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بغداد ـ الصباح الجديد:
جدد رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، 
من  مســيرة  طائرات  انطالق  نفيه 
السبت  قصفت  العراقية،  األراضي 
املاضــي، منشــأتني نفطيتني في 
اململكــة العربية الســعودية، في 
اتصــال هاتفــي تلقــاه مــن وزير 
بومبيو  مايك  األميركــي  اخلارجية 
ليل األحــد، أخبره فيــه األخير ان 
لــدى الواليات املتحــدة األميركية 
" معلومــات تؤكد بيــان احلكومة 
العراقيــة فــي عــدم اســتخدام 

اراضيها في تنفيذ هذا الهجوم"
واكد بيــان صدر عــن مكتب عبد 
املهــدي امس االثنني تنــاول ابرز ما 

بحثاه في االتصال الهاتفي.
وقــال املكتب في البيان الذي تلقت 
الصبــاح اجلديــد نســخة منه ان 
"رئيــس مجلس الــوزراء عادل عبد 
املهــدي تلقى، ليلة امــس االثنني، 
اتصــاال هاتفيا من وزيــر اخلارجية 
االمريكي مايــك بومبيو"، مبينا ان 
"اجلانبني تناوال اللقاءات املرتقبة بني 

املسؤولني في البلدين". 
الضربات  بحــث  "جرى  انه  واضاف 
لهــا  تعرضــت  التــي  االخيــرة 
ان  الــى  مشــيرا  الســعودية"، 

"الطرفني قيما موقفهما من األزمة 
الراهنــة واتفقا علــى التعاون في 

تبادل املعلومات". 
االتصال  املهدي خالل  عبد  وشــدد 
العراق هي احلفاظ  ان مهمة  "على 
على أمنــه واســتقراره وجتنب اية 
خطــوة للتصعيــد وعلــى منــع 
أية دولة  اراضيه ضــد  اســتخدام 
صديقة"،  او  اوشــقيقة  مجــاورة 
موضحــا ان "العــراق بسياســته 
لتفكيك  ايجابي  دور  للعب  يسعى 
االزمات والصراعات التي تعيشــها 
املنطقــة وإبعاد شــبح احلرب عن 
وابتعــاده عن  واملنطقــة  العــراق 

سياسة احملاور". 
اخلارجية  وزيــر  أكــد  من جهتــه، 
االمريكي ان "املعلومات التي لديهم 
في  العراقية  احلكومــة  بيان  تؤكد 
عدم اســتخدام اراضيها في تنفيذ 

هذا الهجوم". 
وكانت نفــت احلكومة أمس االحد، 
ملهاجمة  البالد  أراضي  اســتخدام 
منشآت نفطّية سعودّية بالطائرات 
املُسّيرة، مؤكدة التزامها الدستوري 
مبنع استخدام أراضيه للعدوان على 

"جواره وأشقائه وأصدقائه". 
تتمة ص2

عبد المهدي يجدد نفيه انطالق الطائرات
التي هاجمت السعودية من البالد وبومبيو يؤيد

عبد املهدي وبومبيو في لقاء سابق "ارشيف"

a

الصباح الجديد - متابعة:

دان وزير اخلارجية القطري، محمد 
بن عبــد الرحمن، في تغريدة على 
حسابه الشــخصي في "تويتر"، 
امــس االثنــني، الهجمــات التي 
تعرضــت لها منشــآت شــركة 
"أرامكو" النفطية في السعودية 
قبل يومــني.، فيمــا أحدثت تلك 
الهجمات هزة كبيرة في األسواق 

العاملية.
فــي  القطــري  الوزيــر  وكتــب 
التغريدة: "نديــن الهجمات على 
املرافــق احليوية واملدنيــة وآخرها 
"احلروب  بإيقاف  مطالبا  البقيق"، 
والصراعات" إلــى جانب "تكاتف 
اجلماعي  األمــن  لتحقيق  اجلهود 

املشترك في املنطقة".
املســتجدات، هبطت  آخــر  وفي 
األســهم األوروبيــة بعــد أربــع 
املكاسب،  من  متتالية  جلســات 

إذ تراجع إقبال املســتثمرين على 
على  هجمــات  بســبب  اخملاطرة 
منشــآت ســعودية للنفط اخلام 

وبيانات ضعيفة من الصني.
ُشنت  التي  الهجمات  وتســببت 

يوم  مسيرة  طائرات  باســتخدام 
السبت املاضي في خفض إمدادات 
النفط العاملية بأكثر من خمسة 
باملئة، مما رفع أسعار اخلام مبا يصل 
إلى 19 باملئة ودفع مؤشــر النفط 

والغاز لالرتفاع ثالثة باملئة.
وانخفضت أسهم قطاع الطيران، 
إذ نزلت أســهم رايان إير القابضة 
وإير فرانس وإيزي جــت بأكثر من 

أربعة باملئة.

وأظهــرت بيانات تعمــق التباطؤ 
أغسطس  في  للصني  االقتصادي 
آب، إذ منا اإلنتاج الصناعي بأضعف 
وتيرة في 17 عامــا ونصف العام 
في ظل تزايد الضغط التجاري من 
الطلب  وتراجع  املتحــدة  الواليات 

احمللي.
ونزل املؤشر ستوكس 600 األوروبي 
األســهم  تراجع  مع  باملئــة،   0.5
األملانية احلساسة لقضايا التجارة 

0.6 باملئة.
وســجل املؤشر فايننشــال تاميز 
اخلســائر،  أقــل  100البريطانــي 
مدعوما  باملئــة،   0.07 تراجــع  إذ 
بارتفاع في أسهم شركتي النفط 

الكبيرتني بي.بي وشل.
بقاء  واقتصاديون  مراقبون  ويرجح 
اســواق االعمال والتجارة واألوراق 
املالية قلقة، اثــر اعالن املدة التي 
للعــودة  الســعودية  حتتاجهــا 
مبنشــآتها النفطية الى ما كانت 
عليــه، اذ أفادت وكالة روتيرز امس 

بأن عودة شــركة أرامكو بالكامل 
إلى إنتاج النفط بكميات طبيعية 
رمبا تستغرق أســابيع وليس اياما 
عقــب الهجوم عليهــا بطائرات 

مسيرة.
ونقلــت الوكالــة عــن مصدرين 
مطلعني قولهما، إن عودة الشركة 
بالكامل إلى إنتاج النفط بكميات 
طبيعية ”رمبا تســتغرق أشــهرا“ 
وذلك بعد هجمات على منشــآت 
بأكثر  اململكة  إنتاج  نفط قلصت 
من النصف. وقــال أحد املصدرين 

”ما زال )الوضع( سيئا“.
وكانت الوكالة ذكرت، امس األحد، 
أن صــادرات الســعودية من اخلام 
ستســتمر كاملعتاد هذا األسبوع 
باخملزونات  اململكة  اســتعانة  مع 
املودعــة فــي منشــآت التخزين 
الكبيــرة لديها، لكنــه قد يتعني 
الصادرات في  أرامكو خفض  على 
التوقف في  إذا استمر  وقت الحق 

اإلنتاج لفترة طويلة.

تقريـر

أسهم أوروبا تهبط جراء قصف أرامكو
وعودتها الى كامل اإلنتاج تحتاج وقتا ليس قليال 

قطر تدين الهجوم 

بغداد - وعد الشمري:
كشــف تيار احلكمة بزعامة عمار 
احلكيــم، أمس االثنــني، عن قرب 
املعارضة في  نواة  الرسمي  اإلعالن 
مجلس النــواب، مؤكداً أن اجلبهة 
ينتمون  نائبــاً  أربعني  تتألف مــن 
اإلصالح  حتالــف  فــي  قــوى  إلى 
واألعمــار، فيما حتدث عن ســعيه 
لطرح نفســه بديالً عن احلكومة، 

وراهن علــى قدرته في إدارة الدولة 
ومعاجلة اخلّلل في أداء مؤسســات 

الدولة 
وقال عضو املكتب التنفيذي للتيار 
علي اخلفاجــي، إن "احلكمة بصدد 
جبهة  نــواة  عن  رســمياً  اإلعالن 
النواب خالل  املعارضة في مجلس 
األيــام املقبلة، وقد جــرت حوارات 

موسعة متهيداً لذلك".

وأضاف اخلفاجــي، في تصريح إلى 
"الصباح اجلديــد"، أن "اجلبهة في 
بداية األمر ستتكون من أربعني نائباً 
تيار احلكمة،  إلى  ينتمون  نصفهم 
والبقية من قوى سياســية أخرى 
ومن شتى االنتماءات السياسية".

وأوضــح، أن "جزء كبيــر من قوى 
متعاونون  واألعمار  اإلصالح  حتالف 
كثيراً معنا، ولديهم حماس واضح 

املعارضة،  جبهــة  إلى  باالنضمام 
التي ستكون عابرة للطائفية".

وزاد اخلفاجــي، أن "عــدد الذيــن 
يشــكلون نواة املعارضة ال يشكل 
حتديــاً كبيراً بالنســبة إلينا بقدر 
التي نعتزم تشكيلها،  أداء اجلبهة 
وإمكانيــة تقــومي األداء احلكومي 

على وفق اخليارات الدستورية".
تتمة ص2

بغداد – الصباح اجلديد
أعلنت وزارة النفط العراقية أمس 
االثنــني توقيعها مذكــرة املباديء 
جزيرة  النشاء  هولندية  مع شركة 
صناعيــة في امليــاه االقليمة في 
املشــروع من  ان  البصــرة، مبينة 
شانه إضافة طاقة خزنية مقدارها 
6 مليون برميل وطاقة تصديرية 3 

مليون برميل باليوم.

وقــال وزير النفط ثامــر الغضبان 
اجلديد  الصبــاح  تلقت  بيــان  في 
نســخة منه امس،  ان "شــركة 
نفط البصرة التابعة للوزارة وقعت 
مذكرة املبادئ و شركة بوسكاليس 
الهولندية اخلاصة بانشــاء اجلزيرة 
في  االقليمية  املياه  في  الصناعية 

اخلليج العربي". 
وأضاف الغضبان ان "املشــروع من 

شــأنه اضافة طاقــة خزنية اكثر 
من 6 مليون برميــل باليوم، فضال 
عــن اضافــة طاقــة تصديرية 3 
الطاقة  الى  باليــوم  مليون برميل 
التصديرية احلالية"، مشيرا الى ان 
"املشروع يعد من املشاريع احليوية 
الوزارة  التي تقوم  والســتراتيجية 
بتنفيذها لتنمية االقتصاد الوطني 
املاليــة للخزينة  االيــرادات  وزيادة 

ان  الغضبــان  وتابــع  االحتاديــة". 
موافقة  استحصال  وبعد  "الوزارة 
مجلس الــوزراء تعمل على تنفيذ 
في  صناعية  جزيرة  انشاء  مشروع 
يهدف  اخلليج،  في  االقليمية  املياه 
التصديرية  العراق  زيادة قدرات  الى 
واخلزنية، ويعد من املشاريع الواعدة 

في القطاع النفطي". 
تتمة ص2

الحكمة يقترب من إعالن "نواة المعارضة البرلمانية" 
بعضوية 40 نائبًا

النفط تباشر تنفيذ انشاء جزيرة صناعية في المياه 
اإلقليمية بتوقيع مذكرة مع شركة هولندية

يعتزم طرح نفسه بدياًل عن قوى المواالة في إدارة الدولة الضافة طاقة خزنية 6 ماليين برميل وتصديرية 3 ماليين يوميا 

العراق يسعى الى شراكة اجنبية
6في حقل المنصورية في ديالى عضو كردي في البرلمان: حكومة اإلقليم لن 

2تسلم النفط الى بغداد وينتظرنا مأزق جديد 

بغداد - الصباح الجديد:
لالحتــاد  العــام  األمــني  كشــف 
اإلســالمي لتركمان العراق جاسم 
محمــد جعفــر، أن رئيــس الوزراء 
عــادل عبــد املهــدي ابلــغ الكرد 
محافظ  ملنصب  مرشحهم  برفض 
كركــوك، مؤكدا أن عبد املهدي لم 
يقــدم أي تنازل للكــرد بخصوص 

كركوك.
وقال جعفــر في تصريحات متلفزة 
تابعتها الصبــاح اجلديد، إن "رئيس 
الوزراء عادل عبد املهدي ابلغ الكرد 
رفضــه تأييد مرشــحهم ملنصب 
محافــظ كركوك ألنــه لم يحظ 
كركوك"،  مكونــات  باقــي  بتأييد 

مشيرا إلى أن "رفض الترشيح كان 
رسالة مهمة".

املهدي  "عبــد  أن  وأضاف جعفــر، 
لــم يقــدم اي تنازل للكرد بشــأن 
كركوك"، الفتا إلى أن "اعادة  قوات 
البيشمركة إلى محافظة كركوك 

امر مستبعد".
وكان احلزبان الكرديان االحتاد الوطني 
والدميقراطي قــد اعلنا في 11 متوز 
عن توصلهما الى اتفاق لترشــيح 
"طيب جبار امني" ملنصب محافظ 
للتفاوض  كركوك وتشــكيل جلنة 
احملافظة  في  االخــرى  املكونات  مع 
واحلكومة االحتادية في بغداد بشأن 
تقاسم وتوزيع املناصب في كركوك.

