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بغداد - الصباح الجديد:
اكد نائب رئيس الوزراء لشــؤون 
الطاقــة وزيــر النفــط ثامــر 
الغضبان، ان العراق ملتزم باتفاق 
خفــض االنتاج بالرغــم من أن 
خالل  ســيكون  انتاجه  اجمالي 
األيام املقبلة اقل مما انتجه خالل 

األشهر املاضية.
وجاء تصريح الغضبان هذا، قبيل 
مغادرتــه الى االمــارات العربية 
حلضور اجتمــاع اللجنة الوزارية 
املنبثقة عن اوبك ملراقبة االنتاج 
الــذي  يعقــد نهاية االســبوع 

احلالي.
ويتــرأس الوزيــر وفــد العــراق 
املشارك في عدة فعاليات خالل 
هذا االســبوع في االمارات تبدأ 
بالتزامن  للطاقة  العاملي  باملؤمتر 
معــه ايضاً فعاليــات للمنتدى 
اجتماع  يتبعها  للطاقة  العاملي 

اللجنة الوزارية ملراقبة االنتاج. 
الغضبان  تصريــح  ويكتســب 
أهمية خاصة سيما وانه يتزامن 
مع متغيــرات عاملية ســريعة، 
وأخرى  عامليــة  احــداث  جــراء 
داخليــة في البلــدان النفطية، 
وفيما تلقــي احلرب التجارية بني 

بكني وواشــنطن بوطأتها على 
السوق النفطية، فوجيء اخلبراء 
واالقتصاديون بإقالة خالد الفالح 
وتعيني  الســعودي  الطاقة  وزير 
عبــد العزيــز بن ســلمان بدال 
يحمل  حكومي  تعديل  في  عنه 
أهمية بالغــة في ظل انخفاض 
ومتغيراتها،  النفــط،  أســعار 
ســيما وانــه تزامن مــع اخبار 
ان  رشــحت من خبراء، تتضمن 
الرئيــس األميركي دونالد ترامب 
يضغط علــى دول اخلليج ومنها 
االنتاج واخلروج عن  لزيادة  العراق 
اتفــاق اوبك مــن اجل تخفيض 

االسعار العاملية للنفط”.
ان "العــراق  الغضبــان،  وقــال 
ســيبدأ بخفض االنتاج الذي مت 
االتفاق عليه فــي كانون الثاني 
عام 2018، اعتبارا من هذه األيام 
وخاصة في شــهر تشرين االول 
املقبل، إذ ستبدا فعاليات صيانة 
انخفاض  الــى  اضافة  املصافي 
اعتدال  بسب  احمللي  االستهالك 
ايضا  ســيترتب  وعليه  املنــاخ 
خفض اســتهالك الكهرباء من 

النفط اخلام".
تفصيالت أوسع ص 6

العراق يجدد إلتزامه باتفاق "أوبك" لخفض إنتاج 
النفط من اجل استقرار أسعاره العالمية

حقول نفطية

a

متابعة ـ الصباح الجديد:
 

دونالد  األميركي  الرئيــس  فاجأ 
متأخر  وقت  فــي  اجلميع  ترامب 
امس االحــد  بإعالنه إلغاء قمة 
قادة  مــع  مقررة ســرا  كانــت 
حركة طالبــان األفغانية ووقف 
اجلارية  الســالم"  "مفاوضــات 
معهم منذ عام فــي وقت بدت 
اتفاق  إلى  التوصل  على وشــك 
تاريخي ينهي نزاعا مستمرا منذ 

18 عاما.
وفي رد فعلها على إعالن ترامب، 
األفغانيــة  احلكومــة  أشــادت 
مذكرة  واشــنطن  بـ"جهــود" 
مبوقفهــا املنتقــد للمفاوضات 
التي أجراها اجلانب األميركي مع 

طالبان وسط جتاهل لكابول.
وكشــف ترامــب أنــه كان من 
يلتقي "قادة طالبان  أن  املفترض 
الرئيســيني وبشــكل منفصل 

رئيس أفغانســتان )أشرف غني( 
بشــكل ســّري امس األحد في 

كامب ديفيد".
وكان هــذا اللقاء غير املســبوق 
ســيعقد قبل أيام مــن الذكرى 

الثامنة عشــرة العتــداءات 11 
أيلول 2001 التــي أدت إلى الغزو 
األميركــي ألفغانســتان بهدف 
إســقاط نظام طالبان الذي كان 

يؤوي تنظيم القاعدة.

ويعد مجــرد طرح إمكانية عقد 
لوجه  اللقاء وجهــا  مثل هــذا 
القمة"  لـ"دبلوماســية  تأكيدا 

التي ينتهجها ترامب.
وكتــب الرئيــس األميركي على 

الى  تويتر "كانوا فــي طريقهم 
الواليــات املتحدة هذا املســاء" 
لكن "ألغيُت االجتماع على الفور 

وألغيت مفاوضات السالم".
وأوضــح مبررا قــراره أن طالبان 
"اعترفــوا لألســف باعتداء في 
أحد  عــن مقتل  أســفر  كابول 
شــخصا  و11  العظماء  جنودنا 
آخــر، ســعيا منهــم لتكثيف 

الضغط".
وكان االعتداء الذي وقع اخلميس 
في  أيــام  خــالل  عملية  ثانــي 
يتبناها  األفغانيــة  العاصمــة 
املبدئي"  "االتفاق  رغم  املتمردون 
الــذي أعلن املفــاوض األميركي 
زملــاي خليــل زاد التوصــل إليه 

معهم خالل مفاوضات الدوحة.
وكانــت احملادثــات على وشــك 
التوصل إلى اتفاق يســمح ببدء 
البالغ  األميركية  القوات  سحب 
عديدها 13 إلى 14 ألف عسكري 
أفغانســتان،  مــن  تدريجيــا 

لقاء تبــرؤ طالبان مــن تنظيم 
مبحاربة  وتعهدهــم  القاعــدة 
وعدم  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 
حتويل أفغانســتان إلى مالذ آمن 
إلى دخولهم  إضافة  للجهاديني، 
في مفاوضات ســالم مباشــرة 
مع سلطات كابول، وهو ما كان 

املتمردون يرفضونه حتى اآلن.
املعترف  األفغاني  الرئيــس  لكن 
به دولًيا انتقد علًنا االتفاق الذي 
مع  األميركي  اجلانب  إليه  توصل 
التفاوض  التــي رفضت  طالبان، 

مع حكومته.
وفي رد فعل كابــول على إعالن 
ترامب، أفاد بيان صدر عن مكتب 
غني أن "احلكومة األفغانية، في 
ما يتعلق بالســالم، تقّدر جهود 
ملتزمة  وهي  الصادقة  حلفائها 
املتحدة  الواليــات  بالعمل مــع 
لتحقيق  احللفــاء  مــن  وغيرها 

سالم دائم".
تتمة ص2

تقريـر

ترامب يلغي لقاًء سريًا مع قادة طالبان قبل ساعات
من انعقاده ووقف المفاوضات 

اثر عملية دموية لتعزيز موقفها التفاوضي

بغداد - الصباح الجديد:
الكورية  املؤسســة  اعلنــت 
للغاز )كوغاز( أن شركة كوغاز 
تنتج  لها،  التابعة   B.V العراق 
ألــف برميــل يوميا من   500

حقل الزبير النفطي.
للـ  الســوقية  القيمة  وتبلغ 
 34.8 500 ألف برميل اليومية 
مليــار وون )29 مليــون دوالر(، 
وبذلــك حتقق كوغــاز هدفها 

من املرحلة األولى إلنتاج حقل 
في  الهدف  ويتمثــل  الزبيــر، 
املرحلــة الثانية في إنتاج 700 

ألف برميل يوميا.
وشــاركت كوغاز في مشروع 
الزبيــر منذ عــام 2010، وفي 
السنة األولى أنتجت 180 ألف 
متوسط  ووصل  يوميا،  برميل 
اإلنتاج اليومــي إلى 430 ألف 

برميل في عام 2017.

االستثمـار  عوائـــد  وبلغـت 
 3.07 فـي الشركـة العراقيـة 
2.94 مليـار  دوالر مقابل  مليار 
االستثمـار  قيمـــة  من  دوالر 
يونيـو  من  اعتبـــارا  األصلية 
املاضـــي، لتصـــل نسبـــة 
إلى  االستثمار  على  العائـــد 

.104.4%
ومن ضمن إجمالي االستثمار، 
ضخت كوغاز 378 مليون دوالر 

التابعة  العراقية  الشركة  في 
العائد  نسبة  ووصلـــت  لها، 
علــى االستثمـــار املعنـــي 
 330 يعـــادل  مــا  أي   ،87.3%

مليـون دوالر.
ومــن املتوقــع أن حتقق كوغاز 
عائــدات مســتمرة من خالل 
املشروع ابتداء من العام املقبل 
وحتى عام 2035 حينما تنتهي 

فترة شراكتها به.

بغداد- وعد الشمري:
أكدت قائمة سائرون، أمس االحد، 
أن املوقــف مــن رئيــس مجلس 
الــوزراء عادل عبد املهدي ســوف 
يتم حتديده في ضوء نتائج جلسة 
النواب،  مجلس  في  اســتضافته 
الفتة إلــى أن اجوبته هي من حتدد 
مصيره اما بالبقاء أو سحب الثقة 
عنه بعد اســتجوابه، محذرة من 

دعوات اسقاط احلكومة بعيداً عن 
السياقات الدستورية، ورأت أن هذا 
اخليار من شأنه أن يدخل العراق في 

فوضى عارمة.
وقــال النائب عــن القائمــة بدر 
الزيادي، في حديــث إلى "الصباح 
اجلديــد"، إن "قوى ســائرون كانت 
داعمــة لرئيس الــوزراء عادل عبد 
بالتزاماته  أن يفي  املهدي شريطة 

التــي وضعهــا فــي البرنامــج 
احلكومي".

مت  ان "مهلــة  الزيــادي،  وأضــاف 
وضعها لعبد املهدي من أجل البدء 
بتقييم حكومته وهي عام كامل؛ 
بهدف الوقوف على نســبة االجناز، 
ومعرفة مكامن اخللل ومعاجلتها".
وأشــار، إلى أن "اجللســات األولى 
جمللس النواب سوف تشهد حضور 

عبد املهدي من أجل االســتيضاح 
منه عن القضايــا العالقة، حيث 

ستوجه له مجموعة اسئلة".
وبني الزيــادي، أن "املوقف من عبد 
املهدي سيكون على وفق نتائج ما 
سيعرضه في جلسة االستيضاح، 
فــاذا كان حديثــه مقنع ســوف 

نستمر بعدمه..
تتمة ص2

شركة كورية تحقق انتاج 500 ألف برميل يوميا
من حقل الزبير النفطي سائرون: مصير عبد المهدي مرهون بنتائج

استضافته في البرلمان

حذرت من دعوات اسقاط الحكومة بعيدًا عن السياقات الدستورية

دوريات اميركية تركية مشتركة تبدأ تنفيذ 
4اتفاق المنطقة اآلمنة شمالي سوريا قادر عزيز يبريء حكومة االقليم ويدعوها الى التزام 
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ترامب

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن فادي الشــمري القيادي في 
تيــار " احلكمة " الــذي يتزعمه 
التيــار يقوم  ان  عمار احلكيــم  
حالياً باجــراء مفاوضات مع قوى 
بهدف  ومجتمعيــة  سياســية 
جبهة  الى  باالنضمــام  اقناعها 

املعارضة .
 واكــد الشــمري فــي تصريح 
ان هذه  الصبــاح اجلديد،  تابعته 
اجلبهة ســتعلن برنامجها خالل 
ان يعلن عن اسماء  اسابيع على 

املشــاركني في حكومــة الظل 
خــالل شــهرين، بالتزامــن مع 
واجلهات  القــوى  عن  الكشــف 
منها  تتألف  التي  والشخصيات 

اجلبهة .
 واوضح ان  عدد وزراء الظّل سيكون 
من  تباعاً  اختيارهم  ســيتم   22
وفقاً  واملتخصصني  املســتقلني 
ملعايير معينــة ، الفتاً في الوقت 
ذاته الى ان مســألة اختيار رئيس 
لـ"حكومــة الظــل" لم تبحث 

بعد.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
صوت مجلــس محافظة بغداد، 
امــس االحد، علــى اقالة النائب 
الفني للمحافــظ علي الهيجل 
عقب جلسة اســتجوابه بتهم 

فساد اداري ومالي.
وقال رئيس جلنة االعالم رعد جبار 
اخلميسي ان ” اجمللس صوت على 
للمحافظ  الفنــي  النائب  اقالة 
علــي الهيجــل عقب جلســة 
اداري  اســتجوابه بتهم فســاد 

ومالي”.

وكان اجمللــس قــد صــوت خالل 
بعــدم  االســتجواب  جلســة 
القناعة باجوبة الهيجل املوجهة 
اليــه عقــب اتهامه بالفســاد 
االداري واملالي. وكان رئيس مجلس 
العضاض  رياض  بغداد  محافظة 
أعلــن فــي تصريح ســابق له ، 
الفني حملافظ  النائــب  عن تقدمي 
اســتقالته  الهيجل  بغداد علي 
من منصبــه، فيمــا أكد رفض 

استقالته والبدء باستجوابه.
تتمة ص2

بغداد - الصباح الجديد: 
بينــت جلنــة العمل والشــؤون 
الســبت،  النيابية،  االجتماعية 
والشــؤون  العمــل  وزارة  أن 
20 ألف  االجتماعية ستخصص 
قرض لدعم املشــاريع الصغيرة 
املوازنة  قانــون  مشــروع  ضمن 

االحتادية لعام 2020.
فاضل  اللجنــة  عضــو  وقــال 
جابر في تصريــح اطلعت عليه 
الصباح اجلديــد، إن “وزارة العمل 
لديها توجــه بحل أزمة البطالة 
عبر توســيع القروض للمشاريع 

الصغيرة”، الفتــا إلى إن “موازنة 
2020 ســيخصص خاللهــا 20 
ألف قرض لدعــم العاطلني عن 

العمل واملشاريع الصغيرة”.
القــروض  “أمــوال  أن  وأضــاف 
ســتتراوح ما بني 10 ماليني إلى 
دينار عراقي وستمنح  15 مليون 
الصغيرة  املشــاريع  ألصحــاب 
العمل  “وزارة  أن  مبينــا  حصرا”، 
قرض،  أالف   10 كانت مخصصة 
إال إن توسع البطالة دفعها لرفع 
عدد القروض إلى 20 ألف قرض”.
تتمة ص2

الحكمة يجري مفاوضات لتوسيع 
جبهة المعارضة وتشكيل حكومة 

ظل من 22 وزيرا

مجلس بغداد يصوت على اقالة 
نائب المحافظ الفني جراء اتهامات 

بالفساد

لجنة العمل النيابية: 20 ألف قرض 
للمشاريع الصغيرة في موازنة 2020

بغداد ـ الصباح الجديد:
ترأس العراق امس االحد، اعمال 
152 جمللس  الـ  االعتيادية  الدورة 
على  العربية  الــدول  جامعــة 
الدائمني،  املندوبــني  مســتوى 
حتضيراً الجتمــاع وزراء اخلارجية 
العرب املقرر يوم الثالثاء برئاسة 

العراق ايضا.
ويبحــث االجتمــاع عــدداً من 
البنود املهمة التي تخص العراق 
وهي اتخــاذ موقف عربي موحد 
التركية  القــوات  انتهــاك  ازاء 
بشأن  وبند  العراقية  للســيادة 
دعم النازحــني داخليا في الدول 
العربيــة والنازحــني العراقيني 
بشــكل خــاص، كمــا يناقش 
االجتمــاع بندا بشــأن االرهاب 
مكافحتــه،  وســبل  الدولــي 
وصيانة االمــن القومي العربي 

ومكافحــة االرهــاب وتطويــر 
ملكافحة  العربيــة  املنظومــة 

االرهاب.
االخرى  البنــود  الــى  اضافــة 
القضيــة  مقدمتهــا  وفــي 
الفلسطينية والصراع العربي – 
البند  هذا  ويتضمن  االسرائيلي 
السياســية  التطورات  متابعة 
الفلســطينية  للقضيــة 
االســرائيلي  العربي  والصــراع 
وتفعيل مبادرة السالم العربية، 
واالنتهــاكات  والتطــورات 
االســرائيلية في مدينة القدس 
احملتلــة فضــال عــن متابعــة 
تطــورات )االســتيطان، اجلدار، 
الالجئني،  االســرى،  االنتفاضة، 
االونروا، التنميــة( ودعم موازنة 
دولة فلسطني وصمود الشعب 

الفلسطيني.

العراق يترأس اعمال الدورة ١٥٢ 
لمجلس جامعة الدول العربية 

على مستوى المندوبين

على الرغم من الضغوط األميركية لزيادته.. 

بغداد - الصباح الجديد:
طليعة  فــي  البصــرة  حلــت 
العراقيــة ألعــداد  احملافظــات 
املتهمني احملكومــني عن قضايا 
اخملــدرات، بينمــا كانــت بغداد 
بجانبيها في املرتبة الثانية على 

الرغم من تصدرها عدد املتهمني 
في  التحقيق،  قيــد  مازالوا  ممن 
وقت أرجــع قاض عــن البصرة 
ظاهــرة  اســتفحال  أســباب 
اخملدرات هناك إلى تنوع اساليب 
احلدودية  املنافذ  بتنوع  التهريب 

وضعف الرقابة عليها.
رســمية  إحصائيــة  وأوردت 
"القضــاء"  عليهــا  حصلــت 
لألشهر الستة األولى من العام 
احلالــي أن عــدد املتهمــني في 
طــور التحقيــق باإلضافة إلى 

عن  األحكام  مبختلف  احملكومني 
قضايا اخملــدرات في عموم البالد 
 6842 بلغ  إقليم كردستان،  عدا 
متهما منهــم من تلقى حكما 
عقابيــا ومنهــم ما يــزال قيد 

التحقيق.

وأوضحت اإلحصائية أن "نسبة 
املتهمــني ممــن مازالــوا قيــد 
التحقيق يقارب ضعف نســبة 
أقرانهــم احملكومــني، إذا بلــغ 
4201 متهم في جميع  عددهم 
محاكم التحقيــق التابعة الى 

عدد  بينما  االستئنافية  املناطق 
 2641 بلــغ  احملكومني  املدانــني 
"اغلب  أن  إلى  الفتة  محكوما"، 
التهم التــي وجهت إليهم هي 

الترويج واملتاجرة".
تتمة ص2

6842 متهما بترويج المخدرات في البالد بين من نال عقابه ومن هو قيد التحقيق
البصرة تتصدر المحافظات بعدد المحكومين
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6842 متهما بترويج اخملدرات في 
البالد بني من نال عقابه ومن هو قيد 

التحقيق
النســبة  البصرة  محافظة  واحتلــت 
األعلى بــن احملافظات مــن حيث عدد 
احملكومــن بجرائم اخملــدرات إذ أطلقت 
قضاتهــا أحكامــا عقابيــة بحق 870 
تراوحت أحكامهم بن السجن  متهما، 
15 ســنة الى الســجن املؤبد، بحسب 
اإلحصائيــة التي ذكــرت أن اغلب هذه 
االحكام كانت بحق أشــخاص يعملون 

بتجارة املواد اخملدرة او ترويجها.
وأفادت اإلحصائية بأن »العاصمة بغداد 
حلــت باملرتبة الثانية بعــد البصرة من 
حيث عدد احملكومن عن قضايا اخملدرات 

إذ وصل عددهم إلى 676 محكوما«.
لكن بغداد بجانبيهــا الكرخ والرصافة 
الذين  املتهمن  بعدد  احملافظات  تصدرت 
مازالوا يخضعون الــى التحقيق إذ بلغ 
عددهم 1152 متهما بواقع 766 متهما 
في احملاكم التابعة الى رئاسة محكمة 
اســتئناف الرصافــة و386 متهما قيد 
التحقيق فــي جانب الكرخ، بحســب 

اإلحصائية.
الدين  صالح  محافظة  ســجلت  بينما 
العدد األقل من املتهمن بقضايا اخملدرات 
خالل النصف األول من عام 2019 سواء 
ممن مت احلكم عليهــم أو ممن مازالوا قيد 
التحقيــق، حيــث بلــغ احملكومن عدد 
الذيــن مازالوا يخضعون  أما  11 فقط، 
للتحقيــق فهم 46 متهما في مختلف 

اجلرائم التي تتعلق باخملدرات.
إلى ذلك يقــول رئيس الهيئــة الثانية 
في محكمة جنايــات البصرة القاضي 
رياض عبد العبــاس إن »ظاهرة تعاطي 
وجتارة املواد اخملدرة في العراق عموما وفي 
محافظة البصرة خصوصا أصبحت من 
الظواهر اجملتمعية الشــديدة اخلطورة، 
كما لم تعد منحصرة بفئة عمرية دون 
أخرى او بجنس دون آخر بل أصبحنا نرى 
طيفا واســعا ممن انحدر ووصل به األمر 
الى التعاطي او الترويج او املتاجرة وحتى 

تهريبها«.
ويعتقــد القاضــي عبد العبــاس في 
»أســباب  أن  »القضــاء«  مــع  مقابلة 
انتشــار هذه الظاهرة عديدة الســيما 
في محافظة البصــرة التي حتوي على 
عدد من املنافذ احلدوديــة البرية كونها 
محاطة بثــالث دول وهي ايران والكويت 
والسعودية باالضافة الى املنفذ البحري 
الوحيد للعراق من خالل اخلليج العربي«، 
التنوع  أن »هــذا  العبــاس  ويرى عبــد 
احلدودي يساهم في ازدياد وتنوع أساليب 
تهريب املــواد اخملدرة الى احملافظة ومنها 

الى سائر البالد«.
وأكد القاضي أن »من األسباب التي أدت 
إلى ازدياد عمليات التهريب أيضا ضعف 
الرقابــة االمنية على احلــدود العراقية 
وعدم  البصرة  بالذكر محافظة  ونخص 
قدرة قــوات حماية احلــدود على ضبط 
احلدود البرية بالشكل املطلوب باإلضافة 
الى قلة عدد منتسبي شرطة مكافحة 

اخملدرات وعدم كفاءة البعض منهم من 
جهة أخرى«.

ان  العبــاس  القاضــي عبــد  ويؤكــد 
»محكمته أصدرت أحكاما عقابية بحق 
مروجــي ومتاجري اخملــدرات في البصرة 
وبعقوبات مختلفة تصل جزء منها الى 
املؤبد وفق أحكام قانون اخملدرات واملؤثرات 

العقلية رقم 50 لسنة 2017«.

مجلس بغداد يصوت على اقالة نائب 
احملافظ الفني جراء اتهامات بالفساد

وكان عضو اجمللس فاضل الشويلي اتهم 
في وقت ســابق، نائب احملافــظ الفني 
بعمليات فساد مالي واختالس اموال مع 
شركات بشــكل غير قانوني تقدر بـ 42 

مليار دينار.

جلنة العمل النيابية: 20 ألف قرض 
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والشــؤون  العمــل  وكشــفت جلنــة 
ســابق،  وقت  في  النيابية،  االجتماعية 
عن وجود توجه حكومــي بإعادة تأهيل 
املصانع العراقيــة ومنع دخول البضائع 
االســتهالكية للبالد، فيما بن أن إعادة 
تفعيل الصناعات احمللية سيقضي على 

أزمة البطالة.

سائرون: مصير عبد املهدي مرهون 
بنتائج استضافته في البرملان

وفــي حال عــدم تقدميه ما هــو مقنع 
ســنضطر إلى وســائل الرقابة االخرى 

املنصوص عليها في الدستور«.
وأورد النائب عن سائرون، أن »تعاملنا مع 
عبد املهدي سيكون على وفق ما طرحه 
في برنامجه احلكومي الذي جاءت نسب 
االجناز فيــه ضعيفة للغاية وغير ملبية 

للطموح«.
املؤشــرات  من  »العديــد  ان  وأوضــح، 
االداء  علــى  تســجيلها  مت  الســلبية 
احلكومي السيما ملف اخلدمات التي لم 

يشهد حتسناً في جميع احملافظات«.
وأكد، أن »املناطــق احملررة ما زالت تعاني 
النزوح  وازمة  واضحــاً،  حكومياً  اهماالً 
مســتمرة من دون ايجــاد حلول جذرية 

لها«.
ويواصل الزيادي، أن »احلديث عن اسقاط 
احلكومة في الوقت احلالي غير معقول، 
امنــا تكون احملاســبة وفقاً للســياقات 
التــي ينص عليها الدســتور والقوانن 

واالنظمة الداخلية«.
وشــدد، علــى أن »ثبــوت تقصير عبد 
املهدي في اداء مهامه، يعني أننا سوف 
ننتقــل إلى املرحلة الثانيــة وهي ايجاد 
توافق سياسي لسحب الثقة عنه بعد 
اســتجوابه، وال ميكن احداث فوضى في 

عملية التغيير، حال مت االتفاق عليها«.
وخلص الزيادي بالقول أن »قائمة سائرون 
ال تريــد الذهــاب بالعراق إلــى اجملهول 
السيما مع الظروف التي متر بها املنطقة 
بشكل عام، امنا نسعى لتصحيح املسار 

بنحو دستوري وقانوني«.
من جانبه، ذكر النائب االخر عن القائمة 

دعم  »عمليــة  أن،  العكيلــي  صبــاح 
احلكومة ليســت مفتوحــة االفق كما 
يتصور البعض، أمنا حددت مبوجب شروط 
والتزامــات قطعها عبــد املهدي على 
نفسه ووضعها ضمن البرنامج املصوت 

عليه في مجلس النواب«.
إلى  العكيلــي، في تصريــح  واضــاف 
»الصباح اجلديــد«، أن »اتفقنا مع رئيس 
الوزراء بأننا نقف إلى جانبه عاماً كامالً، 
ومن ثــم تبدأ عملية التقييم، وفي حال 
وجدنا ان نسب االجناز ضعيفة سنتولى 
محاسبته باالستيضاح أو االستجواب«.

