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بغداد - وعد الشمري:
نفــى حتالف االصــاح واالعمار، 
استجوابات  وجود  االربعاء،  أمس 
اعمال  جــدول  على  ملســؤولني 
مجلس النــواب، مبيناً أن بعض 
الوزراء عليهم مؤشــرات، لكنه 
حتدث عن امكانية اســتبدالهم 
الكابينــة  اســتكمال  بعــد 

احلكومية.
وقال النائب عــن التحالف علي 
العبودي، إن "عملية اســتجواب 
املسؤولني التنفيذيني سواء على 
صعيــد الــوزراء أم احملافظني لم 
تطرح بشكل رسمي على جدول 

اعمال مجلس النواب".
وأضــاف العبودي، في حديث إلى 
"هناك  أن  اجلديــد"،  "الصبــاح 
سياقات دستورية وادارية لعملية 
االســتجواب يجب اتباعها قبل 

حتديد موعد رسمي له".
وأشــار، إلى ان "اجلميع يعلم بأن 
هناك قســما من الوزراء عليهم 
مؤشرات عدة، ويوجد شبه اتفاق 
تأجيل  مت  لكن  استبدالهم،  على 

االمر إلى وقت الحق".
إلــى "وجود  العبــودي،  ولفــت 
بعد  وزراء  اقصــاء  من  خشــية 
بنصاب  يخل  بنحو  استجوابهم 

جلســات احلكومة، وهــو ما ال 
نريده ابداً".

وأســتطرد، ان "مجلــس النواب 
الكابينــة  اســتكمال  وبعــد 
احلكومية ســوف ميضي بعملية 
اســتبدال هــؤالء الــوزراء وفقاً 
للسياقات الدســتورية، كونهم 
ال يتمتعون باملواصفات املطلوبة 

لتبوئهم مناصبهم".
وأورد العبــودي، ان "هناك توجها 
بعد وضع رئيــس مجلس الوزراء 
عــادل عبــد املهــدي والكتــل 
بينما  السياســية فــي حــرج 
اجلميــع يتطلع إلى حــراك من 
شــأنه املضي بالعمل احلكومي 

وليس عرقلته".
وينتقد النائب عن كتلة االصاح، 
"اســتمرار تغيب حســن النية 
بني القوى السياســية، وكأن اي 
حالة رقابة على اداء احلكومة هو 
محاولة لإلطاحــة بها، وبالتالي 

يجب أن تتوفر الثقة باألخر".
ويــرى العبــودي، أن "من املعيب 
الوزارات  حســم  تأخير  استمرار 
االن وسوف تدخل  لغاية  االمنية 
عامها  قريباً  االنتخابيــة  الدورة 

الثاني".
تتمة ص2

االصالح واالعمار: نقص الحقيبة الوزارية
يعطل الرقابة على أداء الحكومة وبرنامجها

جلسة سابقة جمللس النواب

a

ترجمة / سناء علي 

عن صحيفة الواشنطن بوست 
االميركية 

للكاتب هنري أولسن

والداني  للقاصــي  يبدو  ما  على 
أن ترامــب يلعــب حاليــا لعبة 
خطرة ضــد ايران , ابتــداءا من 
تشديد العقوبات عليها وانتهاءا 
مبحاولة شــن حرب عليها وعزل 

نظام طهران وأفقاره . 
إن وسائل اإلعام االمريكية ركزت 
على اتهام إيران باملســؤولية عن 
الهجوم الذي طال 4 سفن جتارية 
في اخلليج قبل أيام,  لكن طهران 
ردت متهمة واشــنطن بالسعي 
لدفعها إلى حرب ال تريد خوضها 
على االطــاق . صحف بريطانية 
ووسائل اعام اجنبية اخرى كانت 
قد اشــارت بتقاريرها الى رفض 
واسع وشــامل لوصف أيران بـ" 
اخلطرة " حيث نشرت اإلندبندنت 
تقريرا ملراســلها أندرو بانكومب 
بعنوان "جنــرال بريطاني يرفض 

املتحــدة إليران  الواليات  اتهــام 
بأنها تشــكل خطرا على قوات 

التحالف في الشرق األوسط".
اللــواء  إن  بانكومــب  يقــول 
البريطانــي كريس جيــكا وهو 
الثاني في التراتبية العســكرية 
التحالف  قوات  قيادة  لسلســة 
نفى أن تكون إيران تشكل تهديدا 
الشرق األوسط وقال  لقواته في 

الدفاع  وزارة  للمراسلني في مقر 
"إنه ليس  )البنتاغون(  األميركية 

هناك دليل على ذلك".
شــنوا  ترامب  معارضي  أن  كما 
عليه حملة شعواء واتهموه بلي 
األحداث  اصطناع  وحتى  احلقائق 
على غرار ما فعله جورج بوش مع 
العراق قبل غزوهــا عندما اتهم 
بغداد بحيازه أسلحة دمار شامل 

لتبرير الغــزو قبل أن يتضح أنها 
مجرد أكاذيب.

كما إن الرئيس ترامب طلب  في 
الفترة السابقة  مرة أخرى، وقف 
اإلعفاءات من حظر شراء النفط 
ممنوحة  كانــت  والتي  اإليرانــي 
الدول  أن هذه  لثماني دول. ورغم 
للنفط  اســتيرادها  مــن  قللت 
اإليراني، فــإن إدارة ترامب طالبت 

بإنهاء املشتريات بشكل مباشر، 
ماليــة  عقوبــات  مواجهــة  أو 

أميركية.
وقد يبدو أن الهدف الذي يسعى 
جــون بولتون، مستشــار األمن 
القومي األميركــي، إلى حتقيقه 
يتلخــص فــي خنــق االقتصاد 
اإليرانــي املعتمد علــى النفط، 

وإرساء األساس لتغيير النظام. 
التي  الســعودية  دور  تأملنا  ولو 
وعــدت بتحقيق االســتقرار في 
تعويض  الســوق، عــن طريــق 
خسائر النفط اإليراني، فإن هناك 
خطراً فــي أن ينتهي هذا اجلهد 
بنتائج عكسية؛ وهو ما يؤدي إلى 

ارتفاع األسعار العاملية.
كمــا أن "تكتيــكات ترامــب 
للضغط على إيران لها تأثيرات 
كبيــرة على الوضــع الداخلي 
اليــران على وجــه اخلصوص , 
وحســب اخــر معلومات صرح 
بها صنــدوق النقد الدولي، فإن 
العقوبات االقتصادية، التي أعاد 
رفعها  أن  بعــد  ترامب  فرضها 
مت  عندما  أوباما،  باراك  ســلفه 
النــووي في عام  توقيع االتفاق 

2015، دفعــت إيران إلى الركود، 
ودفعت معدل التضخم إلى ما 
يقرب مــن %40، ومن املتوقع أن 
ينكمش اقتصادهــا هذا العام 

بنسبة 6%".
إنهاء عملية إعفاء بعض الدول 
من شــراء النفط اإليراني، يأتي 
متسقاً مع مســار إدارة ترامب 
فــي التعامل مع إيــران؛ حيث 
الثوري  وضعت واشنطن احلرس 
اإليرانــي على الئحــة اإلرهاب، 
وهــو ما فتح اجملــال أمام فرض 
العقوبات االقتصادية وعقوبات 
السفر على اجلماعة والكيانات 
املرتبطة بهــا، وهي املرة األولى 
التــي توضــع فيهــا منظمة 
عسكرية رسمية لدولة أجنبية 

على الئحة اإلرهاب.
إن إدارة ترامب تدرس حالياً فرض 
أوروبية  كيانــات  على  عقوبات 
وصينيــة وروســية عاملة في 
إيران، حيث من املقرر أن متهلها 
90 يوماً مــن أجل مغادرة إيران، 
ولكــن يبــدو أن إدارة ترامــب 

ستعيد النظر في هذه املدة.
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تقريـر

ترامب يؤدي عماًل مدروسًا ضد إيران على الرغم من سياسة منتقديه 
يكمن في في خنق االقتصاد وإرساء أساس لتغيير النظام

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال أنطون ســيليانوف نائب رئيس 
أمس  لرويتــرز  الروســي  الــوزراء 
بعناية  باده ســتدرس  إن  األربعاء 
متديد العمل باتفاقها خلفض إنتاج 
النفط مع منظمة البلدان املصدرة 

للبترول )أوبك( ومنتجني آخرين.
موســكو  أن  ســيليانوف  وذكــر 
ســتبحث، على وجــه اخلصوص، 

التأثيــر اإليجابــي لاتفــاق على 
أســعار النفط في مقابل خسارة 
حصة ســوقية لصالح شــركات 

أميركية.
وأضــاف علــى هامــش مؤمتر في 
قازاخستان ”هناك الكثير من اآلراء 
املعارضة  أو  للتمديد  املؤيدة  سواء 

له“.
وتابع ”بالطبع، نحتاج إلى استقرار 

به، هذا  للتنبؤ  والقابلية  الســعر 
أمر جيــد... لكننا نــرى أن جميع 
أوبك نتج عنها  االتفاقات مع  تلك 
أن شركاءنا األميركيني عززوا إنتاج 
النفط الصخري وانتزعوا أســواقا 

جديدة“.
الطاقة  وزارة  إن  وقال ســيليانوف 
ســتحددان  الروســية  واحلكومة 
بعد  االتفاق  موقفهما من متديــد 

دراســة تلك املزايــا والعيوب وأمد 
االجتاهات احلالية للسوق.

ومنتجون  وروســيا  أوبك  واتفقت 
آخرون على خفــض اإلنتاج مبقدار 
1.2 مليون برميــل يوميا من يناير 
كانــون الثاني ملدة ســتة أشــهر 
لتعزيز أســعار اخلــام عبر خفض 

اخملزونات العاملية.
تفصيالت أوسع ص6

 بغداد - الصباح الجديد :
الفرنسي جان  وزير اخلارجية  قال 
إيــف لو دريــان إن بــاده تكثف 
إعدام  ملنع  الدبلوماسية  اجلهود 
ســتة من مواطنيها في العراق 
بعد إدانتهــم باالنتماء لتنظيم 

الدولة اإلسامية.
وقضت محاكــم عراقية بإعدام 
فرنســيني آخريــن، ليرتفع عدد 
من  باإلعــدام  عليهم  احملكــوم 
للدولة  النتمائهم  الفرنســيني 

اإلسامية إلى ستة.

الفرنســية  للجمعية  ووفقــا 
لضحايا اإلرهاب، التي تدعو إلعادة 
جميع املتشددين الفرنسيني إلى 
وطنهم حيــث ميثلون حملاكمات، 
فإن من املقرر إصدار أحكام على 
أربعة آخرين األسبوع املقبل فيما 
ال يزال 12 آخرون في انتظار حتديد 

مصيرهم.
وقال وزيــر اخلارجيــة أمام جلنة 
بالبرملــان  اخلارجيــة  الشــؤون 
احملكــوم  للســتة  ”بالنســبة 
عليهم باإلعدام، قلنا وســنكرر 

موقفنا  العراقيــة  للســلطات 
الرافض لعقوبة اإلعدام“.

ويحاكــم العراق آالف املشــتبه 
الدولة  صفــوف  في  بقتالهــم 
اإلسامية ومنهم مئات األجانب 
الذيــن اعُتقل كثيــر منهم مع 
السيطرة  الســلطات  استعادة 
أنحاء  في  التنظيم  معاقل  على 

العراق.
الفرنســية  احلكومة  ورفضــت 
عودة مقاتلي الدولة اإلســامية 
وزوجاتهم رغــم ترحيل عدد من 

األطفــال. ووصفــت احلكومــة 
الوطن  ”أعــداء“  بأنهم  الكبــار 
ودعــت حملاكمتهــم ســواء في 

سوريا أو العراق.
وقال لــو دريان إن عددا يتراوح بني 
400 و450 فرنسيا محتجزون في 
الكورد  عليها  يســيطر  مناطق 
في شمال سوريا، منهم أطفال، 
وإن 100 آخرين مــا زالوا يقاتلون 
في منطقة إدلب التي تســيطر 

عليها املعارضة في سوريا.
تتمة ص2

روسيا تدرس تمديد خفض إنتاج النفط مع أوبك
باريس تتحرك رسميا لوقف اعدام 6 فرنسيين في البالد صادرات الخام اإليرانية تهبط إلى 400 ألف برميل يوميًا

المالية: 6.5 اعداد الموظفين والمتقاعدين 
6والقطاع الخاص ال يستوعب الشباب التصعيد المستمر على إدلب ومحيطها يقتل 

4المزيد من المدنيين وال استجابة لوقفه

بغداد - الصباح الجديد:
بأن  القطرية  األنباء  وكالة  أفادت 
رئيس الوزراء عــادل عبد املهدي، 
من املقرر أن يجري زيارة رســمية 
اليوم  الدوحــة،  العاصمة  إلــى 

األربعاء.
وأفــادت الوكالة الرســمية بأن 
أمير قطر متيــم بن حمد آل ثاني 
في  املهــدي  عبد  سيســتقبل 

الديوان األميري.
ومــن املقــرر أن يبحــث اجلانبان 
العاقات الثنائية وآفاق تطويرها، 
القضايا  إلــى عدد مــن  إضافة 
حسب  املشــترك،  االهتمام  ذات 

الوكالة.
وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة 
لقاءات يجريهــا عبد املهدي في 
دول املنطقــة لبحــث العاقات 
مبختلف  التعاون  تطوير  وســبل 
اجملــاالت فضــا عن مناقشــة 
تداعيــات التوتــر والصــراع في 

املنطقة
الزيارة   " ان  الــى،  واشــا مصدر 
ستشــهد فضا عــن مباحثات 

التعــاون بــني بغــداد والدوحة 
والتعاون  االســتثمار  مجال  في 
االقتصــادي والسياســي، بحث 
وطهران  واشــنطن  بــني  االزمة 
وســبل توحيد اجلهود لتخفيف 
التوتــر بــني الطرفــني، فضــا 
عن تطــورات الوضــع االقليمي 

والدولي.

بغداد - الصباح الجديد:
بغداد,  محافظة  مجلس  كشــف 
القطار  األربعاء، عن حتويل مشروع 
املركزية  احلكومــة  الــى  املعلــق 
للمصادقــة عليــه وتوقيع االتفاق 
انه يخطط  الى  النهائي، مشــيرا 
ســريعة  لطرق  مشــاريع  إلطاق 
جديــدة لتخفيــف زخم شــوارع 

بغداد.
وقال عضو اجمللس ســعد املطلبي 
في تصريــح اطلعت عليه الصباح 
اجلديد، إن “مجلس محافظة بغداد 
وقع مذكرات تفاهم مع شــركات 
فرنسية إلنشاء القطار املعلق وقد 
أحيلت  التي  التصاميم  أجنز جميع 
للمصادقة  الــوزراء  مجلــس  الى 

عليها وبدء املشروع”.
وأضاف املطلبي، أن “املباشرة بتنفيذ 
مـشروع ربـط جسر ذو الطابـقـني 
بـطريـــق املـــرور السريع بغداد – 
البصرة خطوة مهمة تهدف الـــى 
تقليــل الزخم املــروري في مناطق 
الدورة والكرادة باجتاه جامعة بغداد 
وستختصر الطرق اجلنوبية بشكل 
كبير”، مبينا ان “املشروع يتم متويله 
من االموال االحتادية”. واشار إلى أن 
“مجلس احملافظــة يخطط إلطاق 
مشــاريع إســتراتيجية مماثلة من 
اجل تخفيــف الزخم املروري ضمن 
احلالــي  احلكومــة  إســتراتيجية 
بالقضاء على االزحمات املرورية في 

بغداد”.

عبد المهدي يبحث اليوم توحيد 
الجهود مع امير قطر لتخفيف 

التوتر بين واشنطن وطهران

    مجلس بغداد يحيل تصاميم 
مشروع القطار المعلق الى 
الحكومة للمصادقة عليه

تحدث عن امكانية استبدال وزراء بعد اكمال الكابينة الحكومية

بغداد - الصباح الجديد:
الوزراء  رئيس  مستشــار  أكد 
امــس االربعــاء، ان اليومــني 
اضافة  سيشــهدان  املقبلني 
الشبكة  إلى  واط  ميغا   1200

الـ18  لتعبر حاجز  الكهربائية 
الف ميغاواط، وفيما باشــرت 
شــركة ســيمنس األملانيــة 
تنفيــذ عقود املرحلــة األولى 
مــن عقد مبرم لهــا مع وزارة 

جنرال  شركة  زودت  الكهرباء، 
الكتريــك محطــة القــدس 
بتوربايـــن  الطاقـــة  لتوليد 
يؤمن مـــا يزيـد عـــلى 100 

ميجـاواط 

عبداحلسني  املستشــار  وقال 
الهنني خــال زيــارة ميدانية 
احلرارية  واسط  حملطة  تفقدية 
مع عــدد من املســؤولني في 
وزارة الكهرباء لإلشــراف على 

اعادة الوحدة اخلامسة ولتوفير 
وماكاتها  احملطــة  متطلبات 
من اجل إرجاع وحداتها بكامل 
ولرفــد  القصــوى  طاقتهــا 
بالطاقة  الوطنيــة  املنظومة 

ان "غــدا وبعد غد ســتضاف 
الشبكة  إلى  واط  ميغا   1200
لتعـــبر حاجـــز الـ 18 الـف 

ميغـاواط".
تفصيالت أوسع ص2

سيمنس وجنرال الكتريك تباشر تنفيذ عقود

مستشار رئيس الوزراء: الشبكة الكهربائية تتعدى حاجز الـ18 الف ميغاواط

ترامب

بغداد - الصباح الجديد:
ــدت دائرة االســترداد في  أكَّ
أنها  األربعاء،  النزاهة،  هيئة 
على  حثيٍث،  وبشكٍل  تعمل 
استرداد املُدان الهارب )نعيم 
عبعوب مساعد( أمني بغداد 
الســابق، ُمبيِّنة أنَّها بصدد 
تســليم ملفِّ استرداده إلى 

السلطات السوريَّة.
وقالت الهيئة في بيان تلقت 
الصباح اجلديد نسخة منه، 
إنها “تعمل على إكمال ملفِّ 
اســترداد املُدان وتســليمه 
العراقيَّة في  الســفارة  إلى 
دمشــق؛ بغيــة تقدميه إلى 
اخمُلتصة”، مشيرة  السلطات 
يها  تلقِّ فــور  “حترُّكها  إلــى 
بتوقيف  تُـــفيُد  معلوماٍت 
املُدان على أراضي اجلمهوريَّة 
العربيَّــة الســوريَّة؛ تنفيذاً 
إلذاعــة البحــث الصــادرة 
تنظيمها  سبق  التي  ِه  بحقِّ
بينها  والتنســيق  بالتعاون 
وبني االدِّعاء العــامِّ ومديريَّة 

الشرطة العربيَّة الدوليَّة”.

الهارب  “املُــدان  أن  وأضافت 
مســاعد(  عبعوب  )نعيــم 
الــذي كان يشــغل منصب 
أمــني بغداد الســابق ُمداٌن 
ـق  تتعلَـّ فســادٍ  بقضيَّــة 
بإضــراره العمــديِّ باألموال 
ة في مشــروع تطوير  العامَّ
عليه  ومحكوٌم  اجليش،  قناة 
ة سبع سنواٍت،  بالسجن ُمدَّ
اســتناداً إلى أحــكام املادَّة 
العقوبات  قانــون  )340( من 
العراقــيِّ رقم 111 لســنة 

ل”. 1969 املُعدَّ
ونوهــت الهيئــة بـ”الــدور 
للجهات  والسريع  اإليجابيِّ 
العراقيَّــة املعنيَّــة مبوضوع 
املُدانــني الهاربني  اســترداد 
فسادٍ؛  بقضايا  العراق  خارج 
لتنفيــذ القــرارات الصادرة 
القضــاء  مــن  هــم  بحقِّ
”، مشــيرة إلى أنها  العراقيِّ
“تتطلع إلى املزيد من العطاء 
ملكافحة آفة الفســاد التي 
ـب تضافــر اجلهــود؛  تتطلَـّ

لتحقيق هذه الغاية”.

النزاهة تعتزم استرداد 
أمين بغداد الُمدان نعيم 

عبعوب الموقوف في سوريا

عبد املهدي

كاظم الربيعي يرشح ليفربول للظفر بلقب دوري أبطال أوروبا



شؤون عراقية
إبراهيم أحمد 

2

بغداد - الصباح الجديد:

أكد مستشار رئيس الوزراء امس 
املقبلني  اليومــني  ان  االربعــاء، 
سيشــهدان اضافة 1200 ميغا 
الكهربائية  الشــبكة  إلى  واط 
لتعبر حاجز الـ18 الف ميغاواط.

عبداحلســني  املستشــار  وقال 
الهنــني خــال زيــارة ميدانية 
احلرارية  واســط  تفقدية حملطة 
مع عــدد مــن املســؤولني في 
وزارة الكهربــاء لإلشــراف على 
ولتوفير  اخلامسة  الوحدة  اعادة 
وماكاتها  احملطــة  متطلبــات 
من اجل إرجــاع وحداتها بكامل 
ولرفــد  القصــوى  طاقتهــا 
املنظومــة الوطنية بالطاقة ان 
»غدا وبعد غد ســتضاف 1200 
ميغا واط إلى الشــبكة لتعبر 

حاجز الـ 18 الف ميغاواط«.
الكهرباء  »قطــاع  ان  واضــاف 
يحظى مبتابعة مباشرة من رئيس 
عبداملهدي  عادل  الوزراء  مجلس 
وان كل اجلهود مسخرة من اجل 
ادخــال وحدات جديدة تســهم 
والتوزيع  االنتاج  مســتوى  برفع 
الــى جانــب املضــي بعمليات 
الصيانة املطلوبة ، مشيدا خال 
والعاملني  املهندسني  مع  لقائه 

في احملطة بجهودهم الكبيرة«.
»باألبطــال  الهنــني  ووصــف 
ملايقدمونــه من عطــاء وجهد 
خلدمة ابناء محافظتهم وعموم 
القطاع  هــذا  فــي  شــعبهم 

احليوي«.
علــى صعيــد متصــل اعلنت 
العامليــة  ســيمنس  شــركة 
للطاقــة، االربعاء، عــن العمل 
فعليا في تنفيــذ عقود املرحلة 
األولــى مــن تطويــر الكهرباء 
بالعراق، مبينة ان الهدف يتمثل 
في توفير امدادات طاقة بأسعار 

معقولة دون انقطاع.
وقالت الشــركة فــي بيان لها 
نسخة  اجلديد«  »الصباح  تلقت 
العمل  »باشــرت  انهــا  منــه 
فعليا في تنفيــذ عقود املرحلة 
األولــى مــن العقد املبــرم مع 
قدرات  الضافة  الكهربــاء  وزارة 
جديدة لتوليــد الطاقة بكفاءة 
محطات  تأهيل  فائقة،واعــادة 
توليد الطاقة القائمة، والتوسع 
في شبكات نقل وتوزيع الطاقة 

الكهربائية«.
قدمنا  »اننا  الشــركة  واضافت 
أكثر  منذ  العراقيــة  للحكومة 
من عام خارطــة الطريق لتوفير 
الطاقة الكهربائية حتى متكننا 
أولى عقودنا  التوقيع علــى  من 

معهــا«، مؤكــدة ان »هدفنــا 
الرئيســي يتمثــل فــي توفير 
معقولة  بأسعار  طاقة  امدادات 
دون انقطاع لــكل منزل عراقي 
العراق  وفي كل مــكان داخــل 
املتطلبات  أهم  من  ذلك  باعتبار 
الرئيســية للتنمية االقتصادية 
املســتدامة في  واالجتماعيــة 

الباد«.
واكــدت الشــركة انها »جنحت 
في  املشــروعات  أكبر  بإقامــة 
العالم مثل املشــروعات التي مت 
اجنازها في مصــر، وهم يعرفون 
جيداً كيفية تسليم املشروعات 
واملوازنة  الزمني  للجــدول  وفقاً 
احملــددة«، الفتة الــى ان »أملانيا 
وكذلك  العــراق،  بدعــم  تلتزم 
ســيمنس، ولهــذا ســتتعاون 
ســيمنس مع احلكومة األملانية 
فــي توفير عــدد مــن البرامج 
للشباب  والتعليمية  التدريبية 

العراقي«.
واكدت الشــركة ان »املشــروع 
سيتيح توفير عشرات اآلالف من 
للعراقيني،  اجلديدة  العمل  فرص 
املــوارد  اســتخدام  خــال  من 
احملليــة على ســبيل املثال، كي 
يســاهموا في اقامة بنية حتتية 
وطنية لقطــاع الطاقة، مبا ميثل 
الزاوية ملستقبل االقتصاد  حجر 

العراقي«.
الى  ســيمنس  شركة  واشارت 
انها »اعلنت مؤخراً عن خطتها 
لبنــاء شــركة متخصصة في 
الكهربــاء والطاقة لذلك، قمنا 
الطاقة  إمــدادات  بــني  باجلمع 
والغــاز  والنفــط  التقليديــة 
والطاقات  الشــبكات  وتقنيات 
املتجــددة فــي شــركة واحدة 

متخصصة«.
اعلنت شــركة  جانبهــا  مــن 
االربعاء  امس  إلكتريك«  »جنرال 
عن تزويد محطة القدس لتوليد 
الطاقــة فــي العــراق بتوربني 
غازي متطور، فيمــا اكدت وزارة 
الكهربــاء إن توفيــر إمــدادات 
إضافيــة مــن الكهربــاء خال 
أشــهر الصيف احلــارة يعد من 

أولوياتنا الرئيسة.
وقالت الشــركة فــي بيان لها 
نسخة  اجلديد«  »الصباح  تلقت 
بتركيب  »قامــت  انهــا  منــه 
وتشــغيل توربني غــازي متطور 
من طراز 9E في محطة القدس 
لوزارة  التابعة  الطاقــة  لتوليد 

الكهرباء العراقية«.
واضافت الشــركة ان »التوربني 
اجلديــد ســيضيف نحــو 125 
ميجاواط إلــى القدرة اإلنتاجية 
البالغة  للمحطــة  الســابقة 

1,125 ميغاواط مبا يســاهم في 
مواكبــة الطلــب املتزايد على 
الصيف،  أشــهر  خال  الطاقة 
إلكتريك«  توفــر »جنــرال  كما 
أعمــال الصيانة وقطــع الغيار 
موثوقيــة  لتعزيــز  واإلصــاح 
العمليات التشغيلية للمحطة 
إمــدادات  توفيرهــا  وضمــان 
مستقرة من الكهرباء على مدار 

العام«.
مــن جهتــه، قال مديــر مكتب 
الكهربــاء  وزارة  فــي  االعــام 
مصعب املدرس إن »توفير إمدادات 
إضافيــة مــن الكهربــاء خال 
أشــهر الصيف احلارة يعتبر من 
نعمل  ونحن  الرئيسية،  أولوياتنا 
على حتســني إنتاجيــة محطات 
التوليــد احلاليــة باعتبــار ذلك 
الوسيلة األسرع واألقل التكلفة 
بإمدادات  الوطنية  شبكتنا  لرفد 
مســتقرة«. واوضح املــدرس انه 
»ميكن جلنرال إلكتريك مساعدتنا 
على حتقيق هذا الهدف من خال 
الرائدة على مســتوى  حلولهــا 
الضخمة من  وقاعدتها  القطاع، 
معدات توليد الطاقة املنتشــرة 
فــي أنحــاء العــراق، وفريقهــا 
املتمرس من اخلبراء احملليني«، الفتا 
الى ان تركيب وتشــغيل التوربني 
الغازي اجلديد في محطة القدس 

بعد 5 أشــهر فقط مــن توقيع 
العقد يعد دلياً ملموســاً على 
عمــق االلتزام املشــترك بتلبية 

احتياجات الطاقة في الباد«.
واشــار املدرس الى ان »تشــغيل 
تقنية توربينــات 9E من »جنرال 
يزيد على  مبا  إلكتريك« ســيوفر 
50 نوع مختلفاً من الوقود، األمر 
الكهرباء  لــوزارة  يضمــن  الذي 
أكبــر في تشــغيل هذه  مرونة 
الوحدات باستخدام موارد الوقود 
األكثر اقتصاديًة، ومواصلة توليد 
الكهربــاء باســتخدام الوقــود 
السائل في حال عدم توفر الغاز«.
وقــال جوزيــف أنيــس، الرئيس 
لوحدتــي  التنفيــذي  واملديــر 
»أنظمة طاقــة الغاز« و«خدمات 
الطاقة« لــدى »جنرال إلكتريك« 
في الشرق األوسط وجنوب آسيا 
بتوفير  إلكتريك‘  ’جنــرال  »تلتزم 
تكاليف  ذات  إمدادات مســتقرة 
الكهربائية  الطاقة  من  مناسبة 
ملساعدة الشــعب العراقي على 
وتعزيز جهود  اقتصــاده،  تعزيــز 
تطوره  ودعــم  اإلعمــار،  إعــادة 
فرق  وقد كانت  اليوم ومستقباً. 
املوصل  دخول  إلى  عملنا سباقة 
عقب حتريرها، حيث ساهمت في 
وندعم  القيــارة،  محطة  إصاح 
حالياً تطوير أكبر محطة عراقية 

لتوليــد الطاقة فــي العاصمة 
بغداد؛ وقد ســاعدنا وزارة املالية 
فــي احلصول علــى متويل  أيضاً 
أمريكي  دوالر  املليــاري  يتجــاوز 

لتمويل قطاع الطاقة«. 
أنيس«لدينا سجل حافل  وأضاف 
بإجنــاز أفضل النتائــج حتى في 
املناطق  عبــر  الظــروف  أصعب 
العراقيــة، ومــا نــزال ملتزمني 

مبواصلة هذا النهج«.
إلكتريك«  »جنــرال  لدى  ويعمل 
300 شــخص  العــراق نحو  في 
يشــكل املواطنون العراقيون ما 
يزيد على %90 منهم. وقد دعمت 
الطاقة  قطاع  تطوير  الشــركة 
العراقي ألكثر من 50 عاماً، حيث 
ســاهمت حلولها فــي دعم منو 
اجملتمعات احمللية من زاخو شماالً 

إلى البصرة جنوباً.
وتســهم تقنيات الشركة اليوم 
الكهرباء  مــن   55% نحو  بتوليد 
البــاد، كما تقوم  املُنتجة فــي 
بالتعــاون مع شــركائها بتوفير 
من   90% مــن  ألكثــر  الطاقــة 
اجلوية  اخلطوط  طائرات  أسطول 
نحو  اســتخدام  ويتم  العراقية، 
»جنــرال  تقنيــات  مــن  آالف   4
إلكتريــك للرعاية الصحية« في 
املستشفيات والعيادات في كافة 

أنحاء العراق.

جنرال اليكتريك: ننتج %55 من الطاقة وسيمنس تنفذ عقود المرحلة األولى من التطوير 

مستشار رئيس الوزراء: الشبكة الكهربائية 
ستتعدى حاجز الـ18 الف ميغاواط

إحدى احملطات الكهربائية

قطاع الكهرباء يحظى 
بمتابعة مباشرة من 
رئيس مجلس الوزراء 
عادل عبدالمهدي وان 
كل الجهود مسخرة من 
اجل ادخال وحدات جديدة 
تسهم برفع مستوى 
االنتاج والتوزيع الى جانب 
المضي بعمليات الصيانة 
المطلوبة ، مشيدا خالل 
لقائه مع المهندسين 
والعاملين في المحطة 
بجهودهم الكبيرة

ليس من عادتــي الكتابة في أمور تخصني 
شخصيا، ال في وسائط التواصل االجتماعي 
وال في الصحافة التي أكتب فيها منذ أكثر 
من نصف قرن! لكنني وجدت ما أنا بصدده 
اآلن يتضمن حقــا عاما، كيف ينتهك بيت 
مواطن مرتني من حكام عهدين مختلفني 
فــي منطلقاتهم وأهدافهــم وادعاءاتهم 
النــاس على  يأمن  وشــعاراتهم؟ كيــف 
بيوتهم وأهليهم فــي ظل حكام يجعلون 
قراراتهــم وتوجيهاتهم اإلدارية فوق حكم 
القضاء والقانون؟ وال يكترثون الستقالية 
الســلطات الثاث والفصل بينهم؟  لذلك 
قررت أن أكتــب بقضيتي هذه بعد أن طال 
سكوتي فيها كما طالت مراجعاتي للدوائر 
اخملتصة حولهــا من دون نتيجة عادلة. كان 
نظام صدام قد صــادر بيتي في بغداد قبل 
نحو أربعني عاما، بسبب نشاطي السياسي 
والثقافي ضده في اخلــارج، أصيبت والدتي 
بجلطــة دماغية عند اجائهــا بالقوة من 
البيــت فظلت تعاني لســنوات من إعاقة 

حتى توفيت. 
عند عودتي بعد سقوط النظام لم أستطع 
استعادة البيت ألسباب يطول شرحها وال 
تخفى على من يعرف أوضاع الباد. أردت أن 
أراه من الداخل فلم اســتطع االقتراب منه 
عارفا مســبقا باملوقف العدائي لســاكن 
البيت ما ذكرني مبشــاهد لفلســطينيني 
ردوا علــى أعقابهم عند محاولتهم أن يروا 
بيوتهــم املغتصبة في بادهــم .  احلكام 
املعنيون احلاليون يرفضون دفع التعويض عن 
البيت املغتصــب كما جاء في قرار احملكمة 
واملؤيد بالتمييــز ، ويعرضونه علي بدفعات 
ســنوية بعشــر معشــاره تقتضي مني 
العيش خمســة وعشرين عاما الستيفائه 
في حني أنــا بلغت آخر العمــر! هذا يعني 
أنهم يصادرون البيت  للمــرة الثانية! هم 
يتعللون بعدم وجود رصيد مالي كاف بينما 
هم دفعوا لشخصيات نافذة مبالغ تعويض 
تفوق ما اســتحقه من تعويض بكثير جدا 

بلغت مليارات الدنانير.
 كثير من املســؤولني يدعون شحة املوارد 
والعجز املالي فقط عندما حتني استحقاقات 
املتضرريــن واملنتهكــة حقوقهــم. ثــم 
الباد  الدولة وكثرة خيرات  ثراء  نكتشــف 
عندما تتصاعد روائح  فضائح اخملتلســني 
وقوائم  واملبذريــن،  واللصوص  واملرتشــني 
رواتب املوظفني الوهميني، وعندما تتصرف 
جهات عديدة مبوارد الدولة، أموال الشعب، 
وال تلقى حسابا أو عقابا، ثم مظاهر الدعاية 
االنتخابية في الشوارع والفضائيات! ليس 
غريبا إن كثيرا من املتسلطني واجلادين في 
العهد الســابق نالوا اليــوم الكثير ما هو 
ليس حقهم، ونحن ضحاياهم نسعى وجند 
الســتعادة حقوقنا من دون جدوى. ثمة من 
يدعو الكتاب واملثقفني والعلماء والفنانني 

واملبدعني في اخلارج للعودة إلى الباد.
 كيف يعودون وهــم يواجهون في بادهم 
غمط احلقوق والتعســف واإلهمال؟  يبدو 
أن خاصة األمر فــي وطننا إننا نتجه حلال 
يكون فيه مــن يســتحق ال يحصل على 
شــيء، ومن ال يســتحق يحصل على كل 
شــيء، ومن املعــروف أن هكــذا حال على 
وإمبراطوريات  بــدول  أطــاح  التاريخ  مدى 
حني امتلكت القوة واملال لكنها لم متتلك 
العدل واإلنصاف، ولكن مــن يقرأ التاريخ؟ 

ومن يتعظ إذا قرأ؟ 

كاتب وروائي عراقي 

صادر نظام صدام 
بيتي، واليوم 

يصادرونه ثانية!