بغداد ـ الصباح الجديد:
النيابية  الصحة  جلنة  رئيس  اعلن 
الوزراء  رئيس  رفض  اجلبوري،  قتيبة 
عــادل عبد املهدي اســتقالة وزير 

الصحة عالء العلوان.
تابعته  وقال اجلبوري فــي تصريح 
"رئيــس  إن  اجلديــد"،  "الصبــاح 
الــوزراء عادل عبد املهدي لم يقبل 
استقالة وزير الصحة عالء العلوان 
ومنحــه إجازة مفتوحــة"، مبينا 

أن "اســتقالة العلوان هي الثالثة 
بســبب  منصبه  تســلمه  خالل 

تعرضه لضغوط".
وأضاف "طالبنا رئيس الوزراء بعدم 
قبول االستقالة لكن وزير الصحة 
نشرها عبر مواقع التواصل"، الفتا 
السياســية  "التدخالت  أن  إلــى 
على  مهيمنة  احلزبيــة  واملصالح 

احلكومة وتتدخل بعملها".
تتمة ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
اطلقــت هيئــة النزاهــة امس 
االثنني، فعاليات أســبوع النزاهة 
الوطنــي، فيما دعــا خالل احلفل 
ممثل منظمــات اجملتمع املدني في 
اجمللس االعلى ملكافحة الفســاد 
الغاء  عدم  الى  ياســني  ســعيد 

مكاتب املفتشني العموميني.
تلقت  بيــان  الهيئة في  وقالــت 
"الصباح اجلديد " نســخة منه: 
أسبوع  فعاليات  اليوم  "اِنطلقت 
ُمُه  النزاهــة الوطني الــذي تُنظِّ

ة  دائرة التعليــم والعالقات العامَّ
في هيــأة النزاهــة بالتعاون مع 
في  العموميِّني  املُفتِّشني  مكاتب 

سات الدولة كافة". ُمؤسَّ
واضافت أن "الهــدف إبراز إجنازات 
الوطنيَّــة  الرقابيَّــة  األجهــزة 
االحتفاليات  مــن  كرنفــاٍل  عبر 
والندوات وامللتقيات وورش العمل 
وغيرها من النشــاطات التوعويَّة 
تلك  عمــوم  في  ســُتعَقُد  التي 

سات والوزارات". املُؤسَّ
تتمة ص2

رئيس الوزراء يبلغ الكرد رفضه تأييد 
مرشحهم لمنصب محافظ كركوك 

رئيس الوزراء لم يقبل استقالة 
وزير الصحة.. وخبير قانوني:

ال حق له في الرفض

النزاهة تطلق فعاليات أسبوعها 
الوطني ودعوة للتريث بإلغاء 
مكاتب المفتشين العموميين

بغداد- الصباح الجديد:
العليا  االحتادية  احملكمــة  ردت 
طلباً ضد رئيس مجلس الوزراء 
إلقالته  العبادي  حيدر  السابق 

من عضوية مجلس النواب.
الرســمي  املتحــدث  وقــال 
الســاموك  إياس  للمحكمة 
العليا  االحتاديــة  "احملكمة  إن 
عقــدت جلســتها برئاســة 
احملمــود  مدحــت  القاضــي 
االعضاء  القضــاة  وحضــور 

كافة".
وتابــع أن "احملكمــة نظــرت 
دعوى وجــدت فيها أن املدعي 
وبواســطة وكياله قــد ادعى 
بأنــه قد ترشــح عــن كتلة 
مجلس  النتخابــات  النصــر 
2018 وبعد اعالن  النواب لعام 
النتائج مــن املفوضية العليا 
وجد  لالنتخابات،  املســتقلة 
وجود مخالفــات فيها نتيجة 
عملية  في  والتزويــر  التالعب 
العــد والفــرز اليــدوي وعدم 
تطابــق نتيجتها مــع نتيجة 
االلكترونــي  والفــرز  العــد  
برغم ادعــاء املفوضية بخالف 

ذلك وقد طلــب احلكم بإعادة 
االنتخابية  أصواته  احتســاب 

وكونه مرشحاً فائزاً".
وأضاف الســاموك أن "املدعي 
حيــدر  )النائــب(  أن  ادعــى 
يؤدِ  العبــادي لم  جواد كاظم 
خــالل  الدســتورية  اليمــني 
األول  الفصل  جلسات  انعقاد 
التشــريعي جمللــس النــواب 
للــدورة احلالية، كمــا توجب 
بذلك الفقــرة )ثانياً( من املادة 
)4( من قانــون مجلس النواب 
)13( لسنة  وتشــكيالته رقم 
2018، وكذلــك مــا توجبــه 
الفقرة )اوالً( من املادة )10( من 
بأداء  تلزم  القانون حيــث  ذات 
اليمني الدستورية في اجللسة 

األولى للمجلس".
 ولفت إلــى أن "املدعي طلب 
النواب  بإلــزام مجلس  احلكم 
)النائب(  بإقالة وإنهاء عضوية 
الى ما  حيدر العبادي مستنداً 
تقدم والى الفقــرة )ثالثاً( من 
)11( مــن قانون مجلس  املادة 

النواب وتشكيالته..
تتمة ص2

المحكمة االتحادية ترفض اقصاء 
العبادي من مجلس النّواب

في آخر المستجدات قال التحالف العربي انها لم تقلع من اليمن..

بغداد ـ الصباح الجديد: 
ان  العبيدي  النائــب خالــد  قال 
مافيات الفســاد هــي من تقود 

البالد، وان احلكومة عاجزة ازاءها
وذكر العبيدي فــي بيان اطلعت 
الصبــاح اجلديــد على نســخة 

منه: "تثبت رسالة استقالة وزير 
الصحــة الدكتور عــالء العلوان 
املعــروف مبهنيتــه وحرصه على 
املتردي  الصحي  بالواقع  النهوض 
فــي العراق، إن مافيات الفســاد 
هي  والكومشنات  والسمســرة 

التــي تقود البــالد، وإن احلكومة 
عاجزة عن حماية وزرائها من هذه 
التــي اصبحت كلمتها  املافيات 
هي العليا وكلمة القادة واالداريني 
احلريصني علــى خدمة العراقيني 

هي السفلى".

وأكد "شــخصيا، سأصوت ضد 
اذا  العلــوان  الدكتور  اســتقالة 
مامت طــرح موضوعه في مجلس 
النــواب وسأســعى الــى اقناع 
النواب للعمل على اقالة كل من 
الصحة  وزير  امام  العراقيل  وضع 

اداء واجبــه وتعهده  ملنعه مــن 
خلدمة شعبه".

عن  النائبة  طالبت  السياق،  وفي 
ائتالف النصر ندى شــاكر جودت، 
امس االثنني، رئيــس الوزراء عادل 
عبــد املهــدي بتشــكيل خلية 

وزارة  فــي  الفســاد  ملكافحــة 
الوزارة  ان  الى  الصحة، مشــيرة 
سجلت مستشفيات وهمية في 
سابقة غير مســجلة في تاريخ 

البالد.
تتمة ص2

العبيدي: مافيات الفساد تقود البالد والحكومة عاجزة عن حماية وزرائها
نائبة تطالب عبد المهدي بكشف حقيقة المستشفيات الفضائية وإعادة وزير الصحة
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عبد املهدي يجدد نفيه انطالق 
الطائرات التي هاجمت السعودية من 

البالد وبومبيو يؤيد
وأفادت شبكة »ســي إن إن« األمريكية 
اإلخباريــة، في وقت ســابق مــن يوم 
امس، بــأن االعتــداء الذي اســتهدف 
أمس معملني كبيرين تابعني لشــركة 
»أرامكو« في اململكة السعودية وتبنته 
جماعــة احلوثيــني اليمنيــة »نفذ من 

العراق«. 
كما أشار وزير اخلارجية األمريكي مايك 
بومبيو على »تويتــر« إلى غياب أي أدلة 
على أن الهجوم الذي استهدف املعملني 
في محافظة بقيق وهجرة خريص نفذ 

من اليمن. 
كمــا أكــدت صحيفة »وول ســتريت 
جورنال« أن خبراء ســعوديني وأمريكيني 
يحققون في احتمال استخدام صواريخ 
كروز فــي الهجوم أطلقت من العراق أو 

إيران. 
وفــي آخر املســتجدات بشــأن قصف 
السعودية، اكد التحالف العربي بقيادة 
الســعودية، ان الطائــرات التي نفذت 

القصف لم تنطلق من اليمن.
وقال املتحدث الرســمي باســم قوات 
التحالــف، العقيد الركن تركي املالكي 
خالل مؤمتر صحفي عقد امس االثنني، إن 
احلوثية  املسيرة  الطائرات  مصدر إطالق 
لم يكن اليمن، مؤكــدا أن التحقيقات 

جارية للكشف عن مصدر إطالقها.
وعزز خبر اختراق طائرة مســيرة أجواء 
الكويت فجر الســبت املاضي وحتليقها 
فوق قصر األميــر الفرضية القائلة بأن 
الهجــوم على معملــي »أرامكو« كان 
انطالقا من شــمال اململكة وليس من 

اليمن.
وكانت صحيفة »الرأي« الكويتية نقلت 
عــن مصادر أمنية تأكيدهــا أن »طائرة 
مســيرة من النوع الكبير، يصل طولها 
إلــى نحو 3 أمتــار وحجمهــا بحجم 
ســيارة صغيرة، حامت فوق دار ســلوى 
)قصر األمير( لفترة، مشعلة كشافاتها 

األمامية ثم غادرت«.
وأضافــت أن الطائرة التــي هبطت إلى 
ارتفاع 250 مترا »قدمت من جهة البحر، 
واقتربت من شاطئ البدع، حيث فتحت 
الكشــاف األمامي ملــدة دقيقة واحدة، 
وبعد ذلك حامت فوق قصر دار ســلوى 
وعادت إلــى دوار البدع ثــم اجتهت إلى 

داخل مدينة الكويت«.
لألجواء  املسيرة  الطائرة  اختراق  وتزامن 
الكويتيــة مــع توقيت االعتــداء على 
مســارها  أن  كما  »أرامكــو«،  معملي 
يرجح فرضيــة ثانية تقول بأن الطائرات 
املسيرة ذاتها، قدمت من البحر واجتهت 

جنوبا.
وتعرضت اململكة العربية الســعودية، 

فــي الســبت املاضي، لهجوم واســع 
استهدف منشــأتني نفطيتني لشركة 
وهما  البالد،  العمالقة شرقي  »أرامكو« 
مصفاة بقيــق لتكريــر النفط وحقل 

هجرة خريص بـ 10 طائرات مسيرة.
وأعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز 
بن سلمان، أن الهجوم أسفر عن توقف 
إنتاج 5.7 ماليــني برميل نفط يوميا، مما 
يتجاوز نســبة %50 من هذا املعدل في 
إيران  املتحدة  الواليــات  واتهمت  البالد، 
بالوقــوف وراء الهجوم، األمر الذي نفته 

احلكومة اإليرانية بشدة.

العبيدي: مافيات الفساد تقود البالد 
واحلكومة عاجزة عن حماية وزرائها

وقالت جودت في تصريح تابعته الصباح 
اجلديد، إن » استقالة وزير الصحة عالء 
العلواني كشــف عن الكثير من قضايا 
الفساد وكان على رئيس الوزراء تشكيل 
خلية في الوزارة من اجل اخراج مافيات 

الفساد واعادة الوزير اليها«.
واضافــت ان »الرضوخ لتلــك املافيات 
واالكتفاء برفض االســتقالة غير كاف 
وبحاجة الى اجــراءات جريئة قادرة على 

معاجلة املوقف«.
واوضحت جودت، ان »ملف فساد الوزارة 
جتاوز اخلطوط احلمراء حيث مت تســجيل 
مستشــفيات فضائية كاملة مبقراتها 
الغيــر متواجدين  الوهميــة وكوادرها 
فضال عن فســاد في شــراء اللقاحات 
واالدوية واالجهزة الطبية والعشرات من 

امللفات«.

رئيس الوزراء لم يقبل استقالة وزير 
الصحة.. وخبير قانوني:

ال حق له في الرفض
وجتــدر اإلشــارة هنا الى ان هــذه ثالث 
استقالة يتقدم بها العلوان، اذ سبق وان 
اصــدرت وزارة الصحة والبيئة توضيحاً 
في التاســع عشر من آذار املاضي بشأن 
االستقالة الثانية جاء فيه:«  أّنه سبق 
أن تقّدم الوزير بإستقالته – وهي األولى - 
إلى رئيس الوزراء منذ شهٍر مضى بسبب 
ضغوط غير منصفة وجتاوزاٍت وتدّخالٍت 
ســافرٍة في عمله وعقباٍت مستمرة ال 
تزاُل توضع لتمنعه من املضّي في تنفيذ 
الرؤية وخارطة الطريق واإلدارة الرشيدة 
والشّفافة التي متّ اعتمادها والعمل بها 
خالل هــذه الفترة القصيــرة للنهوض 
بالواقــع الصحي والبيئي ، وأشــار إلى 
أّن رئيــس الوزراء وعدد مــن قادة القوى 
السياســية طالبوه بالبقاء واالستمرار 

في النهج الذي وضعه.
وفي السياق، أكد اخلبير القانوني طارق 
حرب، أن أي استقالة يتقدم بها وزير ما 
ستكون نافذة، وال يحق لرئيس الوزراء أو 
مجلســي الوزراء والنواب رفضها، فيما 

أكــد أن صفة وزير الصحة املســتقيل 
عالء علوان حالياً، هي وزير سابق والميكن 
اســتجواب أي وزير بصفتــه وزيراً بعد 

استقالته.
وقــال حرب فــي تصريحــات صحفية 
تابعتها الصباح اجلديد، إن »اســتقالة 
وزير الصحة عالء علوان نافذة وال توجد 
صالحيــة دســتورية أو قانونية لرئيس 
الوزراء أو مجلســي الوزاراء والنواب في 

رفض االستقالة«.
وأضاف أنه »لم مينح الدســتور والنظام 
القانوني العراقي مبا فيه نظام مجلس 
الوزراء رقم 2 لسنة 2019 وقانون مجلس 
النواب ونظامه الداخلي صالحية رفض 
أن »ذلك يؤكده  الوزير«، مبينا  استقالة 
قانون اخلدمــة املدنية اخلاص باملوظفني 
الذي خال من صالحية رفض االستقالة 
أو عدم قبولها وتعتبر االستقالة نافذة 
مبجرد تقدميها وأخذها وارداً في ســجل 
الواردة اخلاص بالوزارة أو ســجل األمانة 

العامة جمللس الوزراء”.

النزاهة تطلق فعاليات أسبوعها 
الوطني ودعوة للتريث بإلغاء مكاتب 

املفتشني العموميني
وقال رئيس الهيئة صالح نوري خلف، في 
كلمته التي نقلها البيان إن »مكافحة 
تَُعدُّ مســؤوليًَّة مشتركًة بني  الفساد 
ســات  األجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة وُمؤسَّ
مات اجملتمع  الدولة األخرى وكذلك ُمنظَّ
املدنــيِّ والفعاليــات املدنيَّــة اآلخرى«، 
داً على »ضرورة أن يفهم اجلميع أن  ُمشدِّ
ة تكليٌف وأمانٌة وليست  الوظيفة العامَّ

تشريفاً أو امتيازاً«.
وبني ان »من يؤمن بذلك عليه أن يُطبَِّق 
ذلك عملياً على أرض الواقع؛ كي يحتذي 
به اآلخرون«، معبــرا عن »أمله أن تخرج 
هــذه الفعاليَّــة الســنويَّة بتوصياٍت 
عمليَّـــٍة تســهم فــي تطويــر عمل 
املنظومة الرقابيَّــة الوطنيَّة، بعيداً عن 

الشعارات«.
مات  وخــالل الفعاليات دعا مُمثــُل ُمنظَّ
اجملتمــع املدنــيِّ عضو اجمللــس األعلى 
ملكافحــة الفســاد ســعيد ياســني، 
بحســب البيــان مجلس النُّــوَّاب إلى 
ـث بإقــرار قانون إلغــاء مكاتب  »التريُـّ
أنَّ  إلى  ُمنبِّهاً  العموميِّني«،  املُفتِّشــني 
سلبياً  راً  ُمؤشِّ ســتكون  اخلطوة  »تلك 
ه  يُؤثُِّر في ســمعة العــراق الدوليَّة بعدِّ
االتِّفاقيَّة  املُوقَّعة علــى  الــدول  إحدى 
األمميَّة ملكافحة الفساد«.وطالبا ياسني 
بـ«ضــرورة وضع معاييــر دوليٍَّة لقياس 
العموميِّني«،  املُفتِّشــني  مكاتــب  أداء 
الفتاً إلى أنَّ »هنــاك حزمًة من القوانني 
التي تُســِهُم في إجناح جهود مكافحة 
الفســاد يُنتَظُر أن تَُقرُّ من قبل مجلس 

النُّوَّاب«.

