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بغداد - وعد الشمري:
أكــدت قائمة ســائرون، أمس 
الســبت، أن رئيــس مجلــس 
الوزراء عادل عبد املهدي أصبح 
أمام مفترق طــرق، وخّيرته بني 
تصحيح املســار أو االستقالة، 
وفيمــا رأت أن احلكومة احلالية 
"دخلت مرحلة املوت السريري"، 
انتقــدت دور مجلس مكافحة 
عملــه  ووصفــت  الفســاد، 

بـ"االستعراضي والشكلي".
وقال النائــب عن القائمة رامي 
الســكيني، إن "قوى ســائرون 
املصلحة  عن  باستمرار  تبحث 
العامــة الســيما وأن حكومة 
عبــد املهــدي قــد دخلت في 

مرحلة املوت السريري".
حديث  في  الســكيني،  أضاف 
أن  اجلديــد"،  "الصبــاح  إلــى 
"مجلس الوزراء لم ينجز لغاية 
اآلن أي ملــف مهــم أورده في 
البرنامج احلكومي طيلة العام 

املاضي".
وأشــار، إلى أن "صمتــاً رهيباً 
املهدي  تعيشــه حكومة عبد 
العراق،  إزاء تسارع األحداث في 
ولم نلحــظ اتخاذ أي قرار جدي 

أمام احملاور املفصلية للبالد".
"عــدم  الســكيني،  وينتقــد 
املهدي  لعبــد  الرؤية  وضــوح 
في مواجهــة اجملتمع واإلعالم، 
وأن باســتمرار الوضــع بنحوه 
انتخابية كاملة  احلالي لــدورة 
ســنكون أمام حكومة معوقة 
لن تســتطيع تقــدمي خدمات 
إلى املواطن أو حســم ملفات 
الفســاد والدرجــات اخلاصــة 
طيلــة  بالوكالــة  املســندة 

السنوات املاضية".
ورأى، أن "رسائل سلبية يتلقاها 
املواطن العراقي باســتمرار من 
تبحث  التي  احلاليــة  احلكومة 
عن إرضاء القوى السياسية دون 

النظر إلى مصالح الشعب".
وأوضح الســكيني، أن "قائمة 
ســائرون ال تتحمــل وحدهــا 
تشــكيل احلكومــة احلاليــة، 
بل أنهــا تنازلت عــن الوزارات 
املفترض أن تسند إليها، واليوم 
املســؤولية ملقــاة على عاتق 
في  اشــتركوا  كونهم  اجلميع 
شــكل العملية السياســية 

للدورة االنتخابية احلالية".
تتمة ص2

سائرون: عبد المهدي أمام خيارين تصحيح المسار
أو االستقالة بعد دخول حكومته "الموت السريري"

عادل عبد املهدي

a

الصباح الجديد ـ وكاالت:

اقتصادية  توقعــات  حــددت 
الناجت  خسائر  قيمة  أميركية 
العاملي جــراء احلرب التجارية 
والصني،  املتحدة  الواليات  بني 
مليار   850 الى  بأنها ستصل 
املقبل،  العام  دوالر في مطلع 
سيخســر  األميركي  والناجت 

200 مليار دوالر.
واعتمــد باحثون فــي البنك 
حتليل  على  األميركي  املركزي 
مقــاالت ونتائج للشــركات 
حتيط  التي  الشكوك  لتقدير 
التجارة مستقبل  بسياسات 
مؤكدين  واإلنتاج،  االستثمار 
"الشــكوك قفزت مؤخرًا  أن 
إلى مســتويات لم تشهدها 
الســبعينيات من  منذ عقد 

القرن املاضي".
وفــي ســياق مــواز، دخلت 
املستشــارة األملانيــة، آجنيال 
ميــركل، علــى خــط احلرب 

التجارية بني الواليات املتحدة 
والصني، وأعربت في مستهل 
زيارتهــا لبكــني عــن أملها 
في إيجاد حل ســريع لألزمة، 

اجتماعهــا  خــالل  وقالــت 
الدولة  مجلــس  رئيــس  مع 
الصيني، لي كه تشــياجن، إن 
"احلــرب التجارية املمتدة بني 

العالم  فــي  اقتصادين  أكبر 
تؤثر على دول أخرى".

ترأست  التي  ميركل  وأعربت 
وفداً جتارياً كبيراً إلى بكني، عن 

أملها فــي االنتهاء قريبا من 
االحتاد  بني  االستثمار  اتفاقية 
األوروبــي والصــني، بالتزامن 
مــع تأكيداتها علــى اقتراب 
حافة  من  األملانــي  االقتصاد 
في  انكمش  بعدمــا  الركود، 
الربــع الثاني من العام احلالي 
الصــادرات،  ضعف  بســبب 
بحسب وكالة األنباء األملانية.
االقتصاد  فــإن  املقابــل  في 
الصينــي ينمو بأبطــأ وتيرة 
منذ ثالثة عقود، بسبب فرض 
رســوم أميركية على ســلع 
مبئات املليــارات من الدوالرات. 
وقالت ميــركل إن "العالقات 
الصينيــة األملانية تقوم على 
من  وبالرغم  صلبــة،  أرضية 
فقد  النزاعات،  بعــض  وجود 
حّقق اجلانبــان بعض التقدم 

في معاجلتها".
وبينما تشــير التقديرات إلى 
أن "النــاجت احمللــي اإلجمالّي 
 20 نحــو  يبلــغ  األميركــي 
النــاجت  وأن  دوالر،  تريليــون 

اإلجمالــّي العاملــي نحو 85 
وزير  قال  دوالر، فقـد  تريليـون 
املالية الفرنسي، برونو لو مير، 
التجــاريــة  التوتــــرات  إن 
املتحــــدة  الواليــــات  بني 
أن  املنتظر  مــن  والصــــني 
تقتطع نصــف نقطة مئوية 
مــن النمــو العاملــي العام 

املقبل". 
وأبلــغ لــو ميــر، صحيفــة 
احلرب  أن  الفرنسية،  "الكروا" 
اقتصادين  أكبر  بني  التجارية 
في العالم أكبر تهديد للنمو 
"الرسوم  ان  مضيفاً  العاملي، 
التــي تضعهــا  اجلمركيــة 
بضائع  على  املتحدة  الواليات 
صينية والرســوم االنتقامية 
من الصني، سيكون لها تأثير 
سلبي قدره 0.5 نقطة مئوية 
 2020 في  العاملي  النمو  على 
وهــذا رقم كبيــر، خصوًصا 
في ضوء النمو الضعيف في 

منطقة اليورو".
تفصيالت أوسع ص6

تقريـر

850 مليار دوالر فاتورة خسائر العالم من حرب بكين ـ اشنطن التجارية
الصين تبدي رغبتها بشراء منتجات زراعية أميركية

اربيل ـ الصباح الجديد:
كشفْت منظمة »هيومن رايتس 
ووتش«، عن قيام حكومة إقليم 
كردســتان مبنع نحــو 4200 من 
العرب من العودة إلى ديارهم في 

12 قرية شرقي املوصل.
وذكرت املنظمة في تقرير نُشــر 
علــى موقعها  انه بعد أكثر من 
ثالث سنوات من استعادة قضاء 

احلمدانية من تنظيم داعش، في 
إحدى املناطق سمحت سلطات 
حكومة إقليم كردســتان فقط 
الذين  للســكان األكراد والعرب 
تربطهــم عالقــات بحكومــة 
اإلقليــم بالعودة  فــي انتهاك 

للقانون اإلنساني الدولي .
العربية  »العائــالت  أن  وأضافت 
إلى  العــودة  إلى  التي تســعى 

ديارها كانــت قد هربت بالدرجة 
اخلاضعة  املوصــل  إلــى  األولى 
لســيطرة داعش خــالل القتال 
فــي 2014«، مبينــة أن »حوالي 
3,400 من العرب السنة يقيمون 
التي  النازحــني  مخيمــات  في 
تعاني من اخلدمــات املتناقصة، 
وفقا لعمــال اإلغاثة ، مبينة أن 
حكومة إقليم كردستان منعت 

4,200 مــن العرب من  حوالــي 
العودة إلــى ديارهم في 12 قرية 

شرق املوصل .
األســر  أن  املنظمــة  واكــدت 
إنهــا قد ُمنعت  املتضررة قالت 
من العودة إلى منازلها وأراضيها 
قادرة على كسب  وغير  الزراعية 

العيش .
تتمة ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
عن  مســؤول  مصــدر  كشــف 
مقترح قانون لزيادة رواتب الرعاية 
دينار  الف   400 الــى  االجتماعية 
النواب خالل  الى مجلس  وتقدميه 
املقبل، في  الشــريعي  الفصــل 
وقت أكدت فيه وزارة وزارة العمل 
أهمية  االجتماعيــة  والشــؤون 
العمل  تنفيذ مفــردات قانونــي 

االجتماعي  والضمــان  والتقاعد 
خالل تنظيم العقــود بني الوزارة 

واألجير.
وقالــت النائــب رفــاه خضر في 
حديــث تابعته الصبــاح اجلديد، 
ان “هنــاك شــكاوى عديدة وردت 
رواتب  من  املســتفيدين  قبل  من 
قلة  بشــأن  االجتماعية  الرعاية 
مخصصاتها وعدد املســتفيدين 

منها”.
وأضافت: “مت تبني مشروع مقترح 
قانــون لزيــادة رواتــب الرعايــة 
الــف دينار   400 الى  اجتماعيــة 
للمستفيدين منها”، مشيرة الى 
ان “مقترح القانون ســيناقش مع 
اخملتصني وتخريجه بصورة قانونية 
وتقدميه الى رئاسة البرملان لغرض 
أدراجة على جدول أعمال اجللسات 

خالل الفصل التشريعي املقبل”.
حتــركات  “هنــاك  ان  وأكــدت 
ومســاعي لزيادة املوال اخملصصة 
 2020 موازنة  ضمن  العمل  لوزارة 
للتوســع وشــمول اكبر قدر من 
الرعايــة  برواتــب  املســتحقني 
االجتماعية وقروض العاطلني عن 

العمل”.
تتمة ص2

رايتس ووتش: كردستان تمنع عودة 4200
من العرب إلى ديارهم في الموصل

مقترح نيابي بزيادة رواتب الرعاية االجتماعية
إلى 400 ألف دينار

في انتهاك للقانون االنساني الدولي العمل تدرس قرارات وزارية بشأن تحويل األجراء اليوميين إلى عقود

المالية النيابية تدرس حذف األصفار 
6من العملة برغم استبعاد تطبيقها قادر عزيز يبريء حكومة االقليم ويدعوها الى

2التزام قانون الموازنة وتسليم النفط الى بغداد

الرئيس الصيني ونظيره األميركي

بغداد ـ الصباح الجديد : 
كشــف اخلبيــر النفطــي حمزة 
وجود  عن  السبت،  امس  اجلواهري، 
متارس  اميركية كبيــرة  ضغــوط 
على العــراق ودول اخلليج من اجل 
تخفيض اســعار النفــط دون الـ 
50 دوالر، مبينا ان العراق ســيكون 
االكثر تضــررا جراء تلك الضغوط 
بيع  على  الكلــي  اعتماده  نتيجة 

النفط واسعاره العاملية.
وقال اجلواهري فــي تصريح له إن 
انخفض  النفط  “خزين مضاربــي 

بشكل كبير بعد ان كان يتجاوز الـ 
200 مليون برميل من النفط قبل 

قرار اوبك بخفض االنتاج”.
خزيــن  “انخفــاض  ان  واضــاف 
املتحدة  بالواليات  دفــع  املضاربني 
االميركيــة الى الطلــب من دول 
اخلليــج وعلــى رأســها االمارات 
وكذلك  والكويــت  والســعودية 
واخلروج عن  االنتــاج  بزيادة  العراق 
اتفــاق اوبــك من اجــل تخفيض 

االسعار العاملية للنفط”.
تتمة ص2

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلن النائب عــن حتالف الفتح 
السبت،  امس  اخلزعلي،  ســعد 
أن الفصــل التشــريعي املقبل 
سيشــهد تقدمي مقترح تعديل 
املــادة ) ٥٧ ( مــن قانون االحوال 
الشخصية والتي متنع االباء من 

حضانة ابنائهم.
تصريح  فــي  اخلزعلــي  وقــال 
اجلديد،  الصباح  اطلعت عليــه 
إن " الفصل التشــريعي القادم 

سيشــهد الغاء قرارات مجلس 
قيــادة الثورة املنحــل املتعلقة 
علــى  الــواردة  بالتعديــالت 
املــادة )٥٧( من قانــون األحوال 

الشخصية".
وأضاف، أن "هناك مساعي لوضع 
قوانني االحوال الشــخصية حتد 
للكثير من االشكاليات اخلالفية 
خصوصا اذا لم يكن حق الرعاية 
مكفوال باالتفاق بعد االنفصال”.
تتمة ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجهت وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي دعوة مهمة الى جميع طلبة 
الســادس االعدادي، لتســلم الرقم 
السري اخلاص بكل طالب يقدم الى 
الدراسة في كليات وجامعات البالد.

وذكر بيــان ملكتــب وزيــر التعليم 
تلقــت الصبــاح اجلديــد نســخة 
الطلبة مراجعة  امس: "علــى  منه 
ادارة مدارســهم خــالل االســبوع 
اجلاري لغرض تســلم الرقم السري 

لالســتمارة االلكترونيــة/ لغــرض 
التقدمي للكليــات واملعاهد العراقية 
 ،  2020-2019 الدراســي  للعــام 
مبينة ان تســلم الرقــم يكون من 
الطالب نفســه وال جتوز اإلنابة عنه 
في تســلم الرقــم. وفي الســياق 
اصدرت الــوزارة امس ايضا توضحياً 
القبول  استمارة  اطالق  بشأن موعد 
السادس  الدراسات  خلريجي  املركزي 

االعـدادي.
تتمة ص2

الخبير النفطي الجواهري: اميركا 
تضغط على دول الخليج لخفض اسعار 
النفط عالميا والعراق المتضرر األكبر

البرلمان يعتزم تعديل المادة 57 
من قانون االحوال الشخصية العادة 

حق االب في الحضانة

التعليم تدعو طلبة السادس 
اإلعدادي الى تسلم الرقم السري 

للتقديم الى الكليات 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن اجمللــس العاملي للذهب 
امس الســبت أن خمس دول 
عربية بينها العراق متلكان ما 
يقرب من الف طن كاحتياطي 

للذهب.
وقــال اجمللس فــي إحصائية 
نشــرها علــى موقعه خالل 
"السعودية  إن  ايلول  شــهر 
والعراق  وليبيا  واجلزائر  ولبنان 
احتياطيات  اكبــر  لديهــم 
للذهب من بني الدول العربية 
مجمل  بلغت  حيــث  االخرى 
996.4 طنا  هذه االحتياطيات 

 .
احتياطيات  كمية  ان  واضاف 
الذهــب للســعودية تبلــغ 
323.1 طــن، فــي حني بلغت 
احتياطيــات الذهــب لدولة 
فيمــا  طــن،   286.8 لبنــان 
بلغــت كميــة االحتياطيات 
 ، 173.6 طن  لدولــة اجلزائــر 

مبينــا ان احتياطيات الذهب 
 116.6 بلغــت  ليبيا  لدولــة 
طــن، في حني بلغــت كمية 
للعراق  للذهب  االحتياطيات 

96.3 طن.
واشــار الى ان العــراق ما زال 
يحافظ على مركزه 38 عامليا 
بأكبر احتياطــي للذهب من 
في  مدرجة  دولــة   100 اصل 
الدولية  املاليــة  االحصاءات 
لالحتياطيات العاملية للذهب 
حيث بلغت هذه االحتياطيات 
%6.5 من  96.3 طن وهي متثل 

بقية عمالته االخرى .
العاملــي  اجمللــس  ان  يذكــر 
للذهــب والذي يقــع مقرها 
ميتلك  املتحدة  اململكــة  في 
خبرة واسعة ومعرفة عميقة 
بالعوامــل املســببة لتغيير 
الســوق ويتكون اعضاءه من 
أكبر شــركات تعدين الذهب 

في العالم وأكثرها تقدماً.

المجلس العالمي : خمس دول عربية 
بينها العراق تمتلك 996.4 طنا 

احتياطيا من الذهب

يحافظ على مركزه الـ 38 عالميا

انتقدت دور المجلس األعلى لمكافحة الفساد.. 

بغداد - الصباح الجديد:
كشف خبراء عن خرق كبير في 
عام  منذ  التشريعية  السلطة 
2010، داعــني مجلــس النواب 
إلــى معاجلتــه بســن قانون 
مجلس االحتاد، مشيرين إلى أن 
السلطة  في  النقص  استمرار 

التشــريعية يشــكل تهديداً 
للنظام الدستوري في العراق.

محمد  القانوني  اخلبيــر  وقال 
الشريف أن "الدستور العراقي 
أوجد لكل ســلطة في العراق 
مكونات، فالسلطة التنفيذية 
تتكــون من رئيــس اجلمهورية 

الوزراء، والســلطة  ومجلــس 
القضائيــة تتكون من مجلس 
واحملكمــة  األعلــى  القضــاء 
االحتاديــة العليــا ومحكمــة 
التمييز االحتادية واالدعاء العام 

وهيئة األشراف القضائي".
وأضــاف الشــريف، أن "هــذا 

التقسيم شمل أيضاً السلطة 
لها  اوجد  التــي  التشــريعية 
مكونني وهمــا مجلس النواب 

ومجلس االحتاد".
ولفت إلــى أن "جميع مكونات 
حاليــاً  تعمــل  الســلطات 
باســتثناء املكــون الثاني من 

وهو  التشــريعية  الســلطة 
مجلــس االحتــاد فلــم يتــم 

تشكيله لغاية اآلن".
ونوه إلــى أن "املــادة )65( من 
الدســتور نصــت علــى )يتم 
يدعى  تشريعي  مجلس  إنشاء 
-مجلس االحتــاد– يضم ممثلني 

غير  واحملافظات  األقاليــم  عن 
وينظم  إقليم،  فــي  املنتظمة 
تكوينه، وشروط العضوية فيه، 
واختصاصاتــه، وكل ما يتعلق 
به، بقانون يسن، بأغلبية ثلثي 

أعضاء مجلس النواب(".
تتمة ص2

خبراء قانونيون: البرلمان يتجاهل تشكيل "مجلس االتحاد" لرغبة سياسية في االستيالء على التشريع
خرق دستوري كبير في السلطة التشريعية منذ 2010
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سائرون: عبد املهدي أمام 
خيارين تصحيح املسار

أو االستقالة بعد دخول 
حكومته »املوت السريري«

وشدد السكيني، على أن »اختيار 
لم  للــوزراء  رئيســاً  املهدي  عبد 
يكن خياراً أحــادي اجلانب، إمنا جاء 
بتوافق اجلميع وليس من الصحيح 
حتميلنا املســؤولية لوحدنا بعيداً 

عن اآلخرين«.
ويجــد النائــب عن ســائرون، أن 
بأن  مقتنعــاً  أصبــح  »اجلميــع 
احلكومة احلالية لم تلب الطموح، 
حيث أن مجلس مكافحة الفساد 
الذي كان الغرض منه محاســبة 
سارقي املال العام، وجدناه شكلياً 

واستعراضياً«.
»السمة  أن  الســكيني،  ويواصل 
التــي ظهرت علــى احلكومة من 
الضعف  خــالل مالحظتنا هــي 
وعدم املبــادرة، وعبد املهدي يأخذ 
تشــخيص  وهــذا  املتلقــي  دور 
اتفق عليه اجلميــع حتى املواطن 

البسيط«.
ويسترســل، أن »شــخصية عبد 
املهدي جاءت كمرشــح للتسوية 
وأردنا منــه أن يكون قائداً تنفيذياً 
قوياً، لكن وجدناه يدخل من مطب 
إلــى آخر وغيــر مقنــع ويكتفي 
باالجنــازات على الــورق بعيدا عن 

الواقع«.
ومضى السكيني، إلى أن »العراق 
وصــل إلى مفتــرق طــرق أما أن 
يتحمل عبد املهدي املسؤولية في 
ملعاجلة  املناســبة  القرارات  اتخاذ 
املشــكالت وتنفيذ برنامجه، أو أن 
يســتقيل ويخلي مهامه إلى من 

هو قادر على ذلك«.
مــن جانبه، بّرر النائــب األخر عن 
الكتلة رياض املسعودي التصعيد 
على عبد املهدي بـ »انتهاء املهلة 
التي حددتها الكتل السياســية 
لتحقيــق  احلاليــة  للحكومــة 

الشــارع  تلبـي طمـــوح  أهداف 
العراقـي«.

وأضاف املسعودي، في تصريح إلى 
»الصباح اجلديد«، أن »عاماً قد مر 
على تكليــف عبد املهدي مبهامه 
لكننا لــم نلمــس أي تقدم في 

العمل التنفيذي«.
وأشــار، إلــى أن »ثالثة أســس مت 
االتفاق عليهــا وهي حفظ هيبة 
وتوفير  الفساد  ومكافحة  الدولة 
اخلدمات، وجميع تلك احملاور بقيت 

تراوح مكانها«.
وبــن املســعودي، أن »التجربــة 
لنــا رســالة  أوصلــت  احلاليــة 
املهدي كان يعلم  أن عبد  مفادها 
يرتقى  لن  وأنه  بفشــله،  مسبقاً 
إلى املســتوى املطلوب، واستمرار 
سيجعلنا  احلالي  بشكله  الوضع 
نبحث عن بديل قــادر على حتمل 
امللقاة  امللفات  ويعالج  املسؤولية 

على عاتقه«.
وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر، اخلميس املاضي، عن نهاية 
هدد  فيما  العراقيــة،  احلكومــة 
بإعــالن البراءة منها في حال عدم 

اتخاذها إجراءات صارمة.
 

 خبراء قانونيون: البرملان 
يتجاهل تشكيل »مجلس 
االحتاد« لرغبة سياسية في 

االستيالء على التشريع
»االختصاص  أن  الشريف،  وأوضح 
األبرز لهذا جمللس هو املصادقة على 
التشريعات التي يصدرها مجلس 
النــواب، وهي املهمــة التي كان 
للمدة  يتوالها  الرئاســة  مجلس 
الدســتور  وأن   ،)2010 /2006( بن 
بعد  تشــكيله  اوجب  العراقــي 
انتهاء الدورة االنتخابية األولى أي 

بعد عام 2010«.
ولفــت، إلى أن »جتاهل تشــكيل 
هذا اجمللس التشــريعي، يشــكل 
خرقاً واضحاً للدستور وجتاوزاً على 

الهيكلية التي فرضها لسلطاته 
وعيبــاً شــكلياً خطيــراً ينبغي 

تالفيه«.
ويــرى الشــريف، أن »مــا يثيــر 
االســتغراب أن املعلومات املتوفرة 
تؤكد عدم وجود أي مشروع لقانون 
مجلس االحتاد فــي أروقة مجلس 
النواب برغم مرور تســع سنوات 

على وجوب تشكيله«.
ويجــد، أن »الســبب األبــرز في 
جتاهل سند النقص في السلطة 
مجلس  خشية  هو  التشــريعية 
النــواب على صالحياتــه ورغبته 
في االستيالء على جميع مفاصل 
الصمــت  مســتغالً  التشــريع 

السياسي إزاء ذلك«.
»وجود مجلسن  أن  وشــدد على 
جتربة  هو  التشــريعية  للسلطة 
متقدمة في األنظمة الدميقراطية 
موجــودة فــي الواليــات املتحدة 
األميركيــة وانكلتــرا وغيرها من 

الدول املتقدمة«.
النواب  »مجلس  الشــريف،  ودعا 
إلــى االلتفات لســد النقص في 
التهمة  إبعاد  ســلطته  مكونات 
السلطة  على  يستولي  بأنه  عنه 
التشــريعية من خالل سن قانون 
مجلــس االحتــاد ويعالــج اخللل 
الكبير في هيكليته الذي يشكل 
تهديــداً للنظام الدســتوري في 

العراق«.
من جانبها، ذكرت استاذة القانون 
الدستوري مها الواسطي أن »هذا 
اجمللس يفترض أن يكون من ممثلي 

احملافظات وباعداد متساوية«.
واضافت الواســطي أن »الوصول 
إلى اجمللس يكون باالنتخاب املباشر 
مــن قبل املواطنــن يصعد فيها 
اعلى الذين حصول على االصوات 
بعيــداً عــن االنظمــة التي يتم 
اعتمادها فــي االنتخابات العامة 
واحمللية ليكونــوا ممثلن حقيقين 

عن احملافظات«.

وشــددت على أن »عضوية اجمللس 
اخلبرة  الصحــاب  تكون  بالعــادة 
واالكادميين  املتقاعدين  كالقضاة 

والسياسين من اصحاب اخلبرة«.
وأكدت الواســطي، »اهمية وجود 
اجمللس الثاني للسلطة التشريعية 
التشــريع  ابقــاء صالحية  وعدم 
حصراً بيد مجلــس النواب، لكي 
تخرج لنا قوانن جيدة ال تفرضها 

االرادة السياسية«.
يشار إلى أن مجلس النواب حتدث 
عــن نيته اقرار عدد مــن القوانن 
املهمــة ليــس من بينهــا قانون 
مجلــس االحتاد علــى الرغم من 

اهميته.

اخلبير النفطي اجلواهري: اميركا 
تضغط على دول اخلليج خلفض 

اسعار النفط عامليا والعراق 
املتضرر األكبر

واوضح اجلواهري ان “ العراق االكثر 
تضررا من خفض اســعار النفط 
العامليــة كونه يعتمد وبشــكل 
كلــي على بيــع النفــط مقابل 
املوازنة  الرواتب ووضــع  تســليم 

وزيادة االستثمار”.

البرملان يعتزم تعديل املادة 57 
من قانون االحوال الشخصية 

العادة حق االب في احلضانة
واشار اخلزعلي إلى أن “الكثير من 
الشكـــاوى وردت إلينـــا أحقية 
رعايــة األبنــاء من اآلبــاء عقب 
انفصال الزوج عن الزوجة”، مشيرا 
إلــى أن “املقترح ســينصف ٧٥٠ 
الف اب ويضمـــن لهـــم رعايـة 

أبنائهـم”.
املنحل  الثورة  قيادة  مجلس  وكان 
قرر في منتصــف ثمانينات القرن 
املاضــي، إعطــاء املطلقــة حق 
احتضان أبنائهــا حتى لو تزوجت 

من رجل اخر بعد طالقها.

التعليم تدعو طلبة السادس 
اإلعدادي الى تسلم الرقم 

السري للتقدمي الى الكليات 
وذكــرت الــوزارة في بيــان تلقت 
الصبــاح اجلديد نســخة منه أن 
»دائــرة الدراســات والتخطيــط 
انهت جميع االستعدادات اخلاصة 
االلكترونية  القبــول  باســتمارة 
منوهاً  اجلديد«،  الدراســي  للعام 
القبول جاهزة  أن »اســتمارة  إلى 
للتقــدمي، واالعالن عنهــا يعتمد 
على ارسال مخرجات وزارة التربية 
للدوريــن االول والثانــي مبختلف 
الفروع للشروع باستقبال طلبات 
القبــول املركــزي فــي الكليات 
برنامج  احلكوميــة، مــن خــالل 
الكتروني ينفذ للعام اخلامس على 

التوالي«.
وأضــاف أن »اســتمارة التقــدمي 
االلكترونيــة لم يطــرأ عليها اي 
تغييــر حتى االن، مــن حيث عدد 
اخليــارات التــي ال تقــل عن 25 
اختيارا وال تزيد عــن 35، اذ تتوزع 
بــن 25 اختيــارا للكليــات و10 
اختيــارات للمعاهد«، الفتا الى ان 
»الطالب له احلق باختيار الكلية او 
املعهد الذي يتناســب مع معدله 

ومجموعه«.
وبــن ان »القبــول فــي بعــض 
التخصصات االنســانية مازال ال 
مركزيا، اي ان قبول الطالب سيتم 
فــي محافظته، بهــدف اختصار 
الطالب  تنقل  اثناء  والوقت  اجلهد 
من جامعته الى مســكنه، فضال 
عــن تقليل الزخــم احلاصل على 

االقسام الداخلية.

مقترح نيابي بزيادة رواتب 
الرعاية االجتماعية
إلى 400 ألف دينار

وانفردت املفوضيــة العليا حلقوق 
االنسان بتحويل أجراءها اليومين 
الى عقــود بعد أن اســتحصلت 

موافقــة دائــرة الشــؤون املالية 
واالداريــة فــي مجلــس القضاء 

األعلى.
وزارة  أرســلت  املاضي،  آذار  وفــي 
املاليــة ضوابــط تطبيــق قــرار 
حتويل االجــراء اليومين الى عقود 
مع  ومساواتهم  العقود  وتكييف 
املــالك الدائم، الى رئيــس الوزراء 
عـــادل عبــد املهــدي للموافقة 
عليهــا بغية تعميمهــا والعمل 

بها.
وقال مفتش عام وزارة املالية ماهر 
من  املشكلة  »اللجنة  ان  البياتي، 
اكملت  والعمــل  املالية  وزارتــي 
الى  وارســلت  الضوابط،  اعــداد 
رئيــس الوزراء عــادل عبد املهدي، 
للموافقة عليها بغية تعميمها«.