االصالح واالعمار: نقص 
التشكيلة احلكومية يعطل 

الرقابة البرملانية على أداء 
احلكومة وبرنامجها

ودعا إلى »تعجيل حسم مرشحي 
بالتزامن  والدفاع  الداخلية  وزارتي 
تعيشــها  التي  التهديــدات  مع 
املنطقة نتيجــة تصعيد املواقف 
بني إيران والواليات املتحدة والعراق 
وسط النيران، وكذا احلال بالنسبة 
فجميعها  والعــدل  التربية  وزارة 
االنتهاء  ينبغي  قطاعات مهمــة 

منها بأسرع وقت«.
ومضــى العبودي، إلــى إن »االداء 
الرقابــي علــى عمل الــوزراء قد 
يكون معطاً إلــى حد ما نتيجة 
الوزارات املتبقية وهو  عدم حسم 
بالتنسيق  له  ينبغي وضع حد  ما 

بني رئيس مجلــس الوزراء والكتل 
السياسية«.

من جانبه، ذكــر النائب االخر عن 
التحالــف، بدر الزيادي في تصريح 
إلى »الصباح اجلديد«، أن »مجلس 
النواب سوف ميضي باستجواب اي 
مسؤول تنفيذي يوجد بحقه تهم 

تخص تقصيره في اداء مهامه«.
واضــاف الزيــادي، أن »عمليــات 
االستجواب قد تبدأ في اي حلظة، 
وهناك نــواب حتدثوا عن جمعهم 

ملفات تخص بعض الوزراء«.
جمللس  اعطى  »الدســتور  أن  وبني 
النواب صاحيات واســعة في ما 
يخص الرقابة على اداء الســلطة 
التنفيذيــة وفــي هــذه الــدورة 
هناك اصــرار علــى املضي بتلك 

االختصاصات بالنحو املطلوب«.

يشار إلى أن نوابا صرحوا بعزمهم 
على اســتجواب بعض املسؤولني 
اداء  فــي  تقصيرهــم  نتيجــة 
واجباتهم الوظيفية بعد أشــهر 

على تشكيل احلكومة احلالية.

باريس تتحرك رسميا لوقف 
اعدام 6 فرنسيني في البالد

وفي ظل عدم وجود نظام قانوني 
معترف به في املناطق السورية 
التي يسيطر عليها الكورد، لم 
ترحيل  الغربية  الــدول  تعارض 
بعــض املتشــددين مــن تلك 
املناطق إلى العراق للمثول أمام 
محاكم هناك. وجرى ترحيل ما 
يزيد على 12 متشــددا فرنسيا 

حتى اآلن.
الفرنســية  اجلمعية  ودعــت 

باريس  أمس  اإلرهــاب  لضحايا 
إلى ســحب موافقتهــا على 
املتشــددين  ترحيل مثل هؤالء 

إلى العراق.
وأضافــت أن علــى احلكومــة 
علــى  الضغــط  الفرنســية 
مــن  بغــداد  فــي  احلكومــة 
أجــل تخفيف األحــكام على 
الفرنســيني إلى السجن املؤبد 
حتــى يتســنى مســاءلتهم 
القضائية  الســلطات  أمــام 

الفرنسية.

ترامب يؤدي عمالً مدروساً ضد 
إيران على الرغم من سياسة 

منتقديه
باتفاقية  ملتزمــًة  زالت  ما  إيران، 
2015 التــي تضــع قيــوداً على 

للوكالة  برنامجها النــووي، وفقاً 
الدوليــة للطاقــة الذريــة، التي 
تراقب مدى التزام إيران، لكن حْملة 
املتشــددين  تقوِّي  قــد  الضغط 
داخل إيران؛ وهــو ما يعني أن إدارة 
ترامــب تلعب لعبــة خطيرة في 
إيران، وتخاطر بسوء تقدير خطير، 
فحتى األعداء ميكنهم إيجاد طرق 
أن تكون هناك  ويجــب  للحديث، 

قناة للتواصل«.
»لقــد أدى ترامــب منــذ إلغــاء 
إيران عماً  الصفقة النووية مــع 
مدروســاً، وكذلك األمر بالنسبة 
لألزمــة الفنزويليــة؛ حيث كانت 
هناك مخاوف من اعتراف الواليات 
املتحــدة بالرئيــس املؤقت خوان 
غوايــدو رئيســاً شــرعياً للباد، 
والبعــض كان يتوقــع أن تْقــدم 

عمل  علــى  املتحــدة  الواليــات 
عسكري لتثبيته«.

لكن ما جرى هو العكس؛ إذ جلأت 
العزل  سياســة  إلى  واشــنطن 
البطيء حلكومة فنزويا ورئيسها 
نيكــوالس مادورو. ومؤخــراً أجرى 
كيم  الشــمالي،  الكوري  الزعيم 
جونــغ أون، اختباريــن للصواريخ 
واألســلحة؛ في محاولــة إلجبار 
ترامب علــى العودة إلــى طاولة 

املفاوضات.
لكن ذلك، لــم يزعج ترامب، الذي 
التغريد  نفســه حتى  يكلف  لم 
رداً على تلك التجــارب، وبدالً من 
ذلك ينتظر ما ميكن أن يصل إليه 
من خال القنوات الدبلوماســية 
الرفيعة املستوى، وهو بالضبط ما 

يجب فعله في مثل هذه احلاالت.

تتمات ص1

الملف األمني

بغداد – هجوم مسلح 
افاد مصدر امني في الشــرطة العراقية 
امس االربعــاء، بأن مدنيــا قتل بهجوم 
مســلح مبنطقــة الرضوانيــة غربــي 

العاصمة بغداد.
ان »مســلحني مجهولني  وقال املصدر  
اطلقوا النــار فجر يوم امس باجتاه مدني 
لدى مروره في منطقة الرضوانية ب بغداد، 
ما ادى الى مقتله في احلال« ، مضيفا ان 
»قوة امنية طوقت مكان احلادث، ونقلت 
العدلــي، فيما فتحت  الى الطب  اجلثة 

حتقيقا ملعرفة مابساته«. 

ديالى – طائرة مسيرة 
اعلــن مصدر امني فــي املديرية العامة 
لاســتخبارات واالمــن امــس االربعاء، 
العثور علــى طائرة مســيرة مجهولة 

املصدر شمال محافظة ديالى.
مديريــة  »مفــارز  ان  املصــدر  وذكــر 
استخبارات وأمن ديالى امليدانية التابعة 
إلى املديرية وبالتنســيق مع قوه أمنية 
مســيرة  طائرة  على  عثرت  مشــتركه 
في قضــاء خانقني شــمال احملافظة« ، 
مضيفا ان »الطائرة التي مت العثور عليها 

مجهولة املصدر«.

كركوك – اعتقال ارهابي 
كشــف مصدر في خلية االعام االمني 
امــس االربعــاء اعتقــال »ارهابي« في 
منطقة التون كوبري مبحافظة كركوك.

وقــال املصــدر إن »قــوة مــن وكالــة 
االســتخبارات في وزارة الداخلية القت 
القبض على ارهابــي في منطقة التون 
كوبــري مبحافظــة كركــوك واملنتمي 
الى مايســمى املفارز األمنية لعصابات 

داعــش« ، الفتا الى ان القــوات االمنية 
تعلن بني فترة واخرى عن اعتقال العديد 
من االشــخاص املشــتبه بهم بجرائم 

جنائية و«ارهابية«.

بابل – عملية دهم 
افاد مصــدر امنــي في قيادة شــرطة 
محافظة بابل امــس االربعاء إن »مفارز 
امنية بنقطة تفتيش مدخل ســيطرة 
الوردية شــرق احللة ، متكنــت بالتعاون 
مع االســتخبارات وجهاز األمن الوطني 
ومفارز امــن االفراد ، مــن القاء القبض 
على متهم من سكنة احملافظة مطلوب 

على وفق املادة 4 ارهاب .
واوضــح املصــدر ان عمليــة االعتقال 
جاءت اثر اجراء عملية التفتيش الدقيق 
الشــخصية  بياناته  وبعــد مطابقــة 
مع احلواســيب األمنية املوجــودة داخل 

السيطرة«. مشيرا الى ان »القوة احالت 
املتهم الى جهــة الطلب التخاذ ما يلزم 

بحقه«. 

صالح الدين – ضربة جوية 
اكــد  الناطق الرســمي خلليــة االعام 
االمنــي امس االربعــاء ان طيران اجليش 
متكن مــن تدمير جحور داعش شــرقي 

محافظة صاح الدين .
وقال الناطق العميد يحيى رســول، انه« 
مت قتل 10 إرهابيني على يد طيران ابطال 
اجليش الباســل بالتنســيق مــع قيادة 
عمليات صــاح الدين« ، مشــيرا الى« 
تدميــر عجلتني نوع }بيــك اب{ احدهما 
ملغمــة فضا عــن تدميــر صهريجني 
محملــني مبــادة البنزين لبقايــا داعش 

االرهابي، شرقي احملافظة ».

االنبار – عملية نوعية   
مديريــة  فــي  امنــي  مصــدر  اعلــن 
االربعاء،  امس  العسكرية  االستخبارات 
عــن القاء القبــض على ممــول تنظيم 
ومســؤول  الصحــراء  فــي  »داعــش« 
محافظة  غربي  القائم  في  »احلســبة« 

االنبار.
وقال املصدر إنــه »بعملية نوعية متيزت 
بدقة املعلومة االســتخبارية وســرعة 
التحــرك نحــو األهداف متكنــت مفارز 
مديرية االســتخبارات العســكرية في 
الفرقة الثامنة وبالتعاون مع استخبارات 
لــواء ٣٢ من القبــض علــى اثنني من 
اإلرهابيني فــي منطقة القائم باالنبار« ، 
موضحا أن »احدهما يعد املمول الرئيس 
داعش  لعصابات  الغذائية  واملواد  للوقود 
اإلرهابية املتخفية في الصحراء الواقعة 
بــني محافظات صــاح الديــن واالنبار 

ونينوى .

نينوى – انزال جوي 
افاد مصدر في خلية االعام االمني امس 
االربعاء، مبقتــل 14 ارهابيا بعملية انزال 
جــوي غربي املوصل، فيمــا بينت ان من 

بينهم انتحاريون.
وقــال املصدر ان » وحدة خاصة من جهاز 
مكافحة اإلرهاب بالتنســيق مع طيران 
التحالــف الدولي، نفــذت عملية إنزال 
جوي اســتهدفت مقراً لعصابات داعش 
اإلرهابية في قضــاء احلضر جنوب غربي 
املوصــل«، مضيفــة ان »العمليــة ادت 
الى مقتل 14 ارهابيــا بينهم انتحاريون 
وان  القوة«،  وقيادات خال اشــتباك مع 
»العمليــة نفــذت إســتناداً ملعلومات 

استخبارية دقيقة«. 

البصرة – عملية امنية 
أعلنــت هيئــة املنافــذ احلدودية امس 
االربعــاء ضبــط 4 شــاحنات محملة 
بانابيب حديدية وفايبر كاس مستعملة 
مخالفة لضوابط االستيراد في منفذ أم 

قصر الشمالي في محافظة البصرة.
وذكــرت الهيئة انه »مت تنفيــذ الواجب 
باشــتراك محقق هيئة النزاهة وقسم 
البحث والتحري للمنفذ اســتنادا لقرار 
قاضي محكمه النزاهة«، مضيفا انه »مت 
ضبط العجات احململة مبادة فايبر اكاس 
مع انابيب حديد في بوابة رقم 11 خارج 
احلرم اجلمركي لورود معلومات الى هيئة 
مخالفة  مســتعملة  املواد  بان  النزاهة 
لضوابط االســتيراد وممنوع دخولها الى 
البلــد« ، وقد »مت ايــداع املضبوطات الى 
مركــز شــرطه ميناء ام قصــر مبوجب 

محظر ضبط مشترك ».

هجوم مسلح في منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد * العثور على طائرة مسيرة مجهولة شمالي ديالى
طيران الجيش يدمر جحور داعش شرقي صالح الدين * مقتل 14ارهابيا بعملية انزال جوي غربي الموصل
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3محليات

البصرة _ سعدي السند :

حتَت شعار نســتثمُر طاقتنا اليوم 
وتفعيالً  املســتقبل،  عــراق  ألجل 
لدور شركة غاز البصرة في تدريب 
الباحثني  الشــباب  قدرات  وتطوير 
عن فرص العمل، احتفلت شــركة 
غاز البصرة بحفــل تخرج متدربي 
املهني(  للتدريب  )خطــوة  برنامج 
بالتعاون مع جلنة النفط والغاز في 
مجلس محافظة البصرة واجلامعة 

التقنية اجلنوبية.

الشبان محرك البالد 
وبهذه املناســبة قال فرتس كالب، 
مديــر عام شــركة غــاز البصرة 
القاها بحفــل تخرج  في كلمــة 
الدورة : يســعدني ان ارى املتدربني 
يحققون هــذا اإلجنــاز القيم وانا 
فخــور بهم  فهؤالء الشــبان هم 
احملرك املستقبلي للعراق، من خالل 
مهاراتهــم وقدراتهم املكتســبة 
حديثا ســتتاح لهم فرصة جديدة 
للعثور على وظائف وان هدفنا في 
شــركة غاز البصرة هــو دعمهم 
لتســخير قدراتهــم فــي االجتاه 
الصحيح خلدمة بلدهم وبناء بداية 
ملهنة جديدة.  وقد شــهدنا اليوم 
التزاما  اظهروا  متدربا   150 تخريج 
وتفانيا في االنتهاء من الدورة التي 
6 أســابيع ، وخاصة  كانت مدتها 
خالل شهر رمضان املبارك وبرنامج 
خطــوة للتدريب املهنــي الذي مت 
املاضيني،  الشــهرين  تقدميه خالل 
بداية سلســلة من  ليس ســوى 
الدورات املقبلة التي ستجري على 
مدار العام وسنســتمر فــي أدارة 
أعمالنا بطريقة مسؤولة كشريك 
لالختيار فــي اجملتمع البصري، ولم 
يكن من املمكن تنفيذ جناح مبادرة 
االستثمار االجتماعي هذه من دون 
دعم ومســاندة جلنة النفط والغاز 
البصرة  محافظــة  مجلــس  في 

واجلامعة التقنية اجلنوبية.

 80 % حصلوا على وظائف
وأضاف :  تعــد البطالة واحدة من 
املعضالت التي تواجه البصرة منذ 
أكثر مــن عقدين مــن الزمن، وقد 
االجتماعي  املسح  تقارير  ظهر في 
الباحث  الشــباب  أعداد  تزايدا في 

عن فرص عمل اضافة لزيادة تسرب 
عــدد مهم من طــالب اجلامعات ، 
وفي عام 2016، اطلقت شركة غاز 
البصرة البرنامج املهني االول والذي 
حقق جناحاً كبيرا حيث أن أكثر من 
%80 ممن اســتفادوا مــن البرنامج 
حصلوا على وظائف مع متعاقدين 
فــي البصرة وســوف يســتهدف 
برنامج خطوة – 2 تدريب 150 شاباً 
من البصرة مــن مناطق مختلفة 
على مهارات اساسية مثل اللحام 
، التبريــد والتكييــف، الكهربــاء 

وتوصيالت االنابيب والسباكة .
من جهته قــال رئيس جلنة النفط 
محافظة  مجلــس  فــي  والغــاز 
البصرة علي شــداد الفارس ، هذه 
مبــادرة إضافية جديــدة نضعها 
لنمد يد العون للطاقات الشــابة 
فــي البصرة بالتعاون مع شــركة 
غاز البصرة ونحن فخورون وسعداء 

لرؤيــة هــؤالء املتدربني الشــباب 
يتخرجون بعــد إكمال الدورة التي 
استغرقت 6 أسابيع وهذا جزء من 
مســؤوليتنا في تزويدهم بالدعم 
احلياة  مســار  لتمهيد  املطلــوب 
الوظيفية ومن خالل تنفيذ برنامج 
)خطوة(، ســتتاح  املهني  التدريب 
لهــم الفرصة لتعزيــز مهاراتهم 
العمل  وقدراتهم وتعظيــم فرص 
ويســرنا وجود اتفــاق متبادل بني 
وشركة  اجلنوبية  التقنية  اجلامعة 
غــاز البصــرة ومجلــس احملافظة 

لدعم جيل الشباب في البصرة.

 تدريب عالي اجلودة
أمــا ماهر طالــب – رئيــس مركز 
اجلامعة  فــي  املســتمر  التعليم 
التقنية اجلنوبيــة فقد قال : نحن 
نبذل قصارى جهدنا لتوفير تدريب 
عالــي اجلــودة لهؤالء الشــبان و 

الدورات التي نقدمها سوف تزودهم 
للتنافس  املطلوبــة  بالكفــاءات 
بنجاح وتعزيز فــرص العمل ونحن 
نعمل بشكل وثيق مع شركة غاز 
البصرة ومجلس محافظة البصرة 
إلجناح هذا البرنامــج و بعد تخرج 
خطوة  لبرنامــج  األولى  الدفعــة 
هنــاك خطــة لتنســيق معرض 
للعمل لتوفير منصة للتواصل بني 
اخلريجني الشباب واملقاولني احملليني، 
وسيسمح ذلك بتحديد املرشحني 
الــدورة( ذات املهــارات  )خريجــي 
املطلوبة ملشاريع في قطاع النفط 

والغاز وقطاعات اخرى. 
يذكــر ان شــركة غــاز البصــرة، 
مشروع مشــترك ملدة 25 عاما بني 
شــركة غاز اجلنوب العراقية التي 
متتلك 51  من األســهم وشــركة 
ميتسوبيشي  وشــركه   44٪ شل 
٪5 ولقد متكنت شركة غاز البصرة 

من الوصول إلى أعلى سقف إنتاج 
وصل إلــى 1025 مقمقا في اليوم، 
 3.5 وهذا مــا يكفي إلنتــاج نحو 
جيجا واطا مــن الكهرباء للمنازل 

والصناعات في العراق. 
بجمع  حاليــا  الشــركة  وتقــوم 
مايقرب من 59 % مــن الغاز املتاح 
من جولة التراخيــص األولى وتعد 
شــركة غاز البصرة املركز الرئيس 
الغاز فــي جنوب  جلمع ومعاجلــة 
العــراق ، ممــا يجعلها الشــركة 
العراقيــة الرئيســة ملعاجلة الغاز 
الرئيــس  واملصــدر  املصاحــب 
املســتعملة  للهيدروكربونــات 
الشــركة  وتوفر  الطاقة  لتوليــد 
%70 من احلاجــة احمللية من  حاليا 
الغاز البترولي املســال ومع تطوير 
ســتدعم  التصديريــة  قدراتهــا 
العراق لتنويع مصــادر إيراداته من 
خالل حتويل العراق إلى مصدر لغاز 

البتــرول املســال واملكثفات حيث 
بتجهيز  البصرة  غاز  شركة  قامت 
85 شــحنة من غاز البترول املسال 
685 كيلو  واملكثفات التــي بلغت 
طنا  ومنذ بدء العمليات في 2013 
حتى ســنة 2018 متكنت الشركة 
بشــكل كبير من خفض انبعاثات 
املتولدة  احلــراري  االحتباس  غازات 
من إنتــاج النفط في حقول جولة 
التراخيص األولى ومنعت 70 مليون 
طن من ثاني أكســيد الكربون من 

دخول الغالف اجلوي،
 كما اســهمت في حتويــل الغاز 
املهدور واحملروق إلى طاقة كهربائية 
ملاليــني املنازل احمللية وهــذا يعادل 
17 محطة  انبعاث مخلفات مــن 
طاقــة تعمل بالفحم ملدة ســنة 
كاملــة أو االنبعاثــات احملفوظــة 
باستعمال 17,800 توربني رياح ملدة 

عام كامل. 

تخّرج 150 شابا تدربوا على مهارات
 فنية وتقنية متنوعة

تفعياًل لدور شركة غاز البصرة في تدريب الشباب الباحثين عن فرص العمل

يعد الشباب المحرك 
المستقبلي للعراق، 

من خالل مهاراتهم 
وقدراتهم المكتسبة 

لهم فرصة جديدة 
للعثور على وظائف ، 
فيما تهدف شركة 

غاز البصرة الى 
دعمهم لتسخير 
قدراتهم لخدمة 

بلدهم

جانب من حفل تخرج الشباب الباحثني عن فرص العمل في البصرة
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افتتاح مركز صحي في 
قضاء ابي غريب

ندوة تطويرية عن شبكة 
الحاسبات في المعهد 

العالي لالتصاالت

بغداد – الصباح اجلديد
افتتح مدير عام دائرة صحــة بغداد الكرخ الدكتور 
جاســب لطيف احلجامي مركز صحي قرية الذهب 
في قضاء ابي غريب بحضور مدير قســم الصحة 
العامة ومدير القســم الهندسي ومدير قطاع ابي 

غريب للرعاية الصحية وشيوخ ووجهاء املنطقة.
وبني احلجامــي ان افتتاح املركــز الصحي في قرية 
الذهب االبيــض جاء خلدمة ابنــاء املنطقة وتقدمي 
افضل اخلدمــات الطبية والصحية الهالي املنطقة 
حيث مت رفد املركــز الصحي بجميــع االحتياجات 
املطلوبــة واالثــاث واالجهــزة واملــالكات الطبية 
والصحية والتمريضية واالداريــة مضيفا ان املركز 
الطبية  الفحوصــات  انــواع  ســوف يقدم جميع 
واللقاحات واخلدمات الصحية وفعاليات  والصحية 

التضبيب ورش املبيدات .

بغداد – الصباح اجلديد 
أقام املعهد العالي لالتصاالت والبريد ندوة تطويرية 
تناولت  »السيسكو«  احلاســبات  الكادميية شبكة 
البحث عن الرؤى املســتقبلية لتطوير هذا القسم 
وزيادة كفاءته وصوال الى مســتوى يؤهله ان يصبح 

املركز الرئيس للتطوير مبجال شبكة االتصاالت.
وتضمنت الندوة شــرحاً مفصالً عن آلية االكادميية 
والدورات التي ينظمها مع البحث عن دورات جديدة 
بالتنسيق  ،للنهوض بواقع االكادميية  مســتقبلية 

مع قسم التخطيط واملتابعة .
وتعد »سيســكو CISCO« من الشــركات العاملية 
املتخصصة بعلم الشــبكات  لديهــا القدرة على 
توفير اجهزة ) موجهات ( واملقســمات وكذلك لها 
برامج تدريبية متطورة للطلبة حول العالم وتقدم  

شهادات متخصصة ومعتمدة عامليا . 
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 بغداد _ الصباح الجديد:

العامــة  الشــركة  اســتأنفت 
وااللكترونية  الكهربائية  للصناعات 
احدى شركات وزارة الصناعة واملعادن 

انتاجها من مراوح نسيم الرافدين.
واوضح مدير عام الشــركة املهندس 
ان معمل  قاســم  سعدي هاشــم 
املراوح في الشــركة عاود نشــاطه 
االنتاجــي من جديد بعــد توقف دام 
اكثر مــن عامني ، مفصحــا عن ان 
الشــركة اعدت خطة لزيادة االنتاج 
بشــكل تصاعدي وفقــا ملتطلبات 
السوق النتاج مراوح نسيم الرافدين 
بتصميــم جديد فــي كونها تتكون 
مــن اربع ريــش بدال عن ثــالث ريش 
ومبواصفات قياسية من حيث اجلودة 

واملتانة وعمر تشغيلي طويل ، مبديا 
اســتعداد الشــركة للتعاقد مع أي 
جهــة ترغــب بالتعــاون والتجهيز 

بالكميات املطلوبة. 
من جهتهــا ابرمت شــركة الفرات 
العامــة للصناعــات الكيمياويــة 
وزارة  شــركات  احــدى  واملبيــدات 
الصناعة واملعادن عقدا مع الشركة 
الكهربائية  الطاقــة  النتاج  العامة 
في الفرات االوسط لتجهيز محطة 
كهرباء املسيب احلرارية بانتاجها من 

حامض الكبريتيك املركز.
وقــال مدير عام الشــركة املهندس 
علي قاسم الشمري ان العقد يقضي 
بتجهيــز محطة كهرباء املســيب 
)250( طنا من منتج  احلرارية بكمية 
حامض الكبريتيك املركز باملواصفات 
املطلوبة وخــالل فترة )90( يوما على 
شــكل دفعات وعن طريق عجالتها 

املتخصصة بنقل املواد الكيمياوية ، 
مؤكدا ان من اولويات الشركة جتهيز 
محطات انتاج الطاقــة الكهربائية 
باحتياجاتها من هذه املادة وباالخص 
احلرارية  املســيب  كهربــاء  محطة 
الهميتهــا في تزويــد املواطنني في 
منطقــة الفرات االوســط بالطاقة 

الكهربائية . 
الى ذلــك قامت شــركة ابن ماجد 
العامة احدى شركات وزارة الصناعة 
واملعادن في محافظة البصرة بتنفيذ 
عقدها املبرم مع شركة غاز اجلنوب. 

واوضح مدير عام الشــركة املهندس 
حيدر طاهر جاسم ان العقد يقضي 
بانشاء شبكة ماء اطفاء احلريق في 

، )Gtu( محطة
 مشيرا الى ان الشركة نفذت كامل 
اعمالها والتــي تضمنت عملية رفع 
الشــبكة القدمية بواسطة قطعها 

بجهاز قطــع البار ملراعــاة اجراءات 
وجتهيز  الغاز  داخل محطة  السالمة 
ومد ونصب وتشــغيل شــبكة ماء 
االطفاء ذي االنبــوب قياس )6( اجنات 
مــع ملحقاتــه اذ ان االنبوب مغلف 
مبــادة البولــي اثلــني ويتــم نصبه 
على مســاند كونكريتية مســبقة 
الصــب حاضنة لالنبــوب ومعزولة 
في منطقة االســناد مبادة مطاطية 
، مضيفا بأن االعمال شــملت ايضا 
عمل ســاللم حديدية فوق االنابيب 
لســهولة عبور العاملني في احملطة 
وتثبيتها بواسطة الكونكريت وعمل 
منصــات حديديــة وتثبيتهــا مبادة 
الكونكريت مــع نصب فوهات حريق 
مجهزة من قبل شــركة غاز اجلنوب 
اضافة الى تنفيذ اعمال التقاطعات 
والتعارضات مع االنابيب املوجودة في 

احملطة والشوارع املبلطة.

تقرير

الصناعات الكهربائية تعاود انتاج مراوح نسيم الرافدين بتصاميم جديدة
الفرات تجهز محطة المسيب بحامض الكبريتيك المركز

ترأس االجتماع االول لمجلس حماية وتحسين البيئة

مناشدة 

امــام انظــار معالــي وزيــر التربية احملتــرم ...
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته نحن اولياء 
امور الطلبة في مدينة بسماية نناشدكم بفتح 
مركز امتحاني في مدينة بسماية الداء امتحان 
الطالبات في اعداديــة الواحة اخلضراء للبنات 
واعدادية ســما بســماية ، في هذا املركز الذي 
يعد من املراكز التي تتوفر فيها جميع وســائل 
الراحة للذين يؤدون االمتحانات خاصة في ظل 
الظروف واالوضاع االمنية السائدة في الطريق 
بني بسماية واملركز االمتحاني في سلمان باك 
عليه نضــع معاناتنا كاولياء امــور الطالبات 
الالتي يؤدين االمتحانــات وما يتطلبه ذلك من 
وســائط نقل من مدينة بســماية الى مدينة 
ســلمان باك ذهابــا وايابا ، اضافــة الى توفير 
اجلهــد والوقت لنــا كاوليــاء امــور الطالبات 
وخاصــة املوظفــني منــا واملرتبطــني باعمال 
عامــة ، وفقكم اهلل ملــا فيه اخليــر للجميع .

بغداد _ الصباح الجديد:
اكد محافظ بغداد املهندس فالح اجلزائري, 
مضيه بإعالن نتائــج املتقدمني للتعيينات 
التربيــة التي تأخرت كثيرا وحســمها عن 
طريــق التواصل مــع اصحاب القــرار في 

مجلس الوزراء ونواب بغداد.
الى  املفاجئة  زيارتــه  اجلزائري خــالل  وقال 
مديرية تربية الرصافــة الثانية، إن »الزيارة 
تأتي لالطالع على سير العمل وما توصلت 
اليــه املديرية فيما يخــص ملف تعيينات 
املتقدمني وكذلــك التعرف على احتياجات 
املديرية ومعوقات العمل ورفعها مبا يسهم 
باجناح عملهــا دعما للعمليــة التربوية«، 
عادا ان »هذا التواصل هــو نقطة إيجابية 
حملافظة بغــداد خاصة مع نقل الصالحيات 
ضرورة ترشــيد االداء مبا يناسب التحديات، 
كمــا ان الزيارة تندرج أيضــا ضمن حملة 
خدمة بغداد شــرف لنا التي التزمنا خالل 
اعالن انطالقها في القيام بزيارات تفتيشية 

مفاجئة للدوائر«.
بان »احملافظة اجنزت  وأوضح محافظ بغداد 
ما عليها بشــأن اسماء املتقدمني للتعيني 
وإجنازهــا من قبــل اللجــان الفرعية في 
مديريات التربية، والكرة االن في ملعب وزارة 

املالية ليتم اإلعالن بشكل رسمي«.
هــذا وتفقــد اجلزائــري نظام االرشــفة 
االلكترونــي للمتقدمني للتعيني، وشــدد 
على ضــرورة ايجاد ضوابط عمل شــفافة 

استعداداً إلعالن االسماء.
على صعيد متصل تــرأس محافظ بغداد 
املهندس فــالح اجلزائــري،  االجتماع االول 
جمللس حماية وحتســني البيئة والذي يعنى 
للعاصمة  والصحي  البيئي  اجلانب  مبتابعة 

بغداد. 
وبحث االجتماع االليات املناســبة ملعاجلة 
ماليني االرتال من النفايــات التي ترمى في 
نهر ديالى ودجلة، فضال عن مناقشة سبل 
الغير الصحي في  الوقود  منع اســتخدام 

معامل الطابوق واملعامل الصناعية.
كمــا وانتقد محافظ بغداد خالل كلمة له 
على هامــش االجتماع، عدم جدية الوزارات 
املعنية في متابعــة التجاوزات على حوض 
نهر دجلة، وتفشــي االمــراض في حقول 
االســماك ونفوقهــا، ومراقبــة ومتابعة 
االمراض االنتقالية، فضال عن غياب التعاون 
بني الــوزارات اخملتصة، فــي جانب الصحة، 
العشــوائي  واحلرق  املهنيــة،  والســالمة 
للنفايــات، وغياب مشــاريع احلزام االخضر 

للعاصمة بغداد.
واكــد اجلزائري ان »حكومتــه احمللية تعمل 
على تشكيل جلان مختصة ملتابعة اخلروقات 
ووضع احللول املناسبة وتنفيذها«، مبينا ان 
»محافظــة بغداد بحاجــة الى تخصيص 
اموال كافيــة ملعاجلة التلوث في نهر ديالى 
داعيا اجلهات املسؤولة في الوزارات اخملتصة 
الى وضع حلول ومعاجلــات حقيقية مللف 

البيئة في محافظة بغداد«.   

