــار وامليدان". 
كل أفراد فريقــي متزوجون وأحضروا 

أطفالهم وأسرهم لالستمتاع".

"حرب الوسائد" مستمرة في اليابان

الدمام.. زائر سنوي يعلن حضوره الطبل

املسحراتي

الصباح الجديد - وكاالت:
حلت النجمة غادة عبد الرازق ضيفة 
على برنامج »رســايل«، مع جيهان 
عبداهلل على جنــوم أف إم، للحديث 
عن دورها في املسلسل الذي يعرض 

حالًيا »حدوتة مرة«.
واكدت أن مسلسل حدوتة مرة يعد 
شكال جديدا ونوعية جديدة بالدراما 
التلفزيونية، اذ تقدم فيه دور الشــر 
الناجت عما مرت به الشــخصية من 
أحداث خالل املسلســل، فضاَل عن 
أنها على حســب قولها قد غيرت 
من شكلها، ومتنت بأن يلقى إعجاب 

اجلمهور.
وأضافت: »حياتــي تغيرت بأحفادي، 
اشــعر انهم جزء منــي، يذكروني 

بنفســي عندما اشاهدهم يقفون 
امام املرآة ويغنون ويرقصون.

"إلهام  للفنانــة  رســالة  ووجهت 
شــاهني" تعبر فيها عن حبها لها، 
وصرحــت بأنــه ال توجــد خالفات 
مطلًقــا بينهمــا، وأعربــت عــن 
زكي  بالراقصة ســهير  إعجابهــا 

وحبها الشديد لها.
وحتدثــت عــن ان اهــم اعمالهــا 
والذي  األولى"،  "الســيدة  الدرامية 
تفتخر به كثيرًا، كما تعد مسلسل 
الكابــوس مــن أهم أدوراهــا، وعن 
إمكانية مشاركتها بعمل يجمعها 
بالفنانــة هيفاء وهبــي، ذكرت بأن 
هذا صعــب احلدوث ألن لكل منا له 

جنوميتها اخلاصة.

وعن األدوار التــي تتمنى القيام 
بهــا صرحت غادة عــن رغبتها 
دور  تــؤدي  أن  فــي  الشــديدة 
حتشبســوت أو شــجرة الــدر 
ولكنهمــا يحتاجــان إلى إنتاج 

ضخم.
وقالت ان الشخصية التاريخية 
التــي تــود مقابلتهــا، الفنان 
رشــدي أباظــة الــذي كانت 

تتمنى الوقوف أمامه.

غادة عبد الرازق تتمنى 
لقاء رشدي اباظة

الصباح الجديد - وكاالت:
وجهت اتهامات بالنصب لنجم نادي 
يوفنتــوس لكرة القــدم، البرتغالي 
ترويجه  بعــد  رونالدو،  كريســتيانو 
ملنتجات رياضيــة مزيفة غير فعالة 

ووهمية.
لياقة  "رونالدو" منتجــات  ويدعــم 
يابانية، وهي  تابعة لشــركة  بدنية، 
عبارة عن أحزمة يزعم أنها قادرة على 
تشكيل عضالت البطن السداسية، 
مــن دون بذل متارين رياضية شــاقة. 
ويبلغ ســعر وحدة األحزمة، ما يقرب 

445 دوالر أميركي.
ولكــن يؤكــد خبــراء الصحــة أن 
هــذه األحزمة تخدع املســتهلكني، 
العضالت،  هذه  بتشكيل  وتوهمهم 
واحلصول علــى مظهر جنوم هوليوود 

الوسيمني.
املنتجات،  لهــذه  رونالــدو  ويــروج 
 ،SIXPAD"" بصفته سفيرا دعائيا لـ
وهي شــركة يابانيــة للتكنولوجيا 

"حتفيز  مبنتجــات  متخصصــة 
العضالت" كهربائيا.