وأضاف أن »الــوزارة تنتظر تنفيذ 
الفقرة 13 من قرار مجلس الوزراء 

رقم 12 لسنة 2019«.
ونفى البياتــي، صحة االنباء التي 
التواصل  مواقــع  بعض  تناقلتها 
بشــأن التريث بتطبيق قرار حتويل 
االجــراء اليوميــن الــى عقــود 
مع  ومساواتهم  العقود  وتكييف 

املالك الدائم. 
فــي الســياق، وجه وزيــر العمل 
باســم  االجتماعية،  والشــؤون 
االدارية  الدائرة  مديري  عبدالزمان، 
واملالية ودائــرة التقاعد والضمان 
االجتماعــي للعمال فــي الوزارة 
باملشــاركة في اجتمــاع االمانة 
العامة جمللس الوزراء املعني بشرح 
قراري مجلس الوزراء رقم 12 و105 
2019 اخلاصــن بتحويل  لســنة 
األجــراء اليوميــن إلــى )عقود( 
وشمولهم بأحكام قانوني العمل 
االجتماعي  والضمــان  والتقاعد 

للعمال.
وأكدت الوزارة إن »االجتماع تضمن 
تأكيد رأي الــوزارة بأهمية تنفيذ 
مفردات قانونــي العمل والتقاعد 
والضمان االجتماعي خالل تنظيم 

العقود بن الوزارة واألجير«.
»االجتماع  أن  الــوزارة  وأضافــت 
أكد أيضا على وزارة املالية بشــأن 
تأمــن التخصيصــات الالزمــة، 
ومتتــع املتعاقد بــذات االمتيازات 
التــي يحصــل عليهــا املوظف 
الدائــم، واســتقطاع التوقيفات 
وغيرها من  الضمان،  لقانون  وفقا 
الى ضمان  التي تهدف  التوصيات 
امللقاة  الواجبــات  وحتديد  احلقوق 

على عاتق املأجورين«.

رايتس ووتش: كردستان متنع 
عودة 4200 من العرب إلى 

ديارهم في املوصل
إلكترونية  أنه في رسالة  وتابعت، 
إلــى هيومن رايتــس ووتش، كتب 
إقليم  حكومــة  فــي  مســؤول 
كردســتان أن الســكان أحرار في 
العــودة إلــى ديارهم، لكنــه زّود 
املنظمة، بقائمــة من قرى نينوى 
التي كان من الصعب العودة إليها، 
وحدد ست قرى من احلمدانية على 

أنه )مُينع( العودة إليها .
ونقلــت املنظمة، عــن ملى فقيه 
األوسط  الشــرق  قســم  مديرة 
باإلنابة فــي هيومن رايتس ووتش: 
»متنــع حكومة إقليم كردســتان 
العودة  العــرب من  القروين  آالف 
إلــى ديارهم دون ســبب قانوني، 
وتسمح حكومة إقليم كردستان 
بالعودة  املتنفذين  والعرب  لألكراد 
مما يشــير إلى أن هــؤالء القروين 

يعاقبون دون وجه حق«.
ثالثة  ووتش  رايتس  وأجرت هيومن 
إقليم  حكومة  منع  في  حتقيقات 
إلــى قضاء  العــودة  كردســتان 
احلمدانيــة منذ 2016، وآخرها في 
قابلنا  عندما   ،2019 يونيو/حزيران 
11 من السكان العرب في مخيم 
حســن شــامي من قرى حســن 
وتل  وشــيركان  ومنكوبة  شامي 

أسود. 

تتمات ص1

وجود الســكن الــذي يــأوي اليه اإلنســان يعد من 
أهم احلاجيات األساســية التي ال غنى عنها ويكون 
لهذا املــكان حرمة خاصة ويوفر لــه القانون حماية 
مشــددة. واملســكن هو املكان الذي يتخذه اإلنسان 
محال لالقامة فيه بشــكل دائم أو مؤقت سواء كان 
مملــوكا له أو للغير وهو ميلك االنتفــاع به وتلحق به 
توابع املســكن كاحلديقة أو الكراج وغيرها شريطة 
ان تكون تابعة له ومتصلة به اتصاال مباشــرا ويوفر 
القانون حماية للمســكن كونه يعد مستودع أسرار 
اإلنسان ويضم بن جنابته األشــياء اخلاصة به كما 
أن حرمة املســكن تتصل بشــكل مباشر باحلق في 
اخلصوصية فال يجوز دخول مســكن دون إذن صاحبه 
وهو األمر الذي أرســاه املشرع الســماوي والدساتير 
الوطنية حيث نص الدســتور العراقــي النافذ لعام 
2005 حيث نصت املادة 1/17 منه على: )لكل فرد احلق 
في اخلصوصية الشــخصية مبا ال يتنافى مع حقوق 
اآلخرين( ونصت الفقرة 2 منها على: )حرمة املساكن 
مصونة وال يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها 
إال بقرار قضائي ووفقا للقانــون( كما أكدت املواثيق 
الدولية على حرمة املسكن إذ ورد في اإلعالن العاملي 
حلقوق االنسان لســنة 1948 في املادة 12/ أوال منه ) 
ال يتعرض احد لتدخل تعســفي في حياته اخلاصة أو 

أسرته او مسكنه(.
 وان املشــرع إمنا يتدخل ويضع نصوصا لصون احلقوق 
التي  باملصالح األساسية  واحلريات بســبب تعلقها 
تخص فرد معن أو مجموعــة أفراد فاحلقوق الفردية 
أو اجلماعية هي مصالح عــادة جديرة باحلماية وكل 
انتهاك لها هو خرق للقانون ومن أهم واجبات السلطة 
العامة حماية األمن االجتماعي على املستوى الفردي 

واجلماعي لضمان امن اإلفراد واستقرارهم.
 وان املشرع العراقي في قانون العقوبات العراقي رقم 
111 لســنة 1969 املعدل عاقــب على جرمية انتهاك 
حرمة املسكن في املادة )428 ( منه والتي نصت على 
ان )1. يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ســنة وبغرامة 
أو بإحدى هاتن العقوبتن أ. من دخل محال مسكونا 
أو معدا للســكنى أو احد ملحقاتــه وكان ذلك من 
دون رضا صاحبــه وفي غير األحوال التي يرخص فيها 
القانون بذلك، ب _ من وجد في محل مما ذكر متخفيا 
عن أعن من له حق بإخراجه منه، ج _ من دخل محال 
مما ذكر بوجه مشروع وبقى فيه على غير إرادة من له 

احلق في إخراجه منه.
 2. اذا كان القصد من دخول احملل أو االختفاء أو البقاء 
فيــه منع حيازته بالقوة أو ارتــكاب جرمية فيه تكون 
العقوبــة احلبس مدة ال تزيد على ســنتن وغرامة أو 
بإحــدى هاتن العقوبتــن وتكــون العقوبة احلبس 
اذا وقعــت اجلرمية بن غروب الشــمس وشــروقها أو 
بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامال سالحا 
ظاهرا أو مخبــأ أو من ثالثة أشــخاص فأكثر أو من 
شــخص انتحل صفة عامة أو ادعى القيام بخدمة 
عامة باالتصــاف بصفة كاذبــة وان العلة في جترمي 
انتهاك حرمة املسكن هي االعتبارات النفسية كون 
املسكن هو املالذ األمن الذي يلجا اليه الفرد لالستقرار 
النفســي له ولعائلته وان أي خلل أو اعتداء من هذا 
القبيل يعرض الفرد وعائلته إلى القلق وبالرعب وعدم 

الشعور باألمان. 

جريمة انتهاك حرمة المسكن 
في القانون العراقي

السليمانية - عباس كاريزي:  

يستعد االحتاد الوطني الكردستاني 
ثاني اكبر االحزاب في االقليم لوضع 
قدمه على اعتــاب مرحلة جديدة 
من نضاله السياسي، وهو يسعى 
لتجاوز ما كان يوصف بانه خطوط 
حمر بالتحضير لعقد مؤمتره العام 
الرابع، الــذي ال يخلو من التحديات 

واملصاعب. 
املؤمتر الذي تأجل لســنوات نتيجة 
للخالفات بن اقطابه، وهو يستعد 
لتدشــن مرحلــة ما بعــد رحيل 
ســكرتيره العام الرئيس مام جالل 
يتوقع كثيرون، ان ال تكون طموحاته 
خالية من اخملاطــر والتحديات، في 
يواجهها من  التي  املنافســة  ظل 
خصومه في العملية السياســية 

باالقليم.
املؤمتر العام الرابع الذي كثر احلديث 
عنه في االقليم وبات مطلبا ملحاً 
من قبل جماهيــر واعضاء ومؤيدي 
االحتاد، يهدف الى اعادة بناء هيكله 
التنظيمــي وصياغة برامج وآليات 
حديثه عصرية لبناء احلزب وشكل 
قيادته، يبدو ان الطريق الى انعقاده 
ليست معبدة وهي مليئة باملطبات 
واالشــارات احلمر، التي تفرض على 
قيادتــه وكــوادره التعاطي معها 
التي  التحديــات  ظل  فــي  باتزان، 
تواجــه اقليم كردســتان والعراق 
االحتاد  يكــن  لم  التي  واملنطقــة، 

الوطني مبعزل عنها.
علــى  حتتــم  التحديــات  تلــك 
االحتــاد الوطني كأحــد ابرز القوى 
االعتبار،  بعن  اخذها  الكردستانية 
وعدم املغامــرة باإلصرار على عقد 
الــذي قد ال  انتظاره،  مؤمتر طــال 
يفضي الى النتائج املرجوة، وال يأتي 
كما تشــتهي ســفن وطموحات 
جماهيــره، هذا الــى جانب دخول 
العالقــات بــن االحتــاد الوطنــي 
السياســية  والقــوى  واالحــزاب 
الكردســتانية في مرحلة جديدة، 
عقــب جوالت التفــاوض الطويلة 
التي خاضها االحتاد مع منافســيه 
وفي مقدمتهم احلزب الدميقراطي، 
لتشكيل حكومة االقليم اجلديدة، 
التي يســعى االحتاد عبر مشاركته 
فيهــا لتنفيذ الوعود التي قطعها 
في مقدمتها  يأتي  التي  جلماهيره، 
اجــراء االصالحات في ملف النفط 
وانهاء االزمــة االقتصادية وتطبيع 
العالقة ومعاجلة اخلالفات مع بغداد، 
اتفاق حــول ملف  الى  والتوصــل 
النفط واليــة ادارة املناطق املتنازع 
عليها، وضمــان حصة االقليم من 

املوازنة االحتادية.      
الضوء على  املزيد من  ولتســليط 
هذه امللفات وغيرها وموقف االحتاد 
السياســية في  للتطورات  ورؤيته 
ارتأت  واملنطقة،  والعراق  كردستان 
الصبــاح اجلديــد، ان حتــاور عضو 

املكتب السياســي لالحتاد الوطني 
املشــرف علــى مكتــب االعــالم 
االســتاذ قادر عزيز، الذي كما عودنا 
ورؤيته  املعهــودة،  بصراحته  حتدث 
الشــاملة جملريات االحداث، سألناه 
بداية عــن املؤمتر العــام واالوضاع 

الداخلية لالحتاد:

 لنبدأ مــن االوضــاع الداخلية 
لالحتــاد الوطني، ما هــي برأيكم 
العقبــات التي تقف امــام عقد 

املؤمتر العام الرابع.
ــ االوضاع الداخلية لالحتاد الوطني 
بالقصيرة  متر منذ مــدة ليســت 
مبرحلة من االســتقرار، وهناك االن 
اجماع جيد حــول الية بناء واتخاذ 
القــرارات املهمــة، وهــو ما ظهر 
جليــا علــى القــرارات واخلطوات 
التــي اتخذها االحتــاد مؤخرا التي 
كانت ناجعة، من مســألة رئاسة 
اجلمهوريــة، وصــوال الــى احلــزم 
الثــالث »االتفــاق السياســي مع 
احلزب الدميقراطــي وانتخاب ممثلي 
االحتــاد حلكومة االقليــم«، اال انه 
القليلة  ومع االسف في االشــهر 
غير  نقاشــات  بــرزت  املنصرمــة 
ايجابية حــول عقد املؤمتــر العام 
وتناقلتها وســائل  الوطني  لالحتاد 
االعالم بشــكل غيــر مهني، وهو 
ما خلــف ردود فعل مختلفة داخل 
اروقة احلــزب وولد تشــنجات كنا 
في غنى عنها. السيما ونحن على 
ابواب انعقاد املؤمتر، لذا نحن نحتاج 
والتمهيد  الداخلــي  التطبيع  الى 

لعقد مؤمتر ناجح ليس اال.
امــا فيمــا يخص العقبــات التي 

تواجه عقد املؤمتــر العام، فان تأخر 
التوصــل الى توافــق واحلرص لدى 
اجلميع لضمان جناح املؤمتر، ادى الى 
تباطــؤ خطوات انعقــاده، وهو ما 
سيتم معاجلته خالل االيام املقبلة 
من قبــل اجمللــس القيــادي الذي 

سيحدد يوم انعقاد املؤمتر.    
 

 اخلالفات ما زالت مســتمرة بني 
اجنحــة االحتاد للســيطرة على 
وهي  احلــزب،  وموارد  مؤسســات 
تشــتد كلما مت احلديث عن املؤمتر 
وضــرورة انعقــاده، هــل ميكن ان 
نتوقع انشقاقات اخرى مثل الذي 
حصــل مع نوشــيروان مصطفى 
وبرهــم صالح، اذا مــا عقد مؤمتر 
يأتي كمــا يطالب  ولــم  توافقي 

الكوادر. 
ــ التوجد خالفات بذلك املعنى بن 
قيادات االحتاد للسيطرة على موارد 
احلزب، الن موارد احلزب االن ليســت 
كبيرة وهي محدودة، وال تســترعي 
التنازع عليها، ويعتقد ان بعض من 
لدى  االحتاد ســابقا موجودة  موارد 
بعض االشخاص، وهو ما ينبغي ان 
املقبل،  املؤمتر  به في  التحقيق  يتم 
اما فيمــا يخص اجلــزء الثاني من 
ســؤلك، فإنني ال اتصور ان حتصل 
انشــقاقات في املؤمتــر املقبل الن 
السابقة،  االنشــقاقات  جناح  عدم 
اليشــجع على قيام اية انشقاقات 
اخــرى، وان التوافــق اذا ما حصل 
قبــل انعقاد املؤمتر، فانه ســيكون 
على حتديد  القيــادة  بن  منحصرا 
ناجــح، وهو  انعقــاد مؤمتر  موعد 
ضرورة ينبغي ان تســبق املؤمتر، وان 

اي اتفاق او توافق، مبعنى احملاصصة 
العتماد بعض الشخصيات من دون 
انتخابها من قبل اعضاء املؤمتر، امر 
مرفوض والميكن القبول به، من قبل 

اعضاء املؤمتر.

 هــل ميكــن ان ينعقــد املؤمتــر 
قبــل نهايــة العــام احلالــي، او 
في يوم شــهيد االحتــاد الوطني 
2019/11/21، كمــا طالبت بعض 

املراكز واملؤسسات في االحتاد.  
ــ من دون شــك وهو مطلب كوادر 
وتنظيمــات االحتاد كافــة، لذا فان 
القيادي  واجمللس  السياسي  املكتب 
املؤمتر،  انعقــاد  ســيحددان موعد 
العالم  نهاية  قبل  الذي ســيكون 

احلالي بكل تأكيد.  

 هــل ســيغير االحتــاد نهجــه 
السياسي، وما هي اهم املشاريع 
اعتمادها  الــى  واالقرب  املقترحة 

في املؤمتر.
ــــ االحتــاد الوطني حــزب يحمل 
الفكر االشتراكي الدميقراطي وهو 
لذا  الدولية،  االشتراكية  عضو في 
فان كل املشــاريع التي ســتطرح 
خالل املؤمتــر ســتتمحور في هذا 
االطــار والنهــج، كمــا ان االحتاد 
الوطنــي ليس لديه مشــكلة في 
الداخلي،  ونظامه  العمــل  برنامج 
امنا املشكلة تكمن في عدم التزام 
الداخلي  والنظام  بالبرامج  القيادة 
املعتمــد في املؤمتر، الــذي نأمل ان 

يعالج هذه املشكلة في املؤمتر.

 العالقة مــع احلزب الدميقراطي 

متر مبرحلة حرجة، ملــاذا لم يلتزم 
بجانبه من  الدميقراطــي  احلــزب 
الوطنــي،  االحتــاد  مــع  االتفــاق 
وخصوصا حول تسمية محافظ 

جديد ملدينة كركوك.
ــ قام االحتــاد الوطني مبا يقع على 
عاتقه فــي اطار التوصل الى اتفاق 
سياسي، مع الدميقراطي وخصوصا 
مــا يتعلق باالتفاق على تشــكيل 
على  واالتفــاق  االقليم،  حكومــة 
تســمية محافظ جديد لكركوك، 
اال انه ومع االســف يبدو ان احلزب 
الدميقراطــي، ال يريــد ان يلتزم مبا 
يقع على عاتقه من االتفاق، والذي 
اذا ما اســتمر على هذا احلال ولم 
يعالج فانه ســيخلف ازمة كبيرة، 
الن االحتــاد الوطنــي شــارك في 
على ضوء  االقليم،  وبرملان  حكومة 
ضرورة التزام الطرفن بهذا االتفاق، 
وبالشراكة احلقيقية في احلكومة.

 هل هناك تدخالت اقليمية ملنع 
ملدينة  كــردي  تســمية محافظ 
كركــوك، وهل ميكن ان يتســلم 
االحتاد الوطنــي هذا املنصب قبل 
في  احملافظات  مجالس  انتخابات 

العراق نيسان املقبل.   
ــ من دون شك، منذ البداية كانت 
هناك تدخــالت في قضية كركوك 
ان  اال  االن،  ومازالت مســتمرة حلد 
االحتاد الوطني شــارك في حكومة 
االقليــم احلالية شــريطة، ان يتم 
اعتمــاد محافظ جديــد لكركوك 
عــن حصة االحتــاد الوطني، ضمن 
اتفاق سياســي وقعه مــع احلزب 
الدميقراطــي، في هــذا االطار، واذا 

االتفاق  بهذا  الدميقراطي  يلتزم  لم 
فانه سيخل مبجمل االتفاقات التي 
ان  الى  االحتاد معه، اضافة  وقعتها 
ذلك سيخلق حالة من عدم الثقة 
اتفاق مقبــل بن الطرفن،  اي  في 
وهو ما ســيضر مبستقبل العالقة 

بن اجلانبن.

 العالقــة مع بغداد وظهور بوادر 
ازمة جديدة في ظــل عدم التزام 
املوازنة  االقليم بقانــون  حكومة 
وتســليم 250 الف برميل، ما هو 
موقف االحتــاد الوطنــي من هذا 

الواقع.
ــ ان من يتهرب من االلتزام باالتفاق 
االقليم وفقا  وما يقع على عاتــق 
ليــس حكومة  املوازنــة  لقانــون 
االقليم، وامنا هو احلزب الدميقراطي، 
الذي يعد الطرف الرئيسي املهيمن 
االحتاد  وان  االقليــم،  على حكومة 
الوطني واالطراف االخرى املشاركة 
في حكومــة االقليــم وحتى غير 
املشاركة، كلهم يطالبون ان يلتزم 
االقليم باالتفاق، وان تسلم حكومة 
الــى بغداد مقابل  النفط  االقليم 
امليزانية،  من  على حصته  حصوله 
االتفاق واليوافق  وان االحتاد مع هذا 
على االضرار بالعالقة مع احلكومة 
االحتادية، الذي من شأنه ان ينعكس 
سلباً على املواطنن في كردستان، 
بسبب تخفيض حصة االقليم من 
املوازنة، في حال لم يلتزم باالتفاق، 
الذي سيتسبب مجددا بخلق ازمة 
اقتصادية لالقليم، سيكون املتضرر 
االول منها املواطنن واملوظفن في 

االقليم. 

 ما هو دور االحتــاد الوطني وملاذا 
ال يضغــط إلنقــاذ االتفــاق وفقا 

لقانون املوازنة.
ــــ االحتاد الوطني ســيمارس دوره 
في الضغط باجتــاه تنفيذ االتفاق 
وقانــون املوازنــة، لــذا اعتقد بان 
االتفاق  بتنفيــذ  ســيبدأ  االقليم 
وتســليم احلصــة املقــررة الــى 

احلكومة االحتادية. 

اذا كانــت حكومــة االقليــم   
مرتبطــة بعقــود نفطيــة مــع 
الشــركات العاملية وال تستطيع 
تسليم النفط الى بغداد، اذا ملاذا 
ال متنح هــي الرواتب من صادراتها 
النفطية، التــي ارتفعت الى 500 
الــف برميــل يوماً وفقــا ألحدث 

التقارير.
ــ هذا التســاؤل وجيــه وتطرحه 
جميــع االطــراف علــى حكومة 
االقليم، التي اعتقــد بانه لم يبق 
امامهــا املزيد من الوقت لتضيعه، 
فــي املماطلة ونحن علــى اعتاب 
2020 في  قانون موازنة  مناقشــة 

مجلس النواب.

في الغد احللقة الثانية من احلوار 

قادر عزيز يبريء حكومة االقليم ويدعوها الى
التزام قانون الموازنة وتسليم النفط الى بغداد

عضو المكتب السياسي لالتحاد الوطني المشرف على مكتب االعالم.. 

قادر عزيز

االوضاع الداخلية لالتحاد 
الوطني تمر منذ مدة 
ليست بالقصيرة بمرحلة 
من االستقرار، وهناك االن 
اجماع جيد حول الية بناء 
واتخاذ القرارات المهمة، 
وهو ما ظهر جليا على 
القرارات والخطوات التي 
اتخذها االتحاد مؤخرا التي 
كانت ناجعة، من مسألة 
رئاسة الجمهورية، وصوال 
الى الحزم الثالث »االتفاق 
السياسي مع الحزب 
الديمقراطي وانتخاب ممثلي 
االتحاد لحكومة االقليم«
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بغداد _ الصباح الجديد :

اختتمــت وزارة الصحــة والبيئة 
فعاليــات معرضهــا ومؤمترهــا 
الســنوي وبحضور املسؤولني في 
الصحية  واملؤسســات  الــوزارة 
والشــركات الداعمة من القطاع 
اخلاص وبدعم وتنســيق الشركة 
العامــة لتســويق االدوية وهيئة 
املراكــز التخصصيــة وبتوافــد 

جماهيري وإعالمي فاعل. 
ونقــل الوكيــل للفني لشــؤون 
البيئة الدكتور جاســم الفالحي 
بكلمته االختتامية شكر وتقدير 
وزير الصحة والبيئة الدكتور عالء 
الديــن العلوان جلهــود القائمني 
والشــركات املشاركة واملنظمات 
الداعمة منهــا منظمة الصحة 

العاملية واليونسيف .
وبــني الوكيــل الفنــي ان املؤمتر 
واملعرض السنوي تضمن عدد من 
احملاور والتــي حرصت الوزارة فيها 
على ان تعكس القضايا التي هي 
بتماس مباشــر مع املواطن منها 
جتمع احلشــود واالمــن والتقييم 
البيئــي لواقــع تلــوث املصــادر 
اخلدمات  فــي  والتكامل  املائيــة 
القطاعيني  بــني  التخصصيــة 
العام واخلاص ومشــروع اخلدمات 
الصحية املتنقلة ونحو عراق خال 
من الثالســيميا واحلوادث املرورية 
ومرض السكري وتنظيم االسرة .

وخرجت الــوزارة من هــذا املومتر 
من  بعــدد  الســنوي  واملعــرض 
التوصيات املهمــة منها التركيز 
وبيئية  صحية  خدمة  تقدمي  على 
للحشــود واالجتاه نحــو مواكب 
امنوذجيــة ووضــع نظــام ملنــح 
إجازات صحية للمواكب اخلدمية 
املقدمة  اخلدمات  سالمة  لضمان 
للمواطنــني واحلرص علــى اجراء 
احلقيقة  واإلحصائيات  الدراسات 
في اثناء املناســبات التي تتضمن 

ووضع  للتوثيق  بشــرية  جتمعات 
اخلدمات  لتقــدمي  صحية  خطط 
وايضــا التركيــز على مشــاريع 
معاجلــة مياه الصــرف الصحي 
وإلزام  وطنيــة  اولويــة  كونهــا 
امللوثــة  واملؤسســات  الــوزارات 
لألنهــر االلتزام بإجــراء املعاجلات 
املطلوبة حســب اخلطــة التي مت 
اقرارهــا في جلنة األمــر الديواني 
٩٩ ورفع درجــة الوعي في اجملتمع 
واحلفاظ  املــاء  اهــدار  لتجنــب 
من خالل مســاعدة  البيئة  على 

اجلهــات الرقابية لرصد املقصرين 
واملطالبة بتشديد العقوبات على 
اجلهات امللوثة واإلســراع بتشريع 
الصحي وتشجيع  الضمان  قانون 
القطاع اخلــاص من خالل التحول 
من االخالء الطبي الى االستقدام 
في املؤسسات التي تقدم خدمات 
رصينة كمــا تضمنت التوصيات 
املطالبــة بتعديل قانــون التدرج 
لــذوي املهن الطبيــة والصحية 
رقم ٦ لســنة ٢٠٠٠ لفسح اجملال 
للمالكات  اوســع  عمــل  لفرص 

وآليات  ضوابط  ووضــع  العراقية 
األجنبية  العمالــة  الســتخدام 
املشاريع  في  االستثمار  وتشجيع 
الصديقــة للبيئــة . كمــا جرى 
قانون  تطبيــق  علــى  التأكيــد 
وتفعيل  البيئة  وحتســني  حماية 
دور الشــركة البيئيــة واتخاذ ما 
يلزم لدراســة مشــروع العيادات 
املتنقلة بشكل جدي كونها تسد 
املقدمة  الصحية  اخلدمات  نقص 
الوعي  ورفــع درجــة  للمواطــن 
لتجنب  الــزواج  قبل  لفحوصات 

ومكافحة  الوراثية  االمراض  زيادة 
حــاالت الــزواج خــارج احملاكــم 
واملطالبة بتعديل قانون العقوبات 
١١١ لســنة ١٩٦٩ املعــدل املادة 
٤١٧ منه بجعل اإلجهاض نتيجة 
الثالســيميا  مبرض  اجلنني  اصابة 
لالن  العقــاب  من  معفيــا  عذرا 
ومن مكنها مــن ذلك وعلى وفق 
تقريــر طبي صادر من جهة طبية 
باســتعمال  واملطالبة  مختصة 
لرصد  الكاميرات  مراقبــة  نظام 
اإلجراءات  واتخاذ  املرورية  اخملالفات 

القانونيــة املطلوبة وزيادة الوعي 
ناحية  الســكري من  حول مرض 
املبكــر  التشــخيص  اهميــة 
واســتعمال العالج األمثل واتباع 
النظام احلياتي الصحي للتعايش 
مــع املــرض وجتنــب املضاعفات 
اخلطيرة له وأخيرا رفع درجة الوعي 
اجملتمعي بأهمية تنظيم االســرة 
بحيث تكون جهودا مشتركة بني 
ومنظمات  احلكومية  املؤسسات 
الدولية  واملنظمات  املدني  اجملتمع 

العاملة في اجملال الصحي. 

السعي النجاح مشروع الخدمات الصحية المتنقلة 
وعراق خال من الثالسيميا والحوادث المرورية

في اختتام فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة السنوي

خالل تفقده المواكب الحسينية في ذي قار ..بمناسبة زيارة عاشوراء واالربعينية .

تضمن المؤتمر 
والمعرض 

السنوي عدد من 
المحاور حرصت 
على ان تعكس 

القضايا التي هي 
بتماس مباشر مع 

المواطن منها 
تجمع الحشود 

واالمن والتقييم 
البيئي لواقع تلوث 

المصادر المائية
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وزير الزراعة يؤكد منع 
استيراد التمور لوفرتها 

في االسواق المحلية

التنمية منحت 93 أجازة 
تأسيس لمشاريع صناعية 

جديدة خالل تموز

كربالء_ الصباح الجديد :
أكد وزير الزراعة الدكتور صالح احلسني منع 
اســتيراد التمور لوفرتها في االسواق احمللية 
وللحفاظ على املنتج احمللي ودعما لالقتصاد 

الوطني خالل زيارته حملافظة كربالء .
وأضاف الوزير ان هناك وفرة في انتاج التمور 
العراقية في االســواق احمللية تكفي لســد 
حاجة املواطن ممــا دفع الــوزارة الى ايقاف 
استيراد التمور االجنبية من املنافذ احلدودية 
، فضال عن متتع التمــور العراقية بجودتها 
العالية مــن الناحيــة الغذائية والصحية 
املناســبة مقارنــة بنظيرتها  واســعارها 
املســتوردة ومن اجــل منع اغراق الســوق 

باملنتجات املستوردة.
واشــار الوزير الى ان اي مــادة زراعية حتقق 
احملافظات االكتفاء الذاتي منها سيتم منع 
استيرادها ، مبينا ان هذا القرار ياتي حفاظا 
علــى احملاصيل العراقية ودعما وتشــجيعا 
النخيل  بزراعة  لالســتمرار  على  للفالحني 
الى دعم  ، اضافة  والتمسك ببســاتينهم 
االقتصاد الوطني من خــالل توفير العملة 

الصعبة ومنع خروجها الى خارج البلد.
يذكر ان وزارة الزراعة اعلنت في وقت سابق 
عــن منع اســتيراد ) 16 ( محصــوال زراعيا 
و)3( منتجات حيوانية لوفرتها في االسواق 

احمللية .
بعد ذلك اطلع الوزير على مزرعة فدك إلكثار 
فســائل النخيل في كربالء ، واســتمع الى 
شرح مفصل من قبل القائمني على املزرعة 
حول االصنــاف املنتخبة واملســاحات التي 
متت زراعتها وطرق الــري والدعم املقدم من 
وزارة الزراعة للمشــروع فضال عن التقنيات 
العلمية من الزراعة ، مؤكدا على مخاطبة 
املنافذ احلدودية ملنع دخول التمور املستوردة 
بســبب وفرتها محليا وأن الوزارة ســتقوم 
مبنع دخول أي منتج يلبي حاجة الســوق مع 

األخذ بنظر االعتبار الروزنامة الزراعية . 
واشــار الوزير الــى اخلطــط الفعالة التي 
اعتمدتها الــوزارة من خالل منع اســتيراد 
البيض والدجاج ، مشــددا على عزم الوزارة 
املضي بخططها ومتابعة األســواق احمللية 
ومد يد العــون للفالحني مــن أجل حتقيق 
اجلــوى االقتصاديــة املناســبة لهم ودعم 

االقتصاد الوطني.