 بغداد _ الصباح الجديد:
عقــد مجلــس الصدر جلســته 
املعتادة ) أخر ثالثاء من كّل شهر ( 
بتاريخ 28 / 5 / 2019 تظلله أجواء 
رمضانية عابقة بشذا االميان وحب 
الوطن ، وبحضور جمع من العلماء 
الثقافة  وعّشاق  واألدباء  واملفكرين 
واملعرفة . وحفلت اجللسة مبعطيات 
، شارك  علمية ونفحات شــعرية 
الدكتــور مرتضى  فيها كل مــن 
النوري نائــب نقيب األكادمييني فرع 
إدارة املوارد البشرية  الكرخ واستاذ 
والسلوك التنظيمي ببحث عنوانه 
) التفاوض – اساسيات وتكتيكات 
( والشاعر السيد محسن املوسوي 
بقصيدة والئية فــي امير املؤمنني 

االمــام علي بــن ابي طالــب )ع( 
واالستاذ الشــاعر سعدي الشاوي 
بقصيــدة فــي أميــر املؤمنني )ع( 
والباحث احملقق االســتاذ املهندس 
عبد الكرمي الدبــاغ ببحث عنوانُه: 
) النتاج الفكري والنشاط العلمي 
ملدينــة الكاظمية املقدســة  في 

شهر رمضان املبارك (
وختم اجمللس بكلمة لراعي اجمللس 
حسني  السيد  العالمة  ســماحة 

الصدر ، وكانت في رحاب القرآن 
وقــّدم العالمة الســيد حســني 
 ( الصدر كتابــه األخير املوســوم 
زوايا ومرايا( هدية للسادة احلضور ، 
وهو اجلزء اخلمسون من ) موسوعة 

العراق اجلديد (

 بغداد _ الصباح الجديد:
أفتتــح وزيــر التجــارة الدكتور 
محمد العاني املشروع التجريبي 
االلكترونية  التموينية  للبطاقة 
في بغداد ودهوك، مؤكدا مشروع 
البطاقــة الذكيــة سيســهم 
ويكشف  العام  املال  هدر  بإيقاف 

حاالت التحايل والتالعب.
وقالت الوزارة، في بيان تســلمت 
إن  »الصباح اجلديد« نسخة منه 
الوزير افتتح املشــروع التجريبي 
االلكترونية  التموينية  للبطاقة 
فــي بغــداد ودهــوك«، مبينا أن 
برنامج  عليه  يشــرف  »املشروع 
الغــذاء العاملي وبلغــة برمجية 
التقنيات  باســتعمال  حديثــة 

التكنولوجية املتطورة«. 
وقال الوزيــر العاني، خالل افتتاح 
انــه »يأتي فــي اطار  املشــروع 
املال  إليقاف هدر  احلكومة  جهود 
العام وحتديد املشــمولني بنظام 
عن  فضال  التموينيــة،  البطاقة 
نظام  حتديث  في  يســهم  كونه 
واســتعمال  التموينية  البطاقة 
التقنيات التكنولوجية من خالل 

بصمة العني«. 

يعمل  »املشــروع  أن  الوزير  وأكد 
علــى اضافة بصمــة االصابع او 
ضمن  العني  لشــبكية  الصورة 
قاعــدة البيانــات الشــخصية 
التغلــب  لغــرض  للمواطنــني 
على الســلبيات واملعوقات التي 
البطاقة  ملف  في  العمل  تواجه 
التموينية ومن خالل اســتعمال 
هذا  لتطوير  التقنيــات  أحــدث 
جميع  علــى  والقضاء  النظــام 
والتكرارية  الورقيــة  املعامــالت 
وتبسيط االجراءات على املواطنني 
خالل تنفيذ املعامالت اخلاصة من 
عمليات الشطر والنقل واالضافة 
الى  واحلــذف مــن دون احلاجــة 
وســطاء لتنفيذ املعامالت التي 

قد تكلف املواطن ماديا. 
وأشــار الوزيــر الى ان مشــروع 
البطاقــة الذكيــة سيســهم 
ويكشف  العام  املال  هدر  بإيقاف 
والتالعــب«،  التحايــل  حــاالت 
البطاقة  »مشــروع  أن  إلى  الفتا 
تنفيذ  االلكترونيــة جــزء مــن 
البرنامــج احلكومي الذي اعلنته 
مجلس  عليه  وصــادق  احلكومة 

النواب ». 

محافظ بغداد في زيارة مفاجئة لتربية الرصافة ٢ ويؤكد : 
ماضون بإعالن التعيينات 

مجلس الصدر ملتقى رجال الفكر واألدب 
يعقد جلسته المعتادة

افتتاح المشروع التجريبي للبطاقة 
التموينية االلكترونية في بغداد ودهوك

امنوذج من مراوح نسيم الرافدين العراقية
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
قال مسؤول بالطيران املدني يوم األربعاء 
الباكســتاني على احلدود  إن اجملال اجلوي 
الهند سيظل مغلقا حتى  الشرقية مع 
14 حزيران، في أحدث متديد بعد مواجهة 

بني البلدين.
وأغلقت باكســتان مجالهــا اجلوي في 
شباط املاضي، بعد هجوم انتحاري نفذته 
باكستان  جماعة متشددة متمركزة في 
في اجلزء الواقع حتت ســيطرة الهند من 
كشمير مما دفع البلدان إلى تبادل القصف 

اجلوي.
واضطرت طائرات أجنبية تستخدم اجملال 
اجلوي إلى حتويل مســارها وهو ما زاد من 
تكلفة الرحالت. وأثر اإلغالق في األساس 
علــى الرحــالت القادمة مــن أوروبا إلى 

منطقة جنوب شرق آسيا.
وقال متحدث باسم هيئة الطيران املدنية 
الباكســتانية لرويترز »اإلغالق سيستمر 
حتــى 14 يونيو« دون أن يذكــر املزيد من 

التفاصيل.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلن التحالــف العربي في اليمن بقيادة 
بــدء عمليــة عســكرية  الســعودية، 
تســتهدف مواقع تابعة جلماعة »أنصار 
اهلل« احلوثيــني فــي محافظــة الضالع 

جنوبي اليمن.
وقــال التحالــف العربــي إن العمليــة 
العســكرية تتوافق مــع القانون الدولي 
اإلجراءات  اتخاذه كافة  واإلنساني مؤكدا 

الوقائية حلماية املدنيني.
وأضــاف أن العمليــة تهــدف إلى حتييد 
قــدرات احلوثيني علــى تنفيــذ األعمال 
»العدائيــة واإلرهابية«، داعيا املدنيني في 
محافظة الضالع إلــى عدم االقتراب من 

املواقع املستهدفة.
وشدد التحالف على أن جهوده مستمرة 
في مجال »مكافحة التنظيمات اإلرهابية 
حلفــظ األمــن واالســتقرار اإلقليمــي 

والدولي«.
وتقود السعودية منذ مارس 2015، حتالفا 
عســكريا عربيا يدعم القــوات اليمنية 
املوالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في 
مواجهة احلوثيني، الذين يســيطرون على 
بعض احملافظات اليمنية، منها العاصمة 

صنعاء، منذ 2014.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
لــم يتبــق أمــام رئيس الــوزراء 
اال  نتنياهو  بنيامني  اإلســرائيلي 
ائتالف حاكم  لتشــكيل  القليل 
جديــد مــع حليــف متمــرد أو 
لقيادته  محتملة  نهاية  مواجهة 

التي استمرت عقدا من الزمن.
ومع مــرور الســاعات، لم يظهر 
أي مؤشــر على حدوث تقدم في 
السابق  الدفاع  وزير  محادثاته مع 
أفيجــدور  املتطــرف،  اليمينــي 
ليبرمان. وبدأ البرملان مناقشــات 
اتخاذ  بشأن  كامال  يوما  تستغرق 
إجراء حلــل نفســه والدعوة إلى 
انتخابــات جديــدة إذا لــم يتم 

التوصل إلى اتفاق.
وقالت مصادر سياسية إن نتنياهو 
يسعى لالتفاق مع زعماء األحزاب 
في  االنتخابات  إلجراء  البرملان  في 

منتصف أيلول.
كان نتنياهــو قد أعلــن فوزه في 
االنتخابات العامة الشهر املاضي، 
لكن ليس أمامه اآلن ســوى حتى 
منتصــف الليــل )2100 بتوقيت 
جرينتش( ليبلــغ الرئيس ريئوفني 
ريفلــني مبــا إذا كان قد شــكل 
حكومــة، وأصبــح مســتقبله 

السياسي على احملك.
وســيؤدي اإلخفاق في تشــكيل 

ائتــالف إلى ســحب املهمة من 
يد نتنياهو البالــغ من العمر 69 
عامــا، إذ ســيطلب ريفلــني من 
نائب آخــر، إما من حــزب ليكود 
اليميني بزعامــة رئيس الوزراء أو 
من املعارضة، أن يحاول تشــكيل 

حكومة.
وميكن جتنب هذه اخلطوة الرئاسية، 
التي ستهمش نتنياهو، من خالل 
التوصــل إلــى اتفاق لتشــكيل 
ائتالف أو إذا صوت البرملان لصالح 

إجراء انتخابات جديدة.
وقال املعلق السياســي تشيمي 
شــاليف في صحيفــة ها أرتس 
اللحظــة  اتفــاق  إن  اليســارية 
األخيرة مــا زال ممكنا، مضيفا أن 
نتنياهو ســيظل املرشــح األوفر 

حظا للفوز في انتخابات جديدة.
وأضاف شــاليف »هذه ليســت 
مهمة سهلة، بالنظر إلى سنواته 
العشــر فــي الســلطة واألربع 
اإلضافية التــي كان من املفترض 
الشــباب  عليهــا.  يحصــل  أن 
البدء  اإلسرائيليون ال ميكنه حتى 
في تصور إسرائيل بدونه: نتنياهو 
كرئيس للوزراء هو كل ما عرفوه«.

ومتســك ليبرمــان مبوقفــه في 
معركته مع حزب التوراة اليهودي 
املتحد، وهو حزب يهودي متطرف 

نتنياهو  حكومــة  في  وشــريك 
املؤقتة، للحد من اإلعفاءات التي 
الدينية  املــدارس  لطــالب  متنح 

اليهودية من اخلدمة العسكرية.
بيتنا  وبدون دعم حزب إســرائيل 
الــذي يتزعمــه ليبرمــان وميلك 
الكنيست  في  مقاعد  خمســة 
املؤلف من 120 عضوا، فلن يصبح 
حكومة  تشكيل  نتنياهو  مبقدور 
أغلبيــة من الفصائــل اليمينية 

والدينية بقيادة ليكود.
إنه  سياســيون  معلقــون  وقال 
مع تالشــي آفــاق التوصــل إلى 
حل وســط مــع ليبرمــان، فإن 
على  جهــوده  ســيركز  نتنياهو 
في  61 صوتــا ضروريــا  حشــد 
إجراء  علــى  للموافقة  البرملــان 
ليبرمان   وقــال  جديدة.  انتخابات 
امس األربعــاء إنه لن يتراجع عما 
وصفها بأنه مســألة مبدأ بشأن 
التجنيــد اإلجباري، ونفى  قضية 
مزاعم ليكــود بأن نيته احلقيقية 
بنتنياهو  اإلطاحــة  فــي  تتمثل 

وقيادة »معسكر قومي«.
وقال ليبرمان الذي استقال العام 
املاضــي من منصب وزيــر الدفاع 
في خالف مــع نتنياهو بســبب 
رجال  السياسات جتاه غزة »لست 

انتقاميا وال أحمل ضغينة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلن البيــت االبيض امس االول 
الرئيس  مستشــار  أّن  الثالثــاء 
األميركي دونالــد ترامب املكلف 
خطــة الســالم االســرائيلية-

بدأ  كوشنر  جاريد  الفلسطينية 
زيــارة الى املغرب واالردن ســعياً 
حلشــد الدعم لهذه اخلطة التي 
يرتقب أن يكشــف عن شــّقها 
في  نهاية حزيران  في  االقتصادي 

املنامة في غياب الفلسطينيني.
ومنــذ توّليــه منصبــه يبــدي 
الرئيس دونالــد ترامب رغبة في 
التوصل إلــى »اّتفاق نهائي« بني 
والفلســطينيني  اإلســرائيليني 
على أمل أن ينجح حيث فشــل 
كل أســالفه مــن اجلمهوريــني 

والدميوقراطيني على حد سواء.
لكّن املعادلة تبدو حساسة جداً 
يقاطعــون  الفلســطينيني  ألن 
اعترفت  منذ  االميركيــة  االدارة 
واشــنطن بالقــدس عاصمــة 

السرائيل في كانون االول 2017.
ويأمل كوشــنر في احلصول على 
تأييد قســم من الفلسطينيني 
اقتصادية  بتنميــة  وعــده  عبر 
فعليــة وهو مدرك انــه بحاجة 

لدعم دول عربية حليفة للواليات 
املتحدة لتحقيق ذلك.

ويرافق كوشــنر فــي زيارته الى 
واســرائيل  االردن  ثــم  املغــرب 
ذراعه االمين جايســون غرينبالت 
وكذلك املمثــل االميركي اخلاص 
لشــؤون إيران في وزارة اخلارجية 
أعلن مســؤول  براين هوك، كما 
فــي البيــت االبيــض رافضــا 
وشارك  اســمه.  عن  الكشــف 
كوشــنر وغرينبالت فــي املغرب 
مبأدبة إفطار أقامها على شــرفه 
السادس  محمد  املغربي  العاهل 
وولي عهده موالي حســن ووزير 

اخلارجية املغربي ناصر بوريطة.
وقال غرينبالت فــي تغريدة على 
تويتر »شــكراً لكم جاللة امللك 
على هذه األمسية اخلاصة وعلى 
مشــاركة حكمتــك«، مضيفاً 
»املغرب صديــق هام وحليف  أّن 

للواليات املتحدة«.
وبحســب وكالة األنباء املغربية 
فقد سبق مأدبة اإلفطار محادثات 
في القصر امللكي في الرباط بني 
امللك محمد السادس واملستشار 
سبل  تناولت  األميركي  الرئاسي 
»تعزيز الشــراكة االستراتيجية 

العريقة واملتينة واملتعددة األبعاد 
بني املغــرب والواليــات املتحدة، 
وكذا التحــّوالت والتطّورات التي 
تشهدها منطقة شمال إفريقيا 

والشرق األوسط«.
وأوضحــت الوكالــة أن مأدبــة 
اإلفطار شــارك فيهــا أيضاً كل 
امللك  ومستشــار  غرينبالت  من 
فؤاد عالي الهّمة، ووزير الشــؤون 
اخلارجية والتعــاون الدولي ناصر 

بوريطة.
وسيزور كوشنر الحقاً اعتباراً من 
1 حزيران مونترو في سويسرا ثم 
زيارة  لندن حيث سيشــارك في 
الدولة التي يقوم بها ترامب الى 

بريطانيا.
الواليات  تكشف  أن  املتوقع  ومن 
املتحــدة فــي 25 و 26 حزيــران 
خالل مؤمتــر املنامة عن الشــق 
االقتصادي من خطتها للســالم 
لم يكشــف عن شــقها  التي 

السياسي بعد.
الفلسطينية  السلطة  وأعلنت 
انها لن تشــارك في هــذا املؤمتر 
فيما ال تزال الدول املشاركة غير 
معروفة باســتثناء االمارات التي 

أكدت حضورها.

خطة محاطة بسرية تامة
املؤمتــر االقتصادي فــي البحرين 
الذي يحمل اســم »من السالم 
الى االزدهار« سيجمع الى جانب 
مســؤولني حكوميني، ممثلني عن 

اجملتمع املدني وعالم االعمال.
وأعلن البيــت االبيض أن اجتماع 
الدعم  »لتشجيع  فرصة  املنامة 
اقتصادية  ومبادرات  الستثمارات 
محتملــة ميكن ان جتعــل اتفاق 

سالم ممكنا«.
لكن الفلســطينيني أكدوا عدم 
مشاركتهم. وندد صائب عريقات 
أمــني ســر اللجنــة التنفيذية 
باحملــاوالت  التحريــر  ملنظمــة 
الهادفة الى تشــجيع »التطبيع 
االسرائيلي  لالحتالل  االقتصادي 

لفلسطني«.
وقال عريقات إن »محاوالت تعزيز 
التطبيــع االقتصــادي لالحتالل 
أمر  هو  لفلســطني  اإلسرائيلي 
مرفــوض. القضيــة ال تتجلــى 
في حتســني األوضاع املعيشــية 
للشعب الفلسطيني بل بتعزيز 
قدرة فلســطني على السيطرة 
وحدودها  ومعابرها  مواردها  على 

وجتسيد سيادتها من خالل إنهاء 
االحتالل«.

األعمــال  رجــال  قــرر  كمــا 
واالقتصاديــون الفلســطينيون 
املؤمتــر االقتصادي في  مقاطعة 
البحريــن. وأعلــن رئيس اجمللس 
التنســيقي للقطاع اخلاص )بال 
مؤمتر  في  منصــور  عرفات  تريد( 
صحافي فــي رام اهلل الثالثاء ان 
اجمللس »الــذي يضم أكثر من 12 
االقتصاد  في  فاعلة  مؤسســة 
املشاركة  عدم  قرر  الفلسطيني 
في مؤمتر املنامة. العديد من رجال 
االعمــال الفلســطينيني تلقوا 
دعوات حلضــور املؤمتر لكننا قررنا 
كوشنر  وأحاط  املشاركة«.  عدم 
خطته بغموض شديد ووعد منذ 
عدة أشهر بافكار جديدة مؤكدا 
التقليدية لم تتح  املقاربــات  ان 

التوصل الى اتفاق. 
لتقــدمي  ســعيه  إطــار  وفــي 
مفاهيم جديدة، أصدر كوشــنر 
فــي مطلع أيار أقوى إشــارة من 
اإلدارة األميركيــة، إلى أن اخلطة 
الذي  الدولتــني  تقتــرح حل  لن 
كانت الواليات املتحدة تؤيده في 

مفاوضات السالم.

باكستان تمدد إغالق 
مجالها الجوي عند الحدود 

الهندية حتى 14 يونيو

عملية عسكرية 
للتحالف العربي في 
الضالع جنوبي اليمن

نتنياهو في الساعات األخيرة لتشكيل 
كوشنر يحاول تأمين حشد عربي لدعم  خطة السالم »االسرائيلية - الفلسطينية«حكومة ائتالفية او خوض انتخابات جديدة

متابعة ـ الصباح الجديد :

األقل  علــى  13 مدنيــاً  قتــل 
أمس األربعــاء، في قصف جوي 
محافظة  اســتهدف  ســوري 
إدلب شــمال غربي البالد والتي 
تشهد مناطق منها منذ شهر 
تصعيداً عسكرياً عنيفاً لقوات 

النظام وحليفتها روسيا.
احلربية  الطائرات  وتســتهدف 
السورية والروســية ريف إدلب 
اجلنوبــي منــذ نهاية نيســان 
ومناطق مجاورة له، ما يســفر 
بشكل شبه يومي عن سقوط 
قتلــى، كما دفــع بحركة نزوح 
ضخمة إلى مناطــق أكثر أمناً 
من »جحيــم ادلب« كما يصف 
املراقبون، على الرغم من دعوات 
األمم املتحدة وواشنطن املتكررة 

لوقف التصعيد.
وأورد املرصــد الســوري حلقوق 
امس  مدنياً   13 مقتل  اإلنسان، 
األربعــاء فــي قصــف لقوات 
النظام بينهم سبعة قضوا في 
سرجة  قرية  استهدفت  غارات 
اجلنوبي، فضالً  إدلــب  ريف  في 
عــن أربعة مــن عائلــة واحدة 
في قصــف بالبراميل املتفجرة 
وقتل  البــارة.  بلدة  اســتهدف 
أثنان آخران في قصف على بلدة 
الهبيــط، التي تســعى قوات 

النظام للتقدم باجتاهها.
ويأتي ذلك غداة مقتل 27 مدنياً 
في  املتواصــل،  القصــف  في 
حصيلة هــي األكبر منذ نهاية 

نيسان.
وقــال مدير املرصــد رامي عبد 
الرحمــن لوكالــة فرانس برس 
»يتواصل قصف النظام وروسيا 
مناطــق عدة«،  بكثافــة على 
مشيراً إلى أن الغارات الروسية 
تتركز على مدينة خان شيخون 

في ريف إدلب اجلنوبي.
وتــرد الفصائل، وعلى رأســها 
هيئــة حتريــر الشــام )جبهة 
تسعى  التي  ســابقاً(،  النصرة 
إلى صــد تقدم قــوات النظام 
الشــمالي،  ريــف حمــاة  في 

باســتهداف مناطــق خاضعة 
لسيطرة احلكومة.

وأفادت وكالة األنباء الســورية 
الرســمية )ســانا( أن مواطنة 
قتلت وأصيب سبعة بجروح في 
قصف ملا تصفــه بـ«اجملموعات 
اإلرهابية« استهدف بلدات عدة 

في شمال حماة.
توعد باالستمرار 

جراء  القتلى  حصيلــة  وبلغت 
قصــف قوات النظام وروســيا 
منــذ شــهر نحــو 280 مدنياً 
بينهم عشــرات األطفال، وفق 

املرصد السوري.
وفي القرى املســتهدفة، يعمد 
املدنيون إلــى حفر القبور ودفن 
املوتــى فــي وقت متأخــر ليالً 
خشــية من القصــف، وفق ما 

شاهد مصور لفرانس برس.
وتســيطر هيئة حترير الشــام 
محافظة  من  األكبر  اجلزء  على 

وأجزاء مــن محافظات  إدلــب 
حماة وحلــب والالذقية اجملاورة، 
املنطقة  فــي  تتواجــد  كمــا 
فصائل إسالمية ومقاتلة أخرى 

أقل نفوذاً.
وتخضع املنطقة املســتهدفة 
على  ينص  روسي-تركي  التفاق 
إقامة منطقة منزوعة السالح 
النظام  قــوات  بــني  تفصــل 
واملقاتلة،  اجلهاديــة  والفصائل 

لم يتم استكمال تنفيذه.
وشهدت املنطقة هدوءاً نسبياً 
بعد توقيع االتفــاق في أيلول ، 
إال أن قوات النظام صّعدت منذ 
شــباط قصفها قبل أن تنضم 
الطائرات الروسية اليها الحقاً. 
وزادت وتيــرة القصف بشــكل 

كبير منذ نهاية شهر نيسان.
بدء  ولم تعلن دمشــق رسمياً 
لوحت  لطاملــا  واســع  هجوم 
ومحيطها،  إدلب  على  بشــنه 

يواكب  الرســمي  االعالم  لكن 
يومياً تقدم قوات النظام.

وســيطرت قوات النظام خالل 
بلدات  على  املاضية  األســابيع 
عدة في ريف حماة الشــمالي، 
بينها كفرنبودة وقلعة املضيق.

ويرجــح محللــون أن تواصــل 
قــوات النظــام تصعيدها من 
دون أن يتحول إلى هجوم واسع 
للسيطرة على احملافظة احملاذية 
لتركيا، التي تخشى موجة نزوح 

ضخمة بالقرب من حدودها.
الدائم  وقال منــدوب ســورية 
لدى األمم املتحدة الدكتور بشار 
جمللس  جلســة  خالل  اجلعفري 
إن  الثالثاء  االول  امــس  االمــن 
دمشق »لن تألو جهداً لتخليص 
مواطنيها في إدلب من سيطرة 

التنظيمات اإلرهابية«.
اجللسة، حذرت مساعدة  وأمام 
العــام لــالمم املتحدة  االمــني 

لتنســيق الشــؤون االنسانية 
اســتمرار  أن  مولــر  أورســوال 
يؤدي  قد  العسكرية  العمليات 
إلى توقف تام في عمل منظمات 
اإلغاثة، مشيرة إلى أن منظمات 
في  عملها  أساساً  علقت  عدة 

املنطقة املستهدفة.
ومنذ نهاية نيســان ، نزح 270 
ألــف شــخص مــن منطقة 
التصعيد، وفق قولها، كما طال 
القصف 22 مستشفى وعيادة 

طبية.
اخلارجيــة  وزارة  واعتبــرت 
ان  جهتهــا  مــن  األميركيــة 
مــن  إدلــب  فــي  التطــورات 
»الهجمات على املدنيني والبنى 
التحتية العامــة مثل املدارس 
أو املستشــفيات  أو االســواق 
تشــّكل تصعيداً متهّوراً وغير 

مقبول«.
العســكري  التدخل  بدء  ومنذ 

العام  في  ســوريا  في  الروسي 
النظام  2015، متكنــت قــوات 
بدعم جــوي روســي وميداني 
إيرانيني وحزب اهلل  من مقاتلني 
اللبناني من استعادة السيطرة 
على غالبيــة معاقل الفصائل 

املعارضة.
الفصائل تســيطر  تعــد  ولم 
ســوى على مناطــق محدودة، 
بينها اجلزء األكبر من محافظة 
إدلــب التي تعــد معقل هيئة 
حتريــر الشــام، كما تســيطر 
فصائل موالية ألنقرة مدعومة 
تركيــة على مناطق  من قوات 
حلــب  ريــف  فــي  حدوديــة 

الشمالي.
آذار العام  ومنــذ اندالعه فــي 
2011، أسفر النزاع السوري عن 
370 شــخصاً  من  أكثر  مقتل 
وتســبب بنزوح وجلوء أكثر من 

نصف سكان البالد.

270 الف شخص نزحوا و280 قتلوا من جرائه

يزور الرباط وعمان والقدس

التصعيد المستمر على إدلب ومحيطها يقتل المزيد 
من المدنيين وال استجابة لوقفه

مقتل 13 مدنيًا امس 
األربعاء في قصف 

لقوات النظام بينهم 
سبعة قضوا في 

غارات استهدفت 
قرية سرجة في ريف 
إدلب الجنوبي، فضاًل 

عن أربعة من عائلة 
واحدة في قصف 

بالبراميل المتفجرة 
استهدف بلدة البارة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت وزارة الصناعــة والتجارة والتموين 
األردنية، حرص اململكة على تطوير التعاون 

االقتصادي والتجاري مع العراق.
أشــارت الوزارة فــي بيان على حســابها 
الرســمي بصفحتها على فيسبوك، إلى 
عمــل البلدين على تنفيــذ اتفاقيات متت 

مؤخراً لالرتقاء بالعالقات الثنائية.
واتخذت احلكومة األردنية إجراءات بشــأن 
منشــأ البضائع األردنية املصدرة للسوق 
العراقيــة، ومتثل أقل مــن 1.6 باملائة من 

إجمالي واردات العراق خالل عام 2017.
وتوصــل اجلانبــان األردنــي والعراقي في 
شــباط املاضي الى تفاهمات ومشــاريع 
الثنائي،  التعــاون  لتعزيز  حيوية مهمــة 
بعضها باجملــاالت االقتصاديــة من خالل 
إعفاء قائمــة البنود اجلمركية األردنية من 
الرسوم اجلمركية بعد مفاوضات لتحديد 
قائمة البنود اجلمركية املتسببة في ضرر 
أو تؤثر على  الصناعــة والزراعة احملليــة، 

حاجة السوق العراقية.
وبالرغم من قــرار اإلعفاء ومنح الصادرات 
العقبة خصماً  للعراق عبر طريق مينــاء 
تشجيعياً بنســبة 75 باملائة على رسوم 
العراقية  الــواردات  أن حجم  املناولة، غير 

عبر ذلك الطريق لم يشهد زيادة مؤثرة.

طوكيو ـ رويترز:
تراجع املؤشر نيكي الياباني ألدنى مستوى 
في أسبوعني عند اإلغالق أمس األربعاء إذ 
تأثرت املعنويات ســلبا جتاه الشركات ذات 
االنكشاف الكبير على الصني مع استمرار 
النــزاع التجــاري بــني الصــني والواليات 

املتحدة.
املالي بعدما انخفض  القطاع  تراجع  كما 
عوائد ســندات اخلزانة األميركية إلى أدنى 
مستوى منذ أيلول عام 2017 بفعل اخملاطر 
التي يواجهها النمو العاملي بسبب احلرب 

التجارية بني أكبر اقتصادين في العالم.
وانخفــض نيكي 1.21 باملئــة ليغلق عند 
21003.37 نقطــة بعدمــا تراجــع إلــى 
20884.61 نقطة وهو أدنى مســتوى منذ 

14 أيار.
وقــال شــوجي هيــراكاوا كبيــر اخلبراء 
الســتراتيجيني في معهد توكاي طوكيو 
لألبحاث ”قرر املســتثمرون العامليون على 
األرجح التخلص من األصول العالية اخملاطر 
التجارية  نظرا لعدم تغيــر وضع احلــرب 
بني الصني والواليــات املتحدة“، مضيفا أن 
انخفاض العائد على السندات الدولية أثار 

حالة من القلق في السوق.
وشــهدت البنوك وشركات التأمني موجة 
بيع بعدما انخفضت عوائد على ســندات 
أدنى  إلى  القياســية  األميركيــة  اخلزانة 
مستوى منذ أيلول عام 2017. ونزل سهم 
يو.إف.جيــه  ميتسوبيشــي  مجموعــة 
املالية 1.4 باملئة وتراجع ســهم مجموعة 
ســوميتومو ميتســو املاليــة 1.2 باملئة 
وانخفض سهم داي إيتشي اليف هولدجنز 

1.7 باملئة.
وقال الرئيس األميركــي دونالد ترامب في 
األســبوع احلالي إنه ”غير مســتعد بعد“ 
إلبرام اتفاق مــع الصني بالرغــم من أنه 

يتوقع إمكانية التوصل التفاق مستقبال.

األردن تعتزم زيادة 
التبادل التجاري مع 

العراق

أقل مستوى لـ »نيكي« 
في أسبوعين

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشــف وزير املالية فؤاد حسني 
عن اعداد املوظفــني في العراق، 
مبينا انه ال يوجــد قطاع خاص 

قوي يستوعب الشباب.
وقال حســني في تصريح متلفز، 
ان »هناك تضخم بالقطاع العام 
بســبب انعــدام فــرص العمل 
بالقطاع اخلاص«، مبينا ان »90% 
من فــرص العمل موجــودة في 

القطاع احلكومي«.
»اعــداد  ان  حســني  واضــاف 
املوظفــني قبل عــام 2003 كان 
850 الفاً في حني لدينا اليوم 6.5 

مليون موظف ومتقاعد«.
يذكر ان معظم الدوائر احلكومية 
الوظيفي  الترهــل  مــن  تعاني 
اخلاص  القطاع  ضعف  بســبب 
وجود  الــى  إضافــة  العراقــي، 
موظفني في بعض الدوائر لديهم 
شــهادات ليس مــن اختصاص 

هذه الدوائر.
في الســياق، اعلــن وزير العمل 
والشــؤون االجتماعية، باســم 
عبــد الزمــان، ان نظــام تقاعد 
القطاع اخلاص املقبل سيكون له 
الضغط  تأثير كبير في تخفيف 
والتوجه نحــو القطاع العام، ملا 
يتضمنه مــن امتيازات تقاعدية 
تقاعــد  المتيــازات  مشــابهة 

موظفي القطاع احلكومي.
الوزير خالل ترؤسه اجتماع  وقال 
»الوزارة،  ان  الالئــق،  العمل  جلنة 
ضمن ستراتيجيتها في القضاء 
على البطالة وسعيها خللق توازن 
بــني القطاعني اخلــاص والعام، 

اعدت نظــام تقاعــد للعاملني 
اخلــاص متكامالً  القطاع  ضمن 
والعملية  املهنيــة  النواحي  من 
ل، من خــالل تنفيذه،  سيشــكِّ
انعطافــة واضحة نحو انشــاء 
مشاريع خاصة من قبل الباحثني 

عن العمل«. 
ومضــى الى القــول، ان »الوزارة 

تفاهم  مذكــرة  توقيــع  بصدد 
مــع منظمــة العمــل الدولية 
بخصــوص العمــل الالئق، وهي 
الشــركاء  مالحظات  بانتظــار 
واحتادات،  نقابــات  االجتماعيني، 
علــى املذكــرة واهمهــا حتديد 
االلتزامــات بــني كال الطرفــني 
بني  التوقيــع  بعدهــا  ليجــري 

اجلانبني«.
رئيــس اجلمهوريــة برهم  وكان 
معاجلة  ضــرورة  أكــد  صالــح 
املعوقات واملشاكل التي تعترض 
عمــل القطاع اخلــاص مبا يطور 
قطاعاته اخملتلفة وصوال إلى بناء 

اقتصاد قوي ومتماسك.
على  صالــح  الرئيــس  وشــدد 

أهمية تعزيــز دور القطاع اخلاص 
وفســح اجملال امامه وإشــراكه 
في عمليــة البناء واعادة االعمار 
من خالل توفير املناخات والفرص 
االقتصادية االســتثمارية، فضالً 
عــن دور هذا القطــاع في دعم 
البرنامــج احلكومي الــذي تبناه 
رئيس الــوزراء. وأوضح ان “العراق 

دولة غنية متتلك كفاءات وخبرات 
بشــرية وثــروات طبيعية متنح 

آفاقاً واسعة للقطاع اخلاص«.
وأكد على “ضرورة سعي القطاع 
اخلاص إلى اقامة عالقات إيجابية 
الشقيقة  الدول  من  نظرائه  مع 
واالســتفادة مــن  والصديقــة 

خبراتهم في مختلف اجملاالت”.