النفط تباشر تنفيذ انشاء جزيرة 
صناعية في املياه اإلقليمية بتوقيع 

مذكرة مع شركة هولندية
من جانبه قال مدير عام شــركة نفط 
البصرة احســان عبداجلبار ان »انشــاء 
اجلزيرة الصناعية سيعطي نقلة نوعية 
و مرونة كبيرة في الطاقات التصديرية 
ان  الســيما  اجلنوب،  من  املســتقبلية 
ارتفاع  البصرة في  انتاج شــركة نفط 
مضطــرد، وعليه نعمل علــى مواكبة 
الزيــادة املنتظرة في عمليــات االنتاج 

والتصدير«. 
 Ko de ( مــن جانبه عبر ممثل الشــركة
Blaeij( ان »الشــركة ســتقوم بأعداد 
انشاء  ملشروع  التفصيلية  الدراســات 
اجلزيرة خالل عام واحد ومن ثم املباشرة 
في اعمال التنفيذ التي تستغرق عامني، 
وبذلــك تكون املــددة املقــررة لتنفيذ 

املشروع 3 سنوات«. 
عاصم  الوزارة  باسم  الرسمي  املتحدث 
جهاد اكد ان »اجلزيرة الصناعية في املياه 
االقليمية ستعطي للعراق مرونة عالية 
الناقالت  التصديــر وحتميل  في عملية 
النفطية، فضال عن رفع الطاقة اخلزنية 
الفتا  اجلنوبية«،  للمنافــذ  والتصديرية 
الى ان »املشــروع يتضمن بنــاء جزيرة 
صناعية متكاملة وانشاء مرسى كاسر 
لالمواج ومد انبوبني بحريني وانشــاء 4 
ارصفــة للتحميل مع مجمع ســكني 

ومرافق خدمية أخرى«. 
وتســعى جميع الدول املنتجة للنفط 
الزيادة  مواكبــة  الــى  العــراق  ومنها 
احلاصلة في إنتاجها النفطي من خالل 
إحياء وإعادة البنــى التحتية النفطية 
عبر إنشاء موانئ تصديرية عائمة على 
اخلليج العربي وإنشــاء خزانات بالقرب 

منها إلتاحة اكبر مرونة للتصدير.

احلكمة يقترب من إعالن »نواة 
املعارضة البرملانية« بعضوية 40 نائباً

وشــدد، على أن »قوى املواالة تعاني من 
غياب في البوصلة السياســية، كونها 
ولديها من  النــواب  أداء مجلس  تنتقد 
األعضاء التي متكنها من حتسني العمل 
التشــريعي والرقابي وهــذا دليل على 

تخبط في املواقف«.
»املعارضة  أن  إلــى  اخلفاجــي،  ومضى 
إلى  أيضاً  ســوف تســتند في عملها 
قاعدة شــعبية كبيرة، وال تعتمد فقط 
على الفعاليات السياسية، وأن املؤيدين 
امتعاض كبير  تزايد مستمر وسط  في 

من العمل احلكومي«.
من جانبه ذكــر عضو املكتب التنفيذي 
احلســيني،  محمد  احلكمة  لتيار  األخر 
في حديث إلــى »الصبــاح اجلديد«، إن 
»إعــالن التحول إلــى املعارضة جاء من 

أجل ترســيخ هذا املفهوم في العملية 
تركه مجرد تهديد  السياســية، وعدم 
تلوح بــه الكتل السياســية للضغط 

على احلكومة واحلصول املكاسب«.
وأضاف احلســيني، أن »الســعي خالل 
املرحلــة املقبلة ســيكون لتشــكيل 
مؤسسة معارضة تقّوم األداء احلكومي، 

وتضعه على الطريق الصحيح«.
وأشار، إلى أن »خيار املعارضة ليس دائماً 
بالنســبة إلينا، فقد نتحول إلى املواالة 
2022، لكننا وضعنا  انتخابات عام  بعد 
يشغلوها  أن  اآلخرين  بإمكان  مؤسسة 

بدالً عنا الحقاً«.
أن »املعارضة  وشــدد احلســيني، على 
ميكن أن تطرح نفســها كبديل في حال 
فشــل جناح املواالة فــي تنفيذ املهام 

امللقاة على عاتق السلطة التنفيذية«.
وأكد، أن »تيار احلكمــة اتخذ اخلطوات 
القانونية املناســبة بشأن حتول كتلته 
إلى املعارضــة في ضوء قــرار احملكمة 
االحتاديــة العليــا، وقد ابلغنا رئاســة 

مجلس النواب بهذا الشأن«.
وأورد احلســني، أن »التيــار يفتح أبوابه 
الراغبة  السياسية  القوى  جلميع  اليوم 
بهدف  املعارضــة؛  إلى  االنضمــام  في 
تشــكيل جبهة كبيــرة داخل مجلس 
النواب يشمل عملها اجلانب االجتماعي 

أيضاً«.
واتهــم القيادي فــي احلكمة »قوى في 
املــواالة بتســخير قدراتهــا اإلعالمية 
أجل تشويه  االلكترونية من  وجيوشها 
صــورة املعارضة وإظهارهــا أمام الرأي 
العام بأنها تســعى إلى املناصب وغير 

فّعالة«.
ورأى، أن »هــذه املســاعي لن تســتمر 
طويــالً وســتعجز عن حتقيــق الهدف 
املرجو في املستقبل، والدليل على ذلك 
هو زيادة نقمــة املواطــن العراقي من 
الوضع السياســي واجلهات النافذة في 

احلكومة«.
ويجزم احلســيني، بأن »مؤشراتنا تفيد 
بأن %75 من الشارع العراقي غير مقتنع 
بــاألداء احلكومــي والسياســي، وهذه 
النسبة في زيادة مع اســتمرار الوضع 
احلالي من دون حتســن، وظهور إخفاقات 
إلى  تتعلق مبنح مناصــب عليا  جديدة 
أشــخاص ال تتوافــر فيهم الشــروط 

القانونية واملهنية«.
وذكر، أن »منهاجنا هو الســعي إلقناع 
السياسي  الوضع  الناقم على  اجلمهور 
التي  القــوى  عن  بديالً  وطرح نفســنا 

فشلت في تنفيذ البرامج التنموية«.
وخلص احلسيني بالقول، إن »حراكنا في 
املعارضة ســيتمكن في نهاية املطاف 
من إقناع نســبة كبيرة مــن العراقيني 
املقاطعــني بأننــا البديــل الناجح عن 
الواقــع املزري ونســتطيع إدارة الدولة، 

ومعاجلــة نقاط اخلّلل في مؤسســات 
الدولة«.

يشار إلى تيار احلكمة كان قد أعلن عن 
حتوله إلى جناح املعارضة السياســية 
التنفيذي،  األداء  امتعاضه مــن  نتيجة 
وفيما نفى السعي إلقصاء رئيس الوزراء 
عــادل عبد املهــدي، أعرب عــن عزمه 
املتهمني  الــوزراء  اســتجواب عدد من 

بالفساد، وتوقع إقالتهم.
 

احملكمة االحتادية ترفض اقصاء 
العبادي من مجلس النّواب

التي اعطت للمجلــس صالحية إقالة 
النائب اذا جتــاوزت غياباته من دون عذر 
مشــروع اكثر من ثلث جلسات اجمللس 
في الفصل التشــريعي الواحد بعدما 
قضت الفقرة )رابعــاً( منها بأن تخلف 
النائب عن اداء اليمني الدســتورية بدون 
عذر مشــروع يعــد غياباً عــن حضور 

اجللسة«.
وذكر الســاموك أن »احملكمــة االحتادية 
العليا وجــدت بأن النظر فــي الطلب 
االول للمدعي بإعادة احتســاب أصواته 
االنتخابيــة بداعي وجــود تالعب وتزوير 
في عمليــة االنتخابات وعــدم تطابق 
نتائج العد والفرز اليدوي مع نتائج العد 
والفرز االلكتروني يخرج النظر فيه عن 
اختصاصهــا بهذا الصــدد املنصوص 
عليه في املادة )93( من الدســتور واملادة 

)4( من قانونها رقم )30( لسنة 2005«.
وأكد أن »احملكمة ذهبت إلى أن ما طلبه 
املدعــي بالنســبة لهــذه الفقرة من 
دعواه يكــون النظر فيها من اختصاص 
املفوضية العليا املســتقلة لالنتخابات 
مبوجب املادة )8( مــن قانونها رقم )11( 
لســنة 2007، وإن القــرار الذي تصدره 
يكون  والطعون  الشــكاوى  مبناســبة 
الطعن فيه أمام الهيئة القضائية في 
محكمة التمييز االحتادية اســتناداً الى 

احكام الفقرة )ثامناً( من نفس املادة«.
وأورد الساموك، أن »طلب املدعي بإقالة 
وانهاء عضوية )النائــب( حيدر العبادي 
نتيجة تغيبه عن حضور اجللسات وعدم 
ادائه اليمني الدستورية، وجدت احملكمة 
يســتدعي  ذلك  أن  العليــا  االحتاديــة 
الوصول الى جواب الســؤال اآلتي: وهو 
متى يحــوز الفائــز بانتخابات مجلس 

النواب صفة النائب؟«.
ونوه إلــى ان »احملكمــة االحتادية العليا 
الى أحــكام املادة  ذكرت أنــه رجوعــاً 
)50( من الدســتور فأنها ألزمت الفائز 
باالنتخابات وقبل مباشــرة مهامه اداء 
اليمــني املذكــورة وفق أصولهــا، كما 
قضت بذلــك الفقرة )رابعــاً( من املادة 
)11( مــن قانون مجلس النــواب - قبل 
احلكم بعدم دستوريتها ــــ بأن تخلف 
)النائب( عن اداء اليمني الدســتورية من 

دون عذر مشــروع يعد غياباً عن حضور 
اجللســة واذا ما جتــاوزت غياباته أكثر 
من ثلث جلســات اجمللــس في الفصل 

التشريعي الواحد فللمجلس إقالته«.
وأردف، أن »احملكمــة االحتاديــة العليــا 
وجــدت مــن اســتقراء أحــكام املادة 
)50( مــن الدســتور ومن الرجــوع الى 
أصدرتها  التــي  والقــرارات  األحــكام 
في  )141/140/احتاديــة/2018(  بالعــدد 
2018/12/23، و)25/احتاديــة/2010( فــي 
فــي  .ق/2014(  و)45/ت   ,2010/3/25
فــي  و)70/احتاديــة/2019(   ،2014/8/11
الفائز  أن  2019/7/28، قد استقرت على 
فــي انتخابات مجلس النــواب ال يحوز 
اليمني  اداء  )النائــب( إال بعــد  صفــة 

الدستورية«.
وشدد، على أن »احملكمة وجدت أن اعتبار 
)النائب( الذي ال يؤدي اليمني الدستورية 
غائباً عن اجللســات كمــا قضت بذلك 
الفقرة )رابعاً( مــن املادة )11( من قانون 
مجلس النــواب وتشــكيالته فإن هذا 
يتعــارض مع حكم  الوارد فيها  احلكم 
املادة )50( من الدستور؛ ألن الغياب حتى 
ينتج آثاره يلزم أن يكون من فائز اكتسب 
صفة )النائب( وحيث أن ذلك لم يتحقق 
ألنه لم يحضر جلسات اجمللس ولم يؤدِ 

اليمني الدستورية«.
ويواصــل أن »احملكمــة أكــدت أنهــا 
أصدرته  الــذي  احلكــم  فــي  قضــت 
في  )141/140/احتاديــة/2018(  بالعــدد 
2018/12/23 بعدم دستورية هذه الفقرة 
التي اعتبــرت الفائــز باالنتخابات ولم 
يحضر ولم يؤدِ اليمني الدستورية غياباً 

عن جلسات اجمللس«.
وأوضــح أن »احملكمة ذهبــت إلى عدم 
املنصوص  االستبدال  أحكام  إنزال  جواز 
عليها فــي قانــون اســتبدال اعضاء 
مجلــس النواب رقم )6( لســنة 2006 
ــــ كما طلــب املدعي في دعواه ـــــ 
بالنسبة للفائز الذي لم يحلف اليمني 

الدستورية وإحالله محله«.
وافاد الســاموك، بان »احملكمة أكدت أن 
هذه احلالة لم تعالج في قانون مجلس 
النواب وتشكيالته ولم تعالج في قانون 
اســتبدال اعضاء مجلس النواب، وهي 
حالة فوز احد املرشــحني في انتخابات 
اجللسات  وعدم حضوره  النواب  مجلس 
يجد  وحتى  الدســتورية،  اليمني  وادائه 
مجلس النواب معاجلة تشــريعية ملثل 
هذه احلالة يبقــى طلب املدعي باحلكم 
بإقالــة الفائز الدكتور حيــدر العبادي 
واحالله محله ال ســند له من الدستور 

والقانون«.
ومضــى الســاموك، إلــى أن »احملكمة 
املدعي بشــقيها  دعــوى  بــأن  قضت 
غير مستندة الى ســبب من الدستور 

والقانون فقرر احلكم بردها«.