ولفــت، إلى أن »اجلميــع متفق على أن 
املطلوب  باملستوى  ليس  احلكومة  عمل 
ومخيب لآلمــال، وأن الوضع يحتاج إلى 
ونحن  املسار،  لتصحيح  وقفة حقيقية 

في طريقنا حملاسبة املقصرين«.
ونوه العكيلي إلى أن »الشــارع العراقي 
ال يتحمــل اخفاقات اكثــر مما هو عليه 
يجب  االصالح  وعمليــة  احلالي،  الوضع 
أن تستمر للقضاء على الفساد وتقدمي 
اخلدمات إلى املواطــن وتلبية طموحاته 

التي خرج من اجلها في االنتخابات«.
يشــار إلى أن قائمة ســائرون كانت قد 
املهدي  صعــدت موقفها ضــد عبــد 
السيما بعد تغريدة زعيم التيار الصدري 
الســيد مقتدى الصدر التــي لوح من 

خاللها بالبراءة من احلكومة.

ترامب يلغي لقاًء سرياً مع قادة 
طالبان قبل ساعات من انعقاده 

ووقف املفاوضات 
وأضاف »لطاملا شــّددنا على أن السالم 
احلقيقي ال ميكــن حتقيقه إال إذا توقفت 
طالبان عن قتل األفغــان ووافقت على 
وقف إطالق النار وعقد محادثات مباشرة 

مع احلكومة األفغانية«.
وفي إطار إعالنه إلغــاء املفاوضات، قال 
ترامب فــي تغريدة »أي نــوع من الناس 
يقتلــون هذا العدد من األشــخاص من 
أجل تعزيــز موقعهــم التفاوضي؟ لم 

يحققوا ذلك، بل جعلوا األمور أسوأ«.
وختم »إن لم يكن باستطاعتهم قبول 
وقف إطالق نار خالل مفاوضات الســالم 
هذه البالغة األهميــة، وهم في املقابل 
قادرون على قتل 12 شخصا بريئا، فهم 
على األرجح ال ميلكون الوسائل للتفاوض 
على اتفاق مجد« متســائال »على مدى 
كم مــن العقود يريدون االســتمرار في 

القتال؟«
مــن جهتهــا، اعتبــرت مديرة قســم 
آســيا في »مجموعة األزمات الدولية« 
لوريل ميلر املســؤولة سابقا عن شؤون 
أفغانستان وباكستان في وزارة اخلارجية 
األميركيــة بــن 2013 و2017، أن خطة 
عقد لقاء مع قادة طالبان سرا »مفاجأة 
كبرى« قائلة لوكالــة فرانس برس »ملاذا 
يتم إلغاؤه بســبب هجوم دام اخلميس 
فــي كابول فــي حن ضاعــف طالبان 

االعتداءات مؤخرا؟ هذا غير واضح«.
ولم تظهر طالبان أي مؤشرات إلى أنها 
على اســتعداد لوقف العنف، فأعلنت 

اخلميس  كابول  تفجير  عن  مسؤوليتها 
حيث قــال املتحدث باســم احلركة إن 
االنتحاري قتل عدداً من »الغزاة األجانب«.

وقال احمللل أحمد سعيدي »مبا أن طالبان 
كانوا يســتعرضون قوتهم على األرض، 
أظهــر األميركيون بــأن كلمة الفصل 

لهم في الشق السياسي«.
وكان ترامــب الــذي وعــد بـ«وضع حد 
للحروب التــي ال تنتهي«، أعطى الضوء 
األخضر قبل عام لعقد هذه املفاوضات 

املباشرة غير املسبوقة مع طالبان.
وأعلن ترامب بشــكل واضــح أنه يريد 
ســحب اجلنود قبل خوضــه انتخابات 
2020، معتبرا أن هذا النزاع كبد الواليات 

املتحدة كلفة طائلة باألرواح واألموال.
وهــذا ما أثــار مخاوف لدى قســم من 
السياســية  الطبقة  املراقبــن ومــن 
األميركية من أن يوقــع الرئيس »اتفاًقا 
سيئا« سعيا منه لتســريع األمور قبل 
خــوض حملته االنتخابيــة، وذلك رغم 
اإلجمــاع العام على ضــرورة وضع حد 

للنزاع.
وحــذر عدد مــن الســفراء األميركين 
الســابقن في أفغانســتان في رسالة 
مفتوحة الثالثاء من انسحاب عسكري 

تام قبل إحالل السالم فعليا في البالد.
وســبق أن الغى ترامب محادثات هامة 
من قبــل، حن عــدل في شــباط عن 
إبرام اتفاق مع زعيم كوريا الشــمالية 
كيم جونغ أون معتبرا أن الشــروط غير 

متوافـرة بعد.

تتمات ص1

الملف األمني

 بغداد – نزاع مسلح 
افاد مصدر امني في الشرطة العراقية 
امــس االحد أن قــوة امنيــة اعتقلت 
شــخصا قــام بحــرق منزل اثــر نزاع 

عشائري شرقي بغداد.
وقــال املصــدر ان دوريات جنــدة بغداد 
النعيرية شرقي بغداد  وضمن منطقة 
القت القبض على شــخص قام بحرق 
منزل اثر نزاع عشــائري ، مضيفا انه مت 

التخاذ  اخملتصة  اجلهات  الى  تســليمه 
االجراءات القانونية بحقه .

ديالى – عملية امنية 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ديالــى امــس االحد، بانطــالق عملية 
امنية لتطهيــر مناطق وقرى من فلول 

داعش شرقي بعقوبة.
وقــال املصــدر ان قوة من مشــتركة 
انطلقت فجر يوم امس بعملية امنية 

لتطهير وتأمن املناطق والقرى ملالحقة 
فلول تنظيم داعش شرقي ديالى ، الفتا 
الى ان االيام املاضية شــهدت عمليات 
امنيــة واســعة لعدد مــن احملافظات 
العراقيــة للقضاء على مــا تبقى من 

خاليا داعش االرهابي.

صالح الدين – عملية نوعية  
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
صالح الديــن امس االحد عــن تفجير 

ســبع مضافات لتنظيــم داعش في 
منطقة مطيبيجة.

اســتخبارية  بعملية  إنه  املصدر  وقال 
االســتخبارات  مفارز  داهمــت  نوعية 
العسكرية في فوج املغاوير األول لقيادة 
عمليات صالح الدين وبالتعاون مع فوج 
مضافات  سبع  الثامنة  الفرقة  مغاوير 
الختبائهم  أماكــن  تتخذ  للدواعــش 

وجتهيزهم لتنفيذ عمليات ارهابية .

االنبار – عملية استباقية 
اكــد مصــدر امنــي فــي مديريــة 
االستخبارات العســكرية امس االحد 
في  إرهابية  خليــة  وتفكيــك  إختراق 

مدينة الرمادي.
وقــال املصــدر انــه بعمليــة نوعية 
اســتباقية نفذت على وفق معلومات 
اســتخبارية دقيقــة، متكنــت مفارز 
في  العسكرية  االســتخبارات  شعبة 
10 وبالتعاون مع اســتخبارات  الفرقة 

الفوج األول لواء املشــاة 38 من اختراق 
وتفكيك خلية إرهابية  ، مضيفا أنه مت 
إلقاء القبض على العناصر الرئيســة 
الثالثــة لها فــي منطقــة الزنكورة 
اخللية  باألنبار، وجميع عناصر  بالرمادي 
من املطلوبن للقضــاء مبوجب مذكرة 

قبض على وفق أحكام املادة 4 إرهاب .

نينوى – ضربة جوية 
أعلنت خلية االعالم االمني امس االحد 

عن مقتل ثمانية ارهابين بضربة جوية 
للتحالــف الدولي على جزيــرة حاوي 
شمالي ناحية حمام العليل في نينوى.
ملعلومات  وفقــاً  انــه  اخللية  وقالــت 
نينوى  اســتخبارية من قيادة عمليات 
وجه طيــران التحالــف الدولي ضربة 
جوية في جزيرة حــاوي اصالن في نهر 
دجلــة ضمــن ناحية حمــام العليل ، 
مضيفة ان الضربة أسفرت عن قتل ٨ 

إرهابين من عصابات داعش .

نزاع مسلح في منطقة النعيرية شرقي العاصمة بغداد * انطالق عملية لتطهير قرى من فلول داعش شرقي بعقوبة
تفجير 7 مضافات لتنظيم داعش في منطقة مطيبيجة  * مقتل 6 ارهابيين بضربة جوية شمالي حمام العليل

 االنتقال من االدارة املركزية الشمولية الى االدارة 
التعددية يحمل معه في كثير من االحيان فجوات 
ترتبط بقلة اخلبرة وحداثة التجربة وفي بلد مثل 
العــراق تقلبت فيه االحــداث واملتغيرات تواجه 
ســلطة الدولة ومصادر القــرار العليا حتديات 
كبيرة في ســبيل امرار توجيهاتها وتعليماتها 
الى احللقات األدنى وفي حقب مختلفة من عمر 
النظام السياســي اجلديد متكنــت مجموعات 
مختلفة من التحكم مبسارات القرارات وحرفها 
عــن الطريــق الصحيح الذي تســتهدفه تلك 

القرارات.
 وهنــاك امثلــة كثيرة حية مصــداق ملا نقوله 
ابرزهــا واخطرها مايتعلق مبلــف االمن والدفاع 
حيث تنبري جهــات ترتبط مبنظومــات حزبية 
وسياســية لاللتفاف علــى البرنامج احلكومي 
والسياســة احلكومية في معاجلة ملف احلشد 
الشــعبي واعادة تشــكيل القوات املســلحة 
العراقيــة وتثبيــت ادوار التشــكيالت االمنية 
املرحلة املقبلة ومن املؤسف  والعســكرية في 
ان تســتمر بعض االطراف في تقويض اخلطط 
العراقية فــي دمج فصائل  للدولة  الرســمية 
احلشد الشعبي مع القوات املسلحة حيث بانت 
في االيام االخيرة ردود فعل وتصرفات تريد افشال 
هذه اخلطط وهذا املســعى ودفعت باجتاه احراج 
رئيس الوزراء عادل عبــد املهدي داخليا وخارجيا 
وماتزال هذه االطراف توظف امكاناتها االعالمية 
والسياســية باجتاه تشويه االتفاقات بن جميع 
اجلهات الرســمية وغير الرسمية حلسم جميع 
املتعلقات بدمج احلشــد الشــعبي مع القوات 

املسلحة العراقية.
 واالخطر من ذلك هو متادي بعض املتحدثن الذين 
ميثلون بعض الفصائل املسلحة للتدخل بالقرار 
العراقي الرســمي فيما يتعلــق بالتعامل مع 
االحداث اخلارجية ومحاولتهم سحب صالحيات 
عن  بالتعبير  املعنيــة  العراقيــة  املؤسســات 
املوقف الوطني حيث تنطلق بن الفينة واالخرى 
مغلفة  مدروســة  وغير  متســرعة  تصريحات 
بالشــتائم والتخوين وتهدد  مسؤولن عراقين 
او مســؤولن في دول اجلــوار او الــدول االخرى 
وتريد فرض اراء ومواقف على احلكومة العراقية 
بصيغ امالئيــة الميكن القبول بها بأي شــكل 
من االشــكال وتتجاوز هذه احملاوالت كل اشكال 
املؤسســات  الصادرة من  والتوجيهات  القرارات 
العليا التي تؤكد وتطالب بعدم اخلوض في امور 
وقضايــا تخص  امن العراق وســيادته وعالقاته 
اخلارجية مع دول العالم ومن املؤسف ان يتشارك 
في هذا االنتهاك واالختراق بعض اعضاء مجلس 
النــواب الذين يتخذون من بعــض منابر االعالم 
وســيلة لتدخلهم في هذه القضايا وفي اجململ 
فــإن كل هذه التحركات النفــع فيها وال يجني 
منها العراق ســوى املزيد من الفوضى وضررها 
يســهم في اضعاف الدولــة وارباكها في وقت 
ومرحلة نحن فيها احوج مــا يكون الى الوحدة 

والتكاتف في اعالن املواقف . 

السليمانية -عباس كاريزي:اضعاف الدولة !

* هل تتوقــع ان تتخــذ العالقة 
بني بغداد واربيل منحى آخر، وان 
يتضرر املواطنون في االقليم في 
ظل عدم توصل اجلانبني الى اتفاق 
حــول ملفات امليزانيــة واملناطق 

املتنازع عليها والبيشمركة. 
ــــ فيما يخص موضــوع ميزانية 
االقليــم التي تأتي مــن احلكومة 
االحتادية، اعتقــد بانها تتجه نحو 
احلــل وليــس العكس، امــا فيما 
يخص املناطــق اخملتلف عليها بن 
بغداد واربيل فنحن نأمل ان تتجه 
االوضاع فيها نحــو التطبيع، عبر 
والتزام الطرفن  التفاهم واحلــوار 
بالدســتور وباملادة )140( الطرفن، 
وخصوصا املناطق التي ســتجري 
نيســان  شــهر  االنتخابات  فيها 
املقبل، نظرا الن الواقع احلالي غير 
املستقر ســيعوق اجراء انتخابات 

نزيهة فيها.   
* اين تذهــب واردات نفط االقليم 
وملاذا ال يوجد حلد االن حســابات 
ختاميــة مليزانيــة االقليم، وملاذا 
االقليم مديــن ب 25 مليار دوالر، 
برغــم انــه يبيــع النفــط منذ 

سنوات.
ــ هذا السؤال تطرحه كل االطراف 
التي لها متثيل في حكومة االقليم 
والتي ليس لهــا متثيل، فضالً عن 
برملــان كردســتان، وال احد يصدق 
بوجــود كل هذه الديــون املترتبة 
على حكومة االقليــم، نظرا ألنه 
ال توجــد حلد االن كشــوفات حتدد 
مصادر هــذه القــروض، وال توجد 
االموال  تلــك  لكل  ابواب صــرف 
حلد االن، فضالً عن اســتياء جميع 
االطراف السياســية لعدم تقدمي 
قانون امليزانية الى برملان كردستان، 
وال وجود حلسابات ختامية حلكومة 
امتنى  والــذي  الســابقة،  االقليم 
مــن هــذه الكابينة التــي تدعي 
الشفافية واالصالح، ان تعالج هذه 
املشكالت، على الرغم من ان حتديد 
ميزانيــة االقليم مرتبــط ارتباطا 
مباشــرا مبا تخصصــه احلكومة 
االحتادية ســنويا حلكومة االقليم 

من اموال وفقا لقانون املوازنة.   
* الى متى يتخــذ االحتاد الوطني 
جانب الصمت، مــن اهدار ثروات 
الكبير  الفساد  االقليم، في ظل 
املوجود في ملف النفط باإلقليم.
ــ عندما يستجمع االحتاد الوطني 
قــواه، ويتمكن من عقد مؤمتر عام 
ناجح، يضمــن نهوضه من جديد، 
يليه بتطبيــع عالقاته مع حركة 
التغييــر ويوقع اتفاقاً دائماً معها، 

عندها اذا مــا كان االحتاد مبفرده او 
بالتنسيق مع حركة التغيير، فانه 
ســيتمكن من وضع حد لهيمنة 
مفاصل  على  الدميقراطــي  احلزب 
حكومة االقليــم وادارة احلكم في 
كردستان، بهدف مواجهة التالعب 
توزيع  الية  في  الشفافية  وانعدام 

والتصرف بواردات وثروات االقليم.
* ما هــو موقف االحتــاد الوطني 
ملواقع  االســرائيلي  القصف  من 
احلشــد الشــعبي داخل اراضي 
بإمكان  بانه  العراق، وهل تعتقد 
احلكومة االحتادية حصر السالح 

بيد الدولة.
ــــ االحتاد الوطنــي بالضد من اي 
اعتداء او تدخل خارجي في الشأن 
الداخلــي للعراق، كمــا ان االحتاد 
محصورا  الســالح  يكون  ان  يؤيد 
بيد الدولــة، وهو يدعم قرار رئيس 
الــوزراء الدكتور عادل عبد املهدي، 
الذي من شأنه، ان يسحب احلجج 
امــام اســرائيل او اي طــرف آخر 
لقصــف املقــرات والتدخــل في 

الشأن الداخلي للعراق.  
* مــا هي االهداف التــي ميكن ان 
يحققهــا االحتــاد الوطنــي من 
مشــاركته في حكومة االقليم، 
في ظل ســيطرة جناح الصقور 
املتمثل  الدميقراطي  احلزب  داخل 
مبســرور بارزانــي علــى مفاصل 

احلكم باإلقليم.
ــ االحتاد الوطنــي ثاني اكبر حزب 
لذا فان  رئيســي في كردســتان، 
مشــاركته في حكومــة االقليم 
نابعــة من حرصه علــى اداء دوره 
ادارة مفاصل  ومســؤولياته فــي 
احلكــم، ليتمكــن عبرهــا مــن 
وتنفيذ  خدمة شعب كردســتان، 
البرامــج والوعــود التــي قدمها 
خالل االنتخابات السابقة لشعب 

كردستان وجلماهيره.   
* ملاذا يتهم االحتــاد الوطني بانه 
ذراع إيــران فــي االقليــم، وهــل 
بإمكانــه ان يحــد مــن التدخل 

االيراني في كردستان.    
يحظــى االحتاد الوطنــي بعالقات 
صداقــة تأريخية مــع اجلمهورية 
االســالمية في ايران، اال ان اتهامه 
بانه مــوال او يتمثل لسياســات 
ايران في املنطقــة فتلك اتهامات 
واهيــة، وهي المتت الــى احلقيقة 
بصلــة، واعتقــد بان مــردا يعود 
الى املوقــع اجلغرافي ووجود حدود 
طويلــة ملناطق نفــوذ االحتاد مع 
ايران، واذا ما فتشــت في مناطق 
نفوذ االحتاد التي تســمى باملناطق 
اخلضــراء، فانك لن جتــد اي تواجد 
عســكري او تــرى جنديــاً ايرانياً 
باملقرات والثكنات  باملقارنة  واحداً، 
تركيا  متتلكها  التي  العســكرية 

في مناطــق بهدينان داخل اراضي 
االقليم، برغم ذلك جتد اشــخاصاً 
موال  الوطني  االحتــاد  بان  يقولون 
اليــران واحلــزب الدميقراطي موال 
التســميات  هذه  فان  لذا  لتركيا، 
واحدة  بعن  والنظر  والتقسيمات 
لألمريــن ميثــل اجحافــاً كبيــراً 

بالنسبة لالحتاد الوطني.  
* إذا ما هو موقف االحتاد الوطني 
مــن القصــف التركــي للقــرى 
كردســتان،  فــي  والقصبــات 
واحلرب الدائرة بــني حزب العمال 

الكردستاني وتركيا.
ــــ كما ذكــرت لك في الســؤال 
الســابق فــان االحتــاد الوطنــي 
مبدئيــاً بالضد مــن اي تدخل او 
اعتداء او توغل عســكري خارجي 
ألراضي العراق واقليم كردســتان، 
املســتمر  التركي  القصــف  وان 
والتوغل العسكري، برغم انه يأتي 
حتت حجــة تواجد حــزب العمال 
الكردســتاني، اال انــه ال ينفــي 
وجود اطمــاع لتركيا فــي اقليم 
كردستان والعراق بنحو عام، فضالً 
عن اطماعها في غرب كردســتان 
بنحو  الســورية  املناطق  وبقيــة 
عام، وفــى دول اخرى ايضا وان تلك 
االطماع اكبــر بكثير من موضوع 
تواجد حزب العمال الكردســتاني 

ال)PKK( على احلدود.

* كيــف تقيم عالقــة االحتاد مع 
تركيا وهل ميكــن ان يعيد االحتاد 

فتح ممثليته في انقرة.
ــــ شــهدت العالقة بــن االحتاد 
الوطني وتركيا حتســناً في اآلونة 
االخيرة، وان االحتــاد بانتظار اعادة 
انقرة كما وعدت  فتح ممثليته في 

احلكومة التركية. 
* عودة البيشــمركة الى املناطق 
واملطالبــات  عليهــا  املتنــازع 
املســتمرة للكــرد بذلــك، هــل 
هناك ايه اتفاقــات مع احلكومة 
االحتادية على عودة البيشمركة. 
ــــ املســاع مســتمرة بالتعاون 
مــع االمم املتحــدة )UN( والواليات 
االحتاديــة،  واحلكومــة  املتحــدة 
لتطبيــع االوضــاع فــي كركوك 
بضمنها  عليها،  املتنازع  واملناطق 
عودة قوات البيشــمركة الى تلك 
املناطق، وخصوصا ونحن نرى االن، 
ان غيــاب قوات البيشــمركة عن 
تلك املناطق، قد احدث فراغا امنياً، 
فضــالً عن ان عدم وجــود التعاون 
والتنســيق املفتــرض بــن قوات 
ادى  والبيشمركة،  العراقي  اجليش 
الى عودة حتركات ونشاطات داعش، 
االمر الــذي ميثل تهديــدا وخطرا 
واملواطنن، لذا  جلميــع االطــراف 
فان عودة قوات البيشــمركة الى 
تلك املناطق بات ضرورة ملحة في 

الوقت الراهن. 
االحتاد  تقيمون عالقــة  * كيــف 
السياســية  والقوى  باألحــزاب 
العراقية، وكيف ميكن اعادة بناء 
العالقــات واعــادة دور االحتاد في 

بغداد.
ــ عالقة االحتاد الوطني مع االحزاب 
والقوى السياسية العراقية عالقة 
تأريخيــة طويلــة، وان متانة تلك 
العالقات تعود بالدرجة االولى الى 
الراحل  الرئيس  لعبــه  الذي  الدور 
مام جالل خــالل تواجده في بغداد 
خالل وقبل شــغله منصب رئيس 

اجلمهورية.
لــذا فان االحتاد ميتلــك ثقة كبيرة 
لــدى تلك االحزاب، وهــو ما ظهر 
جلياً في مسألة التصويت لصالح 
انتخاب مرشح االحتاد الوطني في 
مجلــس النواب لشــغل منصب 
االحزاب  اغلب  اجلمهوريــة،  رئيس 
والقوى السياسية صوتت لصالح 
الدكتور برهم صالح، وهو مؤشــر 
االطراف  تلك  وثقة  الصداقة  على 
الوطني، ومن هذا املنطلق  باالحتاد 
بان لالحتاد عالقات  القول  بإمكاننا 
القوى واالحزاب  ايجابية جيدة مع 

العراقية.     
* هل ميكن ان نشــهد حتسنا في 
العالقة مــع حركة التغيير، وهل 
باالمكان ان يخرج االحتاد بصيغة 
جديدة إلنقاذ اتفاقه السياســي 

معها. 
ــ بالتأكيــد جميع اعضاء وكوادر 
االحتــاد الوطني يؤيــدون ان يتخذ 
املؤمتــر املقبل قراراً جــاداً صريحاً 
االحتاد مع  حول طبيعــة عالقــة 
وان يكــون قرارا  التغيير،  حركــة 
ملزمــا للجميــع وان ال يســمح 
ان يحيد  املؤمتر  ألي شــخص بعد 
عنه، وهو مــا يتطلب من اجلانبن، 
بتطبيــع عالقاتهــم  يقومــا  ان 
باملرتبة االولــى، وان نلتزم باالتفاق 
السياسي املوقع ســابقاً بيننا، او 
ان نتجه الى توقيــع اتفاق جديد، 
تأريخ  التغيير  الن لالحتاد وحركــة 
مشــترك وادارة مشــتركه ايضا، 
هذا الــى جانب ضــرورة ان يكون 
للحزبن برنامج وتعاون مشــترك 
على صعيــد االقليم في احلكومة 
والبرملــان، بهــدف التقليــل من 
وان  الدميقراطــي،  احلــزب  هيمنة 
يكونــا مشــاركن حقيقين في 
السياسي  القرار  صناعة وصياغة 
االقليم،  حلكومــة  واالقتصــادي 
النهما علــى وضعهما احلالي من 
التنافــس والتخاصم منفردين لن 

يتمكنا من حتقيق شيء. 