انعدام فرص العمل وراء التضخم بالقطاع العام

صادرات الخام اإليرانية تهبط إلى 400 ألف برميل يوميًا

المالية: 6.5 اعداد الموظفين والمتقاعدين والقطاع الخاص 

هناك تضخم 
بالقطاع العام 
بسبب انعدام فرص 
العمل بالقطاع 
الخاص«، مبينا ان 
»%90 من فرص 
العمل موجودة في 
القطاع الحكومي

وزير املالية فؤاد حسني

الصباح الجديد ـ وكاالت:
رئيس  نائب  أنطون ســيليانوف  قال 
األربعاء  الروسي لرويترز أمس  الوزراء 
إن بالده ستدرس بعناية متديد العمل 
باتفاقهــا خلفض إنتــاج النفط مع 
منظمــة البلدان املصــدرة للبترول 

)أوبك( ومنتجني آخرين.
موســكو  أن  ســيليانوف  وذكــر 
ســتبحث، علــى وجــه اخلصوص، 
التأثير اإليجابي لالتفاق على أسعار 
النفط فــي مقابل خســارة حصة 

سوقية لصالح شركات أميركية.
في  مؤمتــر  هامش  علــى  وأضــاف 
قازاخســتان ”هناك الكثير من اآلراء 
املعارضة  أو  املؤيدة للتمديد  ســواء 
لــه“. وتابــع ”بالطبع، نحتــاج إلى 
اســتقرار الســعر والقابلية للتنبؤ 
بــه، هذا أمــر جيد... لكننــا نرى أن 
جميع تلــك االتفاقات مع أوبك نتج 

عنها أن شــركاءنا األميركيني عززوا 
إنتــاج النفــط الصخــري وانتزعوا 
أســواقا جديدة“. وقال ســيليانوف 
إن وزارة الطاقة واحلكومة الروســية 
ســتحددان موقفهمــا مــن متديد 
االتفــاق بعــد دراســة تلــك املزايا 
احلالية  االجتاهــات  وأمــد  والعيوب 
أوبك وروســيا  واتفقــت  للســوق. 
ومنتجون آخرون على خفض اإلنتاج 
1.2 مليــون برميل يوميا من  مبقدار 
يناير كانون الثاني ملدة ســتة أشهر 
لتعزيــز أســعار اخلام عبــر خفض 
اخملزونات العاملية. ومن املقرر أن جتتمع 
أوبك وبقية املنتجني املشــاركني في 
اتفاق اإلمــدادات، في حتالف معروف 
باسم أوبك+، لبحث االتفاق في فيينا 
خالل اجتماع أوبك املقرر في 25 و26 
حزيران. لكن مصدرين في أوبك قاال 
في العشرين من أيار إن االجتماع رمبا 

يتم تأجيله إلــى الثالث والرابع من 
متوز. في الشأن نفسه، أفادت بيانات 
النفط  بقطاع  ومصــدران  الناقالت 
أن صــادرات إيران مــن اخلام هبطت 
كثيرا فــي أيار إلى نحــو 400 ألف 
برميل يوميا، بعدما شددت الواليات 
املتحدة القيــود على مصدر الدخل 

الرئيس لطهران.
فرض  املتحــدة  الواليــات  وأعــادت 
عقوبات على إيران في تشرين الثاني، 
بعدما انســحبت من االتفاق النووي 
املبــرم في 2015 بني طهران وســت 
قوى عاملية. وبهــدف وقف مبيعات 
أنهت  بالكامــل،  النفط  إيران مــن 
واشنطن هذا الشــهر إعفاءات من 
العقوبــات كانــت منحتها لبعض 

مستوردي اخلام اإليراني.
وبرغم ذلك، صــدرت إيران نحو 400 
بداية الشهر  ألف برميل يوميا منذ 

احلالي، وفقــا لبيانات من رفينيتيف 
أيكون ومصدريــن بالقطاع يتتبعان 
التدفقات، وهو مــا يقل عن نصف 
وتيــرة أبريل نيســان. ومعظم هذا 

اخلام يتجه إلى آسيا.
وأدى هبــوط الصــادرات إلى تقلص 
املعروض في السوق وتعزيز األسعار، 
فضــال عن االنخفاض الشــديد في 
املعلومات  قلة  ومتثــل  إيران.  إيرادات 
حــول معــدل تدفــق الشــحنات 
أوبك  بالضبط مشــكلة ألعضــاء 
وحلفائهــا، املقــرر أن يجتمعوا في 
حزيــران لتحديــد سياســة إنتاج 

النفط.
وقال أحــد املصدرين: ”أتوقع صادرات 
بنحو 400 ألف برميــل يوميا“، وهو 
مــا ميثل زيــادة عن نحــو 250 ألف 
برميل يوميا في األســبوعني األولني 
من الشــهر. وذكر املصدر الثاني أن 

صادرات أيار قــد تصل إلى 500 ألف 
برميل يوميا.

بشــأن  قاطعة  معلومات  توجد  وال 
معدل التصديــر. ورحبت إيران بهذا 
الغمــوض وتوقفت عن تقدمي بيانات 
إنتاجها إلى منظمة البلدان املصدرة 
للبترول. وامتنع مســؤول إيراني عن 
التعقيب. ويتعذر بالفعل تتبع بعض 
صادرات النفط اإليراني، مما يجعل من 

الصعب تقييم حجمها الفعلي.
وتظهر أحــدث أرقام لصــادرات أيار 
توافقا أكبر على مقدار النفط الذي 
ما زال يصل إلى الســوق مقارنة مع 
أيار   16 التي نُشــر فــي  التقديرات 
وأشارت إلى أن الشــحنات تراوحت 
بني 250 ألفا و500 ألف برميل يوميا.

منذ  النفــط  قطــاع  ويســتخدم 
ســنوات بيانات تتبع ناقالت النفط 
حلســاب اإلمدادات الفعلية في ظل 

فورية.  توافر معلومات رسمية  عدم 
وبينما بات تتبع الناقالت أسهل من 
ذي قبــل بفضل معلومــات األقمار 

الصناعية، إال أنه ليس دقيقا.
وتعمــد الناقالت التــي حتمل اخلام 
اإليراني أحيانا إلى غلق إشارة نظام 
التعريــف اآللــي، وهو نظــام تتبع 
تلقائــي تســتخدمه الســفن، ثم 
تعاود تشغيله في مرحلة الحقة من 
رحلتها، وفقا ملصادر بقطاع النفط، 
مما يزيد من صعوبــة رصد الكميات 

الفعلية.
لكن يظل هنــاك اتفاق عام على أن 
شــحنات النفط انخفضت من 2.5 
مليون برميل يوميــا على األقل في 
نيســان 2018، الشهر السابق على 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  قرار 
بانســحاب الواليــات املتحــدة من 

االتفاق النووي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذكر رئيس حتريــر صحيفة »غلوبال 
احلكومــة  مــن  املقربــة  تاميــز«، 
فرض  تــدرس  بكني  أن  الصينيــة، 
النادرة  املعــادن  على صادرات  قيود 
وذلك كإجراء  املتحدة،  الواليات  إلى 

انتقامي في احلرب التجارية.
وحذر رئيس حترير صحيفة »غلوبال 

تاميــز« هو شــيجني، فــي تغريدة 
»تويتر«  في  حســابه  على  نشرها 
من أن هذا التحرك قد ال يكون آخر 
إجراء انتقامــي تقوم به الصني مع 
تصاعد احلرب التجارية مع الواليات 

املتحدة.
وهــذه ليســت املرة األولــى، التي 
تتحدث فيه وسائل اإلعالم عن هذا 

اإلجراء فقبل أسابيع، فسر العديد 
من املراقبني زيارة قــام بها الرئيس 
الصيني، شي جني بينغ، إلى مصنع 
النادرة،  مختص في معاجلة املعادن 
بأنهــا رســالة تفيد بــأن الواليات 

املتحدة لديها نقاط ضعف أيضا.
وتعليقــا على املســألة قال احمللل 
أليساندرو  املســتقل  السياســي 

برونو لـــRT الروســية: »بالتأكيد 
املعادن  الصني  أن تســتخدم  ميكن 
النادرة كســالح خــالل املفاوضات 

التجارية مع إدارة ترامب«.
وأضاف، أن »الصني تسيطر من 85% 
إلى %95 مــن إجمالي إنتاج وإمداد 
األميركية  والشركات  املعادن،  هذه 
املعادن  تعتمد بشــكل كبير على 

النادرة، وأن أي حظر ميكن أن يشــل 
صناعة التكنولوجيات الناشئة«.

والعناصــر األرضيــة النــادرة هي 
مجموعة مــن »الفلزات« تضم 17 
عنصرا كيميائيــا، تتميز بعدد من 
والكيميائية  الفيزيائية  اخلصائص 
للدخول في  تؤهلهــا  التي  املهمة 
صناعــة عــدد كبير مــن األجهزة 

اإللكترونية احلديثة واملتطورة.
في  العناصــر  هــذه  وتســتخدم 
صناعــة النواقــل الفائقــة، كما 
تدخــل فــي مكونــات البطاريات 
صناعة  في  تدخــل  التي  واملغانط 
عن  عدا  الكهربائيــة،  الســيارات 
أنها مســتخدمة في اإللكترونيات 

الضوئية.

روسيا تدرس تمديد خفض إنتاج النفط مع أوبك

بكين تدرس وقف صادرات المعادن النادرة إلى الواليات المتحدة



الكرة اإلنجليزية
تكتب التاريخ

نحس كلوب »شبح«
يحلق في سماء مدريد

كاظم الربيعي يرشح ليفربول
للظفر بلقب دوري أبطال أوروبا

صراع األرقام ُيقرب
نادي ليفربول من التتويج

قال اخلبير الكروي الدكتور كاظم الربيعي: ان وصول ليفربول وتوتنهام 
الى النهائي هو تتويج لدوري احترافي راٍق اســتقطب جماهير رائعة 
وحققوا نتائج رائعة في اجملموعات وصوال للمباراة النهائية وازاحو من 
طريقهم فرق عمالقة مثل برشلونة واجاكس ومان سيتي ويوفنتوس 
والريال وفرق اخرى. واضــاف الربيعي في حديثه لـ »الصباح اجلديد«: 

كذلك وصول ارسنال وتشيلسي الى نهائي بطولة..

تتجه أنظار عشاق الساحرة املستديرة حول العالم، مطلع حزيران 
املقبــل، إلى العاصمة اإلســبانية مدريــد وحتديدا اســتاد »واندا 
ميتروبوليتانو«، الذي يحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا، في مواجهة 
إجنليزية خالصة، يصطدم فيها توتنهام بليفربول. وخالل املنافسة 
املنتظرة بني الناديني اإلجنليزيني، ســتكون األرقام حاضرة لتسجل 

تفوًقا غير مسبوق لليفربول في النهائي التاسع له ....

لندن ـ وكاالت889 10لندن ـ وكاالتفالح الناصر

يحتضن ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة اإلســبانية »مدريد« 
املواجهــة اإلجنليزية املرتقبــة بني توتنهام هوتســبير وليفربول، 
الســبت املقبل، في نهائــي دوري أبطال أوروبا.. وتشــهد املباراة 
الظهور األول للسبيرز في النهائي، الذي تأهل ألول مرة في تاريخه، 
بينمــا يتواجد ليفربول للمرة التاســعة. وبرغــم التاريخ العامر 

باإلجنازات األوروبية للريدز، املتوج باللقب 5 مرات..

مرة اخرى يشــهد العالم بعد غد الســبت نهائــي دوري أبطال أوروبا 
بنسخته السابعة والعشرين حسب النظام اجلديد للبطولة الذي ابتدأ 
عام 1993 ،حيث سيكون عشاق الساحرة املستديرة على موعد مع هذا 
النهائي الذي سيقام في العاصمة اإلسبانية مدريد وحتديدا في ملعب 
واندا ميتروبوليتانو اخلاص بنادي اتلتيكو مدريد وســيكون طرفا املباراة 

النهائية ناديان اجنليزيان هما ليفربول وتوتنهام...

سمير خليل
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

Thu. 30 May. 2019 issue (4186)اخلميس 30 آيار 2019 العدد

بغداد ـ الصباح الجديد:

تتحدث أوروبا بلغة إجنليزية مســاء بعد غٍد 
أوروبا يجمع  الســبت، فنهائي دوري أبطال 

فريقــي ليفربول وتوتنهام هوتســبيرز، في 
ملحمة يتوقع ان يســطرها العبو الفريقني 
في ملعب وانــدا ميتروبوليتانو ، وهو ملعب 
خاص بنادي أتليتكو مدريد اإلسباني ويديرها 

احلكم السلوفيني، دامير سكومينا.

ليفربــول بقيــادة مدربــه األملانــي يورجن 
باشراف مدربه  وتوتنهام هوتسبيرز،  كلوب، 
األرجنتينــي ماوريســيو بوكيتينــو، وتبدو 
املباراة منازلة تدريبية بــني الفكر األوروبي، 
فــي ملعب  اجلنوبي،  األميركــي  ونظيــره 

إسباني.
البطولــة التــي انطلقت عــام 1955 حتت 
مســمى، كأس األندية األوروبيــة البطلة، 
وتغيرت إلــى دوري أبطال أوروبــا بعد العام 
1993، ابتسمت لـ 22 فريقا، اكثر فريق حاز 

على اللقب ريال مدريد اإلسباني الذي حصد 
الكأس 13 مرة اخرها النسخة املاضية على 
حســاب فريق ليفربول بثالثة أهداف لهدف 
في املباراة التي اقيمت في كييف األوكرانية.

وبالنســبة لطرفي نهائي النسخة احلالية 

وتوتنهام هوتســبيرز، فقد  ليفربول   ،2019
احــرز األول اللقب 5 مــرات لألعوام 77 و78 
و81 و84 و2005، فــي ما غــاب الكأس عن 
خزائن الثاني الذي يتطلــع ليكتب التأريخ 

في النهائي املرتقب.

ليفربول وتوتنهام.. صراع إنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا
منازلة تدريبية ألمانية/ أرجنتينية في ملعب إسباني 

ترقب  لكرة بني العبي ليفربول وتوتنهام »ارشيف«

رئيس التحرير يكتب
عن نهائي دوري األبطال

10



تذخر تشكيلة 
السبيرز بكتيبة 

شابة يبلغ 
متوسط أعمار 

الالعبين فيها 27 
سنة، و20 العبا 
دوليا يشاركون 
مع منتخباتهم 

األولى والعبان 
في منتخبات 
الشباب، و17 

محترفا، بإجمالي 
القيمة السوقية 

تبلغ 751.95 
مليون جنيه 

إسترليني.
وفي مشواره 

خالل دوري 
أبطال أوروبا 

هذا الموسم 
خاض توتنهام 

في دوري أبطال 
أوروبا هذا 

الموسم 12 
مباراة، فاز في 6 
وتعادل 2 وتلقى 

4 هزائم، وأحرز 
العبوه 20 هدًفا 

وسكن مرماه 
17، وحافظ على 

نظافة شباكه 
خالل 4 مواجهات

الملف8

بغداد ـ فالح الناصر:

كاظم  الدكتور  الكــروي  اخلبير  قال 
الربيعي: ان وصول ليفربول وتوتنهام 
الى النهائي هو تتويج لدوري احترافي 
راٍق استقطب جماهير رائعة وحققوا 
نتائــج رائعة فــي اجملموعات وصوال 
للمباراة النهائية وازاحو من طريقهم 
فرق عمالقة مثل برشلونة واجاكس 
وفرق  والريال  ويوفنتوس  ومان سيتي 

اخــرى. واضاف الربيعــي في حديثه 
لـ »الصباح اجلديــد«: كذلك وصول 
ارسنال وتشيلسي الى نهائي بطولة 
الدوري  قــوة  يؤكد  االوروبــي  االحتاد 
االجنليزي ومقــدرة الفرق التي تلعب 
إلى  الوصول  البرميييرليج علــى  في 

عبد املديات على الصعيد القاري.
مدربــا الفريقــان االملانــي كلــوب 
بوتشيتينو،  ماوريشــو  واألرجنتيني 
قدما تكتيــكا رائعا وبخاصة كلوب 
وبنظريتــه التكتيكيــة الضغــط 
الثلث االمامي  املزدوج فــي  االمامي 

الهجوميــة محمد صالح  بادواتــه 
وســاني هدافــي الــدوري االجنليزي 
احلالي مع ادواتهما االحتياطية التي 
حولت اخلســارة الي فــوز فاينالدوم 
وســجل هدفان في برشــلونة، في 
حني ســجل لوكاس مــورا ٣ اهداف 
لتوتنهــام وازاح اياكــس الهولندي.  
املباراة النهائية صعبة على الفريقان 
لكون اوراقه مكشوفة للفريقني في 

نفس الدوري. 
واوضح: لكــن ليفربول هــو االكثر 
استقرارا ولكن عســى ان يزول عنه 

نحس النهائي وتكــون الثالثة ثابتة 
وتألق محمد صالح والني بالتهديف 
إجنليزية  مباراة  وســتكون  املضمون 
ابتعاد  بعــد  االســباني  امللعب  في 
الريال وبرشلونة عن النهائي من فترة 

طويلة.
ويلتقي ليفربول وتوتنهام هوتسبيرز 
فــي الســاعة 10 من مســاء بعد 
غــد الســبت فــي ملعــب وانــدا 
اإلسبانية  بالعاصمة  ميتروبوليتانو، 

مدريد. 
اللقــاء، هو  الــذي يضيف  وامللعب 

ملعب كرة قدم خاص بنادي أتلتيكو 
مدريد اإلســباني، ويقع في منطقة 
ســان بالس كانيليخاس، بالعاصمة 
اإلسبانية مدريد.. ويتسع حلضور 67 
ألف متفرج، وبني على مساحة تقدر 
بـــ88 ألفا و150 متــر مربع.ومت هدم 
امللعب، والبدء في إعادة بنائه 2011، 
كاملة  سنوات   6 األعمال  واستمرت 

انتهت عام2017.
ووصلــت تكلفة إعادة بنــاء امللعب، 
ويتميز  يورو،  الـ300 مليون  يقارب  ما 
واســتضاف منذ   . رائــع.  بتصميم 

جتديده، أكثــر من مباراة هامة أبرزها 
ديربي مدريد بني ريال مدريد وأتليتكو 

مدريد.
جديــر بالذكــر أن فريــق توتنهــام 
هوتســبير اإلجنليزي جنــح في حتقق 
رميونتادا تاريخية أيًضا على حســاب 
فريــق أياكس أمســتردام الهولندي 
بالفوز بثالثــة أهداف مقابل هدفني، 
ليتأهل فريق توتنهــام لنهائي دوري 
أبطــال أوروبــا 2019 ليواجــه فريق 
على  النهائي،  في  اإلجنليزي  ليفربول 

ملعب واندا ميتروبوليتانو.

كاظم الربيعي يرشح ليفربول للظفر بلقب دوري أبطال أوروبا
مشيدًا بالقدرات التهديفية لصالح وماني

صراع األرقام ُيقرب نادي ليفربول من التتويج
المدرسة اإلنجليزية تثبت صواب رأيها في الميادين األوروبية

لندن ـ وكاالت:

الســاحرة  أنظــار عشــاق  تتجــه 
املستديرة حول العالم، مطلع حزيران 
املقبل، إلى العاصمة اإلسبانية مدريد 
ميتروبوليتانو«،  »واندا  استاد  وحتديدا 
أبطال  دوري  الذي يحتضــن نهائــي 
إجنليزية خالصة،  أوروبا، في مواجهة 

يصطدم فيها توتنهام بليفربول.
وخالل املنافسة املنتظرة بني الناديني 
حاضرة  األرقام  ســتكون  اإلجنليزيني، 
لتسجل تفوًقا غير مسبوق لليفربول 
في النهائي التاسع له بدوري األبطال 

في حال تتويجه باللقب.
 يرصد األرقام التي ترجح كفة الفوز 
لدى أحد طرفــي النهائي وحظوظه 
فــي حمــل الــكأس ذات األذنني في 
التقرير التالي:ميلك ليفربول عدة أوراق 
رابحة، حيث يعتمد كلوب على ثالثي 
هجومي شــرس يضم محمد صالح 
وأوراق  فيرمينو،  وروبرتو  ماني  وساديو 
في  الفارق  استطاعت صناعة  بديلة 
مشوار الفريق بالبطولة مثل ديفوك 

أوريجي وجورجينيو فينالدوم.
أليســون  البرازيلي  احلارس  يعد  كما 
فان  الهولندي فيرجيل  واملدافع  بيكر 
ديك مــن الركائز القويــة لليفر، إلى 
جانــب الظهيرين ألكســندر أرنولد 
حصل  البرازيلي  وروبرتســون.احلارس 
على القفاز الذهبــي، بعد أن حافظ 
26 مرة، منها  على نظافة شــباكه 
21 فــي الــدوري املمتــاز، كما حقق 
أرنولد وروبرتســون رقًما قياسًيا على 
مســتوى عدد األسيست بـ 16 لألول 

و13 للثاني.
ليفربول لديه خط دفاع منيع جعله 
ثانــي أقل الفرق اســتقباالً لألهداف 
فــي البرمييرليــج في هذا املوســم 
خلف مانشستر سيتي، فقد اهتزت 
شباكه بـ 22 هدًفا فقط في مبارياته 

التي خاضها في الدوري اإلجنليزي.
الريدز أول فريــق ميلك العبني لديهم 
22 هدفــا في موســم واحد بالدوري 
الثنائي  اإلجنليزي، وذلك بعــد وصول 
محمد صالح وســاديو ماني إلى 22 
هدفاً لكل منهما، وبات خامس فريق 
يتخطى الـ90 نقطة في مســابقة 
البرمييرليج بعد مانشســتر يونايتد، 
وأرســنال وتشيلســي، ومانشستر 

سيتي.
بتشكيلة شابة  ليفربول  ويتســلح 
يبلغ متوســط أعمار الالعبني فيها 
26.8 سنة، و18 العبا دوليا يشاركون 
مع منتخباتهــم الوطنية في كبرى 

و16 العبــا محترفا، كما  البطوالت، 
يبلغ إجمالي القيمة السوقية للريدز 

855.45 مليون جنيه إسترليني.
كما يتسلح ليفربول بعدد من األرقام 
القياسية التي حققها هذا املوسم، 
حيث ســجل 33 هــدف انتصار في 
الدقائق األخيرة، ووصل إلى 400 هدف 
197 مبــاراة حتت قيــادة يورجن  في 
كلوب، 390 مــن العبي ليفربول و10 

من العبي اخلصم.
ويرجــح كفة الريدز رقم اســتثنائي 
آخر حسم من خالله ليفربول وصافة 
تاريخيــة بالدوري اإلجنليــزي املمتاز، 
بعدما رفــع رصيده إلــى 97 نقطة، 
كأفضــل فريق يحتل املركــز الثاني 

طوال تاريخ البرمييرليج.
وفي شــوطه خالل دوري أبطال أوروبا 
هذا املوسم خاض ليفربول 12 مباراة 
حقق الفوز فــي 7 وتعادل في واحدة 
 22 وتلقى 4 هزائم، وســجل العبوه 
هدًفا وسكن مرماه 12، وحافظ على 

نظافة شباكه في 5 مواجهات.
أما توتنهام فيعلــق آماله على عدد 
الكوري  أبرزهــم  الالعبــني لعل  من 
اجلنوبي هيوجن مني ســون الســالح 
األخيرة،  املرحلة  الفتاك للسبيرز في 
حيث سجل 4 أهداف للفريق اللندني 

فــي دوري األبطــال، وكان بطال فوق 
العادة في ملحمة إقصاء مانشستر 
ســيتي من دور الثمانية بتسجيل 3 

أهداف في مباراتي الذهاب واإلياب.
سالح آخر ميلكه السبيرز يتمثل في 
ديلي آلــي، الذي يتميــز بالتقدم من 
وسط امللعب إلى عمق الهجوم، كما 
صنــع 3 أهداف لزمالئه في املشــوار 
الوســط  إلى العب  إضافة  األوروبي، 
الدمناركي كريســتيان إريكسن الذي 
يتميــز بصناعــة اللعب مــن األداء 
احلركي والكــرات الثابتة والتمريرات 
القاتلة، كما أنه سجل هدفني وصنع 

4 لزمالئه.
وميثل هاري كــني رأس حربة توتنهام 
الفريق بدوري األبطال برصيد  وهداف 
5 أهداف، إضافة قويــة للفريق حال 
مشــاركته في النهائي بعد تعافيه 
مــن اإلصابة، حيث يشــكل محطة 
قويــة لزمالئه في األمــام، وال يتقيد 
بالتمركــز داخل منطقــة اجلزاء بل 
يتحــرك ميينا ويســارا لدعم زمالئه 
فــي صناعة اللعب واختــراق الكتل 

الدفاعية.
إضافة إلى هاري كــني ميلك توتنهام 
لــوكاس مورا الذي دخــل تاريخ دوري 
األبطــال بتســجيله 3 أهــداف في 

النهائي  بنصف  التاريخية  الرميونتادا 
أمام أياكس أمستردام الهولندي.

وتذخر تشــكيلة الســبيرز بكتيبة 
شابة يبلغ متوســط أعمار الالعبني 
دوليا  و20 العبــا  27 ســنة،  فيهــا 
األولى  يشــاركون مع منتخباتهــم 
والعبان في منتخبات الشــباب، و17 
محترفا، بإجمالي القيمة الســوقية 
تبلغ 751.95 مليون جنيه إسترليني.

أوروبا  وفي مشواره خالل دوري أبطال 
هذا املوســم خاض توتنهام في دوري 
أبطال أوروبا هذا املوســم 12 مباراة، 
فاز في 6 وتعــادل 2 وتلقى 4 هزائم، 
20 هدًفا وسكن مرماه  وأحرز العبوه 
17، وحافظ على نظافة شباكه خالل 

4 مواجهات. 
ويترقب عشاق الســاحرة املستديرة 
في مصر وجميع أنحاء العالم، نهائي 
دوري أبطــال أوروبا 2019، على ملعب 
واندا ميتروبوليتانو، والذي يستضيف 
فريقي ليفربول وتوتنهام هوتســبير 
في الساعة 10 من مساء يوم السبت 

املقبل.
وجنح فريــق ليفربــول اإلجنليزي، في 
التأهل إلــى نهائي دوري أبطال أوروبا، 
بعد أن حقق رميونتــادا تاريخية أمام 
ضيفه برشــلونة اإلســباني بالفوز 

بأربعــة اهداف دون رد، خــالل املباراة 
الفريقــني على ملعب  التى جمعت 
»آنفيلد« بإجنلترا، فى إياب الدور نصف 
النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
نستعرض لكم 5 معلومات ال تعرفها 

عن ملعب واندا ميتروبوليتانو:
وتشــهد بطولتا دوري أبطــال أوروبا، 
والدوري األوروبي هذا املوســم ظاهرة 
اســتثنائية، بتأهــل 4 فــرق من بلد 
واحد )إجنلترا( إلــى الدور النهائي، ما 
يثبت قوة الكرة اإلجنليزية في الفترة 
احلاليــة.. وتأهل ليفربــول وتوتنهام 
له  املقرر  التشــامبيونزليج،  لنهائي 
الســبت املقبل، مبدينة مدريد، فيما 
يلعب قطبا لندن آرسنال وتشيلسي 
على لقب اليوروباليج مســاء أمس، 

األربعاء، مبدينة باكو اإلذربيجانية.
وتعرض مســؤولو الــدوري اإلجنليزي 
املمتاز النتقادات من الالعبني واملدربني 
بســبب نظــام املســابقة، في ظل 
اســتمرار املنافسات في شهر كانون 
األول، دون فترات راحة في األعياد، كما 
احلال في باقــي الدوريات األوروبية، ما 

يعرض الالعبني لإلرهاق.
وجتــد فرق البرمييرليج نفســها أمام 
جــدول مباريات مزدحــم للغاية في 
نهاية كل عام، فيما تشتهر املسابقة 

جولــة  بإقامــة 
داي«  »البوكسينج 
يوم 26 كانون األول، 
التي تشــهد عددا 

املباريات  مــن  كبيرا 
في يوم واحد.

تصل  املقابــل،  فــي 
فترة اإلجازة الشــتوية 

أوروبية أخرى،  في دوريات 
إلى  البوندســليجا،  مثل 

شهر كامل.
ويعتبــر بيــب جوارديــوال، 

سيتي،  مانشســتر  مدرب 
لنظام  املنتقدين  أشهر  أحد 

يقــول  حيــث  البرمييرليــج، 
»االنتقاد شيء معقول في هذه 

احلاالت، نحن نلعــب مباراتني في 
أقل من 48 ســاعة، وهــي بالتأكيد 

لالعبني،  بالنســبة  صعبــة  مهمة 
وهناك  اإلرهــاق  من  يعانــي  الفريق 
تخــوف من حــدوث حــاالت إصابة 

طويلة األمد«.
من جانبــه يقول ميشــيل بالتيني، 
رئيــس االحتــاد األوروبــي الســابق 
»الالعبون اإلجنليز أســود في الشتاء 
الصيــف، خلوضهم  فــي  وحمــالن 
مباريــات كثيــرة فــي الشــتاء، ما 

يجهدهم ذهنيا وبدنيا«.
احتمالية  يزيــد  األمر  »هذا  ويضيف 
تعــرض الالعبني لإلصابات، ما يجعل 
فرص الفــرق اإلجنليزية في البطوالت 
لإلجهاد  نظــرا  ضعيفة،  األوروبيــة 
الشديد الذي يتعرضون له قبل خوض 
مباريات خروج املغلوب بدوري األبطال 
شــباط«.في  في  األوروبي  والــدوري 
املقابل، أوضح ريتشــارد سكودامور، 
الرئيــس التنفيدي الســابق لرابطة 
التمسك  وراء  الســبب  البرمييرليج، 

بنظام املسابقة احلالي.
ويقول ســكودامور »إنه من الصعب 
حصولنا علــى إجازة أعياد امليالد، ألن 
ذلك ســيضطرنا إلــى تقليص عدد 
األنديــة في الــدوري، بجانــب إلغاء 
التي تقدم  الرابطــة  بطولــة كأس 
مصــادر مالية كبيــرة لألندية، كما 
ســنلغي قاعدة إعــادة املباريات في 

كأس االحتاد اإلجنليزي«.
على  البرمييرليج  فرق  ســيطرة  ومع 
البطولتــني القاريتني هذا املوســم، 
يبدو أن الكــرة اإلجنليزية بدأت حتصد 
ثمار سياســتها على مــدار األعوام 
املاضيــة، حيث إن ضغــط املباريات 
البدنية  الالعبــني  قــدرات  مــن  زاد 
وصالبتهم، ودفعهم للمنافسة بقوة 

برغم الظروف القاهرة.

صراع على الكرة في لقاء سابق
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سبق للمدرب 
األرجنتيني 
خسارة نهائيين 
متتاليين في 
دوري األبطال 
مع فالنسيا، 
حينما قاد 
الخفافيش 
للمباراة 
النهائية عامي 
2000 و2001.. 
واصطدمت 
كتيبة كوبر 
في المرتين 
بالعمالقين، 
ريال مدريد 
وبايرن ميونخ، 
ليفشل المدرب 
األرجنتيني في 
قنص اللقب 
بالخسارة أول 
مرة )3-0(، 
وفي الثانية 
بركالت الترجيح.. 
ومنذ تتويجه 
بلقب كأس 
كونميبول 
مع النوس 
األرجنتيني عام 
1996، لم ينجح 
كوبر في الفوز 
بأي نهائي

9 الملف

لندن ـ وكاالت:

يحتضــن ملعــب وانــدا متروبوليتانــو 
بالعاصمة اإلســبانية »مدريد« املواجهة 
هوتسبير  توتنهام  بني  املرتقبة  اإلجنليزية 

الســبت  وليفربــول، 
نهائي  فــي  املقبل، 

أبطــال  دوري 
وتشهد  أوروبا.. 
الظهور  املباراة 
األول للسبيرز 
النهائي،  في 
الــذي تأهــل 
ألول مرة في 

للمرة  ليفربــول  يتواجد  بينمــا  تاريخه، 
التاسعة.