بغداد _ الصباح الجديد :
الصناعية  للتنمية  العامة  املديرية  منحت 
أحدى شركات وزارة الصناعة واملعادن أجازات 
تأســيس وقطع أراضي إلنشــاء مشــاريع 
صناعية جديدة خالل شهر متوز املاضي. وقال 
مدير عام املديرية املهندس ســالم ســعيد 
أحمد أن املديرية منحت )93( أجازة تأسيس 
خالل الشهر املذكور وقد سجلت الصناعات 
الغذائية أعلى نسبة بواقع )32( أجازة فيما 
احتلت محافظــة بغداد املرتبة أألولى بعدد 
األجــازات املمنوحــة والبالغــة )17( أجازة 
تليهــا محافظة البصرة بعــدد )12( اجازة 
ومحافظتــي بابل وكركوك بعدد )11( أجازة 
لكل منهما . واضاف املدير العام أن املديرية 
خصصت قطع أراضي النشاء املشاريع بعدد 
)35( مشروعا ومنحت )10( شهادات أكمال 
تأسيس للمشاريع الصناعية التي استوفت 
الشــروط املطلوبة ، مؤكدا حرص واهتمام 
املديرية على مجريات سير العمل في مواقع 
احتياجات كل  ومعرفة  الصناعية  املشاريع 
الدورية  مشروع من خالل عمل الكشوفات 
التــي تقوم بهــا اللجان الفنيــة اخملتصة 
الصناعية  املشاريع  وجلميع  بشكل مكثف 

حيث مت كشف )375( مشروعا صناعيا.
واشــار املدير العام إلــى أن املديرية قامت 
بتجديــد هويات املشــاريع الصناعية بعدد 
)90( هوية اضافة الــى التعاون مع اجلهات 
االخــرى لغــرض اإلعفاء من رســم املهنة 
أو إيصــال التيار الكهربائــي لنحو )1317( 
مشــروعا صناعيا أضافة إلــى منح )823( 
تقديــر حاجة وإعــادة مفعــول )5( أجازات 
واتخــاذ االجراءات القانونيــة ونقل امللكية 

بواقع )120( اجراء قانونيا .
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تواصــل الهيئــة العامــة للمياه 
االهداف  لتحقيق  سعيها  اجلوفية 
املطلوبة من خالل السعي للوصول 
الى اعلى النســب في اعمال حفر 
االبــار ونصب طواقــم الضخ في 
جميــع احملافظــات خدمــًة منها 
تعانــي من ظاهرة  التي  للمناطق 
شــحة املياه وتوفيــره للمواطنني 
، واســتعمال املياه فــي اعمالهم 
اليوميــة اخملتلفــة ، اضافــة الى 
لالغراض  اجلوفية  املياه  اســتغالل 
اخلضراء  الرقعة  توسيع  و  الزراعية 
فــي مناطق واســعة مــن بلدنا ، 
وكانت حصيلة هــذه اجلهود اجناز 
)70 ( بئــرا مائية خالل شــهر آب 
املاضي اضافة الى فحص )51( بئرا 

وكذلك صيانة )34( طاقم ضخ .

واوضح املصدر اإلعالمي في الهيئة 
إن أهم اآلبار التي مت اجنازها هي )4( 
آبار في محافظة بغداد اضافة الى 
العاملني في  ابار بجهود  فحص)5( 
مشــروع بغداد فرقتــي حفر )50( 
و)78( مثل  بئري الفرقة التاســعة 
/ بطرية خفيفــة 37  وبئر الفرقة 
التاســعة / آمرية املدفعية وبعمق 
)19( مترا لكل بئر منها ملســاندة 
املنطقة  في  العســكرية  القوات 
لالغراض  امليــاه  من  واالســتفادة 
اليوميــة اخملتلفــة ، وكذلــك بئر 
وزارة املــوارد املائيــة /4 بعمق )26( 
متــرا لالســهام في توفيــر املياه 
لســقي احلدائق اضافــة الى زيادة 
املياه  واســتغالل  اخلضراء  الرقعة 
اجلوفية لالغراض اليومية والزراعية 

اخملتلفـة .
الفنية  املــالكات  باشــرت  كمــا 
والهندســية في الهيئة / مشروع 
واســط بحملة حفر ابار بســاتني 

بــدرة ، حيث اكــدت الهيئة على 
ابار بساتني قضاء بدرة للنفع  اجناز 
العام للمواطنني اصحاب البساتني 
التــي يكثر  الزراعيــة  واالراضــي 
فيها زراعــة النخيل وتلبية لكثرة 
الطلبات بحفر االبار التي تقدم بها 

املستفيدين في القرى .
ونظــرا الهميــة امليــاه التي تعد 
عصب للحياة ومن اهم مقوماتها 
كثفــت الهيئــة جهودهــا وذلك 
باملباشــرة بتنفيذ )35( بئرا بجهود 
فرقة حفر )74( العاملة في مشروع 
واسط في قضاء بدرة ، حيث تقدر 
الكلية للبســاتني في  املســاحة 
هذا القضاء نحــو )3000( دومن وقد 
مت اجنــاز )6( ابــار في هــذه احلملة 
من مجموع )35( بئــرا في مناطق 
متعددة من احملافظة منها منطقة 
نهير وعرفات )قنبر بيك ســابقا ( 
و الكمكميــة وقريــة جعفر بيك 

وغيرها من القرى .

وبعد اجراء العديد من الدراســات 
الهيدروجيولوجيــة عــن طريــق 
وحتديد  اخملتصــة  احلقلية  الفــرق 
املباشرة  متت  االبــــار  اماكـــــن 
بحفرها وباعماق )60( مترا لكل بئر 
وبانتاجيـــــة تتراوح ما بني )5 – 8 
( لتر/ ثا ونسبـــة االمـــالح لهذه 
االبار تتراوح ما بني )3000 – 4500 ( 

مايكروموز / سم ، 
وقد تضمنــت هذه االعمال فحص 
ونصــب طواقم الضخ املناســبة 
حرصــاً من الهيئة على تشــجيع 
املزارعني وتزويد بســاتينهم باملياه 
الكافيــة لزراعــة النخيــل التي 
تنتج انواع عديدة من التمور دعما 
لالقتصــاد الوطنــي لبلدنا العزيز 
بصــورة عامة ومحافظة واســط 
بصورة خاصة والتأكيد على توفير 
هــذه التمور وجعلهــا في متناول 
املواطنــني ودعــم اســعارها في 

االسواق احمللية .

تقرير

الهيئة العامة للمياه الجوفية تحفر )70( بئرا

بغداد _ الصباح الجديد :
املدني  الطيــران  ســلطة  أعلنت 
االجواء  سياســية  عــن  العراقي 
املفتوحــة فــي مطــاري بغــداد 
والنجف االشــرف والذي ياتي ذلك 
مبناسبة زيارة عاشوراء واالربعينية 
لألمــام احلســني ) عليه الســالم 
( .  وبينــت ســلطة الطيــران  أن 
ذلــك اإلجراء يتضمــن حرية )3،4( 
الطيران جلميع  حريــات  من  فقط 
شــركات الطيــران العاملــة في 

العــراق للفتــرة 3/9/2019 ولغاية 
عاشوراء  زيارة  ملناسبة   17/9/2019
 4/10/2019 وكذلــك للفترة مــن 
ملناســبة   5/11/2019 ولغايــة 
الزيــارة االربعينيــة .  يذكــر بأن 
ســلطة الطيران املدنــي العراقي 
تسهم وبشــكل فاعل في تقدمي 
التســهيالت واإلمكانــات خملتلف 
شركات الطيران الراغبة بزيادة عدد 
رحالتها اجلوية للعراق خالل شــهر 

محرم احلرام ألداء مراسم الزيارة. 

كاظم العبيــدي 
يتابــع محافظ ذي قــار عادل 
الدخيلــي وبشــكل مباشــر 
االمنية  اخلطــة  ســير  يوميا 
لشــهر محــرم احلــرام فــي 
مختلف املناطــق برفقة مدير 
وعدد  احملافظــة  عام شــرطة 
خالل  ،من  االمنية  االجهزة  من 
احلسينية في  املواكب  تفقده  
االخرى  واملناطق  احلبوبي  شارع 
احلسينية  الشعائر  تؤدي  التي 

بكل انسيابية.
و أطلع الدخيلي، على انتشــار 
ونقــاط  األمنيــة  القــوات 

التفتيش ، 
جهود  اســتنفار  على  مشدداً 
الدوائــر  و  األمنيــة  القــوات 
الظــروف  وتامــني  اخلدميــة 
املشــاركني  حلماية  املالئمــة 
في احياء الشــعائر احلسينية 

وضمان سالمتهم 
 كما شارك احملافظ استعراض 
املواكب احلســينية مبناســبة 
احلرام  السابع من محرم  ذكرى 
مــن مجالس  عــدداً  وحضر   ،

  . احملافظة  فــي  املقامة  العزاء 
من جهة اخــرى أعلن محافظ 
ذي قــار عــادل عبد احلســني 
االستمارة  إطالق  عن  الدخيلي 
 )80( على  للتقدمي  اإللكترونية 
دوائر  ضمــن  وظيفية  درجــة 
االجتماعية  والشــؤون  العمل 
الرعاية  واملوزعة علــى هيئة   ،

ذوي االحتياجات االعاقة ومركز 
التدريب املهني واملركز الوطني 

للصحة والسالمة .
فــي تصريح  احملافط   ولفــت 
التقدمي  ان  إلى  اجلديد  للصباح 
علــى تلك الدرجات ســيكون 
عــن طريق االســتمارة التي مت 
إطالقها على املوقع الرســمي 

إن  ، مضيفا  احملافظــة  لديوان 
)80( درجــة وظيفية شــاغرة 
املالك  حركــة  ضمن  توّفــرت 
)احلــذف واالســتحداث( وعلى 
املالك الدائم فــي دوائر العمل 
والشــؤون االجتماعيــة فــي 
 62 بواقــع  تتــوزع  احملافظــة 
درجة لهيئــة ذوي االعاقة و15 
درجة لدائــرة العمل والتدريب 
املهني و3 درجات لقسم املركز 
الوطنــي للصحة والســالمة 
املهنيــة  . واشــار احملافظ الى 
ان تلك الدرجات ســتعلن عن 
طريق املوقع الرســمي لديوان 
اعتمــاد  وســيتم  احملافظــة 
خاصة  الكترونيــة  اســتمارة 
للمتقدمني أعدت لهذا الغرض  
، مشدداً على العمل على وفق 
في  بها  املعمــول  الضوابــط 
التعيني والصــادرة من االمانة 

العامة جمللس الوزراء ، 
الفتا إلى تشكيل جلنة لإلشراف 
والفرز  التقــدمي  علــى ســير 
الذي  بالشــكل  للمتقدمــني 

يضمن عدالتها وشفافيتها.

سلطة الطيران المدني : اإلعالن  
عن سياسية االجواء المفتوحة  

الدخيلي يؤكد نجاح الخطة االمنية لشهر محرم

املقر الرئيسي لوزارة الصحة »ارشيف«
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
أفاد مســؤول رفيع في وقت متأخر من امس السبت 
، بــأن إدارة الرئيــس األمريكي دونالــد ترامب تفكر 
في القيام مبزيد من تقليص احلد األقصى الســنوي 

لالجئني الذين تقبلهم الواليات املتحدة.
وقال املســؤول للصحفيني امس السبت، إن ترامب 
لم يتخذ بعد أي قرارات، ولم يلتق بعد كبار مسؤولي 
اإلدارة ملناقشة احلد األقصى الذي يتم حتديده سنويا 

بحلول نهاية سبتمبر.
وأضاف املســؤول أن إعادة توطــني الناس في أماكن 
قريبة من أوطانهم يعد اســتخداما أفضل ألموال 
دافعي الضرائب، إذ تــرى إدارة ترامب أن إعادة توطني 
الالجئني في اخلــارج أكثر فعالية من حيث التكلفة 

من نقل الناس إلى الواليات املتحدة.
من جهتها ذكرت صحيفة »نيويورك تاميز« األمريكية 
في تقرير لها أن كبار املســؤولني سيدرسون خيارات 
خالل اجتماع يعقد يــوم الثالثاء القادم قد تتضمن 
إنهاء البرنامج   بشكل فعلي أو تقليص احلد األقصى 

بشكل كبير.    
وكان ترامــب قد قلص منــذ توليه الرئاســة عدد 
الالجئني الذين يتم الســماح لهم بدخول الواليات 
املتحدة في قرارات انتقدتها جماعات حقوق اإلنسان 

وخبراء األمن القومي.
وفــي العام املاضــي حــددت اإلدارة األمريكية احلد 

األقصى لبرنامج الالجئني بثالثني ألف الجئ من 

الصباح الجديد ـ وكاالت :
ارتفعــت حصيلة ضحايا إعصــار »دوريان« في جزر 
الباهاماس إلى 43 قتيال، بحســب تقارير وســائل 

إعالم.
ونقلت قناة »إن بي ســي« األمريكية عن ممثل رئيس 
وزراء جزر الباهاماس، هوبرت مينيس امس السبت، 
قولــه إن عدد ضحايا اإلعصار وصــل إلى 43 قتيال، 
مشيرا إلى أن »العدد مرشح للزيادة بشكل كبير«.

وذكرت صحيفة »واشنطن بوست« األمريكية أن 35 
شخصا لقوا حتفهم في اإلعصار بجزر أباكوس و8 
في جزر غراند باهاماس شــماال، وما زالت عمليات 

البحث واإلنقاذ مستمرة.
وكان املركز األمريكــي الوطني لرصد األعاصير، قد 
أكد أنه علــى الرغم من التراجــع التدريجي لقوة 
اإلعصار، لكنــه من املتوقــع أن يحافظ على قوته 

خالل األيام املقبلة.
وســبب اإلعصــار »دوريان« دمــارا هائــال في جزر 
الباهاماس، إذ أظهرت لقطات مصورة من اجلو فوق 
جزيرة أباكو الكبرى أحيــاء غمرتها مياه الفيضان 

ومباني مهدمة وقوارب منقلبة.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
كوريــة  اعــالم  وســائل  أعلنــت 
شمالية أن بيونغ يانغ عينت جنراال 
متخصصــا فــي املدفعيــة قائدا 
جليشــها ما يعني بحســب خبراء 

احتمال تطوير أسلحة جديدة.
وذكــرت وكالــة األنبــاء الكوريــة 
الشــمالية  امــس االول اجلمعة أن 
باك جونغ شون عني »رئيسا ألركان 
مشيرة  الكوري«  الشــعبي  اجليش 
إلــى ان القرار أعلن خــالل اجتماع 
شارك فيه الزعيم الكوري الشمالي 

كيم جونغ اون.
وكان قبــال القائد األعلى لســالح 
املدفعيــة وترقيته قد تترجم بإعادة 
بيونغ يانغ االســتثمار فــي تطوير 
أســلحة جديدة كما قــال الباحث 

الشــمالي  الكوري  أهن شــان-ايل 
الذي انتقل إلى اجلنوب. وقال »يجب 
التذكيــر بأن باك رافــق كيم خالل 
اجلديدة«.  التجارب الختبار أسلحته 
وأضاف »بتوليه رئاســة اجليش من 
املرجح أن تعطي بيونغ يانغ األولوية 
لســالح املدفعية إضافة إلى تطوير 

إلى  بــاك  وكان  أســلحة جديدة«. 
جانــب كيم عندما اختبــرت كوريا 
»صواريخ  املاضي  الشهر  الشمالية 

تكتيكية موجهة من نوع جديد«.
وكان حاضرا أيضــا عندما اختبرت 
بيونغ يانغ في متوز »منظومة مطورة 
حديثــا الطــالق صواريــخ موجهة 

الثقيــل«  العيــار  ذات  ومتعــددة 
كما ذكــرت وكالة االنبــاء الكورية 
وصفت  سيول  وكانت  الشــمالية. 
هــذه األســلحة بأنهــا »صواريخ 
يحق  ال  املــدى«  قصيرة  بالســتية 
للشــمال اختبارها وفقــا لقرارات 
العقوبات  تفصل  التي  املتحدة  األمم 

املفروضة على بيونغ يانغ.
وكانــت بيونــغ يانغ وصفــت هذه 
التجربــة بانهــا حتذير لواشــنطن 
وسيول اللتني جتريان مناورات سنوية 
تقول بيونــغ يانغ إنهــا جتربة لغزو 

أراضيها.
خلفية  علــى  اخلطوة  هــذه  وتأتي 
بــني  التفــاوض  عمليــة  وصــول 
واشنطن وبيونغ يانغ حول برنامجي 
كوريا الشمالية النووي والبالستي.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلــن التلفزيــون احلكومي 
االســتعدادت  أن  الروســي 
بدأت الســبت لتبادل أسرى 
ونشر  وأوكرانيا،  روســيا  بني 
تغادر سجن  لقطات حلافالت 

ليفورتوفو في موسكو.
اإلخبارية  الشــبكة  وأعلنت 
أن »احلافــالت   »24 »روســيا 
في  ليفورتوفو  سجن  غادرت 
لتبادل  االســتعدادت  إطــار 
مراسلون  شــاهد  أســرى«. 
حافلتني  برس  فرانس  لوكالة 
تغادران وســط حماية كبيرة 

الذي  الســجن  للشــرطة، 
يخضــع إلجــراءات أمنيــة 

مشددة.
وكان الرئيــس فالدميير بوتني 
اعلن اخلميس املاضي أن تبادال 
»كبيرا« لألسرى سيجري بني 

البلدين دون حتديد موعد.
سيكون  االجراء  هذا  إن  وقال 
»خطوة كبيــرة نحو تطبيع 
البلديــن  بــني  العالقــات« 
الســابق  املمثل  وصول  بعد 
فولودمييــر زيلينســكي إلى 

سدة احلكم في أيار.
صعوبة  تالقي  موسكو  لكن 

فــي االتفــاق مــع كييــف 
الذين  األســرى  أسماء  على 

ستشملهم هذه العملية.
ذكــر  املاضــي  واألســبوع 
االعــالم أن عمليــة تبــادل 
باتــت وشــيكة وأن بعــض 
نقلوا  االوكرانيني  الســجناء 
ســجن  إلى  ســجنهم  من 

ليفورتوفو في موسكو.
 لكن يبدو أن االســتعدادات 

توقفت.
وأشــهر ســجني أوكرانــي 
الناشــط  فــي روســيا هو 
أوليغ سينتسوف  السياسي 

)43 عامــا( الــذي اوقف في 
بالسجن  عليه  وحكم   2014
20 عامــا في معســكر في 
املنطقة الروســية القطبية 
لهجمات  »التحضير  بتهمة 
إرهابية« بعد ضم موســكو 

لشبه جزيرة القرم.
الذين  اآلخرين  السجناء  وبني 
قد تتــم مبادلتهم 24 بحارا 
روســيا  أســرتهم  أوكرانيا 
قبالة شــبه جزيرة القرم في 
أخطر  فــي  الثاني  تشــرين 
مواجهة مباشرة بني البلدين 

منذ سنوات.

الواليات المتحدة تغلق 
أبوابها رويدا في وجه 

الالجئين

43 قتيال في الباهاماس 
جراء »دوريان« والعدد مرشح 

لالرتفاع

تعيين خبير في المدفعية قائدا  لجيش كوريا الشمالية بدء االستعدادات لتبادل أسرى بين روسيا 
وأوكرانيا في اتجاه لتطبيع االعالقات

متابعة ـ الصباح الجديد :

قــال اجليش اإلســرائيلي امس 
الســبت إن القوات اإلسرائيلية 
مواقــع حلركة حماس  قصفت 
الفلسطينية في قطاع غزة بعد 
إطالق صواريخ على إسرائيل من 

اجلانب الفلسطيني.
ليالً  النار  إطــالق  تبادل  وحصل 
فلسطينيني  شابني  مقتل  بعد 
بنيران إسرائيلية خالل صدامات 
بالقرب من السياج العازل الذي 
يفصل إســرائيل عن قطاع غزة 
اخلاضــع للحصار اإلســرائيلي 

منذ أكثر من 10 سنوات.
وفــي وقــت متأخر مــن ليلة  
االول اجلمعــة، أطلقت  امــس 
»خمس قذائف مــن قطاع غزة 
بيان  باجتاه إســرائيل«، بحسب 
متحدث  وقال  اجليش.  عن  صادر 
عســكري إنها »ســقطت في 
البالد« على  حقول في جنــوب 

احلدود مع اجلانب الفلسطيني.
وردًا على ذلك، قــال اجليش في 
ودبابة قصفتا  إن »طائــرة  بيان 
أهداًفا حلماس في شمال قطاع 
غزة، مبــا في ذلك موقًعا ومواقع 

عسكرية«.
لم تقع إصابات في إســرائيل أو 
قطاع غزة الفقير واحملاصر والذي 
تســيطر عليه حركــة حماس 

اإلسالمية.
وأثــار إطــالق سلســلة مــن 
القذائــف الصاروخيــة  في اب 
إسرائيلية  غارات  تلتها  من غزة 
واشتباكات على احلدود مخاوف 
حماس  بــني  التصعيــد  مــن 
وإســرائيل، قبــل االنتخابــات 
املقررة  اإلسرائيلية  التشريعية 

في 17 أيلول.
فلسطينيون  مســؤولون  وقال 
فــي قطاع الصحــة إن القوات 
اإلســرائيلية قتلــت بالرصاص 
أحدهما  فلســطينيني  صبيني 
يبلغ من العمــر 14 عاما خالل 

بني  احلــدود  على  احتجاجــات 
قطاع غزة وإسرائيل امس االول 

اجلمعة.
وأضاف املســؤولون أن القتيلني 
همــا خالــد الربيــع )14 عاما( 
وعلي األشــقر )17 عاما( فضال 
عن إصابــة 70 آخرين منهم 38 

مصابا بالرصاص احلي.
أطلقت  وبعد بضــع ســاعات 
خمــس قذائف مــن قطاع غزة 
جتــاه إســرائيل وأكــد اجليش 
إطالق  بعــد  ذلك  اإلســرائيلي 
صفــارات اإلنــذار فــي بلــدة 
ســديروت احلدودية اإلسرائيلية 
وقريتني قريبتني بعد فترة وجيزة 

من منتصف الليل .
اإلعــالم  وســائل  وذكــرت 
اإلســرائيلية أن صاروخا سقط 
في منطقة مفتوحة ولكن لم 

يسفر ذلك عن سقوط جرحى.
عســكري  متحــدث  وقــال 
إســرائيلي إن إسرائيل قصفت 
من  عددا  والطائــرات  بالدبابات 
األهــداف العســكرية التابعة 
حلركــة حماس فــي قطاع غزة 
الشــمالي. وصرح مســؤولون 
لم  الهجمات  بأن  فلسطينيون 

تؤد إلصابات.
وقال املتحــدث إن القوات التي 
تدافع عن احلــدود واجهت أكثر 

في  متظاهر  آالف  ســتة  مــن 
العديد من املواقع على السياج 
بعضهم  ورشــقها  احلــدودي 

بعبوات ناسفة وقنابل حارقة.
من  متكنوا  البعــض  أن  وأضاف 
احلدودي  الســياج  عبر  التسلل 
يعودوا  أن  قبــل  وجيــزة  لفترة 
للقطاع وأن القوات اإلسرائيلية 
ردت بوســائل تفريــق مثيــري 
الشــغب. ولم يعلــق املتحدث 

على سقوط القتيلني.
األسبوعية  االحتجاجات  وبدأت 
منــذ 18 شــهرا حتت شــعار 
الكبــرى«  العــودة  »مســيرة 
األمني  احلصــار  إلنهاء  للدعوة 

ومصر  إســرائيل  تفرضه  الذي 
على القطــاع وللمطالبة بحق 
ألرض  الفلســطينيني  عــودة 
أجبروا  أو  فروا  التي  أســالفهم 
على الفرار منها خالل قيام دولة 

إسرائيل في عام 1948.
وســعى مســؤولون من مصر 
للحفاظ  املتحــدة  واألمم  وقطر 
على الهــدوء على احلــدود في 

األشهر املاضية.
فــي قطاع  ويقول مســؤولون 
الصحــة بغــزة إن نحــو 210 
فلســطينيني قتلــوا منذ بدء 
آذار  مــارس  في  االحتجاجــات 

.2018

قتــل جندي  الفترة  ذات  وفــي 
قنــاص  برصــاص  إســرائيلي 
وقتل  احلدود  على  فلســطيني 
آخر خالل عملية توغل ســرية 

إسرائيلية في القطاع.
واحتلــت إســرائيل قطاع غزة 
فــي 1967 ثم ســحبت قواتها 
في  هنــاك  من  واملســتوطنني 

.2005
وتقول إن احلصار األمني ضروري 
لوقف وصول أسلحة إلى حركة 
)حماس(  اإلســالمية  املقاومة 
التــي خاضت معها ثالث حروب 
عليها  الصواريخ  آالف  وأطلقت 

على مدى العقد املنصرم.

سقوط جرحى اثر استعمال الرصاص الحي

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيلتقي مسؤولين إيرانيين

إسرائيل تقصف غزة بعد قتل فلسطينيين
 خـالل احـتـجـاج عـلـى حـدودهـا

إسرائيل قصفت 
بالدبابات والطائرات 

عددا من األهداف 
العسكرية 

التابعة لحركة 
حماس في قطاع 

غزة الشمالي. 
وصرح مسؤولون 

فلسطينيون بأن 
الهجمات لم تؤد 

إلصابات
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روحاني في احدى املنشأت النووية »ارشيف«

شؤون عربية ودولية

متابعة ـ الصباح الجديد:

أجهزة متطورة  إيران تشغيل  بدأت 
إلى  إنتاجها  املركزي سيؤدي  للطرد 
زيادة مخــزون اليورانيــوم اخملصب، 
حسبما أعلن امس السبت الناطق 
باســم منظمــة الطاقــة الذرية 

اإليرانية بهروز كمالوندي.
بالتفصيــل  كمالونــدي  وحتــدث 
املرحلة  تدابيــر  عــن  للصحافيني 
اجلديــدة خلطة خفــض التعهدات 
التي قطعتها إيران لالسرة الدولية 

بشأن أنشطتها النووية.
وشــدد علــى أن التعهــدات التي 
»الشــفافية«  إيران حول  قطعتها 
»لن  النوويــة  أنشــطتها  بشــأن 

تتغير«.
وقال في مؤمتر صحافي في طهران 
والدخول  باملراقبة  يتعلــق  ما  »في 
)الوكالة الدولية( ،وليكون كل شيء 
االلتزام  إيــران  ســتواصل  واضحا، 

بالشفافية كما كانت من قبل«.
وأضاف أن املنظمة بدأت تشــغيل 
عشــرين جهازا من نــوع »آي آر4-« 
وعشرين جهازا آخر من نوع »آي آر-
6«، بينما ال يســمح االتفاق النووي 
املوقع فــي 2015، إليــران في هذه 

اخملصب  اليورانيوم  بإنتــاج  املرحلة 
ســوى بأجهزة للطــرد املركزي من 

اجليل األول )آي آر1-(.
تســريع  األجهزة  هذه  شــأن  ومن 
انتــاج اليورانيــوم اخملصــب وزيادة 
مخــزون البالد الــذي يتخطى منذ 
متوز املستوى احملدد في االتفاق )300 
كغ( املبرم بني اجلمهورية االسالمية 
ومجموعــة اخلمــس + 1 )الصــني 
والواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا 

وروسيا وأملانيا(.
وفــي أيــار بــدأت إيــران بخفض 
تعهداتهــا مبوجب هــذا االتفاق ردا 
االنسحاب منه  واشنطن  قرار  على 

وإعادة فرض عقوبات على طهران.

وأعلــن الرئيــس اإليرانــي االربعاء 
خطة  في  الثالثة  املرحلــة  املاضي 
املنظمة  بأمر  ايران  خفض تعهدات 
القيود عن األبحــاث والتطوير  رفع 

في اجملال النووي.
باملقابــل أعلنت الوكالــة الدولّية 
للطاقــة الذّريــة مســاء اجلمعة 
أّن وكيــل مديرهــا العــام، توّجه 
إلى طهــران امس الســبت للقاء 
مسؤولني إيرانّيني كبارا اليوم األحد 
في الثامن من أيلول »، مع استمرار 
املتحدة  والواليات  إيــران  بني  التوّتر 
بــني طهران  النووي  االتفــاق  حول 

والقــوى الكبرى. وأوضحت الوكالة 
أّن »هــذه الزيــارة تنــدرج في إطار 
التواصل القائم بني الوكالة الدولية 
للطاقــة الذّرية وإيران«، مضيفًة أّن 
هذا األمر يشــمل عملّية »التحّقق 
واملراقبــة التي تقوم بهــا الوكالة 
في إيران مبوجــب« اّتفاق فيينا حول 

البرنامج النووي اإليراني.