تتمات ص1

الصراع الــذي يدور في العــراق اآلن هو فــي احلقيقة 
منازلــة  بني فئتني االولى تســيدت مــن دون حق على 
مسارات االداء السياسي وانحرفت بالدولة عن مهامها 
االساســية واالخــرى تنتظر فرصة عادلــة ومتكافئة 
إلداء دورها في التمثيل احلقيقــي جلمهورها صراع بني 
الفاسدين الفاشلني من جهة  واخمللصني الكفوئني من 
جهة اخرى  واشــاعت ثقافات وقيــم الفريقني نتاجها 
بني اجلمهور منذ ســقوط النظام الســابق وانكشاف 
االهداف في بنــاء الدولة العراقيــة اجلديدة فالطبقة 
السياسية التي جاءت مع قوات االحتالل االميركي لم 
تكن حتمل اي مشــروع حضاري يعالج مشكالت العراق 
او يهتم بإعادة بنائه ولم تكن حقائب هؤالء حتوي سوى 
اخلطب الرنانة املسطرة على الورق وجعلها تتحدث عن 
وعود ومشــاريع ظهر فيما بعد انهــا وهمية وتتماهى 
مع  االحالم واالمنيات اكثر من اقترابها من ارض الواقع 
والذيــن تعاقبوا علــى تولي املســؤوليات ودانت لهم 
مقاليد االمــور ادركوا مبكرا ان بنــاء العراق من جديد 
يعني التضحيــة وااليثار اوال مبصاحلهــم الفردية ولم 
يكن ذلك جزءا من مشــروعهم وسجاياهم بل تغلبت 
نوازع اجلشع واالستئثار والتملك في سلوكياتهم منذ 
بداية تشكل النظام السياسي اجلديد واستمر التنازع 
والصراع فــي كل حكومة جديدة وفــي كل منظومة 
سياســية تتشــكل في اروقــة العمل التشــريعي 
والتنفيذي  وعلى مدى اكثر من خمســة عشــر عاما 
متيز االداء السياســي العراقي باالنحــراف عن اهدافه 
وجنح نحو عالــم من املافيــات ومجموعات الضغط 
التي تبتغي مــن ظهورها الدفاع عــن ذوي اجلاه واملال 
في الســلطة وتخفت احزاب وعائالت وعشــائر خلف 
عناوين سياســية وجندت نفســها باالتباع والسالح 
ومارســت التهديد والوعيد بحق كل من يقف بوجهها 
ولم جتِد كل اســاليب الســلطة في كبــح جماحها 
بعــد ان وصل هذا الفريق الى مرحلــة التغول وعجزت 
منظومة القوانني والتعليمات عن االحاطة بشــبكات 
التزوير والفســاد وســرقة املال العام في كل مفاصل 
الدولة العراقيــة واصبح الفريق اآلخر الذي ميثله اقلية 
مــن الكفوئني واخمللصني الذين يحملون ســيرة وضاءة 
وناصعة في املهنية وشقوا طريقهم بتسلسل هرمي 
وفقا للقانون اصبح هؤالء في محيط الغربة ليس لهم 
من ناصر ســوى اصوات االحتجاج والتظاهر املوسمية 
وبعــض اصوات املنابر االعالمية  وحــني يتم اختيارهم 
في مناصب وزارية او قيادية يجدون انفسهم محاطني 
بحيتان وكواســر الفريــق االخر يترصــدون حركاتهم 
ويظهرون لهم بني حني وحني آخر بشــاعتهم متباهني 
والالشرعية حينها اليجد الشرفاء  املقيتة  بأغلبيتهم 
والكفوؤين واخمللصون ســوى طريق االستقالة والنجاة 
بأنفسهم من دائرة الســوء حيث ادركوا ان الشجاعة 
ال تكفي وحدها ملواجهة هذا الســيل العارم من العتاة 
واكتفوا بإعالن البــراءة منهم والتلويح باالســتقالة 

ومناشدة الشعب للنهوض باملهمة .  

السليمانية ـ عباس كاريزي:كفة غير متوازنة !

البــدء بجولــة جديدة من  في ظل 
احلوارات واملباحثات بني حكومة اقليم 
كردســتان واحلكومة االحتادية اليوم 
الثالثاء، تبرز تساؤالت مختلفة حول 
الطرفني  تقــدم بني  امكانية حتقيق 
في اطار معاجلة االشكاالت العالقة، 
وخصوصــا في ملــف النفط ومدى 
اســتعداد حكومة االقليم لتسليم 

هذا امللف الى احلكومة االحتادية.
عضو كردي فــي مجلس النواب قال 
للصبــاح اجلديــد، ان رئيس حكومة 
االقليم قــال في معــرض رده على 
ســؤال خالل اجتماع عقده االسبوع 
اربيل، مــع ممثلني عن  املنصرم فــي 
ان  الكردســتانية،  الكتــل  شــتى 
حكومته غير مســتعدة لتســليم 
النفط الى احلكومــة االحتادية وفقا 

لقانون املوازنة.
واضــاف النائــب الذي فضــل عدم 
الكشــف عــن اســمه، ان رئيــس 
حكومة االقليم مســرور بارزاني قال 
رده على ســؤال لعضو مجلس  في 
اســتعداد  عن  ســأله  الذي  النواب 
حكومته تســليم النفط من عدمه 
ان »االقليم  الى احلكومة االحتاديــة، 
ينتــج االن 450 الــف برميــل يوميا 
من النفط يذهــب 50 الفا منها الى 
اخرى  و75  املنتجة  النفط  شــركات 
لالستخدام الداخلي، وال يبقى منها 
ان تسلمه حكومة االقليم  ما ميكن 

الى احلكومة االحتادية«.
وتابــع عضو مجلس النواب، ان رفض 
الى  النفط  تسليم  االقليم  حكومة 
بغداد، سيضع اقليم كردستان امام 

مأزق وازمة اقتصادية جديدة.
قد  االيجابية  التوقعات  وكان سقف 
ارتفع بالتوصــل الى اتفاقات ملعاجلة 
املشــكالت العالقة مع بغداد خالل 
مــدة وجيــزة، مع تســلم احلكومة 
اجلديــدة فــي االقليــم مهامهــا، 
خصوصا فيما يتعلــق مبلف النفط 
وامليزانية، ضمانا حلصة االقليم وراتب 
موظفيه الذي يأتي االن قرابة ثلثيها 
من احلكومة االحتادية، اال ان ســقف 
التوقعات عــاد لينخفض من جديد، 
االقليم  التزام حكومة  في ظل عدم 
مبــا يقع عــل عاتقها وفقــا لقانون 
املوازنة، في ظــل االقتراب من انتهاء 
2019 والبدء مبناقشــة قانون  عــام 

موازنة عام 2020 .
وترســل احلكومة االحتادية شــهريا 
مبلغ 454 مليار من حصة االقليم من 
املوازنة كرواتــب للموظفني، للفقرة 
ثانيا )أ( من املادة العاشــرة من قانون 
املوازنة الذي ينــص » تلتزم حكومة 
اقليم كردســتان بتصدير ما ال يقل 
عن )٢٥٠( الف برميل نفط خام يومياً 
املنتج من حقولها لتســويقها عن 
طريق شركة )سومو( على ان، تسلم 
االيرادات النفطية الى اخلزينة العامة 

للدولة حصراً. 
املادة  )ج( مــن  الفقرة  تنــص  بينما 
بدفع  االحتادية  احلكومة  »تلتزم  ذاتها 
مســتحقات اقليــم كردســتان مبا 
فيهــا تعويضات موظفــي االقليم 
الضرر من حصة  ويســتقطع مبلغ 
االقليــم فــي حالة عدم تســليمه 
للحصة املقررة من النفط في البند 

)أ(.  
وفي  كردســتان  اقليــم  حكومــة 
تطور الفت تلمــس املتابعون الحدث 
تصريحات تغييرا خالل االيام القليلة 
املنصرمة في نوعية وشكل تعاملها 

ورغبتهــا فــي احلوار مــع احلكومة 
االحتادية، فبعــد ان كانت تدفع خالل 
الســابقة  مســؤوليها  تصريحات 
باجتاه حلحلة اخلالفات واســتعدادها 
لتســليم النفط الى بغداد، تغيرت 
هذه النبرة وباتــت تضع العديد من 
ما  اقل  التــي  والعقبات،  الشــروط 
ميكن ان يقال عنهــا بانها تعجيزية، 
وليــس بامكان احلكومــة احلالية او 
ايــة حكومة اخرى مــن وضع حلول 

مناسبة لها في االفق القريب. 
ويقول عضو في مجلس النواب، اننا 
لم نتلمــس رؤية واضحــة او اليات 
االقليم  حكومــة  تعتمدها  عملية 
تضمن التوصــل الى اتفاق مع بغداد 
ان االمر الذي اعّده ســيضع مصالح 
امام  وموظفيه  شــعب كردســتان 
خطــر بقطع حصــة االقليم وراتب 
املقبل  العام  موظفيه من ميزانيــة 

  .2020
واضــاف، ان اقليم كردســتان يرغب 
بالتوصل الى اتفاق ملدة ثالث سنوات 
حول النفط وامليزانية مع بغداد، دون 
ان يكون لــه رؤية واضحة او اية اوراق 

ضغط يستخدمها خالل مفاوضاته 
مع احلكومة االحتاديــة، وهو ما اعده 
خطا اســتراتيجيا ال يتناســب مع 
االوضاع املالية واالقتصادية الصعبة 
التي مير بها االقليم وســيضع رئيس 
الــوزراء عادل عبد املهــدي الذي يالم 
من كثيــر من االطراف السياســية 
كثيرة  امتيــازات  بتقــدمي  العراقية 
امــام تســاؤالت حقيقية  للكــرد، 
ادراج مســتحقات  وســيمنعه من 
االقليــم في قانــون موازنــة العام 

املقبل. 
واضاف ان رئيس حكومة االقليم اكد 
خالل االجتمــاع مع النواب الكرد في 
اربيل  مجلس النواب الذي عقده في 
نهاية االسبوع املنصرم، ان حكومته 
مستعدة لتسليم النفط الى بغداد 
االحتادية،  تلتزم احلكومة  ان  شريطة، 
بتســليم حصة االقليم كاملة من 
املوازنــة االحتادية بضمنهــا الرواتب 

والتخصيصات االخرى.  
وكان املتحدث باسم حكومة االقليم 
جوتيــار عــادل قد فند االنبــاء التي 
حتدثــت عن رفض حكومــة االقليم 

تسليم النفط الى احلكومة االحتادية، 
مشيرا الى ان احتماالت التوصل الى 
اتفاق مع بغــداد، اكبر من احتماالت 
عــدم التوصل، الفتــا اال انه اليوجد 
خطر على رواتــب املوظفني في حال 

عدم التوصل الى اتفاق مع بغداد. 
االقليم  ان حكومــة  واضاف عــادل 
اعلنت رغبتها التوصل الى اتفاق مع 
حكومة الدكتور عــادل عبد املهدي 
شــريطة تثبيت حقوقه الدستورية، 
عادل كان قد كشــف فــي تصريح 
ســابق انه وفقا للوثائق التي بحوزة 
احلكومة  فــان  االقليــم،  حكومــة 
االقليم  حلكومــة  مدينة  االحتاديــة 
مببلــغ 80 مليار دوالر، الــذي اعتبرها 
مستحقات شــعب كردستان وفقا 

للدستور.  
بدوره اكد عضــو مجلس النواب عن 
الكتل الكردســتانية ريبوار كرمي، في 
مقــال ان حكومة االقليم ســتقول 
كلمتها خــالل اجلولــة اجلديدة من 
املباحثــات مــع بغــداد وهــي عدم 
استعدادها تســليم النفط، بحجة 
ارادة  ان احلكومة االحتادية تريد كسر 

االقليم وسلب سلطاته.  
كردســتان  اقليم  وكانــت حكومة 
قد بدأت بتصديــر النفط من حقول 
االقليم عام 2007، تلته بانشاء انبوب 
لتصدير النفط عبر االراضي التركية 
الى ميناء جيهان التركي، في مسعى 
النفط  انتاجها مــن  منهــا لرفــع 
اخلــام الى مليون برميــل يومياً وبيع 
العاملية،  النفط  النفط في اســواق 
تنفيذا لسياســة حتقيق االستقالل 
حكومة  اعتمدتها  التي  االقتصادي، 

االقليم عام 2013.
وهــو ما عّدتــه احلكومــة االحتادية 
انذاك برئاســة نــوري املالكي، جتاوزا 
وسلطات  والدســتور  القوانني  على 
احلكومــة االحتادية، مــا دفعها الى 
قطــع حصــة االقليم مــن املوازنة 
االحتاديــة وربــط اعادتها بتســليم 
الى  االقليم  يصــدره  الــذي  النفط 
شــركة النفــط الوطنية ســومو، 
وهو ما رفضه االقليــم عادا تصدير 
وبيعه حقا كفله  النفط  وتســويق 

الدستور للمحافظات واالقاليم.

عضو كردي في البرلمان: حكومة اإلقليم لن
تسلم النفط الى بغداد وينتظرنا مأزق جديد 

جولة جديدة من المباحثات مع الحكومة االتحادية اليوم..

اجتماع سابق للكتل الكردستانية في اربيل

عضو كردي في مجلس 
النواب: ان رئيس حكومة 
االقليم قال في معرض 
رده على سؤال خالل 
اجتماع عقده االسبوع 
المنصرم في اربيل، مع 
ممثلين عن شتى الكتل 
الكردستانية، ان حكومته 
غير مستعدة لتسليم 
النفط الى الحكومة 
االتحادية وفقا لقانون 
الموازنة

د. علي شمخي 

الثالثاء 17 أيلول 2019 العدد )4253(

Tue. 17 Sep. 2019 issue )4253(



3محليات

بغداد _ الصباح الجديد :

العامــة  الشــركة  كشــفت 
البتروكيمياويــة  للصناعــات 
الصناعة  وزارة  شــركات  احدى 
واملعادن فــي محافظة البصرة 
عــن توقيع عقد اســتثمار مع 
)قطاع خاص  الفوز  دار  شــركة 
محلي( لتأهيــل وتطوير معمل 
فــي  املدرســية  املســتلزمات 
التاجي التابع لها في محافظة 

بغداد.
واكد مدير عام الشركة املهندس 
العقد  ان  عبدالزهــرة  عقيــل 
ســيعمل على استغالل وتدوير 
مخلفات الورق والكارتون لغرض 
تصنيعهــا من جديد ، مشــيرا 
الــى ان الشــركة املســتثمرة 
ســتقوم مبوجب العقد بتأهيل 
خطــوط  واضافــة  املعمــل 
وانتاج  لصناعة  جديدة  انتاجية 
الدفاتر املدرســية وبنــود الورق 
)A4( والكارتــون واطباق البيض 
حتريــك عجلة  واعادة  وغيرهــا 
االنتاج فيه وتشــغيل العاملني 
ومستحقاتهم  رواتبهم  وتأمني 
عــن  مفصحــا   ، الوظيفيــة 
مفاوضــات جتري مع شــركات 
اخرى لتأهيل وتطوير معمل ورق 

ميسان ومعمل ورق البصرة.
لدى  بــأن  العام  املديــر  واضاف 
مستقبلية  مشــاريع  الشركة 
تسعى القامتها على وفق عقود 
املشــاركة مع شــركات عربية 
وعاملية رصينة النشــاء معامل 
جديدة وتشغيل االيدي العاملة 
وتوفير املوارد املالية ، الفتا بهذا 
الصدد الى مشروع انشاء معمل 
النتاج حامــض الهيدروكلوريك 
في موقع الشــركة في البصرة 
حيث تدرس الشــركة امكانية 
اقامة هذا املعمل بالشراكة مع 
احدى الشركات البحرينية التي 

قدمت طلبا بهذا اخلصوص.
وبني املديــر العام أن الشــركة 

تدرس ايضا مشروع انشاء معمل 
الكيمياوية  واملــواد  للمضافات 
بالشــراكة مع احدى الشركات 
دراســة  جانب  الى  االماراتيــة 
عرض لشــركة كويتية النشاء 
مشــروع في معمل ورق البصرة 
النتاج مختلف املواد التي تدخل 
وتغليف  وتعليــب  تعبئــة  في 
املواد الغذائية ، مؤكدا ان ابواب 
الستقبال  مفتوحة  الشــركة 
جميع الشركات احمللية والعربية 
بالتعاون  ترغــب  التي  والعاملية 
وعقــد اتفاقات شــراكة معها 
وتأســيس  مشــاريع  القامــة 

صناعات جديدة لالرتقاء بالواقع 
الصناعــي واالنتاجي لشــركة 
مجدها  واعادة  البتروكيمياويات 