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

 فيما يخص موضوع 
ميزانية االقليم التي تأتي من 
الحكومة االتحادية، اعتقد 
بانها تتجه نحو الحل وليس 
العكس، اما فيما يخص 
المناطق المختلف عليها 
بين بغداد واربيل فنحن نأمل 
ان تتجه االوضاع فيها نحو 
التطبيع، عبر التفاهم والحوار 
والتزام الطرفين بالدستور 
وبالمادة )140( الطرفين، 
وخصوصا المناطق التي 
ستجري فيها االنتخابات 
شهر نيسان المقبل

د. علي شمخي 
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تنشــر الصباح اجلديــد، ميثاق 
الشــرف الذي وقعه رؤساء حترير 
الصحف اليومية، خالل اجتماع 
تداولــي عقد مؤخــرا في نقابة 
بحضور  العراقيني  الصحفيــني 

النقيب مؤيد الالمي.
ويحــاول رؤســاء الصحف، في 
لـ«أزمة  حال  يجدوا  أن  ميثاقهم 
شــح املوارد والســبل الكفيلة 
بتطوير اجلرائــد«، ومن ثم »احلد 
مــن التالعب والفســاد والهدر 
ادارات  كواهــل  يرهــق  الــذي 

الصحف«.
ونص امليثاق على جتاوز املشكالت 
حصــص  بـ«توزيــع  املتعلقــة 
وأســعاره  احلكومــي  االعــالن 
والطفيليني  الوســطاء  ودخول 
على خط االعالن، مما يتسبب في 
الصحف  وحرمان  االموال  ضياع 
من كامــل الــواردات اخملصصة 

لالعالن«.
وفي ما يأتي نص ميثاق الشرف: 
نقاشــات  سلســلة  )بعــد 
حركة  اليات  لواقع  مستفيضة 
الرســمي »احلكومي«  االعــالن 
الوزارات  من  الرســمي  وشــبه 
الــى  الرســمية  واملؤسســات 
ومــدى  الوطنيــة  الصحــف 
تطابقهــا مع منطــوق القانون 
والتعليمات النافذة مت تشخيص 
بعضها  الســلبيات  مــن  عدد 
الصحــف  ادارات  تتحملــه 
بنشر  املعنية  االقســام  واخرى 
االعــالن اضافة الى منــو حلقة 
وزارات  حتتكر  متطفلة  وسيطة 
بعينهــا  ودوائــر  ومؤسســات 
وتتحكم مبساحة االعالن وحجم 
احلــرف ومبلــغ القائمة وحصة 
اجلريدة. ومن هنا تقع على عاتق 
الكامل  االلتزام  الصحف  ادارات 
فــي تنفيــذ منطــوق القانون 
خالل  من  النافــذة  والتعليمات 
الشــراكة التامــة بــني اجلهة 
الناشرة  واجلهة  االعالن  صاحبة 
وصوال الى حتقيق الغايات املرجوة 

من النشــر وهي ايصال محتوى 
االعتناء  بعــد  االعالني  النــص 
الى قراء هذه اجلريدة  بتصميمه 

او تلك.
االرتقاء مبســتوى  أجــل  ومــن 
االعالن الرسمي وحتقيق الغايات 
االمســاك  والعادة  منه  املرجوة 
بزمــام االمــور ووضــع ضوابط 
نشــر االعالنات الرسمية وشبه 
الرســمية مبــا يحقــق املنافع 
ولتوفير  العقد  لطرفي  املتبادلة 
تذهب  مبالغ مهمــة للصحف 
الوسطاء بغير  الى جيوب  حاليا 
حق نضع النقــاط اآلتية لتكون 
ميثاقــا للمجتمعــني في هذه 
القاعة برعاية مباشرة من نقابة 
الصحفيني وفــي املقدمة منها 
العراقيني  الصحفيــني  نقيــب 

االستاذ مؤيد الالمي :
االعــالن  قيمــة  حتديــد  اوال: 

احلكومــي في الصحــف كافة 
وفي الصفحــات الداخلية مببلغ 
750 ســبعمائة وخمسون دينار 

للسنتمتر املربع.
ثانيا: تلزم ادارات الصحف بنشر 
مبا اليقل  االعالن احلكومي  سعر 
عن مــرة واحدة اســبوعيا وفي 

مكان بارز.
ثالثــا: مينــع منعــا تامــا منح 
املعينني  للموظفــني  عمــوالت 
بتوزيــع االعالنات على الصحف 
ويعــد ذلك شــراكة مباشــرة 

بالفساد.
رابعــا: ال يجــوز منــح تخاويل 
مفتوحة الى مندوبي االعالن وال 
يحق له اســتالم اعالنات جريدة 

اخرى غير جريدته.
ان يكون  االتفاق على  خامســا: 
حجم احلرف لإلعالن مبا ال يقل عن 
بنط  11 ملنع التالعب واستغفال 

املستفيدين من محتوى االعالن.
سادســا: باالمكان التعامل مع 
الشــركات واملكاتــب االعالنية 
املســجلة واجملــازة علــى ان ال 
تتجاوز نسبة العمولة من قيمة 

القائمة عن 25 باملئة.
ســابعا: ال يحق الدارة االعالنات 
في الصحــف منح قوائم طلب 
او ايصاالت للمســتفيدين مببلغ 

اعلى من السعر احلقيقي.
ثامنــا: مفاحتة شــبكة االعالم 
االعالنات  بتوحيد سعر  العراقي 
احلكوميــة مع باقــي الصحف 

الوطنية.
تاســعا: متنح التخاويل ملندوبي 
االعالنات مرة واحــدة في بداية 
كل ســنة من أجل جتنب تكرار 
اسماء املندوبني لنفس اجلهة وال 

اكثر من صحيفة.
عاشــرا : اذا اضطــرت بعــض 

محرريهــا  تخويــل  الصحــف 
االعالنــات  علــى  للحصــول 
منحه  لها  يحق  فال  الرســمية 
عمولة اكثر من العمولة املتفق 

عليها والبالغة 25 باملئة.
نقابــة  تقــوم  حــادي عشــر: 
الصحفيــني العراقيــني باعالم 
امليثاق  مبنطــوق  العامة  االمانة 
وتزويدهــا باســماء الصحــف 
النقابــة لغرض  املعتمــدة في 
تعميمهــا على الــوزارات كافة 
بوزارة  املرتبطــة  غيــر  والدوائر 
االعالم  الى جلنة  ونســخة منه 
واالتصاالت فــي مجلس النواب 
القضاء  الى هيئــات  ونســخة 
العراقي والنزاهة والرقابة املالية.

النقابة  فروع  تكليف  اثنا عشر: 
فــي احملافظات كافــة لالتصال 
باحلكومات احمللية للغرض اعاله.

ثالثة عشــر: تصــوب الصحف 

جميعــاً اوضاعهــا لــدى جلنة 
االعتمادات في نقابة الصحفيني 
بتوزيــع  شــمولها  لضمــان 

االعالنات.
اربعــة عشــر: احتــرام مبــدأ 
التنافس املشروع مبا ال يؤثر على 

الصحف االخرى. 
خمســة عشــر: يلتزم رؤســاء 
التحريــر واصحــاب الصحــف 
املوقعني على هذه الوثيقة بكل 
ما جاء بها وســيتعرض اخملالف 
الى  الى عقوبات مهنيــة تصل 
وتعليق  الصحيفة  اعتماد  الغاء 
عضويتــه وابالغ الــوزارات بعد 

التنبيه.
والتزامــا مبنطوق ميثاق  وألجله 
الشــرف وقــع احلاضــرون هذه 
الوثيقة التي تودع نسخة منها 
لدى نقابــة الصحفيني حفاظا 

على ما جاء فيها.  

 الصباح الجديد.. تنشر ميثاق شرف
 الصحف المحلية لمنع »عموالت« االعالن

يحاول رؤساء 
الصحف، في 

ميثاقهم أن يجدوا حال 
لـ«أزمة شح الموارد 

والسبل الكفيلة 
بتطوير الجرائد«، ومن 
ثم »الحد من التالعب 

والفساد والهدر الذي 
يرهق كواهل ادارات 

الصحف«
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الشواني : يونامي شريك مهم 
في تعزيز القدرات العراقية 

بمجال حقوق االنسان

المالحة الجوية تختتم 
دورة تأهيل مشرفي 

الرقابة الجوية

االعمار تنجز حملة 
خدمية واسعة في 

محافظة ميسان

وزير الصحة يناقش الواقع الصحي
 والخدمي في ابو غريب

تجهيز الهيئات والمواكب بالمنتجات 
النفطية في زيارة عاشوراء

بغداد _ الصباح الجديد : 
أكد وزير العــدل فاروق أمني الشــواني على ضرورة 
تعزيز التعاون مع جميع املنظمات الدولية بصفتها 

شريكا مهما في تطبيق معايير حقوق االنسان.
واشــاد الوزير خالل لقائه دانيل بيــل مديرة مكتب 
حقــوق االنســان في بعثــة االمم املتحــدة بالعراق 
)يونامي( دانيل بيل بالدور الفعال الذي ابدته البعثة 
خالل الســنوات املاضية بصفتها شريك مهم في 
مساعدة احلكومة العراقية عبر كتابة تقارير حيادية 

بعيداً عن اي توجه سياسي.
وأضاف الوزير ان الوزارة لديهــا ثالثة التزامات خالل 
هذه الســنة وهي: مناقشــة تقرير االشخاص ذوي 
االعاقة وتقرير )ســيداو( وتقرير االستعراض الدوري 
الشــامل ، مبينا ان الشراكة مع )يونامي( اسهمت 

في تعزيز القدرات العراقية مبجال حقوق االنسان.
ولفت الوزير الى ان الــوزارة تعمل حاليا على تأهيل 
الســجون وتوســعتها للقضــاء على مشــكلة 
اكتظاظهــا بالنــزالء ، للنهــوض بواقــع العمل 
االصالحي، ومبا يتماشى مع املعايير الدولية املعتمدة 

في مجال حقوق االنسان.
من جانبها اكدت مديــرة مكتب يونامي في العراق، 
تطلعها لتطوير العمل في مجال حقوق االنســان 
مع الوزارة والتعاون في مجال تســهيل زيارة فرقها 
للسجون االصالحية، مشيدة بالتعاون الكبير الذي 
ابداه فريق عمل الوزارة مع الفريق االممي خالل الفترة 

املاضية.

بغداد _ الصباح الجديد : 
اختتمت الشــركة العامة خلدمــات املالحة اجلوية 
احدى تشــكيالت وزارة النقل دورة تأهيل مشــرفي 
الرقابة اجلوية لالشــراف على مجاميع وحدات إدارة 

احلركة اجلوية في الشركة .
والقى مدير عام الشركة عباس ناصر كلمة في حفل 
االختتام هنأ فيهــا اخلريجني بنجاحهم في تخطي 
هــذا االختبار بجدارة وثقة كبيرة متوســماً منهم 
بذل املزيد من اجلهد والعطــاء الن هذه املهمة تعد 
من املهمات الصعبــة التي تتطلب العناء والتيقظ 

الشديد للحفاظ على سالمة االجواء العراقية .
وشــارك في الدورة التــي نظمتها شــعبة تدريب 
الرقابة اجلوية التابعة للشــركة في معهد الطيران 
املدني والتي اســتمرت اسبوعني )٨( مراقبني جويني 
تلقوا خاللها محاضــرات نظرية وتطبيقات عملية 
ابرزها التدريب على احلــاالت الطارئة واعداد جداول 
خلفر الرقابة اجلوية وحتديد املشــكالت وايجاد احللول 
الناجعة لهــا والعمــل وفقاً ملتطلبــات املنظمة 
الدوليــة للطيران املدني )ICAO( . وتهدف الدورة الى 
تأهيل اكبر عدد من املشرفني لالشراف على وحدات 
الرقابــة اجلوية )البــرج ، االقتــراب ، املنطقة( الدارة 

احلركة اجلوية العراقية بانسيابية عالية .

بغداد _ الصباح الجديد : 
أجنزت وزارة االعمار واالســكان والبلديات العامة 
التابعة  بلديــات ميســان  وعن طريــق مديرية 
إلــى مديرية البلديات العامة إحدى تشــكيالت 
الــوزارة حملة خدمية شــملت جميع األقضية 
والنواحــي التابعة للمحافظــة لالرتقاء بالواقع 
اخلدمي والعمراني وتقدمي أفضل اخلدمات ألهالي 

محافظة ميسان .
وبني املركــز االعالمي أن اإلعمــال تضمنت على 
رفــع )10911( طنا من النفايات و) 2119( طنا من 
األنقاض وتنظيف الشــوارع بطول )2210 ( كم 
وتنظيف الســاحات وتعديلها إضافة إلى إعمال 

احلدائق واملتنزهات . 

بغداد _ الصباح الجديد : 
بحــث وزيــر الصحــة والبيئــة 
الدكتور عالء الديــن العلوان في 
اجتماع موسع عقد في قضاء ابي 
غريب الواقع الصحي واخلدمي في 
القضــاء بحضور عــدد من كبار 
والوزراء  احلكومة  املســؤولني في 

وذوي العالقة .
واســتمع رئيس مجلــس النواب 
محمد احللبوسي الى االحتياجات 
القضاء  يحتاجها  التي  واملطالب 
فــي جميــع  اجلوانــب اخلدمية 

والصحية والبنى التحتية.
واعلن الوزير قيــام الوزارة بتوفير 

وجتهيز  املاليــة  التخصيصــات 
املستشــفى باالجهــزة الطبية 
احلديثــة اضافة الــى عرض اهم 
دائرة  بهــا  قامت  التــي  االعمال 
صحة الكرخ لقضــاء ابي غريب 
في مجال تقدمي اخلدمات الصحية 
وقيام الدائــرة بأفتتاح مجموعة 
من املراكــز الصحية والعديد من 
البيوت الصحية اضافة الى دعم 

املستشفى .
تقــدمي  االجتمــاع  وتضمــن 
شــرح مفصل عن الكشــوفات 
املالية  والتخصيصات  الهندسية 
معهــد  الفتتــاح  واالســتعداد 

وافتتاح  غريــب  ابي  في  للصحة 
صحية  وبيــوت  صحيــة  مراكز 
جديدة وتأهيل وتطوير مستشفى 
ابــي غريــب العــام ، اضافة الى 
قيامهــا بتوفير املوارد البشــرية 
املدربة ورفدهــا باالجهزة الطبية 
احلديثــة وحصــول املوافقة على 
انشــاء مركز تخصصي لالسنان 
بكلفة مليارين و656 مليون دينار .

وفي ختام االجتماع قام املشاركون 
بزيارة مستشفى ابي غريب العام 
واطلعوا على مســتوى اخلدمات 
املقدمــة  والعالجيــة  الطبيــة 

للمواطنني . 

بغداد _ الصباح الجديد : 
باشــرت  شــركة توزيع املنتجات 
النفطية عبر اللجان التابعة لفرع 
النفطية،  املنتجات  لتوزيع  كربالء 
جتهيز الهيئات واملواكب احلسينية 
بالغــاز الســائل والنفط االبيض 

وزيت الغاز .
مدير عام شــركة توزيع املنتجات 
مسير  كاظم  املهندس  النفطية 
ياسني بني ان الشركة اعدت خطة 
مســبقة ملوســم زيارة عاشوراء 
تعتمد على اســاس توزيع املدينة 
، مشــيرا  الى قطاعات مختلفة 
الى طبيعة تنفيذ املهة من خالل 
امليداني ومتابعة شــؤون  احلضور 
من  احتياجاتها  لتوفيــر  املواكب 

املشتقات النفطية.
من جانبه اكد مديــر فرع كربالء 
النفطيــة  املنتجــات  لتوزيــع 
املهندس حســني مجيد اخلرسان 
خالل جولة ميدانية على الهيئات 

واملواكــب احلســينية مباشــرة 
مالكات الفرع منذ االول من محرم 
الهيئات  بتجهيــز  اجلــاري  احلرام 
واملواكب احلسينية بالغاز السائل 
اخملابز  لتشــغيل  االبيض  والنفط 
واالفــران وزيــت الغاز لتشــغيل 
املولدات الكهربائية ، الفتا الى ان 
النفطية  املشتقات  جميع  جتهيز 
بالسعر الرسمي البالغ 150 دينارا 
للتــر الواحد بالنســبة  للنفط 
االبيــض و400 دينار  ســعر اللتر 

الواحد من زيت الغاز .
وفيما يتعلــق بخطة جتهيز الغاز 
الســائل قــال مدير الفــرع كما 
هــو معلوم ان الهيــات واملواكب 
اليومي  واالســتهالك  احلسينية 
كميات  توفير  يتطلب  للســكان 
كبيــرة من الغاز الســائل العداد 
الســاخنة  واملشــروبات  الطعام 
خالل هذه املناســبة وقد وضعت 
خطــة خاصــة لضمان ســرعة 

التجهيز شــارك فيهــا اكثر من 
300 وكيل جوال مقســمة على 
الســائل  الغاز  لتعبئة  معامل   9
وهنــاك جلــان اشــراف ومتابعة 
وتوزيع من قبل فرع كربالء لتوزيع 
افضل  لتقدمي  النفطية  املنتجات 
اخلدمــات للزائريــن الوافدين الى 
كربــالء املقدســة خــالل هــذه 

املناسبة .
توفير  وبالنســبة لضمان دميومة 
الغاز السائل في معامل التعبئة 
قال اخلرســان عند وضــع اخلطة 
اخلاصة بهذه املناســبة مت مفاحتة 
الشــركة ملفاحتة شــركة تعبئة 
الغاز لزيادة الــوارد اليومي ليكون 
400 طن طيلة فترة الزيارة واسناد 
فرعنا ب 10 ســيارات ناقلة للغاز 
الســائل مــن مصــدر التجهيز 
الــى معامل التعبئــة مع اعطاء 
االولويــة لفرعنــا بالتحميل من 
مصادر التجهيز طيلة ايام الزيارة.
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كاظم العبيــدي
العامة جمللس  االمانــة  اصــدرت 
الوزراء قرارا بتثبيت املهندس علي 
وارد حمــود مديرا عاما لشــركة 

نفط ذي قار باألصالة.
الوزراء  رئيــس  نائب  بعــث  فيما 
ثامر  النفط   وزير  لشؤون الطاقة 
الى مدير  الغضبان رسالة تهنئة 
عام شركة نفط ذي قار املهندس 
علي وارد حمود مبناســبة تعيينه 
له  أصالــة متمنيا  مديرا عامــا 
النجاح واملزيد من العطاء في اداء 

مهام عمله.
وارد  علــي  املهنــدس  ان  يذكــر 
الهندســية  الكفاءات  من  واحد 
النفطية في البلد حيث استطاع 
ان يســير بشــركة نفط ذي قار 

بناها على  بر االمــان وقــد  نحو 
يديــه حيــث يتابــع كل صغيرة 
وكبيرة فيها . وبذلك تقدم جريدة 
الصباح اجلديد ومدير مكتبها في 

الى  والتبريكات  التهانــي  قار  ذي 
املهنــدس علــى وارد املدير العام 
بهذه املناســبة وتشــكر تعاونه 

املثمر مع وسائل االعالم .

تثبيت المهندس علي وارد حمود
 مديرًا عامًا لشركة نفط ذي قار باألصالة

بحضور عدد من كبار المسؤولين والوزراء
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
وصل الرئيس الروســي، فالدمييــر بوتني، صباح امس 
األحد إلــى مركز االقتــراع مببنى أكادمييــة العلوم 
الروسية بالعاصمة للتصويت في انتخابات مجلس 

دوما مدينة موسكو.
وبعد املشــاركة في التصويت أعلــن الرئيس بوتني 
أمام الصحفيني أن الشيء املهم في االنتخابات هو 
ليس عدد الساســة احملتملني بل نوعية عملهم في 

مناصبهم بعد االنتخابات.
وعبر عن أمله مبشاركة املرشحني اجلديرين فقط في 
االنتخابــات احلالية، مضيفا أنه ال يعرف شــخصيا 

املرشح الذي صوت له.
وتشهد 85 منطقة روسية اليوم األحد »يوم االقتراع 
املوحد«، حيث يختار الناخبــون الروس النواب لـ 13 
مجلسا تشــريعيا و16 محافظا. كما جتري في 22 

منطقة انتخابات البرملانات احمللية.  
ويصوت الرئيــس بوتني في مركز االقتــراع املذكور 
تقليديا. وقد مت ذلك في االنتخابات الرئاسية ألعوام 

2000 و2004 و2008 و2012 و2018.
وافتتحــت مراكز االقتراع في انتخابات مجلس دوما 
مدينة موسكو في الساعة 08:00 بالتوقيت احمللي. 

ويشارك فيها 225 مرشحا.
وفتحــت امس األحــد، مكاتب االقتراع في روســيا 
أبوابهــا أمــام الناخبــني الختيار رؤســاء البلديات 
وانتخاب محافظي مقاطعات، إضافة إلى انتخابات 

فرعية جمللس النواب )الدوما(.
وسيتم اختيار ممثلي الســلطات احمللية واإلقليمية 
في أقاليم االحتاد الروســي اخلمســة وثمانني، فيما 

يعرف بـ«يوم االقتراع املوحد«.
وسيختار الناخبون أكثر من 47 ألف نائب ومسؤول 

للحكم احمللي، من أصل 105 آالف مترشح.
كما سيجرى 50 اســتفتاء تتعلق بطرق إدارة البالد 
في مختلف اجملــاالت، ومن املتوقــع أن تغلق مراكز 
االقتراع في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت احمللي 

لكل إقليم.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
وصل الرئيس الروسي، فالدميير بوتني، صباح امس األحد 
إلى مركز االقتــراع مببنى أكادميية العلوم الروســية 
بالعاصمة للتصويت في انتخابات مجلس دوما مدينة 

موسكو.
وبعد املشــاركة فــي التصويت أعلــن الرئيس بوتني 
أمام الصحفيني أن الشــيء املهم في االنتخابات هو 
ليس عدد الساســة احملتملني بــل نوعية عملهم في 

مناصبهم بعد االنتخابات.
وعبر عن أمله مبشــاركة املرشحني اجلديرين فقط في 
االنتخابــات احلاليــة، مضيفا أنه ال يعرف شــخصيا 

املرشح الذي صوت له.
وتشــهد 85 منطقة روسية اليوم األحد »يوم االقتراع 
املوحد«، حيــث يختار الناخبون الــروس النواب لـ 13 
مجلســا تشــريعيا و16 محافظا. كما جتري في 22 

منطقة انتخابات البرملانات احمللية.  
ويصوت الرئيــس بوتني فــي مركز االقتــراع املذكور 
تقليديا. وقد مت ذلك في االنتخابات الرئاســية ألعوام 

2000 و2004 و2008 و2012 و2018.
وافتتحــت مراكز االقتراع فــي انتخابات مجلس دوما 
مدينة موسكو في الســاعة 08:00 بالتوقيت احمللي. 

ويشارك فيها 225 مرشحا.
وفتحــت امــس األحد، مكاتــب االقتراع في روســيا 
أبوابها أمام الناخبني الختيار رؤساء البلديات وانتخاب 
محافظي مقاطعــات، إضافة إلــى انتخابات فرعية 

جمللس النواب )الدوما(.
وسيتم اختيار ممثلي السلطات احمللية واإلقليمية في 
أقاليم االحتاد الروســي اخلمســة وثمانني، فيما يعرف 

بـ«يوم االقتراع املوحد«.
وســيختار الناخبون أكثر من 47 ألف نائب ومســؤول 

للحكم احمللي، من أصل 105 آالف مترشح.
كما سيجرى 50 استفتاء تتعلق بطرق إدارة البالد في 
مختلف اجملاالت، ومن املتوقــع أن تغلق مراكز االقتراع 
في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت احمللي لكل إقليم.

متابعة ـ الصباح الجديد :
تبادلــت موســكو وكييــف 70 
ســجيًنا امس االول السبت، في 
عملية تاريخيــة وصفها الرئيس 
زيلينســكي  فولودميير  األوكراني 
إنهاء  نحــو  األولى«  بـ«اخلطــوة 

النزاع بني البلدين.
وهبطــت طائرتــان حتمــالن 35 
سجيًنا من كل جانب في كل من 
تصفيق  وسط  وكييف،  موسكو 

أقاربهم الذين كانوا بانتظارهم.
زيلينســكي بعدمــا عانق  وقال 
الســجناء الســابقني في مطار 
بوريســبيل فــي كييــف »قمنا 
باخلطوة األولى ، علينا استكمال 
جميع اخلطوات إلنهاء هذه احلرب 

البشعة«.
وبدا املشــهد مفعًما بالعواطف 
في مطار بوريســبيل حيث عانق 
أفراد العائالت الســجناء وقدموا 
لهم الزهور بينمــا بكى كثيرون 

من فرحتهم.
وبني املشمولني في عملية التبادل 
24 بحاراً أوكرانًيا واخملرج األوكراني 
أوليــغ سينتســوف والصحافي 

الروسي كيريلو فيشنسكي.
وقالت والدة أحــد البحارة ناتاليا 
موكرياك لفرانس برس في املطار 
حتقق  وأخيراً  الفرحــة.  »تغمرني 

ذلك«.
الروسي  الرسمي  التلفزيون  وبث 
الســجناء  أظهــرت  لقطــات 
الــروس وهم يغــادرون طائرة في 
موســكو  في  فنوكوفو1-  مطار 

املستخدم للرحالت احلكومية.
وأكد جهاز االستخبارات األوكراني 
اإلفراج عن فالدميير تسيماخ، وهو 
مقاتل في صفــوف االنفصاليني 
املدعومني من روســيا وقد اعتبر 
شاهداً أساسًيا في كارثة حتّطم 
طائرة الرحلــة »إم إتش17« التي 
أُسقطت في شــرق أوكرانيا عام 
2014، وذلك رغــم دعوات هولندا 

لعدم تسليمه ملوسكو.
لعملية  أيام  منــذ  الترقب  وازداد 
التبادل التي كانت ثمرة أســابيع 
بني  الســرية  املفاوضــات  مــن 

اجلانبني.
وتدهــورت العالقــات بني كييف 
عندمــا   2014 فــي  وموســكو 
ضمت روسيا شــبه جزيرة القرم 
ودعمت موسكو االنفصاليني في 
ولوغانسك  دونيتسك  منطقتي 
أوكرانيا.  شــرق  في  الصناعيتني 
وأسفرت املعارك في املنطقة عن 
مقتل أكثر من 13 ألف شــخص 

خالل السنوات اخلمس األخيرة.
»خطوة عمالقة« 

في  زيلينســكي  انتخــاب  وعزز 
نيسان اآلمال بإعادة إحياء عملية 

السالم املتوقفة بني اجلانبني.
وتعهــد املمثــل الســابق خالل 
بإعــادة  االنتخابيــة  حملتــه 
الســجناء األوكرانيني في روسيا 
وشــدد على أن إنهــاء النزاع مع 

موسكو يتصدر أولوياته.
من جهته، رأى الرئيس الروســي 
فالدمييــر بوتني هذا األســبوع أن 

عملية تبادل السجناء ستشّكل 
تطبيع  نحــو  كبيــرة  »خطــوة 

العالقات« مع كييف.
وصّرحــت الناطقة باســم وزراة 
اخلارجية الروســية ماريا زاخاروفا 
عبــر تويتــر أن عمليــة التبادل 
الســبت كانت »خطوة غاية في 
األهمية« مشــيرة إلــى »ضرورة 
االســتمرار في هــذا االجتاه حلل 

املشكالت بقدر اإلمكان«.
واكدت املستشارة األملانية أنغيال 
الســبت متنح  أن عملية  ميركل 
»بصيــص أمل« ودعــت لتطبيق 
اتفاق لوقف إطالق النار ساهمت 
باريس وبرلــني بالتوصل إليه في 

.2015
واشــاد الرئيس الفرنسي اميانويل 
ماكــرون باالفــراج عــن اخملــرج 
سينتســوف وقالــت الرئاســة 
حاسمة  خطوة  »انها  الفرنسية 
نحو اســتئناف حوار بناء يجب ان 

يتواصل في االسابيع املقبلة«.
ورحب حلف شــمال االطلســي 
باسمه  املتحدثة  وقالت  باخلطوة 
وانا لونغيسكو ان احللف »ال يزال 
يدعو روسيا الى االفراج عن جميع 

السجناء«.
بــدوره، اعتبر الرئيــس االميركي 
دونالد ترامب أن تبادل الســجناء 
أولى عمالقة  »قد يكون خطــوة 

نحو السالم«.
سينتسوف  ســراح  إطالق  ويعد 
إذ كان  انتصــاراً كبيراً لكييــف 
اخملرج البالغ مــن العمر 43 عاًما 

أشهر ســجني سياسي أوكراني 
انطلقــت حملة دولية واســعة 

داعية لإلفراج عنه.
ومت توقيفه في 2014 وكان يقضي 
حكًما بالسجن ملدة 20 عاًما بعد 
إدانتــه بالتخطيــط لـ«هجمات 

إرهابية« في القرم.
وقال سينتسوف في مطار كييف 
املراهقة  ابنته  حيث اســتقبلته 
التي ابتســمت وســط دموعها 
»أشكر كل من كافح من أجلنا«.