ووّقــع االتفاق املذكــور العام 2015 
بني إيران ومجموعة الدول الســّت 
والصني  املتحدة  )الواليــات  الكبرى 
وروســيا وبريطانيا وفرنسا وأملانيا(، 
ونّص على رفع قسم من العقوبات 
التي كانت تستهدف طهران مقابل 

التزامها عدم حيازة سالح نووي.
ورّداً على االنســحاب األميركي من 

قدرة  وعــدم   2018 العــام  االّتفاق 
في  مســاعدتها  على  األوروبيــني 
باشــرت  العقوبات،  على  االلتفاف 
طهران في متّــوز عدم الوفاء ببعض 
التزاماتهــا التي نّص عليها االّتفاق 
وتُهّدد بالتنّصل من تنفيذ التزامات 
شــّددت  الســياق،  هذا  في  أخرى. 
»الدور  علــى  األوروبية  املفّوضيــة 

الرئيسي« للوكالة الدولية للطاقة 
الذّريــة في مراقبة أنشــطة إيران 
النووّية، مبديًة »قلقها الشــديد« 

إزاء خفض طهران التزاماتها.
وقالت املتحّدثة باســم املفّوضية 
مايــا كوســيانيتش خــالل مؤمتر 
صحافي إّن للوكالة »دوراً رئيســياً، 
فــي املراقبة والتحّقــق من تنفيذ 
إيــران التزاماتهــا النووّية« مبوجب 

اّتفاق العام 2015.
وأضافــت املتحّدثة »الحظنا بقلق 
كبير هــذا اإلعالن الــذي أصدرته 
إيران«، داعيًة طهران إلى »التراجع« 
و«عــدم اّتخــاذ أّي إجــراء آَخر قد 
يقّوض« االّتفاق. وفي تقريرها األخير 
بشــأن البرنامج النــووي اإليراني، 
فــي 30 آب ، قالت الوكالة الدولية 
إّنها تُواصل عملها  للطاقة الذّرية 
في مجال التحّقــق، عبر كاميرات 
الوكالة  لكــّن  ميدانّية.  وزيــارات 
ذّكــرت بــأّن أنشــطتها الرقابّية 
»تتطلب تعاوناً كامالً وتفاعلّياً من 
جانب إيــران«. وأعلنــت إيران امس 
اجلديدة  إجراءاتها  تفاصيل  السبت 
املّتصلة بخفــض التزاماتها الواردة 

في االّتفاق النووي.
الرئيــس اإليراني  وبذلــك، يكــون 
حســن روحاني قد دّشــن املرحلة 
التزامات  تقليص  الثالثة من خّطة 

طهــران النووّية. وحتّدث روحاني عن 
»توســيع مجال األبحاث والتطوير 
الطرد  وأنواع مختلفة مــن أجهزة 
املركــزي، وكّل ما نحتــاج إليه من 

أجل تخصيب« اليورانيوم.
وزيرة خارجّية  باســم  املتحّدث  ورّد 
االحّتاد األوروبــي كارلوس مارتن رويز 
»إّننا نعتبر  دي غورديخويال اخلميس 
)مع  األنشــطة غير متوافقة  هذه 
النووي(، وفي هذا الســياق  االّتفاق 
نحّض إيران علــى التراجع عن هذه 
اخلطــوات واالمتناع عن أّي خطوات 

إضافّية تقّوض االّتفاق النووي«.
مــن جهتــه، قــال رئيس الــوزراء 
نتانياهــو  بنيامــني  اإلســرائيلي 
اخلميــس املاضي »ليــس هذا وقت 
إجراء محادثات مع إيــران، إّنه وقت 
تشــديد الضغط« على اجلمهورية 
اإلســالمّية. واعتبر وزيــر اخلارجية 
األميركي مايــك بومبيو من جهته 
امــس االول اجلمعة، أّن قــرار إيران 
خفض التزاماتها الواردة في االّتفاق 
النــووي في شــكٍل أكبــر هو أمر 

»مرفوض«.
وقــال بومبيو »أعلنــوا )اإليرانّيون( 
أّنهــم ســيواصلون القيــام مبزيد 
من األبحــاث والتطوير ألنظمتهم 
العســكرية النووّيــة. هــذا أمــر 

مرفوض«.

تقرير

إيران تبدأ تشغيل أجهزة متطورة للطرد المركزي لليورانيوم المخصب
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بغداد ـ الصباح الجديد:

كشــفت اللجنة املالية النيابية 
األصفــار  دراســة حلــذف  عــن 
انها  اال  الوطنيــة،  العملــة  من 
اســتبعدت تطبيقها في الوقت 

الراهن السباب عدة.
الصفار  احمد  اللجنة  وقال مقرر 
في تصريــح صحافي، ان »مقترح 
حــذف االصفــار كان قــد جرى 
إلى  النــواب  مــن مجلس  رفعه 
اللجنــة املالية البرملانية من اجل 
دراســة تغيير العملــة الوطنية 
وبجميــع فئاتها وطبــع عمالت 
الدراســة  لكن  جديــدة،  نقدية 
األولية أظهرت ان التكاليف التي 

يحتاجها املشروع كبيرة«.
واضــاف ان »عجــز املوازنة لهذا 
العــام وديــون العراق مــن اهم 
األســباب التي ستؤدي إلى تأخير 
حــذف االصفار )ثالثــة اصفار(«، 
قامت  املالية  »اللجنــة  ان  مبينا 
بتكليــف جهــات متخصصــة 
بدراســة  النقدية  بالسياســة 
املشروع دراســة دقيقة لتقدميها 
الى اللجنة املاليــة ليجري وضع 
اخلطوط الرئيســة لهذا املشروع 
لســنوات  بداياته  تعــود  الــذي 

ماضية«.
واشــار الصفــار الــى ان »حذف 
االصفــار يعــد مشــروعا ذو اثار 
نفســية اكثر من كونها فعلية، 
ذلك أن املواطن سيشعر ان أمواله 
متوافقة مع مســتلزمات حياته 
وحركة العرض والطلب ومساوية 

للعملة الصعبة«.
وكانت اللجنة املالية في مجلس 
املاضي،  آب  نهايــة  قالت  النواب، 
أن »هنــاك توجه إلعــادة العمل 
كانت  التــي  املعدنية  بالعملــة 

تســتعمل على مــدى عقود في 
البالد«.

وأكــدت علــى اهمية اســتباق 
عملية ســك العملــة املعدنية 
من  األصفــار«  »حــذف  بخطوة 
العمــالت احلالية لتكــون هناك 
قيمة للفئات النقدية الصغيرة. 

القدو،  اللجنــة حنني  وقال عضو 
والنقاشات مع  اللقاءات  أن »خالل 

املسؤولني في البنك املركزي أكدنا 
على ضرورة إعادة العمل بالعمالت 
املعدنية والتي كان تســتعمل في 
العراق خــالل العقود املاضية، بدال 
عن الورقية التــي تتعرض للتلف 
وتطبع بكميات كبيرة مرة أخرى«.

الفئات  »اســتعمال  إن  وأضــاف، 
للتداول يعطي  ونزولهــا  املعدنية 
قيمة اعتبارية للعملة«، مشــيرا 

الى ان »أســعار صرف عمالت عدد 
من دول اجلوار مرتفعــة جدا أمام 
الــدوالر، ومــع هذا جنــد أن لديها 
عملة معدنية بهدف احلفاظ على 
العملــة وعدم احلاجــة الى طلب 
املزيد من األوراق النقدية خصوصا 

ذات الفئات الصغيرة«.
وأعــرب القدو عن اســتغرابه من 
سياسة البنك املركزي التي ال حتبذ 

طرح العمالت املعدنية للتداول في 
السوق العراقية.

مــن جانبه، أبــدى عضــو املالية 
اســتعداد  الوائلي  ماجد  النيابية 
اللجنة إلعداد أي تشــريع يطلبه 
البنك املركزي والذي ميكن أن يفيد 
االقتصاد والسوق العراقية مبا فيه 

تداول العمالت املعدنية.
اما عضــو اللجنــة املالية أحمد 

الصفــار، فقــد رأى ان »تكلفــة 
من  أكثر  هــي  املعدنية  العملــة 
الورقيــة، فضــال عــن ان حملها 

أصعب على املواطن«.
واقترح الصفــار أن »تكون هنالك 
خطوة حلذف األصفار تسبق عملية 
ســك العملــة املعدنيــة لتكون 
هنالك قيمة للفئات الصغيرة في 

مقابل الكبيرة«.

المالية النيابية تدرس حذف األصفار 
من العملة برغم استبعاد تطبيقها

متوافقة مع حركة العرض والطلب ومساوية لـ »الصعبة«

مقترح حذف االصفار 
كان قد جرى رفعه 
من مجلس النواب 
إلى اللجنة المالية 
البرلمانية من اجل 
دراسة تغيير العملة 
الوطنية وبجميع 
فئاتها وطبع عمالت 
نقدية جديدة

عمالت عراقية

هيوستون ـ رويترز:
ارتفعت أســعار النفط فوق 61 دوالرا للبرميل 
بعد أن قال رئيس مجلس االحتياطي االحتادي إن 
”بالطريقة  األميركي سيتصرف  املركزي  البنك 
املناســبة“ لدعم النمو في أكبــر اقتصاد في 
العالم الذي يتعرض لضغــوط من حالة عدم 

اليقني التي تكتنف التجارة العاملية.
وأنهت عقود خام القيــاس العاملي مزيج برنت 
جلســة التداول مرتفعــة 59 ســنتا، أو 1%، 
لتســجل عند التســوية 61.54 دوالر للبرميل 
بينما أغلقت عقود خام القياس األميركي غرب 
تكساس الوســيط مرتفعة 22 سنتا، أو 0.4%، 

عند 56.52 دوالر للبرميل.
وكان اخلامان القياســيان قــد تراجعا في وقت 
ســابق من اجللســة بعد أن أظهــرت بيانات 
حكومية تباطؤ منــو الوظائف في أمريكا ومع 
استمرار التوترات التجارية بني الواليات املتحدة 

والصني بالرغم من تقدم دبلوماسي مؤخرا.
وقــال بنك يو.بــي.إس في مذكــرة إن الطلب 
العاملــي على النفط قد ينمــو بنحو 900 ألف 

برميل يوميا فقط في 2019 و2020 .
وقــال محللون إن توقعات أخــرى لنمو الطلب 
جرى خفضها إلى نحو مليون برميل يوميا من 
تقديرات ســابقة بلغت نحو 1.3 مليون برميل 

يوميا.
وســجل برنت مكاســب خلامس أسبوع على 
التوالي مع صعوده 1.8 باملئة هذا االسبوع في 
حني ينهي اخلام األميركي األسبوع مرتفعا 2.6 
في املئة، بدعم مــن بيانات اقتصادية متفائلة 

من الصني أكبر مستورد للنفط في العالم.
وتلقى اخلام األميركي دعما إضافيا هذا األسبوع 
بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة األميركية 
يوم اخلميــس إن مخزونات اخلام فــي الواليات 
املتحدة ســجلت هبوطا حادا األسبوع املاضي 

في ثالث أسبوع على التوالي من التراجع.
ويبقــى انتــاج النفــط األميركــي قريبا من 
مســتويات قياســية مرتفعة على الرغم من 
تسعة أشهر من االنخفاضات في عدد حفارات 

النفط النشطة.
وقالت شــركة بيكر هيوز خلدمــات الطاقة إن 
شــركات الطاقة األميركية أوقفت تشــغيل 
أربعة حفــارات نفطية هذا األســبوع ليصل 
العدد اإلجمالي إلى 738، وهو أدنى مستوى في 

عامني تقريبا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلــن البنك املركزي الروســي خفض ســعر 
الفائــدة الرئيس بنســبة %0.25 إلى %7، وهو 

املستوى الذي كانت عنده الفائدة في 2014.
وجاء في بيان صدر عن املركزي الروســي أمس 
الســبت، أن »مجلس اإلدارة قرر خالل اجتماع 
مجلس إدارته في 6 كانون األول خفض ســعر 
الفائدة الســنوي بواقع 25 نقطة أســاس إلى 

.»7%
وهذه هي املرة الثالثة التي يخفض فيها املركزي 
الروســي ســعر الفائدة منذ آذار 2018، أخرها 
كان في متوز املاضي حينها خفض سعر الفائدة 

بواقع 25 نقطة أساس أيضا إلى 7.25%.
العملتان  تراجعــت  التــداوالت،  وعلى صعيد 
األميركية واألوروبية أمام الروبل الروسي، وجرى 
تداول الدوالر، بحلول الســاعة 13:33 بتوقيت 
غرينيتــش، عند 65.95 روبــل، بانخفاض قدره 
26 كوبيــكا )الروبل = 100 كوبيك( عن ســعر 
التسوية السابقة. أما اليورو فقد تراجع بواقع 

37 كوبيكا إلى 72.69 روبل.

61.5 دوالرًا 
لبرميل »برنت« 

المركزي الروسي 
يخفض سعر الفائدة

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنت روسيا ان شركاتها النفطية 
العاملة في العراق ترغب في زيادة 

حجم استثماراتها في البالد.
وجاء ذلك خالل لقاء سفير العراق 
العــذاري،  حيــدر  موســكو  لدى 
مبعوث الرئيس الروسي الى الشرق 
االوســط وشــمال افريقيا ونائب 
ميخائيل  الروســية  اخلارجية  وزير 
بوغدانــوف فــي مبنــى اخلارجية 

الروسية.
وذكــر بيان للخارجيــة، ان اجلانبني 
العالقات  ملناقشة  "وناقشا  التقيا 
املســتجدات  واخــر  الثنائيــة 
الســاحة  علــى  السياســية 
وجهات  وتبادل  والدولية  اإلقليمية 

التطورات احلاصلة في  النظر حول 
منطقــة اخلليج العربــي وقضية 
االمن اجلماعــي، كما جراء التركيز 
اثناء اللقاء علــى محاربة االرهاب 

في العراق سوريا".
"التعاون  ان  العذاري  السفير  وأكد 
االمني بني العراق وروسيا من خالل 
املركــز الرباعــي الــذي يضم كل 
وايران وسوريا  وروســيا  العراق  من 
مســتمر في التنســيق املشترك 
ملكافحــة االرهاب فــي املنطقة،" 
مبيناً ان "املركز أســهم بشــكل 
دور اجملاميع  فعــال فــي حتجيــم 

االرهابية".
مع  العراقــي  الســفير  وناقــش 
الى  الروســي  الرئيــس  مبعــوث 

الشــرق االوسط وشــمال افريقيا 
ســبل تعزيز العالقات الثنائية بني 
البلديــن في كافــة القطاعات، اذ 
أكد السفير ان احتفال كال البلدين 
قريبــاً بالذكرى 75 على تأســيس 
العراق  بني  الدبلوماسية  العالقات 
وروســيا يعكس مدى قوة وصالبة 

العالقة بني البلدين الصديقني.
بــدوره أكد بوغدانوف ان "روســيا 
الثنائي  تســعى الى زيادة التعاون 
القطاعات  العراق في مختلف  مع 
املهمــة،" مبينــاً ان "الشــركات 
في  العراق  في  العاملة  الروســية 
مجــاالت النفط والطاقــة والغاز 
ترغب بزيادة حجم استثماراتها في 

العراق".

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن املمثل الرئاســي في الشرق 
الــوزراء  رئيس  نائــب  األقصــى 
تروتنيــف، أمس  يوري  الروســي، 
الســبت، أن حصيلــة منتــدى 
الروسي هذا  االقتصادي  الشــرق 
العام كانــت اتفاقيات بأكثر من 

51 مليار دوالر.
صحافي  مؤمتر  في  تروتنيف  وقال 
الشــرق  منتــدى  ختــام  فــي 
في  املشــاركني  إن  االقتصــادي، 
 270 العــام وقعوا  املنتدى هــذا 
اتفاقيــة، بقيمة جتــاوزت الـ3.4 
تريليــون روبل )نحــو 51.5 مليار 

دوالر(.
وأضاف املسؤول الروسي، أن قيمة 

االتفاقيــات املوقعة خالل منتدى 
العام اجلــاري تزيد عــن حصيلة 
العــام املاضي بنســبة %13، ما 
يعد إجنازا جديــدا للمنتدى، الذي 
مدينة  في  سنوي  بشكل  ينعقد 

فالديفوستوك.
وعن املبادرات التي مت إعالنها لزيادة 
جاذبية منطقة الشــرق األقصى 
في روســيا، أشــار إلــى مبادرة 
القروض السكنية لألسر الشابة، 
الروسي  الرئيس  عنها  أعلن  التي 

فالدميير بوتني خالل املنتدى.
وتتمحور املبادرة حول منح قروض 
سكنية بفائدة سنوي مغرية عند 
%2 لألســر الشــابة في منطقة 
الشــرق األقصى، وأشار املسؤول 

إلى أنه من املتوقع أن يبدأ تطبيق 
املبادرة هذا العام، وتستمر ملدة 5 

سنوات.
واستضافت مدينة فالديفوستوك 
األســبوع اجلاري فعاليات منتدى 
الروســي،  االقتصــادي  الشــرق 
مبشــاركة نخبة من السياسيني 
واالقتصاديــني من مختلف أنحاء 
 8 املنتدى نحو  إذ حضــر  العالم، 

آالف مشارك من 60 بلدا.
ملدينة  اجلغرافي  املوقــع  وبحكم 
فالديفوستوك املطلة على احمليط 
الهادئ، شــهد املنتدى مشاركة 
واسعة لقطاع األعمال من الدول 
اآلســيوية، وخاصة مــن الصني 

واليابان.

شركات نفط روسية ترغب بزيادة 
استثمارتها في العراق

حصيلة منتدى الشرق االقتصادي.. 270 
اتفاقية بـ 51 مليار دوالر

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أميركية  اقتصادية  توقعــات  حددت 
العاملي جراء  النــاجت  قيمة خســائر 
احلرب التجاريــة بني الواليات املتحدة 
والصني، بأنها ستصل الى 850 مليار 
دوالر في مطلــع العام املقبل، والناجت 

األميركي سيخسر 200 مليار دوالر.
واعتمــد باحثون فــي البنك املركزي 
ونتائج  األميركي على حتليل مقاالت 
للشــركات لتقدير الشــكوك التي 
حتيط بسياســات التجارة مستقبل 
االســتثمار واإلنتــاج، مؤكديــن أن 
إلــى  مؤخــرًا  قفــزت  "الشــكوك 
مســتويات لم تشــهدها منذ عقد 

السبعينيات من القرن املاضي".
وفي ســياق مواز، دخلت املستشارة 
األملانيــة، آجنيال ميــركل، على خط 
احلرب التجاريــة بني الواليات املتحدة 
والصني، وأعربت في مستهل زيارتها 
لبكني عن أملها في إيجاد حل سريع 
اجتماعها مع  وقالت خــالل  لألزمة، 
رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه 
تشــياجن، إن "احلرب التجارية املمتدة 
بني أكبر اقتصادين فــي العالم تؤثر 

على دول أخرى".
وأعربــت ميركل التي ترأســت وفداً 
جتارياً كبيــراً إلى بكني، عن أملها في 
اتفاقية االستثمار  االنتهاء قريبا من 
بني االحتــاد األوروبي والصني، بالتزامن 
مع تأكيداتهــا على اقتراب االقتصاد 
األملانــي من حافــة الركــود، بعدما 
انكمــش في الربع الثانــي من العام 
احلالــي بســبب ضعف الصــادرات، 

بحسب وكالة األنباء األملانية.
فــي املقابل فإن االقتصــاد الصيني 
ينمــو بأبطأ وتيرة منــذ ثالثة عقود، 
بســبب فرض رســوم أميركية على 
ســلع مبئات املليارات مــن الدوالرات. 

وقالت ميركل إن "العالقات الصينية 
األملانيــة تقوم على أرضيــة صلبة، 
النزاعات،  بعــض  وجود  من  وبالرغم 
فقد حّقق اجلانبان بعض التقدم في 

معاجلتها".
وبينما تشير التقديرات إلى أن "الناجت 
احمللي اإلجمالــيّ األميركي يبلغ نحو 
20 تريليــون دوالر، وأن الناجت اإلجمالّي 
تريليــون دوالر، فقد   85 العاملي نحو 
قــال وزير املاليــة الفرنســي، برونو 
لــو ميــر، إن التوتــرات التجارية بني 
املنتظر  والصني من  املتحدة  الواليات 
أن تقتطع نصف نقطــة مئوية من 

النمو العاملي العام املقبل". 
وأبلــغ لو ميــر، صحيفــة "الكروا" 
الفرنسية، أن احلرب التجارية بني أكبر 
اقتصاديــن في العالــم أكبر تهديد 
للنمو العاملي، مضيفاً ان "الرســوم 
الواليات  تضعهــا  التــي  اجلمركية 
املتحدة على بضائع صينية والرسوم 
االنتقامية من الصني، ســيكون لها 
تأثير ســلبي قدره 0.5 نقطة مئوية 
علــى النمو العاملي فــي 2020 وهذا 
رقم كبيــر، خصوًصا في ضوء النمو 

الضعيف في منطقة اليورو".
وأكد "ينبغي للحكومات في منطقة 
اليورو أن تكثف جهودها لدعم النمو، 
الفرنســية  وأن مســاعي احلكومة 
إلصالح اقتصادها تؤتي ثمارًا. ال يوجد 
سبب لتغيير توقعات احلكومة للنمو 

للعام احلالي والبالغة 1.4%".
إلى ذلك، يعقــد مفاوضون صينيون 
وأميركيون جولــة مفاوضات جديدة 
في واشــنطن مطلع تشــرين األول 
املقبل، بعد تأجيلها، إذ كان من املقرر 
أن تنعقد خالل الشــهر اجلاري، تأثرًا 
بفرض الرسوم اجلمركية اجلديدة بني 

الطرفني، مطلع أيلول اجلاري.

إن  الصينية  التجــارة  وزارة  وقالــت 
"كبيــر املفاوضــني الصينيــني، ليو 
هي، التقى فــي بكني، اخلميس، ممّثل 
اليتهايزر،  روبــرت  األميركية  التجارة 
ووزير اخلزانة ستيف منوشني، إذ اتفق 
الطرفان علــى عقد اجلولة الـ13 من 
والتجارية  االقتصاديــة  املشــاورات 
تشــرين  مطلع  املســتوى  الرفيعة 

االول".
اجلديدة  اجلولــة  وفي حــني كانــت 
بحســب  الطرفني  بــني  مجدولــة 
التي  األخيــرة  الثنائية  املفاوضــات 
متوز،  نهاية  شــنغهاي  استضافتها 
فقد حذر الرئيــس األميركي، دونالد 
ترامب، الصني مــن "مغبة املماطلة 
في املفاوضات التجارية والرهان على 

أال يعاد انتخابه في عام 2020".
على الصعيد ذاته، أعربت الصني عن 
رغبتها في شراء كمية من املنتجات 
قبــل جولة  األميركيــة،  الزراعيــة 

املفاوضات اجلديدة بني اجلانبني.
وأجــرى نائب رئيس مجلــس الدولة 
هاتفية  مكاملة  هيــه،  ليو  الصيني، 
مع وزيــر اخلزانة األميركي ســتيفن 
روبرت  التجــاري  واملمثل  منوشــني، 
اليتــزر، اتفقــوا خاللهــا على عقد 
جولة جديدة من املفاوضات التجارية 
واالقتصادية في مطلع أكتوبر املقبل 

في واشنطن.
ونقلــت صحيفــة "بوليتيكو" عن 
مصــادر أمــس الســبت، أن تطبيق 
االقتــراح الصينــي ممكن فــي حال 
خففــت الواليــات املتحــدة قيــود 
التصديــر عن شــركة "هــواوي" أو 
أجلت رفع التعريفات اجلمركية على 
مليار   250 بقيمة  الصينية  البضائع 
دوالر، والتي ســتدخل حيــز التنفيذ 

اعتبارا من 1 تشرين أول املقبل.

850 مليار دوالر فاتورة خسائر العالم 
من حرب بكين واشنطن التجارية 

الصين تبدي رغبتها بشراء منتجات زراعية أميركية
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دراسة

ترجمات

املعنى«. الروائي، حســب هوغو، مترجم 
خائن، سيء الســمعة وليس محّل ثقة، 
ألن األحــداث مجموعة نصوص غامضة 

ومتالحقة.
هنــا تتصارع رؤيتــان مختلفتــان؛ األمر 
بالقتــل ورفــض القتل ألنه محــّرٌم من 
الناحية الدينية. اللفظة والرؤية تترّنحان 
لُنصغ  لألحداث.  اخلائنة  الترجمة  بسبب 

إلى مطلع رواية »بكارة«:
»وإذا لــم يتكّلما، فليس ألنهما ال يرغبان 
في الكالم أو ألن ال شيء لديهما يقوالنه 
هذه املّرة. بالعكس، ثمة أمور كثيرة ميكن 
اخلوض فيها، وأهّمها أخبــار الثورة التي 
امتــّدت حتى إلى ذلك الــدوار النائي. لم 
يتكّلمــا، ألن ما تناهى إلى ســمعيهما 

البارحة أوقعهما في حالة من الذهول؛
»اللفظة والرؤية تترّنحان بسبب الترجمة 

اخلائنة لألحداث«
ويبدو لهما مثل ذلك الوقت املبّكر، وهما 
قابعان في صمت داخل حقٍل خاٍل بعيًدا 
عن بيوت الدوار، أخطر وأسوأ ما ميكن أن 

يحدث لصداقتهما الطويلة«.
ما الذي حــدث بالضبط وأصبح أكبر من 

الثورة؟ لنصغ ملا يقوله السارد:
»ما ســمعاه أن رجاال فــي احلانوت، الذي 
يتــرّدد عليه الكثيــر من ُســّكان الدّوار 
والّدواويــر اجملاورة، يزعمــون أن مصطفى 
الــذي اختاره البشــير »وزيــرًا« له ليلة 
الدخلة علــى زوجته مبروكــة هو الذي 
فعل لها ما يفعله العريس لعروسه في 

هذه الليلة«.
إننا لشــّدة ما نندهش للعادات الغريبة 
التي يبتدعها البدو لتعويض كل أشكال 
اللحظات  الفعل في بعض  عجزهم عن 

احلاســمة، فإنهــم يتصّرفون بشــكل 
عاصف في حلظات أخرى. وإننا حني نقترب 
من حياتهم الشــخصية، نكتشف من 
العيوب ما ال يُطــاق. إن وجود مصطفى 
)الفاعل(.  البشــير  )العاجــز( يحتويــه 
والضعف  القوة  الضعــف.  القّوة حتتوي 
تترّنح  والكلمات  بعض  يجلســان جنب 
بينهمــا. األضداد تتالمــس: قوة/ضعف، 
ثورة عظيمة/ حدث تافه، وطن/ دّوار نائي. 
وبني األضداد تبحــث الكلمات عن مكان 

فال جتده، فيسود الصمت.
منذ البداية تفتتح رواية »بكارة« خطابها 
أو بلغــة فقدت معانيها  بغياب الكالم، 
ويقني قولها. ينضج القــول، وتفوح من 
الكلمــات رائحة التفكير املــأزوم، فيبدأ 
مصطفى يشــّك في أن البشير صديقه 
هو من أفشى السّر وفضح األمر، الشيء 
الذي جعل هذا السّر هدية ثمينة ألعداء 
البشــير في القرية. فبــدأت الفضيحة 
تدّمر اجلميــع: البشــير، مبروكة، األهل 
واألقارب. فتنتهي مّنوبية، والدة مبروكة، 
إلــى ضرورة قتل مصطفى الذي يُشــيع 

»األكاذيب« عن البشير.
أصبح القتل كلمة غامضة، والدليل هو 
أن حامــد، زوج مّنوبية ووالد مبروكة، لم 
يستسغها منذ سماعها. إن زمن الثورات 
هو زمن تغّير معاني األلفاظ، أو على األقّل 
زمن التلّفظ بها في غير موقعها. يصبح 
الّناس أكثر ُقدرة على التالعب بالكلمات. 
لقد كان إدموند بورك على حّق حني قال إن 
قرن الثورات هو قرن علماء األلفاظ. كيف 
اخلروج من هذه االضطرابات الداللية التي 
أصبحت هــي جوهر عمليات التلّفظ؟ إن 
اخملرج الوحيد هو وعي اجملتمع بأن اللغات 
حتتاج في حلظــات االضطراب إلى ألفاظ 
جديدة للتعبير عن وضــع الناس، أو إلى 
معــان جديــدة تُســَكُب دون نهاية في 
األلفاظ املوجــودة. وهنا ال بد من إحصاء 
كم مــن معنى فــارغ متّ إضفــاؤه على 
املعاني  تعّدديــة في  الكلمات، وكم من 
فرضت نفسها على القول. إن من قاموا 
بالثورة يعتبرون اللغة مؤسســة ينبغي 
أن تتغّير وتثور على نفســها مثل سائر 
وذلك شرٌط  األخرى،  اجملتمع  مؤسســات 
أساســيٌّ لنجاح الثورة. ال بّد أن تستلم 
السلطة من  الثورية،  الشعبية،  الكلمة 
أجل تغييــر الرؤيــة. إن الكلمة اجلديدة، 
ومعهــا الفعــل اجلديد، ال بــّد أن تكون 
الثورة. كأن الكلمة اجلديدة  مليئة بنوايا 
واالنشــغال اجلديد، يضاهيــان البرنامج 

السياسي ملا بعد الثورة.
هل تغيرت املؤسسات؟

هل تغيرت الكلمات؟
رغم بقاء املؤسســات علــى حالها في 
العالــم العربي بعد ثــورات »الربيع«، بل 
هناك مؤسسات ازدادت سوًءا عّما كانت 
عليه، فإن الّنوايا الثورية بقيت مستمّرة. 
لقد صعد إلــى احلكومات رجــال كانوا 
منســيني، أو يزاولون مهًنا فــي التجارة 
واألعمال، ومنهم مــن كان منفيًّا خارج 
بلده. لكن احلــروب الطائفية والعقائدية 

كانت مســتعجلة، فاشتعلت وخلطت 
األوراق. وما ينبغي تســجيله هنا هو أن 
بلدانًــا بقيت بعيدة عــن الربيع العربي، 
لكن كاد أن ميّسها ما مّس بلدان الثورات 
الربيعية مــن حيث تغّير صورة رؤســاء 
الوزراء، والوزراء، ورؤساء البرملانات، وقيادات 
لغــة خطاب  تســود  فبدأت  األحــزاب. 
مختلفة متاًما عن بالغة املنّصة القدمية. 
تغّيــرت الكلمــات واختفــت البالغــة 
الشــعبية  الكلمة  وصعدت  التقليدية 
كعالمــة علــى تغّير فــي الرُّؤية. الحظ 
النــاس، خصوًصا فئــة املثقفني، ظهور 
لغة جديدة على شاشات التلفزيون الذي 
يبدأ في نقل احلوارات وأشــغال جلسات 
البرملــان. لغــة جديدة تســود وتعصف 
بالبالغــة القدميــة، التي نعتهــا هؤالء 
الفاعلون اجلــدد بالتقليد. اللغة اجلديدة 
تقبــض علــى التاريخ، وترســم الواقع، 

وتصنع حقيقة جديدة.