السابق.
علــى صعيد متصل كشــفت 
احدى  العامــة  الزوراء  شــركة 
واملعادن  الصناعة  وزارة  شركات 
عــن توقيع عقد مشــاركة مع 
شــركة )ITET( الســويدية في 
انتــاج وصيانــة وتأهيل  مجال 
الطاقــة  انتــاج  مســتلزمات 

الكهربائية.
واكد مدير عام الشركة املهندس 
ابرام هذا  هادي علي طه اهمية 

انتاج  للدخول في مجال  العقد 
الطاقة الكهربائية بعد الدخول 
والعمــل فــي مجــاالت النقل 
والتوزيــع للطاقــة الكهربائية 
، مشــيرا الى ان العقد يقضي 
متكامل  انتاجي  خط  بانشــاء 
فــي موقــع التحــدي التابــع 
للشــركة كخطوة اولى لغرض 
التي  واملســتلزمات  املواد  انتاج 
حتتاجهــا عمليات انتاج الطاقة 
نقل  الى  اضافــة  الكهربائيــة 
املالكات  وتدريب  التكنولوجيــا 
، مؤكــدا حرص الشــركة على 
امكانياتها  وتوســيع  تطويــر 

الكهرباء  قطاع  لدعم  وقدراتها 
وزارة  مديريات  احتياجات  وتلبية 
وتوزيع  ونقل  انتاج  في  الكهرباء 

الطاقة الكهربائية.
الى ذلك اعلنت الشركة العامة 
اجلنوبية  االســمدة  لصناعــة 
الصناعة  وزارة  شــركات  احدى 
واملعادن فــي محافظة البصرة 
التجهيزات  شــركة  جتهيز  عن 
الزراعية التابعــة لوزارة الزراعة 
الــف طن من   )70( باكثر مــن 
ســماد اليوريا خالل ثالثة اشهر 

فقط.
السيد  الشركة  عام  وافاد مدير 

خالد كاظم احلسن ان الشركة 
جهــزت شــركة التجهيــزات 
الـ)70(  الزراعية بكميات جتاوزت 
الف طن من سماد اليوريا خالل 
اشهر حزيران ومتوز واب املاضي ، 
مؤكدا استمرار عملية التجهيز 
وخطوات  اجــراءات  وفــق  على 
عملية جــرى اتخاذهــا لغرض 
تنفيــذ جميع العقــود وااليفاء 
بااللتزامــات التعاقدية لتجهيز 
منتج ســماد اليوريا مبواصفات 
وخاضــع  عاليــة  قياســية 
املركــزي  اجلهــاز  لفحوصــات 

للتقييس والسيطرة النوعية.

البتروكيمياوية تؤهل معمل 
المستلزمات المدرسية في التاجي

الزوراء توقع عقدا لتأهيل مستلزمات انتاج الطاقة الكهربائية

عقود المفردات الغذائية اعتمدت المنتج الوطني

 تمتلك الشركة 
العامة للصناعات 

البتروكيمياوية 
مشاريع مستقبلية 

تسعى القامتها على 
وفق عقود المشاركة 

مع شركات عربية 
وعالمية رصينة 

النشاء معامل جديدة 
وتشغيل االيدي 
العاملة وتوفير 
الموارد المالية
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وزير التخطيط يرأس اجتماع 
الهيئة العليا للتعداد 

العام للسكان 2020
بغداد _ الصباح الجديد :

ترأس وزيــر التخطيط الدكتــور نوري صبــاح الدليمي 
اجتماعاً موســعاً لغرفة العمليــات واإلدارة التنفيذية 
للتعداد العام للسكان واملساكن 2020 ، بحضور أعضاء 
الهيئــة من ممثلي الــوزارات واحلكومــات احمللية وإقليم 

كردستان. 
واســتعرض االجتماع جهــود تنفيذ التعــداد، وجاهزية 
املالكات املتخصصة وابرز التحديات التي ميكن مواجهتها 
وســبل جتاوزها دون أي تأثير على التوقيتات احملددة إلجنازه، 
فيمــا أكد الدكتور نــوري الدليمي علــى توفير التعداد 
العام للبيانات واإلحصاءات اخلاصة بالتنمية االقتصادية 

واالجتماعية وتقدمي افضل اخلدمات للمواطنني.
هذا وناقش االجتماع ما مت حتقيقه من خطوات، والهيكل 
التنظيمي لتشــكيالت التعداد وآليــات عمل كل منها 
في احملافظات واألقضيــة والنواحي والقرى املرتبطة بها، 
والســبل األمثل الســتثمار الدعم الدولي واجلهود التي 

.)UNFPA( سيسهم بها صندوق األمم املتحدة للسكان
مــن جهتهم اكــد اعضــاء الهيئــة العليــا للتعداد 
اســتعدادهم الكامل وفقاً للتوقيتــات واحملددات املُقرة، 
مشيدين في الوقت ذاته بجهود وزير التخطيط في توفير 
جميع الظروف املناسبة لتنفيذ التعداد ، بعد ذلك اطلع 
الوزير ميدانياً على اســتعدادات غرفة العمليات واإلدارة 

التنفيذية للتعداد العام للسكان واملساكن.
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بغداد _ الصباح الجديد :
اعلنــت وزارة التجــارة اعتماد 
تعاقداتها  الوطني فــي  املنتج 
للمفــردات الغذائيــة للعــام 
احلالي وتقليص االستيردات من 
على  اعتمادا  االجنبية  املناشئ 

املتوفر في املنتج الوطني.
وذكرت الوزارة في بيان تسلمت 
الصبــاح اجلديد نســخة منه 
املركزية  التعاقــدات  جلنــة  أن 
اعتمدت املناشــئ الوطنية في 
عمليــات الشــراء خاصة مواد 
السكر وزيت الطعام فضال عن 
اعتماد احلنطة احمللية بشــكل 
كامل بعد النجاح الذي حققه 
املوسم التسويقي بتوفير اكثر 

من اربع ماليــني ونصف املليون 
طــن االمر الــذي يعــد تطورا 
الفتا لم يتحقــق خالل العقود 

السابقة .
»حديــث  أن  البيــان  واوضــح 
البعــض عــن عقــود خارجية 
التعاقد املركزية  تبرمها جلنــة 
عدا مادة الرز نتيجة عدم كفاية 
الــرز املنتج محليــا امنا يقصد 
ســنوات ســابقة عندما كان 
كامل  بشــكل  يجري  االعتماد 
االجنبية  االســتيرادات  علــى 
خاصة وان توجهات وزير التجارة 
بإجتــاه دعــم املنتــج الوطني 
ابواب  وايجــاد  كامل  بشــكل 
الزراعي  االنتــاج  لعملية  دعم 

والصناعــي ســواء للــوزارات 
للقطاع  او  باالنتــاج  املعنيــة 
اخلاص الذي البــد أن يأخذ دوره 
الريادي في دعم نظام البطاقة 
دخولة  خــالل  من  التموينيــة 
التجهيز  لعمليــات  كمنافس 

والتعاقد«.
وأضاف البيــان أن »اعتماد وزارة 
التعاقــد من  التجــارة علــى 
املناشئ الوطنية اغلق وبشكل 
التي  الفســاد  ملفــات  كامل 
كانت مؤشــرة على العقود من 
الشــركات االجنبية فضال عن 
شهدته  الذي  الكبير  التحسن 
نوعيات املواد اجملهزة للمواطنني 
حيث لم يتأشــر وجود اي حالة 

او عدم صالحية بسبب  شــك 
الفحص الدقيق خملتبرات الوزارة 
التــي حصلت على شــهادات 
التخطيط  وزارة  متقدمة مــن 
بالضوابــط  تلتــزم  كونهــا 
فــي  العامليــة  واملواصفــات 

عمليات الفحص«
وكشــف املتحدث الرسمـــي 
للوزارة عن توجيه لوزير التجارة 
جتهيز  عمليــات  زيــادة  فـــي 
نظام  صمن  الغذائيـة  املفردات 
تشمل  التموينيـة  البطاقـــة 
زيادة الكـميات اجملهـزة للسكر 
وزيت الطعام لشهرين عن العام 
املاضي لتصبــح ثماني وجبات 
بدال من ست كذلك جتهيز مادة 

الطحني لتصبح عشــر وجبات 
ثمان وهـذا ما يحصل  بدال من 
2014 فضال عـن  الول منذ عام 
توزيع مــادة الطحني الى جميع 
العائــالت املشــمولة بنظــام 
الرعاية االجتماعية على امتداد 

العـام وبشكل منتظم .
واشــارت الوزارة في بيانها الى 
جتزئة  عــدم  في  الــوزارة  »قرار 
ملـفردات  التجهيـــز  عمليـات 
وتوزيعهــا بشــكل  احلصـــة 
كامل ودعوة املواطنني الى عدم 
منفرد  بشــكل  املواد  تســلم 
مشــكالت  يسبـــب  ذلك  الن 
معرفـة  في عدم  للمـواطنيـن 

الـمواد التي جتهزهـا الوزارة«.

الول مرة .. التجارة تعلن زيادة وجبات تجهيز مفردات التموينية للمواطنين

مناشدة 

امام انظار مدير عام الشركة العامة الدارة النقل 
اخلاص 

بعد التحية :
نحــن لفيــف مــن املواطنــن الذين يعانــون من 
ارتفاع اســعار النقل باخلطــوط االهلية وخاصة 
ســيارات ) الكيــا ( من منطقة جامــع النداء الى 
ســاحة عدن من قبل السواق الذين يفرضون الف 
دينــار او  750 الــف دينار للنفر الواحــد ، علما ان 
معظم هذه الســيارات قدمية ومتهالكة ودائما ما 
تســبب مشــكالت جمة للركاب ، منها االصابة 
بالنتــوءات احلديديــة او متزيــق املالبــس وغيرها .
هناك ســيارات ) كيا ( حديثــة ومبردة تعمل على 
هذا اخلــط لكن املواطن يعاني االمرين فالســائق 
ال ينطلــق اال بعــد اكتمــال العــدد الــذي يصل 
االنتظــار فيهــا الــى اكثــر مــن 30 او 45 دقيقة 
، والراكــب املســكن ال يســتطيع ان يعتــرض 
النــه ســيواجه من الســائق او مــن مالكي هذه 
الســيارات كالمــا  خشــنا ورمبا يخــدش احلياء .
فنحن نرفع مشــكلتنا الى املدير العام بتشكيل 
فــرق للرقابــة اجلدية تعمــل على تنظيم ســير 
خطوط النقل اخلاص اضافة الى وجود مفتشــن 
يســتمعون الــى معانــاة الــركاب وان يتم حتديد 
اجــرة الركــوب بـــ 500 الــف دينــار فقــط مــع 
االعــالن عن ارقــام هواتــف لشــكاوى املواطنن 
للحــد من حــاالت االســتهتار بحــق ركاب هذه 
اخلطــوط ، ومــن اهلل التوفيــق وهو املســتعان . 

بغداد ـ فالح الناصر
نبع  رئيســة مؤسســة  أبدت 
الكوثر اخليرية كوثر الســاعدي 
املســؤولني  ملواقف  تثمينهــا 
في املؤسســات الصحية بعد 
تقدمه  الــذي  املثمر  التعــاون 
اجلهات للحــاالت التي ترفعها 
املؤسســة ، ســيما املتعلقة 
الكبــار  املرضــى  بشــريحة 
ممن  اخلاصة  االحتياجــات  وذوي 
يحتاجون إلى الرعاية الصحية.

املؤسســة  رئيســة  وقالــت 
للصبــاح اجلديــد ان نحــو 50 
حالة مت رفعها إلى مديرة صحة 
الرصافــة، التي تقــوم بدورها 
االطباء  إلــى  املرضى  بتقــدمي 
ولشــتى االختصاصــات مــن 
أجــل تقدمي الرعايــة الصحية 
لهم، داعيــة جميع املرضى في 
بغــداد واحملافظات إلى مراجعة 

تأمني  اجــل  من  مؤسســتها 
الرعاية لهم وابداء املســاعدة 
عن طريق املؤسسات احلكومية 

العاملة في القطاع الصحي.
واضافــت ان مديــر عام صحة 
الدكتــور  الرصافــة  بغــداد/ 
عبــد الغني الســاعدي، يقوم 
بتحويــل احلاالت التــي تصله 
االطباء  إلــى  بصورة رســمية 
املتخصصــني من أجــل توفير 
العالج، كما اشــادت بدور مدير 
العلوم العصبية  مستشــفى 
الدكتور باســم حنــون، ومدير 
إعــالم صحة بغــداد الرصافة، 
صــالح صالــح، ومديــر إعالم 
مرتضى  الكندي،  مستشــفى 
سمير ، ملا يبدونه من مساعدة 
فوريــة للحــاالت التــي تقدم 
لهــم ضمن اطــار التعاون مع 
املدنــي  اجملتمــع  مؤسســات 

ان  وبينت  للمواطنــني.  خدمة 
مالكاتها  تستنفر  مؤسستها 
العاملة وتنسق العمل بالنحو 
احلاالت  الســتقبال  االيجابــي 
ورفعها إلــى مدير صحة بغداد 
الرصافة لغرض ابداء املساعدة 

الرعاية  تستحق  التي  للحاالت 
الصحية، فهنالك اهتمام كبير 
تقدمي  منها  املرضيــة،  باحلاالت 
العالجــات الدورية املنتظمة او 
تزويد املرضى بكراسي متحركة 
احلــاالت  نقــل  تســهيل  او 

املستعصية إلى خارج العراق.
ومؤسســة نبع الكوثر اخليرية، 
تضم مالكا عامــاًل اضافة إلى 
املديرة، تشــغل نور الشــمري 
واملستشــار  النائب،  منصــب 
القانوني هشام الزاملي، ومدير 
وللعالقات  السيد،  حيدر  اإلدارة 

العامة رنا العسكري.
يشــار إلــى ان العديــد مــن 
ميدان  في  العاملة  املؤسسات 
تعطــي  األنســانية  احلــاالت 
حاالت  عــن  إيجابيا  انطباعــا 
االيثار وتقــدمي املصلحة العليا 
كانــت  حيــث  للمواطنــني، 
املؤسســات وســيطا فعــاالً 
بــني املواطن وبني املؤسســات 
احلكومية ، واسهمت في تقدمي 
مــا يلبــي حاجــة العديد من 
املواطنني سواء كانت صحية او 

في القطاعات األخرى.