وبرغم التاريــخ العامر باإلجنازات األوروبية 
للريــدز، املتــوج باللقب 5 مــرات، إال أنه 
يصطــدم بنحس مدربــه األملاني يورجن 

كلوب في املباريات النهائية.
وبرغم اعتباره كأحــد أفضل املدربني في 
العالــم على مدار الســنوات األخيرة، إال 
أن كلــوب لم ينجح طوال مســيرته في 
الفوز فــي املباريات النهائية ســوى مرة 
وحيدة.. وجاء هذا االنتصار مع بوروســيا 
أملانيا، حينما  دورمتوند في نهائــي كأس 
اكتســح بايرن ميونخ )5-2( خالل موسم 

.2012/2011
مرتني  األملاني  بالــدوري  تتويجــه  وبرغم 
مع دورمتونــد في موســمي 2011/2010 
و2012/2011، إال أن النهائيات تقف حائاًل 
أمام إمتــام كلوب مهماتــه بنجاح حتى 

النهاية.
وعلى مدار مســيرته، جنح كلوب 
فــي التأهل لـــ7 نهائيات، لم 
مرة  ســوى  احلظ  يحالفــه 
تُوج  التــي  وهي  وحيــدة، 
خاللها بــكأس أملانيا مع 
ذلك، الزم  بعد  دورمتوند.. 
مســيرة  احلظ  ســوء 
كلــوب بخســارة 6 
متتالية،  نهائيــات 
ســقوطه  آخرها 
ريال  يــد  علــى 
مدريد اإلسباني 
نهائي  فــي 
ي  ر و د
ل  بطــا أل ا

سم  ملو . ا . ضي ملا ا
ســم  تقا دورمتوند و

ل  بــو ليفر و
نحس  املدرب توابــع 

بخسارة  األملاني، 
فــي  فريــق  3 كل 

نهائيات.
اخلســائر  سلســلة 
 ،2013 عــام  بدأت 

قاد  بعدمــا 
ب  كلــو
يقــه  فر
بق،  السا

 ، نــد متو ر و د
ئــي  لنها

ي  ر و د
األبطــال، لكنه اصطدم 
بقــوة البايرن، ليخســر 

)1-2(، فــي أول نهائي أوروبي يبلغه املدرب 
األملاني.

وتذوق كلوب مــن ذات الكأس مع دورمتوند 
فــي العام التالي، باخلســارة مجددًا أمام 
بايــرن ميونخ في نهائــي كأس أملانيا )0-
2(.. واختتم كلوب مســيرته مع أســود 
نهائي جديد في  الفيستيفال بخســارة 
أمام فولفسبورج  بالسقوط  أملانيا،  كأس 

.)3-1(
ومع بدء رحلة جديدة داخل ملعب أنفيلد، 
نقل كلوب نحسه إلى ليفربول، بخسارة 
نهائــي كأس رابطة احملترفــني اإلجنليزية 
أمام مانشستر سيتي عام 2016، بركالت 
الترجيح، بعد نهايــة املباراة بالتعادل )1-

.)1
وفــي ذات العام، وصل ليفربول إلى نهائي 
مع  موعــًدا  ليضرب  األوروبــي،  الــدوري 
إشبيلية اإلسباني، الذي جنح في ترسيخ 
عقدة كلــوب في النهائيــات، بعدما فاز 

بثالثية مقابل هدف.
وأراد كلوب إنهاء هذه السلسلة السلبية 
بعد قيادته للريــدز لنهائي دوري األبطال 
املوسم املاضي، لكنه اصطدم بقوة الريال 
العاتية، الــذي فــاز )3-1(، ليحرم املدرب 

األملاني من لقب جديد.
ويخشى املدرب األملاني السير على خطى 
األرجنتينــي هيكتور كوبــر، املدير الفني 

احلالي ملنتخب أوزبكســتان، والذي سبق 
له تدريب إنتر ميالن اإليطالي وفالنســيا 

اإلسباني، باإلضافة للمنتخب املصري.
وسبق للمدرب األرجنتيني خسارة نهائيني 
متتاليني في دوري األبطال مع فالنســيا، 
النهائية  للمبــاراة  قاد اخلفافيش  حينما 
عامــي 2000 و2001.. واصطدمت كتيبة 
كوبر في املرتني بالعمالقــني، ريال مدريد 
األرجنتيني  املدرب  ليفشل  وبايرن ميونخ، 
في قنــص اللقب باخلســارة أول مرة )0-
3(، وفي الثانية بــركالت الترجيح.. ومنذ 
تتويجه بلقــب كأس كومنيبول مع النوس 
األرجنتيني عام 1996، لم ينجح كوبر في 

الفوز بأي نهائي.
واســتمر النحــس مالزًمــا لكوبر حتى 
وصوله ملنصب املدير الفني ملنتخب مصر، 
الذي خسر معه لقب كأس األمم اإلفريقية 
عــام 2017، بعد اخلســارة فــي النهائي 
كلوب  مسيرة  وتتشابه  الكاميرون..  أمام 
مع كوبر، حيث خســر األخيــر 6 نهائيات 
متتاليــة، منذ آخر تتويــج له مع النوس، 
وهو ما قد يزيد عنه املــدرب األملاني حال 

سقوطه أمام توتنهام األسبوع املقبل.
األرجنتينــي  املــدرب  وجــاءت خســارة 
بالســقوط فــي نهائيــات كأس ملــك 
إســبانيا، كأس الكــؤوس األوروبية، دوري 
أبطال أوروبا مرتني، كأس اليونان وكأس أمم 

إفريقيا.
متروبوليتانو  وانــدا  ملعــب  وســيكون 
مســرًحا ملباراة حتمل الكثيــر من اآلمال 
للفريقــني الطامحــني في العــودة إلى 
الديار بالكأس ذات األذنني، ومعانقة مجد 
ســيضيف ســطورًا المعة في سجالت 

تاريخ كاًل منهما.
يتلهف ليفربول لنيــل الكأس التي حرم 
منها العام املاضي، حني تكسرت أحالمه 
في كييف على صخرة ريال مدريد، بينما 
تلمع عيون كل املنتمني إلى توتنهام على 
أمــل كتابة الســطور األولى فــي تاريخ 

أمجادهم القارية، في دوري األبطال.
وهذه هي املرة األولى التي يكمل ســبيرز 
النهائــي، وبالتالي  فيها مشــواره حتى 
تطغى طموحات اللقــب األول في نظره 
على كل شــيء، خلتام املوســم بإجناز لم 
يكــن متوقًعــا، يضاف إلى إجنــاز افتتاح 

ملعبه اجلديد.
وغير بعيد عــن املنافســة املنتظرة بني 
الناديني اإلجنليزيني، ستكون األرقام حاضرة 
لتسجل تفوًقا غير مسبوق لليفربول في 
النهائي الـ 9 له بــدوري األبطال في حال 

تتويجه باللقب.
النادي األحمر ســيكون علــى موعد مع 
كسر أرقام جديدة رمبا تضاف إلى رصيده 
بريطانيا،  مســتوى  على  األفضل  القاري 

يأتي في مقدمتها فك االشتباك مع كل 
من برشــلونة وبايرن ميونخ فيما يتعلق 

بعدد ألقاب كل منهم.
بدأ ليفربول مســيرة األلقــاب األوروبية 
قبل نحو 46 عاًما، مع أســطورة التدريب 
بوب بيزلي الــذي جنح في قيادة الريدز إلى 
التتويج بـ 19بطولة محلية وقارية، في 9 
سنوات أدار فيها الفريق فنًيا، قبل اعتزاله 

التدريب.
لم يعــرف ليفربول في عصــر بيزلي إال 
البطــوالت، ففي زمنه نــال الفريق كأس 
أوروبا )دوري األبطال( 3 مرات حققها أعوام 
1977، و1978، و1981، وبات بها أول مدرب 
يتوج بالكأس القارية في 3 مناسبات، قبل 
أن يساويه الحًقا، كاًل من اإليطالي كارلو 
أنشيلوتي )ميالن- ريال مدريد(، وزين الدين 

زيدان )ريال مدريد(. 
بعد اعتزال بيزلي، تسلم الراية جو فاجان 
الذي أضاف الــكأس الرابعة خلزينة الريدز 
عام 1984، قبل أن يغيب أبناء آنفيلد طوياًل 
عن الظهور في نهائيات دوري أبطال أوروبا، 
حتى جاء اإلســباني رافا بينيتيز ليضيف 
النهائي  الكأس اخلامســة اخلالدة، فــي 
التاريخي أمام ميالن في إســطنبول عام 

.2005
بعــد عبــوره التاريخي من الــدور نصف 
بالفــوز على  األبطال  لــدوري  النهائــي 
برشلونة 4-3 في مجموع الذهاب واإلياب، 
بلغ ليفربول املباراة النهائية، للعام الثاني 

على التوالي.
وســيكون الريــدز أمــام فرصــة ذهبية 
لتحقيق إجناز خاص، بالوصول إلى الكأس 
الـ 6 في تاريخ النادي، بدوري أبطال أوروبا، 
إذا جنح فــي حتقيق الفوز علــى توتنهام 
العنيد، لفض االشــتباك مع برشــلونة 
وبايــرن ميونــخ أصحاب الـــ 5 بطوالت، 
األندية  الثالث في قائمة  باملركز  واالنفراد 
األكثــر تتويًجا بالكأس القارية خلف ريال 

مدريد )13 بطولة(، وميالن )7 بطوالت(.
ويســعى ليفربول لكســر عقدة الكأس 
التي أخفق في الفوز بها، منذ تتويجه في 
نهائي 2005، حني حقق البطولة الـ 5 في 

تاريخه.
النادي األحمر بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا 
منذ ذلك احلني في مناسبتني، كانت األولى 
أمام ميالن فــي أثينا عــام 2007، وفيها 
جنــح الفريق اللومباردي فــي الثأر وانتزاع 
الكأس من ليفربول بعد عامني من حسرة 
إســطنبول الشــهيرة، في حــني كانت 
الثانيــة أمــام ريال مدريد في النســخة 
املاضية في كييف وســقط رفاق محمد 

صالح بنتيجة 1-3.

السلوفيني سكومينا حكمًا لنهائي األبطال 

نحس كلوب »شبح« يحلق في سماء مدريد

التكاليف المالية تبدد فرحة جمهور ليفربول وتوتنهام

الريدز يحلم بعرش منفرد في دوري األبطال

)Thu. 30 May. 2019 issue )4186اخلميس 30 آيار 2019 العدد

العواصم ـ وكاالت:

أعلن االحتــاد األوروبي لكــرة القدم 
عن حكم مبــاراة نهائي دوري أبطال 
واملقرر   2019/2018 أوروبــا ملوســم 
إقامتها مساء بعد غد السبت على 
ملعــب »وانــدا ميتربوليتانو«.وجاء 
اختيار اإلحتــاد األوروبي »يويفا« على 
حكماً  سكومينا  دامير  السلوفيني 
إلدارة مباراة ليفربــول وتوتنهام في 
نهائي دوري أبطال أوروبا هذا املوسم 

في معقل أتلتيكو مدريد.
كان السلوفيني سكومينا قد سبق 
وأن أدار املباراة النهائية لدوري أبطال 
2013 بني بايــرن ميونخ  أوروبا فــي 

وبوروسيا دورمتوند.
كمــا كان حكمــاً لنهائــي الدوري 
أمســتردام  أياكس  بــني  األوروبــي 
يونايتــد  ومانشســتر  الهولنــدي 
اإلجنليــزي في 2017، ومبــاراة كأس 
بني   2012 فــي  األوروبــي  الســوبر 

تشيلسي وأتلتيكو مدريد.
ويعد سكومينا )42 عاما( من احلكام 
الكبار في أوروبا، وسبق له التحكيم 
في كأس العالم وكأس األمم األوروبية 
وبطولتــي دوري أبطال أوروبا والدوري 

األوروبي.
ودخل سكومينا التاريخ قبل شهور، 
أول حكم يســتخدم  عندما أصبح 
تقنية الفيديو )فار( في بطولة دوري 
أبطال أوروبا، وذلك بعد إلغائه هدفا 
أمام  الهولندي  أمســتردام  ألياكس 

ريال مدريد اإلسباني في دور الـ16.
وقد يصــب اختيار ســكومينا في 
مصلحة ليفربول، الذي ميتلك تاريخا 
»ورديا« معه في الســابق، حيث أدار 
مباريات »حاسمة« للفريق، ساهمت 
في وصوله لقمة البطوالت األوروبية.

وأدار ســكومينا مبــاراة إياب نصف 
نهائــي دوري أبطال أوروبا املوســم 
املاضي بــني ليفربول ورومــا، والتي 
خسرها ليفربول بنتيجة 2-4، لكنه 

تأهل بفارق األهداف.
واعتبر جمهور رومــا، وقتها، احلكم 

لليفربول،  »منحــازا«  الســلوفيني 
وذلــك بعــد جتاهلــه ركلــة جزاء 
واضحة على املدافع اإلجنليزي ترينت 

أليكساندر آرنولد.
كما أدار ســكومينا مباراة ليفربول 
احلاسمة بدور اجملموعات هذا املوسم، 
والتي استطاع فيها »الريدز« ضمان 
التأهل بعد هزميــة نابولي اإليطالي 
بفضــل هــدف وحيد مــن املصري 

محمد صالح.
الســبت،  مدريد  نهائي  وســيكون 
الذي سيديره احلكم  الثاني  النهائي 
بطولة  نهائــي  بعد  الســلوفيني، 
»يوروبا ليغ« عــام 2017 بني أياكس 
أمســتردام الهولندي ومانشســتر 

يونايتد اإلجنليــزي، الذي انتهى بفوز 
األخير بنتيجة 2-0.

من جانب اخر، تبددت فرحة جمهور 
ليفربــول وتوتنهام هوتســبير بعد 
دوري  نهائي  إلــى  تأهــل فريقيهما 
أبطال أوروبا لكرة القدم بعد معرفة 
إلى  الباهظــة  الســفر  تكاليــف 
بني  البطولة  نهائي  مدريد ملشاهدة 

الفريقني السبت املقبل.
وارتفــع ثمــن تذكرة الســفر ذهابا 
وإيابــا للفــرد الواحد في شــركات 
والتي  التكلفة،  منخفضة  الطيران 
100 جنيه  يبلغ ســعرها عادة نحو 
إســترليني )130 دوالرا(، إلــى 1500 
دوالرا(.   1950( إســترليني  جنيــه 

كما ارتفع متوســط ســعر الليلة 
الفندقية في العاصمة اإلســبانية 
إلى أكثر من ألف يــورو )1100 دوالر( 
بعــد ان كانت تتراوح ما بني 100 إلى 

150 يورو )110-165 دوالرا(.
ومع ارتفــاع تكاليف تذاكر الطيران 
إلى مدن إســبانية أخرى غير مدريد 
أو حتــى إلى دول مجاورة إلســبانيا 
أصبح املشجعون يبحثون عن بدائل 
املمتدة ما بني  أخرى لقطع املسافة 
1800 إلــى 2100 كيلومتر من لندن 
أو ليفربــول إلى مدريد. ومن بني تلك 
البدائل االنتقال بالسيارات اخلاصة أو 

احلافالت.
لكن القصــة لن تنته بعــد.. فقد 

خصــص لكل فريــق 16613 تذكرة 
فقط حلضــور املواجهــة االجنليزية 
اخلالصــة في النهائــي على ملعب 
واندا متروبوليتانو الذي يسع 68 ألف 
متفرج وهذا العــدد يقل كثيرا عن 
الراغبني في  عدد متفرجي الفريقني 

حضور املباراة.
وقال بيان مشــترك صــادر عن اثنني 
من روابــط مشــجعي الفريقني إن 
نســبة التذاكر اخملصصة للفريقني 
حان  الوقت  وأن  للغايــة«  »ضعيفة 
حلماية املســتهلك ملنع الشــركات 
من جني أرباح كبيرة على حســاب 
اللقاء.  حلضــور  التــواق  اجلمهــور 
وأضاف البيان املشترك »كان موسما 

بالنســبة  أوروبا  أبطال  لدوري  رائعا 
لتوتنهام هوتسبير وليفربول. يتطلع 
مشــجعو الفريقني اآلن إلى املباراة 
النهائيــة في مدريد فــي األول من 

حزيران.
»لكن فرحة اجلمهور تبددت بســبب 
التكاليف الباهظة للسفر واإلقامة 
والتذاكــر، هذا إذا متكنــوا أصال من 
احلصول على تذاكر بسبب قلة عدد 
التذاكر اخملصصة للفريقني من قبل 

االحتاد االوروبي لكرة القدم«.
وطالب البيان االحتــاد األوروبي لكرة 
القدم واألندية مبزيد من الشــفافية 

في مسألة عدد التذاكر وأسعارها.

دخل سكومينا 
التاريخ قبل 
شهور، عندما 
أصبح أول حكم 
يستخدم تقنية 
الفيديو )فار( 
في بطولة 
دوري أبطال 
أوروبا، وذلك 
بعد إلغائه 
هدفا ألياكس 
أمستردام 
الهولندي أمام 
ريال مدريد 
اإلسباني في 
دور الـ16

جماهير توتنهام

سونغ وكني
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ينتظــر اجلمهور الرياضــي في كل 
أنحاء العالم بشغف واهتمام املباراة 
النهائيــة لبطولة دوري أبطال أوروبا 
التي ســتجرى الســبت املقبل بني 
فريقي ليفربول وتوتنهام اإلجنليزيني.

وتأتي أهمية هذه املبــاراة وقيمتها 
التاريخية ألنهــا للمرة األولى خالل 

عقود مــن الزمن جتري بــني فريقني 
التتويج  منصة  عــن  غابا  إجنليزيني 
شأن الفرق البريطانية األخرى طيلة 

عقود طويلة.
كما وينظر املشــاهد الرياضي وغير 
الرياضي في العالم الى نتائج مباراة 
نهائي الــدوري األوروبي األخرى التي 
وتشيلسي  األرســنال  بني  ستجري 
وهذه املفارقة مثيرة جدا قد ال حتدث 
خــالل ســنوات طويلــة مقبلة، إذ 

تتصدر أربعة فرق إجنليزية املنافسة 
على كأســني أوروبيني وسوف تكون 
لذلــك تبعات مهمة علــى الدوري 
اإلجنليــزي الــذي حظي قبــل هذه 
اللحظة باحتــرام كبير، إمنا من دون 
أن يحقــق نتائج كبيــرة بالضرورة، 
النتائج فــأن الكرة  ومهما كانــت 
البريطانية جنحت في التصدي بقوة 
وكســبت  األوروبية  الفــرق  لبقية 
والالعبني  اخلبراء  بني  واسعا  احتراما 

واملشاهدين.
وقاريا  محليا  األوروبية  فاملنافســة 
املاضية عن  الســنوات  عّبرت خالل 
اإلجنليزي  للــدوري  متصاعــدة  قوة 
بالرجولة  ميتــاز  دوريا  اعتبــر  والذي 
واملستوى  وباملنافســة  والســرعة 

الفني.
وباملقابل تأتي هذه النتائج اإليجابية 
فيه  وقــت تعرضت  البريطانية في 
الكــرة األوروبية فــي ميادين اخرى 

عديــدة إلى انتكاســات شــنيعة 
ومفاجئــة منهــا ســقوط الفرق 
العمالقة في أوقات شتى وخروجها 
من املنافسة كيوفنتوس وريال مدريد 
أمستردام،  أياكس  وأخيرا  وبرشلونة 
مما نشر مشــاعر خيبة أمل واسعة 
في أوروبا متثلت في حملة استبدال 
مدربني أساســيني لهــذه الفرق وال 

تزال التبعات متواترة حتى اآلن.
العامــل الثالث البــارز، يتمثل بدور 

املدربني األجانب في الكرة البريطانية 
فليفربــول يقــوده كلــوب األملاني، 
في حــني يقود توتنهام هوتســبير 
األرجنتيني وهما فضال  بوكاتينتــو 
الذي  جوارديوال  بيب  اإلســباني  عن 
يشكلون  ســيتي،  مانشستر  يقود 
بريطانيا  التدريبية في  الظواهر  أملع 
حاليــا. والذيــن نقلــوا مســتوى 
املمارســة الكروية في بريطانيا الى 
اعلى مســتوى ممكن والــذي يتوقع 

املراقبون ان يســتمر هذا املســتوى 
لسنوات مقبلة.

على كل حال اجلمهور العاملي ومنه 
اجلمهور العراقي ســوف يســتمتع 
هاتني  مبســار  املقبلة  األيــام  خالل 
األوروبــي  االحتــاد  كأس  املباراتــني 
دوري  وكأس  وأرســنال«  »تشيلسي 

األبطال »ليفربول وتوتنهام«.
وســنتطلع إلى املواســم القادمة 

بشوق كبير.

بغداد ـ سمير خليل:

مــرة اخــرى يشــهد العالــم بعد غد 
الســبت نهائــي دوري أبطــال أوروبــا 
بنسخته الســابعة والعشرين حسب 
النظــام اجلديد للبطولة الذي ابتدأ عام 
1993 ،حيث ســيكون عشاق الساحرة 
املســتديرة على موعد مع هذا النهائي 
الذي ســيقام في العاصمة اإلسبانية 
مدريــد وحتديــدا فــي ملعــب وانــدا 
اتلتيكو  بنــادي  اخلاص  ميتروبوليتانــو 
مدريد وســيكون طرفا املباراة النهائية 
ناديان اجنليزيان همــا ليفربول وتوتنهام 
،ويعيد هذا النهائي الى االذهان سيناريو 
نهائــي عــام 2008 حني التقــى ناديان 
انكليزيــان فــي نهائــي البطولة هما 
تشيلســي ومانشســتر يونايتد والذي 
حسم النهائي لصاحله بعد ان ابتسمت 
له ضربات احلــظ الترجيحية من عالمة 
اجلــزاء بعــد انتهــاء الوقــت االصلي 

واالضافي للمباراة بالتعادل االيجابي .
صعــود اربعة فــرق اجنليزيــة لنهائي 
االرســنال  هما  االوربيتني  البطولتــني 
وتشيلســي في نهائي الدوري االوروبي 
وتوتنهــام وليفربــول فــي نهائي دوري 
االبطال يؤشــر جناح الكــرة االجنليزية 
ونهجها السليم والتي بدأت حتصد ثمار 
سياســتها على مدار األعــوام املاضية 
برغم االجهاد الذي يلف موســم الكرة 
االنكليزية مع ضغط املباريات بســبب 
االندية  تلعبهــا  التي  البطــوالت  عدد 
من  نصيبها  التأخــذ  فهــي  االجنليزية 
الراحة في منتصف املوسم حالها حال 
نظيراتها فــي الدوريات االوروبية االخرى 
ويبدو إن ضغــط املباريات زاد من قدرات 
الالعبني البدنيــة وصالبتهم، ودفعهم 
للمنافسة بقوة برغم الظروف القاهرة.

وقبل اخلــوض في امكانيــات ليفربول 
باللقب  بالفوز  وتوتنهام وحظوظهمــا 
البــد من القــاء نظرة على املشــاركة 
االجنليزيــة فــي هــذه البطولــة منذ 
انطالقها بثوبها اجلديد عام 1993 والتي 
شهدت غياب توتنهام وحضور ليفربول 
الذي خاض ثالث نهائيات بدأت عام 2005 
في الرميونتادا التاريخية التي حسم بها 
الريدز اللقب امام أي سي ميالن االيطالي 
القوي الــذي كان متقدما بثالثة اهداف 
لكــن ليفربــول قلب الطاولــة وحقق 
للمباراة  االصلي  الوقــت  التعادل خالل 
ثم حسمها بركالت الترجيح من عالمة 
اجلــزاء ،عاد ليفربول عــام 2007 ليوجه 
امليالن مرة اخرى ويخسر هذه املرة بهدف 
لهدفني ،وفي نسخة العام املاضي واجه 
ليفربول ريال مدريد االســباني وانتهت 
املوقعة لصالح العمالق االسباني بثالثة 

اهداف لهدف وحيد .

نهائي  فــي  اآلخر  االجنليــزي  احلضــور 
البطولــة كان عــام 1999 حــني هزم 
مانشستر يونايتد بايرن ميونيخ االملاني 
القاتل بهدفني لهدف،وواجه  الوقت  في 
نهائي  في  االسباني  برشلونة  االرسنال 
 2008 2006 وخسر بهدفني لهدف ،عام 
هــزم مانشســتر يونايتد تشيلســي 
بضربات الترجيح بعد ان تعادل الفريقان 
الوقتــني االصلي واالضافي  ايجابيا في 
للمباراة ،عاد اليونايتد ليواجه برشلونة 
النهائــي بهدفني  2009 ويخســر  عام 
نظيفــني ثم واجه اليونايتد برشــلونة 
مرة اخــرى عام 2011 وخســر النهائي 
ايضــا بثالثــة اهداف لهــدف في حني 
حسم تشيلسي نهائي 2012 امام بايرن 
بعد  الترجيح  بــركالت  االملاني  ميونيخ 
الوقتني  ايجابيــا خالل  الفريقني  تعادل 

االصلي واالضافي للمباراة . 
ليفربــول ايضــا تــؤرق تاريخــه ذكرى 
مأســاوية ارتبطت به في كارثة ملعب 
هيســيل في بلجيكا التــي وقعت يوم 
التاســع والعشرين من شــهر آيار عام 
1985، قبــل بداية مبــاراة نهائي كأس 
األنديــة األوروبية البطلــة لذلك العام 
بــني ليفربــول و يوفنتــوس اإليطالي 
امللعب حتت ضغط  انهار جــدار  عندما 
مما  اجلمهــور كنتيجة ألعمال شــغب 

أسفر عن مصرع 39 شخصاً منهم 32 
من مشــجعي يوفينتوس وإصابة 600 
الكارثة مجموعة  وكان سبب  شخص، 
كبيرة من مشجعي ليفربول وبرغم هذا 
تقرر لعب املباراة على الرغم من الكارثة 
وذلك من أجل منع مزيد من العنف وأّدت 
هذه املأســاة إلى حظــر جميع األندية 
اإلجنليزية مــن اللعب في املســابقات 
األوروبية من قبل االحتــاد األوروبي لكرة 
القــدم، ليرفع احلظر عــام 1990، كما 
إضافية،  ســنة  ليفربول  نادي  استبعد 
ومت حتويــل عدد من أفــراد جماهيره إلى 
املتعمد  القتل غيــر  بتهمــة  احملاكمة 
ووصفت الكارثة الحقاً بأنها »الســاعة 
األحلــك في تاريــخ مســابقات االحتاد 

األوروبي.
نأتــي الى الناديــني االجنليزيني ومكامن 
القوة واالمكانيات لكل منهم فليفربول 
الذي فرض نفســه كفريــق قوي منذ 
عامــني بعد ان تســلم املــدرب االملاني 
اخلبيــر يورغن كلــوب مهمــة قيادته 
وهو يقــدم كرة جميلــة باقدام العبني 
موهوبــني وهجــوم شــرس مؤلف من 
النجــم العربي املصــري محمد صالح 
نابي كيتا  والغيني  فيرمينيو  والبرازيلي 
وأوراق بديلة اســتطاعت صناعة الفارق 
في مشــوار الفريــق بالبطولــة مثل 

أوريجي والهولندي  البلجيكي ديفــوك 
جورجينيو فينالدوم.

كمــا يتميــز الليفر بخط دفــاع منيع 
جعله ثاني أقل الفرق استقباالً لألهداف 
في الدوري االنكليزي هذا املوسم خلف 
مانشستر ســيتي، فقد اهتزت شباكه 
بـــ) 22 ( هدًفا فقط فــي مبارياته التي 
خاضها في الدوري بقيادة صخرة الدفاع  
الهولندي فيرجيــل فان ديك والذي يعد 
اليــوم من افضل العبي وســط الدفاع 
في العالم ان لم يكن افضلهم وزميله 
البلجيكــي لوفرين بجانــب الظهيرين 
االجنليزي ألكسندر أرنولد واالسكتلندي 
روبرتســون ويقف خلفهم حامي عرين 
احلمــر احلارس البرازيلي املاهر أليســون 
بيكر والــذي حصل على القفاز الذهبي 
بعد أن حافظ على نظافة شــباكه 26 
مرة، منها 21 في الدوري االجنليزي املمتاز 
اضافة لالعبني آخريــن مثل االجنليزيني 
ملينر وتشامبرلني ،وميلك ليفربول العبني 
سجل كل منهم) 22 (هدفا في موسم 
واحد بالدوري اإلجنليزي هما محمد صالح 
وســاديو ماني ، واصبــح الليفر خامس 
فريق يتخطــى حاجز ال )90( نقطة في 
يونايتد،  مانشســتر  بعــد  البرمييرليغ 
ومانشســتر  وتشيلســي،  وأرســنال 
سيتي ،تعتبر تشــكيلة الفريق االحمر 

تشــكيلة شــابة يبلغ متوسط أعمار 
العبيه التتجاوز اعمارهم ال )27( سنة ، 
ويعد هذا املوسم من املواسم الناجحة 
لليفربــول بعدد من األرقام القياســية 
التي حققها هذا املوســم حيث سجل 
العبيــه )400( هدف فــي )197( مباراة 
وعزز الليفر موســمه الناجح بوصافة 
الــدوري االجنليــزي خلف مانشســتر 

سيتي مسجال رقما تاريخيا ب) 97( 
املركز  يحتل  فريق  كأفضل  نقطة 
الثاني طــوال تاريــخ البرمييرليغ 
وفي مشــواره خالل دوري أبطال 
أوروبا هذا املوسم خاض ليفربول 
)12 (مبــاراة حقق الفــوز في ) 
7(  وتعــادل في واحــدة وتلقى 
) 4 ( هزائم، وســجل العبوه ) 
22 (هدًفا وســكن مرماه) 12( 
، وحافــظ على نظافة  هدفا 
شباكه في خمس مواجهات 
،ولعــل اهــم مبارياته خالل 
دوري االبطــال هذا املوســم 
هي اياب نصف النهائي امام 
برشلونة  الكاتالوني  العمالق 
ورميونتادتــه التاريخيــة حني 
هزم البارســا -4 صفر بعد ان 

كان متخلفا في مباراة الذهاب 
بثالثية نظيفة .

ف  طــر
ة  ا ر ملبــا ا
خــر  آل ا
توتنهــام 
تسبير  هو

الذي يخــوض هذا النهائي للمرة االولى 
في تاريخــه و يقوده مدرب محنك ايضا 
هو االرجنتينــي بوكيتينو فيعلق آماله 
علــى عدد مــن الالعبني لعــل أبرزهم 
هيونغ مني ســون  اجلنوبــي  الكــوري 
الســالح الفتاك للســبيرز في املرحلة 
األخيــرة حيث ســجل اربعــة أهداف 
للفريق اللندني في دوري األبطال، وكان 
بطال فــوق العادة فــي ملحمة إقصاء 
مانشســتر ســيتي مــن دور الثمانية 
بتســجيل ثالثــة أهداف فــي مباراتي 
الذهاب واإليــاب، بجانب االجنليزي ديلي 
آلي والذي صنع ثالثة أهداف لزمالئه في 
الوسط  األوروبي إضافة لالعب  الشوط 
الدمناركي كريســتيان إريكســن الذي 

سجل هدفني وصنع اربعة  لزمالئه.
بالنجم  الهجوم للســبيرز تتمثل  قوة 
االجنليــزي الكبيرهــاري كــني وهداف 
الفريق بدوري األبطال برصيد خمســة 
أهداف ويعد إضافــة قوية للفريق حال 
تعافيــه من اإلصابــة، وباالضافة لكني 
ميلك توتنهام الرازيلي لوكاس مورا الذي 
دخل تاريخ دوري األبطال بتسجيله 
ثالثــة  أهــداف فــي الرميونتادا 
أمام  النهائي  بنصف  التاريخية 
الهولندي  أمســتردام  أياكــس 
دوري  خالل  مشوارتوتنهام  ،وفي 
أبطال أوربا هذا املوســم خاض 
)12 ( مباراة فاز في ســتة وتعادل 
مرتني وتلقى اربعــة هزائم، وأحرز 
العبوه )20( هدًفا واســتقبل مرماه 
)17( وحافظ على نظافة شباكه خالل 

اربعة مواجهات.

اإلنجليز يحسمون البطولة األوروبية 

الكرة اإلنجليزية تكتب التاريخ
ليفربول وتوتنهام يلتقيان بعد غد..
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جماهير ليفربول

االثارة عنوان اللقاءات بني الفريقني



مايكل يونغ
 

خطــة كوشــنر ال تتمحــور حول 
ترســيخ  إلى  تهدف  إمنا  الســام، 
قبضــة االحتال اإلســرائيلي عبر 

افتراض هزمية الفلسطينيني.
ما يزال العالــم يترّقب خطة جارد 
الفلسطينيني  بني  للسام  كوشنر 
أن اجلزء  واإلســرائيليني، غير مدرك 
األكبــر منها بــات معروفــاً أصاً. 
فخال حديثه أمام معهد واشنطن 
األسبوع  األدنى  الشــرق  لسياسة 
الفائت، كشف كوشنر النقاب عن 
نقطة أخرى محبطة حني أشار إلى 
أن خطتــه لن تأتي علــى ذكر حل 

الدولتني.
قائاً:  للحضــور  توّجــه كوشــنر 
»إن قلتــم »دولتني«، فهــذا يعني 
آخر  وشــيئاً  لإلســرائيليني،  شيئاً 
»قلنــا:  وتابــع  للفلســطينيني«، 
هذه  نســتعمل  ال  دعونا  أتعلمون، 
بالقول فلنعمل  العبارة بل نكتفي 
على تفاصيل ما قــد يعنيه ذلك«. 
لقد كان من املســتغرب أال يتطّرق 
صهر الرئيــس األميركي إلى معنى 
الواليات  إلى  بالنسبة  الدولتني  حل 
التي تعرض  الدولــة  املتحدة، وهي 
خطته للســام في نهاية املطاف، 
والتــي بدت أنها كانــت قبل بضع 
ســنوات متلك فكرة واضحة نسبياً 

حول معنى هذه الكلمة.
واحلــال أن إخفــاء كوشــنر لهذا 
األمر يجــب أن يذّكرنا مــرة أخرى 
بــأن »خطته للســام« هذه ال متّت 
للســام بصلــة، أو باألحــرى لم 
تُصّمم قط إلحال الســام. وكما 
قال السفير األميركي السابق لدى 
مقال  في  كورتزر،  دانيال  إســرائيل 
صدر مؤخــراً، إن اخلطة هي خدعة 
العالم  يرّكــز  ففــي حني  وهمية. 
أنظاره على خطة كوشــنر، بعيداً 
السياسة  تتقّدم  بذاته،  العمل  عن 
األميركية بخطــوات أحادية تصّب 
فــي مصلحــة إســرائيل وتقّوض 
موقف الفلسطينيني إلى حّد كبير، 
ناسفًة في الوقت عينه احتمال حل 
الدولتني. وعندما سيعرض كوشنر 
في نهاية املطاف اقتراحه، سيتمّثل 

هدفه األول ببساطة بترسيخ هذه 
املكاسب اإلسرائيلية.