وألن الروايــة جنــس »حواري«، حســب 
باختني، و«مســاحة دميقراطية«، حسب 
ف. دوفــور، فإنها انخرطــت بكل عفوية 
في تقدمي الصورة اجلديدة لّلغة، واألفكار، 
كما يعّبر بها الناس، وهم في جهٍل تامٍّ ملا 
يصدر عن ألســنتهم. لنستشهد برواية 
»بكارة«، مــّرة أخرى، حيث إطالق الكلمة 

على غير موضوعها:
»أغلب النســاء واألطفــال والكثير من 
الرجال يسّمونها )أي محبوبة( »السوداء«، 
وأحيانًا »العبدة«، بالّرغم من أنها ليست 
ســوداء وال عبدة. كل ما في األمر هو أن 
بشرتها ليســت بيضاء كبشــرة بقيَّة 
النســاء، وإن وجهها يشــبه في بعض 
قسماته وجوه السود. ويحتقرون أصلها، 
رغــم أن ال أحد يعــرف بالضبط من أين 

حتّدرت عائلتها...«.
إن فــي تســمية محبوبــة بـ«العبدة« 
و«الســوداء« الكثيــر من الزيــف، لكن 

فيها أيضــا الكثير من الظالل. الكلمات 
غامضة لكنها محّملــة بظالل التاريخ 

الشخصي. إنها تُسّمى كذلك ألن أصل
»جمال املرأة بؤرة خالف بني الناس. هكذا 
يرى الهامش الهش جمال املرأة ووسامة 

الرجل«
عائلتها من صحراء »دوز«:

»... هنــاك من يزعــم أنهــا تنتمي إلى 
قبيلة مغمــورة نزحت منذ أعوام طويلة 
من صحراء دوز، وأن كّل أفرادها كانوا في 
األصل ُســودًا كالفحم، وأن لون جلدهم 
تغّيــر بعد أن عاشــروا البيــض وتزّوجوا 
منهم«. إن التســمية تُطــرح في ضوء 
األقوى،  وهي  ماضيــة،  األولى  حقيقتني، 
والثانية حاضرة، وهي األضعف. احلقيقة 
القدميــة أبدية، فهي ظّل الكلمات املالزم 
لهــا. اإلنســان على احلقيقــة مباضيها 
وليس بحاضرهــا، بظّلها وليس بضوئها 
الســاطع. وإن من شــأن ذلك أن يجعل 
القارئ يشــّك في حقيقة الشيء املاثل 

أمامه.
نزيف احلقيقة أمام

األفكار اجلاهزة
احلقيقة تنزف أمــام الكلمات املغلوطة. 
يحتار بشــير في وصــف زوجته، هل هي 

جميلة أو قبيحة؟:
»وعلــى أي حاٍل، فإنه ال يجدها بشــعة 
النساء.  الناس، خصوًصا  يرّدد أغلب  كما 
بل ميكــن القول إنها تبدو لــه أقرب إلى 
اجلمال منها إلى القبح. بالطبع، ال يجوز 
أن نقارنها بأية امرأة بيضاء، ألنه ال شيء 
في املرأة أجمل من بياض جلدها خصوًصا 
إن كانت ســمينة. وكلّمــا كانت بيضاء 
وسمينة مثل مبروكة كانت أجمل. لكّن 
محبوبة لها جمــال من نوع يختلف عن 
جمال املرأة البيضــاء. جمال غير مألوف. 
يحّس به ويراه. لكن ال يدري كيف يصفه«.
يصــف الســارد مصطفى وفــق وجهة 

النظر نفسها التي وصف بها محبوبة:
»)...( كان آنــذاك معجًبا بذاتــه ويعتبر 
نفسه وســيًما، رغم أنه هو أيًضا ليس 
أبيض متاًما. كان يعتقد أنه يستحقُّ امرأة 
الاّلتي خطبهّن  البنات  جميلة. لكّن كّل 
رفضنه، ليس بسبب لون جلده فحسب، 

وإّنا بسبب فقره أيًضا«.
أمام األفكار  نزيًفا مزدوًجا  احلقيقة تنزف 
بــؤرة خالف بني  املــرأة  اجلاهــزة. جمال 
الناس. هكــذا يرى الهامش الهش جمال 
املرأة ووســامة الرجل. لقد وجدت الرواية 
نفســها في مواجهــة البديهيات التي 
تنّشط قناعات الناس، وجتعلهم يوّقعون 
الروائي  اختياراتهم على ضوئهــا. ووجد 
أن مهّمته الُكبرى هي طرح هذه األفكار 
في ســّياق ما بعد الثورة ليســمع الرّنة 
التي ســتصدر عنها، وليختبر بها حياة 
اجملتمع واألفكار العامة على حدٍّ ســواء. 
وهذا مــا أطلق عليه الروائي الفرنســي 
إميل زوال »الرواية االختبارية«. وهي سرٌد 
الفكرة،  بوظيفــة معرفة حــدود  يقوم 
وانزالق معناهــا داخل أذهان الناس وعلى 

ألسنتهم.

محمود عبد الغني
 

الكلمات في تونس: كلمات ضدَّ أخرى
كلمات خطيرة، لكن اجلميع يستســلم 
لها، أو يســمعها بالمباالة كاملة، وذلك 
راجــٌع إلــى أن معناهــا لم يعــد واحًدا 
بالنســبة للجميع. لقد وّدعنا وهم وحدة 
املعنى بالنسبة للكلمات. لُنصغ إلى هذا 
احلوار من رواية »بكارة« للروائي التونســي 

احلبيب الساملي:
 »- ال بدَّ أن تقتله..

  - أقتله؟.. أقتل من؟
  - مصطفى.. ابن الكلب..«.

لُنصغ مّرة أخرى:
»- إذا رفضت أن تقتله أنت.. سأقتله أنا؟

  - إلعني الشيطان..
- ال بّد أن يُقتل.. ابن الكلب..

- القتل حرام..
- أعرف..

- إذا كنــت تعرفــني، فلمــاذا تقولني هذا 
الكالم؟«.

هل من اخمُلّلفات العقلية واللسانية للثورة 
أن النــاس ينطقون كلمــات خطيرة دون 
مبــاالة، ودون معرفة معناهــا احلقيقي؟ 
هل كلمــة »قتل« أصبحــت من األلفاظ 
املســتقّرة  اجملتمعــات  فــي  املهجــورة 
والراقيــة؟ إن الثورة، وما ينتج عنها، تبقى 
تغذي عقول الناس وألســنتهم بكلمات 
يتشــّبثون بها برغم قّوة غموضها ومدى 

خطورتها.
لكن ينبغي أن نشــير إلى أن اســتعمال 
الكلمات، أو طرائق اســتعمالها، ترســم 
املتكّلم،  صورة  ملعرفة  الضرورية  اخلطوط 
فبني من يقــول »أقتله« وبــني من يقول 
»القتل حرام« توجد هّوة سحيقة فاصلة 
بينهمــا. كأن الكلمات تقف الواحدة ضّد 
األخــرى. رؤيتــان للعالــم تتصارعان دون 
هوادة. هكذا يبقى الروائي يعارك الكلمة 
الشــخصيات  تنطقها  والتي  املتبّدلــة، 
للعالم. سيظل  ورؤيتها  موقفها،  حسب 
يطرح الســؤال تِلَو اآلخر عن تغّير معنى 
الكلمات، مثلما يتساءل اجلميع عن مغزى 

ما حدث في العالم العربي.
املالحــظ أن الــكالم الــذي يصــدر عن 
الشخصيات ليس كالًما سياسًيا، بل كالم 
نفســي واجتماعي. وكأن الشــخصيات 
تريد إعادة بنــاء اجملتمع عن طريق كلمات، 
وأفعال، مخالفة متاًما للقانون واملعتقدات 
الدينية. إن الكلمات التي نسمعها تفيض 
بالعنــف، وتفتقــد إلى الرونــق، برغم أن 
الروائي جعل شــخصياته تتحّدث بعربية 

فصيحة، لكن املوقف خشن ودارج.
الثورة نصٌّ غامٌض،

الكاتب مترجٌم خائٌن
يقوم الكاتب بفعل اخليانة اجلميلة، مثلما 
يفعل رجال السياســة، حني يريد ترجمة 
نّص صعــب مكتوب بلغــة غامضة هو 
الثــورة. ويعتبر فيكتور هوغــو أن ترجمة 
وغير  »متســّرعة  تكــون  هــذه  الكاتب 
سليمة ومملوءة باألخطاء والثغرات وعكس 

رواية »بكارة« للحبيب السالمي: لم تتغّير المؤسسات..اللغة أيضًا

أشرف الحساني
 

للفن التشــكيلي املغربي أسماء كبيرة 
صنعت مجــد ماضيه اجلمالــي، جتارب 
مختلفة استطاعت أن تخط لها مسارا 
جماليا متميزا عبر مراهنتها على املغايرة 
أو  باملوضوع  األمر  واالختالف، سواء تعلق 
باملادة أو حتى باألسلوب الفني، الذي مييز 
الفنــان عن غيره مــن الفنانني حتى ولو 
اشتغلوا على ثيمة واحدة. فدائما جند أن 
األسلوب وطريقة مزج األلوان وتركيباتها 
علــى جســد اللوحة هي التــي تعطي 
لصاحبها متيزا عن غيره، ولو تشــابهت 
التي يشــتغلون عليها  الفنية  العوالم 

معا.
وقد لعب الســياق التاريخي السياسي 
في  املغرب  شــهده  الذي  واأليديولوجي، 
الســتينيات والســبعينيات، باعتبــاره 
مختبرا للحداثة الفنيــة، دورا كبيرا في 
إرساء دعائم هذه احلداثة الفنية من خالل 
النقاشــات احملمومة، التي كانت تنضح 
بها اجلرائد املغربية خاصة اليسارية منها، 
حيال إمكانية التخلص من تاريخ الغرب 
الفني ومحاولة اجتراح مشــاريع فنية، 
تنطلق من اخلصوصية احمللية، فكان اخلط 
العربي، مبا ميثله مــن هوية عربية آنذاك، 
أحد هذه املــالذات اجلمالية، التي احتمت 
فيها بعض األسماء املغربية من أعاصير 
املوجــات الفنية، التي كانت تشــهدها 
أوروبا آنذاك، لكن مع ذلك استطاع جيل 
فنية  ينفرد بخصوصية  أن  السبعينيات 
تتجاوز اخلط العربي وأشكاله املتموجة، 
من خالل العمل على صياغات وتوليفات 

جديدة مغايرة للفن الغربي 
ســتينيات  منذ  العربــي،  اخلــط  »كان 
القرن املاضي، مبا ميثلــه من هوية عربية 
آنذاك، أحد هذه املــالذات اجلمالية، التي 
احتمــت فيها بعض األســماء املغربية 
من أعاصير املوجــات الفنية، التي كانت 
تشــهدها أوروبــا آنــذاك« كالتجريدية 
الغنائية مــع اجلياللي الغرباوي ومفهوم 
التراث والهوية مع كل من فريد بلكاهية 
وأحمد الشــرقاوي والغرائبية ذات البعد 

ثم  الصالدي  عبــاس  مع  األنثروبولوجي 
السفر في مجاهل وتخوم املادة مع فؤاد 

بالمني.
ولم يتوقف األمر عند هذا اجليل، بل إننا 
جند أنفســنا مع جيل الثمانينيات وقد 
كسر عصا الطاعة كما يقال، من خالل 
انفتاحه على موضوعات فنية ومفاهيم 
جماليــة متجاوزاً البعــد األيديولوجي، 
الذي ظلــت تنضح به بعــض األعمال 
الفنيــة الســبعينية محــاوالً إعطاء 
قيمة أكثر ملفهوم اجلســد في عالقته 
بالتحوالت، التــي طالت اجملتمع املغربي 
آنذاك واملنسل من تلك املرحلة، بوصفها 
والثقافية،  السياسية  مختبرا للحداثة 
وما رافقها من نقاشــات حول إمكانية 
التخلص من ســلطة الغــرب والتعلق 
بالتــراث املغربي من خــالل إعادة طرح 
سؤال الذات املبدعة في بعدها احلضاري، 

وهو األمر الذي دفع بعض الفنانني كفريد 
ومحمد  الشــرقاوي  وأحمد  بلكاهيــة 
شــبعة إلى إعــادة »مســح الطاولة« 
جلميع املفاهيــم اجلمالية بغية صياغة 
تفكير جديــد للعمل الفنــي املغربي، 
والســند  واإلطار  الصباغة  انطالقا من 
واأللوان والعالمــات والرموز ذات الطابع 
العربي واألفريقــي، وهي خطوة ناجعة 
كان الغرض منها جماليا إرســاء دعائم 
مغربية  بخصوصية  والتحديث  احلداثة 
دون إحــداث قطيعــة إبســتمولوجية 
مع اآلخر وتراثه الفنــي واجلمالي، الذي 
تشــكل عبر قرون. لذلك مت داخل أعمال 
بلكاهية مثال استبدال القماش املشدود 
والصباغة الزيتية بإطار خشبي كسند 
فني جديــد، وهي محاولــة ذكية متتح 
ماهيتها وطريقة تشكلها من الصناعة 
بلكاهية مهووسا  التي ظل  التقليدية، 

بها، فضال عن اســتعماله لبعض املواد 
كاحلناء واجللــد والنحاس وبعض األدوات 
املنزليــة، التي يســتعملها اإلنســان 

الشعبي املغربي.
التشكيلي محمد شبعة  الفنان  يقول 
بهذا الصدد »بالنســبة لنــا فإن ربطنا 
ليس شــعارا  والفني  الثقافي  باملوروث 
لتخليص الضمير من عقدة االســتالب 
الغربي، بل هي مسألة أساسية تدخل 
في مشــروع ثقافة الشــعب بكل ما 
حتمله مــن عالقات جدلية بني عناصرها 
املعقدة، وتصارع تلك العناصر، بعضها 
يجر إلى املاضي واآلخر إلى املستقبل. مع 
العلم أن جــزءا كبيرا من موروثنا يجثم 
على صدر الشعب عبئا ثقيال يشده إلى 
القضاء  وبدون  واخلنوع،  والفقر  التخلف 
على هذا اجلانب املظلم مــن )أصالتنا( 
لن يتمكن الشــعب من حتقيق مشروع 

ثقافته التحررية«.

معرض التعّدد واالختالف
 Miroir( جماعيــة«  »مــرآة  معــرض 
collectif( املقــام مبدينــة الرباط ما بني 
20 حزيران/يونيــو إلى الفــاحت من أيلول/
ســبتمبر القادم، بتنظيم من مؤسسة 
متحف بنك املغرب، هو معرض جماعي 
الفنية،  تشارك فيه جملة من األسماء 
املعاصر  املغربي  التشكيل  التي طبعت 
واالحترافية  الفنيــة  اجلرأة  بالكثير من 
العاليــة املطبوعــة بهاجــس املغايرة 

واالختالف، من خالل املزج بني

التي  املكانــة  تؤكــد  التجارب  »هــذه 
يحتلها املغرب فنياً داخل البحر األبيض 
املتوسط. فهذا التعدد واالختالف، الذي 
باألســاس  يرجع  اليوم،  يطبع مســاره 
إلــى كون املغرب ظل موطناً آســراً من 
الكثير من  لدن اآلخر، فتعاقبت عليــه 
والرومانيــة  كالفينيقيــة  احلضــارات 
والونداليــة والبيزنطيــة وغيرهــا من 

احلضارات«
جتارب قدمية وأخرى جديــد، نذكر منها: 
مرمي أبو زيد ســواعلي، أمينــة أكزناي، 
فريد  أرجدال،  أكرمي، محمــد  مصطفى 
بلكاهيــة، فؤاد بالمني، حســن بورقية، 
محمد شــبعة، أحمد الشرقاوي، أمني 
اجلياللي  الفاطمــي،  منيــر  القطيبي، 
محمد  القاســمي،  محمد  الغربــاوي، 
مليحي، خليل النماوي، وعبد العزيز زرو.

إنها جتــارب حتتفي بشــرودها وتنوعها 
املغربي،  التشكيل  كارطوغرافية  داخل 
جتارب تؤكد املكانة التي يحتلها املغرب 
املتوســط.  األبيض  البحر  داخــل  فنيا 
فهذا التعــدد واالختــالف، الذي يطبع 
مســاره اليوم، يرجع باألساس إلى كون 
املغرب ظل موطنا آســرا من لدن اآلخر، 
فتعاقبــت عليه الكثير مــن احلضارات 
كالفينيقيــة والرومانيــة والونداليــة 
والبيزنطية وغيرها من احلضارات، وذلك 
املهم  االســتراتيجي  موقعه  بســبب 
داخل البالد األفريقية، فهو يحرس البحر 

األبيض املتوســط من الغرب ومصر من 
الشــرق، وقربه وجواره من أوروبا جعاله 
يتبــوأ مكانــة مائزة في مخيــال هذه 
عليه  أضفت  التي  التاريخية،  احلضارات 
سحرا مركبا وخليطا متمازجا بني هذه 
احلضارات، التي ترسبت في بنية التفكير 
واملتخيل اإلبداعــي املغربي فكرا ومادة 
وشــكال، فأتاحت لــه إمكانية أن يحوز 
لنفســه ثقافة فنية مختلفة يصعب 
باســتقالليتها،  تاريخيا  اإلقــرار  معها 
لكنهــا جعلت منــه فنا رفيعــا داخل 
جغرافيــات الفن التشــكيلي املغاربي، 
أساسها  في  تقوم  محلية  بخصوصية 
التحجر  وليس  واالختــالف  التنوع  على 
والتقوقع داخل موطن تنعدم فيه احلدود 
التعبيرية. إنــه بطريقة جتعله يتماهى 
مع هســيس هذه احلضارات وهي تدب 
في جسده بشكل تتماهى معه وجتعله 
فنا ذا بعد كوني يخترق احلدود اجلغرافية 
مواطن  في  ويقيم  والعرقيــة  والدينية 
جمالية أخــرى. إنه بطريقة ما أشــبه 
مبا حتدث عنــه عبد الكبيــر اخلطيبي، 
أي كيف نقيم فــي اآلخر دون أن ننتمي 
إليه، وهو األمر الذي يتماشى مع جوهر 
والعصي  الغني  املعرض اجلماعــي  هذا 
على النســيان فــي كونــه ينهل من 
خزان كبير مــن التاريخ الفني واجلمالي 
املغربــي، خزان ال ينضب من األشــكال 
واملتموجــة  املتماهيــة  الهندســية 
واألجساد  واألوشام  واألقواس  والعالمات 
القلقة بفعــل احلرب والزمــن واملنفى 
وصوال إلى التجارب الفنية األخرى، التي 
راهنت على تكســير الشــكل واخلروج 
من إســار اللوحة املســندية وما ميكن 
أن يفتحه ذلــك من فضــاءات بصرية 
ومواطن جديدة للتفكير في جوهر الفن 
بالفضاء،  عالقتــه  في  املعاصر  املغربي 
وذلك عبر جملة مــن الثيمات املركزية، 
التي شــغلت لوحات املعرض كالهوية 
والذاكرة والتراث واألرض وااللتزام وغيرها 
من املفاهيم، والتي تتماشــى اليوم مع 
مخططات وأجندات الدولة واملؤسسات 
الثقافيــة، وهو أمر ال بّد من العودة إليه 

الحقاً.

معرض »مرآة جماعية«: الفن واالختالف في المغرب

غالف الرواية

هل من المُخّلفات العقلية 
واللسانية للثورة أن الناس 

ينطقون كلمات خطيرة دون 
مباالة، ودون معرفة معناها 

الحقيقي؟ هل كلمة »قتل« 
أصبحت من األلفاظ المهجورة 

في المجتمعات المستقرّة 
والراقية؟ إن الثورة، وما ينتج 

عنها، تبقى تغذي عقول الناس 
وألسنتهم بكلمات يتشبّثون 

بها برغم قوّة غموضها ومدى 
خطورتها.
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  قــد يعتقد البعض من العنوان انني 
ال ارغب في دراسة اسرائيل او االطالع 
على ما يقدم من جانبها، لكنني على 
العكس ارى ان واجبنا، دراسة الكيان 
الصهيوني واالطــالع على ما يقدمه 
وتطرحه لالســتعداد لهــا والتأهب 
خملططاتهــا. ولكــن مــا أقدمه في 
الســطور التالية أمر جد خطير، هل 
تسألنا ملاذا تقدم اسرائيل صفحاتها 
رســمي  كموقع  العربيــة  باللغــة 
اإلســرائيلية؟  اخلارجية  وزارة  تدعمه 
البعض قد يقول ان اسرائيل دولة بها 
طائفة عربية، ولكــن هذه الصفحة 
كأحد  االسرائيلية  اخلارجية  تدعمها 
ادوات القوة الناعمة، ايضا اســرائيل 
ذاتهــا بعد قانــون القومية تراجعت 
عن العربية كأحد اللغات الرســمية 
لتصبح لغة ذات اعتبار، إذاً ملاذا تتكلم 
الشباب  وملاذا مع ســلوك  بالعربية؟ 
العربــي فــي مهاجمــة التعليقات 
بالصفحة بل وتوجيه بعض السباب 
الالذع لهم تســتمر في التواجد هل 
تســعد بالســباب أم لديها أسباب 

أخرى؟!
واحلديــث هنــا ليس عــن صفحات 
قد نشــتبه في تبعيتها إلســرائيل، 
وإمنــا هي أحد الصفحات الرســمية 
إلســرائيل، يرتادها شبابنا ويدخل في 
نقاشــات وجدل يزج بهم عبر ضباط 
حمالت  خالل  من  االسرائيلي  املوساد 
مزيفة  عبر حســابات  االستفزاز  من 
بعضها يحمل اســماء عرب حتى ان 
بعض الشــباب الغيــور ميارس بعض 
الســباب ردا على احلجج املزيفة التي 
يسقونها، والبعض من شبابنا قد ال 
يلم بأبعاد القضية املثارة وباألسانيد 
واحلجج، فتكون الشــتائم أحد ادواته 

في التعبير والرد.
هنــا علينــا أن نعــي أن مــا تفعله 
عبر صفحاتها  ممنهج  أمر  اســرائيل 
للتواصــل االجتماعي، نعم للتواصل 
الشباب  مع  للتواصل  اي  االجتماعي، 
عبر  تســتهدفها  التي  واجملتمعــات 
اللغة التــي تكتب بها ومن ثم علينا 
الوقوف والتدبر حول الهدف والسبب 

من وجود مثل هذه الصفحات:
أوالً- أغــراض إســرائيل من صفحات 

التواصل االجتماعي
هناك العديد من األهداف التي تسعى 
إسرائيل لتحقيقها من خالل توظيف 

مثل تلك الصفحات؛ أهمها:

*   هذه الصفحــات أحد ادوات احلرب 
مداخل  وأحد  والنفســية  اإلعالمية 
حــروب اجليــل الرابــع لنشــر الروح 
الســلبية خاصة عبر إثــارة النقاش 
بشــأن اجنازات إسرائيل وفشل بعض 

السياسات العربية.
*      أحــد أدوات التطبيع الســلبي: 
برغم اللعنات التي توجه من الشباب 
العربي لكــن الهدف هو التفاعل مع 
الشــباب ودراســة العقلية العربية، 
حتى وإن كان عبر االســتفزاز أو جس 
والوقوف  القضايا،  بعض  جتاه  النبض 
على أي مدى تغيرت الثوابت العربية، 
وأية قضايا يرفضها الشــارع العربي، 
واية قضايا أكثر قبوال، ومداخل التأثير 

وتوجيه الراي العام مبجتمعاتنا.
*      تزييــف احلقائــق واحلصول على 
شــرعية زائفة عبر اســتغالل جهل 
وقلــة معلومات الشــباب واملامهم 

باحلقائق التاريخية.
*      تشتيت الفكر والرأي والتشكيك 
وبث الروح السلبية وبناء سيناريوهات 

بشأن أدوات التأثير اجلديدة.
*      تقســيم الصــف العربي، فهل 
سألنا أنفســنا ملاذا مدح إسرائيل أو 

لعن األنظمة العربيــة يتم من قبل 
حســابات عربية هل هذا الزخم واقع 

أم مزيف لتقسيم الصف العربي؟!.
*      تأويــل التصريحــات الرســمية 
وشــحن النفوس حيث تبرع اسرائيل 
في استعمال صور أو تصريحات بعض 
القادة العرب ليظهروا وكأنهم عمالء 

ليفقد الشباب الرمز والقدوة.
*      أحد أهم ادوات اســتطالع الرأي 

والنفاذ للمجتمعات العربية.
*      التعرف على الشخصيات األكثر 
نفوذاً وتأثيراً عبر التحليل الشــبكي 
صفحاتهم  مع  املتفاعلني  لصفحات 
دوائرهم  علــى  والوقوف  الرســمية، 
لبناء سيناريوهات  املقربة ومعارفهم 
ميكنهــا تغيــر مداخــل التأثير علي 

اجملتمعات العربية.
*      التعرف على قادة الرأي باجملتمعات 
 shareو MENTION و TAG العربية عبر
أو  استقطابهم  ومحاولة  ودراستهم 

استهدافهم.
*      أحد أهم أدوات التجنيد والتعبئة 
فالتواصل مع الصفحة أصبح سهل 

ويسير وال يحتاج لعناء.
*       حتليــل مضمون هذه الصفحات 

العربي  العام  الــرأي  اجتاهات  لقياس 
جتاه إسرائيل.

*      إعطاء انطباع سيء بشأن ثقافة 
وأخالق الشــباب العربــي املتفاعلني 
مــع الصفحة مقابل حتســني صورة 
لتظهر  االتبــاع  واجتذاب  إســرائيل 
كدولة متقدمة او ككيان متســامح 

يرعى األديان.
فــي الواقــع مــا طرحته مــا هو إال 
النذر القليل بشــأن أهداف اسرائيل 
من هــذه املواقع التي يقبل شــبابنا 
على  ومســاعدتهم  معها  للتفاعل 
حتقيــق أغراضهــم مــن التطبيــع 
السلبي وقبول التفاعل حتى ولو عبر 
اللعنات فهــذه الصفحات ما هي إال 
ســموم وقنابل موقوته. فإذا اطلعت 
ال تتفاعل معها ال ترد ال تنشــر حتى 
وان كنت تستهجن فأنت تساعدهم 
على حتقيق أغراضهم االســتعمارية 

فال تتفاعل مع االفعى املتحولة.
ثانياً-الســياق االكبــر لقــراءة هذه 

الصفحات
     هــذه الصفحات هي أحد القنوات 
للنفــاذ للمجتمعــات العربية، وبث 
دعــاوي التطبيــع الــذي أصبح يتم 

الترويج له عبــر املرتزقة من الباحثني 
والصحفيــني وبعــض املدعــني ممن 
يســمون أنفســهم خبراء ومحللني 
ومتخصصــني، ويصفون أنفســهم 
بالوطنيــة والنزاهة وهــم غير ذلك، 
فهم ليسوا أكثر من مرتزقة يروجون 
تخاريف أهمية التطبيع للتعرف على 
العدو، وكأنهم انتهوا من كل األدوات 
املمكنــة لدراســة العدو لــم يعد 
امامهــم إال التطبيــع، أو أنه مدخل 
للتأثير على الشباب االسرائيلي وكأننا 
ال نعلم املنظومة العنصرية اليمينية 
العســكرية املتطرفة التي ينشأ في 
كنفها هــؤالء الشــباب، أو للتدخل 
للتأثير على اليســار االســرائيلي أو 
لدعــم املعارضة وكأننــا ال نعلم ما 
الذي  اليميني  الصهيوني  اليسار  هو 
ال ينتظــرك إال كعميل وخائن لبلدك 
وعروبتــك، أو أنهم يحلمون في لعب 
فالتأثير  لهم  ليست مخصصة  أدوار 
للدول  ســيتم عبر أجهزة رســمية 
وليــس من خــالل الباحثــني فأنتم 
مهمتكم فقط الدراسة ورفع الوعي 
العربــي ودعم متخذ القــرار العربي 
ليس أكثر فال داعــي للوهم أو احللم 

أو اخليال. بل إن البعض أخذ به خياله 
املتزوج من  العربي  الشــباب  ليصف 
إسرائيليات الذي يعيش هناك بأنهم 
ظهيــر لألمن القومــي العربي األمر 
الذي يصعب سماعه من باحثني عرب 

ال يعون خطورة هذا الطرح.
أمر  فالتطبيع مع إســرائيل سيظل 
مســتبعد متاماً ولن يحــدث إال عبر 
إعالن قيام الدولة الفلسطينية على 
حدود 1967 وقيام إســرائيل بترسيم 
حدودها، دون ذلــك ال مجال ملثل هذا 
الطرح والقول أننا لم جنن شــيء من 
املقاطعة أمر عاري من الصحة، فهذا 
سالحنا األهم نحن الشعوب العربية 
الذي يزعج إســرائيل، وستظل تتألم 
باالطمئنان  لن تشــعر  بسببه ألنها 
يتم قبولها من  واالســتقرار طاملا ال 
مراكز  لوثائق  وفقاً  الشــعوب  جانب 
مؤمترات  ففــي  االســرائيلية  الفكر 
2000 أي  هرتســيليا لألمن منذ عام 
منذ املؤمتر األول الذي يســمى بعقل 
إســرائيل يتم ربط قضيــة التطبيع 
باعتبارات االمن واالســتيطان والردع 
مع  السياســية  العمليــات  ودفــع 
احلكومات والشــعوب لضمان إقامة 

عالقات طبيعيــة تكفل لهم التمتع 
مبشــاعر االطمئنان واالستقرار حتى 
مع اســتمرار الية القتل اإلسرائيلي 
واغتصــاب األراضــي العربيــة. ومع 
احلرض االســرائيلي علينا أن نعي أن 
هذا الســالح العربي لم يفشل ولن 
يفشــل قط فهو ســالح للمقاومة 
الســلمية والتعبير عــن الرأي واحلق 
العربي الذي لم ولن ميوت ولن يسقط 
برفض  فالتمســك  لــذا  بالتقــادم 
التطبيع أمــر مهم لبقائنا والضغط 
على إسرائيل لتتراجع عن سياساتها 
الرافضة إلقامة الدولة الفلسطينية.
ثالثاً- الدور املفترض والتدخل املطلوب

بخطورة  شــبابنا  توعيــة  فعلينــا 
بأنواعه خاصــة التطبيع  التطبيــع 
الســلبي الــذي يتــم عبــر مواقع 
اإلســرائيلية  االجتماعي  التواصــل 
واضحة الهوية فاللعنات والســباب 
هي ما ترغب فيه إســرائيل لتشــرح 
البحثية  أغراضها  مجتمعاتنا وحتقق 

واالستخباراتية واملعلوماتية.
هنا نحتاج لوقفة مهمة أن دراســة 
إســرائيل فرض عني علــى الباحثني 
ولكن مــا ينقص العديد هــو توافر 
العقليــة النقديــة التي تســاعدنا 
على تفنيــد اآلراء الصاحلة والطاحلة، 
الصهيوني  اخملطط  ننساق خلف  واال 
األمر الذي البد مــن تعلمه والتدريب 
عليه، فلتتعرف على عدوك وتدرســه 
ولكــن بعقليــة نقديــة دون تفاعل 
الصفحات ما  فهــذه  معهم إطالقاً 
هي إال أدوات اســتخباراتية تســاعد 
التغلغل في  الصهيوني على  الكيان 
اجملتمعات العربية والنفاذ لشــبابها 

واستقطابهم.
أعتقد أن علينــا كأكادمييني وباحثني 
النظر إلى تدريس مقررات بشــأن بناء 
العقلية النقدية وتقدمي تدريبات لرفع 
وعي شبابنا مبا يحاق بهم من مخاطر 
وحتديات وإال نتركها لتمر مرور الكرام 
كي نحصن أبناءنا وبناتنا وعلى وزارات 
بناء مناهجها على  التربية والتعليم 
وبناء  احلجج  وتفنيــد  النقدي  الفكر 
األسانيد. وعلى مؤسساتنا اإلعالمية 
التواصل  الوعي مبخاطر شبكات  رفع 
واملفترض  املطلوب  والدور  االجتماعي 
حلماية اجليل اجلديــد بل لدعم األمن 
الوطن  فالشباب هم عصب  القومي 

ومستقبله وحمايته فرض عني.