بغداد _ الصباح الجديد :
اطلع وزير املوارد املائية الدكتور 
جمــال العادلــي على ســير 
العمــل فــي املشــاريع التي 
الــوزارة في محافظة  تنفذها 
الزيارة  واســتهلت   . الديوانية 
باالطالع علــى االعمال اجلارية 
 - ديوانية  في محطــة ضــخ 
شافعية التي تؤمن مياه االرواء 
- شــافعية  ديوانية  ملشــروع 

بطاقــة تصميميــة كاملــة 
ســير  على  االطالع  وكذلــك 
العمل في تبطني مقدم احملطة 
، اضافة الى االطالع على تنفيذ 
اعمــال اســتصالح املرحلــة 
االولــى من مشــروع ديوانية - 
شافعية مبساحة 36 الف دومن 
واوعز باجناز العمل خالل الفترة 
احملددة ، وشــملت الزيارة ايضا 
االطالع على اعمال تبطني نهر 

اجلوعــان البالغ طوله 28 كيلو 
مترا والتوجيه بشان االستمرار 
اجناز  حلــني  التبطني  باعمــال 
املياه  بالكامــل وتامني  العمل 
ملساحة 60 الف دومن تتغذى من 

هذا النهر .
كما التقــى الوزير خالل الزيارة 
بعــدد مــن وجهــاء وفالحي 
الــى  واالســتماع  املنطقــة 
بدورهم  واللذين  مطاليبهــم 

امتنانهم وشكرهم  عبروا عن 
الفنيــة  واملــالكات  للوزيــر 
العاملة  للوزارة  والهندســية 
فــي احملافظة علــى جهودهم 
توفير  فــي  ودورهم  املتميــزة 
احلصــص املائية وايصالها الى 

ذنائب االنهر .
على صعيد متصل رأس الوزير 
االجتماع التخصصي ملناقشة 
التقييم  املوســومة  الدراسة 

الكمي والنوعي للمياه اجلوفية 
ملنطقــة اجلزيــرة وامكانيــة 
مؤكدا   ، واســتثمارها  ادارتها 
باملياه اجلوفية  ضرورة االهتمام 
كمصدر اضافي للموارد املائية 
في العراق فــي ضوء التناقص 
امللحــوظ في الــواردات املائية 
مســتقبالً ودراســة أمكانية 
القطاع  لتطوير  أســتثمارها 

الزراعي في البالد.

بغداد _ الصباح الجديد :
 كرمــت املنظمــة الكشــفية 
العربيــة  مديــر عــام التربيــة 
املدرســي  والنشــاط  الرياضية 
للكشــافة  الدولــي  املفــوض 
الشــويلي  خالد  احمد  العراقية 
ارفع  وهو  العربي  الكشاف  وسام 

االوسمة الكشفية العربية وأول 
من  قائد  عليــه  يحصل  وســام 
كشافة العراق جلهوده في نهضة 

الكشافة العراقية . 
وذكر املكتــب اإلعالمي ان العراق 
استطاع ان يحصل على العضوية 
العاملية في فترة قياســية ويرفع 

رايتُه  في املؤمتر الكشفي العربي 
، الفتا الــى ان هذا االجناز يأتي من 
احلرص الشــديد لــوزارة التربية 
لنهضــة الكشــافة العراقية ، 
وكذلك مــن خالل العمل الدؤوب 
الواحــد فــي جمعية  للفريــق 

الكشافة العراقية .

مؤسسة نبع الكوثر .. تعاون مثمر مع المؤسسات الصحية

وزير الموارد المائية يطلع على المشاريع االروائية في الديوانية

تكريم مدير عام التربية الرياضية 
بوسام الكشاف العربي
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
حذر محققو األمم املتحدة امس 
اإلثنــن من أن نحــو 600 ألف 
من الروهينغــا الذين ال يزالون 
في بورما يعيشون حتت تهديد 
مطالبن  »إلبــادة«  التعــرض 
فيها  العسكرين  كبار  بإحالة 

إلى احملكمة اجلنائية الدولية.
احلقائق  تقصــي  بعثة  وذكرت 
التابعــة لألمم املتحدة بشــأن 
بورما في تقرير أن لديها »أسبابا 
مقنعة لالستخالص بأن األدلة 
التي تدفــع إلى االقتنــاع بأن 
للدولــة نوايــا بارتــكاب إبادة 
تعززت« منــذ العام املاضي وأن 
إبادة  بوقوع  تهديدا جديا  »ثمة 

جديدة«.
البعثــة إن ذلك »من  وقالــت 
»يعني  الدولة« ما  مســؤولية 
أنه يجــب إحالة ملــف بورما 
للمحكمــة اجلنائيــة الدولية 
لتخلفها عن احترام تعهداتها 
مبوجب املعاهدة حول اإلبادة في 
1984 إحــدى األدوات الدوليــة 

بحقــوق  املتعلقــة  النــادرة 
اإلنسان التي صادقت عليها«.

وأفاد احملققــون الدوليون الذين 
لم يســمح لهم بالتوجه إلى 
البلد في  بورما »يســتمر هذا 
ارتكاب جرائم ضد اإلنســانية 
في أعمال غير إنسانية تتسبب 
مبعانــاة كبــرى واضطهاد في 
إطار هجــوم معمم ومنهجي 

ضد السكان الروهينغا«.
وفر 740 ألفا من الروهينغا من 
والية راخن )غرب بورما( في آب 
2017 بعد قمع نفذه اجليش في 
بورما حيث غالبية السكان من 

البوذين.
وكانت أســر بأكملها انضمت 
لنحو  في ظروف صعبــة جدا 
تعرضــوا  ألــف الجــىء   200
لالضطهاد كانــوا يقيمون في 
مخيمات فــي اجلانب اآلخر من 

احلدود في بنغالدش.
وبحسب محققي األمم املتحدة 
»يتعــرض 600 ألف شــخص 
من أقليــة الروهينغا في بورما 

منهجي  بشــكل  لالضطهاد 
ويعيشون حتت تهديد التعرض 
املعيشية  و«ظروفهم  لالبادة« 
خالل  وتفاقمت  جدا«  ســيئة 
عــام. وأكــدوا أن »ذلك يجعل 
من املســتحيل عودة الالجئن 

الروهينغا«.
تقصي  بعثــة  رئيــس  وقــال 
داروســمان  مرزوقي  احلقائــق 
بالتعرض  »التهديــد  بيان  في 
بالروهينغا  يحدق  يزال  ال  البادة 
الذين بقــوا« في بورما. وأضاف 
انه قبــل عام أعلنــت البعثة 
اكتشــاف »أعمال ابــادة« في 
في  ارتكبت  تطهير«  »عمليات 
2017 اسفرت عن مقتل »آالف 

الروهينغا«.
أحد  سيدوتي  كريستوفر  وقال 
لم  حال  »فــي  األممن  احملققن 
تتخــذ األمم املتحدة واالســرة 
الدولية تدابير فعالة هذه املرة، 
فســتتكرر هذه املأساة املؤملة. 
الدولي  الصمت  فضيحة  على 

أن تنتهي«.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
الــوزراء  رئيس  أعلــن مكتــب 
اإلســرائيلي بنيامــن نتانياهو 
امس االول األحد أن احلكومة تريد 
العشوائية  املستوطنة  »حتويل 
ميفــوت يريحو في غــور األردن 
وذلك  رسمية«،  مستوطنة  إلى 
املقرر  العامة  االنتخابــات  قبل 
إجراؤها اليوم الثالثاء. ويســعى 
نتانياهــو إلــى زيــادة نســبة 
في  اليمينية  قاعدته  مشاركة 
 400 نحو  ويعيــش  االنتخابات. 
الضفة  فــي  مســتوطن  ألف 
الغربيــة احملتلــة علــى أراضي 
الفلســطينين الذيــن يبلــغ 

تعدادهم 2,7 مليون نسمة.
الــوزراء  رئيس  أعلــن مكتــب 
اإلســرائيلي بنيامــن نتانياهو 
اعتــراف  األحــد  االول  امــس 
عشوائية  مبستوطنة  احلكومة 
في الضفة الغربية احملتلة، قبل 

يومن من االنتخابات العامة.
وكان نتانياهو قطع على نفسه 

عــددا من الوعــود فــي األيام 
األخيرة أمال منه في زيادة نسبة 
إقبــال الناخبن. وقــال مكتب 
نتانياهــو إن احلكومــة وافقت 
األســبوعية  جلســتها  خالل 
التي عقدت في غور األردن على 
العشوائية  املستوطنة  »حتويل 
ميفوت يريحو في غور األردن إلى 
مســتوطنة رســمية«. وتُعتبر 
قانونية  غير  املســتوطنات  كل 
مبوجــب القانــون الدولي، لكن 
إســرائيل متيــز بن تلــك التي 
وافقــت عليها وتلــك التي لم 
وتعيش  موافقتها.  على  حتصل 
30 عائلة فــي هذه البؤرة  نحو 
االســتيطانية العشوائية التي 

تأسست عام 1999.
مــن جهته دعا نبيــل أبو ردينة 
الرئيــس  باســم  املتحــدث 
الفلســطيني محمــود عباس 
اجملتمع الدولي إلى »وقف اجلنون 
إلى  يهــدف  الذي  اإلســرائيلي 
تدميــر جميع أســس العملية 

ذكرت  بدورهــا،  السياســية«. 
غير  اآلن«  »الســالم  منظمــة 
احلكومية اإلسرائيلية املناهضة 
»احلكومــة  أن  لالســتيطان 
مســتمرة في جتاهلها الصارخ 
التوصل  في  املتمثــل(  )للهدف 
إلى حل الدولتــن إلنهاء النزاع 

مع الفلسطينين«.
نتانياهو معركة صعبة  يخوض 
خاللها  يُواجه  انتخابــه  إلعادة 
خصمــه رئيس هيئــة األركان 
وحتالفه  غانتس  بيني  الســابق 

الوسطي أزرق أبيض.
ألــف   400 قرابــة  ويعيــش 
الضفــة  فــي  مســتوطن 
الغربيــة احملتلــة علــى أراضي 
الفلســطينين الذيــن يبلــغ 

تعدادهم 2,7 مليون نسمة.
على  املســتوطنات  إلى  وينظر 
أنها عقبة أمام عملية السالم، 
أراٍض  على  مبنيــة  أنها  خاصة 
يرى الفلسطينيون أنها جزء من 

دولتهم املستقبلية.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
ذكرت صحيفة »جونغ آنغ إلبو« 
الكوريــة اجلنوبية امس االثنن، 
كيم  الشمالية  كوريا  زعيم  أن 
جونــغ أون، قــد دعــا الرئيس 
لزيارة  ترامب  دونالــد  األمريكي 
بيونغ يانغ، وعقد القمة الثالثة 
بينهمــا. وأضافــت الصحيفة 
نقال عــن عدة مصــادر أن هذه 
رســالة  تضمنتهــا  الدعــوة 
أغسطس  في  ترامب  استلمها 
املاضي، مشــيرة إلــى أن كيم 
األمريكي  الرئيــس  على  اقترح 

إجــراء اجلولــة الثالثــة مــن 
مفاوضات القمة، دون أن يتضح 
ما إذا كان ترامب قد رد على هذه 
الرســالة أم ال. وكان ترامب قد 
أكد أنه تلقى في 8 أغســطس 
كيم،  مــن  جميلة«  »رســالة 
معربا عن اعتقاده بأنه سيكون 
هنالك لقاء آخــر بينهما. كما 
أعلن ترامب اخلميس املاضي، أنه 
سيكون مســتعدا للقاء كيم 
الستئناف محادثات نزع السالح 
النووي في مرحلة ما هذا العام، 
وذلك بعــد أن أعلنت بيونغ يانغ 

قبل أسبوع، أنها تريد استئناف 
املفاوضات مع واشــنطن حول 
في  النوويــة  األســلحة  نــزع 
شــبه اجلزيرة الكوريــة، وإلغاء 
فــي  األمريكيــة  العقوبــات 
أواخر ســبتمبر احلالي. يذكر أن 
وبيونغ  املفاوضات بن واشنطن 
يانغ ال تزال متعثرة بعد فشــل 
قمة ترامب-كيم في فيتنام في 
الزعيمان  وإن كان  املاضي،  فراير 
قــد عقــدا لقاء قصيــرا على 
احلدود بــن الكوريتــن في 30 

يونيو.

األمم المتحدة: الروهينغا يعيشون 
تحت تهديد »اإلبادة« في بورما

نتانياهو يعترف بمستوطنة عشوائية
 في غور االردن قبل االنتخابات التشريعية

رئيس كوريا الشمالية يدعو ترامب لزيارة بيونغ يانغ

متابعة ـ الصباح الجديد :

اتهــم وزيــر الطاقة األمريكــى ريك بيرى 
إيران بالضلوع فى الهجوم على منشــآت 
النفط الســعودية، وفق خبر عاجل أفادت 
به قناة »ســكاى نيوز عربية«، بعيد اعالن 
الرئيس األميركي دونالــد ترامب في وقت 
مبكر من أمس االثنن، أّن الواليات املتحدة 
»على أهبة االستعداد« للرّد على الهجوم 
الذي اســتهدف البنية التحتّية النفطّية 
الســعودّية وكانت واشــنطن قد حّملت 

إيران مسؤولّيته.
وقــال ترامب على تويتر »إمــدادات النفط 
في الســعودّية تعّرضت لهجــوم. هناك 
بأّننا نعرف  إلى االعتقــاد  ســبب يدفعنا 
املُرتكب، ونحن على أهبة االســتعداد للرّد 
على أساس عملّية التحّقق، لكننا ننتظر 
من اململكــة )الســعودّية( أن تُخبرنا َمن 
تعتقد أّنُه سبب هذا الهجوم، وبأّي أشكال 

سنمضي قدًما«.
وأعلــن ترامب أّنــه أجاز اســتخدام نفط 
االحتياطي األميركي االستراتيجي بعد أن 
أرامكو  الهجمات على منشآت  تســّببت 
بخفض إنتاج النفط اخلام في الســعودية 

إلى النصف.
وكتــب ترامــب »نظراً إلــى الهجوم على 
السعودّية والذي قد يكون له انعكاس على 
أسعار النفط، أجزُت استخدام النفط من 
االحتياطي النفطي االستراتيجي، إذا دعت 

احلاجة، بكّمية يتّم حتديدها الحقاً«.
وكّثفت السعودية امس االول األحد اجلهود 
إلعادة تشغيل املنشأتن النفطّيَتن اللتن 
تعّرضتــا لهجمات بطائرات مســّيرة، في 
وقــت رفضت إيــران اّتهام واشــنطن لها 

بالوقوف وراء العملّية.
وتبّنــى املتمّردون احلوثّيــون املدعومون من 

طهران فــي اليمن، حيث يخوض التحالف 
الذي تقــوده الرياض حربًا مســتمّرة منذ 
املاضي   السبت  خمس ســنوات، هجمات 

ضّد أرامكو. 

إدانات
ودان وزراء خارجّيــة دول منّظمــة التعاون 
اإلســالمي من جهتهم، بأشــّد العبارات 
وباإلجماع، استهداف شــركة أرامكو في 

بقيق وخريص في شرق اململكة، وذلك على 
هامش اجتماعهم أمس بجّدة.