تنديد هولندي 
واعُتقل البحارة، وبينهم عنصران 
في جهاز اخملابرات األوكراني، العام 
املاضــي عندما احتجزت روســيا 
ثالث ســفن أوكرانية قبالة شبه 

جزيرة القرم.
وبني السجناء الذين مت تسليمهم 
فيشنســكي،  موســكو  إلــى 
»ريا  وكالــة  لدى  وهو صحافــي 
نوفوســتي« يبلغ مــن العمر 52 
عاًما ويحمل اجلنسيتني الروسية 
واألوكرانيــة. وكان يواجــه تهًما 
أطلق  لكن  العظمى«،  بـ«اخليانة 
ســراحه بكفالة أواخر الشــهر 
تسيماخ،  عن  اإلفراج  أما  املاضي. 
الذي تشــير تقارير إلــى أنه كان 
في  اجلوية  الدفاعات  عن  مسؤوالً 
املنطقــة حيث حتطمــت طائرة 
الرحلــة »إم إتــش17«، فقوبــل 
وزير  وقــال  هولندا.  مــن  بتنديد 
ســتيف  الهولنــدي  اخلارجيــة 
مع  تواصلت  حكومتــه  إن  بلوك 
كييــف »عدة مــّرات وعلى أعلى 

املســتويات« فــي مســعى ملنع 
تسليم تسيماخ.

االســتخبارات  جهاز  رئيس  لكن 
أوضح  باكانوف  إيفــان  األوكراني 
»إنترفاكس-أوكرانيــا«  لوكالــة 
أن موســكو رفضت املضي قدًما 
بعمليــة التبــادل ما لــم توافق 

كييف على تسليم تسيماخ.
وقــال إن »غيــاب تســيماخ عن 
قائمة التبــادل كان يعني الوقف 
روسيا«،  مع  للمحادثات  التلقائي 
واصًفا إصرار موسكو على إطالق 
ســراحه »دليالً على تورط روسيا 
في حادثة حتطم رحلة إم إتش17«.
التابعة  الركاب  طائرة  وأسقطت 
للخطــوط املاليزية لدى توجهها 
مــن أمســتردام إلــى كوالملبور 
 2014 الصنع عام  بصاروخ روسي 
فوق شــرق أوكرانيا، ما تســبب 
مبقتل 298 شخًصا هم جميع من 

كان على متنها.
وكان غالبيــة القتلــى مواطنني 
هولنديــني بينمــا يجــري فريق 
حتقيق مشــترك بقيــادة هولندا 
حتقيًقا فــي الكارثة. وأفاد مصدر 
مطلع فرانس بــرس أن محققني 
هولنديني اســتجوبوا تســيماخ 
قبل  األســبوع  هــذا  في كييف 
عملية التبــادل. وتكثفت اجلهود 
أوكرانيا منذ  النزاع في شرق  حلل 
الرئيس  ودعا  زيلينسكي.  انتخاب 
الفرنســي إميانويل ماكرون لعقد 
قمة جتمع قادة أوكرانيا وروســيا 

وفرنسا وأملانيا هذا الشهر.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
كشــف آخر مدراء مكتب الرئيس 
البشير،  عمر  املعزول،  الســوداني 
أمام احملكمة، امس االول الســبت، 
أن البشــير كان الشخص الوحيد 
الــذي يحمــل مفتــاح غرفة في 
القصر الرئاسي حتتوي على ماليني 

اليوروهات.
وفي شــهادته التي أدلى بها خالل 
الفساد  بتهمة  البشير  محاكمة 
أجنبية بشــكل  وحيــازة عمالت 

غير قانوني، قال ياســر بشــير، إن 
الرئيس السابق أعطاه أكثر من 10 
ماليني يــورو )11 مليون دوالر( نقدا 
في الشــهور األخيــرة من حكمه 

لتسليمها إلى أطراف مختلفة.
وقال املدير السابق، الذي عمل مع 
البشير من ســبتمبر 2018 وكان 
يتحدث كشــاهد دفاع، إن الرئيس 
منحــه ذات مــرة 5 ماليــني يورو، 
لتســليمها لعبد الرحيم حمدان 
الدعم  نائب قائــد قــوات  دقلــو 

السريع.
في  األموال ســلمت  بــأن  وصرح 
وهو  الرحيم  حضور شــقيق عبد 
محمد حمــدان دقلــو قائد قوات 
الدعم السريع ونائب رئيس اجمللس 
تولى  الذي  االنتقالي،  العســكري 
الســلطة عقب اإلطاحة بالبشير 
ويشــغل حاليــا منصــب عضو 
مجلس الســيادة، الذي تشــكل 
في اتفاق لتقاســم السلطة بني 

العسكريني واملدنيني.

وقال ياسر بشير إن من بني األطراف 
وزارة  األموال  تلقــت  التي  األخرى، 
الدفــاع عــالوة على عســكريني 
ومدنيني للعــالج الطبي، مضيفا 
أنه لم يكن يعلــم مبصدر األموال 

وأنه كان ينفذ األوامر فقط.
وشــهد أيضا خالل اجللسة ضمن 
الدفــاع، عبــد املنعــم محمــد 
العاملية  إفريقيا  بجامعة  احملاسب 
وهي مؤسســة خاصة لها صالت 
أنه حصل  باإلسالميني، وكشــف 

مــع مدير اجلامعــة ونائبه على 4 
ماليني يورو نقدا من البشير.

وجلس البشير داخل قفص معدني 
اجللباب  مرتديــا  احملكمــة  بقاعة 

والعمامة البيضاء التقليدية.
ورغم أنه لم يتحدث خالل جلسة 
احملكمــة امس االول الســبت، إال 
أنه أنكر التهــم حني وجهت إليه 

رسميا قبل أسبوع.
وفــي أول حديــث علنــي له منذ 
اإلطاحــة به، قــال البشــير في 

إنه حصل على  املاضي  األســبوع 
25 مليــون دوالر من ولــي العهد 
السعودي األمير محمد بن سلمان 
لم  لكنه  أخــرى،  ومــن مصــادر 
يحصل على أموال أو يستخدمها 

ملصلحته الشخصية.
القصــوى  العقوبــة  وتصــل 
إلى السجن نحو عشر  لالتهامات 
ســنوات. وتعقد اجللسة القادمة 
للمحاكمــة في الرابع عشــر من 

سبتمبر.

بوتين يدلي بصوته في 
انتخابات مجلس دوما 

مدينة موسكو

بوتين يدلي بصوته في 
انتخابات مجلس دوما 

مدينة موسكو

روسيا وأوكرانيا تتبادالن السجناء في اتجاه صوب خفض التوتر

شاهد يفضح تسلم ضباط كبار في المجلس العسكري االنتقالي تسلم أموال ضخمة من البشير

متابعة ـ الصباح الجديد :

امس  وواشنطن صباح  أنقرة  بدأت 
املشــتركة  دورياتهما  أولى  األحد، 
قرب احلــدود التركيــة في مناطق 
ســيطرة األكراد في شمال سوريا 
إلنشاء  إليه  توصلتا  التفاق  تنفيذاً 
»منطقــة أمنة« وحال دون شــن 

تركيا عملية عسكرية.
وبعــد تصعيــد فــي التهديدات 
التركية بشن هجوم ضد املقاتلني 
األكراد في شــمال وشــمال شرق 
ســوريا، حتركت الواليــات املتحدة 
دبلوماســياً حلمايــة حلفائها في 

سوريا من عملية عسكرية.
وإثــر محادثــات ثنائيــة مكثفة، 
في  وأنقــرة  واشــنطن  توصلــت 
الســابع من آب املاضي، إلى اتفاق 
على انشاء »منطقة آمنة« تفصل 
بني مناطق سيطرة وحدات حماية 
الشــعب الكرديــة أبــرز مكونات 
واحلدود  الدميوقراطية،  سوريا  قوات 
التركيــة، علــى أن يتــم تنفيذه 

بشكل تدريجي.
االتفاق،  بنــود  أبرز  ألحــد  وتنفيذاً 
انطلقــت امس دوريــات أميركية 
تل  تركية مشــتركة في منطقة 
أبيض في ريف الرقة الشمالي، وفق 

مراسل لوكالة فرانس برس.
وأفاد املراسل إن ست آليات مدرعة 
تركية دخلت إلى األراضي السورية 
األميركية،  املدرعــات  إلى  لتنضم 
حربيتني  مروحتني  مع حتليق  تزامناً 

في أجواء املنطقة.
برس، فإن  لفرانس  وبحسب مصور 
سيارة اسعاف وشاحنة »بيك أب« 
املشتركة  املدرعات  رافقت  صغيرة 
بعد دخولها  التي توجهت شــرقاً 

إلى سوريا.
ومن املفترض أن تســتمر الدوريات 
حتى منتصف اليــوم قبل أن تعود 
إلى  أدراجهــا  التركيــة  القــوات 
البــالد، وفق وزارة الدفــاع التركية 
التي أشــارت إلى مشاركة طائرات 

مسيرة في العملية.
وقال رياض خميس الرئيس املشترك 
جمللس تل أبيض العســكري التابع 
إن  الدميوقراطية،  لقــوات ســوريا 
األحد على  الدوريــات ســتقتصر 

بضعة كيلومترات شرق تل أبيض.
وأضاف »نحن نطبق االتفاق وليست 

لدينا مشــكلة به طاملا يبعد آلية 
احلرب عن أرضنا وشــعبنا«، مشيراً 
إلى أن موعــد الدوريات املقبلة غير 

واضح حتى اآلن.
وتعهدت قوات سوريا الدميوقراطية 
في وقت ســابق ببذل كافة اجلهود 
الالزمة إلجنــاح االتفاق وعمدت إلى 
في  عســكرية  حتصينات  تدميــر 
املنطقة احلدودية. كما بدأت اإلدارة 
الذاتية قبل عشــرة أيام بســحب 
مجموعات من الوحــدات الكردية 
من املنطقــة احلدودية في محيط 
بلدتي تل أبيض ورأس العني، فضالً 

عن األسلحة الثقيلة.
وبدالً عن الوحدات الكردية، أنشأت 
الذاتية مجالس عســكرية  اإلدارة 
محلية قوامهــا مقاتلني محليني 

مهمتهم حماية مناطقهم.
وتعــد الوحــدات الكرديــة، التي 
»إرهابية«،  منظمة  أنقرة  تصنفها 

العمــود الفقــري لقوات ســوريا 
الرئيسي  الشــريك  الدميوقراطية، 
واشنطن  بقيادة  الدولي  للتحالف 

ضد تنظيم الدولة اإلسالمية.
وطاملا شــكل هــذا التحالف بني 
واشنطن واألكراد مصدر قلق ألنقرة 
إذ إنهــا تعتبر الوحــدات الكردية 
إمتداداً حلزب العمال الكردســتاني 
الذي يخوض مترداً ضدها منذ عقود.
ومع توّســع دور األكراد في سوريا 
في شمال  ذاتية  إدارة  وإنشــائهم 
وشمال شــرق البالد، زادت خشية 
تركيــا من أن يقيمــوا حكماً ذاتياً 

قرب حدودها.
وملواجهة توّسع األكراد، شّنت أنقرة 
عســكريتني  عمليتني   2016 منذ 
في سوريا، ســيطرت خاللها على 
مناطق حدودية. ومتكنت في العام 
فصائل  مع  الســيطرة  من   ،2018
ســورية موالية لها على منطقة 

عفرين، ثالث أقاليم اإلدارة الذاتية.
ومنذ ذاك احلني، لم تهدأ تهديدات 
أنقــرة بشــّن هجوم جديــد على 
مناطق األكراد في شــمال وشمال 
عليها  يطلق  والتي  شرق ســوريا، 
وينتشر  الفرات«،  »شــرق  تسمية 
القوات  أفــراد  مــن  املئات  فيهــا 

األميركية الداعمة لألكراد.
وحّذر األكراد مراراً من أّن أّي هجوم 
األمني  الوضــع  يخــرج  قد  تركي 
عن الســيطرة في مناطقهم ولن 
حماية  مــن  بالنتيجة  يتمكنــوا 
الســجون واخمليمــات التــي تؤوي 
اآلالف من مقاتلــي تنظيم الدولة 
اإلسالمية األجانب وأفراد عائالتهم، 
وال مــن مواجهة خاليــا التنظيم 

النائمة.
وصعدت أنقرة تهديداتها أكثر خالل 
تنفيذها،  دون  وللحــؤول  الصيف. 
خاضت واشنطن محادثات مكثفة 

معها إلــى أن مت التوصل إلى اتفاق 
»املنطقة األمنة«.

وتنفيــذاً لبنود االتفاق، مت الشــهر 
املاضي إنشــاء »مركــز العمليات 
األميركــي  التركــي  املشــترك« 
لتنســيق كيفية إقامة »املنطقة 

األمنة«.
إال أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل 
حول اإلطار الزمني لالتفاق وحجم 
املنطقــة برغــم إشــارة الرئيس 
التركي رجــب طيب أردوغان الى أن 
نظيره األميركي دونالد ترامب وعده 
بأنها ستكون بعرض 32 كيلومتراً.

وأفادت قوات ســوريا الدميوقراطية 
بدورهــا أن عمــق املنطقــة التي 
وافقت عليها يصل إلى »خمســة 
كيلومترات«، ولكن ســيتراوح في 
بعــض املناطق الواقعــة بني رأس 
العــني وتــل أبيض »بني تســعة 

)كيلومترات( و14 كيلومتراً«.

واملنطقــة املمتدة مــن تل أبيض 
حتــى رأس العني هــي ذات غالبية 
عربية، على عكس اجلزء األكبر من 
املناطق السورية احلدودية مع تركيا 

التي هي ذات غالبية كردية.
وأبــدت دمشــق بدورهــا رفضها 
»القاطــع« لالتفــاق الــذي يــرى 
مراقبون أن أحــد أهداف أنقرة منه 
هو ضمان مناطق جديدة في سوريا 
الســوريني  الالجئني  إليهــا  تعيد 
لديهــا. وتســتضيف تركيــا 3,6 

ماليني الجىء سوري.
وحــذرت تركيا مراراً مــن أي تأخير 
يطاول تنفيــذ االتفاق، وأكد رئيس 
هيئة األركان العامة التركية يشار 
الســبت لنظيره  االول  غولر امس 
األميركي جوزيف دانفورد، وفق بيان 
لــوزارة الدفاع التركيــة أنه يجب 
إنشــاء املنطقة األمنــة »من دون 

إضاعة الوقت«.

تشمل تل ابيض ورأس العين

اثناء محاكمة الرئيس السوداني المخلوع

وصفت بـ«الخطوة األولى« نحو إنهاء النزاع بين البلدين

دوريات اميركية تركية مشتركة تبدأ تنفيذ
 اتفاق المنطقة اآلمنة شمالي سوريا

تعهدت قوات سوريا 
الديموقراطية في 

وقت سابق ببذل 
كافة الجهود الالزمة 
إلنجاح االتفاق وعمدت 

إلى تدمير تحصينات 
عسكرية في المنطقة 

الحدودية. كما بدأت 
بسحب مجموعات من 
الوحدات الكردية من 

المنطقة الحدودية، 
فضاًل عن األسلحة 

الثقيلة
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بغداد ـ الصباح الجديد:

تنظر املنطقة األكثر انتاجاً للنفط في 
العالم الى أسعار اخلام التي تأتي بها 
أخرى  وتارة  تارة  السياســية  األحداث 
تأثيرات الــدول املنتجــة الداخلية أو 
التأثير العاملي األكبر املتمثل بالصراع 

التجاري  األميركي الصيني.
ولعــل األخبــار من الســعودية تأتي 
بالســخونة في وقت يحــاول العراق 
زج املزيــد من دفعــات النفط املنتج 
لديه الى األسواق العاملية والتي يقف 
أمامها اتفاقه ضمــن أوبك + األخير.. 
إلتزاماً من بغداد في اســتقرار سوق 
النفط ضمن احلد األدنى له، أما أوبك 
عموماً فتنتظرهــا أبو ظبي اخلميس 
الوزارية  اللجنــة  املقبــل الجتمــاع 

لألعضاء في »مراقبة االنتاج«.
خبير نفطي عراقي كشف، )نشر أمس 
األول فــي الصباح اجلديــد( عن وجود 
على  متارس  كبيــرة  اميركية  ضغوط 
العراق ودول اخلليج من اجل تخفيض 
اسعار النفط دون الـ 50 دوالر، مبينا ان 
العراق سيكون األكثر تضررا جراء تلك 
الضغوط نتيجة اعتماده الكلي على 

بيع النفط واسعاره العاملية.
وقال حمزة اجلواهري، إن “خزين مضاربي 
النفط انخفض بشــكل كبير بعد ان 
كان يتجــاوز الـ 200 مليون برميل من 
النفط قبل قرار اوبك بخفض االنتاج”.

واضاف ان “انخفــاض خزين املضاربني 
دفع بالواليــات املتحدة االميركية الى 
الطلب من دول اخلليج وعلى رأســها 
االمارات والسعودية والكويت وكذلك 
العراق بزيادة االنتاج واخلروج عن اتفاق 
اوبــك من اجــل تخفيض االســعار 

العاملية للنفط”.
واوضــح اجلواهري ان “العــراق االكثر 
تضــررا من خفــض اســعار النفط 
العامليــة كونــه يعتمــد وبشــكل 
كلــي على بيــع النفط فــي مقابل 
تســليم الرواتب ووضع املوازنة وزيادة 

االستثمار”.

العراق.. تطمينات
في الســياق، اكد نائــب رئيس الوزراء 
لشــؤون الطاقــة وزير النفــط ثامر 
باتفاق  ملتــزم  العراق  ان  الغضبــان، 
خفض االنتــاج بالرغم من أن اجمالي 
انتاجه ســيكون خالل األيــام املقبلة 

اقل مما انتجه خالل األشهر املاضية.
تصريح الغضبان هذا، جاء في حديث 
له قبــل مغادرته الى االمارات العربية 
الوزارية  اللجنــة  اجتمــاع  حلضــور 
املنبثقة عن اوبك ملراقبة االنتاج الذي  

يعقد نهاية االسبوع احلالي.
ويتراس الوزير وفد العراق املشارك في 
عدة فعاليات خالل هذا االســبوع في 
االمارات تبدأ باملؤمتــر العاملي للطاقة 
بالتزامن معه ايضاً فعاليات للمنتدى 
العاملــي للطاقــة يتبعهــا اجتماع 

اللجنة الوزارية ملراقبة االنتاج. 
وقال الغضبــان، ان »العراق ســيبدأ 
بخفض االنتاج الــذي مت االتفاق عليه 
اعتبارا   ،2018 الثاني عــام  في كانون 
من هــذه األيــام وخاصة في شــهر 
تشرين االول املقبل، إذ ستبدا فعاليات 
صيانــة املصافي اضافة الى انخفاض 
االستهالك احمللي بسب اعتدال املناخ 
وعليه سيترتب ايضا خفض استهالك 

الكهرباء من النفط اخلام«.
وأكد وجود مباحثات جدية وصلت الى 
مراحل متقدمة بني احلكومة االحتادية 
وحكومة االقليم بشأن تنظيم االنتاج 
وبالتنسيق مع  االقليم  والتصدير في 
احلكومة االحتادية، آمــاًل التوصل الى 
سياسات وخطط موحدة يكون فيها 
دور كبيــر لشــركة تســويق النفط 
)ســومو( فيما يخص عملية تنظيم 
التصدير األمر الذي يؤدي الى تعظيم 

املوارد املالية ما يساعد ذلك بأن يلتزم 
العراق بحصته حسب ما متفق عليه 
ضمن االتفاق مع دول »اوبك« وخارجها 
وصوالً الى االلتزام الكامل مبا مت االتفاق 

عليه، بحسب قول الوزير.
وأضاف وزيــر النفط، ان »هذا ينبع من 
االهتمــام والوعي بأهمية اســتقرار 
الســوق وعدم حدوث تقلبــات حادة 
تؤثر على اقتصاديات الدول املنتجة ال 
ســيما وان العراق اعتمد في موازنته 
العامــة للعــام احلالــي 2019 على 
الــواردات املتآتية مــن تصدير النفط 
اخلام التي تشكل ما ال يقل عن 90%، 
وكذلك هي للحال ستكون مع موازنة 

.»2020
وأبــدى الغضبان حــرص العراق على 
امدادات منصفة للــدول املنتجة في 
الدول  تثقل كاهــل  ذاتــه وال  الوقت 
املســتهلكة للنفط علــى ان يكون 

إلتزامه متفقا مــع نظرائه في الدول 
االعضاء في »اوبك«.

في السعودية، عنّي العاهل السعودي 
جنله األميــر عبد العزيز بن ســلمان 
للطاقة بعد إعفاء خالد الفالح  وزيراً 
من منصبه، مبوجب أمر ملكي نقلته 
امــس األحد وكالة األنباء الرســمّية 
السعودّية، في تعديل حكومي يحمل 
أهمية بالغة في ظل انخفاض أسعار 

النفط.
ويأتــي تعيني األمير عبــد العزيز، األخ 
غيــر الشــقيق لولي العهــد النافذ 
األميــر محمد بن ســلمان، في وقت 
تســتعد اململكة لطرح أســهم من 

شركة أرامكو لالكتتاب العام.
وجاء في األمــر امللكي »يُعفى معالي 
املهندس خالــد بن عبد العزيز الفالح 
وزيــر الطاقة من منصبــه«، مضيفاً 
»يُعنّي صاحب الســمو امللكي األمير 

عبد العزيز بن ســلمان بن عبد العزيز 
آل سعود وزيراً للطاقة«.

ومنذ تعيينه وزيــراً للنفط في 2016، 
كان الفالــح فــي واجهة سياســة 
تقليص  مت  لكن  الســعودية.  الطاقة 

دوره خالل األسابيع األخيرة.
ويأتي إعفاؤه من منصبه بعد أّيام على 
تعيني شــركة أرامكو، عمالق النفط 
الســعودي، األمنَي العــام جمللس إدارة 
صندوق االستثمارات العامة احلكومي 
ياســر بن عثمان الرميَّان رئيساً جمللس 

إدارتها خلفاً للفالح.

سياسة الرياض
الشــهر  الفالح  صالحيات  وتقّلصت 
املاضي عندما أعلنــت اململكة، أكبر 
مصّدر للنفط في العالم، فصل وزارة 
الطاقة عن الصناعة والثروة املعدنية.
وسرت تكهنات تشير إلى عدم الرضا 

في أعلى مســتويات احلكومة عن دور 
أسعار  انخفاض  الفالح، على خلفية 
النفط قبيل طرح أســهم في شركة 
أرامكو لالكتتاب العام، برغم مواصلة 
اململكة خفض إنتاجها لتحقيق توازن 

في سوق النفط.
ومن املقــرر أن تعقــد منظمة الدول 
املصــدرة للنفــط )أوبــك( والــدول 
الشريكة لها اجتماًعا اخلميس املقبل 
ســتراتيجيتها  ملراجعة  أبوظبي  في 
بشأن وضع ســقف لإلنتاج للتعامل 
مع الوفرة العاملية في اإلمدادات ورفع 

األسعار.
ولم يتضح بعــد إن كان تولي األمير 
عبد العزيز حقيبة الطاقة ســيحدث 
تغييراً في سياسة السعودية في هذا 
الصدد. ويذكــر أن وزير الطاقة اجلديد 
انضم إلــى وزارة النفط في ثمانينات 
وتولى عــدة مناصب  املاضــي  القرن 

رفيعة فيها.
العربية«  اجلزيرة  »مركز  وقال مؤسس 
لألبحــاث في واشــنطن والذي أغلق 
حالًيــا إن »األمير عبد العزيز عمل في 
وزارة النفط على مــدى عقود، انضم 
إلى وزارة النفط فــي أواخر ثمانينات 
القرن املاضي وعمل عن قرب مع ثالث 

وزراء نفط سابقني«.
تقريًبا  الشهابي: »حضر  وأضاف علي 
جميع اجتماعات أوبك منذ ذلك احلني 
ولذا فإنه يحمــل بجعبته ثراء اخلبرة 

املؤسساتية.«
ويرّكز تعيينه الســلطة بشكل أكبر 
في أيــدي عائلة امللك ســلمان، الذي 
يسيطر جنله األمير محمد بن سلمان 
على جميع مقاليد السلطة الرئيسة.

صفقة أرامكو
لطرح خمسة  أرامكو جهودها  وتعزز 
العام  لالكتتاب  أســهمها  من  باملئة 
االولي، فــي ما يتوقــع أن تكون أكبر 

عملية طرح لألسهم في العالم.
والهدف هــو جمع مئة مليــار دوالر 
استناداً إلى قيمة الشركة التي تقدر 
بـ2 ترليون دوالر، وهو رقم يشكك فيه 
املســتثمرون في ظل انخفاض أسعار 

النفط.
ويعد كثيرون أن الفشــل في الوصول 
إلــى 2 ترليون دوالر فــي تقدير قيمة 
أرامكــو، كان الســبب الرئيــس وراء 
تأجيــل عملية طرح األســهم التي 

كانت مقررة في 2018.
ويشــكل طــرح أســهم الشــركة 
لالكتتاب العام حجر أســاس برنامج 
اإلصالحات الذي وضعه األمير محمد 
بن ســلمان لتنويع اقتصــاد اململكة 

والتخفيف من اعتماده على النفط.
ولم تعلن أرامكــو بعد البورصة التي 
سيجري تداول أســهمها فيها. لكن 
بورصات لنــدن ونيويورك وهونغ كونغ 
سعت جميعها الســتقطاب الطرح 

األولي للشركة.
ســتريت  »وول  صحيفــة  وذكــرت 
جورنال« الشــهر املاضي أن شــركة 
النفــط العمالقــة تــدرس إمكانية 
طرح االكتتاب األولــي على مرحلتني 
تبدأ االولى في الســعودية، مع إدراج 
الشركة ضمن مرحلة ثانية في بورصة 

عاملية رمبا تكون بورصة طوكيو.
األحد:  أمس  وقال مسؤول ســعودي، 
»لن يكون هناك تغيير في سياســات 
اململكة جتاه أوبك بعــد تعيني األمير 
عبد العزيز بن ســلمان وزيــرا جديدا 
دولة  أكبــر  أن  للطاقــة«، مضيفــا 
العالم ستواصل  في  للنفط  مصدرة 
االلتــزام باتفاق خفــض اإلنتاج الذي 

تقوده املنظمة.
وقال املســؤول ›ال تغيير في سياسة 
النفط الســعودية وال في سياستها 
العزيز سيعمل  أوبك. األمير عبد  جتاه 
علي تعزيز التعاون بني أوبك واملنتجني 

من خارجها‹.