املركز العربي للبحوث والدراسات

ليديا أسود
 

يتخّبــط لبنان فــي مواجهة دينه 
العــام متجّنبــاً الوســائل األكثر 

فعالية لتحقيق إيرادات أكبر.
اللبناني نســبة  العام  الديــن  بلغ 
150 في  إلى  مرتفعة جداً وصلــت 
املئة مــن إجمالي النــاجت احمللي في 
العــام 2018، مــا دفع البــالد إلى 
أزمة اقتصادية ومالية كبرى.  حافة 
املشــكلة،  وطأة  من  وللتخفيــف 
إجراءات  احلكومة مؤخــراً  اعتمدت 
تقّشفية في موازنتها للعام 2019. 
* وهذا مؤســف نظراً إلى أن الوضع 
بتدهور  يّتســم  الراهن  االقتصادي 
شــديد في البنى التحتية التابعة 
للدولة، وتفّشــي الفقر، فضالً عن 
أن مســتوى الال مساواة هو من بني 

األعلى في العالم.
احلكومة عــن مجموعة  وأعلنــت 
واســعة من اإلجراءات فــي املوازنة 
ملواجهة أزمة الديون. وتشــمل هذه 
رواتب  فــي  تخفيضات  اإلجــراءات 
وأجورهم  العــام  القطاع  موظفي 
وزيادة  التقاعديــة؛  ومعاشــاتهم 
الضرائب على الســلع املســتوردة، 

وعلى رسم اخلروج من مطار بيروت؛ 
وفرض رســوم إضافية علــى أرقام 
لوحات الســيارات املمّيــزة، وزجاج 
الداكــن، ورخص حمل  الســيارات 
السالح؛ إضافًة إلى تخفيض املبالغ 
اخملصصــة لتمويــل املنظمات غير 

احلكومية.
تُعد اإلجراءات اجلديدة هامشية وغير 
متماســكة، ولن تكون فّعالة على 
األرجح. واألهم، سيقع عبء التدابير 
اجلديــدة، بطريقة غيــر متكافئة، 
علــى كاهل األشــخاص األضعف 
اقتصادياً، وغالب الظن أنه سيفاقم 
أما  تدهور مســتواهم املعيشــي. 
األكثر  التي تســتهدف  اإلصالحات 
ثراًء، مثل الرسم املقترح على زجاج 
الســيارات الداكن الــذي غالباً ما 
يرتبط باألشــخاص النافذين، فهي 
هة نحو  رمزيــة أكثــر منهــا موجَّ
تقليــص العجز. واقع احلــال هو أن 
الدولة لــم تطلب فعلياً من األثرياء 
املشــاركة في خفض العجز، على 
الرغم من أنهم املسؤولون بالدرجة 

األولى عن مديونيتها.
ماهــي البدائــل إذاً؟ ليــس اختيار 
السياسات الرامية إلى خفض الدين 
العام أمراً ســهالً، بــل هو يتوقف 
على حالة املؤسســات في كل بلد، 

وتاريخه ووضعــه االقتصادي. وعلى 
ضــوء اخلصائص التــي يّتصف بها 
االقتصاد اللبناني، بــدءاً من الفقر 
الشــديد ومروراً بانعدام املســاواة 
ووصوالً إلى غياب الدولة، ثمة بدائل 
التقّشف  إجراءات  من  أكثر  مالئمة 

املقترحة.
جديدة  ضريبــة  اعتماد  شــأن  من 
أبســط وأكثــر تصاعديــة علــى 
املداخيل والثروات أن يشّكل خطوة 
أساسية نحو تخفيض الدين العام 
الضريبية  فالقاعــدة  فعلي.  بنحو 
صغيــرة فــي الوقت الراهــن، ومن 
الضرائب  تســديد  جتنُّب  الســهل 
إحدى  وتتمّثــل  منهــا.  والتهــّرب 
اإلجراءات األولية التي ميكن اتخاذها 
في اســتبدال نظام اجلدولة الراهن 
للضريبة على دخــل األفراد – الذي 
كل  على  ضريبــة  بفــرض  يقضي 
مصدر من مصادر الدخل على حدة – 
بضريبة عامة على مختلف مصادر 
الدخل، والسيما جميع أنواع األرباح. 
ومن شأن ذلك أن يؤّدي إلى تبسيط 
النظام وتســهيل جباية الضرائب. 
هذا فضالً عــن أن النظام الضريبي 
املطبَّــق راهناً هــو نظــام تنازلي، 
ففــرض ضريبة على كل مصدر من 
مصــادر الدخل الفــردي على حدة 

يُحقق إيرادات أقل مقارنًة مع فرض 
ضريبة على مجموع املداخيل.

يترافق هــذا اإلصالح مع  أن  ويجب 
رفع معــّدالت الضريبــة املفروضة 
على الشــطور العليا من املداخيل، 
والســيما أن هــذه املعــّدالت تُعد 
متدّنية جّداً وفقاً للمعايير الدولية. 
وفي هذا اإلطار، تَُعّد اإلجراءات املالية 
تتضمن  التي  اجلديــدة،  املوازنة  في 
املفروضة  الضريبــة  معّدالت  زيادة 
على الشــطور العليا من الرواتب أو 
أجزاء من أرباح الشركات إلى 25 في 
املئة، خطوًة فــي االجتاه الصحيح، 
لكنهــا غيــر كافية. كذلــك، من 
شــأن رفع الضرائب على الشركات 
فــي لبنان، وهي من بــني األدنى في 
العالم، أن يســاهم بســهولة في 

زيادة اإليرادات العامة.
في ما يتعلق بالثروات، من الوسائل 
الفّعالة األخرى لســّد الدين العام 
فرض ضريبة اســتثنائية على رأس 
املال اخلاص، ســيما علــى األمالك 
املثال،  العقاريــة. فعلــى ســبيل 
الواليات  الثرية مثــل  البلــدان  في 
املتحدة أو فرنسا أو الصني، تُشّكل 
600 في  الرســاميل اخلاصة نسبة 
املئة من الدخل الوطني. وعليه، من 
شأن تطبيق ضريبة ثابتة بنسبة 5 

في املئة على الرســاميل اخلاصة أن 
يؤّمن إيرادات وطنية مساوية تقريباً 
جملموع اإليرادات في سنة واحدة )90 
في املئــة حتديداً(. في لبنان، يصعب 
الرســاميل  تقديــر قيمة مجموع 
اخلاصة، لكن عند النظر إلى بيانات 
ثــروات أصحاب  »فوربــس« حــول 
املليارات )وهو املصدر الوحيد املتوافر 
عن لبنــان وعدد كبير مــن البلدان 
األخرى(، يبدو أن أثريــاء لبنان يبلون 
بالًء حســناً. وقد شــّكلت ثروتهم، 
في املعدل، 20 في املئة من مجموع 
الدخــل الوطني بــني عاَمي 2005 
و2016، باملقارنــة مع 2 في املئة في 
الصني، و5 في املئة في فرنسا، و10 

في املئة في الواليات املتحدة.
إذن، تستحوذ ثروات أصحاب املليارات 
اللبنانيني علــى حّصة من مجموع 
الدخــل الوطنــي تفــوق مثيلتها 
املذكورة، وهذا  الثالثــة  البلدان  في 
ليس مؤشــراً علــى أن الثروات في 
لبنان شــديدة الترّكز وحســب، بل 
أيضــاً على أن مجموع الرســاميل 
اخلاصة باعتبــاره حّصة من الدخل 
الوطني، يناهز بــل حتى يفوق على 
األرجح مثيله في فرنسا أو الواليات 
 600 املتحدة أو الصني، حيث يُقارب 
في املئة من الدخل الوطني. بعبارة 

أخــرى، ميكننا أن نفتــرض أنه ميّثل 
بني 400 و700 فــي املئة من الدخل 
نظراً  ليــس مفاجئاً  الوطني، وهذا 
املصرفي  القطاَعني  ديناميكية  إلى 
احلســابات  أجرينا  وإذا  والعقــاري. 
نفسها وفقاً ملا ورد أعاله، فمن شأن 
فرض ضريبة ثابتة على الثروات في 
لبنــان أن يؤّمن 60 إلى 110 في املئة 
من الدخل الوطنــي، أي 30 إلى 60 
في املئة مــن مجموع الديون )ميكن 
االســتعانة  عبر  احلســابات  إجراء 
بالبيانات املتوافرة في قاعدة بيانات 
 World عدم املســاواة فــي العالم

.)Inequality Database
الكبــرى مزايا  املالية  لإلصالحــات 
أساسية. في الوقت الراهن، يفشل 
النظام الضريبي في لبنان في زيادة 
اإليرادات. يُشــار هنا إلى أن اإليرادات 
الضريبيــة شــّكلت، فــي األعوام 
األخيرة، مــا معّدله 15 في املئة من 
 34 الناجت احمللي، مقارنًة مع  إجمالي 
التعاون  املئة في بلدان منظمة  في 
االقتصــادي والتنميــة. وتشــّكل 
الضرائــب على املداخيــل والثروات 
أقــل من 6 فــي املئة مــن مجموع 
إجمالي الناجت احمللــي، وبالتالي يُعد 
لزيــادة الضرائب  اجملــال مفتوحــاً 
واإليرادات. ومن شأن هذه اإلصالحات 

أن تُفضــي إلى مســاهمة اجلميع 
إلى  اآليلة  اجلهــود  بالتســاوي في 
تفاقم  دون  واحلــؤول  الديون  خفض 
الفقر والال مساواة، ما قد يؤّدي إلى 
كبرى.  وسياســية  اجتماعية  أزمة 
لذلــك، يجب أن تضع احلكومة هذه 

اإلصالحات في ُصلب أولوياتها.

*املوازنة اللبنانية املُشار إليها في 
2019، ال  املقال هي موازنة العــام 
2020. وقد صّححــت »ديوان« هذا 

اخلطأ.
مركز كارنيغي للشرق االوسط
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كاثرينا بيستور

 نيويــورك - في وقت ســابق من هذا 
الشــهر، أعلنــت املائدة املســتديرة 
لألعمــال، وهي جمعيــة تضم أكثر 
الرؤساء التنفيذيني نفوذا في الواليات 
املتحدة، أن عصر سيادة املساهمني قد 
انتهى. وقد كان متوقعا أن يقابَل هذا 
اإلعالن املتغطرس بابتهاج وتشــكك 
في نفس الوقت، لكن قليلني الحظوا 
ما يكشــف عنه محتوى هــذا البيان 
فيما يتصل بطريقة تفكير الرؤســاء 
التنفيذيني فــي أميركا. فمن الواضح 
أن قادة الشركات األميركية يعتقدون 
أنهم أحــرار فــي تقريــر وحتديد من 
يخدمون. لكنهم هنا وكالء وليســوا 
وبالتالي فليــس مثل هذا  موكلــني، 

القرار قرارهم.
الرؤســاء  اعتقــاد  حقيقــة  تدلــل 
أن بوســعهم  أميركا  التنفيذيني في 
حتديد من تكون لهــم الكلمة العليا 
على إحساســهم باألحقية في ذلك، 
بل وتعكس أيضا حال الشــركات في 
أميــركا، حيث تتركز الســلطة على 

إمبراطوريــات األعمــال املمتــدة في 
أنحــاء العالم بأيدي قلــة من الرجال 
الســيدات(.  أقل كثيــرا من  )وعــدد 
وفقا لقانون الشــركات، فإن من يقوم 
بتعيني الرؤساء التنفيذيني هم مديرو 
الشــركة، الذيــن ينتخبهــم حاملو 
األسهم في هذه الشــركة كل عام. 
لكن عمليــا يظل معظم املديرين في 
مواقعهــم مبجالس اإلدارة لســنوات 
متواصلة، وكذلك الرؤساء التنفيذيون 

الذين يعينهم املديرون.
على ســبيل املثــال، يحتفظ جيمي 
داميــون، رئيــس مجلــس إدارة املائدة 
املســتديرة لألعمال، بــإدارة بنك جيه 
بي مورجان تشــيس منذ أكثر من 15 
عاما. وخالل معظم تلك الفترة، شغل 
ورئيس  التنفيــذي  الرئيس  منصبــي 
مجلس اإلدارة، وهو ما يعد خرقا ملبادئ 
إدارة الشــركات، التي توصي بالفصل 

بني املنصبني.
التنفيذيــني  الرؤســاء  اســتيالء  إن 
األميركيني على العملية التي يدينون 
لها مبناصبهم ميثل استهزاًء بسلطة 
املائدة  ولطاملا فضلــت  املســاهمني. 
تصويت  ذاتهــا  لألعمال  املســتديرة 
احتياج  األغلبية، مبعنى  األكثرية على 

املوجوديــن  اإلدارة  أعضــاء مجلــس 
مبناصبهــم للحصــول فقــط على 
أصوات أكثر من أي فــرد آخر، بدال من 
حتقيق األغلبية، لالحتفاظ مبناصبهم. 
الوقــت ذاتــه، حاربــت اجلمعية  في 
بضراوة هيئة األوراق املالية والبورصات 
للمســاهمني  يتيح  قانون  ملنع صدور 
كتابة أسماء مرشحيهم غير املدرجني 
األصوات  التمــاس  عنــد  بالقائمــة 
االنتخابيــة. كما واصلــت محاولتها 
إضعاف قدرة املســاهمني على اقتراح 
بنــود جــداول األعمــال لالجتماعات 

اخلاصة بهم.
باختصار، لم تكن ســيادة املساهمني 
تعني في أي وقت بالنســبة للمائدة 
والرؤســاء  لألعمــال  املســتديرة 
إتاحة  ميثلونهــا  الــذي  التنفيذيــني 
الدميقراطيــة لهؤالء املســاهمني. بل 
لقــد أعطى منوذج قيمة املســاهمني 
لتحاشي  الغطاء  التنفيذيني  الرؤساء 
ال  الشركات،  اســتراتيجية  مناقشة 
ســيما عندمــا يتعلق األمــر بالنظر 
في بدائل لســعر الســهم كمقياس 
ألداء الشــركات. فمن منظور الرؤساء 
التنفيذيني، ميثل ســعر الســهم كل 
شيء، ألنه يحمي الشركة من عمليات 

االســتحواذ )التي متثل التهديد األكبر 
للمديرين املوجودين مبناصبهم(، ويرفع 

أجورهم ومكافآتهم.
إذا ملاذا يثور الرؤســاء التنفيذيون على 
الوضع القائم الذي يتيح لهم التحكم 
من دون معارضة تقريبا، انحيازا المنوذج 
إدارة أصحــاب املصلحــة الذي يضع 
األعمــال على قدم  وبيئة  املوظفــني 
املساواة مع املســاهمني؟ اإلجابة هي 
أن الثورات تأكل أبناءها في الغالب، إذ 
لم تتوقف سيادة ســعر السهم عن 
حماية الرؤساء التنفيذيني كما كانت 
في املاضي فحســب، بل لقد أضحت 

متثل خطرا أيضا.
على أيه حال، يشكل هذا عامال حلماية 
الشــديد  تفرقهم  عند  املســاهمني 
وعجزهم عن تنظيم أنفســهم. لكن 
يتجمع  حينمــا  متاما  يختلــف  األمر 
املساهمون في تكتالت حتظى بسلطة 
على  بالقــدرة  وتتمتع  مؤثــرة  نقض 
األهداف  التنســيق ســعيا لتحقيق 
املشــتركة. فلو نظرنا مثــال إلى بنك 
جيه بــي مورجان تشــيس لوجدنا أن 
حوالــي %74 مــن أســهمه متتلكها 
مؤسسات استثمارية، تتحكم خمس 
منها ــ من ضمنها فاجنارد وبالك روك 

وستيت ســتريت ــ في ثلث مجموع 
األســهم. وال يقتصر هــذا األمر على 
جيه بي مورجان وحــده. فقد أظهرت 
أبحــاث أجريــت مؤخرا فــي الواليات 
املتحــدة أن ذات اجملموعة القليلة من 
مديري األصول العاملية تشــكل أكبر 
املساهمني في كل شركات الوساطة 
املالية، وشركات التكنولوجيا الكبرى، 

وشركات الطيران تقريبا.
بالنســبة للرؤســاء التنفيذيني، أدى 
ظهور التكتالت القوية للمســاهمني 
إلى تغيير لعبة إدارة الشــركات. ففي 
تبلغ  احلاجة الســتثمار مدخرات  ظل 
قيمتهــا تريليونات الــدوالرات، أصبح 
املؤسســات  املمكن جتاهل  من غيــر 
االســتثمارية. وحتى لو لــم ينخرط 
مديرو األصول بشــكل نشط في إدارة 
إرسال  بإمكانهم  يزال  فما  الشركات، 
إشارة قوية إلى السوق بالتخلص من 

األسهم.
لقد حمل منوذج ســيادة املســاهمني 
األرباح  تدبير  التنفيذيني على  الرؤساء 
وتقليص  التعهيد،  لسنوات من خالل 
التنظيميــة  واملراجحــة  العمالــة، 
والضريبيــة، وإعادة شــراء األســهم 
على  للمســاهمني  األمــوال  لدفــع 

حســاب االســتثمار في مســتقبل 
الشــركات. أما اآلن فقد أدركوا أخيرا 
أن هذه االستراتيجيات تخدم مصالح 
من  أكثر  االســتثمارية  املؤسســات 

استدامة الشركات.
وبعد أن وجدوا أنفسهم في مواجهة 
الريــاح املعاكســة التــي خلقوهــا 
بأنفسهم، يبدو أن الرؤساء التنفيذيني 
في أميركا قد توصلوا لنتيجة مفادها 
أن الهجوم اجليد خير وســيلة للدفاع. 
لكن إذا كانوا جادين بشأن التخلص من 
منوذج سيادة املســاهمني، فلن تكفي 
البيانات العامة، إِذ يجب عليهم أيضا 
القانونيــة، خاصة  دعم اإلصالحــات 
التدابيــر املطلوبــة حملاســبة مديري 
الشركات ورؤســائها التنفيذيني أمام 
املوكلني الذين يخدمونهم. وقد يعني 
هذا مد متثيل مجالس اإلدارات ليشمل 
اآلخرين،  املصلحة  وأصحاب  املوظفني 
أو رمبــا يأخذ شــكل مراجعات خاصة 
للحســابات، تتســق مع قواعد تلك 
املراجعات التي تخضع لها املؤسسات 

ذات النفع العام.
على أية حال، إذا أردنــا أن يرقى منوذج 
أصحاب املصلحة اجلديد ملا هو أسمى 
من متثيلية »دميقراطية املســاهمني« 

املوكلون  يشــارك  أن  فيجب  القدمية، 
أنفســهم في وضع النظــام اجلديد. 
لكن إذا تركنا األمر للوكالء كي يقرروه 
ألنفســهم كيفما يرون، فســينتهي 

األمر بنا بالعودة إلى نقطة البداية.
كاثرينا بيستور أستاذة القانون املقارن 
في كلية احلقــوق بجامعة كولومبيا، 
ومؤلفة كتاب قانــون رأس املال: كيف 

يخلق القانون الثروة وعدم املساواة.

بروجيكت سنديكيت
www.project-syndicate.org

لماذا انقلب الرؤساء التنفيذيون في أميركا على المساهمين

كاثرينا بيستور

ليديا أسود
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ميونيخ ـ وكاالت:
كريستيسانو  البرتغالي  يتقاضى 
رونالدو، أفضــل العب في العالم 
في كرة القــدم خمس مرات، 162 
دوالر(  مليــون   178( يــورو  مليون 
من عقــده مــع شــركة نايكي 
للتجهيــزات الرياضية، بحســب 
تســريبات "فوتبول ليكس" التي 
أعلنتهــا مجلــة "در شــبيغل" 

االملانية اجلمعة.
ويتضمن عقده األخير املمتد حتى 
عام 2026 مكافأة قدرها 4 ماليني 
يورو بحال فوزه بجوائز فردية، وفقا 

ملسودة العقد.
ويرتبــط رونالدو )34 عاما( املنتقل 
املوســم املاضي من ريــال مدريد 
االيطالي  يوفنتوس  الى  االسباني 
بعد مسيرة زاخرة بااللقاب بعقد 
مع الشركة االميركية منذ 2004 
والذي "ضمن له واردات أساســية 

3,65 مليــون يورو".تابعت  قــدره 
اجمللة "طاملا يلعب رونالدو مع فريق 
من الفئــة االولى، ســينال 16,2 

مليون يورو سنويا".
التقارير مشيرة  نايكي على  وردت 
"ال نعلق على عقــود الرياضيني".

وبــني اكثر الرياضيــني االملان اجرا 
التقرير، ورد اســم مســعود  في 
مع  االنكليزي  ارسنال  العب  اوزيل 
1,2 مليون يورو سنويا من اديداس. 
وتراجع الرقــم 800 الف يورو بعد 

اعتزال الالعب دوليا في 2018.
وكانت تسريبات "فوتبول ليكس" 
كشــفت عــن نظــام التهــرب 
املتبع فــي عالم كرة  الضريبــي 
القــدم، وخصوصــا فــي قضية 
رونالدو عندما كان يدافع عن ألوان 

نادي ريال مدريد االسباني.
وفــي تشــرين الثانــي املاضــي 
فضائح  إلى  تســريبات  أشــارت 
طالت فريقي باريس ســان جرمان 
سيتي  ومانشســتر  الفرنســي 
مخالفتهما  بشــأن  االنكليــزي 
النظيف  املالــي  اللعــب  قوانني 
لكرة  األوروبي  االحتــاد  من  بغطاء 

القدم )ويفا(.

روما ـ وكاالت:
قــال املدافــع اإلجنليــزي كريس 
ســمولينغ اآلتي هــذا الصيف 
من مانشســتر يونايتد إلى نادي 
روما، إنه يرى نفســه في الدوري 
اإليطالي إلى ما بعد فترة إعارته 
التي تنتهي في 30 حزيران 2020.
وقال سمولينغ الذي فقد مركزه 
أساسياً في صفوف »الشياطني 
احلمــر« بعد تعاقــد األخير هذا 
الصيــف مع هــاري ماغواير من 
تقدميه  خالل  ســيتي،  ليســتر 
»هذه  اجلمعة  اإلعالم  لوســائل 
الفرصة جاءتنــي وكنت مهتماً 

بها ومتطلعا للقدوم إلى هنا«.
وأضاف »أن أحظى بهذه الفرصة 
في نــادٍ كبير، وأن يكــون النادي 
وأنا سعيد، رمبا يجعلني  سعيداً 
أفكر مبستقبل أطول في إيطاليا 
)...( لطاملــا كان الدوري اإليطالي 

هدفا لي«.
وكشف »في إجنلترا، ال جند الكثير 
من الالعبني الــذي يدافعون عن 
ألوان أندية خارجية، لكنني كنت 
دائما أملك الرغبة في أن أخوض 
هــذه التجربــة وأن تســنح لي 

الفرصة لكي أذهب الى ناد كبير 
مع طموحــات كبيــرة. لم أعد 
العبا شــابا في حاجة إلى إثبات 
نفسه، لكني أعشق التحديات«.
من  البالغ  ســمولينغ  وخــاض 
العمــر 29 عامــاً، 31 مباراة مع 
منتخــب بــالده و323 مباراة في 
يونايتد حيث  صفوف مانشستر 
ســاهم في إحــراز الفريق لقب 
احمللي مرتني في صفوفه،  الدوري 
العاصمة  فريق  إلى  انتقاله  قبل 
اإليطاليــة على ســبيل اإلعارة 
ملوسم واحد مقابل ثالثة ماليني 

يورو.
روما ركيزة أساســية في  وفقد 
مدافعه  بانتقــال  اخللفي  اخلط 
مانوالس  كوســتاس  اليونانــي 
قدرتها  فــي صفقة  نابولي  إلى 
36 مليون  بـ  التقارير الصحافية 

يورو.
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العواصم ـ وكاالت:

رد منتخــب هولنــدا الدين لنظيره 
-4( داره  األملاني، بإسقاطه في عقر 

في  فولكســبارك،  ملعب  على   ،)2
تصفيات يورو 2020.

وجــاءت أهداف هولنــدا عن طريق 
فرينكــي دي يــوجن، جوناثــان تــاه 
دونيــل مالني  »هدف فــي مرماه«، 
الدقائق  في  فينالدوم،  وجيورجينيو 
59، 66، 79 و90، بينما أحرز سيرجي 
جنابري وتوني كــروس »ركلة جزاء« 
ألملانيا، في الدقيقتني 9 و73.وبذلك، 
الثأر  الطواحني  منتخب  اســتطاع 
من ســقوطه أمــام األملــان )3-2(، 
على ملعب يوهان كرويف أرينا، في 

مستهل التصفيات.
وجــاء الــرد بطريقة أكثر قســوة، 
ليرفــع الطواحــني رصيدهم إلى 6 
نقاط في املركز الثالث، بينما جتمد 
رصيد أملانيا عند 9 نقاط، في املرتبة 
الثانية، لكنها لعبت مباراة أكثر من 

هولندا.
»أوبتــا«  شــبكة  وبحســب 
املرة  فإن هذه هــي  لإلحصائيــات، 
األولى فــي التاريخ، التي يســجل 
فيهــا منتخب هولندا في شــباك 

أملانيا، 4 أهداف خارج ملعبه.
أن هذه  إلى  كما أشارت الشــبكة 
هي املرة األولى التي يســجل فيها 
منتخب هولندا 4 أهداف في الشوط 
الثاني، منذ 2014، عندما هز شباك 
الثاني  النصف  برباعية في  إسبانيا 
من اللقاء بــكأس العالم بالبرازيل.