ونقلت وكالة األنباء الســعودّية عن األمن 
العام للمنّظمة يوسف بن أحمد العثيمن 
قوله »إّن الوزراء عّبروا عن إدانتهم للحادثة 
بالبيانات الرســمّية  اإلرهابّيــة، ونّوهــوا 
الصادرة من الــدول األعضاء وغير األعضاء 
واملنّظمات اإلقليميــة والدولية التي دانت 
واســتنكرت هذه االعتــداءات املؤّدية إلى 

زعزعــة األمن واالســتقرار فــي اململكة 
واملنطقة، واســتهداف إمــدادات الطاقة 

العاملية واالقتصاد العاملي«.
كما دان األمن العام لألمم املتحدة أنطونيو 
األطراف  جميع  داعياً  الهجمات،  غوتيريش 

إلى »ضبط النفس منعاً للتصعيد«.
من جهته، قال دميتري بيســكوف املتحّدث 
باسم الكرملن لصحيفة »فيدوموستي«، 
إّن »أّي اضطراب من هذا النوع ال يُســاعد 

في استقرار أسواق مواد الطاقة«.
وقد أشــار وزير اخلارجّيــة األميركي مايك 
بومبيــو بإصبــع االّتهــام مباشــرًة إلى 
طهران، الفتاً إلى عدم وجــود أدّلة على أّن 
هذا »الهجوم غير املســبوق على إمدادات 

الطاقة العاملية« انطلق من اليمن.
وأفاد أّن واشنطن ســتعمل مع شركائها 
وحلفائها »لضمان تزويد أســواق الطاقة 

باإلمدادات، وحملاسبة إيران على عدوانها«.

واستدعت تصريحات بومبيو رداً من طهران 
التي قــال الناطق باســم وزارة خارجّيتها 
عّباس موسوي إّن »هذه االتهامات ووجهات 
الالئقة  الباطلــة وغير  )األميركّية(  النظر 
تأتي في ســياق دبلوماسي غير مفهوم وال 

معنى له«.
كما نفــى العراق أّي عالقــة له بالهجوم. 
وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد 
املهدي االحــد إّن »العراق ينفي ما تداولته 
بعض وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي 
منشآت  ملهاجمة  أراضيه  اســتخدام  عن 

نفطّية سعودّية بالطائرات املُسّيرة«.
مــن جهته، أّكــد ولي العهد الســعودي 
األمير محمــد بن ســلمان أّن »للمملكة 
اإلرادة والقــدرة على مواجهة هذا العدوان 
اإلرهابي والتعامل معــه«. لكّن اخلبير في 
شؤون الشــرق األوســط جيمس دورسي 
استبعد تنفيذ ضربات انتقامّية تستهدف 
حقول النفــط اإليرانية. وقــال اخلبير في 
كلية »إس. راجاراتنام« للدراســات الدولية 
في سنغافورة لفرانس برس إّن »السعودية 
ال ترغب بنــزاع مفتوح مع إيــران. يُفّضل 
الســعودّيون أن يخوض آخرون هذه احلرب، 

واآلخرون مترّددون إزاء ذلك«.

 قلق األسواق 
وصّبت اململكة اهتمامها على اســتئناف 
اإلنتاج في املنشأتن، بينما انخفض مؤّشر 
األسهم السعودية بنسبة ثالثة باملئة مع 

بدء التداول صباح امس االول األحد.
وتسّببت انفجارات السبت املاضي باندالع 
النيران في معملي بقيق، أكبر منشأة في 
العالم ملعاجلة النفط، وخريص اجملاور الذي 

يضّم حقالً نفطًيا شاسًعا.
وارتفعت أســعار النفــط أكثر من 10 في 
املئة أمس اإلثنن بحســب ما أفادت وكالة 
بلومبــرغ. ولــم يّتضح احلجــم الفعلي 
لألضرار وال نوع األسلحة التي اسُتخدمت، 
في وقــت ُمِنع الصحافيون مــن االقتراب 

من املنشــأتن بســبب اإلجراءات األمنية 
املشددة.

وأّكد املتحدث باسم وزارة الداخلية منصور 
التركــي لفرانــس برس عدم ســقوط أي 

ضحايا في الهجمات.
وأفــادت أرامكــو أّنها ســتلجأ خملزوناتها 
النفطّيــة لتعويض عمالئهــا. لكن مُيكن 
للحادثــة أن تهــّز ثقة املســتثمرين، مع 
اقتراب موعد طرح جزء من أسهم اجملموعة 
لالكتتاب العــام األولي. وتأمــل احلكومة 
الســعودية بجمع مئة مليار دوالر استناداً 
إلى قيمة الشــركة التي تقدر بـ2 ترليون 
دوالر، فــي عمليــة تأّجلت مــراراً لعوامل 
عّدة بينها انخفاض أســعار النفط. وفي 
وقت تُراقب األســواق عن كثب مدى قدرة 
اململكة، التي تعد أكبر مصّدر للنفط في 
العالم، على إعادة هذا القطاع إلى مساره 
الطبيعي، أفــاد الرئيس التنفيذي ألرامكو 
أمن ناصر أّن العمل جار الستئناف اإلنتاج 

بطاقته الكاملة.
بدوره، أفاد وزير الطاقة الســعودي اجلديد 
األميــر عبد العزيز بن ســلمان أّن اململكة 
لتخزين  الضخمــة  ملنشــآتها  ســتلجأ 
لتعويض  األزمات  ألوقات  اخملّصصة  النفط 

االنخفاض الذي طرأ على اإلنتاج.
وبنت الرياض خمس منشآت تخزين ضخمة 
حتت األرض في مناطق عدة من البالد قادرة 
على استيعاب عشرات مالين البراميل من 
أنواعها.  املكــررة على  البترولية  املنتجات 
وأعرب موفد األمم املتحدة الى اليمن مارتن 
غريفيث عن »قلقه البالغ« حيال الهجمات 
التي ســارعت اإلمارات العربيــة املتحدة 

والبحرين والكويت إلدانتها.
وأنفقت الســعودية املليارات على املعدات 
العســكرية لكن األحداث األخيرة تسّلط 
الضوء على أن بنيتها التحتية ال تزال عرضة 
للهجمات. وبينما يصعب استهداف آبارها 
النفطية املنتشــرة في مناطق واسعة، إال 
أن منشــآتها العديدة ملعاجلة النفط تعّد 

أجاز استخدام نفط االحتياطي األميركي االستراتيجي لتعويض االمدادات

ترامب ينتظر من ستتهمه السعودية بالهجوم على أراضيها ويبدي استعداده للرد عليه

نفى العراق أيّ عالقة له 
بالهجوم. وقال مكتب 
رئيس الوزراء العراقي 

عادل عبد المهدي االحد 
إّن العراق ينفي ما تداولته 

بعض وسائل اإلعالم 
والتواصل االجتماعي 
عن استخدام أراضيه 

لمهاجمة منشآت نفطيّة 
سعوديّة بالطائرات 

المُسيّرة
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بغداد - الصباح الجديد:
احلكومي،  االســامي  النهرين  مصرف  اعلن 
االثنني، انضمامــه الى قائمة املصارف اخملولة 

بتوطني الرواتب.
وقــال املصرف فــي بيان له الصبــاح اجلديد 
نســخة منه انه »انضم الى قائمة املصارف 
األخرى اخملولة بتوطني رواتب موظفي القطاع 

العام واخلاص«.
القطاعني  املوظفني من  ودعا املصرف »كافة 
رواتبهم لاستفادة من  العام واخلاص توطني 
والتي تشمل  التي يقدمها املصرف  اخلدمات 
مرابحة العقارات وبحد اعلى 150 مليون دينار 
والسيارات وبحد اعلى 30 مليون دينار ومتويل 
الســفر وبحد اعلى 2 مليون دينار والتعليم 
وبحد اعلى 3 مليون دينار والزواج وبحد اعلى 

10مليون دينار«.

بغداد - الصباح الجديد:
بحثت الشــركة العامة للمنتجات الغذائية 
احدى شــركات وزارة الصناعة واملعادن امس 
االثنني، مــع شــركة INTER OiI البريطانية 
آفاق التعاون املشــترك لرفع مستوى االنتاج 

وحتسني نوعيته وتبادل اخلبرات.
وقال مصــدر مخول في الشــركة إن رئيس 
مجموعــة أنتر أويل والوفــد املرافق له اجرى 
زيارة الى الشركة العامة للمنتجات الغذائية 
والتقى مديرها العام وعدد من السادة مدراء 
االقســام لبحث تعزيــز التعــاون ومجاالت 
االستثمار بني اجلانبني مبا يصب في مصلحة 
الطرفــني ويســهم فــي تطويــر الصناعة 

الوطنية«.
وأضــاف أن »املباحثات اســفرت عــن توقيع 
مذكرة تفاهم مبدئية تتضمن وضع االسس 
واالطر لدراســة وحتديث اخلطــوط االنتاجية 
ملصنع ومزرعة قصب الســكر في محافظة 

ميسان«.

»النهرين« ينضم لقائمة المصارف 
المخولة بتوطين الرواتب

شركة بريطانية تطور 
معمل سكر ميسان
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الصباح الجديد - وكاالت: 

مــع تنافــس كل مــن الواليات 
املتحــدة وروســيا والصني على 
اكتساب موطئ قدم في صناعة 
في  العراقيــة  والغــاز  النفــط 
العراق  أعرب  واجلنوب،  الشــمال 
األسبوع املاضي عن رغبته في أن 
يكون له شــريك أجنبي واحد أو 
أكثر في حقل غاز املنصورية في 

محافظة ديالى شرقي بغداد.
وقال الكاتب سيمون واتكينز، في 
»أويل  موقع  نشــره  الذي  تقريره 
احتياطي  إن  األميركــي،  برايس« 
 4.6 بنحو  قــّدر  املنصورية  حقل 
تريليونات قــدم مكعب من الغاز 
تبلغ  أن  املتوقع  ومــن  الطبيعي، 
ذروة اإلنتاج نحو 325 مليون قدم 

مكعب يوميا.
املتحدة  الواليات  أن  الكاتب  وذكر 
تعد  تشجيع العراق على حتسني 
اعتماده  من  للتقليل  الغاز  تدفق 
وبالنسبة  رئيسا.  أمرا  إيران  على 
شــركة  تعاقــدت  ل روســيا، 
أساسي  بشــكل  »روســنفت« 
العراق في  مع إقليم كردســتان 
2017 لتوســيع  تشــرين الثاني 
اســتثمارات الغاز، وهذا يعني أن 
افتراض امتاك روســيا السلطة 
في مناطق أخرى في العراق أيضا 
سيعود عليها بالكثير من القوة.

وأشــار الكاتــب إلــى أن »تأمني 
في  والغاز  النفط  عقود  روســيا 
سيســمح  العراق  أنحاء  جميع 
ال  نفوذ سياسي  بتأســيس  لها 

يقهر عبر كامــل مناطق الهال 
الشــيعي في الشــرق األوسط، 
لبنان  انطاقا من ســوريا عبــر 
)بفضل إيران( ثــم األردن والعراق 
ومرورا  أيًضــا(،  إيران  )مبســاعدة 
ب إيران نفســها، وصوال إلى اليمن 

)عبر إيران(«، بحسب قوله.
مــن هــذه القاعــدة، يضيــف 
الكاتب ميكن ل روســيا أن تتحدى 

العربية  اململكــة  فعالة  بصفة 
الواليــات  حليــف  الســعودية، 
والغــازي  النفطــي  املتحــدة 
املنطقــة.  فــي  والسياســي 
الصني  تعمل  ذلك،  مع  وبالتزامن 
على جدول أعمالهــا اخلاص مع 
جنوب  حقل  فــي  واملتمثل  إيران 
وحقول   11 املرحلــة  فــي  بارس 

النفط غرب كارون.

مثل  »العراق،  بــأن  الكاتب  وأفاد 
باتخــاذ جهة  يلتزم  لــم  تركيا، 
محددة، إما روســيا وإما الواليات 
املتحــدة، بــل يغّيــر حتالفه في 
كل مــرة حســب ما يتناســب 
األمر  وينطبــق  مــع مصاحلــه، 
نفســه بصــورة مصغــرة على 
حقــل املنصورية. فــي احلقيقة، 
كانــت تركيا العًبا رئيســيا في 

حقل املنصوريــة حتى منتصف 
امتاكها  املاضي من خال  العام 
النفــط  شــركة  مــن   37.5%
أنونيم  بيتوليري  »تركي  الوطنية 
إلى جانب   ،)TPAO( أورتاكليجي« 
%25 من شــركة »استكشــاف 
النفــط«، و%22.5 مــن شــركة 
»الكويــت للطاقــة«، و%15 من 

»كوغاز« الكورية اجلنوبية.

وحســب ما أفادت به شخصية 
بــارزة في الــوزارة ملوقــع »أويل 
فإن  املاضــي،  األســبوع  برايس« 
أنونيم  بيتوليري  شــركة »تركي 
صفقة  وّقعــت  أورتاكليجــي« 
التطوير األصلية حلقل املنصورية 
في عــام 2011، حيث وعدت وزارة 
النفط العراقية بأنه ميكن الوثوق 
بهــا للوصول إلى ذروة اإلنتاج في 
غضون 10 ســنوات على أقصى 

تقدير.
وبنّي الكاتب أنه كان من الطبيعي 
أن توقف »تركي بيتوليري أنونيم 
عملياتها  جميــع  أورتاكليجي« 
في املنصورية في عام 2014، بعد 
سيطرة تنظيم داعش على أجزاء 
واسعة من الباد في ذلك الوقت، 
لكّن األمر املثير للدهشة هو أنها 
التطوير  أعمال  استئناف  رفضت 
في أيلول 2017 عندما طلب منها 
وزير النفــط العراقي آنذاك جبار 
العديد  هناك  كانت  ذلك.  لعيبي 
الوزارة  من  الاحقة  الطلبات  من 
إلــى شــركة »تركــي بيتوليري 
أنونيم أورتاكليجي« الســتئناف 
العمل قبل أن تلغي الوزارة العقد 

في يوليو/متوز املاضي.
النفــط  وزارة  أوضحــت  وقــد 
أن  إلى  أنهــا حتتــاج  العراقيــة 
بشكل  املنصورية  حقل  يُستغل 
صحيــح، وأن تعمل علــى زيادة 
اإلنتــاج تدريجًيــا نحــو املعدل 
العام لإلنتــاج البالغ 325 مليون 
قــدم مكعب يوميــا، حتى ميكن 
اســتخدامه كمواد خام لتغذية 

قطاع الطاقة الذي يعاني أزمة.