من الواضح أن الطبخة التي أعّدها 
كوشنر، باالشتراك مع املمثل اخلاص 
للرئيس دونالد ترامب في املفاوضات 
غرينبــات  جايســون  الدوليــة، 
إسرائيل  لدى  األميركي  والســفير 
ديفيد فريدمان، هي نسخة معّدلة 
خلطة احلكم الذاتــي التي طرحها 
السابق  اإلســرائيلي  الوزراء  رئيس 
مناحيم بيغن في أيار/مايو من العام 
1979. هذه اخلطة، كما هو معروف، 
ذاتياً  حكماً  الفلسطينيني  منحت 
محدوداً فــي األراضــي احملتلة، إمنا 
رفضت منحهم دولة. كما ســعى 
بيغن إلى فرض ســيادة إســرائيل 
علــى األراضــي احملتلــة وتخويلها 
األمن فيها. ومبوجب  مهمة مراقبة 
اخلطة، سُيطّبق القانون اإلسرائيلي 
اليهودية،  املستوطنات  مناطق  في 

ما ينشئ بفعالية نظامني قانونيني 
غير  وحتمــاً  منفصلني  متوازيــني 
متســاويني، أحدهما للعرب واآلخر 

لليهود.
يُظهــر هــذا اللجوء إلــى مقاربة 
عجز  طويلة  فتــرة  منذ  منســّية 
وداعميــه  اإلســرائيلي  اليمــني 
األميركيــني عن اخلــروج من قالب 
يُحــرم فيــه الفلســطينيون من 
حقوقهم الوطنية كافة. وبالفعل، 
دأبــت سياســة إدارة ترامب خال 
تقويض  على  املاضيتني  الســنتني 
كان  التي  السياســية  املكاســب 
خــال  الفلســطينيون  حققهــا 

العقدين الفائتني من الزمن.
فبالنسبة إلى واشــنطن، لم يعد 
منــح الفلســطينيني دولــة أمراً 
مسلماً به. فالقدس تُعتبر عاصمة 
االحتمال  رغــم  علــى  إســرائيل، 
أن يســمح  بإمكانية  االفتراضــي 

عاصمــة  بإقامــة  اإلســرائيليون 
فلســطينية في زاويــة بعيدة من 
املدينة. وقد مارس املســؤولون في 
اإلدارة األميركيــة ضغوطــاً لوقف 
منح صفة الجــئ ألحفاد الاجئني 
في  هاجروا  الذين  الفلســطينيني 
العــام 1948. وهذا أحــد العوامل 
التي دفعت بالواليــات املتحدة إلى 
وقــف متويــل وكالــة األمم املتحدة 
إلغاثــة وتشــغيل الاجئــني التي 
تُعنى بالاجئــني. واآلن، وفي خضم 
احلديث عن أن إدارة ترامب توشــك 
على االعتراف بسيادة إسرائيل على 
الغربية،  الضفــة  من  كبيرة  أجزاء 
قــد يكون اخليار األخيــر املتاح أمام 
الفلســطينيني – أال وهــو التوافق 
الدولي علــى أن األرض محتلة من 

قبل إسرائيل – تبّدد.
يبدو أن كوشنر وغرينبات وفريدمان 
يؤيــدون وجهة  ترامب،  وخلفهــم 

نظر تقول بأن الفلســطينيني هم 
إسرائيل.  نزاعهم مع  اخلاسرون في 
ولذا، ال يحق لهــم املطالبة بدولة، 
متاماً كما أن إســرائيل غير ُملزمة 
بالتخلي عــن املزيد مــن األراضي. 
فالتفاهــة الفائقــة القائمة على 
االفتــراض بأنه ميكــن مقارنة نزاع 
وطنــي عميــق واســتحواذي بني 
شــعبني مبباراة كرة قــدم، هو أحد 
املشــكات العديدة التي تشــوب 
نظرة الواليات املتحدة إلى العاقات 
واإلسرائيليني.  الفلســطينيني  بني 
لكن هــذا األمــر ال ينفــّك يغذي 
اليمني  أوساط  يســود في  اعتقاداً 
اإلســرائيلي وداعميــه األميركيني 
مفاده أن السام ميكن أن يقوم برّمته 
على حســاب تنازل الفلسطينيني 

وخضوعهم.
فسيرّســخ،  كوشــنر،  اقتراح  أما 
فــور اإلعــان عنه، كل مــا فعلته 

اإلدارة حتــى اآلن إلضفــاء طابــع 
الشرعية على االحتال اإلسرائيلي. 
وســُتلقي إدارة ترامــب اللوم على 
الفخ  لرفضهــم  الفلســطينيني 
الذي ينصبه كوشنر، متذّرعًة بذلك 
لتؤّكد مجــدداً أنهم لن يقبلوا بأي 
شيء على اإلطاق، لذا، من األفضل 
متابعة  وإسرائيل  املتحدة  للواليات 

تصفية القضية الفلسطينية.
غير أن هــذه التمثيلية لن تنطلي 
على الكثيرين، إال أنها ستبّدل حتماً 
أســس املقاربة األميركية للقضية 
مــا  الفلسطينية-اإلســرائيلية، 
املستقبليني على  الرؤساء  سيرغم 
مجاراة خطوات ترامب أو اخملاطرة برّد 
فعل ســاخط من حلفاء إسرائيل. 
هذا ما جاء على لسان كوشنر في 
معهد واشنطن، حيث أشار إلى أنه 
فــي حني قد ال يجلب الســام إلى 

الشرق األوسط،

 إال أنــه أراد علــى األقــل »تغيير 
املناقشات« حوله.

لكن املشــكلة تتمّثــل في أن هذا 
اإلطار املناسب بني الواليات املتحدة 
وإسرائيل، غير قادر على معاجلة ما 
يحصل للفلسطينيني في األراضي 
احملتلة. ففي حني قد يبقى شــعب 
غــزة حبيســاً إلى مــا النهاية، ما 
مصير حوالى 3.7 مايني فلسطيني 
في الضفة الغربية يعيشــون على 
اليهودية؟  املستوطنات  من  مقربة 
من الناحية الدميوغرافية، سيشّكل 
العرب – ســواء من الفلسطينيني 
اخلاضعني إلى ســيطرة إســرائيل 
العــرب- مــن  أو  العســكرية 

اإلســرائيليني – أغلبيــة متتــّد بني 
األردن  املتوسط ونهر  البحر األبيض 
خال جيــل واحد، ما يطــرح حتدياً 
متزايداً لطبيعة إسرائيل اليهودية.

في ظل تنامي أعداد الفلسطينيني، 
ســتتعارك إســرائيل مع مثل هذا 
بذلك  قيامها  كيفية  لكن  الوجود. 
ســتكون موضوع نقاشــات مثيرة 
لانقســامات – علماً بأن اجلدال بدأ 
اإلسرائيليني،  أوســاط  في  أساساً 
أميركا.  يهود  أوســاط  وكذلك في 
إثارًة للقلق  النتيجة األكثر  وتتمّثل 
في إقدام إســرائيل على استغال 
مواجهات عســكرية محتملة مع 
تغييرات  لفــرض  الفلســطينيني 
أغلبية  تضمن  دائمــة،  دميوغرافية 
يهوديــة فــي إســرائيل والضفة 

الغربية على األمد البعيد.
أحيانــاً، يحمل النصر معــه عبئاً 
يتعــّذر التخّلص منــه. ففي العام 
1948، حّققــت احلركة الصهيونية 
انتصــاراً مذهــاً فــي حربها ضد 
العــرب، وهــو إجناز صنعــت حتى 
أضخم منه فــي العام 1967. لكن 
زالوا موجودين.  الفلســطينيني ما 
وإســرائيل تقف عاجــزة أمام هذا 
أن ما يســّمى بخطة  الواقع، كما 
كوشنر ســتجعل إيجاد حّل لهذا 
املوضــوع مســتحياً. رمبــا حــان 
الوقت بالنســبة إلى اإلسرائيليني 
وأصدقائهم في أميركا كي يعيدوا 

النظر مبا يرغبون به.

كارنيغي للشرق االوسط

هاني حبيب
 

احملّللون اإلســرائيليون عاجزون عن 
التكهن مبا سيحدث بشأن تشكيل 
نتنياهو حكومته اخلامســة، األمر 
الليلة  ســيتضح منتصف هــذه 
عندما تنتهي الفترة اإلضافية التي 
حصــل عليها نتنياهــو إلجناز هذا 
الغالب  التشــكيل االئتافي، وفي 
ليس هناك من فرصة أمام نتنياهو 
الذي احتال على إمكانية االعتراف 
ـ  »أزرق  زعيــم  وتكليف  بفشــله 
ابيض« بتشكيل احلكومة من قبل 

رئيس الدولة، 
بالتوجه نحو إعادة االنتخابات التي 
كان ميكن أن تشكل حتدياً لليبرمان 

الذي بــدوره اعتبرها فرصة لتأكيد 
زعامته ووفائه لناخبيه في ســياق 
التمســك بوعوده في أثناء حملته 

االنتخابية، 
مبدئية  األكثر  الزعيــم  أظهره  ما 
نتنياهــو  مقابــل  ومصداقيــة 
بالبقاء  املتمسك رغم كل شــيء 
اليمينيــة  احلكومــة  رأس  علــى 
املتطرفة للمرة اخلامسة، ليس في 
مواجهــة ليبرمان فقــط، بل وفي 
مواجهــة مع كبــار متنفذي حزب 
»الليكود« الــذي يتزعمه، ذلك أنه 
كانت هناك فرصــة في حال إعان 

فشله،
يتم إسناد تشــكيل احلكومة  أن   
إلــى أحدهــم، غيــر أن نتنياهو ال 
يقبــل بغيــره بدياً لنفســه في 

هذه الزعامــة ذات األبعاد القبلية 
والعشائرية والنظام امللكي.

الدعوة النتخابات معادة،  أن  وبرغم 
يعنــي أن ال شــيء هنــاك ليمنع 
اســتجوابه في ظل لوائــح اتهام 
قضائيــة حاول اإلفــات منها عبر 
مشــاريع قوانني يتــم إقرارها في 
حاول  لذلــك  هــذه،  الكنيســت 
إلى  أكثر من مرة، اإلشارة  نتنياهو، 
أن هناك صعوبات تعترض انتخابات 
لها، وخاصة  دعوتــه  برغم  معادة، 
مصاعب مالية، إذ إن تكاليف هذه 
 475 إلــى حوالى  االنتخابات تصل 

مليون شيكل،
 وقد تلقف ليبرمان هذه اإلشــارات 
كي يشــير الى أنه ال يخشى حتدي 
انتخابات معادة، وأن هناك إمكانية 

لتوفير هذه امليزانية من خال عدم 
إقدام نتنياهو على تنازالت ذات أبعاد 
الصغيرة  اليمينية  لألحزاب  مالية 
التي تطالب بوزارات عديدة إضافية 
عن تلك الــوزارات التي كانت خال 
إقرار  مت  بعدما  السابقة،  احلكومات 
توســيع عــدد الــوزارات، وبالتالي 
نوابهــا وميزانياتها مــن خال قرار 
فــي الكنيســت احلاليــة، إضافة 
اخملصصة  تلك  غيــر  ميزانيات  إلى 
للــوزارات، لألحزاب مــن أجل متويل 
مشــاريعها وتطلعاتهــا. يقــول 
ليبرمــان، لو أن نتنياهــو لم يقدم 
على مثل هذه امليزانيات املبالغ بها 
لألحــزاب الصغيــرة، ألمكن توفير 
انتخابات  إلجــراء  كافية  ميزانيات 

معادة، 

ليبرمــان الذي قيل إنــه رفض في 
الســاعات األخيرة، اقتراح نتنياهو 
بأعمال  القائــم  منصــب  بتوليه 
احلكومــة، أراد أن يظهــر نتنياهو 
باعتبــاره مصدر األزمــة وليس هو 
كما يحاول رئيس احلكومة املكلف 

إشاعة ذلك. 
املغري،  االقتراح  هذا  ليبرمان  رفض 
ألنه في حالة اســتجواب نتنياهو، 
فإن ليبرمان سيصبح كونه القائم 
رئيس احلكومة  بأعمال احلكومــة، 

الفعلي وواسع الصاحيات. 
هذا الرفض أدى باحملللني إلى القول 
إنه ليــس هناك من فرصة ســوى 
انتخابــات معــادة، ســيخوضها 
ليبرمــان كزعيم بينمــا يخوضها 
وفاشــل  ســابق  كزعيم  نتنياهو 

حالي.
أنه غير  فشل نتنياهو مزدوج، ذلك 
معتــاد على أن يكون فاشــاً، كان 
الزوايا«  »تدويــر  فــي  ينجح  دائماً 
ويخرج مــن كل أزمة منتصراً، هذه 
املرة، يفشل في تشكيل احلكومة، 
وينجــح مــن خــال »االحتيــال 
الدســتوري« بإعادة االنتخابات في 
عــدم توفير أي بديل له لتشــكيل 
احلكومــة وتفويــت الفرصة على 
رئيس الدولــة بتكليف غيره، حتى 

من قيادة »الليكود«، 
غير أن هذا االحتيال بطعم الفشل، 
مكشــوفة،  مخادعة  حيلة  كونه 
وخاصة أن هذا الفشل كان حلساب 
منافســه مــن خــارج »الليكود«، 

وصديقه اللدود، 

ومرافقــه في معظــم احلكومات 
التي شكلها، ليبرمان، الذي سيبرز 
لناخبيه،  ووفاًء  أكثر صدقاً  كزعيم 
وفشل آخر لنتنياهو عندما اعتقد 
أن الدعــوة النتخابــات معادة من 
شــأنها أن تدفع ليبرمان الذي جنح 
بصعوبة في اجتياز نسبة احلسم، 

اخلضوع إلرادته. 
أن  علــى  يشــهد  مرّكب  فشــل 
نتنياهــو، بتطلعاته الشــخصية 
املبالــغ بهــا، وضــع حــداً حلياته 
السياســية من الناحية العملية، 
حتى لو جنح في تشــكيل حكومة 

مقبلة!

ينشــر باالتفاق مع جريــدة األيام 
الفلسطينية
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إسرائيل: انتخابات معادة دون مصادر لتمويلها !

ال داعي لالنتظار

بيورن لومبورج
 

ستوكهولم 
في وقت ســابق من هذا الشــهر، 
أن  املتحدة  اململكــة  برملــان  أعلن 
»حالة طوارئ  يواجه  األرض  كوكب 
مناخية«، مما يجعل اململكة املتحدة 
أول دولة تفعل ذلك بعد مدن مثل 
لوس أجنلــوس، ولنــدن، وفانكوفر، 
وبازل. إنه حترك يلخص كل ما يعيب 
سياســة املناخ: ساســة يصدرون 
إعانات مهيبة متكلفة تبث اخلوف 
انفصالها  برغم  الناس،  نفوس  في 
التام عــن الواقع االقتصادي، فضا 
عــن تباعدهــا عــن احللــول التي 
يزعمون  التي  املشــكلة  ستعالج 

أنهم يسعون إلى عاجها.
السياســي  اخلطــاب  أن  الواقــع 
رخيص، لكن التخفيضات الصارمة 
النبعاثــات ثاني أكســيد الكربون 
بها  الثمــن وحتيط  باهظــة  تظل 
التحديــات التكنولوجية. على أية 
حال، كانت وعود خفض االنبعاثات 
تُبــَذل )دون أن يتحقق أغلبها( منذ 
»قمة األرض« في ريو دي جانيرو في 

عام 1992.
كان خفض انبعاثات ثاني أكســيد 
الكربــون إلى الِصفــر بحلول عام 
أو قبل ذلك الهدف الطموح   2050
الذي يدفع به احملتجــون من حماة 
البيئة مثل حركــة »مترد انقراض«، 
وهو الهــدف الذي أقره الساســة 

في شتى أنحاء العالم، مبا في ذلك 
للرئاســة  املرشــحني  من  العديد 

األميركية. 
والساسة  احملتجون  هؤالء  ويحظى 
بقــدر كبير مــن االهتمــام، لكن 
مقترحاتهم من شــأنها أن تفضي 
إلى تكاليف أعلى كثيرا من أي ثمن 
قد يكون أي ناخب على اســتعداد 

لتكبده.
تُظِهر  الرأي  أن استطاعات  وبرغم 
املناخ  النــاس مهتمون بتغيــر  أن 
ويريــدون إنفــاق مبالغ بســيطة 
نســبيا إلصاحه، فإنهــم يريدون 
إنفاق املزيد على التعليم، والصحة، 
االجتماعي.  والدعم  العمل،  وفرص 
علــى ســبيل املثال، يبــدي أغلب 
األميركيــني االســتعداد لدفع ما 
يصل إلى 200 دوالر سنويا ملكافحة 
تغير املناخ؛ وفــي الصني، رمبا يصل 
املبلــغ إلــى نحــو 30 دوالرا. أمــا 
البريطانيون فهم غير مســتعدين 
خلفض معدالت قيادة الســيارات أو 
الطيران أو استهاك اللحوم بنحو 
كبير من أجل مكافحة تغير املناخ. 
وبرغــم أن احلكومة األملانية تعطي 
املناخي، حتى  للعمل  أولوية عالية 
استشاري  أنها شــكلت »مجلس 
للمنــاخ«، فــإن ثلث األملــان فقط 
يدعمــون ضريبة مقترحــة مثيرة 
للجدال للحد من االنحباس احلراري 

الكوكبي.
بــني الساســة  الهــوة  تتجلــى 
في  صورها  أوضــح  في  واملواطنني 

احلكومة  تعهــدت  فقد  فرنســا. 
أكســيد  ثاني  انبعاثات  بخفــض 
الكربون بنحو حاد بحلول عام 2050 
ــ ولكن على نحو محرج، حتول هذا 
إلى وعد فارغ، فــي غياب أي تدابير 
حقيقية تقريبا فــي عهد الرئيس 
إميانويــل ماكرون. وهــذا ألن حركة 
»الســترات الصفراء« االحتجاجية 
نزلت إلى الشوارع ملقاومة الرسوم 
التــي فرضتها احلكومة  اإلضافية 
على أسعار الوقود، والتي أثرت على 
نحو غير متناسب على األشخاص 
السيارات في  يعتمدون على  الذين 

املناطق الريفية.
وفرنسا ليســت وحدها في إهمال 
وعودها الســامية. إذ يُظِهر حتليل 
حديــث أن 17 دولة فقط ــ وبينها 
اجلزائر وساموا ــ من بني 185 دولة 
صدقت على اتفــاق باريس املناخي 
في عام 2015، تفي بالتزاماتها حقا.
إن حتقيق صافي االنبعاثات ِصفر لن 
يكلف أكثر قليا مما قد يكون الناس 
لتحمله فحسب،  اســتعداد  على 
بل ستكون التكلفة أكبر من ذلك 

بأشواط. 
على سبيل املثال، تشير التقديرات 
وفقا للنماذج االقتصادية الرئيسية 
االحتاد  لتقييم خطة  املســتعملة 
األوروبــي خلفــض االنبعاثات بنحو 
80 % »فقــط« بحلــول عام 2050، 
إلى تكلفة ســنوية ال تقل عن 1.4 
تريليون دوالر أميركي في املتوسط. 
ومن املرجــح أن تبلغ تكلفة تعهد 

نســبيا  الطموح  غير  املكســيك 
 50% مبقــدار  انبعاثاتها  بخفــض 
بحلول عام 2050 نحو %7 إلى 15% 

من الناجت احمللي اإلجمالي.
خلــص تقريــر أعــد بتفويض من 
حكومة نيوزيلندا لدراســة وعدها 
 2050 عام  بحلول  الكربون  مبحايدة 
لتلبية  الســنوية  التكلفة  أن  إلى 
هذا الهدف في عام 2050 وكل عام 
يليه ســتكون أعلى مــن امليزانية 
بأكملها.  للباد  احلالية  الســنوية 
عاوة على هذا، يفترض هذا التقدير 
أن السياسات يجري تنفيذها بأكبر 
قدر ممكن من الكفاءة. في حقيقة 
األمــر، ال توجد حكومة واحدة على 
وجه األرض قادرة على القيام بذلك 
ــ وعلى هذا فــإن تكلفة محايدة 
الكربــون قد تتضاعف بســهولة. 
)الواقــع أن احلكومــة النيوزلندية 
متضي قدما في تنفيذ سياســتها 

هذه رغم ذلك(.
العميقة  التخفيضات  تكاليف  إن 
إلى هذا احلد  لانبعاثات مرتفعــة 
ألننــا جميعــا نعتمــد متاما على 

الوقود األحفوري.
 وبدائل الطاقة اخلضراء، مبا في ذلك 
الطاقة الشمســية وطاقة الرياح، 
ليست جاهزة للمنافسة في عموم 
األمر. ونتيجة لهذا، فإن السياسات 
والشــركات على  األفراد  التي جتبر 
التحــول إلــى تكنولوجيــات غير 
ناضجة من شــأنها أن تــؤدي إلى 

إبطاء النمو وتفاقم فقر الطاقة.

وهذا هو الســبب أيضــا وراء تأخر 
العالم فيمــا يتصل بجهود »حتول 
الطاقة« مبــا يتجاوز كثيرا تصورات 
أغلب الناس. في الوقت احلالي، توفر 
الطاقة الشمســية وطاقة الرياح 
احتياجات  مجتمعتان نحو %1 من 
العاملية، وتشــير تقديرات  الطاقة 
هيئة الطاقــة الدولية إلى أن هذه 
النســبة لن تتجــاوز %4.1 بحلول 
عام 2040. ويقول فاتساف سميل، 
وهو خبيــر الطاقة املفضل لدى بِل 
جيتس، إن »املزاعم بشــأن التحول 
الســريع إلى مجتمع ال يستخدم 
الكربون على اإلطاق محرض هراء. 
وحتى التحول املتســارع بشــكل 
كبير نحو مصادر الطاقة املتجددة 
لن يكون كافيا لعزل أشكال الوقود 
األحفوري املتعــددة بوصفها أقلية 
بني املصادر املســاهمة في إمدادات 
الطاقة العاملية في أي وقت قريب، 
وبالتأكيد ليس بحلول عام 2050«.

إن العديد من اإلعانات السياسية 
اليوم  املناخ  املذعورة واحتجاجــات 
تأتي مدفوعة باعتقاد شائع مفاده 
أن الهيئة احلكومية الدولية املعنية 
بتغير املناخ التابعــة لألمم املتحدة 
أخبرتنا أننا أمامنا 12 ســنة فقط 

إلنقاذ كوكب األرض.
 وهذا في أفضل تقدير ســوء فهم 
الهيئة احلكومية  جوهري لتصريح 

الدولية املعنية بتغير املناخ.
 فقــد ُطلِب من الفريــق حتديد أي 
لتحقيــق  ضروريــة  السياســات 

الهدف شــبه املســتحيل املتمثل 
في اإلبقاء على االرتفاع في درجات 
احلرارة دون مستوى 1.5 درجة مئوية. 
وأجــاب فريــق الهيئــة احلكومية 
الدولية املعنية بتغير املناخ بأن هذا 
أمر في حكم املستحيل في الواقع، 
كليا  اقتصاديا  يتطلب حتــوال  ألنه 

خال 12 عاما فقط.
الواقع أن آخر تقرير رئيس صادر عن 
الهيئة احلكوميــة الدولية املعنية 
بتغير املناخ قال إننــا لو لم نفعل 
شيئا لوقف تغير املناخ فإن التأثير 
املترتب على ذلك ســيكون معادال 
اإلجماليــة  الدخــول  النخفــاض 
بنســبة 0.2 % إلــى 2 % بحلــول 
ســبعينيات القرن احلالــي ــ وهذ 
أشــبه بالتأثير املترتب على الركود 

االقتصادي ملرة واحدة.
بدال مــن ماحقة أهــداف خفض 
الواقعية،  وغير  املكلفة  االنبعاثات 
ينبغي لنا أن نستجيب لتغير املناخ 
من خال العمل على خفض أسعار 
الطاقة اخلضراء في املستقبل إلى 
ما دون أسعار الوقود األحفوري حتى 

يتسنى للجميع حتمل التحول.
يســتلزم  احلقيقــي  والتحــول   
البحث  مشــاريع  في  االســتثمار 
والتطوير في مجال الطاقة اخلضراء 

النظيفة.
في فترة ســابقة، قام مركز إجماع 
أتولــى قيادته،  الذي  كوبنهاجــن، 
بتشــكل جلنة من خبراء االقتصاد، 
مبا في ذلك ثاثــة من احلائزين على 

تغير  حلول  ملناقشــة  نوبل،  جائزة 
أن  إلى  اللجنــة  املنــاخ. وخلصت 
اإلنفاق على البحــث والتطوير في 
مجــال الطاقة النظيفــة يحتاج 
إلــى زيــادة كبيرة، إلــى 0.2 % من 
الناجت احمللي اإلجمالي العاملي. وهذه 
وســيلة أقــل إياما مــن الناحية 
االقتصاديــة وأكثــر فعاليــة حلل 

مشكلة املناخ.
إن إعان »حالــة الطوارئ املناخية« 
الرئيســة  العناوين  بتوليد  كفيل 
والناشــطني  الساســة  وجعــل 
يشعرون بالرضا عن أنفسهم. لكن 
اخلطاب الفارغ الذي يتجاهل الواقع 
السليم  احلس  ويجافي  االقتصادي 

لن يساعد كوكب األرض.

بيــورن لومبــورج أســتاذ زائر في 
كلية كوبنهاجــن إلدارة األعمال، 

ومدير مركز إجماع كوبنهاجن.
بروجيكت سنديكيت

www.project-syndicate.org

الثرثرة أرخص من خفض االنبعاثات

بيورن لومبورج
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محمد زكي ابراهيـم

 علوان السلمان

)قال: البارحة قــرأت لك مرثية لروح لم 
متــت بعد قلت: نعم..تلــك هي روحي  (  

ج5/ ص320
النص الشــعري مبجمل صــوره ودالالته 
اللفظيــة املعبرة عن احلالة النفســية 
باســلوب حالــم وعمق داللــي يتداخل 
والسياق اجلمعي بقدرة تعبيرية مختزلة 
لتراكيبها اجلملية..مغامرة خالقة يخوض 
عوامله  منتج)شــاعر(لتحقيق  غمارهــا 
احللمية وخلق رؤيتــه االبداعية بتوظيف 
بســردية  وجمالية  تصويريــة  وســائل 
شــعرية محفزة للتداعي بصفته حشد 
ادائي يتجســد بشكل  لغوي وكشــف 
رمزي يشــير لداللــة اجتماعيــة تقترن 
بالوجود الكوني بتجاوزه جلغرافية املكان 
واملألوف لتحقيق التجربة الشعرية التي 
هي)عمليــة احلياة واحلركــة العضوية..( 
على حد تعبير هربــرت ريد..وخلق عوالم 
تتناغم فيها الرؤى وتتفاعل مع انســاق 

مكتنزة باحليوية والدينامية..
   وباســتحضار االعمال الشــعرية التي 
انتجتهــا ذهنية الشــاعر اديــب كمال 
الديــن بجزئهــا اخلامس واســهمت دار 
وانتشــارها/2019.جند  بنشــرها  ضفاف 
التركيبية  تتســم بخصوصيتهــا  انها 
لفظي  ايحــاء  مع  العضوية  ووحدتهــا 
وتفــرد في االيقــاع والصــورة التي هي 
)توسيع الفق اللحظة الشعرية( على حد 
تعبير ادونيــس واللفظة الرامزة والفكرة 
املنبثقــة من بني مقطعياتهــا النصية 
التي تقوم على اخليال الشعري وما يولده 
من صور شــعرية وعالقة احتدامية مع 

املكان.
ما دمت قد أنفقت عمرك

تتأمل في ميم املرآة
فكيف سترى

ميم الذي كان من العرش
قاب قوسني او أدني؟

ما دمت قد انفقت عمرك
وانت تضع قدميك احلافيتني

في راء الفرات
ليل نهار

فكيف ستركب غيمة
حتلق بك بعيدا؟  /ص13

  فالشــاعر في نصه املقطعي)الكتلي( 
واملنفعة  املتعة االدهاشية  يجمع ما بني 
الفكرية كرســالة يتبناهــا في مضمار 
الشعر من خالل التساؤالت التي تطرحها 
صــوره احملتضنــة للهم الذاتــي والذات 
اجلمعي اآلخر مع تنــاص قراني وعاطفة 
مكتنــزة بالوجد تكشــف عنها تعابيره 
الكتليــة التــي تعبر عن حلظــة تأملية 
متســاءلة بإيجاز وتكثيف جملي متميز 
بعمــق املعنى واعتمــاد النزعة البالغية 
املنتج)الشاعر(  اذ يحاول  االنزياح،  وتقنية 
ان يقــدم صــورا مشــهدية جتمــع بني 
املعنيني احلسي والذهني لتحقيق العمق 

التصويري بكل ابعاده التي تكشــف عن 
الذات لتحفيز اثرها في ذاكرة اآلخر بحوار 
ذاتي)مونولوجــي( واثبــات كينونته عبر 
صوره املتميزة بصفات داللية منبثقة من 
ايحائية  بطاقة  مكتنز  نســيج مختزل، 
مع توظيفه تقانات فنية كاالســتفهام 
الباحث عن جواب يســهم في توســيع 
مديــات النــص، والتكــرار الدائري)مــا 
دمــت...( التقنية االســلوبية التعبيرية 
التي شــكلت الزمته وعملت على خلق 
موسقة داخل وحدته البنائية، فضال عن 
انــه يعكس جانبا من املوقف النفســي 
الذي تفرضه طبيعة السياق  واالنفعالي 

وتآلفه مع الوجود بكل مكوناته ..
1 ـ رأيتك فجأة في أعلى الشجرة
ما كنت حمامة وال بيضة وال زهرة

بــل كنــت امــرأة  فدهشــت جلمالك 
املطلسم

ونزلت أجر خطاي بوقار رمادي
على الدرج املرسوم على الشجرة

3 ـ يتكرر اللحن القدمي
في صوت امرأة ال تصلح للغناء

لكنها تغني أبدا
في غدر امرأة سفحت دمي ودم الفرات

في طفولة امرأة غرقت بلغة املاء
في طعنة امرأة أبدلت السني بالشني

في قدر امرأة زلزلت حتى رأت اهلل /ص87 
ـ ص88

   فالشــاعر في نصــه املقطعي هذا هو 
الذات واملوضــوع وقوى النفس مجتمعة 
خالقــة ملضامينه املوغلة فــي العمق، 
اذ يحــاول بانفعالــه الداخلــي الذي هو 
انفعال نفســي وروحــي يعاني احلقيقة 
تنقــل  التــي  بذاتهــا  فيســتحضرها 
اســراره في جو من االيحاء الذي يكشف 
عــن اتفاق مــع القيم احلياتية بشــكل 
رؤاه  امتزاج  يحقق  نفسي)سايكولوجي( 
الشعرية مع رؤاه االجتماعية ومنو النص 
الــذي الميكن ان ينمو منــوا عضويا اال اذا 
كان لدى الشــاعر عصب حدسي ينسج 
الصور وميدهــا مبا يبقي على وحدة النص 
وانسجامه وتآلفه، فهو يتناول في نصه 
القيــم الثابتة في الوجود ســواء كانت 
داخلية  ام  بالطبيعــة  تتمثــل  خارجية 
تنحصــر فــي النفس، هذا يعنــي اعادة 
ســلطة العقل فيها وفعلية الواقع..لذا 
اهتم الشــاعر بالطبيعــة وتآلف معها 
وكأنها غاية بذاتهــا، فضال عن ان النص 
يعتمد الوقــوف على الروابط بني النفس 
ومــا حولها في عالم احلــس مع حوارية 
الشاعر  مركزها..ليؤلف  الذات  تشــكل 
بني التجربة الذاتية في استكشاف غاية 
الوجود، والتجربة االنســانية مع التعبير 
عن االزمــة.. فضال عن اعتمــاده النزعة 
التفســيرية التعليليــة الواعيــة لكي 
ينسج العبارة الشعرية بعمق الرؤيا التي 
تخفف مــن وطأة الوصفية والســردية، 
اذ صــوره مكتظــة باجلزئيــات والنعوت 
والظروف التي تشكل معنى، فضال عن انه 
يختزل الوجود ويتتبع تفاصيله الوجدانية 