ولو على حسابه.. العراق يجدد إلتزامه باتفاق »أوبك« لخفض االنتاج
2 ترليون دوالر »قيمة أرامكو« تطيح بالفالح لصالح بن سلمان

أحد احلقول النفطية

ان »العراق سيبدأ بخفض االنتاج الذي تم االتفاق عليه في كانون الثاني عام 
2018، اعتبارا من هذه األيام وخاصة في شهر تشرين االول المقبل، إذ ستبدا 
فعاليات صيانة المصافي اضافة الى انخفاض االستهالك المحلي بسب اعتدال 

المناخ وعليه سيترتب ايضا خفض استهالك الكهرباء من النفط الخام«

بغداد ـ الصباح الجديد:
صــدر إلى األســواق حديثــاً عن "دار 
الغد" وتوزيع "دار املاّلك للفنون واآلداب 
والنشــر البغداديتــني كتــاب اخلبير 
االقتصــادي فؤاد األمير "رأســمالية 
)النيوليبرالية("  اجلديــدة  الليبرالية 

ومبراجعة األستاذ ماجد عالوي.
البالغة  الكتــاب  صفحات  تضمنت 
455 صفحــة  املقدمة وثالثة فصول 
ومصطلحــات  "تســميات  أولهــا 
ومفاهيــم" والثانــي حتــت عنــوان 
"الرأســمالية املنضبطة" أما الثالث 
الليبراليــة  "رأســمالية  فبعنــوان 

اجلديدة".
وأختتم األميــر منجزه مبلحق تضمن 
دراســة حتليليــة عن قانون شــركة 
بعنوان  العراقيــة  الوطنية  النفــط 
"هل هو قانون لشــركة نفط وطنية 

أم لتبديد وتهديد العوائد النفطية"؟.
وفي املقدمــة أوضح األمير أن منجزه 
"هو كتاب عن رأســمالية الليبرالية 
اجلديــدة التي ســادت العالــم ُمْنُذ 
ثمانينيــات القرن املاضي وَحتَّى اآلن"، 
وأكد ان النيوليبرالية " أدت إلى أزمة 
مالية كبرى عــام 2008، ال تزال آثارها 

مستمرة َحتَّى اليوم. 
هذا الكتــاب يحــاول أن يوضح هذه 
نهاية  ُمْنــُذ  االقتصادية  التحــوالت 
احلرب العاملية الثانية في 1945، وإلى 
الفتــرة احلالية"، كذلك نــوه إلى ان 
الكتاب يُعد مكمالً لكتابه الســابق 
الصادر في أيلــول 2014، حتت عنوان: 
"الدوالر: دوره وتأثيره في أسعار الذهب 

والنفط والعمالت األخرى".
ويلقي الضــوء في الفصل األول على 
والتســميات  املفاهيم  مــن  الكثير 

كاألصالح االقتصادي واقتصاد السوق 
الرأســمالية  وأنــواع  احلر  والســوق 
املفهــوم  فــي  واليســار  واليمــني 

السياسي وغيرها من املصطلحات.
ويتنــاول خالل الفصــل الثاني بقراءة 
جديدة لـ "كينز والكينزية" والتعريف 
املنضبطــة  الرأســمالية  بــدول 
وتطبيقاتهــا فــي الواليــات املتحدة 
وكذلك يبحث في أزمتها خالل حقبة 
سبعينات القرن املنصرم، وفي القسم 
األخير يبحث في دور مراكز البحوث في 

محاربتا ونشر الليبرالية اجلديدة.
وخصــص الفصل الثالــث للخوض 
بتاريخ الرأســمالية الليبرالية ونشؤ 
نظرياتهــا ومظاهرهــا، كذلك تناول 
الرأســمالية  الكثير مــن متعلقات 
واملنضبطــة  الليبراليــة  بنوعيهــا 

االجرائية والنظرية وتطبيقاتهما.

فؤاد األمير يرفد المكتبة االقتصادية بكتاب 
»رأسمالية الليبرالية الجديدة )النيوليبرالية(« 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
 (Petroleum Economist( أفادت مجلــة
بأن الصــني تعتزم اســتثمار 280 مليار 
والغــاز  النفــط  قطاعــات  فــي  دوالر 
والبتروكيميائيــات اإليرانية التي تتضرر 

جراء العقوبات األميركية.
ونقلت اجمللة اخملتصة بشؤون الطاقة عن 
بوزارة  رفيع املســتوى على صلة  مصدر 
النفط اإليرانية قوله، إن هذا االســتثمار 
الهائل يشــكل النقطة الرئيســة في 
اتفــاق جديد بــني الدولتــني، مت تأكيده 
أثناء زيارة وزيــر اخلارجية اإليراني محمد 
جواد ظريف إلى الصني أواخر آب املاضي 
الشراكة  التفاقية  طريق  خارطة  لتقدمي 
الســتراتيجية الشــاملة املبرمــة عام 

.2016
اجمللة،  بحســب  بكــني،  تعهــدت  كما 
باالســتثمار بـ120 مليار دوالر في قطاع 

في  الصناعية  التحتيــة  والبنى  النقط 
إيران. وســيجري دفع هــذا املبلغ الهائل 
خالل السنوات اخلمس األولى من سريان 
تقدمي اســتثمارات  إمكانية  االتفاق، مع 
إضافية في الفترات املماثلة الالحقة في 

حال موافقة الطرفني.
الشــركات  إيران  ســتمنح  املقابل،  في 
الصينيــة حــق األولوية في املشــاركة 
باملناقصات بشــأن أي مشاريع جديدة أو 
مجمدة أو غيــر مكتملة لتطوير حقول 
النفط والغاز، عالوة على جميع املشاريع 
في مجــال البتروكيميائيات، مبا في ذلك 
تقدمي التكنولوجيا والكوادر لتنفيذ هذه 

املشاريع.
وأوضح املصدر أن ذلك يشــمل نشر ما 
يصل إلى خمسة آالف من عناصر األمن 
الصيني فــي األراضــي اإليرانية لتأمني 
املشــاريع الصينية، إضافة إلى إشــراك 

كوادر ومــوارد أخرى فــي تأمني عمليات 
تصدير النفط أو الغاز أو البتروكيميائيات 
احملتملة من إيران إلى الصني، مبا في ذلك 

عبر اخلليج.
كما يتيح االتفاق للصني اقتناء املنتجات 
النفطيــة والغازيــة والبتروكيميائيــة 
بأســعار منخفضة، مع احلق في التأخر 
بتســديد هذه األســعار لعامني، وذلك 
أو  اليوان  بالعملــة الوطنية الصينيــة 
»عمــالت ســهلة« أخرى حتقــق بكني 
أرباحــا بها عبر مشــاريعها في إفريقيا 
وجمهوريات االحتاد الســوفيتي السابق، 
دون اللجــوء إلــى تعامــالت بالــدوالر 

األميركي.
وحســب املصدر، مينــح كل ذلك الصني 
خصمــا إجماليا مبقدار نحــو %32 على 
والغازية  النفطيــة  املنتجــات  جميــع 

والبتروكيميائية من إيران.

الصين تستثمر 280 مليار دوالر في 
القطاعات اإليرانية المستهدفة بالعقوبات
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متابعات

بسرد اخلراب العراقي )تتحرك باقة الورد 
برفقة ابي حكمت الشــامي ، وهو ابن 
جمعــة الالمي – ومن قتل فرخندة وجه 
الشمس ابنة الفجر، سألت  باقة الورد 
– لست ادري لكن سليمة – احدى ابطال 
روايــة النخلة واجليــران لغائب طعمة 
فرمــان ، قتلها رئيــس مجلس العلماء 
وبقر بطنهــا ، قال جمعــة الالمي لن 
متوت – اســرعي لندخل حديقة – زينب 
شخصية سردية جلمعة الالمي – وبهذا 
االســلوب الفنطازي – االشــاري تربط 
القاصــة بني هــدف مضمون ســردها 
وبني ما ينســجم معه من السرد عند 
االخــر لتوســع افق مضمون ســردها 
بأسلوب ســيموطيقي– فنطازي ، وفي 
)ُكّللُوش( توظف القاصة اسلوب  قصة 
الســيرة الذاتيــة والعامة وبأســلوب 
فنطازي ، لتذكرنا بشخصية )سامسا( 
في املسخ لكافكا مستخدمة اسلوب 
القرين )لم اتعرف علّي عندما رأيتني في 
املرآة ، بدوت ســمينة منفوخة كبالون 

... انــاس من ســاللة نادرة مــن الذباب 
امللكي االصيل ، مــاذا عنكم؟ ( ص:21، 
وهكذا توّلد القاصة التناص في السرد 
بأســلوب حوارات باختني ليتمدد السرد 
النفايات العشوائية  )فمن ساللة تكره 
الفوضويــة عّودتنا ُكّللُوش على نظافة 
القرية – كانــت مهمتها التخلص من 
النفايــات، حتى تصارع القــوم بينهم 
بســبب البصــل( ص: 21. وهكذا ترمي 
القاصة الى نقد سالمة البيئة بأسلوب 
فنطازي – رمــزي ثم لتجعل من البصل 
مشكلة املشــكالت في القرية لتشير 
العراقي  انتقاد اخلــراب  الى  بســخرية 

الراهن 
)-دعك من حكايــة تلك الطائرات، فمن 
يفــّر من قدره؟ وحدث مــا حدث عندما 
التهم احلاج حكيم بصلة ... فســقط 
ارضاً وحمله بعــض الفالحني الى بيته 
ليسلم روحه لبارئها مساء وظلت القرية 
اياماً في حالة عزاء وحزن ... فانتشــرت 
االقاويل بأن محصول البصل لهذا العام 
مســموم ويجب التخلص منه ( ص: 32  
، لتنهي القاصة سردها بأسلوب الراوي 
)تدخلت  الذبابــة  مخاطبة  الضمنــي 
القاصــة التي كانت تصغــي ، وقالت : 
انــت تهذين يا عزيزتــي الذبابة فكيف 
تتذكرين كل هذا وعمر ذاكرتك اقل من 
دقيقــة ، اســمعي ارى حيواناً آخر على 
وجهك( ص: 38 ، وهكذا توظف مذهب 
االحيائية في سردها ، لتجعل حتى من 
الذبابــة وغيرها مــن احليوانات تتحدث 
عن واقــع خراب اجملتمع متأثرة بحكايات 
احليوان كما في كليلــة ودمنة وغيرها 
، وفي قصــة حيوانــات الوجوه توظف 
القاصة في ســردها اسلوب القرين من 
خالل املرآة وبأســلوب غرائبي – فنطازي 
)هل للوجوه اقدام قــد تهجر اوطانها ، 
اقصد اجســادها ، اين ذهــب وجهي ؟ 
لكن اصبحت امرأة بال وجه( ص: 39، ثم 
لتفاجئ املتلقي باحلقيقة بعد فترة من 
السرد )كل احلكاية ان القاعدة اخلشبية 
ملرآتي متثلمــة مفطورة، فهبطت املرآة 
ومالت الى جنبها فانكســرت صورتي، 
وقطع رأسي( ص: 39، ثم تتمدد القاصة 
بسردها لتتحفه بلوحة بانورامية اخرى 
... فالبشــر بال وجوه انســية، اختفت 
فوق  وانتصبت  املعتــادة  االنــس  وجوه 

االجســاد وجوه حيوانــات، هذا له وجه 
فيل بخرطومه الطويل، كل وجه يفيض 
مبحتواه، حتــرك صاحب وجه الفيل، ومّد 
خرطومه محاوالً ابتالعي عبر خرطومه، 
فنأيت عنه وانا اضحك لفقد شــعرت 
القاصــة  وتعمــق  ص:43.  ببالهتــه( 

مجتمعنا  فــي  باالغتراب  االحســاس 
بعد ان حتطمت النوايا الســليمة )املرآة 
التي تعكــس تالحم اجملتمع  الصافية( 
وحّل صوت املادة فال يقابل االنســان في 
مجتمعنا – بحسب القاصة – اال اناساً 
ركبت على اجســادهم رؤوس حيوانات 

يريــد ابتــالع أحدهم اآلخــر الذي فقد 
االمل باملســتقبل وحتطمت مرآته، وفي 
سوق املرايا شــاهدت القاصة سمساراً 
)ترى ما الذي يفعله هذا السمســار في 
سوق املرايا؟ )شغلني عنه وجه الثعلب 
املبتسم، وهو واقف بباب محله ... فقد 
حملت في داخله مرايا مهشــمة( ص: 41. 
ويبــدو ان القاصة تشــعر انها جزء من 
مجتمع هجني اجســاده بشر ورؤوسه 
حيوانــات، فلقد تصــورت ان لها وجه 
نســر من خالل مشــهد وصف طفلة 
)خفت مــن وجهي الذي لــم أره اليوم، 
خفت عليها مني، قد يكون وجهي وجه 
نســر يرعبها( ص: 42. والقاصة تصرح 
عالنية انها في هذا السرد احليواني – ان 
صح التعبير – وجدت نفسها في جوف 
االسطورة )ابو الهول له انسان وجسم 
اجلميالت  االنثويات  البحر  اسد، حوريات 
صاحبــات الــرؤوس االنثوية واجســاد 
االســماك، ولو عددنا لــن ننتهي( ص: 
43. ثم تنقــل القاصة املتلقي من هذه 
لتفاجئه  واالســاطير  احليوانية  االجواء 
– كما ســبق – بلوحة بانورماية جديدة 
تكمل اللوحات الســابقة في الســرد 
ان تعيش  )ما أجمل  وبوحدة موضوعية 
اسطورة  نفسك  لتكن  اسطورة،  داخل 
ســأطبع نصيحــة احلاج باولــو كويلر 
عندما التقيته قرب متثال شهرزاد، فقال 
لي ابحثي عن اســطورتك الشخصية 
لكننــي ال أحب كويلر هــذا، فليس في 
ســرده لعبة فنية( ص: 43. ولكي متهد 
القاصة لنهاية انسيابية فلم جتد خيراً 
إالّ في هذا الســرد احليوانــي حتى انها 
هرعــت للمقهى )لم أجد ســوى كلب 
يدور اقصد رجالً له وجه كلب، كان يسير 
خلف ســيارات زجاجها مظلل تذكرت 
من خرج السرد من حتت معطفه، فلقد 
قال لي يوماً وهــو يحدثني عن يوميات 
مجنــون، الكلــب سياســي متفوق ال 

تفوته شاردة وال واردة ثم لتأتي 
الضربة املفاجئة لتخبرنا عن هذا السرد 

الغرائبي انها كانت في حلم )وعندما 
افقت في الصباح شربت فنجان قهوتي 
ونظرت في مرآتي فرأســي مــا زال في 
مكانه...( ص: 44. لكن اخلراب بدأ يزحف 

علينا وليس مبحله كرأس الساردة.

د. نجاح هادي كبة 
 

تقــع اضمامة قصــص ُكّللُــوش لرغد 
الســهيل بحدود )13( ثالث عشرة قصة 
منها  :حديقة جمعــة الالمي، ُكّللُوش، 
حيوات الوجوه ... وآخرها البركة ، صدرت 
اجملموعة عام 2017م عن املؤسسة العربية 
للدراسات والنشــر ، متزج رغد السهيل 
الفنطازي  االســلوب  بــني  الســرد  في 
واحلكواتي واألخيلة االسطورية واسلوب 
الســيرة الذاتية والعامة، باإلضافة الى 
واســلوب  واملنولوج  الدايلــوج  توظيف 
الراوي العليم والضمني ، فكل قصة من 
من  لة  مشكَّ بانوراما  اجملموعة  القصص 
لوحات عــدة يجمعها اطار واحد ينتهي 
، ولغتها تقترب من  بانسيابية مفتوحة 
اللغة الوسطى بني العامية والفصيحة 
لكنهــا ذات خيال جامــح وفكر خصب 
، تعالــج قصائدهــا اخلــراب العراقــي 
بأسلوب ســاخر ورمزي وتضع بصماتها 
علــى جروحه ، وقصص اجملموعة ال تخلو 
من التأثر بقصــص الكاتب الكولومبي 
)ماركيز الفنطازية( ، والبد من االشــارة 
الى ان العنــوان دال املدلول ، فُكّللُوش – 
كما تقول القاصــة – )هو الصوت الذي 
تطلقه النســاء في العراق عند االفراح 
ويعرف بالهالئل والزغاريد( ، لكن القاصة 
تناصــت مع مضمونه تناصياً عكســياً 
فوظفته للنعي مبا يتــالءم مع مضمون 
هدف ســردها الذي هدفــت من خاللها 
تعريــة الواقع واخلراب الــذي عّم العراق 
– كما ذكر آنفــاً – فوظفته بهذا املعنى 
املؤلم  العراقي  الواقع  وانتقاد  للسخرية 
الذي مير بــه ابناء وطنهــا ، ففي قصة 
)حديقــة جمعة الالمي تســرد حكاية 
)فرخنــدة( – وهي شــابة افغانية قتلت 
واتهمــت باإلحلاد عندمــا صاحت برجل 
يبيع اخلرز للنســاء – التي )قالوا : قتلت، 
ال بل احرقت، بل ذبحت كشاة ثم سلخوا 
جلدها ، وقيل اعّدوها للشــواء كنعجة 

صغيرة( ص:11 .
لتربط هــذا املضمون الشــاعري املؤلم 
)بنادية مراد( – وهــي فتاة يزيدية عراقية 
اختطفت مــن قبل االرهابيــني ، هربت 
وابكت حكايتها احلضور في االمم املتحدة 
– وباخمليال االســطوري تســتمر القاصة 

ُكّلُلوش اضمامة قصص قصيرة

شكيب كاظم
 

منذ ســنوات كتبت في جريــدة )العراق( 
مقالة تناولت فيها أســاليب املنشــئني، 
وعددت األســتاذ عبد اجمليد الشــاوي أحد 
أصحــاب األســاليب املميزة فــي عالم 
الكتابــة، الــى جانب أســتاذّي الراحلني؛ 
الدكتور علي جواد الطاهر، والدكتور جالل 

اخلياط فضال عن األستاذ مدني صالح.
إذ ثمة قول للناقد الفرنسي )سانت بيف( 
مفاده: إن األسلوب هو الرجل، اي باإلمكان 
التعرف على املنشــىء من خالل أسلوبه 
فــي الكتابة، وممــا يؤثر عن ســانت بيف 
قوله-كما يذكر ذلك الراحل الناقد الكبير 
مارون عبود ) ١٨٨٦-١٩٦٢( في كتابه املمتع 
) على الطائر(-ليس عنــدي وقت للفراغ، 
ففي يوم األحد من كل أسبوع ارفع رأسي 
قليــال وقت الظهــر، واتنفس ســاعة أو 
ساعتني ثم يغلق الباب ألظل في سجني 

أسبوعا!!
لقد كنا نتعرف على املنشــىء من خالل 
وأسلوبهم  الكتابة،  في  وأسلوبه  إنشائه 
الدال على شخصياتهم، وكانت املدرسة 
األســلوبية- كما يذكر الناقــد الدكتور 
صالح فضل-نشأت في الفكر العربي منذ 
جيلني، منذ أمني اخلولي، احمد الشــايب، 
احمد حسن الزيات وعدد من الذين رغبوا 
في تخليق أسلوبية عربية.- تراجع مقالته 
) هــل توجد نظرية نقــد عربية؟( مجلة ) 
العربي( العدد ٥٦٠ متوز/ يوليو ٢٠٠٥- فكان 

لطه حسني أســلوبه في ما ميلي والذي 
املترادفات  وايــراد  يغلب عليــه االطناب 
وللعقاد أســلوبه اجلزل املعقد كأنه يقد 
مــن صخــر، وللمازني عبارتــه الرقيقة 
العبارة  بفخامــة  والرافعي  الرشــيقة، 

عنايته  جانــب  إلى  بالشــكل  واعتنائه 
باملبنى واملعنى،  او ما يعــرف  باملضمون، 
فانت إذ تقــرأ ومن غير أن تطالع اســم 
الكاتب، حتدس إنها من إنشاء طه حسني، 
أو أو، أما في الســنوات والعقود األخيرة، 

فلقد انتهى أو كاد التميز األســلوبي في 
الكتابة عدا قلة قليلة كان منهم مهدي 
شاكر العبيدي، والراحل حميد املطبعي 
الدكتور علي جواد  ) ت٢٠١٨( وأســتاذي 
الطاهر،) ت١٩٩٦( الذي كان يدير مقاالته 

بأســلوب احلوار، فالطاهر يبتدع محاورة 
قوامهــا الكاتــب ومحــاوره، فضال عن 
األستاذ عبد اجمليد الشاوي، الذي كان هو 

اآلخر ذا أسلوب في الكتابة مميز.
ما مييز كتابات األديب عبد اجمليد الشاوي، 
إضافة إلى األســلوب احملبــب، إنه يختار 
شــخصا أو حدثا أو حالــة، ويظل يدير 
حديثــه عنها،وهــو يجوس فــي بطون 
الكتب، وال ســيما كتب التــراث، مقلبا 
صفحاتهــا، ناهــال منهــا، معــززا رأيه 
بنصوصهــا، وهذه فضيلــة من فضائل 
الشــاوي علــى الثقافــة العربيــة، انه 
يضع كتب التراث العربي اإلســالمي في 
أصولهم  إلى  ويشــدهم  القراء،  متناول 
الثقافية، في وقت نشــهد عزوفا عنها، 
تشــدقا باحلداثة وما بعد احلداثة وركوبا 
ملوجاتها، ولقد كنت عزمت على الكتابة 
عن األستاذ عبد اجمليد الشاوي، راجيا منه 
الرصينة  املتناثر مــن كتاباته  جمع هذا 
واجلميلة، والذي يثــوي في بطون اجلرائد 
واجملالت العراقية، وانتقاء ارصنه، وإصداره 
فــي أكثر من كتاب، فما كتبه الشــاوي 
وثقافية  معرفيــة  مجلــدات  يشــكل 
ضخمــة، وكل الذي كتبــه رصني وعالي 
املستوى، لكن هي مشاغل احلياة تأخذنا 
في أحيان عديدة بعيدا عما خططنا له، 
إذ حســب علمي وانا الذي واكب كتابات 
الشاوي منذ الســتينات، يوم كان يكتب 
مقالتــه اجلميلة في مجلــة ) العاملون 
في النفط( وكنت مشــتركا فيها، والتي 
 i.p.cكانت تصدرها شــركة نفط العراق

وقد حولها وبجهد املبدع الكبير الراحل 
جبــرا إبراهيم جبــرا )ت١٩٩٤( إلى واحة 

معرفية ثرة، إنه لم يصدر كتابا قط.
وها نحــن نقرأ نعي األديــب الكبير عبد 
اجمليد الشــاوي يــوم األحــد ٢٤ من متوز 
٢٠٠٥ فأســفت على ذلك مرتني؛  األولى 
خسارتنا اجلســيمة بسكوت هذا القلم 
املبدع، الذي ظل يجوس خلل تراث العرب 
وخالله ال يــكاد يغادره يلتقط لنا الثمني 
من لؤلــؤه، والرائع من حكمــه، والبديع 
مــن مروياته، وثانية أني لم اســتطع ان 
اوصل صوتي إليه، مقترحا عليه العناية 
بتراثــه الفكــري الباهي، رهــني اجلرائد 
واجملــالت، واختيار باقات عطــرة من هذا 
التراث املتناثــر، ووضعه بني عيون القراء، 
إبقاء للذكرى وإدامة للصلة بعد الرحيل 
اجلســدي، ألنني مؤمن بــأن من ال يهتم 
بإرثــه الفكري في حياتــه، فلن يهتم به 
ذووه مــن بعــده، الذين غالبــاً ما تكون 
أذواقهــم وتوجهاتهم فــي احلياة بعيدة 
عن اهتماماتــه وتوجهاته، وكثيرا ما باع 
األبنــاء مكتبات اآلباء وفرقــوا إرثه بددا، 
وهل نســينا بيع مكتبة املؤرخ العراقي 
الكبير عباس العزاوي باملزاد العلني، بعد 
تلقف الورثة لهذه الغنيمة! وقد نشرت 
الصحــف إعالنا بذلك ســنة ١٩٧٢كاي 

إعالن اعتيادي؟!
ترى هل سيكسر ذوو الراحل الكبير عبد 
اجمليد الشــاوي هذه القاعــدة، ويحاولون 
جمع بعــض هذا املبثوث مــن تراثه الثر 

ونشره؟!

خاص - سوريا
   

بحضور عدد كبير من االدباء في ســوريا، 
وبترحيب عال من مثقفي بانياس ، احتفى 
املركز الثقافــي العربي فــي بانياس في 
ســورية بتجربة الدكتور حسني القاصد 
اجللســة  أدارت  والشــعرية،  النقديــة 
الشاعرة السورية ســميا صالح، مرحبة 
باحلضــور، شــاكرة للقاصــد حضــوره، 
مستعرضة بعض من سيرته األدبية:« هو 
حسني علي جبار، شاعر واكادميي، دكتوراه 
/ ادب حديث / قسم اللغة العربية /كلية 
التربية / جامعة القادسية، رئيس اللجنة 
القادســية،  جلامعة  العليــا  الثقافيــة 
مؤســس نادي الشــعر في العراق ورئيس 
دورته األولــى، عضو اجمللــس املركزي في 
احتاد االدباء والكتاب في العراق، عضو احتاد 
العراق في مناسبات  العرب، مثل  الكتاب 

كثيــرة في احملافل الدوليــة، حصل على 
درع البابطــني مهرجــان البابطني الذي 
اقيم في الكويت عــام 2005،حصل في 
العراق على درع اجلواهــري ، والعديد من 
اجلوائز والشــهادات التقديرية، يفخر بأن 
من اشــرف على رسالته للماجستير هو 
العالمة الدكتور محمد حسني االعرجي 
رحمــه اهلل واشــرف عليــه بالدكتوراه 

البروفسور سعيد عدنان .
صدرت عدد من الكتب النقدية واجملاميع 
الشعرية منها )حديقة األجوبة، اهزوجة 
الثالثة، مضيق  الليمون، تفاحة في يدي 
احلناء / رواية / عن دار الينابيع / دمشــق، 
الناقد الدينــي قامعا، قراءة في شــعر 
الثقافي  النقــد  البغدادي،  ابن الشــبل 
ريــادة وتنظيــر وتطبيق ـ العــراق رائدا، 
2013،القصيدة  القاهــرة،  التجليات،  دار 
احلديث،  العراقي  الشــعر  في  االعالمية 
منشورات بغداد عاصمة الثقافة العربية 

2013، كتبــت عنــه عشــرات املقاالت 
النقدية داخل وخارج العراق ودرس شعره 

بعض طلبة الدراسات العليا .
 وقد القى القاصــد محاضرة في النقد 
الثقافي وســط تفاعل احلضــور مع ما 
طرحه القاصد من آراء، تخللت اجللســة 
عدد من املداخالت حــول جتربة القاصد، 

وألنه شــاعر جدا، البد من قراءة لبعض 
من قصائده، ليقرأعددا من القصائد التي 
تغنت بالعــراق، وبعض قصائد في الغزل 
بحسب طلب اجلمهور الذي كان من كبار 
مثقفي مدينة بانياس املطلة على البحر 

األبيض املتوسط.
من ديوانه اجلديد )حني يرتبك املعنى( قرأ 

القاصد :
غداً ستنتهي احلرب ..