ســبورتس«  »سكاي  شــبكة  أما 
فأشارت إلى رقم سلبي آخر حققه 

املنتخب األملاني في املباراة.
فقد خاض منتخب أملانيا 18 مباراة 
2018، حقق الفوز  منذ بداية عــام 
في 7 فقط، وخسر في 7 مواجهات 
منهــا 3 بعدمــا كان متقدًما في 

الشــوط األول.وبهذا يكون منتخب 
أملانيا قد خســر مباريــات في تلك 
الفترة أكثر من أندورا )6 مباريات من 
13(، ولوكسمبورج )6 مواجهات من 

.)16
وأعرب رونالد كومان مدرب منتخب 
هولنــدا عن ســعادته بالفوز على 
أملانيا 4 ـ 2 في املباراة التي جمعت 
بينهما فــي تصفيات يــورو 2020 
، مؤكــدا أن »فــارق األهــداف كان 

سيصبح أكبر«.
وقــال كومان، فــي تصريحات أدلى 
بهــا عقب اللقاء لقنــاة )إن أو إس( 
ألننا  الفــوز  »حققنا  الهولنديــة: 
قدمنــا أمــورا أكثر من تلــك التي 
تنتصر في  أملانيــا كــي  فعلتهــا 
املبــاراة«.إال أن املــدرب الهولنــدي 
اعترف في الوقــت ذاته أن املنتخب 
األملانــي كان على وشــك االبتعاد 
بالنتيجة حني كان متقدما بالهدف 

املبكر الذي سجله سيرجي جنابري، 
من عمر  التاســعة  الدقيقــة  في 

املباراة.
وأوضح »ســنحت لهم عدة فرص 
محققــة فــي الشــوط األول كي 
تصبح النتيجــة 2-0 ، لكن انتصر 
الفريــق الذي كان يســتحق الفوز 
أكثــر. ارتكنــت أملانيا إلــى اخللف 

منتظرة«.
وبرغم أفضليــة أصحاب األرض في 

الشــوط األول، إال أن كومــان طلب 
من العبيه في االســتراحة التحلي 
بالهدوء، حيث كشــف »الرســالة 
التي وجهتها لهم والتي قال فيها: 
ابقوا في اللقاء، ابنوا هجمات بهدوء 

وال تتركوا مساحات في اخللف«.
واعترف يواخيم لوف، مدرب منتخب 
أملانيــا، بأحقية هولنــدا في الفوز 
الذي حتقق على حساب املانشافت..  
وأبرز موقع »ســبورت1« تصريحات 

لوف عقب املباراة، حيث قال: »لعبنا 
لكن  لنا،  املتاحة  باإلمكانيات  اليوم 
هولندا كانت الطرف األفضل طوال 
اللقاء، والهزمية التــي تعرضنا لها 
تأكيد«.وأضاف  بــكل  مســتحقة 
»برغم تقدمنا بهدف طوال الشوط 
األول، إال أننا لم نشعر أبًدا بتحكمنا 
في املباراة، بعدما فقدنا الكثير من 
الكــرات في الثلــث الهجومي، مما 

أبعدنا عن مناطق اخلطورة«.
 مــن جانبه، قال ســيرجي جنابري 
عن الهدف الذي سجله »كان حترًكا 
ممتــازًا من لــوكاس كلوســترمان، 
التوقيت  فــي  جــاءت  والتمريــرة 
املناسب، فنحن كنا نعرف أن هولندا 

تعاني من بعض املشكالت.
الكرواتــي،  املنتخــب  واكتســح 
مضيفه الســلوفاكي )4-0( ضمن 
بالتصفيات  اخلامســة  اجملموعــة 
املؤهلة لنهائيــات بطولة أمم أوروبا 
2020«، والتي شــهدت أيضا  »يورو 

فوز ويلز على أذربيجان )1-2(.
ســجل أهداف املنتخــب الكرواتي 
نيكوال فالسيتش في الدقيقة )45(، 
وإيفان بريسيتش في الدقيقة )47(، 
وبرونــو بيتكوفيتش فــي الدقيقة 
(72(، وديان لوفرين في الدقيقة )89(.
إلى  رصيده  الكرواتي  املنتخب  ورفع 
9 نقــاط في املركــز الثاني، وتوقف 
رصيد ســلوفاكيا عند 6 نقاط في 

املركز الرابع.
وفي املبــاراة الثانية، فــاز املنتخب 
أذربيجان  ضيفــه  علــى  الويلــزي 
بافلو  ويلــز  (2-1(، وســجل هدفي 
باخلطأ  إذربيجان،  باشــاييف، العب 
في  بيل  وجاريــث  مرمــاه)26(،  في 

الدقيقة )84(.
فيما ســجل هدف أذربيجان ماهير 
)59(.ورفع  الدقيقــة  فــي  ماداتوف 
6 نقاط  منتخب ويلز، رصيــده إلى 
في املركــز الثالث، وظــل منتخب 

أذربيجان بال نقاط.

هولندا تثأر من ألمانيا برباعية صادمة في تصفيات يورو 2020 

كومـان يوضـح سـر اكتسـاح المانشافـت
 ولـوف يؤكـد استحقـاق الطواحيـن بالفـوز 

جيورجينهو فاينالدوم يحتفل بالهدف رفقة زميله مالني

العواصم ـ وكاالت:
تعادل منتخب املغرب 1-1 مع بوركينا فاسو في مباراة 
وديــة أقيمت في مراكش بحضور قرابة تســعة آالف 

متفرج يوم اول أمس.
وأتيحــت فرصة افتتــاح التســجيل لصالح تالمذة 
البوســني خليلهودزيتش الذي استلم املهمة مكان 
الفرنسي رونار، لكن حكيم زياش أهدر ركلة جزاء )50(.

وتقدم بايال لصالح الضيــوف )71( قبل أن يعدل زهير 
فضال في وقت متأخر )88(.

وفي املبــاراة الودية األولى التي يقودهــا منذر الكبير 
حقق منتخــب تونس الفــوز علــى موريتانيا بهدف 
وحيد سجله البديل عمور لعيوني قبل 12 دقيقة من 
النهاية.من جهتها خسرت كوت ديفوار أمام بنني 1-2، 
إذ سّجل للفائز دوسو )82( وسيسغنون من ركلة جزاء 
(87( بعد أن افتتح أساله التسجل لكوت ديفوار )81(. 

مدريد ـ وكاالت:
حققت الفنزويلية يوليمار روخاس ثاني أفضل رقم 
في تاريخ الوثبــة الثالثية في العاب القوى، بقفزها 
على مســافة 15,41 متــرا أول أمس فــي أندوخار 

)إسبانيا(.
وكانــت بطلة العالم روخــاس )23 عاما( على بعد 
9 ســنتيمترات مــن حتطيــم الرقــم العاملي في 
وثبتها السادســة أول أمس، لكنها حسنت رقمها 
الشــخصي البالغ 15,11 مترا ســجلته في 9 اب 
املاضي في ليما.وحتمل االوكرانية اينيسا كرافيتش 
الرقم العاملي البالغ 15,50 مترا ســجلته في 10 اب 

.1995

ميونيخ ـ وكاالت:
تلقــى بوروســيا دورمتوند أولى ضربات فتــرة التوقف 
الدولي، بعدما تعرض أحد العبيه إلصابة أدت ملغادرته 
معسكر منتخب بالده. وأصدر دورمتوند بيانًا رسمًيا عبر 
حســابه على موقع »تويتر«، اليوم اجلمعة، أكد خالله 
تعرض مدافعه السويسري مانويل أكاجني إلصابة في 
كاحله األيســر. وأوضح النادي أن اإلصابة التي تعرض 
لها أكاجني جاءت خالل مشــاركته مع سويســرا في 
مباراة خارج الديار ضد أيرلنــدا، أمس اخلميس، ضمن 

التصفيات املؤهلة لبطولة يورو 2020.
ومــن املقرر عودة الدولي السويســري إلى أملانيا خالل 
الســاعات املقبلة، للخضوع للفحوصات الطبية في 

دورمتوند، للتعرف على مدى قوة اإلصابة.

الدوحة ـ وكاالت:
أعلــن الســوري حميــد ميــدو، انضمامه رســميا 
لنادي الشــمال القطري.. وأعرب ميــدو في صفحته 
الشــخصية بفيــس بوك، عــن ســعادته بالتوقيع 
للشــمال، بعد مفاوضات قصيــرة، حيث تلقى عرضا 
مغريــا، كان وراء مطالبته بفســخ تعاقــده مع نادي 
االحتاد احللبي، بعد أيام قليلة من إعالن عودته له.ووعد 
ميدو بأن يقــدم أفضل ما لديه، ليســاهم بتحقيق 

نتائج جيدة لفريقه.
يذكر أن حميد ميدو احترف مــع القوة اجلوية وامليناء 
في العراق، كما لعب للســاملية والكويت والتضامن 
في الكويت، ومثل املنتخب السوري في عديد املباريات.

تعادل المغرب 
وانتصار تونس وديا

روخاس ثاني أفضل 
رقم بالوثبة الثالثية

دورتموند يتلقى أولى 
ضربات التوقف الدولي

ميدو يلتحق 
بالشمال القطري

  7:00 مساًء

 9:45 مساًء
  7:00 مساًء

 9:45 مساًء
 9:45 مساًء

مفكرة اليوم

رومانيا ـ مالطة

فنلدا ـ إيطاليا
جورجيا ـ الدانمارك

إسبانيا ـ جزر فاروه
السويد  ـ النرويج

تصفيات يورو 

سمولينغ: »أفكر بمستقبل أطول في إيطاليا«عقد رونالدو مع نايكي 162 مليون يورو 

سمولينغرونالدو

دمشق ـ وكاالت:
بني  عاماً  ثمانية عشــر  قرابــة 
ظهــوره األول واألخيــر، ليجعل 
تشــبيه "الذهب الذي ال يصدأ" 
هــو األفضل لوصف مســيرته، 
قائد منتخب  اخلطيب  فراس  إّنه 
سوريا والذي واصل دخول التاريخ 

من أوسع أبوابه.
فــراس  الســوري  الدولــي  دّون 
اخلطيب رقماً جديداً في مسيرته 
املليئــة باألرقام املميزة من خالل 
كأس  تصفيات  في  مشــاركته 
العالم للمرة السادســة توالياً، 

إجناز لم يســبق ألي العب عربي 
الوصول إليه )باســتثناء املصري 
ارتبط  ما  عصام احلضري( وغالباً 
بأســاطير حــراس املرمــى عبر 

التاريخ ككل.
بدأ فراس اخلطيب مشــواره وهو 
ريعان شــبابه، مشــاركته  في 
كبديــل لنجــم اســمه خالد 
حتديداً  الفلبــني  أمــام  الظاهر 
في الرابع مــن مايو 2001 كانت 
فيه  يكتب  الذي  األول  الســطر 
تاريــخ ذكرياته امليئــة باإلبهار، 
خاصة وأّنــه دّون مباراته الدولية 

الـ18  بســن  األولى  الرســمية 
عاماً فــي بلد قّلما يعطي فرصاً 
إمكانية  مــن  للمواهــب خوفاً 

حرقها.
ســبعة أيــام كانــت كافيــة 
األول،  الدولي  هدفه  لتســجيل 
والــذي جــاء أمــام الوس ضمن 
تصفيــات كأس العالــم 2002 
أيضــاً، ليشــغل اســم فراس 
ســوريا  في  املراقبني  اخلطيــب 
وخارجها ويخوض جتربة احترافية 
مع النصر الكويتي بعدها بقرابة 

عام واحد فقط.

يقــول فراس اخلطيــب في لقاء 
حصري: "لم أكن أتخيل في يوم 
من األيام هذا الرقم، املشــاركة 
السادسة  للمرة  التصفيات  في 
يدعوني للفخر لكنه محبط في 
ذات الوقت بســبب عدم قدرتنا 
على الوصول إلــى كأس العالم 

ألسباب مختلفة".
ويضيــف فراس اخلطيــب الذي 
حقق رقمه عقب املشاركة أمام 
املرحلة  فــي  اخلميس  الفلبــني 
تصفيات  مباريــات  مــن  األولى 
في  املقررة   2022 العالــم  كأس 

قطر وســّجل هدفاً مــن ركلة 
جزاء: "لن أتنازل عن حلم صعود 
سوريا إلى كأس العالم، سنقدم 
كل ما منلــك من أجل إســعاد 

جماهيرنا".
املتفاعلة مع  األفعال  ردود  وتتالت 
تغريدة اخلطيب الهداف التاريخي 
ملنتخب سوريا والتي حتّدث بها عن 
مشــاركته في تصفيات بطوالت 
العالم )2002، 2006، 2010، 2014، 

.)2022 ،2018
وجاء في حســاب باســم املعلق 
اخلطيب  "فراس  السعدي:  محمد 

تصفيات  ست  القياسية،  لألرقام 
كأس عالم، هــدف ضد الوس في 
11 آيار 2001، هدف ضد الفلبني 5 

أيلول 2019".
من جهته كتب النجم الســوري 
عمر الســومة ومحطــم األرقام 
القياســية في الدوري السعودي: 
"الوحيد في آســيا اللي شــارك 
بســت تصفيات، كل التوفيق لك 
أبو حمزة، كبير وأســطورة"، كما 
عبر  املغردين  مــن  العديد  امتدح 
تويتر إجناز اخلطيب وسط مطالبة 
بتحقيق حلم الوصول للمونديال.

الخطيب »مدمن« تحطيم األرقام القياسية مع منتخب سوريا واألندية الكويتية



بغداد ـ فالح الناصر:
قالت نائب رئيس احتاد املبارزة على 
الكراسي في اللجنة الباراملبية، 
الوطني  املنتخب  ان  وفاء جذول، 
بالللعبة مــاض بثقة نحو قطع 
املزيــد من بطاقــات اللعب في 
مبينة   ،2020 باراملبياد طوكيــو 
ان التفــوق رافــق الالعبان عمار 
هادي وزيــن العابدين غيالن، في 
حني ينتظر تألــق الالعبان علي 
سعدي مناحي وحيدر علي ناصر 
في املشــاركات املقبلة من أجل 
اللعب فرديــا وفرقيا في  ضمان 

الباراملبياد.
ان منتخب  الى  واشــارت جذول 
بغداد  في  حاليا  يعسكر  املبارزة 
حتضيرا للمشــاركة في بطولة 
التي ســتجرى  الدولية  كوريــا 
للمدة مــن 16 ولغايــة 26 من 
شــهر أيلول اجلاري وهي مؤهلة 
إلى الباراملبياد بحسب تنقطيها 
املهــم الــذي يضمــن بطاقات 
اخــرى للعراق بعد تفــوق عمار 
بطولة  ذهبــي  وكســبه  هادي 
ضمان  وكذلك  االخيــرة،  بولندا 
زين العابديــن غيالن للتأهل إلى 
النقاط  بعــد جمعه  الباراملبياد 

التي تؤهله للعبور نحو اليابان.
وذكرت ان وفد العراق في بطولة 
كوريا الدولية، يتألف من ســعد 
محمد رئيسا ورحيم فالح مدربا 
و4 مبارزين هم "عمار هادي وزين 
ســعدي  وعلي  غيالن  العابدين 

مناحي وحيدر علي ناصر".

وقالــت ان العــراق سيشــارك 
ايضا في بطولة هولندا الدولية 
املقــررة شــهر تشــرين الثاني 
أجندة  ضمــن  وهــي  املقبــل، 
البطــوالت التي تعــد تأهيلية 
إلــى الباراملبياد املقبل، مبينة ان 
العراق اشــترك في العام احلالي 
2019 في بطوالت مؤهلة ابتداء 
من بطوولة جورجيــا مرورا بأبو 
ظبي والبرازيل وبولندا، والبطولة 
املقبلة فــي كوريا ثــم هولندا 
احلالي،  للعام  املنهــاج  ليختتم 
تبدأ سلسلة مشاركات في  ثم 
مطلع العــام املقبل لتصل إلى 
نحو 10 بطوالت قبل اللعب في 
الباراملبياد املقبل الذي ســيقام 
فــي طوكيو للمدة مــن 15 آب 

لغاية 6 أيلول 2020.
واوضحــت ان الالعب عمار هادي 

املصنف رقم 1 عامليا سبق له ان 
احرز فضة باراملبياد ريودي جانيرو 
2016، بعد املشاركة ممثالً ملبارزة 
العراق على الكراسي مع زميله 

زين العابدين غيالن.
واشادت البطلة السابقة باملبارزة 
على الكراســي، بجهود اللجنة 
الباراملبيــة وتواصلهــا امليداني 
ومتابعــة حتضيــرات املنتخبات 
التي تستعد ملشاركات خارجية، 
اللجنــة  رئيــس  ان  مؤكــدة 
الباراملبية الدكتوي عقيل حميد 
يتابــع بجهود كبيــرة مع رفاقه 
اعضاء املكتــب التنفيذي آليات 
االعــداد واملواكبــة املســتمرة 
لالعبينــا بهــدف احلصول على 
افضبــل النتائج وضمــان ارفع 
درجــات التنقيــط وصــوالً إلى 

احملفل الكبير في اليابان.

بغداد ـ الصباح الجديد:
فــاز منتخبنــا االوملبــي بكرة 
القــدم أول أمس علــى نظيره 
البحريني بهدفني من دون مقابل 
سجلهما، حسني جبار ومحمد 
قاسم نصيف، في اولى مبارياته 

معســكره  فــي  التجريبيــة 
التدريبي..

 وجــرت املبــاراة بــني الفريقني 
على ملعــب نادي احملرق في اطار 
لنهائيات  املنتخبــني  حتضيرات 
طوكيو  الوملبياد  املؤهلة  اســيا 

التي ستحتضنها تايلند مطلع 
العــام املقبل.ومــن املؤمــل ان 
يالقي اوملبينــا نظيره البحريني 
مرة ثانية بعــد غٍد الثالثاء، قبل 
ان يعود الى العاصمة بغداد يوم 

اخلميس املقبل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن االحتــاد املركزي للمالكمة، 
عن املشــاركة مبالكمــني اثنني، 
في بطولة العالــم للعبة.وقال 
رئيــس االحتاد العراقــي املركزي 
للمالكمــة علــي تكليــف ان 

بطولة  في  سيشــارك  »العراق 
العالم للمالكمة، والتي ستقام 
اكاترتنبورغ  مبدينــة  فعالياتها 
الســابع  من  للمدة  الروســية 
ولغايــة الثاني والعشــرين من 

شهر أيلول اجلاري«.

وأوضــح تكليــف ان »منتخبنا 
منافسات  ســيخوض  الوطني 
كرار كاظم  باملالكمني  البطولة 
سهم في وزن 69 كغم، وسعدي 
 91 وزن  فـــي  محمــد  طــارق 

كغـم«.

بغدادـ  حسام عبد الرضا*
اليد  لكرة  املركزي  االحتاد  أعلن 
عن حتديــد يوم  اجلمعة املوافق 
20 أيلول اجلاري الســاعة ) 11( 
صباحا  موعدا لعقد االجتماع 
الفنــي مــع ممثلــي األنديــة 
املشــاركة في الدوري العراقي 
لكــرة اليد املمتاز للموســم 
الشــباب  وزارة  فــي  اجلديــد 
املدرســة  قاعــة  والرياضــة) 
التخصصية لكرة اليد ( ويوكد 
االحتــاد على ممثلــي األندية ان 
املشــاركة  كتاب  معة  يجلب 
من النادي ورســم االشــتراك 

الفريق  العبي  بأسماء  وقائمة 
2029-2019   ومن  للموســم 
املعلــوم أن أندية ) الشــرطة 
والكــوت  ديالــى  و  واجليــش 
والفتوة والنجف  والسليمانية 
والكوفة وبلديــة البصرة ( قد 
الدوري  في  مشاركتها  أعلنت 
املمتاز علــى أن يصعد) 3 ( من 
املمتاز  للدرجة  األولى   الدرجة 

ليصبح العدد ) 12( فريقا.
ومن جانب آخــر  ..أعلن االحتاد 
لكرة اليد عن حتديد يوم االحد 
املصــادف  15 أيلــول اجلــاري 
موعــدا انطالق الــدوري لكرة 

املوهل  األولــى  للدرجة  اليــد 
للدرجة املمتاز وحسب الرقعة 
املشــاركة  للفرق  اجلغرافيــة 
وأكد االحتاد ان االجتماع الفني 
لدوري الدرجة األولى ســيكون 
الدوري  انطــالق  يوم  في نفس 
النادي  ممثــل  يجلب  أن  علــى 
كتاب املشاركة وبدل االشتراك  
مع قائمة باألسماء العبي الفر 
يق وكان االحتاد قد حدد صعود ) 
3 ( أندية من الدرجة األولى إلى 

الدرجة املمتاز.

* املنسق اإلعالمي الحتاد اللعبة
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بغداد ـ الصباح الجديد:

مباراته  الوطنــي  منتخبنــا  طوى 
االولى امــام البحريــن التي تعادل 
فيهــا بهــدف ملثلــه فــي ملعب 
مباريات  افتتــاح  ضمــن  البحرين 
آســيا  لتصفيات  الثالثة  اجملموعة 
قطر  مونديال  إلى  املؤهلة  املزدوجة 
2022 وكأس أمم آســيا 2023 فــي 

الصني.
ويســتعد منتخبنا الوطني ملالقاة 
نظيــره منتخــب هوجن كــوجن في 
اجلولــة الثانية التي ســتجرى في 
ملعب البصــرة الدولي يوم 10 من 

شهر تشرين األول املقبل.
وأبــدى مــدرب منتخبنــا الوطني 
العراقــي لكرة القــدم، كاتانيتش، 
اســتغرابه من حصــول االصابات 
لالعبي املنتخب فــي هذا التوقيت 
كاتانيتش  املنافســات.وقال  مــن 
في املؤمتــر الصحفي بعــد مباراة 
منتخبنا الوطني ونظيره البحريني 
»ابــارك لالعبي املنتخــب النقطة 
ملعبنا«. خــارج  جيدة  تعتبر  التي 
واضاف »ال اعرف ملــاذا حتدث هكذا 
اصابــات في مثل هكــذا مباريات، 
وعلــي الصــالة والدعــاء من اجل 
عدم تكــرار ذلك«، مشــيرا الى ان 
»اللياقة البدنية اثرت على املنتخب 
حســني  الالعب  ان  الوطني«.يذكر 
علــي خرج مصاباً مــن املباراة بعد 
دخولــه بدقائــق قليلــة بديالً في 

الشوط الثاني
وأقر حارس مرمى املنتخب العراقي 
محمد حميد باخلطأ اجلسيم الذي 

كلف فريقه هدف التقدم للبحرين، 
في املباراة التــي جمعت الفريقني 
التصفيات  ضمــن  املنامــة  فــي 

املزدوجة لكأس آسيا والعالم.
وقال محمد حميد: قبل كل شيء 
التدريبي  وللمالك  للجماهير  أعتذر 
في  ارتكبته  الــذي  اخلطــأ  علــى 
املباراة، وأنا احتمل مسؤولية الهدف 
بالكامل، لكــن احلمد اهلل عوضت 
ذلك فــي رد كــرات خطــرة جدا، 

وبالتالي اخلطــأ وارد في كرة القدم 
وحاولت جتــاوز اخلطأ والتركيز على 
املباراة من أجــل التعويض وجنحت 

في ذلك.
التعــادل جيدة في  نتيجة  أن  وبني 
ملعب املنافس، خصوصا وأن الفريق 
اكتمل بوقت متأخر وغياب الالعبني 
احملترفني في بطولة غرب آســيا لم 
مينحنا فرصــة إعــداد مثالية، مع 
ذلك خرجنا من املباراة بنقطة تعد 

إيجابية.وأوضح أن املنتخب العراقي 
إلى دعم اجلميع، ونحن من  بحاجة 
على  للمنافســة  االجتهاد  واجبنا 
 2022 إحدى بطاقات مونديال قطر 
بتحقيق حلم  نوفــق  أن  ونتمنــى 
اجلماهير.يشار إلى أن هدف البحرين 
جاء من خطأ واضح للحارس محمد 
حميد الذي حاول مسك الكرة لتمر 

من بني قدميه.
من جانبــه، أكد علي عدنان العب 

املنتخــب العراقــي، تأثر أســود 
الرافديــن باألجــواء احلــارة خالل 
واقتنــص  البحريــن،  مواجهــة 
قاتاًل  تعــاداًل  العراقي  املنتخــب 
)1-1(، من أنياب البحرين،  بنتيجة 
في إطــار التصفيات اآلســيوية 
 2022 ملونديال  املؤهلــة  املزدوجة 

وكأس آسيا 2023.
وقــال عدنــان »خرجنــا بنتيجة 
غير ســيئة وهي التعــادل خارج 

أمام خصم صعب«.وأضاف  الديار 
ما  دائًما  االفتتاحيــة  »املباريــات 
تكــون صعبة ومعقــدة، الفريق 
تأثر بارتفاع درجات احلرارة واألجواء 
مواجهة  رافقــت  التــي  الرطبة 
بذل  األمس«.وأكد عدنــان »يجب 
الفترة  مجهودات مضاعفة خالل 
املقبلة، مشــوار التصفيات ال زال 
في البدايــة، هدفنا بلوغ نهائيات 

كأس العالم 2022«.
وعلــى ملعب البحريــن الوطني، 
هدف  األســود  كميــل  ســجل 
املنتخب البحريني في الدقيقة 9، 
وعدل النتيجة للعراق مهند علي 

»ميمي« في الدقيقة 86.
إلــى ذلــك، وصل جنــم املنتخب 
حســني علــي إلــى العاصمــة 
تداخل  الدوحــة، إلجراء  القطرية 
سبيتار  مستشــفى  في  جراحي 
التي  اإلصابة  بعــد  التخصصي، 
حلقت به في مبــاراة األمس أمام 
املؤهلة  التصفيات  فــي  البحرين 
حســني  الالعب  للمونديال.وكان 
علي قد تعرض لكسر في الكاحل 
ومتــزق في األربطــة نتيجة التواء 
قدمه في املباراة، علما أنه شارك 
لالعب  بديال  الثاني  الشــوط  في 
احمد ياســني، لكنه غادر امللعب 

بعد دقائق قليلة بسبب اإلصابة.
للوفد  املرافــق  الطبيــب  وقــال 
أن   ، اجلنابــي  قاســم  العراقــي 
فحوصات الرنني أثبتت بأن الالعب 
حســني علي تعرض لكســر في 
لتداخل  وأنه ســيخضع  الكاحل 
جراحي وسيغيب عن املنتخب ملدة 

ال تقل عن ثالثة أشهر.

الوطني يطوي صفحة البحرين ويستعد لمالقاة هونج كونج 
سمير خليل كاتانيتش يستغرب من اإلصابات .. وحسين علي يغيب 3 أشهر

عن مباراتنا 
امام البحرين

يبــدو ان اجلدل حــول منتخبنــا الوطني وفي كل 
التفصيــالت ســيظل متواصــال وســيظل باب 
التفسير والتحليل والنقد وحتى االمنيات متواصال 
،مع االسف الشديد الزالت صورة منتخبنا الكروي 
تبعث االســى في نفوس اجلماهيــر الوفية التي 
مازالت تتمنى ان تصفــق ملنتخب قوي يلعب كرة 
حديثة، رصينة ولم ال ونحــن منتلك كل املقومات 

لبناء فريق وطني كبير.
باعتقادي املتواضع ويتفق معي الكثيرين لم يكن 
اي من محبي منتخبنــا الوطني راض عن الصورة 
التــي ظهر عليها هذا املنتخب فــي مباراته التي 
خاضها بضيافة نظيره البحريني ضمن التصفيات 
املزدوجــة ملونديال قطر 2022 ونهائيات امم آســيا 
2023 اخلميــس الفائت، الصــورة املضطربة بدأت 
بهدية حارسنا محمد حميد التي قدمها للفريق 
الشــقيق عند الدقيقــة الثامنة فــي وقت كان 
منتخبنا يتخبط فــي االداء ولم يصحو العبينا اال 
بعد ربع ساعة من بداية اللقاء لينظمو صفوفهم 

ويحاورو الكرة بهدوء.
لعب مدربنا كاتانيتش بتشــكيلة ضمت الالعبني 
الذين غابوا عن بطولة غربي آسيا واقصد هنا علي 
عدنان وجستني ميرام ومهند علي )ميمي( واحمد 
ياسني الذين شكل غيابهم عن بطولة غرب آسيا 
مع العبني آخرين عذرا وتبريرا امام النقد واللوم بعد 
خسارة اللقب وفي بغداد وامام املنتخب البحريني 
حتديدا ،كاتانيتش وضع تشــكيلة قوية على الورق 
وبنزعــة هجومية بثالثة مهاجمني ودعم هجومي 
من اخللف عن طريق ثالثي الوسط واملدافعني الذين 
مييلون نحو التقــدم كعلي عدنــان وعالء مهاوي 
والقائد احمد ابراهيم وســعد ناطق في الضربات 
الثابتة، لم يتحقق شــيء في ارض امللعب اذ عجز 
خط الوســط باداء مهمته في ربط اخلطوط وبناء 
الهجمات وخاصة مهدي كامل واســامة رشــيد 
برغــم حيوية صفــاء هادي وحتركاتــه ظل ميمي 
معزوال وجســتني يتحرك بشــكل فردي، في حني 
حاول احمد ياســني تشكيل ثنائي مع عالء مهاوي 
مــن جهة اليمني ولكن دون جــدوى وهذه الصورة 
الباهتــة خلط هجومنا ظلت لنهايــة اللقاء وفي 
الشــوط الثاني لم تؤتي تغييرات مدرب منتخبنا 
اكلها حيث اشرك بشار رسن محل مهدي كامل 
وحسني علي الذي اصيب بعد دخوله امللعب بقليل 
ليســتبدل بهمام طارق وعلــى العكس فقد عاد 
منتخبنا لطريقته الكالسيكية بالكرات الطويلة 
خلف دفاع اخلصم لعــل مهاجمنا ميمي يقتنص 
احدها ويســجل في مرمى البحريــن في مقابل 
التنظيم اجليــد والهدوء في تناقــل الكرة لفريق 
البحرين الذي متيــز بخطورة هجماته املرتدة برغم 
انه وكما ذكرنا في عمود سابق ليس بالفريق اخمليف 
رغم احترامنا له وملدربه البرتغالي سوزا الذي عرف 
كيف يســتغل صورة منتخبنا ويكســب نقطة 
وكان االقرب للفوز، النقطة املضيئة ملنتخبنا خالل 
املباراة هي هدف التعادل الذي ســجله ميمي في 
الدقائق االخيرة من عمر املباراة وانقذ منتخبنا من 
خسارة مؤملة في بداية مشوار التصفيات وخفف 
الضغط على حارسنا محمد حميد الذي يحسب 
لــه التحرر من صدمــة اخلطأ القاتل ليســتعيد 
توازنه ويرد كرات خطرة في الدقائق 12و 58و80 و86 
وكانت اخطر كرة ردها حميد عند الدقيقة 37 من 

انفراد صريح للمهاجم البحريني علي حرم .
عموما مــازال الوقت مبكرا ومــازال لدينا الكثير 
لنقدمه في مشوار التصفيات الطويل كما ولدينا 
الفرصة لتجاوز االخطاء وتشــخيص نقاط اخللل 
ومعاجلتها، كمــا يجب التوضيح ان النقد الصادق 
الســليم املوجه الداء منتخبنــا وصورته اليقصد 
االســاءة والتجريح بل العكس ياتي في مســيرة 

التصحيح والتقومي.