مبفردات الواقع املمزوج باخليال خللق صورة 
بالفعل  نابضة  حركية مركزة مختزلــة 
والتفاعل  الوجداني  والتوهــج  الدينامي 
احلركي مع اســتثمار االساليب البالغية 
تفهم  واجملاز( خللــق عوالم  )االســتعارة 
من الســياق والدالالت الســايكولوجية 
والسوســيولوجية من اجل انتاج املعنى، 
بتوظيف اللفظة املموسقة الواعية التي 
يقرر فيها معنى االشياء ويحكم عليها 
حكمــا نفســيا واقعيا ينم عــن اجواء 

محدقة بشكل تأملي واع.
حني مات مختار القرية

خلف ولدين جميلني
االول سني ممتلئا كان بحروف اخلير

زرع بستانا للفقراء وثالثة أبناء
أضاف االبن االول للبستان نهرا

واضاف الثاني بيتا للغرباء
والثالث اغنية وقصائد

هذا عن سني
ماذا عن صاد؟

ممتلئا كان بحروف احلقد
زرع مأدبة للحرب وثالثة ابناء

كان االبن االول مجنونا كغراب ملعون

والثاني مخمورا ليل نهار
والثالث يصرخ املا في رأسه

حني يقرأ حرف احلاء او الباء   /ص218
  فاخلطاب النصي ينم عن اشتغال فكري 
ورؤية ترقــى من الذاتي الــى املوضوعي، 
بســرد ينتمــي  الــى اجملــال البصري ـ 
الواقعي ـ مع اعتمــاد بعض املهيمنات 
والتمظهرات التي تتجســد فــي البناء 
والتركيز  التكثيف  يعتمد  الذي  املعماري 
واالختزال مع اقتصــاد في اللغة، اضافة 
الى ان الشــاعر في نصه هذا ال يستغرق 
احللم وال تنعــزل ذاته عن العالم اخلارجي 
من خالل توظيفه الفاظا مليئة باحلركة 
واحلرارة والصدق، خالية من امية الكلمات 
واالبتــذال، حتمل بني طياتها ثقافة واعية 
تتكئ على واقعية خالقة بأســلوب فني 
ابداعــي، يبحــث عن جوهر الــكالم من 
خالل الظواهر أي انــه يربط ربطا جدليا 
بني الذات واملوضوع بأسلوب سهل ممتنع 
يجرك بعد ان يشــدك بقوة فتنحاز اليه، 
كونه يكتــب بوجدان يســتوعب احلياة 
وبنفس  يتنفس عليهــا بصــدق  ومــن 
شاعري متناغم، شفيف يدغدغ مشاعر 

متلقيه ويجعله جزء مــن النص القائم 
على االضــاءة املكتنزة فكريــا ووجدانيا 
واملتكئــة علــى ضوابط فنيــة وبنيوية 
معبــرة عن حلظــة شــعورية مكثفة..
خالقة حلقلها الداللــي   لتحقيق زخما 
والفني  واالسلوبي  الداللي  التكثيف  من 
املستهلك)املتلقي(..فضال  ذهن  في  املؤثر 
عــن حتقيق عنصــر االضاءة الســريعة 
للحظة املســتفزة للذاكرة مبا حتمله من 
معنى ايحائــي يجرنا الى قــول النفري 
اتســع  العبارة  ضاقت  الصوفي)كلمــا 

املعنى(..
   فالنص يختزل الوجود ويتتبع تفاصيله 
الوجدانية مبفردات الواقع املمزوج باخليال 
خللق صورة حركية مركزة مختزلة نابضة 
الوجداني  والتوهــج  الدينامي  بالفعــل 
تفهم  عوالم  خللــق  احلركي  والتفاعــل 
من الســياق والدالالت الســايكولوجية 

والسوسيولوجية من اجل انتاج املعنى.
الغراب علمني بحقده االعمى سر احلب

علمني ان ارفع يدي عبر الغيم الى خالق 
احلاء

فيستجيب لدمعتي احلّرى 
وان اضع يدي على قلبي

فتهبط الباء قصيدة حب صوفية االسرار
عذبة كقطرة املطر   /ص360

  فالشــاعر بوهج روحــه يتنفس اجواء 
نصه ويســبح في فضاءاته احلاملة بنص 
رومانســي وبنــاء متماســك شــفيف 
فيســتثير العواطــف ويشــحذ اخليال 
بشــكل فنــي خــال مــن االنفعــاالت 
النفســية  الواهمــة جامعا بني الصور 
العالقات  تصوير  فــي  العاطفية  واخلبرة 
والوحدة  اخليال  بني  االجتماعية....فيربط 
العضوية بصــدق وجداني حتى انه يبدو 
ظل يحاول اســر الدنيا..بنقل ما تعانيه 
نفســه نقال مباشــرا معتمــدا االيقاع 
االساسيتني  الوسيلتني  اللحني،  والغناء 
لتجسيد التجربة الكلية التي يعتمدها 
الشــعر، اذ انه يعي ان النشــوة الفنية 
تهــدف الــى ادراك اقصى مــا يدرك من 
االشــياء بنوع من املعرفــة االيحائية او 
املعرفــة غيــر املنفصلة عــن النفس او 
املعرفة التي هــي النفس ذاتها..الن غاية 
الشــعر هي اداء املعرفة بنــوع من الرؤيا 
واحلدس كمــا يقال..فضال عن ان نصوص 
الشــاعر تلقي الضوء على اهم الظواهر 
التاريخيــة للعصر متكئــا على الفنون 

الدرامية والتشكيلية ورموزها..  
 وهكذا جند الشــاعر قد سجل حضوره 
الواعــي املنســجم مع تنامــي املؤثرات 
النفسية واحلسية واحلضارية في مجمل 
تعبيراتــه النصية، كونه يرى ان الشــعر 
احلقيقي هــو الذي يولد وســط املعاناة 
فيعبــر عن اصالة الشــاعر الــذي كان 
يعزف بعزف روحي في حالة من الســمو 
والصفاء، ليؤكد ما جاء به )كروتشه(، ان 
العاطفة بدون الصــورة عمياء والصورة 

دون عاطفة فارغة جوفاء.

إنني أفتــرض أن األخبار التي رويت عن الشــاعر 
اجلاهلــي دريد بن الصمة لهــا نصيب كبير من 
الصحة، وأن مــا نقل عنه من أشــعار حقيقة 
ال لبــس فيها. فالتعامل مع احلقائق شــئ، ومع 

األساطير شئ آخر.
وإنني أفتــرض كذلك أن دريداً هــذا حينما قتل 
وهو مضطجع في محفتــه، غير بعيد عن أرض 
املعركة، كان قد قارب املئة والســتني، وأن بصره 
كف، وبــات عاجزاً عن احلركة، وإن لم يكن عاجزاً 

عن التفكير وإبداء املشورة. 
هذه الروايات عني بها املؤرخون املســلمون بشئ 
مــن الرضا، رغــم أن الرجل قتل وهــو على دين 
الوثنيــة. ولم مينعهم ذلك من االحتفاء به، على 
خالف اللغة التي كانــوا يتعاملون بها مع قتلى 

املشركني. 
كان دريد هذا فارســاً معدوداً في اجلاهلية، فلما 
أدرك اإلســالم أبى أن يســلم وقومــه على دين 
األجــداد. رمبا وجد أن رجالً جاوز املئة لم يعد قادراً 
على تغيير منط حياتــه. فلما عزمت هوازن على 
تدميــر القوة الصاعدة، وجمعــت لذلك كل ما 
لديها من حلفاء. خف إليها املسلمون بعد فتح 
مكة بجيش جلــب. فكان بينهم ألفان من الذين 
أسلموا بعد الفتح. وهناك من تطوع للقتال من 
غير املسلمني. وال عجب فقد كان املوت مع قريش 

أحب إلى البعض من احلياة مع هوازن. 
وهكذا جئ بسيد بني جشــم، دريد بن الصمة، 
مع آالف من النســاء واألطفال واألموال. فسأل 
قائد هــوازن مالك بن عوف عــن األمر، فقال أنه 
ساقهم حتى يقاتل عنهم اجليش. فقال له دريد 
راعي ضأن واهلل، وهل يرد املنهزم شــئ؟ قال لقد 

كبرت وكبر عقلك! 
في البدء دارت الدائرة على املسلمني، ووقعوا في 
كمني محكم. ففر من فر وشــمت من شــمت، 
ولم يخف أبو ســفيان جذله مبا حــدث، وقال ال 
تنتهي هزميتهــم دون البحر. لكن قريش اجلديدة 
اســتعادت وعيها وهزمت هوازن. وحينما قصد 
شــاب محفة دريد يريد قتله سأله من أنت: قال 
أنا ربيعة بن رفيع الســلمي. فقال له أخبر أمك 
أنك قتلت دريداً. فلما أخبرها قالت له: أما واهلل 

لقد أعتق لك أمهات ثالثاً. 
دريد بن الصمــة الذي خطب اخلنســاء بعد أن 
جــاوز عمره القرن، مات قتيــالً، وهو ضرير وواهن 
وضعيف. لم يكــن خارجاً للقتال ألن ســنوات 
عمــره الطويلة أقعدته عن الطعــان. لكن هذا 
الشاب الغر الذي دفعته جاهليته لقتله، منحه 
امليتة التي كان يســعى إليها منذ أن كان شاباً 
دون العشــرين. ولــو كان يعلم كــم أخطأ في 
فعلته هذا ملا تردد أن يشيح بوجهه عنه، ويبحث 

عن الغنيمة في مكان آخر. 
لكن ما هو جدير بالدهشة أن أحداً من املسلمني 
لم يشمت به، أو يجرؤ على اإلساءة إليه. فرويت 
أشــعاره، وطارت أخباره. وكان ذلك دليالً على أن 
الســلوك املتوازن لم يغب عــن العرب منذ تلك 
اللحظة، التي شــعروا فيها أنهم رسل التغيير 

إلى العالم.

دريد.. وربيعة !

اديب كمال الدين والنص المقطعي الكتلي
دراسة

حذام يوسف
 

ضّيف احتاد االدبــاء يوم أمس األربعاء املفكر 
ضياء الشكرجي، في جلسة ثقافية حملت 
عنوان )دور الثقافة في حترير العقل(، بحضور 

عدد كبير من االدباء واملثقفني والباحثني.
اجللســة أدارها الباحث حسني اجلاف مرحبا 
من  بعضا  والضيوف مســتعرضا  باحلضور 
والبحث:«  الكتابة  في  الشــرجي  محطات 
كاتب وباحث علماني، ولــد ألبوين عراقيني 
في الكاظمية، عاش فــي أملانيا في مدينة 
دراســته فــي هامبورغ،  لونبــورغ، وكانت 
بعــد عودته إلى العراق ســكن حي الزهراء 
الكاظمية قرب ســاحة عبد احملســن  في 

الكاظمي.«.
يقول الشــكرجي في سيرته الذاتية:« وفي 
أواخر التسعينات وبعد التنسيق مع بعض 
املراجــع والعلماء وبتشــجيع منهم كنت 
أتردد على حوزة املرتضى في دمشق، ألتناول 
دروســا مركزة على أيدي أساتذة مرموقني، 

ودّرســت خالل ذلك العقائد للصف الثاني 
وبعدها للصــف الرابع من حوزة النســاء، 
يتفاعلن بشكل كبير مع  الطالبات  وكانت 
طريقتي في طرح موضوعات العقائد. وفي 
أملانيا واصلت التدريس في معهدين وباللغة 
األملانية لكل مــن مادة العقائــد واألصول 
واملنطــق واللغــة العربية وعلــوم القرآن 

والتفسير.«.
في بداية اجللسة قرأ الشكرجي بعضا من 
كتاباته السردية وهي جتربة جديدة يخضوها 
حســب ما أكده فــي اجللســة، ثم حتدث 
الثقافة، العقل، احلريــة، وهي عنوانات  عن 
مقدسة، يتنقل بينها مؤكدا ان للثقافة دور 
فاعل لتحرير العقل، وال ميكن العيش اال في 
أجواء احلرية، كما بني الشــكرجي ان احلرية 
الدينية إذا كانت متشــردة تصبح معرقلة 
لإلبداع، وهنا البد مــن ترويض اجملتمع على 

مناقشة املقدسات ونقد الفكر الديني.
في ختام اجللســة قدم االحتاد العام لألدباء 
والكتــاب للضيف الباحــث والكاتب ضياء 
الشــكرجي لوح اجلواهري لإلبــداع تثمينا 

لتجربته الثرة في البحث والكتابة.

وثيقة لمرحلة في صناعة المفكر ضياء الشكرجي على قاعة الجواهري 
السينما العربية

غوايات

اصدارمتابعات

شعر

غالف الكتاب

جمال جاسم أمين

يوم أدّس أصابعي..
في غابات شعرك الشاسع .. 

سأعلن حريقا صامتا
و رمبا..

ألّول مّرة في حياتك
ستبتّلني من شّدة اللهب!

***
فمك جميل
لكنه مغلق

ولكي يتفجر بوحا
.. يحتاج الى قبلة ) ناسفة(!

***

املهم أنني أنتزعك
حتى لو كنت ثمرة سامة

من شجرة املستحيل
***

أحدثك عن األنفاس
و ال أقصد الهواء
األنفاس كلمات

بينما الهواء صمت متاح للجميع

***
لك مالمح لبوة

على أني لست أسدا!
ال حنجرتي تقوى على الزئير

وال أنيابي تفتك
***

ها أنا مشغول
بصفــرة الشــحوب علــى ســحنة 

اجلدوى
ال عليك من األسماء
أن نتشابه في احلزن..

يعني أننا نتفق في الكثير
***

أصّب جنوني عليك
لتقولي : هذا الرجل أحبني بجنون

***

في بئرك ماء كثير..
لكّن الدالء كسولة!

***
أنت .. 

مثل)البصرة(
على أجفانك نعاس ال يهدأ بالنوم!

***
الطريق اليك واحد

و أنا في كّل مّرة أضيع!
***

تعالي هناك..
نشتعل حيث ال وجود لرجال اإلطفاء

و منوت بعيدا عن املقبرة
تعالي..
نلتّم .. 

مفزوعني من شّدة الهدوء!

صــدر حديثاً عن دار هاشــيت أنطوان 
كتاب "قيس الزبيدي: احلياة قصاصات 

على اجلدار" من تأليف محّمد ملص.
وجاء في تقدمي الناشر:

ملعت في ســتينّيات القــرن املنصرم 
أســماء ال نعرف عنهــا الكثير. جيٌل 
كامــل ممّن حلموا، وأنتجــوا، وناضلوا، 
كل بطريقتــه في هــذه البقعة من 
العالم، حيث مخاٌض ال ينتهي. منهم 
من حمل بندقّية، منهم من لّوح بقلم 
ومنهم من حاول التحريض على الواقع 

عبر توثيقه على شاشة.
مؤّلف هــذا الكتاب وبطله بّحاران في 
ســفينة واحدة؛ رفيقــا "كاميرا" في 
أوطان حتكمها ســلطة تبدأ بالرقيب 
خالل  مــن  باملواطــن/األب.  وتنتهــي 
قيس الزبيدي، ذلك العراقّي الســورّي 
الفلسطينّي اللبنانّي البرلينّي، العربّي 
الذي ســاهم في تأســيس السينما 
وتطويرهــا،  العربّيــة  التســجيلّية 

يســتحضر محّمد ملص جيل األمس 
بشــخوصه، وأحالمــه، ومحاوالتــه، 
التي  املَشاهد  وانكساراته. يســتعيد 
جمعته بالزبيدي، اللقطات التي تعاونا 
فيها إلجنــاز عمل مشــترك، وحلظات 
الصفاء التي باح فيهــا قيس بهموم 
املهنــة واألوطــان وحكــى فيها عن 

نفسه، خلف الكاميرا ال أمامها.
هذا الكتاب ليس ســيرة ســينمائّية 
جيلهما  ورفقــاء  وملــص  للزبيــدي 
فحسب، بل إّنه أيضاً وثيقة عّما حدث 
ذات يــوم، في تاريخ صناعة الســينما 

العربّية وتطّورها.
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كاظم مرشد السلوم

النقاد  الكثيــر مــن  يرضــى  لم 
فــي مهرجان كان  تواجدوا  الذين 
الســينمائي الــدورة 72، باجلوائز 
لعدد  ختامــه  في  منحــت  التي 
من االفــام واخملرجــني واملمثلني ، 
تابعــوا وعلى مدى  الــذي  النقاد 
ايام املهرجان افاما عدة ومن دول 
مختلفة،  ســينمائية  ومــدارس 
ابدوا عدم رضاهم عن اجلوائز التي 
ذهبت الــى بعض االفام ، ومبدين 
رضاهــم عن جوائــز ذهبت ألفام 
أخــرى، هذا االمر يحــدث في كل 
املهرجانات السينمائية ، سواء في 
كان ، او برلني ، او فينسيا او غيرها 
مــن املهرجانات ، والســبب يعود 
الى اختــاف رؤى النقاد ، عن رؤية 
اعضاء جلــان التحكيم ، فالعديد 
اعتبارات  تضــع  املهرجانات  مــن 
اخــرى غير االعتبــارات التي يراها 
النقاد ملنح هذا الفلم او ذاك جائزة 

ما .
بعض االفام قد حتصل على جوائز 
ليس لقيمتهــا الفنية وللتقنية 
فقط ، بل للقضايــا التي تطرحا 
 ، اجلنســي  التحرش  التطــرف،   ،

العبودية وغيرها ،.
اجلوائز التي لم ترضي النقاد هي ، 
كجائــزة أفضل اخراج التي ذهبت 
داردان  بيبر ولــوك  لألخوين جــان 
أحمد«  »الشــاب  فيلمهما  عــن 
الــذي وصفته الصحــف بفيلم 
متواضع ال يضيف اي شــي جديد 
ال للســينما وال ملشــوار االخوان 
داردان السينمائي، كذلك هو احلال 
للمخرجة  »أتانتيــك«  فيلم  مع 
الســنغالية ماتي ديوب، الذي فاز 
باجلائزة الكبــرى، ثاني اهم جائزة 
بعد السعفة الذهبية، وهو مالم 
يتوقعــه النقاد الذيــن رمبا راهنوا 
على فيلم »حياة خفية« للمخرج 
االمريكي تيرينــس مالك او فيلم 
 « لوتش  كــني  البريطاني  اخملــرج 

نأسف ، لم تكن موجودا«.

بينمــا يــرى النقــاد ان اجلائــزة 
املستحقة كانت النتونيو بانديراس 
الذي نال على جائــزة افضل ممثل 
لــدوره فــي فيلــم اخملــرج بيدرو 
، وكذلك  املودوفار »ألم و مجــد« 
جائــزة أفضل ممثلــة البريطانية 
امييلي بيتشام عن دورها في فيلم 

»جو الصغير«.
وفي حــني كان النقاد يتوقعون ان 
يفوز فلــم » بورتريه لشــابة من 
منار« للمخرجة الفرنسية سيلني 
سكياما بالســعفة الذهبية ـ او 
اجلائزة الكبــرى ، فاز الفلم بجائزة 
، وهو عكس ما  أفضل ســيناريو 

كانوا يتوقعون.
اخملرج و املمثل الفلســطيني ايليا 
ســليمان الذي يعود ملهرجان كان 
بعد عشر سنوات مع فيلمه »البد 
انها اجلنــة« فاز بجائــزة النقاد » 
فيبرســي » وحصــل كذلك على 
تنويه خاص ، ويبدو ان سليمان قد 
رضي باجلائزة كونها متنح من قبل 

النقاد أنفسهم .

جاءت  التحكيــم  جلنــة  جائــزة 
مناصفة بــني الفيلــم البرازيلي 
»باكــوراو« والفيلــم الفرنســي 
جائزة   ذهبــت  فيما  »البؤســاء«، 
الســعفة الذهبيــة وألول مــرة 
في تاريخ املهرجــان لفيلم كوري 
للمخرج جــون هو بونــغ بعنوان 
الــذي  »طفيليــات«  أو   Parasite

بأســلوب ســاخر  و  يســتعرض 
الصراع الطبقــي من خال قصة 

عائلتني من داخل اجملتمع الكوري.
بونغ الذي نال على اكبر جائزة في 
املهرجان، شــكر جلنــة التحكيم 
قائا انه لشرف عظيم له ان يفوز 
بالســعفة الذهبية من مهرجان 
كان، ولطاملا شــكلت الســينما 
الفرنســية مصــدر إلهــام لــه 
وكلـود  كلوزو  هنري جورج  شاكرا 

شابـرول.
 ، ووزعــت جوائزه  املهرجان  انتهى 
لكن اجلدل توزيع اجلوائز سيستمر 
، ليبدأ جدال  الى الــدورة القــادة 

جديدا حول أفام وجوائز جديدة. 

بين قناعة لجان تحكيم وعدم رضا النقاد
جوائز مهرجان كان السينمائي  تقرير

تتجــه وزارة الثقافة العراقية ومن خال دائرة 
الســينما واملســرح، إلنتاج أفام سينمائية 
روائية طويلة، تكون بداية حراك جديد لسينما 
عراقية مختلفة، هذا االختاف يأتي من حيث 
املعاجلة الدرامية ملــا تتناوله هذه االفام من 
مواضيع مهمة، تكون مادة معظمها متعلقة 
باألحداث التي مرت بالعراق خال الســنوات 
املاضية، وفترة ظهور تنظيم داعش في بعض 
املدن، ما ارتكبتــه عصابات هذا التنظيم من 
جرائم كبرى، وكذلــك الكيفية التي تصدى 
بها العراقيون لهذا التنظيم ومن ثمة هزميته 

على يد القوات االمنية واحلشد الشعبي.
والســؤال هو، هل نتوفر على كتاب سيناريو 
سينمائيني جيدين، وكذلك مخرجني ميكن ان 
ينجزوا افاما بقيمة االفام العربية والعاملية 
التي تناولت ذات املواضيع تقريبا، وحازت على 
نسبة مشاهدة عالية أينما عرضت، وحصدت 
العديد مــن اجلوائز فــي اغلــب املهرجانات 

السينمائية التي شاركت فيها؟
وهل ان طــرح قضية داعــش واالرهاب يكون 
فقــط بإظهار جرائم هذا التنظيم بشــكل 
مباشــر، من خال حكاية معركة ما خاضها 
املقاتلون العراقيون ضد التنظيم، وابراز الدور 
البطولــي اجلماعي والفــردي للتصدي لهذ 

التنظيم؟
عمد التنظيم املتطرف الــى تصوير جرائمه 
بطريقة فنية عالية اجلودة مستعينا بخبراء 
في التصويــر وفرت لهم أفضــل االمكانات 
التقنية، الهدف من ذلــك هو بث الرعب في 
قلوب من يشاهد هذه افام » مشاهد الذبح، 
حرق الطيار االردني الكساســبة، قطع رؤوس 

املسيحيني االقباط على ساحل البحر.
اذن هل نحتــاج الى افام تتحــدث عن ذلك 
بشــكل مباشر، هل املشاهد بحاجة الى كم 

من مشاهد العنف لك يرى احلقيقية تلك.
الكثير من االفام العربية تناولت هذا املوضوع 
، لكنها لم تلجأ الى اظهار اي مشهد عنيف، 
ميكــن ان يؤثر ســلبا في الوضع النفســي 
للمشاهد، من هذه االفام الفلم التونسي » 
فتوى » للمخرج محمود بن محمود، وبطولة 
املمثل أحمد احلفيــان، حكاية الفلم هي عن 
موت غامــض لطالب في كلية الفنون ، يعود 
ابيه من باريس ملعرفة حقيقية واسباب الوفاة، 
التي لم تتوصل الشــرطة ملعرفتها، وسجل 
الوفاة بســبب حادث مروري على طريق جبلي 
، في رحلة بحثه يكتشف الكثير من االسرار 
التي تتعلق بالتنظيم املتطرف ، ليكتشــف 
في النهاية ان ابنه كان احد اعضاء التنظيم ، 
وقد متت تصفيته نتيجة خاف بينه وبني احد 
التنظيم، اكتشــافه  االعضاء املتنفذين في 

هذا يؤدي في النهاية الى تصفيته هو األخر.
لم يظهر الفلم اي مشــهد عنف طيلة مدة 
عرضه، باســتثناء مشــهد تصفية االب في 
نهايــة الفلم، باقي االحــداث تناولت البيئة 
احلاضنــة لهــذا التنظيم، اماكنهــا، الناس 
الداعمني، التهاون االمني، سكوت الناس عن 
تصرفات بعض املتشــددين في الشــارع، في 
النهاية استطاع اخملرج محمود بن محمود ان 
يوصل رسالة الفلم الى اجلمهور، وان يحصل 
فلمه علــى جائزة التينــت الذهبي ملهرجان 

قرطاج.
اعتقــد اننــا بحاجة الــى تنــاول مختلف 
املواضيع، االرهاب، الفساد، احلياة االجتماعية 
العراقية ومشاكلها، بطريقة مختلفة تبتعد 
عن املباشرة بشكل كامل، وتتخذ من احلبكة 
الدرامية، والرؤيــة االخراجية طريقا للوصول 
الى تقبل املشــاهد للعمــل، وايصال ما نريد 
قولــه من خال هــذه االفام الى املشــاهد 
العربي والعاملي، وهو امر ليس بالصعب، إذا ما 
توفرنا على من يجيد الصنعة الســينمائية، 

وهم كثيرون برأيي.

كاظم مرشد السلوم

افالم عراقية جديدة
روما: موسى الخميسي 

 
الصحافة  اعتبرتهــا  خطوة  في 
لردم  فرنسية  االيطالية، محاولة 
الهوة التي بدأ تتسع بني ايطاليا 
وفرنسا، بعد اخلافات السياسية 
بني البلديــن، على ضوء التصادم 
مبعاجلتهما  البلدين  سياسة  في 
فقد  املتفاقمة.  الهجرة  لظاهرة 
) سينماتيك(  اقامت مؤسســة 
الرسمية  الفرنســية  للسينما 
معرض كبير حول اخملرج االيطالي 
الراحل »ســيرجو ليوني) ولد عام 
1929 وتوفي عام 1989( الذي يعتبر 
واحد من كبار اخملرجني االيطاليني 
الكبــار الــذي توفى عن ســتني 
عامــا والذي عرف بانــه مخترع ) 
الويسترن سباغيتي( الذي شغف 
به عدد كبير من املشــاهدين في 
جميــع انحاء العالم ملــا يتمتع 
به من مســحة اســطورية وما 
تتميز به هذه االفام من الناحية 
الشكلية والبساطة في الديكور 
واحلركــة، اذ لم تبل افــام رعاة 
البقــر والعصابــات رغــم كثرة 
اســتخدامها النها كانت تعمل 
امكانيات  وتنميــة  على جتديــد 
بصفــة  الفيلميــة  الدرامــا 
مستمرة، وتوسع من نطاق وتزيد 
مــن عمق مــا يكتشــفه فيها 
الكتــاب والفنانني من امكانيات.  
الفرنســي،  املعرض  مع  وتتزامن 
تســتمر  ايطاليــة  احتفــاالت 
شــهرا كاما فــي رومــا ومدن 
اخرى، تشــمل عروض سينمائية 
الفوتوغرافية  للصــور  ومعارض 
الثاثني  الذكرى  مبناسبة  وندوات، 

لغياب هذا املبدع.
دخل ســيرجو ليوني الســينما 
العامليــة على انه مختــرع هذا 
النوع مــن االفام التي شــاعت 
من  والثمانيات  السبيعينات  في 
القرن املاضــي، والن افامه حول 
الغرب االميركي التي صوّرها في 
اســتديوهات مدينة الســينما) 
العاصمة  قلــب  في  جيتا(  جينا 
االيطاليــة رومــا، وفــي  احدى 
الضواحي االندلسية في اسبانيا، 
التي بنيــت خصيصا النتاج هذا 
النــوع من االفام الســينمائية، 
والتي عرفت الرواج في كل انحاء 

العالم مبا فيها هوليود.
لكن ســيرجو ليونــي كان ايضا 
الكبار   العامليــني  اخملرجــني  احد 
واالغلــى ثمنا في اوربــا، وصنّف 

فــي ســنواته االخيرة فــي فئة 
العمالقة الكبــار امثال الياباني 
والتمان  واالميركــي  كيروســاوا 

وااليطالي فيلليني.
واملثل القائل« فــرخ البط عوام« 
ينطبق على هــذا العماق الذي 
فقد  العاملية،  الشاشة  افتقدته 
كان والده« بيــرو ليوني« مخرجا 
سينمائيا مشهورا  ايام الواقعية 
االيطالية، لكنه اصبح عاطا عن 
العمل في الســنوات التي كرس 
الفن الســابع  الفاشــي  احلكم 
السياســية، فقد منع  الغراضه 
من العمل في الســينما النه من 
حملة االفكار اليسارية. وكانت ام 
سينمائية  فنانة  ليوني،  سيرجو 
االوساط  في  معروفة  ومسرحية 

الفنية وتدعى) فاليريا برايس(.
وضمن االجــواء الفنية العائلية 
هذه انتقل سيرجو ليوني ، ليعمل 
فــي عالــم الســينما، وهو في 
السابعة عشرة من عمره ، وعمل 
مساعد اخراج في مجموعة من 
االفــام، كما شــارك في تصوير 
الضخمة،  االستعراضية  االفام 
فــي معظمها من  املســتوحاة 
امليثولوجيــا القدمية، او من تاريخ 
والرومانية  اليونانيــة  احلضارتني 
ايطاليــا تقليدا  انتجتها  التــي 
ألفام اخملرج االميركي ) سيســل 
صور   1960 عــام  وفــي  دوميل(. 
ليونــي اول افامه بعنــوان) آخر 
ايــام بومبــاي(، وكان ذاك مبحض 
اخملرج  ملــرض  نتيجة  الصدفــة، 
االصلــي) ماريو بونار(. وعلى ضوء 
جنــاح الفيلم، الــذي متيز بجرأته 
الشديدة واقتحامه خلفايا واسرار 
عوالم قائمة بذاتها، وهي عوالم 
اجلســد والعاقــات والرغبــات، 
سارعت شركات االنتاج بتكليفه 
إلخراج فيلــم جديد كان بعنوان) 
وهو   ،1961 عــام  رودوس(  جبــار 
بالفخامة،  يتصف  تاريخي  فيلم 
ويبدو بان مخرجــه اقل اهتماما 
واكثــر  الشــكلي  بالتجريــب 
امتــاكا لعناصر االســلوب مع 
التمكن التام من قي ادة املمثلني 
وادارة التصوير باســتخدام مئات 
املمثلــني الثانويــني ايضا، حيث 
احداث  ليونــي  ســيرجو  يصوغ 
فيلمه التاريخي في خط قصصي 
اكثــر ساســة مما ترويــه كتب 
التاريخ. وقــد قال ليوني عن جناح 
فيلمــه الثاني) لقد اســتطعت 
تســديد مصاريف زواجي بفضل 
االجر الــذي تقاضيته من عملي 

كمخــرج للفيلــم(. وفــي عام 
1962 قاد ســيرجو ليوني الفريق 
االيطالــي الثاني لتصوير الفيلم 
وعمــوره(  ســدوم  التاريخــي) 
لألمريكي روبيــرت الدريتش، وهو 
انتاج ســينمائي متيز بالضخامة 
االنتاجيــة املبالــغ فيهــا، اال ان 
الفيلم اتســم بالضعف، ولكن 
سيرجو  اخرجها  التي  املشــاهد 
ليونــي ســاهمت في كشــف 
ميلــه الــى االســلوب امللحمي 
الصــورة في عاقتها  وجماليات 
في  ليوني  كان  وملا  باملوســيقى. 
حاجــة للمال، فقد غير اســمه 
مســتعيرا اســما فنيا اميركيا، 
وهو) بوب روبتســون( مع انه ظل 
بل  االنكليزية،  اللغــة  اليتحدث 
الفرنســية،  اللغة  يجيــد  كان 
وصور فــي العام 1964 اول فيلم) 
ويسترن( ايطالي بعنوان) من اجل 
حفنة من الدوالرات( وهو من افام 
الغرب العنيفة، ومســتوحى من 
فيلم) يوجيمبو( للمخرج الياباني 
الكبير اكيرا كيراســوا. ومع هذا 

ليوني،  اســم  صيت  ذاع  الفيلم 
وعادت احلياة الى افام) الويسترن( 
كنوع ســينمائي كانت هوليوود 
تستعد لدفنه نهائيا. وفي فيلمه 
ليونــي من معادالت  انطلق  هذا 
معروفني،  غير  ممثلون  بســيطة، 
مثــل كينت  ايســتوود ، واملمثل 
واكــي واالك، ولــي فــان كليف، 
فولينتيه،  ماريــا  جان  وااليطالي 
االســلوب،  ملحمــي  واخــراج 
ومســاحات واســعة من الرمال 
والريح تصورها الكاميرا دون ملل، 
االسود  واملرح  العنف  من  وحفنة 
املمزوجــة بالدماء والغبار، واخيرا 
مشــاهد  تتخلله  بطيء  تصوير 
مقربة عديــدة لوجوه املمثلني، او 

عيونهم، او مسدساتهم.
لقد شكل فيلم) من اجل حفنة 
من الــدوالرات( احللقة االولى من 
) ثاثيــة( اصبحت تعــرف فيما 
كاسيكية  ثاثية  باســم)  بعد 
وصور  ســباغيتي(.  للويســترن 
ليونــي فيلميــه االخريــن) من 
اجل مزيد مــن الدوالرات( وفيلم) 