الشهداء الى املقبرة ..
والعراق الى احلكومات..

وصورة مجعدة لفتاة دامعة ..
ونصف بدلة شــهيد يظنونــه بال هوية 
واليستعينون بالصورة للوصول الى أهله 

..
وينسون ان تتويج السر اعالنه !!

غداً اذا انتهت احلرب ..
وصار ممنوعا على اجلندي الذي حرر االرض 

ان يدخلها اال بكفيل !! 
كيف ســيقنع من وجد نفســه نهشا 

للحروب 
كيف سيقنعها ان الرسالة التي ارسلها 
من املوصل اتضح بعد استشــهاده انها 

قيد التسليم 
ماذا سيحكي حني يفز من موته العميق 
ليمســح الصورة اجملعــدة بالدمع ويزيل 

الغبار عنها ويعود ملوته مثل طفل مطيع 
غدا حني تنتهي احلرب ..

هو سيموت ..
هم سيعيشون ليقتلونا
نحن نرسله ليدافع عنا ..

وننساه حني نتراشق باخلطوط احلمر ..
ثم نسكر قليال ..

ونتغزل كثيرا ..
ونتعارك ..

شعوبا وقبائل ) لتعاركوا ( ..
غداً حني تنتهي احلرب ..

يكون هناك غيره ..
وغيرها 

وصورة مجعدة اخرى ..
لكن سدنة احلرب باقون ..

وكلما شاخوا عطسوا حربا اخرى 
حتيل الرجال الى الفتات 

والنساء الى صور مجعدة 
واملدن الى دكاكني سياسية

الشاوي عبد المجيد..النهل من ثقافة العرب

الدكتور الشاعر حسين القاصد في ضيافة مثقفي بانياس

غالف الكتاب

كل قصة من القصص المجموعة 
لة من لوحات  بانوراما مشكَّ

عدة يجمعها اطار واحد ينتهي 
بانسيابية مفتوحة ، ولغتها 

تقترب من اللغة الوسطى بين 
العامية والفصيحة لكنها ذات 

خيال جامح وفكر خصب ، تعالج 
قصائدها الخراب العراقي بأسلوب 

ساخر ورمزي وتضع بصماتها 
على جروحه
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13 منوعات

متابعة الصباح الجديد: 

اعتــاد طالــب الطــب العراقي، 
أن يعــزف آالت  ســجاد محمود، 
موســيقية عديدة بينهــا الناي 
والعود، لكن العزف على أي منها 
عن  بالرضا  يشــعر  يجعلــه  لم 
أدائه، ولم يتحقق له الرضا سوى 

بالعزف على كؤوس النبيذ.
وحّول الشاب )23 عاماً( الشغوف 
كؤوس  من  مجموعة  باملوسيقى 
بكميات  ميلؤهــا  التــي  النبيــذ 
متنوعــة  مــن املــاء إلــى آلــة 
موسيقية عبارة عن هارب زجاجي 
أو قيثارة زجاجيــة. وعن ذلك قال 
ســجاد محمــود : » أحببت هذه 
العائلة من اآلالت التي هي جالس 
هارب وجالس هارمونيكا، وحاولت 
أن أطبق ما ميكن تطبيقه هنا في 
العراق، مــن اجلالس هارب وعملت 
عدة محاوالت ومنها جنحت ومنها 
فشــلت الى ان توصلت إلى هذا 
االمنوذج البســيط مــن اآللة. آلة 
بســيطة يعني، قطعة خشــب 

وجالسات )كؤوس(«.
وبــدأ محمود، الذي عّلم نفســه 
ذاتي،  بشــكل  املوسيقي  العزف 
في التعــرف على اآللــة اجلديدة 
قبل عام، وجمــع كؤوس نبيذ في 
الشــكل ذاته و املنشــأ نفســه  
وشــرع في اســتعمال كل منها 

إلنتاج نغمة مختلفة.

وبعــد جتميــع الكــؤوس معــاً 
وتعبئتهــا بكمية مناســبة من 
أصابعه  أطراف  يدير محمود  املاء، 
على احلافة، ويعزف أحلاناً معروفة.

وأضــاف محمود »كلــش مهمة 
صعبــة نحصل على اجلالســات 

)املناسبة(  الصحيحة  )الكؤوس( 
هنا بالعراق. ولــكل واحد )كأس( 
ميثل النغمة )باإلجنليزية( اللي إحنا 
األساسية  الشــروط  نريدها. من 
إنها )الكؤوس( تكون كريســتال، 
الزم تكون كــؤوس نبيذ وما تكون 

كؤوس ثانية. ويفضل أن تكون من 
نفس املنشأ نفسه )مصدر واحد( 
ليه؟. عشــان درجــة النقاوة مال 
الصــوت رح تكــون مختلفة ورح 
واضح  كلش  الشــيء  هذا  يكون 

للعزف«.

وتذكر الســجالت أن تقنية إنتاج 
الصــوت عبر أكــواب زجاجية أو 
للقرن  ترجع  باملــاء  مملوءة  كؤوس 
الثاني عشر في الصني وبالد فارس، 
اخلامس  بالقــرن  الحق  وقت  وفي 

عشر اسُتعملت في أوروبا.

غيــر أن اســتعمال الزجــاج في 
أكثر  أصبــح  املوســيقى  العزف 
شهرة في منتصف القرن الثامن 
هارمونيكا  اخُترعت  عندما  عشر 

زجاجية.
وكان حلــم محمود األكبر يتمثل 
املوســيقية  اآللة  تلك  تقدمي  في 

النادرة للعراقيني.
وقال » بصراحــة كان حلمي من 
زمان إن أصل الى الناس ويسمعو.

هذا  النوع مــن العزف ما معروف 
وهذا اجلروب من اآلالت ميكن يكون 
العربي  وبالعالــم   بالعــراق  نادر 
بشــكل عام. كانت جتربة جميلة 

وسعيد جداً  بها«.
وعــزف محمــود أمــام اجلمهور 
مؤخراً في إطار مهرجان ســنوي 
فــي العاصمة بغداد، واســتمتع 
الــذي غلب عليه  جمهور احلفل، 

الشباب، بأداء العازف الشاب.
من هؤالء فتاة تدعــى نور الزهراء 
أحمد قالــت »عزف جميل وجديد 
ويعني مــا مطروق مــن قبل في 
بغداد حالًيا أو بالعراق وأداء جميل 
وطريقة جميلة وجديدة كان كل 

احلضور ينجذب لها بصراحة ».
واضــاف  شــاب يدعى حســني 
الذي  الوحيد  »الشــيء  النعيمي 
، الحظة كل الشــباب  جذبنــي 
، ونتمنى في بغداد  تفاعلت معه 
والعراق يطلع دائماً نتبنى ونشجع 
هذه املواهب، ودائما إن شــاء اهلل 

بغداد بخير«.

البندقية - متابعة الصباح الجديد:
عرض منتجــا »أفنجــرز: اندغامي«، 
دّرا للعائــدات فــي تاريخ  األكثــر 
تشــويق  فيلــم  أول  الســينما، 
هوليــوودي صّور بالكامــل باللغة 
في  املاضــي  االســبوع  العربيــة، 

مهرجان البندقية السينمائي.
ويتمحور فيلم »املوصل« على وحدة 
خاصة فــي القــوات العراقية في 
عصابات  حاربت  نينــوى  محافظة 
2016 و2017  بــني  االرهابية  داعش 
الستعادة ثاني كبرى املدن العراقية. 

وهــو صــّور بالكامــل باللهجــة 
العراقيــة. وقــال منتجــا العمل، 
أنتوني وجو روسو  وهما الشقيقان 
اللذان أجنزا فيلم »أفنجرز: اندغامي« 
تاريخ  للعائدات في  دّرا  األفالم  أكثر 
الســينما إنهما لم يترددا »لثانية 

واحــدة فــي تصوير هــذا الفيلم 
باللغة األصلية«. وروى جو روسو أنه 
راح يبكي عندما قــرأ تقريرا لهذه 
الوحدة املؤلفة من ضباط خســروا 
أفرادًا مــن عائالتهم على يد داعش 
»نيويوركر«. مجّلة  أوردته  االجرامي 

وصّرح »لم يكن لدينا خيار آخر«.
وأشــاد اخملــرج العراقــي محمــد 
الدراجي الذي عــنّي منتجاً تنفيذياً 

لهذا الفيلم بهذه اخلطوة.
وصّرح »لم يتسّن يوماً عرض قصة 
عربية تكتسي طابعاً إيجابياً لهذه 

الدرجــة«، معرباً عــن أمله في أن 
»متّهد هذه اخلطــوة الطريق ألفالم 

هوليوودية أخرى«.
و«املوصل« هــو أول فيلم من إنتاج 
استوديو الشــقيقني روسو اجلديد 

»ايه جي بي او«.

»الموصل« أول فيلم تشويق هوليوودي بالعربية يطل من البندقية

طالب الطب العراقي سجاد محمود يعزف بتقنية 
فريدة ترجع الى القرن الثاني عشر 

يعزف على مجموعة كؤوس يملؤها بكميات مختلفة من الماء لتحويلها الى قيثارة زجاجية
أصغر متحف في العالم

يعد متحف »هوسيســاغ« أو »جيب البنطال« أصغر 
متحف في سويسرا، وفي العالم.

ال توجد رســوم دخول للمتحف ألنــه ال ميكن دخوله 
فاملتحف موجود في نافذة بطول قدمني وعرض قدمني، 
ومغطاة بســياج حديدي في باب منزل عمره 600 عام، 

في ممر مشاة ضيق ببازل القدمية.
وكل بضعــة أشــهر، تظهــر مجموعــة جديدة من 
العناصر في النافذة، وتعيش عائلة فيرجيت في املنزل 
منذ 35 عاماً، وتدير املتحف منذ 24 عاماً، وتأتي معظم 
العناصر التي تعرض مــن مجموعة التذكارات األثرية 
اخلاصة بالعائلة، لكن املساهمات اخلارجية مرحب بها 

أيضاً، بحسب موقع إن دي تي في.
وتتولى داغمار، ســيدة املنزل، اجلانب اإلداري للمتحف، 

وزوجها ماتياس االهتمام باجلزء اإلبداعي.
ويقول ماتياس: »أنا املديــر اإلبداعي للمتحف وزوجتي 
تهتم باجلزء اإلداري، إنها مســؤولة عما يجب عرضه. 
وتهتم بالترويج لهذا املتحف من خالل وسائل التواصل 
االجتماعي، وتســتجيب للطلبات مــن جميع أنحاء 
العالم، فهي تختار العناصر، ومن واجبي أن أضعها في 

املتحف«.

مسافر يقود الطائرة بعد تأّخر الطيار 
ساعتين

أنقذ رجل املوقف على منت طائرٍة بريطانية بعدما تأّخر 
قائدها ملّدٍة ســاعات، لتجّنب إلغاء الرحلة أو تأخيرها 

لفترٍة أطول.
كان الرجل الذي يُدعــى مايكل برادلي على منت طائرة 
تابعــة خلطوط EasyJet اجلوية في رحلٍة متوّجهة من 
مانشستر إلى أليكانتي، إســبانيا. وُصودف أّن مايكل 
هــو طيار أيضاً، ما دفعه إلى تولــي قيادة هذه الرحلة 
بعد تعّذر إيجاد من يقودها بســبب اآلثار املترتبة على 
فشــل مراقبة احلركة اجلوية الفرنسية )ATC( ، والتي 
أثرت على عــدد أفراد الطاقم، على وفــق ما ذكر بيان 

صادر عن الشركة.
وعرض مايكل قيادة الطائرة بنفســه بعد تأخيٍر طال 

ساعات، من خالل مكّبر الصوت على منت الطائرة. 
وانتشــر فيديو له وهو يقول للركاب: »زوجتي اجلالسة 
في الصــف رقم 15 مــع ابني الصغير، قالــت لي إّن 
سبب التأخير هو أّن هذه الرحلة حتتاج إلى قبطاٍن آخر 
لإلقالع ما دفعني إلى االتصال بالشــركة التي أعمل 
فيها باألســاس لتقدمي خدماتي مبا أّن رخصة القيادة 

بحوزتي«.
وتابع مايكل بســرد ما حصل معه أمام الركاب بالقول: 
»أريد حقــاً متضية هذه اإلجازة، لذا، بعــد 38 ثانية على 
اتصالي بالشركة حصلت على املوافقة بقيادة الطائرة«، 
ومــازح الركاب بالقول إّنه يرتــدي مالبس أعتيادية اليوم 

لتولي هذه املهمة بعكس املرات السابقة«.
ورّحب الركاب بهذه اخلطوة التي أنقذت املوقف إذ ظهروا 

في الفيديو وهم يُصّفقون له.
وأّكد متحدث رســمي باسم شركة EasyJet ما حصل 
وذكر أّن مايكل كان بحالٍة صحّية جّيدة حني قاد الطائرة 
ألّنه حظي بأربعة أياٍم من الراحة، شــاكراً القبطان على 

خطوته هذه.
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تورنتو ـ وكاالت:
احتفلــت كنــدا بقيــادة جاســن 
تــرودو، رئيس الــوزراء، بحصد بيانكا 
أندريســكو، لقــب بطولــة أميركا 
املفتوحة للتنس، بعدما أصبحت أول 
كندية تنال اللقب، بعد التفوق على 

اخملضرمة سيرينا وليامز، أول أمس.
وشارك كثيرون عبر وسم "هاشتاج".. 
)هي الشــمال( عبــر "تويتــر" وهو 
املصطلح القادم من شــعار تورونتو 
الشمال(، خالل مسيرة  )نحن  رابتورز 
التتويج بلقب دوري السلة األميركي 

للمحترفني هذا العام أيًضا.
وكتب تــرودو، عــن البطلــة البالغ 
عمرها 19 عاًما: "أهنئك أندريسكو! 
لقد كتبت التاريــخ وجعلت اجلميع 
البلد". يشــعرون بالفخر في هــذا 
وشــارك جون تــوري، رئيــس بلدية 
احلفل،  فــي  مبكر  بشــكل  تورونتو 
وكتب: "تورونتو حتتفل بهذا االنتصار 

وتتطلع إلى مسيرة مليئة باملزيد".
الكثير  اهتمام  أندريســكو،  وجذبت 
من الرياضيــني البارزين فــي بلدها، 
ومنهــم العبــة التنس الشــهيرة 
أوجيني بوشار، التي وصفت ما حدث 
بأنه ميثل "تاريًخــا لكندا".واحتفلت 

العديد مــن الفرق الشــهيرة بهذا 
االنتصــار مثل فانكوفــر كانوكس، 
وأوتاوا ســناتورز، وتورونتو مابل ليفز 
من دوري هوكي اجلليد، وبلو جايز من 
دوري البيســبول، ورابتورز بطل دوري 
"هي  رابتورز:  األميركي.وكتب  السلة 
البطلة" مع وســم )هي الشــمال( 
املؤمتــر  الشــمال(".وخالل  و)نحــن 
الصحفي، أوضحت أندريســكو أنها 
متلك الكثيــر من املشــاعر الدافئة 

املتبادلــة أيًضا.وقالت بطلة التنس: 
"لقــد قلت كثيرًا وكثيــرًا في مرات 
سابقة، وســأقول ذلك مجددًا: كان 
هدفي هــو إلهــام الكثيرين خاصة 
الرياضيني في كندا".وأضافت "أعتقد 
أن هذا الفــوز سيســاعد في ذلك، 
وليس االنتصــار فقط بل ما حققته 
على مدار هذا العام؛ ألن الكثيرين في 
كندا مهدوا لي الطريق عندما كنت 

أصغر من ذلك".

باريس ـ وكاالت:
قال تقرير صحفــي، أول أمس، إن ريال 
مدريد، ســيبذل كل ما في وسعه من 
أجــل التعاقد مع الدولي الفرنســي 
كيليــان مبابــي، جنــم باريس ســان 
املقبل.وبحسب  الصيف  في  جيرمان، 

صحيفة »ســبورت« اإلســبانية، فإن 
ريال مدريــد قرر التحرك صوب كيليان 
مبابي، بعدما فشــل في التعاقد مع 

البرازيلي نيمار هذا الصيف.
وأشــارت إلى أن رغبة ريال مدريد في 
التعاقد مع مبابي الفائز بكأس العالم 

2018، تعنــي أنه كان دائًما املرشــح 
الثانــي خلف لبرشــلونة في الصراع 
املدير  زيدان،  الدين  زين  على نيمار.وقرر 
الفني للريال، جعل مبابي هدفه األول 
في صيف 2020، حتى قبل العب خط 

وسط مانشستر يونايتد، بول بوجبا.

مبابي هدف زيدان األول بالصيف المقبل
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العواصم ـ وكاالت:

ســجله  اإلجنليزي  املنتخب  واصــل 
أوروبا  تصفيــات كأس  في  النظيف 
اول أمس على  2020، بفوزه مســاء 
ضيفــه البلغــاري 4-0 على ملعب 
اجملموعة  منافسات  ضمن  »وميبلي«، 

األولى.
وســجل أهداف اجنلترا كل من هاري 
كــني )24، و49 و73 من ركلتي جزاء(، 
ورحيــم ســترلينج )55(.. وتصــدر 
بعدما  اجملموعة  اإلجنليــزي  املنتخب 
جمع 9 نقاط من 3 مباريات، متفوقا 
على كوســوفو بفارق نقطة واحدة، 
علما بــأن األخيرة لعبت مباراة أكثر، 
ويلتقي املنتخبــان على امللعب ذاته، 

مساء يوم غد الثالثاء.
أبــدى قائد املنتخــب اإلجنليزي هاري 
كــني ارتياحــه ملســاهمته في فوز 
 0-4 البلغاري  املنتخــب  فريقه على 
مساء السبت على ملعب »وميبلي«، 

ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.
وهذا هو الفــوز الثالث على التوالي 
إلجنلترا في التصفيات، وساهم كني 
بشكل كبير فيه عن طريق تسجيله 
3 أهداف، 2 منهــا من نقطة اجلزاء.. 
وقال كني في تصريحــات لقناة »أي 
تي فــي« عقب انتهــاء اللقاء: »في 
الشوط األول تعرضنا للهجوم املضاد 
أكثر من مرة، وبني الشوطني قلنا إننا 
نحتاج للتســجيل، وهذا ما فعلناه، 
إنها نتيجة جيدة، نأمل االســتفادة 

منها يوم الثالثاء )أمام كوسوفو(«.
وســجل كني 7 أهداف مــن ركالت 
جزاء مــع املنتخب اإلجنليــزي، وعن 
هذا الســجل قــال: »األمــر يتعلق 
بالعمل اجلــاد والتدريب، نتدرب على 
األمــر كثيرا خالل األســبوع، وقليال 
قبل املباراة بيوم«.وتابــع »دائما أتبع 

10 ركالت  مشاعري، قد تكون هناك 
أو 50، األمر يعتمد على شعورك في 
اليوم ذاته، لدينا العديد من الالعبني 
املهاريني ولذلك سنحصل دائما على 

ركالت جزاء«.
ونقــل كــني صراعــه التهديفــي 
بالبرمييرليــج مــع جنم مانشســتر 
سيتي رحيم سترلينج، إلى منافسة 
صحية داخل املنتخب اإلجنليزي، وعن 

ذلك قال: »أمر رائع بالنســبة إليه أن 
ينقل مستواه مع ناديه إلى الصعيد 
الدولــي، إنه العب رائع، متكنت من رد 
املعروف له )صنع له هدفا(، نستمتع 
باللعــب معــا، جميعنا يســتمتع 

كذلك«.
أمام كوســوفو  املقبلة  املباراة  وعن 
قال كني: »يجب أن نضغط بشــكل 
أفضل، ستكون املباراة صعبة، نشعر 

بحــال جيدة، ونأمــل أن نتفوق كما 
فعلنــا اليوم ونحصــل على نتيجة 

أخرى مماثلة«.
كما، حقق املنتخــب البرتغالي فوزًا 
مهًما علــى نظيره الصربي، بنتيجة 
)4-2(، في املباراة التي جمعتهما على 
بصربيا،  ريد ستار ســتاديوم  ملعب 
في منافســات اجملموعة الثانية من 

التصفيات املؤهلة ليورو 2020.

أحــرز أهــداف املنتخــب البرتغالي 
جونزالــو   ،)42( كارفالــو  ويليــام 
رونالدو  كريســتيانو   ،)58( جويديس 
)86(، في حني  )80( وبرناردو ســيلفا 
سجل لصربيا نيكوال ميلنكوفيتش 
 ..)85( وألكســندر ميتروفيتش   )68(
إلى  رصيده  البرتغالي  املنتخب  ورفع 
5 نقــاط في املركــز الثاني، في حني 

جتمد رصيد صربيا عند 4 نقاط.

وفاز منتخب فرنســا علــى ضيفه 
في  لهدف،  أهــداف  بأربعة  ألبانيــا 
املبــاراة التي جمعتهمــا أول أمس، 
لكأس  املؤهلــة  التصفيات  ضمــن 
2020(.. وســجل  األمم األوروبية )يورو 
كومان  كينجســلي  الديوك  رباعية 
»هدفني« وأوليفييــه جيرو وجوناثان 
إيكوني بالدقائق 8 و27 و68 و85، في 
سيكاليشي  ســوكول  سجل  حني 
 90 بالدقيقة  الوحيد أللبانيا  الهدف 

من ركلة جزاء.
وبحسب شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، 
فــإن جيرو متكن من التســجيل في 
8 مباريــات من أصل آخــر 9 خاضها 
مع منتخب بــالده على »ســتاد دو 
فرانــس«، بواقــع )8 أهداف(..وخاض 
جيرو 92 مباراة مع منتخب فرنســا، 
منذ انضمامه قبل 7 ســنوات، وجنح 
ويلعب جيرو  36 هدًفا..  في تسجيل 
فقد  لكنه  تشيلســي،  مــع  حالًيا 
مكانه كأساسي في صفوف البلوز، 
لصالح املهاجم الشاب تامي أبراهام.

اجملموعة  لصــدارة  الديــوك  وقفز 
الثامنــة برصيد 12 نقطة، متفوقا 
بفارق األهــداف عن منتخبي تركيا 
وأيســلندا، في حني جتمــد رصيد 
ألبانيا عند ســت نقاط في املركز 

الرابع.
ثميًنا  فوزًا  تركيا،  واقتنص منتخب 
مــن ضيفه أندورا بهدف من دون رد، 
أول أمس، في إطار اجلولة اخلامسة 
من اجملموعة الثامنة لتصفيات يورو 
2020.ويدين منتخب تركيا بالفضل 
في هــذا الفــوز، إلــى أوزان توفان 
الوحيد  اللقاء  هدف  الذي ســجل 
قبل النهايــة بدقيقة واحدة.. ورفع 
منتخب تركيا رصيده إلى 12 نقطة 
وأيسلندا،  فرنسا  رصيد  نفس  وهو 
في وقت ظلــت أندورا بال رصيد من 

النقاط في املركز األخير.

في تصفيات يورو 2020

كين يقود إنجلترا الكتساح بلغاريا.. ورونالدو يسهم بتفوق البرتغال 

انتصار كبير للمنتخب اإلجنليزي

اندريسكو

جدة ـ وكاالت:
كشــفت تقارير صحفية أمــس، أن إدارة نادي الهالل، 
بدأت جتهيز ردودها تأهًبا لتقدمي جابرييل فرانكو، العب 
كورينثيانز البرازيلي، شكوى لالحتاد الدولي لكرة القدم 
»فيفــا« من أجل احلصــول على كامــل قيمة عقده 
مع النادي الســعودي. وذكرت صحيفــة »الرياضية« 
الســعودية أن إدارة الهالل بــدأت جتهيز ملف قانوني 
متكامل حتســًبا لتوجه نادي كورينثيانز البرازيلي إلى 
»فيفا« لشــكواه، على خلفية تعثــر انتقال جابرييل 

فرانكو.

المنامة ـ وكاالت:
أســند االحتاد اآلســيوي لكرة القــدم، إدارة مباراة 
قطر مــع الهند، إلى طاقم حتكيــم ماليزي مكون 
من نصر الدين نظمي للســاحة، ومحمد يســري 
وزينيل عابدين مســاعدين، واحلكــم الرابع يعقوب 
أزوان. وســوف تقام مباراة قطر مع الهند، مســاء 
يوم غٍد الثالثاء ، على ملعب جاســم بن حمد بنادي 
السد، في ثاني جوالت التصفيات املشتركة املؤهلة 
لنهائيــات كأس العالم 2022 وكأس آســيا 2023، 
وذلــك ضمن اجملموعة اخلامســة. ويتصدر منتخب 
قطــر مجموعتــه برصيد 3 نقاط مــن الفوز على 

أفغانستان بسداسية نظيفة.