فيمــا أكــد اخلبــراء لصحيفة 
"ديلي ميــل" البريطانية، بأنها 
فعالة في الشــفاء، ولكنها ال 
حتدث أي تأثيــر حقيقي في منو 

العضالت.
نيــال  الدكتــور  ويوضــح 
ماكفارلني، أستاذ علم وظائف 
والرياضة في جامعة  األعضاء 
غالسكو: "يســتعمل علماء 
الرياضــة تقنيــات "حتفيــز 
طوال  كهربائيا  العضــالت" 
الوقت إلعادة تأهيل اإلصابات 
والتعافي، ولكنها ال متنحك 
بطنــا مثاليــة مكونة من 
ســت عضــالت. وأكد: "ال 
يوجد دليــل مقنع على أن 
له  الكهربائي  التحفيــز 
فائــدة إضافيــة على منو 

العضالت"

كريستيانو رونالدو
 متهم بالنصب!

الصباح الجديد - وكاالت:
توج فيلم "قصص العابرين" 
العراقــي قتيبــة  للمخــرج 
اجلنابــي بجائــزة أفضل فيلم 
روائــي جتريبي خالل حفل توزيع 
جوائــز لنــدن الدوليــة 

لألفالم السينمائية.
جــرى  الفيلــم 
علــى  تصويــره 
 30 مــدى 
ويســرد  عاما 
ت  يــا حكا
يــن  جر ملها ا
اضطروا  الذين 
أوطانهم  لترك 
والقمــع بسبب  واحلــروب  الصراعــات 

السياســي وحلوا ضيوفا على بالد 
غريبة.

وقــال اجلنابي لرويترز "ســعادتي 
املرتبطة  اجلائــزة  بهــذه  كبيرة 
باســم لندن، املدينة التي جتمع 
ولغات  ثقافــات  خيمتهــا  حتت 

متنوعة".
حفلها  أقيم  التي  اجلوائز  وتقدم 
فــي قاعــة ســينما جامعــة 
ريجنت، في فروع األفالم الروائية، 
والرسوم  والوثائقية،  والقصيرة، 

املتحركة.
وقال اجلنابي "فــي الفيلم، كنت 

مخرجا ومنتجا ومصورا، وهي جتربة 
وعمر  متاما،  مســتقلة  سينمائية 

هذه التجربة بحدود 30 عاما".
وأضاف:الفيلــم، اجلــزء الثاني من 
ثالثيــة املنفى التــي انطلقت مع 
بغداد"  إلى  'الرحيل  الروائي  فيلمي 
فيما ســيكون اجلــزء املقبل "رجل 

اخلشب" وهو بطور اإلنتاج اآلن.
العابرين"  "قصص  فيلم  وشــارك 
عــدة  فــي  و2019   2018 خــالل 
ودولية، وسيكون  عربية  مهرجانات 
عرضه التالي فــي 15 يونيو حزيران 
بقاعة معهد الفيلم البريطاني في 

ساوث بانك.

الصباح الجديد - وكاالت:
العاصفــة  كشــفت 
التي  "هانا"  اإلســتوائية 
ضربــت بريطانيا عن غابة 
فــي مقاطعة ويلــز كانت 
مخفية حتت املــاء ألكثر من 

4500 عام.
وتراجــع البحــر جــراء العاصفة 
وظهرت الرمال واألشــجار اخملبأة حتت 
املتحجرة بني قريتي  وتقع األشجار  املاء، 
بورث وإينيسالس على خليج كارديجان 

في ويلز.
ودفنــت الغابة ببــطء عند ارتفاع مســتوى 
ســطح البحر، حتت طبقات من اخلث )نباتات 
املناطق  الغدقة في  باألراضي  متفحمة توجد 
املعتدلة، تتعفن ببطء في الطور األول لتكون 
الفحــم( والرمل واملاء املالــح على مدى آالف 
السنني، وظلت األشجار املتحجرة غارقة حتت 

املياه وحفظت بفضل طبقات اخلث.
كمــا أصبحت الغابــة مرتبطة بأســطورة 
القرن السابع عشر حلضارة سميت "اململكة 

الغارقة".

عاصفة تكشف المملكة 
الغارقة بعد أكثر من 4500 عام

الفيلم العراقي "قصص العابرين" 
يفوز بجائزة لندن الدولية
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