في  والشــرس(  القبيح،  الطيب، 
ولــم   .1966 و   1965 العامــني 
يســاهم جناح الثاثية في شهرة 
ليونــي فقــط بــل فــي اطاق 
اســم الشــهرة على كل فريقه 
في  كبيــرة  جنومــا  ليصبحــوا 
عالم الســينما العاملية وخاصة 
املمثل) كلينت ايســتوود ( و) فان 
الراحل  االيطالي  واملمثل  كليف( 
)جان ماريــا فولنتيه(،كما اصبح 
املؤلف املوسيقي االيطالي) اينيو 
موسيقى  حّول  الذي  موريكوني( 
) الويســترن( مــن انغــام وفرح 
راقصة الى موسيقى جارحة حترق 
االعصاب مثل حرارة الشمس في 
اصبح  االميركي،  الغرب  صحارى 
املوسيقيني  املؤلفني  اشــهر  من 
الســينمائيني فــي العالم، ونال 
رأســها  عدة جوائز عاملية وعلى 

جوائز االوسكار.
افام الويســترن بالنســبة الى 
ســيرجو ليوني لــم تكن فقط 
نوعــا جتاريا بحتا، بــل تعبيرا عن 
) احللــم االميركي( كما عاشــه 
منــذ طفولته. قام في عام 1980 
بتصويــر الفيلم الذي ســيكون 
خاصة للويسترن على الشاشة 
الكبيــرة، وحتية اخيــرة له، فروى 
الى معادلــة) ثاثيته(  اســتنادا 
اميركا،  تأســيس(  قصة)  االولى 
ابطالها شــرير يقتــل االطفال) 
هنري فوندا( ورجل عصابة ظريف) 
جايسون روباردز( ومتشرد غامض) 
تشارلس روبنسون( وامرأة تبحث 
عن الثراء) كلوديا كاردينالي( وبني 
االبطــال االربعة حلــم واحد هو 
احللم االميركي، يعيش كل واحد 

على هواه.
لكن ســيرجو ليوني نســف في 
فيلمه ) حدث ذات مرة في الغرب( 
آخر ما تبقى من اســطورة الغرب 
عملية  وهي  واملتعالــي  النظيف 
بدأهــا بطيئــة فــي كل افامه 
الســابقة. وقــد قــال ليوني عن 
فيلمــه هــذا ) اردت تصوير باليه 
للموت لهذا الســبب جاء الفيلم 
بطيئا واردت ايضا ان يكون طويا 
يشعر  ان  للمشــاهد  ليتســنى 
بحياة ابطال الفيلم الذين يعرفون 
ســيموتون  انهم  البدايــة،  منذ 

المحالة(.
بعد تصفية احلساب هذه، عكف 
ليوني على معاجلة امريكا احلديثة 
في فيلمه الرائــع) حدث ذات مرة 
في اميــركا( الذي صوره في العام 
1984، وجاء طويا في اربع ساعات، 

ملحميا، بطيئا عن عاقة صداقة 
وحياة  كبيــرة،  وخيبــة  حميمة 
ضائعة ، قــام ببطولتها املمثان) 
روبيرت دي نيــرو( و) جيمس وودز(. 
ونقل سيرجو ليوني ايضا العاقة 
الوثيقة بني عالــم اجلرمية وعالم 
السياسة التي كانت بحسب رأيه 
احدى دعائم اميركا، لكن املنتجني 
حني قرروا اختصار الفيلم خشية 
فشله التجاري، استغنوا عن هذه 
املقاطــع من دون ان يؤثر ذلك على 
نفسه امللحمي. ومع هذا الفيلم 
الــذي يعتبر من روائــع ما انتجه 
املاضي،  القرن  في  الســابع  الفن 
فقد عثر قبل ســنوات على اكثر 
اربعــني دقيقة منــه مخبأة  من 
في ادراج بيــت اخملرج لتضاف ومن 
جديد الــى النســخة االيطالية 
التي عرضت قبــل عدة اعوام في 
دور الســينما االيطالية، اذ اعتبره 
ليوني) افضــل افامه( بدت نظرة 
اخملــرج الذي اصطف مع اليســار 
االيطالي حتى النهاية، الى اميركا 
اكثــر نضجا، وقــال تعليقا على 
عليه  احتجت  الــذي  هذا  فيلمه 
اجلاليــة اليهودية ولم يعرض لان 
في صاالت الســينما االسرائيلية 
ملا يصوره مــن خفايا فــي حياة 
العائــات اليهودية االميركية في 
نظرتي  املنظم)  االجرام  ممارســة 
الى اميركا هي نظرة اوربي يسحر 
بهــا احيانا، ويرتعــد منها احيانا 

اخرى(.
غير ان ليونــي قبل وفاته املفاجأة 
بيته  فــي  القلبيــة  بالســكتة 
وكان علــى موعد للقــاء الرئيس 
الســوفياتي غورباتشــوف فــي 
موســكو ، اقترب مــن جناح كان 
ســيثير الغيرة طويــا في قلوب 
مخرجــي العالــم، اذ ســمح له 
باخراج  السابق  السوفياتي  االحتاد 
ويعكس  بإجنازه،  يحلم  كان  فيلم 
واحدة مــن صفحات التاريخ التي 
دارت حولها الكثير من االســئلة. 
فلقــد انتظــر هذا اخملــرج طويا 
ليصعد غورباتشــوف الى احلكم 
ليتمكن من ابــرام ) اتفاق العمر( 
لتصويــر فيلمــه عــن) حصــار 
لينينغــراد( ومبوجب هــذا االتفاق 
الســوفياتية  احلكومة  وضعــت 
آنذاك اكثر من 500 دبابة هجومية 
حتت تصرف اخملرج االيطالي، اضافة 
الــى ميزانية قــدرت مبائة مليون 
دوالر، اال ان وفاته املفاجئة اوقفت 
كل شيء، وظل هو حيا في قلوب 

الناس الذين احبته بكل عمق.

خمسون عاما على ثورة السينمائي االيطالي
 الراحل سيرجو ليوني وثالثون عاما على رحيله

من الويسترن سباغيتي الى تعرية امريكا

فرنسا تتصالح مع ايطاليا

محرر الصفحة: كاظم مرشد السلوم

بالصبــاح  خــاص   - لنــدن 
الجديد:

فيلــم »قصــص         حصــد 
العابرين« للمخرج العراقي قتيبة 
اجلنابي٬ جائــزة أفضل فيلم روائي 
-جتريبي دولي في حفل توزيع جائزة 
الدولية  لندن لألفام السينمائية 
في العاصمــة البريطانية لندن  .  
وتنافس الفيلم مع مجموعة من 
األفــام البريطانية والعاملية على 
جائزة الفيلم الروائي - التجريبي٬ 
التــي متنح عادة للنتــاج األفضل 

على مدار سنة كاملة.   
      والفيلم٬ وهو إنتاج مســتقل 
مت تصويــره على مــدار 30 عاما٬ً 

بصريــة  يوميــات  عــن  عبــارة 
تســتعرض حكايات  شــخصية 
العابريــن٬ أولئك الذيــن يغادرون 
أوطانهــم بفعل احلروب الطاحنة 
والقمــع السياســي. ومن خال 
تلك احلكايا يتناول اخملرج ســيرته 
لتجارب  املوازية  وجتربتــه  الذاتية 
وحيــاة اآلالف من املهاجرين الذين 
توزعوا في جهات األرض على مدى 

العقود األربعة املاضية.
       ولكن هل سيتوقف العابر عن 
الرحيل٬ هل سيســتقر في مكان 
ما بعيداً عن املــكان األول٬ أم أنه 
سيواصل البحث في كل األمكنة 

عن الوطن املفقود؟

       

»ســيبقى  اجلنابي:  قتيبة  يجيب 
املهاجر مثل سيزيف٬ حاماً حلمه 

ووهمه على ظهره باحثاً عن وطن 
فقــده في حلظة عابــرة من زمن٬ 
املفقود  الوطــن  ذلك  وســيكون 

بالنســبة له مبثابة البوصلة التي 
ترشــده إلــى كل األمكنة.. حتى 

أكثرها بعداً«.
    وأكد اجلنابــي إثر فوزه باجلائزة: 
اجلائزة  بهــذه  كبيرة  »ســعادتي 
املرتبطة باسم لندن٬ املدينة التي 
جتمع حتت خيمتها ثقافات ولغات 
وسحنات متنوعة لتغدو تالياً بهذا 
االنفتاح والتعدد الفني واحلضاري٬ 
بجدارة.  كوزموبوليتية  عاصمــة 
في فيلم »قصص العابرين« كنت 
مخرجــاً ومنتجاً ومصــورا٬ً وهي 
جتربة ســينمائية مستقلة متاماَ 
وعمر هــذه التجربة في حدود 30 
عاما٬ً ويعتبــر الفيلم اجلزء الثاني 

من ثاثية املنفــى٬ التي انطلقت 
إلى  الروائــي »الرحيل  مع فيلمي 
بغــداد« ٬ فيما ســيكون فيلمي 
الروائي القادم »رجل اخلشب« وهو 
في طــور املونتاج اآلن٬ اجلزء األخير 

من الثاثية. 
       يذكــر أن فيلــم »قصــص 
العابريــن« عــرض في عــدد غير 
السينمائية  املهرجانات  من  قليل 
العاملية٬ ونال استحســان الكثير 
مــن املتلقــني والنقــاد فــي آن. 
وســيعرض في لندن يوم اخلامس 
عشر من حزيران )يونيو( على قاعة 
 BFi   معهد الفيلــم البريطاني٬

في »ساوث بانك«

»قصص العابرين« لقتيبة الجنابي يفوز بجائزة لندن لألفالم السينمائية الدولية  
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كشفت دراسة نفسية تفيد 
بــان من أهــم العوامل التي 
تؤدي الى تقلب مزاج الصائم 
هــي ضعــف اإلرادة والعزمية 
ومــا  والتحمــل،  والصبــر 
التصرفات غير املتوازنة واملزاج 
املتقلــب والوجه العابس في 
ما هي  الفضيل،  الشهر  هذا 
إال من عالمات ذلك، فالبعض 
يشعر بالضعف عندما يحرم 
وبالتالي   ، والشرب  األكل  من 
فإن نقص هرمــون الدوبامني 
يفعل   ) الســعادة  )هرمــون 
فعله في الــدم ويقلب مزاج  
املرء الــى حد كبيــر، كذلك 
- حســب  التدخني  فإن عدم 
الصوم - ســيؤدي  ضوابــط 
الصائم  املدخــن  حرمان  الى 
التي   النيكوتينية  احلصة  من 
يحتاجها الدم بسبب اإلدمان 
اليومــي، وهذا مــا ينعكس 
وتصرفات  مزاج  على  ســلباً 

وسلوكيات الصائم.
هنــاك ازدواجيــة غريبة في 
التعاطــي مع شــهررمضان 
من قبل الصائمني والفاطرين 

على حد سواء..!! 
فأيامــه حتمــل الكثيــر من 
املضحكة  واملواقف  املفارقات 
واحملزنة.. ولعل جملة أو عبارة 
)مو ..آني صــامي..!( هي األكثر 
شــيوعاً لتبريــر كل  تصرف 
الينســجم مع حرمة الشهر 

الفضيل !
فإذا وجدت املســؤول عصبياً 
كل  صبيحة  املــزاج  متقلب 
يوم رمضاني.. وســألت مدير 
ذلك  ســبب  عــن  مكتبــه 
فســيقول لك: )مو االستاذ.. 

صامي ..(..!!
الفضول  يدفعــك  وعندمــا 
الى االستفســار عن أسباب 
املراجعني  طابــور  تضاعــف 

أمام شــّباك تســليم رواتب 
باأليام  مقارنة  املتقاعديــن.. 
األخرى.. يهمس أحد املوظفني 
في أذنك ويقول إن زميله )راح 
ياخذ شــوية – قيلولــة - ... 
البارحــة  تأخر بالســحور...

)خطية ..مو..هو ..صامي (!!
أما إذا خسر فريقك في دوري 
الكأس مــع فريق من الدرجة 
الثانية... فســتجد ان املدرب 

يطلق تبريراً 
املباراة  يقرا  لم  النه  خلسارته 
بشــكل جيد لكونــه... كان 
وان سحوره لم يكن  صائماً.. 
مبســتوى وقيمــة واهميــة 

املباراة ..!!
أما إذا ذهبت لتسلم حصتك 
التموينية الرمضانية ووجدت 
أن )وكيل الغذائية ( قد تالعب 
باألوزان كيفما شــاء.. وأردت 
أن تعاتبــه وتواجهــه باألمر 
الواقع، فسوف يبرر ذلك وهو 
تعذرني  إبني  للصالة:  يتوضأ 

..مو ..آني صامي ..!!
كنــت  إذا  أمــا 

)صكاً(  تصرف 
أحــد  مــن 
 . . ف ر ملصــا ا

قيامــك  وعنــد 
السحب  بإجراءات 
، وما  النقــود  وعد 
أن  تكتشــف  أن 
عــدداً مــن األوراق 

النقديــة مــن فئة 
دينــار  ألــف   )25(

اختفت أو )انِْســلَتْت( 
يكون  فســوف  منها.. 

املســؤولة  املوظفة  دفاع 
الوطني:  موقفهــا  عــن 
... مو.. آني  تعذرني أخويه 

صامية...!!
امــا اذا أردت الدخــول الى 

محــل "قصابــه" لشــراء 

ســتجد  فأنــك   ، اللحــم 
القصاب في مزاج اليحســد 
عليه ، وهو شــاهراً سكينه 
والتســتطيع   ، بوجهــك 
مناقشته حول نوعية اللحم 

املقدم لك ، النه صائم !
أما إذا كنت صحفياً... وسألت 
أحد )املراهقني ( السياســني 
لسانه...  انفالت  ســبب  عن 
واتهاماته   شــتائمه  وإطالق 
اجتاه.....فســتكون  فــي كل 
إجابته : "اعذروني اخوان ..مو 

.. آني ..صامي..!!"(. 
أما إذا ســالت مقدم برنامج 
عدم  عن  سياســي"  "فطور 
ومحتوى  فحــوى  أنســجام 
البرنامــج ، وتقاطعــه مــع 
الفضيل  الشــهر  قدســية 
آني  :"مو..  أجابته  ..فستكون 

فاطر ! 

* ضوء
صــوم اللســان ..وال صــوم 

البطون!

مزاج رمضاني !!

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جمال جصاني

مــن دون ادنى وجع من عقل أو وعي أو ضمير، يحاجج 
غير القليل من املتنطعني للشأن العام عبر االستناد 
الى ما يطلقون عليه بـــ "التاريخ". ال يتوقفون أمام 
حقيقة ما مت تدوينه من أحداث، ومدى مهنية ونزاهة 
مــن دبج ذلك، وال اجلهات واملصالح التي تقف خلفه. 
هكــذا وبكل خفــة يغرفون من تلك الترســانة من 
القصص والســرديات املثقلــة باالكاذيب واالضاليل 
التي دبجتها اجلماعات واملصالح والعقائد املهيمنة، 
ليؤكدوا ما ســوف يضيفونه من زيــف وهراء لذلك 
الركام البعيــد كل البعد عن حقيقــة ما جرى من 
وقائع واحداث؛ حتتاج الى شــروط ومناخات وفتوحات 
معرفيــة، لم تعرفهــا مضاربنا املنكوبــة بقوارض 
املنعطفات التاريخية من شــتى الوظائف والوسائل 
واالشكال. لزمن ليس بالبعيد وقبل زوال امبراطورية 
بني عثمان، لم يكن العراقيون يعرفون شيئاً عن تاريخ 
هذا الوطن القدمي، والذي ازاحت التراب عن صفحاته 
وما تضمنتــه رقمه الطينية وكنــوزه الثقافية من 
رأسمال رمزي، نشــاطات وحفريات اآلثاريني االوربيني 

وحفرياتهم احلديثة.
ما هذا "التاريخ" الذي يحتكمون اليه؟ ونحن نتعرف 
الى حجم الزيــف الذي تعرضت له أحــداث ووقائع 
لــم يجف حبرها وال دماء ضحاياهــا بعد، حيث يتم 
)القاء القبض على الضحية ويطلق ســراح اجلاني( 
دائماً وغالباً على هذه التضاريس املنحوسة، واالشد 
فتــكاً ان غالبية املتلقني قد أدمنــوا على اجترار ما 
يرمى اليهم من هذه الفضالت اخملصصة لهم، حيث 
يشكل ما يطلق عليه بـ "النخب" قطاعا متميزا من 
تلك اجملترات، التي تعيد تدوير وتزويق ذلك املســخ من 
التاريخ، والذي يتناغم واألســمال اآليديولوجية التي 
يعتصمون بهــا. لن نتحدث عمــا كان يحصل زمن 
ذلك اخمللوق اخلرافي الذي "اذا قــال... قال العراق" الن 
كتابة التاريخ آنذاك ال حتتاج الى االســتعانة مبنقبني 
دوليني كي يكشفوا لنا عن هويتها وطبيعتها، لكن 
ســنحاول ان نقتفي أثر ذلك، بعد زوال النظام املباد 
وبــدء ما يفترض انهــا مرحلة للعدالــة االنتقالية، 
مرحلة تدعوا قبل كل شــيء الى شق الطريق صوب 
التأســيس العادة تدوين التاريخ القدمي منه واحلديث، 
باالســتناد الى املناهج العلميــة واالدوات املعرفية 
اجملربــة، والتــي ال تخضع لزجــر املصالــح الفئوية 
والعقائديــة الضيقة وشــراهة وعدوانية "الهويات 

القاتلة".
بعــد مــرور أكثر مــن 16 عامــاً على حقبــة الفتح 
الدميقراطي املبني؛ شــهد هذا احلقل احليوي حتوالت من 
نــوع آخر، لم متهد لتلك املهمة وحســب، بل جعلتها 
أكثر تعقيداً وعسراً مما كانت عليه، بعد أن القت القوى 
والعقائد واملصالح التي تلقفت مقاليد امور الغنيمة 
األزليــة، املزيد من االنقاض املعرفيــة على ذلك الركام 
من األكاذيب واألضاليل التي ورثناها عن احلقب الغابرة. 
لذلك اصبحت املهمة أكثر عسراً والعتمة أشد حلكة 
أمام األجيــال احلالية واملقبلة، والتي هي بأمس احلاجة 
الــى التعرف على حقيقة ما جرى قدميــاً وحديثاً؛ كي 
تنتشل نفسها من هذا "التاريخ" الذي يحجب املعرفة 
واملعلومــة، ويعيق اي تقدم جدي للمجتمعات والدول. 
ان املوقف املتهاون واملتواطئ من قبل اجلهات الرسمية 
املعنية وغالبية املنتســبني لنادي االنتلجينســيا من 
هذه االنقاض التي يطلــق عليها بـ "التاريخ"، يعكس 
حالة الضعف والهوان التي يعيشــها اجملتمع العراقي 
وباقي اجملتمعات املتجحفلــة معه مبثل هذه الهوايات 
القاتلــة. ومن أجل التخفف قليالً مــن تبعات واضرار 
هذه املوروثات السامة، ليس أمامنا سوى االتفاق على 
ضرورة جتنب االحتكام الى هــذا "التاريخ" الذي ال ميت 

للتاريخ بصلة...

ومضــة

ما ال يحتكم اليه

محمد  املطــرب  خطف 
املشــاهدين  قلوب  منير 
فور طــرح أغنيــة "إنت 
لصالــح  البطــل" 
ســرطان  مستشــفى 
وتعد   ،57357 األطفــال 
أول  البطل"  "إنت  أغنية 
فيه  يشارك  غنائي  عمل 
لصالح  منيــر  محمــد 
ســرطان  مستشــفي 
جانبه  ومــن  األطفــال، 
أعرب منير عن ســعادته 
في  مبشــاركته  الغامرة 
هذه النوعية من األعمال 

إذا  خصوصــا  اخليريــة، 
كانــت لصالــح أطفال 
والتي  السرطان،  مرضى 
حتمســهم للصمود في 
املرض  هــذا  مواجهــة 

اللعني.

نبيــل  الفنــان  كشــف 
شــعيل أن مشاركته في 
بعض اإلعالنــات التجارية 
التلفزيونية  واملسلسالت 
لم يكــن مخطًطــا لها 
علــى اإلطــالق، مشــيرًا 
إلــى أنــه تلقــى العديد 
مــن العــروض املماثلــة 
وأوضح  رفضهــا  لكنــه 
شــعيل خالل استضافته 
فــي برنامــج "صناديــق 
العمــر" مع اإلعالمي عبد 
الرحمن الدّين، أنه ســبق 
وغّنى "تتــرات" عدة على 
"اخلراز"  مسلســلي  غرار 
مؤكًدا  عمــري"  و"ثمــن 
تلك  فــي  مشــاركته  أن 
األعمال تأتي من باب احملبة 

ألبطالهــا، مــا دفعه إلى 
املوافقة على غناء شــارة 
"زلزال"  املصري  املسلسل 
للنجــم محمــد رمضان 
وتابع شــعيل  العام.  هذا 
الفنان  مع  "تعاونت  قائاًل، 
ألســباب  رمضان  محمد 
عدة، أولهــا ألنه صديقي 
وثانيها ألني  وأحبه كثيرًا، 

أتابع أعماله بشغف".

احتفلت النجمة يســرا 
اللــوزي بنهايــة تصوير 
هادى"  "قمر  مسلســل 
وذلــك بصورة مــع أحد 
أبطــال املسلســل وهو 
املمثــل محمــد عزمي. 
عن  عبرت  اللوزي  يســرا 
ســعادتها بالعمــل مع 
املمثــل محمــد عزمي، 
مؤكدة أنــه ممثل متميز، 
حيــث كتبت: آخــر يوم 
تصوير فــي "قمر هادى" 
املتميــز  املمثــل  مــع 
الــذي  محمــد عزمــي 
ان  الشــرف  لــي  كان 
عشــاركه العمل، برغم 
أن مشــاهدنا مع بعض 
قليلة. يذكر أن مسلسل 
"قمر هــادي"، من تأليف 
إســالم حافــظ، وإخراج 

وإنتاج  العزيز،  عبد  رؤوف 
شركة ســينرجى، وتدور 
بشأن  املسلسل  أحداث 
املــكارم"  أبــو  "هــادي 
الذي يجد نفســه فاقدا 
للذاكــرة بعــد تعرضه 
حلــادث مــا، ومــع مرور 
بعض  يتذكــر  الوقــت 
أن  الغريب  لكن  األشياء، 
تتغير  كانت  شخصيته 
عندمــا يظهر القمر في 

السماء.

محمد منير

يسرى اللوزي

نبيل شعيل

أخبــارهــــــــــم
أحالم يوسف

اليه  يطمــح  شــعور  الســعادة 
الــكل من دون اســتثناء، ويختلف 
مفهومهــا من شــخص الى آخر، 
وغالبا ما ترتبط بنيل ما نفتقر اليه، 
فالفقير يجد ان سعادته بحصوله 
على املال، واملريض يجد ان سعادته 

بالتعافي من مرضه...الخ.
الفرد نفســه  في بعــض االحيان 
تختلف نظرتــه ملفاهيم عدة مثل 
احلياة والســعادة وغيرهــا، اذ لكل 
طور زمنــي أو مرحلة عمرية أفقها 
اخلــاص الذي يعيش الفــرد داخله، 
إضافــة الى التغييــرات التي تطرأ 

على محيطه.
اسراء العبيدي طالبة جامعية في 
الثانية تقول ان الســعادة  املرحلة 
بتحرر  مرتبطــة  اليها  بالنســبة 
العراقيني من قيود الظلم، وان يعم 
اإلنســانية داخل كل فرد:  مفهوم 
أجد ان إنســانيتنا باتت في خطر، 
في ظل االزمــة األخالقية التي منر 
بها، والغريب اننا نشهد اوجها في 
هذه األيام التي يفترض ان تكون أيام 
فيها  والتي يســعى  املباركة،  اهلل 
املؤمن ان ينال رضا اهلل بكل وسيلة 
اليها، فأصحاب املولدات ووزارة  دعا 
الكهرباء كأن لهم ثأرا مع املواطن، 
وأصحاب البقالة يســتغلون شهر 
بضائعهم.  أســعار  لزيادة  رمضان 
امنيتــي االخرى التــي تتحقق بها 
سعادتي الكبيرة، ان اجنح بدراستي 

واسعد أهلي مستقبال.
تكمن  الســعادة  ان  أفالطون  يجد 
بفضائل األخالق والنفس، كاحلكمة 
والشــجاعة والعدالة والعفة، وأن 
سعادة الفرد ال تكتمل إال مبآل روحه 

إلى العالم اآلخر.
اما أرسطو فوجد ان السعادة هبة 
من اهلل، وقســمها إلى خمســة 
البدنية،  الصحــة  وهــي:  أبعــاد، 
وحســن  الثروة  علــى  واحلصــول 
وحتقيــق  واســتثمارها،  تدبيرهــا 
األهــداف والنجاحــات العمليــة، 
والعقيــدة،  العقــل  وســالمة 

والسمعة احلسنة والسيرة الطيبة 
بني الناس.

وفي هــذا االجتاه يقــول حامت عبد 
وصف  والــذي  "تاجــر"،  الوهــاب 
السعادة بانها الستر والعافية أوال: 
الستر ينقسم الى ستر أخالقي أي 
اننا نكون محل احترام من قبل اجلار 
واالقارب، والستر املادي بان ال نحتاج 
احدا غيــر اهلل، وتتوفــر لنا لقمة 
العيش وســقف يحمينــا من حر 
الصيف وبرد الشــتاء، ودائما اسأل 
اهلل ان ينعم علي بالنية السليمة، 
وفي  والتفكيــر،  العقل  ورجاحــة 
هذه األيام املباركة، فســعادتي بأن 
يقبل صومي وصالتي عند اهلل وان 
يعم اخلير والرفاهية على شــعبنا 

العراقي.
يقول العلماء املسلمون أن السعادة 

وناقصة،  آنّيــة  الدنيوية، ســعادة 
وأن الســعادة احلقيقية، اخللود في 
الــدار اآلخرة والظفر فــي الدخول 
إلى اجلنة. لكن اليســت السعادة 
احلقيقيــة مبفهومهــا احلقيقــي 
تتمثل بفعل اخلير، وان نكون سببا 
إلســعاد األخريــن؟ وبالتالي فهي 
احــدى وســائل التقــرب الى اهلل 
ومنه الى اجلنة، يقول مهيمن جابر 
موظف فــي احــدى وزارات الدولة 
ان ســعادة الدنيا يجــب ان ترتبط 
بســعادة االخــرة أي ان فعل اخلير 
الذي يدعو اليه اهلل، أحد مسببات 

السعادة.
ويتابــع: ال أؤمن بان الســعادة ميكن 
املــال بطرائق غير  ان تكون بجمــع 
فهؤالء  العكــس،  على  مشــروعة، 
يصابــون مبرض الشــره، فتجدينهم 

بالعوز جلمع  الوقت يشــعرون  طوال 
مال أكثــر، اما املال احلــالل، فيبارك 
بــه الرب، ومينح الســعادة احلقيقية 
واآلخر  النفــس  فاحترام  لصاحبــه، 
واتقانه، وهنا  يتحقق باحترام عملك 
اود ان ادعــو وزارة الكهرباء وأصحاب 
املولدات الى طريق السعادة احلقيقية 
بإتقانهــم عملهــم، ومراعاة الناس 
خاصــة في هــذا الشــهر الفضيل 
والناس صيــام، واختم بقولي ارحموا 
مــن فــي األرض يرحمكــم من في 

السماء ويسعد قلوبكم.
في العراق تتوافق أســباب السعادة 
بني االفــراد، ألنهــا عادة مــا ترتبط 
باحلياة السياسية واحلياة االقتصادية 
العراقيني،  لغالبية  بالنسبة  املربكة 
عســى ان يتحقق ما حلمنا به قريبا، 

وجتد السعادة طريقها الى قلوبنا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الناصرية الحتضان  تعود محافظة 
عــرض مســرحي مجانــي خاص 
ايام عيد الفطر  ثاني  بالعائالت في 
املبــارك، حيــث ســيقدم املؤلف 
واخملرج، احمد الصباغ، مع مجموعة 

من الفنانيـــن عرضـــا مسرحيـا 
للعائـالت  "كراكيـــب"  بعنـــوان 
مبحافظـة  الرفاعـي  قضـــاء  فـي 

الناصريـة.
وســيكون عرض املســرحية التي 
تضيفها قاعة مركز شباب الرفاعي 

في الساعة التاسعة والنصف من 
املبارك  ايام عيد الفطر  ثاني  صباح 
مجاناً.. العرض املســرحي يتضمن 
للعائالت  ومفاجــآت  ايضا هدايــا 

واألطفال.
وهــذا العمل، كوميــدي تراجيدي 

العائالت،  مــع  يتناســب  هــادف 
على  االبتســامة  رســم  هدفــه 
وجــوه املواطنني في قضاء الرفاعي 
املبارك، وهو  مبناســبة عيد الفطر 
أول عرض مسرحي يشهده القضاء 

منذ العام 1979.

كراكيب" عرض مسرحي مجاني لعائالت الرفاعي

الكهرباء تختزل سعادة الناس اذا استقرت
بعضهم يراها بالنية السليمة.. 

السعادة

الصباح الجديد - وكاالت:
اللبنانية  النجمة  تستعد 
حفل  إلحياء  كرم"  "جنوى 
فندق هيلتون  غنائي في 
دبي،  إمــارة  في  احلبتور 
ثانــي أيام عيــد الفطر 
شركة  بتنظيم  املبارك، 

كابانا.
"شــمس  وعبــرت 
سعادتها  عن  األغنية" 
مع اقتــراب احلفل الذي 
فنانني  برفقة  ســتحييه 
إعجابها  مبديــة  مميزيــن، 

ر  جلمهو املتواجد في دبي، وقالت: ســعيدة با
جــدا للتواجد في دبي ثاني أيــام العيد، وإحياء 
حفل برفقة جنوم مميزين، وإطاللتي في دبي دائما 

ما تكون مميــزة، ألن اجلمهور هناك ذواق ومتميز بكل 
معنى الكلمة". 

وتابعت: دبي قبلة النجوم، جميع الفنانني يشعرون 
بسعادة عارمة عندما يقفون أمام جمهور دبي الذي 
يخلــق جوا من الفرحة ال ميكن أن يشــعر به إال من 

يحضره.. أمتنى أن أقدم حفال يليق بجمهور دبي. 
من جهته، أبدى الفنان العراقي "سيف عامر" الذي 
سيشارك جنوى كرم احلفل سعادته باحلفل املقرر في 
دبي، ووعد اجلمهور بتقدمي سهرة ستبقى بالذاكرة، 
وأضاف: التواجــد في دبي بحد ذاته أمر رائع، والغناء 
مع جنوم كبار والوقوف إلى جانب جنوى كرم في حفل 

واحد أمر استثنائي بالنسبة لي". 
يشار إلى أن شركة "كابانا" لإلنتاج والتوزيع الفني 
ستتولى تغطية احلفل الذي يحظى باهتمام إعالمي 
كبير، ومن املتوقع أن يشــهد احتشــادا جماهيريا 

استثنائيا.

نجوى كرم تستعد إلحياء 
حفل عيد الفطر

الصباح الجديد - وكاالت:
قال وكيل أعمــال املمثل، كيت 
هارينغتــون، بطل مسلســل 
"صراع العــروش" )غيم أوف 
ثرونز( الذي لعب شــخصية 
جون سنو إنه يخضع لعالج 
املسلســل  انتهى  بعدما 
الذي أنتجته شبكة "إتش.

بي.أو".
وأضــاف وكيل األعمال، 
كيت  "قــرر  بيان  في 
مــن  االســتفادة 
االســتراحة  هذه 
بعض  ليخصص 
الوقت بعيدا عن 
العمل من أجل 
صحتــه. وقفز 
 32( هارينغتون 
عاما( من ممثل 
معروف،  غيــر 
جنما  ليصبح 
فــي  عامليــا 
ملسلســل  ا
الــذي لعب 
دور  فيــه 

سنو الشجاع الذي كانت أفعاله في 
أكبر الصدمات  األخيرة مــن  احللقة 

للمشاهدين.
"نيويورك  تقرير في صحيفــة  وكان 
تأثر  أن هارينغتون  بوســت" قد ذكر 
بشــدة بســبب انتهاء املسلســل، 
ويخضــع لعــالج مــن الضغــوط 

واإلجهاد ومعاقرة الكحول.
وأضاف أنه ســجل اسمه لدى عيادة 
في الواليــات املتحدة قبــل ايام من 
يعود  الذي  اخليالي،  املسلسل  انتهاء 

19مايو  للعصور الوســطى في يوم 
ايار.

وتابــع 19.3 مليون مشــاهد احللقة 
املتحدة  الواليــات  داخــل  األخيــرة 
وحدها، وهو رقم قياســي لشــبكة 

)إتش.بي.أو(.
وقال هارينغتــون، جمللة "فارايتي" في 
وقت سابق من العام إنه وجد صعوبة 
من قبــل في التعامل مع الشــهرة 
واالهتمام اللذين سببهما املسلسل، 

ووصفهما باألمر "اخمليف".

ازمة صحية تصيب بطل "غيم أوف ثرونز"     
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