»فيفا« يفصل بين 
الهالل وفرانكو

طاقم ماليزي لمباراة 
قطر والهند

العواصم ـ وكاالت:

تأهل منتخبا صربيا وإســبانيا إلى دور 
الثمانية، في كأس العالم لكرة السلة، 
وحلق بهما منتخبــا بولندا واألرجنتني 
بعد فوزهم جميعا، أول أمس. وسحقت 
 ،47-90 بورتوريكو  منافســتها  صربيا 
فيما تفوقت إسبانيا على إيطاليا 67-
60، في حني تغلبت بولندا على روسيا 
على   67-87 األرجنتــني  وفازت   ،74-79
فنزويال، ليمدد الرباعي ســجله املثالي 

بالفوز في أربع مباريات متتالية.
وتفوق العبو صربيا على منافســيهم 
من بورتوريكو في كل املراكز.. واستحوذ 
العبو صربيا على 48 كرة مرتدة مقابل 
26 للمنافس، في حني قدموا 30 متريرة 
حاسمة مقابل 11 لبويرتوريكو.. وأحرز 
مسجلي  أكبر  بوجدانوفيتش،  بوجدان 
صربيا في البطولة، خمس نقاط فقط.
لكن زميلــه في ســكرامنتو كينجز، 
نيمانيا بيليتشــا، ســجل 18 نقطة، 
وأضاف بوبان ماريانوفيتش 16، ونيكوال 
يوكيتش 14 واســتحوذ على 10 كرات 

مرتدة.
وقــال ماريانوفيتش للتلفزيون الصربي 
بورتوريكو من  »تعاملنــا بجدية مــع 
البداية للنهاية.. ال تزال لدينا مساحة 
صعبة  املواجهة  ســتكون  للتحسن، 
كالعــادة أمام إســبانيا )فــي املباراة 
التاليــة( لكننــا نتطلع خلــوض هذا 
بقوة  مباراتها  إيطاليا  التحدي«.وبدأت 
وتقدمــت 15-5، لكنها عانت بعد ذلك 
بينما نزل ســيرجيو يــوي، العب ريال 
مدريد، امللعب لينعش منتخب إسبانيا.
أمام روســيا ملدة ثالثة  بولندا  وتأخرت 
أرباع في مواجهة مثيرة، قبل أن تقلب 
الطاولة في آخر عشر دقائق بقيادة آدم 
وازنيســكي، الذي ســجل 18 نقطة.. 
وفرضت األرجنتني إيقاعها على فنزويال 
بقيــادة الالعــب جابرييل ديــك، الذي 

سجل 25 نقطة.
إلى ذلك، تعرض املنتخب األردني خلسارة 
قاسية ، أمام كندا بنتيجة 71-126، أي 
بفارق 55 نقطة، في جولة حتديد املراكز 
مــن »7-32«، بنهائيــات كأس العالم 
لكرة الســلة املقامة في الصني.. ولم 
يقــدم منتخــب األردن ما يشــفع له 

ملقارعة كنــدا، في غيــاب اجلدية في 
التعامل مع معطيــات املباراة، وغياب 

الرؤية الفنية في توظيف الالعبني.
وكان منتخب األردن قبل ذلك قد تعرض 
السابعة  اجملموعة  هزائم ضمن  لثالثة 
ملونديــال الســلة أمــام منتخبــات 
الدومينيــكان وفرنســا وأملانيــا على 
بقيادة  الفني  اجلهاز  ويتحمل  التوالي.. 
مسؤولية  الالعبني  مع  جوي  األمريكي 
األداء السلبي الذي ظهر عليه املنتخب، 
برغــم أنه ظهــر بصورة جيــدة أمام 
الدومينيكان، قبل أن يتراجع املســتوى 
بصورة غريبــة في املباريــات التالية.. 
ويخوض منتخــب األردن اليوم اإلثنني، 
الذي  السنغال  ثانية جتمعه مع  مباراة 
حــل باملركــز األخير ضمــن اجملموعة 
الثامنــة. وحلــق املنتخبان الفرنســي 
بقافلة  الســلة،  واألســترالي لكــرة 
لبطولة  الثمانيــة  دور  إلــى  املتأهلني 
العالم، املقامة حالًيا في الصني، بفوز 
األول على نظيره الليتواني بنتيجة 78-

الدومينيكاني  نظيره  والثاني على   ،75
الفرنســي  املنتخب  82-76.. وتصــدر 
اجملموعــة الرابعة رافعــا رصيده إلى 8 

نقــاط بفارق النقاط املســجلة فقط 
6 نقاط لكل  أمام أســتراليا مقابــل 
الدومينيكان  ليتوانيا وجمهوريــة  من 
في املركزين الثالــث والرابع، حيث ودع 
الفريقان البطولة من هذا الدور بعدما 
تبدد حلم أي منهما فــي التأهل لدور 
املســجلني في  أفضل  وكان  الثمانية. 
صفــوف املنتخــب األســترالي خالل 
املبــاراة، هــو الالعب باتــي مايلز جنم 
برصيد  األمريكي  أنطونيو سبيرز  سان 
19 نقطــة.. وفــي اجملموعــة الثالثة، 
تغلب املنتخب التشــيكي على نظيره 
 7 إلى  93-71 ليرفــع رصيده  البرازيلي 
نقاط فــي صدارة اجملموعــة برصيد 7 
نقاط وبفارق النقاط املســجلة فقط 
أمام نظيــره البرازيلي، قبــل أن ينتزع 
املنتخب األمريكــي الصدارة برصيد 8 
نقاط بفوزه الكبير 69-53 على نظيره 

اليوناني في املباراة األخرى باجملموعة.
وبرغم هذا الفــوز، لم يضمن املنتخب 
الثمانية حتى  التأهل لــدور  األمريكي 
اآلن، حيث حتسم اجلولة الثانية األخيرة 
من مباريات اجملموعــة، هوية الفريقني 

املتأهلني لدور الثمانية.

إسبانيا واألرجنتين إلى ربع نهائي مونديال السلة
خسارة قاسية لألردن أمام كندا

تقرير

صراع على الكرة في مباراة اميركا واليونان

  7:00 مساًء

 9:45 مساًء
 9:45 مساًء

 9:45 مساًء

مفكرة اليوم

أذربيجان ـ كرواتيا

إستونيا ـ هولندا
إيرلندا ش ـ ألمانيا

روسيا ـ كازاخستان

تصفيات يورو 

كندا تحتفل بانتصار أندريسكو التاريخي

ريودي جانيرو ـ وكاالت:
منح املهاجم نيمار منتخب البرازيل 
لكرة القدم التعــادل 2-2 في مباراة 
دولية ودية أقيمــت ليل اجلمعة في 
مدينة ميامي األميركية، هي األولى 
ألغلى العب في العالم منذ تعرضه 

لإلصابة قبل أكثر من ثالثة أشهر.
وغاب املهاجم البالــغ 27 عاماً منذ 
تعرضه إلصابة فــي الكاحل مطلع 
ودية  املاضــي خالل مبــاراة  حزيران 
ضــد املنتخب القطري، مــا أدى الى 
املنتخب في بطولة كوبا  إبعاده عن 
أميركا التي انتهت بتتويجه باللقب 
على أرضــه.. وكانت هــذه اإلصابة 
الثانيــة تواليا لنيمــار، بعدما غاب 
أيضا ألسابيع عن فريقه باريس سان 

جرمان الفرنسي إلصابة في القدم.
وتأتــي عودة نيمار بعد أســابيع من 
األخــذ والــرد والتقارير عــن رغبته 
إلى  بالرحيل عن سان جيرمان عائداً 
فريقه الســابق برشلونة اإلسباني، 
ومفاوضات بني الناديني لم تصل الى 
نهاية سعيدة لالعب الذي أصبح في 
صيف العام 2017، األغلى في العالم 
بانتقاله من النــادي الكاتالوني الى 
نادي العاصمة الفرنسية في صفقة 

بلغت قيمتها 222 مليون يورو.
ولم يشــارك نيمار هذا املوسم في 
أي مبــاراة بعــد مع بطل فرنســا.. 
وأمــام مدرجــات غصــت بنحو 65 
ألف مشــجع فــي ملعــب »هارد 
روك ســتاديوم« في ميامــي، منح 
نيمــار منتخــب بالده التعــادل في 
الدقيقــة 58، علماً بأنه كان صاحب 
التمريــرة احلاســمة التي ســجل 

منها كاســيميرو العب ريال مدريد 
التسجيل  افتتاح  اإلســباني، هدف 

للبرازيل في الدقيقة 19.
في املقابل، ســجل لكولومبيا التي 
غاب عنها النجمان خاميس رودريغيز 
وراداميل فالــكاو، لويس مورييل في 
25 )ركلة جــزاء( و34..  الدقيقتــني 
وطالب البرازيليون باحتســاب ركلة 
 ،82 الدقيقة  نيمار في  جزاء لصالح 
بعدما تعــرض لدفعة مــن املدافع 
الكولومبي دافينسون سانشيز أدت 
الى سقوطه أرضا وانزالقه الى خارج 
امللعب ليرتطم رأسه بلوحة إعالنية.

وحافظت البرازيل بإشــراف املدرب 
تيتــي، علــى ســجلها خاليا من 
اخلسارة في 17 مباراة على التوالي، 
وحتديدا منذ اخلروج على يد بلجيكا 
1-2 في الدور ربع النهائي  بنتيجة 
لنهائيــات كأس العالم 2018 في 
روسيا.. كما رفع نيمار رصيده من 
األهداف مع املنتخب إلى 61 هدفاً 
في 98 مباراة له مع السيليســاو، 
بفــارق هــدف واحد فقــط خلف 
بأن  رونالدو، علما  املهاجم السابق 
الرقم القياسي يحمله األسطورة 

بيليه )77 هدفاً(.
وسيكون نيمار أمام فرصة معادلة 
رقــم رونالــدو أو تخطيــه، وذلك 
عندما يخوض منتخب بالده مباراة 
ودية يــوم غٍد الثالثــاء في مدينة 
لــوس أجنليــس األميركيــة ضد 
منتخب البيــرو، في إعادة للمباراة 
النهائية لكوبا أميركا التي انتهت 
بنتيجة  البرازيلي  املنتخــب  بفوز 

.1-3

نيمار يمنح البرازيل 
تعادال وديا ضد كولومبيا
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بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت وزارة الشــباب والرياضة، ان 
جهودها وبالتعاون مع اإلحتاد املركزي 
لكرة القدم، أثمرت عن إنهاء ملفّي 
الالعَبــني املغتربنَي جيلــوان حمد 
وريــوان أمني عــن حصولهما على 
موافقــة اإلحتاد الدولــي »الفيفا« 

باللعب للمنتخب العراقي.
رياض  احمــد  الرياضة  وزيــر  وأكد 
انه لن يتوانــى في تقدمي اية خدمة 
يدخر  ولــن  والرياضيني  للشــباب 
جهداً في مد يد العون واملســاعدة 
املركزيــة  واإلحتــادات  للرياضيــني 

واملؤسسات الشبابية والرياضية.
وقــدم ريــاض شــكره لـ«اجلهات 
إنهاء  التي أســهمت في  الساندة 
علــى  وحصولهمــا  ملفّيهمــا 
حق متثيــل بلدهما، الســيما وزارة 
الداخلية ومؤسســاتها فضال عن 
احتاد الكــرة واجلمهــور الرياضي«، 

بحسب البيان.
من جانبه، كشــف املديــر االداري 
العراقي لكرة  الوطنــي  للمنتخب 
القدم باســل كوركيــس، حقيقة 
االنباء التي اشــارت الى اســتبعاد 
صفوف  من  ياســني  احمد  الالعب 
كوركيس،   الوطني.وقــال  املنتخب 
التي  لألنبــاء  انه »ال صحــة متاماً 
زعمــت اســتبعاد الالعــب احمد 
ياسني عن صفوف املنتخب الوطني 

العراقي لكرة القدم«.

حالياً  املتواجــد  كوركيــس،  وتابع 
في العاصمــة االردنيــة عمان، ان 
»الالعب احمد ياسني طلب العودة 
الى الســويد، فعرضت طلبه على 
املــدرب كاتانيتــش، وبــدوره وافق 
االخير علــى مغــادرة الالعب مقر 
اقامــة املنتخب«.ومــن املقــرر ان 

يخوض املنتخــب الوطني العراقي 
اليــوم االثنــني، مباراة وديــة امام 
نظيره االوزبكستاني في العاصمة 

االردنية عمان.
واشــار إلــى أن الثالثــي احملتــرف 
جســن ميرام وعلي عدنان واحمد 
ياسني ســيغيبون عن مباراة اليوم 

أمام منتخب أوزبكســتان السباب 
مختلفة، وستقام املباراة ضمن أيام 
الفيفا في العاصمة األردنية عمان.

وبــني أن الالعــب جســن ميرام 
مرتبط مبوعــد خطوبة فيما منح 
احملترف فــي الدوري األمريكي علي 
عدنان إجازة لزيــارة أهله وارتباط 

شــخصي منــع الالعــب أحمد 
ياســني مــن االلتحــاق بالفريق 
كاتانيتش  املــدرب  منح  وبالتالي 

إجازة لالعبني الثالثة.
إلى ذلــك، أثنى مــدرب املنتخب 
األوملبــي عبد الغني شــهد على 
الفــوز على  الفريق بعد  العبــي 

منتخب البحريــن األوملبي جتريبيا 
فــي املنامة بهدفــني دون رد.وقال 
شــهد أن املباراة أفرزت لنا قدرات 
للوحدات  تقبلهم  ومدى  الالعبني 
الفريق  وأن  الســيما  التدريبيــة 
يســتعد لبطولة كأس أسيا حتت 
العاصمة  تضيفها  التي  عاماً   23
التايالندية بانكوك خالل املدة من 
الثامن ولغاية السادس والعشرين 
من شــهر كانون الثاني من العام 
املقبل واملؤهلة الى مسابقة كرة 
االوملبية  االلعــاب  لــدورة  القدم 

الصيفية في طوكيو 2020 .
وبــني أن املباراة مكنتنــا للتعرف 
علــى امكانيات بعــض الالعبني 
املقيمني خارج  احملترفني  الســيما 
تنتظره  املنتخب  أن  الفتــا  البالد، 
مباراة أخرى أمام األوملبي البحريني 
الفرصة  وســتمنح  األثنني  اليوم 
لعــدد من الالعبــني لتكون لدينا 

رؤية واضحة عن جميع الالعبني.
وأشــار إلى أن املنتخــب األوملبي 
العراقي ســبق وأن تأهــل لدورة 
األلعاب األوملبية املاضية في ريودي 
تأهلنا  وبعد  البرازيــل  في  جانيرو 
لبلوغ  نطمــح  أســيا  لنهائيات 
دورة األلعــاب األوملبية في طوكيو 
وبالتالي نحتاج مزيدا من االجتهاد 

لتحقيق الطموح.
األوملبي  املنتخــب  أن  إلى  يشــار 
العراقي دخل مبعسكر تدريبي في 
البحرين حتضيرا لبطولة أسيا دون 

23 سنة.

فيفـا يمنـح جيلـوان وريـوان الضـوء
 األخضـر لتمثيـل أسـود الرافديـن

1 تشرين الثاني اليوم.. الوطني يقابل أوزبكستان .. واألولمبي يالقي البحرين في بروفة ثانية 
بدء دوري الصاالت 

مناجد يقود أربيل 
بمنافسات األقليم

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت جلنة الصــاالت في االحتــاد املركزي لكرة 
القدم، حتديد موعد جديد النطالق دوري اللعبة.
وذكر بيان للجنــة انه »وبعد االجتماع التداولي، 
الــذي جرى بــني رئيس اللجنة وأعضاء قســم 
املســابقات في جلنة كرة الصاالت، حول موعد 
بدء الدوري الذي حدد له يوم 10/1 موعدا مبدئيا 

إلنطالقة«.
واضاف »ونظرا لقرب هذا املوعد من مشــاركة 
منتخبنا الوطني لكــرة الصاالت في تصفيات 
آســيا، ودخوله في معسكرات خارجية حتضيرا 
للبطولة أعــاله، ومن أجل االبتعــاد عن تأجيل 
ثــالث أو أربع مباريــات كل دور، وأيضــا لتزامنه 
مع الزيارة األربعينية التي ســتكون يوم 10/20، 
وما يســبقها من قطع الطــرق في محافظات 
الوســط واجلنوب، تقرر أن يكون يــوم 11/1 هو 

املوعد الرسمي إلنطالق الدوري املمتاز«.
واشــار الى انه »تقرر أيضاً تأجيل املؤمتر الفني، 
املقرر عقده في 2019/9/16، إلى اشعار آخر، على 

أن يتم حتديد املوعد اجلديد الحقاً«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت الهيئة االداريــة لنادي اربيــل الرياضي،  
تسمية جهاز تدريبي لفريقها الكروي الثاني.وقال 
رئيس الهيئة االدارية للنــادي عبد اهلل مجيد ان 
»الهيئة اإلدارية لنادي اربيل قررت تسمية الالعب 
الدولي السابق احمد مناجد، مدرباً للفريق الثاني 
املشــارك في الدوري الكوردســتاني املمتاز لكرة 
القــدم«. وأضاف مجيــد ان »االدارة قــررت أيضاً 
تســمية كل من أحمد شكور مســاعداً، وديدار 

حامد مدرباً حلراس املرمى«.

بغداد ـ فالح الناصر:

بداياتها كانت كاتبة للشعر، وعملت 
نتاجات  لها  املقــروءة،  الصحافة  في 
فــي وكالة اإلعــالم احلربــي، ووكالة 
أكادميية إعالم احلشد الشعبي، ومنذ 
العام 2006، توجهت غفران احلسيني، 
مواليــد 1994، خريجة معهد الفنون 
واملرئية،  الســمعية  قسم  اجلميلة/ 
والتعامل مع  التصويــر  إلى مهنــة 

العدسة.
في  واملنتظم  املتواصــل  حضورهــا 
شارع املتنبي وجلســات انقد واالدب 
األحداث،  لتوثيــق  املعرفــة  وفنــون 
أسهم في بروزها إلى الواجهة، تقول 
اجلديد«،  »الصبــاح  لـــ  حديثها  في 
ال ابالــغ في القول ان شــارع املتنبي 
وكل يوم جمعة، يشــكل متنفســا 
للمثقفني واإلدبــاء وجميع من يعمل 
الثقافــة واألدب، فيه  وميتهن فنــون 
اخلبرات  واملعرفة وكسب  لبروز  فرصة 
ولي كمصورة خصوصية في شــارع 
املنتظم  احلضور  على  احرص  املتنبي، 
التي  الصور  والتقاط  األحداث  وتدوين 
تبــرز االحداث الفنيــة األدبية، وايضا 
ضمن  االدبية،  الشــخصيات  تصوير 

دائرة اهتماماتي.
كمــا، توضــح اهمية اماكــن ادبية 
املالئكة  نــازك  وملتقيــات كمنتدى 
ومقهــى رضا علــوان ومقهى قهوة 
وكتاب وغيرها مــن امللتقيات االدبية 
التي تســجل حضــورا ادبيــا كبيرا، 
وتشهد اقامة العديد من النشاطات 

اخلاصة مبجال الثقافة واالدب.
تشير إلى اعتزازها بكلمات الثناء التي 
تتلقاها بعــد ولوجها عالم التصوير 
والتعامل مع العدسة بحرفنة، وهذا 
عامــل ايجابــي تتطلع إلــى تعزيزه 
باملواكبة اكثر واكثر وتسجيل اسمها 
واملهرجانات  وامللتقيــات  الندوات  في 
واآلماسي واالصبوحات وجميع احملافل 

االدبية.
قالت، احلســيني، اعتــز كثيرا بلقب 
»الفراشــة  املرســى« ثم  »فراشــة 
للتصوير« الذي اطلقه علي، الشاعر، 
الشرقاوي، هذا شجعني على  شاكر 
املضــي في مســيرتي باختيار مهنة 
التصويــر كعمل لــي ويجعلني في 

وسط امليدان االدبي.
تواصــل حديثها بالقــول: للعاملني 
في حقل التصوير، خيال واســع، هم 
يترقبون اللحظة ويتخذون من الزوايا 
اخلاصة فرصة اللتقاط اجمل الصور، 

تكون لديهم السرعة والذكاء والدقة، 
في بدايــة توجهي إلى التصوير كنت 
متابعــة، بل وما زلــت، إلى املصورين 

احملترفني، سواء على شاشات التلفزة 
او وسائل الشوسل ميديا، وفي الواقع 
تعــد مصدراً  التواصل،  مواقــع  فأن 

للشــهرة، لكن ليس على حســاب 
املهنية في التعامل سواء مع االفكار 
لي  بالنسبة  التصوير  او  والطروحات، 

كمصورة اطمح ان ينال عملي الثناء 
واإلشــادة وفقاً ملا اقدمــه من عطاء 
والتزام في احلضور واملواظبة لشــتى 
املتلقيــات االدبية، حيث امنح العمل 
االلتزامات  الوقت االكبر على حساب 
االخرى، وفي هذا الصدد فان اســرتي 
تشــجعني على التواصل في ميدان 

التصوير والفن اجلميل.
ونوهت احلسيني، إلى ولعها بالرياضة 
فاملنتخب  متابعاتهــا،  خــالل  مــن 
الوطنــي لكرة القــدم ومبارياته في 
شــتى البطوالت يتصدر اهتماماتها، 
حترص كغيرهــا من ابناء الوطن لرؤية 
اسود الرافدين وهم في املقدمة دوما، 
سيما بعد هدم جدار احلظر املفروض 
على مالعبنا واستعادة حق العراق في 
البطوالت  ضمــن  ارضه  على  اللعب 
الكرويــة، وان اقامــة بطولــة غربي 
اســيا في العراق شكلت جناحاً كبيراً 
احملافل  لقدرتنا على تضييف  وتأكيدا 
وامللتقيات الرياضية، وتشــدد غفران 
على ضرورة التعاون الجناح املشاركات 
العراقيــة املقبلة في شــتى احملافل 

باأللعاب الرياضية املتنوعة.
اشــارت إلى اهتمامها ايضا مبتابعة 
والدراجات،  واملبــارزة  املالكمة  ألعاب 
ورياضتها املفضلة »املشي«، مضيفة 

ان لرياضــة النســاء ودعمها ضرورة 
قصــوى وذات اهمية كبــرى، فحواء 
تتطلب دعما خاصا، انشــاء القاعات 
اخلاصة وتهيئة األجواء اهم متطلبات 
الالعبــات، وتوفيــر الدعــم املــادي 
والتدريبية  اإلدارية  واملالكات  واملعنوي 
املتميزة املهنية التربوية العداد اجليل 
الواعد من الرياضيات ســيكون نقلة 
نوعية في بناء أســس رصينة وخلق 
بطالت في األلعاب الرياضية.. وتشير 
إلى حضورها جملموعــة من امللتقيات 
الرياضية بينهــا بطولة متخصصة 
لفئــة النســاء برياضة   الرشــاقة 
والتحمــل اقامتهــا اكادمييــة هوك 

فتنس. 
وللمصورة غفران احلســيني، هوايات، 
النفس  قــراءة كتب علــم  أبرزهــا، 
والروايات وســماع الشــعر الشعبي 
السيد خلف وكاظم  للراحلني عريان 

إسماعيل الكاطع، وإيهاب املالكي.
بقي ان نشير إلى ان غفران احلسيني، 
واحتاد  املصوريــن  جميعــة  عضــوة 
الصحفيني، ورابطة شــعراء املرسى 
الشرقاوي،  شــاكر  الشــاعر  بقيادة 
حاصلة  الشــعبيني،  الشعراء  واحتاد 
العراقي  الثقافي  املركز  على عضوية 

بإدارة رجب الشيخ.

غفران الحسيني.. مصورة مهتمة بالرياضة:

شارع المتنبي واحة للمبدعين.. واعتز بلقب »الفراشة » 

حوار

غفران احلسيني

لقطة من احدى مباريات منتخبنا الوطني

بغداد ـ الصباح الجديد:
ينتظــم منتخبنــا الوطني لفئة 
الناشئني في املعســكر التدريبي 
اخلارجي في اذربيجان ابتداء من يوم 
اخلميس املقبل حتضيراً للمشاركة 
في بطولة آســيا املقــررة ان تقام 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في 

مطلع شهر تشرين األول املقبل.
امني ســر احتــاد املالكمــة، علي 
عبد الزهرة، ابــدى ثقته بامكانات 
اختيارهــم  مت  الذيــن  الالعبــني 
املنتخــب  بتدريبــات  لاللتحــاق 
في  الناشــئني  لفئــة  الوطنــي 
معسكره التدريبي الداخلي حاليا، 
معربــا عن أمله ان يكــون للعراق 
شــأن في بطولة آســيا املقبلة، 
الفنيــة  املســتويات  ان  ســيما 

للمنتخبات االخرى قوية جدا، لكن 
يكونوا  ان  أهليــة  لديهم  العبينا 

منافسني اقويا في النزاالت.
واضاف: وجدنا فــي بطولة العراق 
االخيرة امكانات فنية مشــجعة، 
مــن فرق بغــداد واحملافظــات، ومت 
انتقــاء الالعبني اصحــاب املراكز 
التدريبات،  فــي  لينتظموا  االولى 
علــى ان يختــار املــالك التدريبي 
التشكيلة النهائية التي ستدافع 
عن الوان العراق في بطولة آســيا 
التــي تنطلق في اإلمــارات بداية 

شهر تشرين األول املقبل.
ويشــرف علــى تدريــب املنتخب 
الوطنــي لفئة الناشــئني، املدرب 
األذربيجانــي احملتــرف جافيد، في 
حيت يتولى مهمة تدريب املنتخب 

محمد عبــد الزهرة والدكتور رافد 
خليــل وانور جاســم، وقال املدرب 
محمــد عبــد الزهــرة، ان الفريق 
املركز  قاعة  فــي  تدريباته  يواصل 
املالكمة  بقاعة  لالحتــاد  التدريبي 
فــي املدينــة الشــبابية بحضور 
الالعبــني اصحاب املراكــز االولى 
لفئة  العــراق  اندية  بطولــة  في 
الناشــئني التي توج بلقبها املركز 
الرياضية،  املوهبة  لرعاية  الوطني 
حيث يشــارك في التدريبات حاليا 
20 العباً وسيتم تقليص العدد في 
معسكر اذربيجان إلى 12 مالكما، 
فيما ســيتم اختيار 6 ـ 5 العبني 
القارية  للمشــاركة في البطولة 
املقبلة بحسب الكفاءة واملستوى 

الفني.

أذربيجان تحضر قبضات
 الناشئين لنزاالت القارة

بغداد ـ الصباح الجديد:
دخــل منتخب البوتشــيا معســكراً 
تدريبياً داخلياً اســتعداداً للمشــاركة 
التي تستضيفها  آسيا،  غربي  ببطولة 
العاصمة االردنية عمان منتصف ايلول 
اجلاري.ويترأس وفد املعســكر أمني سر 
االحتاد محمــد هاشــم يرافقه االمني 

املالي محمد حمود بصفته ادارياً للوفد، 
الالعبني مدرب  تدريبات  ويشــرف على 

املنتخب عمر علي.
ويشــارك العراق في احملفل اآلســيوي 
بستة العبني والعبات، وهم، حنني علي، 
ايالف رافع، ايهاب احمد، محمد فاضل، 

مرتضى طالب، وعباس جميل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
امليناء  لنــادي  االداريــة  الهيئة  اعلنــت 
الرياضي، اقامة معسكر تدريبي لفريقها 
الكــروي في العاصمــة بغداد.وقال نائب 
للنادي محمد جابر  االدارية  الهيئة  رئيس 

ان »فريقنا الكروي ســيقيم معســكراً 
تدريبيــاً في العاصمة بغــداد اعتباراً من 
اليوم االثنني، لغرض االستعداد والتحضير 
األمثل ملنافسات بطولتي الدوري والكأس 

للموسم الكروي اجلديد 2020-2019«.