بغداد ـ الصباح الجديد:

اســتأنف الفريق االول لنــادي الطلبة 
متريناته اليومية في اطار اســتعداداته 
ملباريات الدوري املمتاز، والذي من املؤمل 
االربعاء  يــوم  االولى  ان تكون جولتــه 
فــي  وشــارك   ..2019-9-18 املوافــق 
التدريبــات جميع الالعبني، باســتثناء 
ثالثة، هم سيف سلمان الجرائه عملية 
جراحية بســيطة، اضافــة ملصطفى 

االمني وحيدر حسني.
الفريق معســكرا  ان يدخل  املقر  ومن 
داخليا في احدى فنادق بغداد، على مدار 
خمســة ايام، تتخلها وحدات تدريبية 
صباحية ومســائية، بعــد تعذر اقامة 
الظروف  العراق بسبب  املعسكر خارج 
التي مر بها النادي في االيام املنصرمة 
املالية للنادي وتأثيرها  وتداعيات االزمة 
االســيوية  للرخصة  النادي  منح  على 
والتي يســمح من خاللها املشــاركة 
الوقت  اضافــة لضيق  املمتاز،  بالدوري 

املتبقي لبداية الدوري.
من جانب اخر، اعلنــت الهيئة االدارية 
أمس،  أول  الرياضــي،  الــزوراء  لنــادي 
مرمى  حلــراس  جديد  مدرب  تســمية 
باســم  املتحدث  الكروي.وقال  فريقها 
االدارة عبد الرحمن رشيد، ان »ادارة نادي 
الــزوراء الرياضي قررت تســمية جليل 

زيدان، مدرباً حلــراس املرمى في فريقنا 
الكروي«.واضاف رشــيد ان »القرار جاء 
في ضوء اعتــذار عامر عبد الوهاب عن 
االســتمرار في منصب مــدرب حراس 

مرمى الفريق، وذلك ألسباب عائلية«.
وكان فريــق الــزوراء قد اقــام مؤخراً، 
معسكراً تدريبياً في املغرب، استعداداً 
ملنافسات املوسم الكروي املقبل 2019-

2020.. وتعاقــدت الهيئة اإلدارية لنادي 
الزوراء مع العب الطلبة السابق أحمد 
محمــد، لتمثيل الفريق في املوســم 

املقبل.
وقــال مديــر الفريــق كــرمي رزاق، في 
تعاقدت  اإلدارة  إن  صحفية،  تصريحات 
مع املدافــع أحمــد محمد،بطلب من 
اجلهاز الفني الذي يقوده املدرب حكيم 
الالعــب  أن  إلــى  رزاق،  شاكر.وأشــار 
ســيلتحق بتدريبات الفريق اعتبارًا من 
أمــس، ليندمج مع الفريق اســتعدادا 
للموسم اجلديد.وأوضح كرمي، أن اإلدارة 
أكملت تعاقداتها قبل انطالق املوسم، 
حيث سبق وأن تعاقدت مع مدرب حراس 
املرمى جليل زيدان، ليكون الفريق على 

أمت اجلاهزية النطالقة الدوري.
فــي حني، وصل إلــى مدينــة أنطاليا 
التركيــة، الالعب عمار عبد احلســني، 
من أجل االنضمام إلى معســكر فريق 
النفط.. وقال مشــرف الفريق، مشتاق 
صحفية،  تصريحــات  فــي  كاظــم، 

الالعــب عمار عبد احلســني وصل  إن 
إلــى مدينة أنطاليا، مــن أجل اللحاق 
حتضيرًا  تركيــا  في  الفريق  مبعســكر 

للموسم اجلديد.
وأضــاف أن الالعــب اجــرى أول أمس، 

أول مران جماعي لــه مع الفريق، حتت 
إشــراف املدرب يحيــى علوان.وأوضح 
أن عمار عبد احلســني يعد مكســًبا 
حقيقًيا للفريق، وميتلــك خبرة كبيرة 
نظرًا لتجاربــه مع املنتخبات العراقية 

واألندية اجلماهيرية.
من جانبه، وصــف مظفر جبار، مدرب 
احلدود، املعســكر التدريبي الذي أقيم 
في أربيل بأنه محطة مهمة في طريق 

التحضير للموسم اجلديد.

وقــال جبار، في تصريحــات صحفية، 
»املعســكر كان ضروريــا للفريق بعد 
مغــادرة 12 العبــا، مــا أجبرنــا على 
اســتقطابات جديدة، وبالتالي الفريق 
جديد، ويحتاج إلى عامل االنسجام من 
خالل التدريبــات املكثفة وخوض أكبر 
عدد من املباريــات التجريبية، وهذا ما 
سعينا له من خالل تواجدنا في أربيل«.
وأضاف »املعسكر أظهر لنا الكثير من 
النقــاط التي عملنا علــى معاجلتها، 
ومتكنا مــن اختبــار جميــع العبينا، 
وأضفنا مــن خالله العبــني جديدين 
التحقا بنا في املعســكر وهما أحمد 
عبد اهلل وبارز سرتيب، ونأمل أن يكونا 
إضافة للفريق«.وأشــار املــدرب إلى أن 
الفريق ســيكمل حتضيراتــه ملباريات 
العــودة للعاصمة بغداد،  الدوري عند 
الفتا إلى أن قرعة الدوري وضعت الفريق 
في بداية املسابقة أمام الشرطة، الذي 
يشارك في البطولة العربية، ما مينحه 
للمباريات.يشار  جاهزيته  في  أفضلية 
إلى أن احلدود أنهى معسكره في أربيل 
بخسارة أمام نفط الوسط بهدفني من 

دون رد.
مــن جانــب اخــر، تعاقد نــادي نفط 
الوســط، مع 3 العبني جدد، لينضموا 
إلى الفريق رسمًيا استعدادًا للموسم 
بحر  فراس  الفريق  املقبل.وقال مشرف 
العلــوم »تعاقدنا مــع محترفني على 

مستوى مميز، فبعد جتديد تعاقد املغربي 
زكريا إســماعيل مت ضم 3 العبني جدد 
هم العاجيني ديــدر وزاكري والنيجيري 
عودة مارشا«.وأضاف: »اإلدارة لم تعلن 
عــن تعاقداتها بوقت ســابق وقدمت 
إكمال  بعــد  واحــدة  باقة  احملترفــني 
وانخراطهم  الرســمية  األوراق  جميع 

بالتدريبات«.
إلى ذلك، اعلنــت ادارة نادي امليناء عن 
النهائية  التشــكيلة  قائمة  » تسلم 
لالعبي فريقها الكروي من قبل املدرب 
الروماني تيتا فاليريو »الذين سيمثلون 
الفريــق خــالل املوســم املقبل.وقال 
مشرف فريق كرة امليناء« جهاد الطاهر 
ان » القائمــة تضــم 28 العبــاً و من 
ضمنها اثنني من احملترفني و آخر محلي 
سيتم الكشف عن اسمائهم الحقاً .

وبني الطاهر« شــهدت القائمة تواجد 
كل من » ياســني كرمي ، حسام مهدي 
، حســنني محمد ، مجتبى محمد في 
حراســة املرمى ». اضافة الى الالعبني 
» حســني فالح ، علي قاســم ، عباس 
بديــع ، أحمــد خالد ، حمــزة عدنان ، 
مجيد بوبكر ، ســيف جاسم ، صادق 
ســامي، أحمد فرحان ، حسام مالك ، 
حسني يونس، محمد عباس ، عمار عبد 
احلسني ، أحمد محسن ، عقيل مهدي 
، كينيث ، محمد شوكان ، عباس ياس ، 
أحمد زامل، عمر عدنان ، فراس فنجان» 

دوري الكرة ينطلق في 18 الجاري

الطلبة يستأنف تدريباته.. وزيدان مدربا لحراس مرمى الزوراء 

تقرير

لقطة من مباريات دوري الكرة للموسم السابق

جانب من مباراة الوطني والبحرين

وفاء جذول مع  منتخب املبارزة

وفاء جذول: مبارزو الكراسي ماضون 
بثقة نحو طوكيو 2020 

األولمبي يهزم البحرين وديًا

مالكمان في بطولة العالم بروسيا 

20 الجاري المؤتمر الفني لمنافسات ممتاز اليد
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جمال جصاني

لم متر ســوى أيام معدودات على تكليفه بتشكيل أول 
حكومة بعد االطاحة بحكم عمر البشــير، حتى أعلن 
السيد عبداهلل حمدوك عن تشــكيلتها والتي ضمت 
18 وزيراً، بينهم أربع نساء ابرزهن وزيرة اخلارجية أسماء 
محمد عبداهلل. قد يبدو أمر هذه املشاركة للمرأة فيها 
مفاجئا لدى الكثير من الذهنيات التي منت وترعرت داخل 
مضاربنا الفاطســة حتت نير القبليــة وتغول الهيمنة 
الذكورية، ال ســيما عندنا نحن العراقيون والذين مرت 
علينا اكثر من 16 عاماً على انخراطنا مباراثون ما يفترض 
انهــا مرحلة للعدالة االنتقالية مــن دون أن تتجرأ آخر 
تشــكيلة حكومية من ضم وزيــرة يتيمة لها...؟! لكن 
من يعرف شيئا عما خطته املرأة السودانية في مشوار 
كفاح مجتمعها وشــعوبها من أجل احلرية والكرامة 
والعدالة واملساواة، ســيتفق متاماً واآلراء التي جتد هذه 
النســبة غير منصفة لدورهــا ومكانتهــا الفعلية، 
وبنحو خاص فــي االنتفاضة االخيــرة التي هدت أحد 
أكثر االنظمة االسالموية عداء حلقوق املرأة وتطلعاتها 
املشــروعة، حيــث كان نظام اجلبهة االســالمية ميعن 
بتشريع القوانني املعادية لهن وتنفيذ عقوبات السجن 
واجللد، حتت ذريعة تطبيق الشريعة واحلدود االسالموية 

التي عفا عليها الزمن.
هذه املرحلة االنتقالية من املقرر لها أن تســتمر لـ 39 
شــهراً، تتصدر قائمة اولوياتها وفقاً ملا اعلنه حمدوك 
مهمة وضع حد نهائي للحرب وبناء االســس الراسخة 
لســالم وطيد، بعــد ان عبثت السياســات املتطرفة 
واملغامرة للنظام املباد بوحدة وامن واستقرار السودان. 
كما تضمنت خطة احلكومة العديد من احملاور واالهداف 
االقتصادية واالجتماعية والتشريعية، الهادفة لتصفية 
ارث املرحلة السابقة ومخلفاتها الضارة، التي انحدرت 
بسلة غذاء افريقيا )السودان( الى مصاف البلدان االكثر 
فقراً فــي افريقيا والعالم. ال أحــد ينكر وجود عدد من 
املالحظات والتــي ابدتها بعض القوى والشــخصيات 
السياســية علــى طبيعــة التشــكيلة احلكوميــة 
والشــخصيات املشــاركة فيها، غيــر ان ذلك ال ينفي 
كونها قد مثلت ما ميكن ان نعده بداية واعدة، مبقدورها 
قيادة هذه املرحلة احلساســة لالنتقال بالســودان الى 
احلكم املدني ومؤسساته احلديثة والتي تشكل اجملالس 
املنتخبة ركيزته االســاس. ان استرداد الكنداكة )لقب 
امللــكات احلاكمات في احلضارة النوبية( ملكانتها ودورها 
وحقوقها، مؤشــر ال يتناطح عليه كبشان على جدية 
التحوالت في ســودان مــا بعد العســكرة واملغامرات 
العقائدية البائســة، وهذا ما ستستهدفه قوى الثورة 

املضادة في نشاطاتها املقبلة.
والقيمية،  واالجتماعية  السياسية  التحوالت  ان جدية 
تكشف عن نفســها بوضوح تام في هذا امللف )مكانة 
املــراة ودورها( وهذا ما ميكن التعرف عليه فيما متخضت 
عنه جتربــة عراق ما بعد "التغييــر" حيث عجزت كوتا 
النســاء وعبر عــدة دورات انتخابيــة )احتادية ومحلية( 
من تقدمي اية مســاهمة جادة لصالح قضايا النســاء 
وحقوقهن املشــروعة، بعد أن افرغت الكتل واجلماعات 
املتنفذة هذا الكوتا من محتواه وغاياته االساسية. لقد 
مثلت مساهمة املرأة السودانية وتصدرها لالحتجاجات 
الســلمية، عالمة فارقة مقارنة مبا شــهدته املنطقة 
من احتجاجات مماثلة، ال ســيما عندما واجهن ببسالة 
رصاص جالوزة جنــرال االخوان بهتافهــن: )اقتلني... ال 
تنتهك حريتــي(. وهنا البد من االشــارة الى ذلك االرث 
الذي حاولت قوى التخلف واالستبداد ابعاده عن متناول 
االجيال اجلديــدة، اال وهو الدور الريــادي للكنداكة في 
العديد من محطات الســودان احلديــث، وتوج اليوم مبا 
نشــاهده من خطوات ومشــاريع تضع نصب عينيها 
معاجلة ذلك التشوه االجتماعي والقيمي والتشريعي...

ومضــة

السودان.. بداية واعدة

ســاد التوتــر بــني أبناء 
املمثل الفرنسي الشهير 
آالن ديلون بسبب امليراث، 
وهذا ما كشف عنه املذيع 
برنار مونسيال  الفرنسي 
ضيفاً  حلولــه  اثناء  في 
 Touche علــى برنامــج
Pas A Mon poste الذي 
سيريل  اإلعالمي  يقدمه 
 .C8 هانونا على شاشــة
املقــرب من  برنار  وذكــر 
بعض  نشــوء  العائلــة 
التوتــر بني هــؤالء، الفتاً 
برغم هــذا إلى أن هذا ال 
مقاطعة  حــدوث  يعني 
وكان  كبيرة.  مشكلة  أو 
ديلون قد ذكر في مقابلة 
 Gala أجرتها معه مجلة

بنسختها الفرنسية، إنه 
الضرورية  االجراءات  أخذ 
بني  خالف  ينشــأ  ال  كي 
امليراث بعد  أوالده بسبب 
حدث  كما  متامــاً  وفاته، 
مــع أبناء الفنــان جوني 
أنه  وأضــاف  هوليــداي. 
أوصــى بأن تكــون ابنته 
عن  التنفيذية  املسؤولة 

الوصية.

علــى  القائمــون  أزاح 
الســينما  "مهرجــان 
 2019 لعــام  األميركية" 
بدورتــه الـ 45، الســتار 
وهو  املهرجان،  ضيف  عن 
جوني  العاملــي  النجــم 
ديــب. ومن املقــرر إقامة 
أيام  عشرة  ملدة  املهرجان 
اذ بدأ يوم اجلمعة املاضي، 
من  السادس  صادف  الذي 
اجلاري،  أيلــول  ســبتمبر 
15 من  ويســتمر حتــى 
الشهر نفسه. وسيحضر 
جوني ديــب العرض األول 
 Waiting " لفيلمه اجلديد
 "  for the Barbarians
ويتواجــد الى جانبه على 

النجم  احلمراء  السجادة 
العاملــي مــارك رايالنس.  
يذكر ان فيلم " في انتظار 
جوني  فيه  يؤدي  البرابرة" 
ديب دور الطولة الى جانب 
عــدد كبير مــن النجوم 
العامليــني، ومــن أبرزهم 
وروبيرت  رايالنــس،  مارك 

باتينسون.

فاجــأت املغنيــة العاملية 
اجلمهــور  لوفاتــو  دميــي 
عبر  نشــرتها  لها  بصورة 
صفحتهــا اخلاصــة على 
التواصــل  أحــد مواقــع 
اإلجتماعــي ظهرت فيها 
دون  مــن  البحر،  بلبــاس 
إجــراء أي تعديــل عليها 
"الفوتوشوب"  باستعمال 
انها  حقيقــة  أظهــر  مما 

بدينة.
وأرفقــت لوفاتــو الصورة 
إعجــاب  أثــار  بتعليــق 
قالت:  أنها  إذ  الكثيريــن، 
هذا أكبــر مخاوفي، صورة 
لي بزّي البحر غير معّدلة. 
مضيفــة: لقــد تعبــت 

من كوني أشــعر باخلجل 
مــن جســدي، فأخضعه 
بواســطة  للتعديــالت 
الفوتوشــوب كي  برنامج 
أنني  يراها اجلميــع ويظّن 
جميالً  جســماً  أمتلــك 
ليست  هذه  ولكن  مثالياً، 
أنا، بل مــا ترونه في هذه 

الصورة.

آالن ديلون

ديمي لوفاتو

جوني ديب

أخبــارهــــــــــم
سمير خليل

فــي اروقــة وقاعــات بيــت احلكمة، 
اقيم معــرض جملموعة مــن الفنانني 
اعمال  مــع  واحلرفيني  التشــكيليني 
يدويــة بالتعــاون بني بيــت احلكمة، 
وغاليري خاتونات بغداد، ومكتبة اوراق 

القيقب.
 توالف املعــرض ومفرداتــه مع عبق 
التــراث الذي يفوح من املــكان االثري 
الغافــي علــى ضفاف دجلــة اخلالد، 
بأشــكالها  املعروضــات  وتنوعــت 

البغدادية والتراثية.
البغدادي  بــان  التشــكيلية  الفنانة 
صاحبــة ومديــرة غاليــري خاتونات 
بغداد، املشــرفة علــى املعرض تقول: 
أقمنا املعرض بجهــود ذاتية بالتعاون 
مع مجموعــة من الفنانني، محتوياته 
تتشــكل بني اللوحات الفنية واحلرف 
اليدويــة واشــغال اخلشــب احلرفية 
اليدوية، اغلب املشاركني من العاملني 
معي، وبدورهم وجهوا دعوات ملعارفهم 

من الفنانني للمشاركة في املعرض.
معرضا  اقمــت  ان  ســبق  وتابعــت: 
وكان  العراقي،  املتحف  في  مشــابها 
أكبر من هذا املعرض واحلضور كان أكبر 
ومساحته،  املتحف،  خلصوصية  أيضا، 
العراقيني  مــن  زواره  لكثــرة  وكذلك 

واألجانب.
نغــم صالح  التشــكيلية  الفنانــة 
شاركت بلوحة رســم موضوعها عن 
الطفولة، لكنهــا توضح بان الروحية 
التــي طبعت اللوحة كانــت بغدادية 
او قريبة منها وتقــول: هناك مواعيد 
محــددة ملعارضنــا التشــكيلية في 
التشكيليني  وجمعية  الفنانني،  نقابة 
واجلهات االخرى التــي تنظم املعارض 
تتوقف  الصيف  وخالل  التشــكيلية، 
اســتجبت  لذلك  األنشــطة،  هــذه 
للدعوة التي وجهت الي للمشــاركة 
في هذا املعرض، ولم أستطع الرفض. 
شدتني اليه مشــاركة مجموعة من 

الشباب ومكان اقامته قرب نهر دجلة، 
اعد مشــاركتي هذه خروجا من إطار 

املألوف.
الســيدة قســمة عليوي ماهود وهي 
ربة بيت عرضــت مجموعة من اعمال 
الســيراميك البارد تقول: اقدم اعماال 
لعجينــة الســيراميك البــارد وهذه 
العجينة اعدها في بيتي من مخلفات 
الــورق التي متر مبراحل بســيطة قبل 
ان تكون عجينة طيعــة، اعمل منها 
اكواخا وازين املــواد املنزلية كاألكواب 
االعمال  تلك  اغلــب  اقدم  والصحون، 
ان  واالقارب. ســبق  هدايا لألصدقــاء 
شــاركت فــي معــارض اقيمت في 
محافظــة ديالــى وحلمــي ان اقيم 

معرضا شخصيا خاصا بي.
ومتيز محمد جنــم صالح بأعمال احلفر 
على اخلشب ويقول: اكاد اكون الوحيد 
في العراق الذي يشــتغل بهذا الفن. 
اطلعــت عليه فــي تركيــا واحببته 
وعندما عدت الى البالد قررت احترافه. 
اعمالــي منزلية، ديكــورات وطبعات 
شــبيهة  وهي  والســقوف  للجدران 
باألرابيســك، لكنها تبقى حفرا على 
اخلشــب فقط، لدي معرض ثابت في 
محــل عملي يحــوي أكثر مــن 400 
قطعــة، لكني لــم أفكر فــي اقامة 
معرض خاص بي، انا ابيع اعمالي حملال 
احللويات،  اذ اصمم علــب  احللويــات، 
لكننــي اضــع عليها ملســة عراقية 

تاريخية وتراثية.
سهير رزاق "ربة بيت"، من عائلة فنية 
فوالدها فنان تشكيلي، وزوجها يعمل 
باحلفــر على اخلشــب، وابناؤها تتنوع 
مواهبهــم بني اخلط والرســم تقول: 
هوايتي األساســية، الرســم، لكنني 
احترف فنون اخرى متى ما توفرت املواد.
وتابعــت: في هذا املعرض اشــتغلت 
مصغرات رســم اي لوحــات صغيرة 
جدا وشــاركت بعدد كبير منها، كنت 
واآلن  الطبيعية  املناظر  أحب  ســابقا 
ارســم البغداديات والشناشيل، نحن 
ننشــر بأعمالنا الوعي بالتراث، وبرغم 
أني لــم ادخــل معهدا فنيــا، لكني 

اكتسبت الرسم من والدي.

الصباح الجديد - وكاالت:
انتصر الديــك موريس في معركته 
األحقية  لــه  وأصبح  القضائيــة، 
في أن يواصــل صياحه في الفجر، 
علــى الرغم من شــكاوى اجليران، 
اإلعالم  في قضية عدتها وســائل 
أســلوب  بني  معركة  الفرنســية 
احلياة الريفي القدمي، ومظاهر احلياة 

احلديثة التي تزحف من املدينة.
وقالت كورين فيســو، مالك الديك 
موريس لـ"رويتــرز"، إن احملكمة في 
روشفور، غربي فرنسا، رفضت طلب 
اجليران بإســكات موريس. وأضافت 
اليوم مبعركة من  "لقد فاز موريس 

أجل كل فرنسا".
وألقت قضيــة موريس الضوء على 

توتــرات مســتمرة منذ عشــرات 
السنني في فرنســا بشأن سكان 
املدن الذين يشــترون بيوتا صيفية 
فــي الريــف، مــن دون اســتعداد 
للتعامل مع طبيعة احلياة الريفية 
والروائح  والضوضاء  احلشرات  مثل 

التي تسببها احليوانات.
بيرون  تدعى  امرأة مســنة  وقامت 
برفع قضية على الديك "موريس"، 

بسبب  فيسو،  كورين  وصاحبه 
صيــاح الديــك "املزعج" في 
الصباح،  مــن  مبكــر  وقت 
املدعية  محامــي  وطالــب 

بتعويض قدره ألف يورو.
وكانت هناك دعاوى قضائية 
مماثلة ضد األبقــار وأجراس 

ئس  لكنا ا
فــي 

 ، نســا فر
لم  لكــن 

يكــن ألي منها التأثيــر العاطفي 
الذي  موريــس"  "الديك  لقضيــة 
أماكن  تلقى خطابــات دعم مــن 

بعيدة مثل الواليات املتحدة.

معركة بين الريف والمدينة.. والديك هو المنتصر

"ابداعات بغدادية" عبق التراث والوان الحاضر 

جانب من املعرض

الصباح الجديد - متابعة:
حــاز النجــم التركــي 
بــوراك أوزجيفيت على 
ممثــل  أفضــل  لقــب 
اجراه  باستفتاء  تركي 
موقع تركــي، وقد فاز 
بــوراك علــى قاديــر 
أوغلــو، جــان يامان، 
تاتليتوغ،  كيفانــش 
وأجنني  أوغلو،  كينان 

أكيوريك.

كما ان النجمة التركية بيرين 
سات فازت بلقب أفضل ممثلة 
علــى زميالتهــا هــازال كايا، 
نســليهان  أودان،  ســونغول 

أتاغول، وتوبا بويوكستون.
أيام عرض املسلسل  وبدأ قبل 
التركــي "قيامة عثمان" على 
التلفزيون  شاشــات  احــدى 
التركية. ويؤدي فيه شخصية 
"عثمــان الغــازي" مؤســس 
الدولــة التــي إمتدت ســتة 

قرون، ويتناول املسلســل تلك 
احلقبة التاريخية وتعد مكملة 

ملسلسل "قيامة أرطغرل".
الى  بــوراك  قــد خضع  وكان 
تدريبات ملدة عــام على ركوب 
وفنون  بالسيف  واملبارزة  اخليل 
القتال، بواقع ثماني ســاعات 
يومياً، وملدة خمســة أيام في 
األسبوع. كما درس الشخصية 
مــن الناحيــة التاريخية لدى 

أساتذة متخصصني.

بوراك أوزجيفيت وبيرين
 سات األفضل في تركيا

الصباح الجديد - وكاالت:
فــي مطار  رجال  الشــرطة  اعتقلت 
ســنغافورة، بعدما جلأ إلى حيلة من 
أجل توديع زوجته املســافرة، التي لم 

يستطع مفارقتها.
وتتلخــص تهمة الرجــل، البالغ من 
العمــر 27 عاما، في شــرائه تذكرة 
طيــران، وذلك جملرد مرافقة زوجته إلى 
الشديد  حبه  بســبب  السفر،  بوابة 
لها وعدم تقبله فكــرة توديعها، ما 
يتنافى مع تعليمات مطار سنغافورة، 
التي حتظر اإلقــدام على هذا الفعل، 
بحســب صحيفــة "ذا إندبندنــت" 

البريطانية.
عبر  ســنغافورة  شــرطة  وشاركت 
صفحتها على موقــع "فيس بوك"، 
الفتة تقول "حتذير: ســيجري القبض 
العبور  منطقة  دخولــك  عند  عليك 
إن كنت ال تنوي الســفر، حتى لو كان 

لديك بطاقة صعود إلى الطائرة".
وأوضحــت أن شــراء تذكــرة طيران 
مــن دون نية اســتعمالها، يعد أمرا 

محظورا في سنغافورة.

وذكرت الشرطة "أظهرت التحقيقات 
أن الرجل دخل صالة الترانزيت لتوديع 
زوجته، وذلك مــن دون أن تكون لديه 

نية ملغادرة سنغافورة".
ويعد مطار "شانغي" في سنغافورة، 
واحــدا من أكثــر املطــارات ازدحاما 
وشــهرة في العالم، إذ مر منه أكثر 

من 65 مليون مسافر في عام 2018.
ويحتوي هذا املطار على عدة وســائل 
للترفيه منها حمام سباحة، وحديقة 

للفراشات، ودور سينما.

الصباح الجديد - وكاالت:
تســعى اليابان لتغيير الطريقة، التي 
االجنليزية  باللغة  األســماء  بها  تكتب 
بوضع اسم العائلة أوال، وهي الطريقة 

نفســها التــي تكتــب بهــا باللغة 
اليابانية، وذلك في انتصار للراغبني في 
احلفاظ على الطرق التقليدية وســط 

عالم سريع التغير.

متحدث  وقال 
احلكومــة  باســم 

التعليــم  وزيــر  إن 
شــيباياما  ماساهيكو 
بالتغيير  مقترحــا  قدم 
احلكومــة،  لــوزراء 
وستدرس احلكومة حاليا 

كيفية تنفيذه.
كيودو  وكالــة  ونقلــت 
لألنبــاء عن شــيباياما 
قوله "من األفضل اتباع 
عند  الياباني  التقليــد 
كتابة األسماء اليابانية 

باألبجدية الالتينية".
ويأتي اســم العائلة أوال عند 

اليابانية مثل  باللغــة  كتابته 
بدءا  لكن  والكوريــة،  الصينية 

من أواخر القرن التاســع عشــر، 
التقليد  اتباع  اليابانيون في  شرع 
الغربــي بوضع االســم األول في 
البداية، وبعده اســم العائلة، في 

األقل عند كتابته باإلجنليزية.

اعتقال رجل بسبب حبه الشديد لزوجته

اليابان تنتصر للتقاليد
املسلســل  أثــار 
"عــروس  اللبنانــي 
بيــروت"، ضجة على 
التواصــل  مواقــع 
بعــد  االجتماعــي، 
الثالثة،  حلقته  عرض 
اتهاما  يواجــه  أنه  إذ 
مشاهده  باستنساخ 
من نســخته التركية 
اســطنبول"،  "عروس 
الــذي عرض فــي عام 

.2017
هاشــتاغ  وتصــدر 
"#عروس_بيــروت"، 
عبر  تــداوال  األكثر  قائمة 
والــذي  "تويتــر"،  موقــع 
اآلراء  من خاللــه  تباينــت 
املسلسل  استنساخ  بشأن 
اللبنانــي مشــاهده مــن 
فالبعض  التركية،  النسخة 
يــرى أنــه ال مشــكلة في 
اللجوء إلــى فورمات أجنبية 
حتى وإن كان تركيا، في حني 
يتســاءل آخرون عــن جدوى 
حتويــل املسلســل التركــي 
"عــروس اســطنبول" إلــى 
نســخة مطابقــة حتى في 

والديكورات  األســماء،  بعض 
واألحداث.

وكشــف عدد من املشاهدين 
الذين سبق أن تابعوا النسخة 
التركية "عروس اســطنبول"، 
أن حتى اســم البطلة "ثريا" 
التي جتسدها املمثلة اللبنانية 
كارمــن بصيبص، لــم يتغير، 
فيما طرأ تغيير بســيط على 
اســم البطل من "فاروق" إلى 

املمثل  يجسده  الذي  "فارس"، 
التونسي ظافر العابدين.

وتدور أحداث املسلسل، بشأن 
"فارس"،  بني  عالقة حب جتمع 
االبــن البكــر لعائلــة ظاهر 
االرســتقراطية، الــذي يلعب 
و"ثريا"  العابديــن،  ظافر  دوره 
)كارمن بصيبص( املطربة التي 
وفاة  إثر  رعايتها  خالتها  تولت 

والديها.

"عروس بيروت" يثير ضجة 
الصباح الجديد - وكاالت:
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