البوتشيا يشارك
 في بطولة غربي آسيا

الميناء يعسكر في بغداد 

بغداد ـ الصباح الجديد:
العب كرة السلة في املركز الوطني 
لرعاية املوهبة الرياضية، كرار عبد 
الكــرمي، مواليــد 2006، طالب في 
الصف الثاني املتوسط، بدأ رحلته 
الثالثة، قبل  في فريق تربية الكرخ 
التحاقه بفريــق املركز الوطني عن 

طريق أبن عمه، علي قاسم.
يقول املوهوب، كرار: وجدت الرعاية 
واالهتمام في املركز الوطني لرعاية 
املوهبة الرياضية، اتدرب حتت اشراف 
الكابن مهند مهدي، شاركت في 
3 بطوالت للمني باسكت، وبطولة 

البطولة  وفي  لألشبال،  تنشيطية 
االخيرة كنــت متميزاً في البطولة 
احتاد  اقامهــا  التي  التنشــيطية 
بغداد الفرعي لكرة الســلة، حيث 
واجهنا فرق جيدة كاخلطوط وديالى 

والنفط.
وفي هــذه البطوالت نلــت الثقة 
جيدة  فنيــة  مســتويات  وقدمت 
ومشجعة اشــادت بها إدارة املركز 
الوطني للســلة بقيــادة الكابن 
نصيــر احمــد، واملــالك التدريبي 
املؤلف مــن الدكتور لؤي ســامي 
وفاضــل بنيــان وإبراهيــم جليل، 

ومهند مهدي مدربي الذي يشــرف 
على اعــداد فئتي املني باســكت 

واألشبال.
عالية  الوطني مؤهالت  املركز  وفي 
فالقاعة  االداء،  في  االفضل  لتقدمي 
مجهــزة ومت ترميمهــا بالشــكل 
املثالــي بعــد تغييــر األرضية مبا 
يســهم في تقدم اجلانب التدريبي 
الالعبني، ووجود  بامكانات  واالرتقاء 
وســائط النقل لالعبــني والدعم 

الكبير من اجلانبني اإلداري والفني.
يضيف: لعبة كرة الســلة جميلة 
جــدا، اتابع فيهــا مباريــات دوري 

النجــاح فيها  وامنيتي  االضــواء، 
ومتثيل فريق الشرطة في املستقبل، 
حيث يعد الشــرطة فريقا متميزا 
وميلك العبني على اعلى املستويات 
الفنية ، واطمح بالوصول إلى درجة 
النجاح والعطــاء متأثرا بالالعبني 
النجــوم حســني جاســم وعلي 
كاظم، حيث سبق حلسني جاسم 
ان برز مــن املركــز الوطني ووصل 
إلى متثيــل املنتخبات الوطنية وهو 
حاليا عنصرا فعاالً في صفوف نادي 
الذي يعد من افضل فرق  الكهرباء 

السلة بدوري الدرجة املمتازة.

كرار عبد الكريم.. امنيات التفوق في كرة السلة 
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ال منلك االّ التقدير العالي والتبجيل 
الطّيبة  الصفــوة  لتلك  واالحترام 
الذين  الرســاليني  مــن اخلطبــاء 
االســام  خلدمة  انفســهم  نذروا 
ولم يبارحــوا ذِْكرَ أبي األحرار االمام 
احلســني )ع( بفتوحاتــه وماحمه 
ومواِقِفه وشــرح ُخطِبــِه وما بّثه 
وعظات  ملهمة،  دروس  مــن  فيها 
بالغــة، ناهيك عما رََســَمُه بدمه 
الزكــي مــن مســارات متوهجة 
فــي درب الكرامة واحلريــة واحلياة 

الصاحلة .
--2

ماثلًة  ذكراهم  مازالت  املشاهير  اّن 
في االذهــان رحمهــم اهلل تعالى 

جميعاً .
واذا كنا لم نعاصر الســيد صالح 
احللــي، وال الشــيخ محمــد علي 
قســام وطبقتهم فاننــا عاصرنا 
اليعقوبي  الشــيخ محمد علــي 
والسيد الشهيد اجلواد من آل شبر 
والشــيخ الوائلي ، واملسيرة حافلة 
بالكثير من االعام املعاصرين،يرقون 
املنابر في شرق االرض وغربها ابتداًء 
بالصني وانتهاء مبا وراء البحار مروراً 
واألفريقية  اآلســيوية  بالقارتــني 

حفظهم اهلل وسّدد خطاهم ...
ففــي خــال العشــرة االولى من 
اجملالس احلسينية في  تنعقد  احملرم 
ذكرى  ُتيي  املعمورة  انحاء  معظم 

الطفوف لتحيا بها ..
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محصورًة  اخلطيب  مهمُة  وليست 
باجلانب املأساوي من قضايا الطف 
فقط، فليس صحيحا على االطاق 
واثارة  ان ينحصر دوره فــي اإلبكاء 
أمواج الفجيعــة واالحزان، ذلك ان 

احلسني ع َعْبرٌة وِعبرة ...
فا بد ان يكون العمل ضمن خطني 

متوازيني :
القضية  بجوهــر  التعريف  خــط 
احلســينية واهدافهــا ومبادئهــا 
، والتي هــي قضية االســام في 
مواجهة التحديــات واملؤامرات في 

كل عصر ومصر 
االصاح  ملــف  أنَّ  يعنــي  وهــذا 

للواقــع  والتغييــر  االجتماعــي 
الفاسد هو املفردة األولى التي البد 
ان تنصــب عليها جهــود اخلطيب 
ومن خــال ملف االصــاح تطرح 
املنهج  ، ويشرح  الرؤى احلســينية 

احلسيني بكل دقة ووضوح .
ومبقدورنا القول :

إنَّ االسام عقيدًة وشريعًة وأخاقاً 
وتاريخاً يُقّدم للجماهير املؤمنة في 
ِصيٍغ رصينة ُملهمة تبني النفوس 
وتدفــع باجلماهيــر نحــو االقتداء 
بِِســيرِة سيد الشــهداء ) عليهم 

السام( 
واما اخلــط االخر : فهــو التعريف 
بفجائع الطــف وأهواله ومصائبه 
وما حّل بأهل بيت النبوة من محن 

تنخلع لها القلوب .
فالبكاء على احلســني مطلوب الن 
هذا البكاء يحمل من معاني الوالء 
والتفاعل مع القضية احلســينية 
ومن معاني االنســانية ما يجعله 
في مصاف األعمال املهمة، وهو الى 
ذلك مصداق من مصاديق املواساة 
للرسول )ص( وللوصي )ع( وللزهراء 
البتول )ع( وألئمــة الهدى من اهل 
مبصابهم  الســام  عليهم  البيت 

الكبير باالمام احلسني 

وكما قال االمام احلسن )ع( 
) ال يوم كيومك يا ابا عبد اهلل ( 

وحرارة القلوب على املصاب لن تبرد 
أبداً 
--4

واذا كان من الصحيح القول :
بصعوبــة املطالبــة بــأْن يكــون 
اخلطبــاء احلســينيون كلهم على 
درجة واحدة عالية من القدرة على 
املتوازيني  اخلطني  مبتطلبات  االيفاء 
املذكورين ، فان من الصحيح أيضاً 

أْن يقال :
ان احلد األدنى البُدَّ ان يكون موجوداً.

واحلد االدنى هو الدوران حول الثوابت 
في الشــريعة، وفي قضايا الطف، 
واالباطيل  اخلرافات  كل  عن  والبعد 

واالكاذيب 
الحظنا ان بعض اخلطباء الذين لم 
يصلــوا الى موقع القبــول يقرأون 
لسان  على  جاءت  نصوصاً شعرية 
بعــض املوالني لامام احلســني ع 
ويجعلونها نصوصاً مقّدســة مع 
انها ليســت اال أخيلــة وتصورات 

عاطفية 
والسؤال األن :

املباركة  القرآنية  ملاذا ال جتعل اآلية 
أو احلديــث الشــريف النص الذي 
تقّدمــه في ُخطبِتــك وتعمد الى 

شرحه وتفصيله للناس ؟
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ولقــد ابتليْت اجملالس احلســينية 
اخيــراً بنماذج ال تمــل من العلم 
واالدب واملعرفــة والثقافة شــيئا، 
فضــاً عن غيــاب الــورع والتدين 

واالخاق ..
وهي ال تبحــث االّ عــن انتفاعات 
الى  االنتســاب  شــخصية عبــر 
مؤسسة املنبر احلسيني الشريف، 
ويزج بعضهم نفسه في مشكات 
ومطبات مهلكة، تسيء الى الدين، 
تليق  املؤمنني، وال  وتضر بســمعة 

مبجالس احلسينيني .
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احلل هو اختيار االكفاء من اخلطباء 
والعبــاد غير االكفــاء من اجملالس 
باملقاطعــة  وليــس  احلســينية 

للمجالس احلسينية .

مع الخطباء الحسينيين

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

العاملية  النجمة  حضرت 
يــوم  بيــل  جيســيكا 
تورونتو  مهرجــان  أمس 

السينمائي لعام 2019.
جيســيكا  وســوقت 
العمــر  مــن  البالغــة 
ملسلســلها  عامــاً   37

.Limetown االميركي
وارتدت جيسيكا فستاناً 
من دار "فندي" االيطالية 
وغالبا ما ترص النجمات 
على  املهرجانــات  فــي 
اختيار فساتني من أشهر 
دور األزيــاء العامليــة الن 
األضواء تســلط عليهن 
بنحو مبالغ به. املسلسل 
قصة  يتنــاول  املذكــور 

ليا هــدوك، صحفية في 
اإلذاعة األميركية العامة 
)APR(، تكشــف اللغــز 
من  أكثــر  اختفــاء  وراء 
منشأة  في  شخص   300
أبحاث علم األعصاب في 
تينيسي. جيسيكا، زوجة 
النجم العاملي الشــهير 

جاستني تيمبراليك. 

كشفت الفنانة السورية 
هها  رنا األبيــض عن توجُّ
ضد  تفريق  دعــوى  لرفع 
زوجها وائــل دّباس، وذلك 
بعد زواج استمر قرابة 13 
األبيض  وأضافــت  عاًما. 
صحفية،  تصريحات  في 
مها بهذه الدعوى  أن تقدُّ
يأتي بعــد ارتباط زوجها 
كل  زواجهما  برغم  سرا، 
هذه األعوام مــن دون أن 
يتكّلــل بإجنــاب أطفال، 
تتعّلق  صحية  ألســباب 
أنها  وأّكــدت  بزوجهــا. 
طوال مدة زواجهما كانت 
إال  والصابــرة،  الوفيــة 
أنهــا تفاجأت بأنه ارتبط 

الفنانة  وأثــارت  بغيرها. 
الســورية اجلــدل بعــد 
نشــرها صــورًة من أحد 
املواقع الفنية كشــفت 
فيهــا عــن مباركتهــا 
الذي  دباس،  وائل  لزوجها 
أقدم علــى خطوبة فتاة 
من خارج الوسط الفني، 

تدعى شيرين عقاد.

أكد راغب عامة، أن خافه 
اإلماراتية  املطربــة  مــع 
يعتقد  ليــس كما  أحام 
كشــفت  ما  أو  اجلمهور، 
معترًفا  الصحافــة،  عنه 
أنه كان يتعّمد استفزازها 
في برنامــج "أراب أيدول" 
عندمــا كانــا فــي جلنة 
وهو  مضيًفا  التحكيــم، 
يضحك "غالًبــا أنا كنت 
في  موضًحا  زجزجهــا"، 
تصريحــات تلفزيونية، أن 
اجلمهور توّقع شيًئا معيًنا 
في اخلافــات بينهما وأن 
متهًما  شخصية،  األمور 
األمور  بإشعال  الصحافة 
أكثــر، ولكــن اخلافــات 
بســبب  كانت  بينهمــا 

خاصــة  أخــرى  أمــور 
بالعقــود وخافــه. وقال 
يتحّدث عن  وهــو  عامة 
مع  تعاقــده  تفاصيــل 
في  ملشاركته   Mbc إدارة 
جلنة تكيــم برنامج "ذا 
التعاقد  عند  إنه  فويس" 
البرنامج  إدارة  قالت لــه 
"يجــب أن تكون العاقة 

بينكما جيدة". 

جيسيكا بيل

راغب عالمة

رنا األبيض

أخبــارهــــــــــم

سمير خليل
برغم ابتعادها االف االميال عن وطنها 
االم، اال انهــا ظلــت ملتصقة بهذه 
االرض، تاور الوطن بألوانها املشــرقة، 
لم تنس املرأة العراقية، فهي تشــغل 
حيــزا دافئا فــي اعمالهــا، ومن هنا 
البهجة  ألوان  بالورود وتلبسها  تزينها 

والتفاؤل.
ليلى نورس تدثت عن جتربتها اإلبداعية 
واختيارها املرأة ثيمة ألعمالها فقالت: 
املــرأة القويــة الشــامخة واجلميلة، 
جتســيد عشــقي لبغــداد، مدينتي 
احلبيبة، فبغداد بعراقتها، تتضن كل 
هــذه الصفات مجتمعــة، برغم كل 
ما تعانيــه من اوجاع أملــت بها خال 
السنني املاضية، تبقى ابدا في القلب 
والوجدان مهما امتدت بيننا املسافات 

واأليام. 
وأضافت: قد تكون املســافات تبعدني 
عن بغــداد، ولكني لســت بعيدة عن 
معاناة املــرأة، من خــال تواصلي مع 
اهلي وأصدقائي، واملرأة مهما اتصفت 
تتميز  فإنها  والصبر،  والصابة  بالقوة 
والرقة مما يضفي ملسة اجلمال  باحلنان 
عليها، وهذا ما احاول ان أجســده في 
اللوحات  لوحاتي، عسى ان تكون تلك 
األمل  تعبيرا عن  ومواضيعها  بألوانها 
والتفاؤل بأيام مقبلة، ففي كل حملة من 
اهتمامي  وجه جميل مشــرق،  بغداد 
العراقية  املرأة، محاولة إلظهار  برسم 
بأبهى صورها سواء كانت في الريف او 

املدينة. 
*هل هناك لغة بينك وبني الوانك؟ مباذا 

تتحدثان؟
-باعتقادي ان احســاس الفنان باللون، 
األساس بالرســم، وهو ما مييز الفنان، 

ولذلك يجــب ان تكون هنــاك عاقة 
تربطه مع جميــع االلوان ليتناغم مع 
يتمكن من  وبالتالــي  املفضــل  لونه 

توظيفها خلدمة اللوحة.
تأثيــرا ألعمالك على  *هل تلمســني 
الغربي، هل وقعت على لغة  املشاهد 

للتفاهم معه من خال لوحاتك؟
-من خال مشاركاتي في املعارض التي 
أقيمت في كندا، ملســت اهتماما من 
املشــاهد الغربي بأعمالي وما جتسده 

مــن تــراث، فاغتنمت هــذه الفرصة 
بالتراث  الغربــي  املتلقــي  لتعريــف 
العراقي من خال الرموز التراثية التي 
استعملها في لوحاتي، وكان للنواعير 
حصة  واألهوار  والشناشيل  واملساجد 

كبيرة من اإلعجاب. 
* كيف تتواصلني مــع الهم العراقي؟ 

وهل سنشاهد اعمالك في العراق؟
- كل ما يخص بغداد يشغل اهتمامي، 
ولكن ال يرقى الى القدر الذي تشــغله 

املرأة، تتضن كندا العديد من الفنانني 
ونحن  مواهبهــم،  بتنــوع  العراقيني 
نتواصل من خال التجمعات واملعارض 
واملهرجانــات التــي تييهــا اجلالية ، 
حلمي ان أزور بلدي احلبيب يوما ما مع 
لوحاتي، وما يشجعني على ذلك كثرة 
الرسائل التي تصلني، ورغبة االصدقاء 
مبشاهدة لوحاتي في بغداد، وعلى كل 
اترك ذلك للظروف ان سمحت ان شاء 

اهلل.

الصباح الجديد - وكاالت:
افتتــح طاه فــي جنــوب أفريقيا 
مطعمــا مؤقتــا يقــدم وجبــات 
احلشــرات  من  بالكامل  مصنوعة 

ويقول إنها طعام املستقبل.
وقبل أربع سنوات، عندما زار "ماريو 
بارنــارد" تايانــد، شــعر الطاهي 
اجلنــوب أفريقي باالشــمئزاز لدى 
واحلشرات  املشوية  العقارب  تناوله 
املقرمشة بالثوم والتوابل، وقال إنه 
لم يستمتع أبدا بتلك الوجبة، وفقا 

لرويترز.
لكــن التجربة ألهمتــه للبدء في 
صنع وجبــات باحلشــرات، وافتتح 
مطعمــا مؤقتا في كيــب تاون ال 

يقدم سوى وجبات من احلشرات.

وأطلــق "بارنــارد" علــى املطعم 
اسم "جتربة احلشــرات"، وهو األول 
من نوعه في جنــوب أفريقيا الذي 

يقدم وجبــات مصنوعة فقط من 
احلشــرات، برغم أن تلــك املطاعم 
تنتشر بنحو متزايد في العديد من 

الدول حول العالم.
وقال "مع زيادة عدد ســكان العالم 
الزراعية، فإن  الرقعــة  ومع تقلص 
األمــر ال يتطلب ســوى مســاحة 
صغيــرة جــدا مــن األرض وكمية 
الكثير  املاء لتربية  صغيرة جدا من 
من احلشرات. هذا بالتأكيد أمر جيد 
للبيئة. وهذا هو طعام املستقبل".

والزراعة  األغذيــة  منظمة  وتقول 
التابعة لألمم املتحدة )فاو( إنه يوجد 
أكثــر من 1900 نوع من احلشــرات 

التي ميكن أكلها.
التي  األطعمــة  العلماء  ووصــف 
تعتمد على احلشــرات بأنها طعام 
بالبروتني  غني  ورخيص  مســتدام 

واأللياف واملعادن.

أول مطعم يقدم وجبات من الحشرات 

التشكيلية ليلى نورس: لست بعيدة 
عن معاناة المرأة في بالدي

التشكيلية ليلى نورس مع إحدى لوحاتها

الصباح الجديد - وكاالت:
متكنت ســيارة "بوغاتي" بنســختها األخيــرة واملعدلة، 
"تشــيرون"، من تقيق ســرعة غير مســبوقة في تاريخ 

صناعة السيارات، حيث تخطت الـ 489 كم/سا.
ومتكنت السيارة اخلارقة من الوصول إلى تلك السرعة على 
حلبة اختبارية لشركة "فولكس فاغن" في أملانيا، في حني 

تبنى برنامج "توب جير" الشهير تغطية احلدث بالكامل.
 ،Dallara Automobili ،ومت تكليــف الشــركة اإليطاليــة
بتصميــم وإنشــاء هيــكل "تشــيرون"، ومجموعتهــا 
اإليروديناميكيــة، فــي حني صنعت شــركة "ميشــان" 
مجموعة إطارات خاصة، Pilot Cup 2، ميكنها الدوران 4،100 

مرة في الدقيقة. 
كما ذكر برنامج "توب جير" أن محرك السيارة قد استعمل 
ألول مرة في هذه التجربة التاريخية، حيث تبلغ سعته 8.0 
لتر، وفيه 16 أســطوانة، W16، في حني أكد رئيس شــركة 
"بوغاتي"، ســتيفان وينكلمــان، أنه لم تصل أي ســيارة 

منافسة في العالم إلى هذه السرعة من قبل.
اجلدير بالذكر أن الشركة اإليطالية العريقة لم تعلن بعد، 
فيما إذا كانت تنوي تصنيع هذه الســيارة املعدلة وبيعها 

على نطاق واسع، او حتى عن نية مقبلة لتصنيعها.

الصباح الجديد - وكاالت:
اقتنص فيلم "اجلوكر"، للمخرج تود فيليبس، جائزة األسد 

الذهبي في مهرجان فينيسيا السينمائي.
وعند تسلمه اجلائزة، شــكر مخرج الفيلم، تود فيليبس، 
الشــركة املنتجــة "وارنر براذرز" وشــركة "دي ســي" 
للقصص الهزلية، كما شــكر بطلــه، املمثل األميركي 

واكني فينيكس، على ثقته به.
ويعرض واكني فينيكــس مع اخملرج ترد فيليبس، في فيلم 
"اجلوكر"، رؤيتهما اخلاصة، لشــخصية أشــهر شرير في 

عالم مجات "الكوميكس"، وألد أعداء "بامتان".
وحصل املمثل اإليطالي لوكا مارينيللي، في ختام مهرجان 
فينيسيا الســينمائي الـ 76، على جائزة أفضل ممثل، عن 
جتسيده شــخصية كاتب فقير طموح في فيلم "مارتن 

إيدن".
واقتنصت املمثلة الفرنسية، أريان اسكاريد، جائزة أفضل 
ممثلة عن دورها في فيلم "جلوريا موندي"، الذي لعبت فيه 

دور أم تعيسة جتاهد ملساعدة عائلتها املتعثرة ماليا.
وفاز فيلم "آن أوفيســر آند ســباي" )جندي وجاســوس( 

للمخرج رومان بوالنسكي بجائزة األسد الفضي.

489 سرعة تاريخية 
لسيارة بوغاتي

"الجوكر" يقتنص األسد الذهبي 
في مهرجان فينيسيا السينمائي

الصباح الجديد - وكاالت:
نــّددت النجمــة بينيلوبــي كروز 
التعبير  حريــة  علــى  بتضييــق 
في كوبــا، خال مشــاركتها في 
مهرجــان البندقية الســينمائي 
فيلمها  وقبــل عــرض  الدولــي، 
املســتوحى   ،"Wasp Network"
من قصة حقيقية لشــبكة من 
مدينة  في  الكوبيني  اجلواســيس 
ميامــي األميركيــة. وقالت كروز: 

"لم أشــعر بانفتــاح كبير فيما 
يتعلق بحرية التعبير واإلفصاح عن 
املشاعر في كوبا، إنه أمر يقلقني، 
ألنني أجد أنه حان الوقت في العام 
2019، كي يعّبر الناس عن آرائهم 
بكل حرية في جميع أنحاء العالم. 
الكوبيني  أنها وجــدت  وأضافــت 
"رائعني" خال إقامتها في اجلزيرة، 
بقلب  "يتحّلون  أنهم  إلى  مشيرة 
كبيــر وقيم وتواضــع". بينيلوبي 

كروز فنانة أميركية من أصل 
اســباني، شــاركت في عدة 
وفازت  بطولية  بــأدوار  أفام 
بدور  ممثلة  أفضل  بأوســكار 
"فيكي  فيلم  في  مســاعد 
كريستينا برشلونة" )2008). 
قراصنة  أفامهــا،  أشــهر 
بحار  الكاريبي بجزئيــه: في 
غريبة )2011( وسماء الفانيا 

.(2001(

بينيلوبي كروز تنّدد بالتضييق 
على حرية التعبير في كوبا

الصباح الجديد - وكاالت:
أزاحــت شــركة "ســوني" اليابانية، 
الستار عن نسخة خاصة من مشغلها 
الشهير للموسيقى، "ووكمان"، الذي 
ســتطرحه في األسواق مبناسبة مرور 

40 عاما على إصداره.
وسيركز اإلصدار اجلديد من "ووكمان" 
)NW-A100TPS( علــى النوســتاجليا 
واحلنني إلى املاضي، إذ أن غطاءه يحمل 
تكرميا ألول جهــاز "ووكمان" طرح في 
العالــم )NW-A105(، وكان ذلــك في 

عام 1979، بحسب شــبكة "سي إن 
إن" األميركية.

وبينمــا يحمــل ســطح "ووكمان" 
اجلديد غطاء جهاز تشــغيل أشرطة 
رقميا  ســيكون  فإنــه  الكاســيت، 
%100، ويعمل بنظام تشغيل  بنسبة 

"أندرويد".
وجــاء إعــان "ســوني" عــن أحدث 
طــرازات "ووكمــان"، خــال معرض 
"IFA" الســنوي الرائد في مجال جتارة 

اإللكترونيات االستهاكية في برلني.

وبالنســبة للخصائص وامليزات، 
فإن جهاز "ووكمان" اجلديد مزود 
 S-Master" مبضخم صوت رقمي

HX"، من أجل منــح صوت عالي 
وكذلك  التشــويش،  وتقليل  الدقة 

معالج "DSEE HX" لتحسني الصوت 
املضغــوط، وحتى معالج فينيل، ملنح 

املســارات الرقميــة طابع 
ت  نا ا ســطو أ
لفينيــل  ا

العتيقة.

الصباح الجديد - وكاالت:
األميركي،  الرئيــس  ابنة  قامت 
إيفانــكا ترامب، ومستشــارته 
اخلاصــة، بالرقص مع املارة بأحد 
باراغــواي، ضمن  األســواق في 

جولتها في أميركا اجلنوبية.
وظهــرت إيفانكا وهــي ترقص 
مع إحــدى الســيدات، وتؤديان 
معــا رقصــة تراثيــة. حيــث 

للســيدة  إيفانكا  اســتجابت 
تتراقص على  وبدأت  الفور،  على 
أنغام املوســيقى أمام عدد من 
املســؤولني. وخــال زيارتها إلى 
باراغواي، التقــت إيفانكا رئيس 
وأعلنت  بينيتــز،  ماريو  البــاد، 
التزامهــا بــرأس مــال إضافي، 
دوالر، لصندوق  500 مليون  قدره 
في  األعمال  ســيدات  ملساعدة 

املنطقة.
وتهــدف رحلــة إيفانكا 

ترامــب إلــى الترويج 
ملبــادرة البيت األبيض 
التمكني  أجــل  مــن 
للمــرأة،  االقتصــادي 
توقفــني  وشــملت 
األرجنتني  في  سابقني 

وكولومبيا.

 إيفانكا ترامب ترقص 
في أحد اسواق باراغواي

اصدار خاص لمشغل الموسيقى 
وولكمان من "سوني"
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