العراق يسعى الى شراكة اجنبية في حقل المنصورية في ديالى 
احتياطي الحقل قّدر بنحو 4.6 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي

الصباح الجديد - وكاالت: 
وقعت الهيئة العامة لاستثمار 
العربيــة  جاكســو  وشــركة 
إحــدى   - احملــدودة  الســعودية 
شركات جاسكو سميث كاين 
العامليــة - في مقر "الهيئة" في 
الرياض، مذكرة تفاهم تهدف إلى 
اإلسهام في رفع مستوى توطني 

الصناعات الدوائية في اململكة.
الشركة  توسيع  االتفاق  وتضمن 
التصنيعية في  لنطاق قدرتهــا 
الدوائية فــي اململكة،  اجملــاالت 
إلــى جانب مضاعفــة أعمالها 
بحلول  الكاملــة  التصنيعيــة 
2022, كما ستعمل شركة  عام 
جاكســو مبوجــب االتفاق على 
لنقل  إضافية  فرص  استكشاف 
تقنيات هــذه الصناعة، والعمل 
علــى دعــم وتدريــب الكــوادر 
على  القدرات  وبناء  الســعودية، 

هذا الصعيد.
ووقــع االتفاق محافــظ الهيئة 
املهندس  لاســتثمار  العامــة 
إبراهيــم العمر، وعن الشــركة 
فــي  رئيســها  نــواب  كبيــر 
األسواق الناشــئة املركزية إمني 
فاديليوقلو، بحضور وكيل احملافظ 
جلذب وتطوير االستثمار سلطان 
مفتي، ونائب الرئيس املدير العام 
للشــركة في اململكة لوسيانو 

أندرادي.
وكشــف املهنــدس العمــر أن 
اململكــة تعد األكثــر إنفاًقا في 
األوسط وشمال  الشرق  منطقة 
أفريقيــا فــي مجــال الرعايــة 
الصحية، الفتاً النظر إلى أنه وفقاً 
لإلحصاءات عــن الزيادة املتوقعة 
في النمو الســكاني بحلول عام 
2030 فإن قطاع الرعاية الصحية 
يعد قطاعا واعدا على مســتوى 
هــذه  وتوطــني  االســتثمارات 
الصناعات املتخصصة، إذ سيوفر 
مؤكًدا  مهمة،  استثمارية  فرًصا 
أن مذكــرة التفاهــم املوقعــة 
مع شــركة جاكســو العربية 
السعودية احملدودة تعكس أهمية 
التوطني املتنامــي للصناعة في 
قطاع الرعايــة الصحية ملواكبة 
املتزايــد فضــًا عن  االحتيــاج 
لاستثمار  التنافســية  القيمة 

في هذا القطاع.
من جهته أشــار لوسيانو أندريد 
أن شــركة جاكســو ســميث 
كاين ما تــزال تلتزم - ألكثر من 
65 عاًما - بتقدمي أفضل اخلدمات 
فــي مجــال صناعــة األدويــة 
والرعاية الصحية في اململكة، إذ 
يهدف االتفاق إلى تغطية جوانب 
اجلهاز  مثــل  مختلفة  صحيــة 
احليوية  واملضــادات  التنفســي 

وأمراض األعصاب وفيروس نقص 
املناعة، وأضاف أن الشركة تعمل 
مع شــركائها في اململكة على 
مستدامة  وطنية  منظومة  بناء 
واالستثمار  االبتكار  على  تشجع 
وتطوير  الصحــي  القطــاع  في 

املواهب احمللية.
يذكــر أن اململكة شــهدت منوًّا 
كبيــرًا فــي عــدد التراخيــص 
االســتثمارية, حيــث ارتفعــت 
نســبة الزيادة في عــدد الرخص 
التــي أصدرتها الهيئــة العامة 
لاستثمار في الربع األول من عام 
2019 إلــى 70 في املئــة، مقارنة 
بالربع نفسه من عام 2018، فيما 
البريطانية  الشــركات  عدد  بلغ 
التي أصدرت رخًصا اســتثمارية 
24 شــركة في الربــع األول من 
هذا العــام، أي ما يعادل رخصَتي 

استثمار في األسبوع الواحد.
يشــار إلى أن شــركة جاكسو 
ســميث كاين قد بدأت ممارسة 
أعمالهــا في اململكــة قبل 65 
دواء  شــركة  أول  وكانــت  عاًما، 
عاملية تؤســس منشأة لصناعة 
األدوية فــي اململكة فــي العام 
1992، واليوم 80 في املئة من أدوية 
الشركة التي يستهلكها املرضى 
في السعودية يتم تصنيعها في 

مصنع الشركة بجدة. 

الصباح الجديد - وكاالت: 
املصري  املركــزي  البنك  أعلن 
األجنبي  النقد  احتياط  ارتفاع 
بنحو 52 مليون دوالر خال آب 
/ أغســطس املاضي، مسجاً 

رقماً قياسياً جديداً. 
بيــان على موقعه  في  ولفت 
اإللكترونــي إلــى أن صافــي 
احتياطــّي النقــد األجنبــي 
ارتفع إلــى نحو 44.969 بليون 
دوالر في نهاية آب املاضي، من 
متوز  نهاية  دوالر  بليون   44.917
ولــم يعكس صافي  يوليو(.   (
الشريحة  األجنبي  االحتياطي 
األخيــرة التــي حصلت عيها 
مصر من صنــدوق النقد بعد 
االلتزامات  من  العديد  تسديد 
نهاية آب. وكانت مصر سددت 
التزامات بنحو 14.7 بليون دوالر 
خال العام املالي 2019-2018. 
وكان احتيــاط النقد األجنبي 
ســجل عدداً من املســتويات 
املاضي  العام  خال  القياسية 
تشــرين  في  ذروتها  وصلــت 
الثانــي )نوفمبــر( 2018 بعد 
أن وصــل إلــى 44.513 بليون 
دوالر، لكنه انخفض بشــكل 
ملحــوظ خال كانــون األول 
)ديسمبر( املاضي بنحو بليوني 

دوالر، قبــل أن يعــاود االرتفاع 
التالية محققاً  الشــهور  في 
رقماً قياسياً جديداً نهاية متوز 

املاضي.
رســمية  بيانــات  وأظهــرت 
ارتفــاع احتيــاط الذهب إلى 
3.32 بليــون دوالر في آب، من 
3.05 بليــون دوالر فــي متــوز. 
وارتفعت مساهمة الذهب في 
بنســبة  األجنبي  االحتياطي 
8.6 فــي املئة، مــا يعادل 265 

مليون دوالر.
إلى ذلك، أعلن وزير املال املصري 
محمد معيط، أن االستثمارات 
غير املباشرة قفزت إلى بني 23 
و24 بليون دوالر، وذلك مع زيادة 
إقبــال املســتثمرين األجانب 

لاستثمار في أدوات الدين.
وذكــر معيط أن مصر صمدت 
أمام التحديات ولم تلجأ لرفع 
لزيادة  املاضي  العــام  الفائدة 
الثقة فــي اقتصادها. وأضاف 
أن الوزارة حددت سعر الفائدة 
في املوازنة العامة للدولة عند 
15 فــي املئة، ولكن األشــهر 
من  طلبات  شــهدت  املاضية 
لفائدة  األجانب  املســتثمرين 
بني 20 و21 في املئة لاستثمار 
في أدوات الديــن، ما كان يزيد 

من أعباء كلفة الدين.
وتســتهدف وزارة املــال اعادة 
بليــون جنيه لصندوق   160.5
املالي  العام  خال  املعاشــات 
اجلــاري، و170 بليونــاً العــام 
املقبل، و230 بليوناً خال العام 
يليه، ليصــل إجمالي  الــذي 
املبالــغ املســددة لصنــدوق 
تريليون جنيه   1.3 املعاشــات 

خال 7 سنوات.
وقال إن وزارة املال تســتهدف 
تراجع عجز املوازنة إلى 7.2 في 
اجلاري  املالي  العام  نهاية  املئة 
من 8.2 في املئة العام السابق. 
وأضاف أن معدالت النمو بدأت 
تقفز إلى مــا بني 5.3 و5.7 في 
املئة، ومن املستهدف أن تصل 
إلى 7 في املئة في 2022-2021.
وذكر الوزير أن مصر تستهدف 
فائضــاً ماليــاً أوليــاً قيمته 
124 بليون جنيه في الســنة 
فــي   ،2020-2019 املاليــة 
مقابل 104 بايني في الســنة 
تعديل  عدم  مؤكداً  السابقة، 
السياســات الضريبية حاليا. 
املئة  في   70 الضرائــب  ومتثل 
مــن إجمالي إيــرادات الدولة، 
وتســاهم بنسبة 14 في املئة 

في الناجت احمللي اإلجمالي.

اتفاق بين »االستثمار« و«جالكسو« لزيادة 
توطين الصناعات الدوائية في السعودية 

البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع 
احتياطي النقد االجنبي بنحو 52 مليون دوالر

مضاعفة أعمالها التصنيعية الكاملة بحلول عام 2022 

سددت مصر التزامات بنحو 14.7 بليون دوالر خالل العام المالي 2019-2018

حقل املنصورية في ديالى
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اصدار

شعر

قصة قصيرة

وفــي باب »عتبــة« نقرأ افتتاحيــة كتبها 
رئيس التحرير الشاعر حسام السراي، تطّرق 
فيها إلى الصعوبات التي واجهت املنّظمة 
ككّل منــذ أكثر من عام ونصــف العام، إذ 
أشار إلى االستعدادات اجلارية حالياً إلقامة 
مؤمتــر انتخابي جديــد للبيــت، كما مّرت 

االفتتاحية على ما أمتّه البيت في مشــروع 
»مقاطــع للمــاّرة«، وتوقفــت عند معنى 
رحيل شــاعر مثل أكرم األمير في البصرة.
وكانــت املراجعــة اللغويــة فــي العــدد 
واإلخــراج  احلربــي،  ميثــم  للشــاعر 
العّتابــي. أحمــد  للمصمــم  الفنــي 

 
أعلُن »بيت الشعر العراقي« عن صدور العدد 
اخلامــس من مجّلتــه الثقافّيــة الفصلّية 
»بيت«، بعد توّقف اضطراري ألسباب مادّية.
ويتضمن العدد اجلديد 16 باباً في 280 صفحة 
شارك فيها العديد من الشــعراء والكّتاب.

مجلة »بيت«: القصيدة والسالح

عبد الحسين رشيد العبيدي 
  لســُت نادما على انقيادي لهذا الدافع اآلني، 
لكن ال سبيل للحيلولة دون ذلك، انها ليست 
حركــة بطولية، جمعت كدســا من األحذية 
وأزحتها قرب الرصيف، أحذية متنوعة بأحجام 
مختلفــة، أحذية نســائية ورجاليــة، أحذية 
أطفــال، أحذية جديدة وعتيقــة باليه، أحذية 
مبــاركات متنوعــة، يراودني إحســاس ماحق 

بتحولها لذكرى مريرة. 
حاملا كف احلادث عن سلب انتباهي، أحسسُت 
أن اخلــروج اجملدي مــن هذا الوضــع هو جتاهل 
األخطــار احملتملــة، اجتاحتني نخــوة طارئة، 
هرعت مدفوعا بفضول قاهر، تناولت مكنسة 
الدكان ورحت أكنس املتناثر من األشياء وبقيُت 

ضحية لهذا االلتزام املأساوي.
 _ لقد كان محقا دوستوفســكي، إنها جرمية 

بال عقاب: قلُت إليفان كاراموزوف.
ركض الناس في كل اجتاه بحثا عن مالذ متأخر 
في الســاعة السادســة عصــر اخلامس من 
حزيران واالزدحام في ذروته، بالنســبة ألمثالي 
ظل املكان مرتعا للمرارة، لم أفلح في التعرف 
توازني، زجاج  على مالمحي، هشــم االنفجار 
احملل، كومة الصحف لبائع اجلرائد بعد ان يأس 
من بيعهــا: صحف متنوعة، تلعب معنا لعبة 

املكائد.   

- تسويق لركائز زائفة: قلت لنفسي ساخطا.
داخلنــي قنــوط مريــر، واعترتنــي ضغينة 
محمومــة وقد صرت عصبيــا كمراهق، لقد 
الناس حتت ضغط الظرف الساحق،  استكان 
لم أســتطع اســتجماع ما يكفي من القوة 

للكالم، فبقي هناك متسع شاسع من احلوافز 
اخلرساء، وكففُت عن تقدمي نفسي كناصح.

خيم ســكون حذر على املكان، والريبة تدفع 
النــاس باضطــراب متعجل وهم يشــعرون 
بأنهم محاصرون، لقد كنــت اعزل كحجارة 

في صحراء في هــذا الصخــب الدامي، وإنا 
أقف في الدكان وقد تبعثرت محتوياته، قريبا 
مني كانت ثلة من الناس يطلقون احتجاجات 
قاسية وهم يصغون لفتى يروي لهم املشهد.
  لست وحدك من يتطلع بالهوة: هكذا تكلم 

زرادشت 
  تغاضيــُت عنهم متكلفــا التذمر، حملت 
األحذيــة بتعجــل مأســاوي ووضعتها أمام 
احملل لعل البعض يتعرفــون على ضحاياهم 
من األحذية، تابعت بشــيء من احلماسة، أنه 
اتفاق أحادي اجلانــب، حل بائس .. كان انتظارا 
متوترا مرهقا، كنت أضع لهم أحذية قتالهم 
بأكياس نايلون وأســلمهم املستمســكات 
الشــخصية للقتيل .. وهذا ما فعلته معها. 
كانت إمامي عزالء بوجه محتقن، وجهت الّي 
بضعة لوعات وهي تشير الى كومة األحذية، 
جللتنــي تلّونات صوتهــا فبقيت أحتمل ثقل 
األمر وحدي، سيطرْت علّي فكرة التعجل وهي 
تنظر الّي بجزع، وضعُت لها حذاءين، أحداهما 

صغير، وناولتها الكيس.
. لقد أمست مأســاتها موثقة باألدلة، بقينا 
كل واحد في ضفته غريبني دون ان يكره أحدنا 
األخر، لم يبق شيئا، رمبا بعض اللحم املتطاير 
الذي ستستفاد منه الكالب السائبة ليال في 
احلديقة الواسعة التي تضم متثاال ألسد بابل، 

طوطم املدينة األزلي، املثقل باملبالغة. 

مستمسكات شخصية

بوست

8دراسة
محمد زكي ابراهيـم 

علي لفته سعيد
 

الشــاعر  مجموعة  عنــوان  ينطلق 
محمد الشــحات من كونه إشــارة 
كبــرى عالية جــدا يروم مــن خالل 
الدخول الى عوامل نصوصه الشعرية 
.. فالعنوان ) سيأتي من بلد بعيد ( ال 
ميكن االعتمــاد عليه على انه البوابة 
يرتبط  الذي  باإلهداء  املرور  األولى دون 
بآصرة املكــوث االول للفعل التأويلي 
ومســتواه الداللــي كونــه يفضح 
املرامــي املهمة التي يبثها الشــاعر 
في نصوصه والتــي ارادها داال ملدلول 
ملا يأتي رغم انه ليس جميع النصوص 
تأخذ هذا املنحى ولكنه أجبر املتلّقي 
على قيــادة املقاصد باجتــاه العنوان 
الرئيــس واالهداء )إلى ابنى إســالم 
الغربة عله  بــالد  حيث يعيش فــي 
يذكرني إذا ما غبت ( وهو إهداء صادم 
يشي بالكثير من الشجن على عكس 
العنوان الذي يشــي بالتفاؤل واالمل 
فـ ) ســياتي ( في العنوان دال زماني 
قادم يناقضه في االهداء مفردة )عّله( 
باليأس  محتشــدة  استثنائية  وهي 
أكثر منعــا بالتفاؤل.. وهو ميضي في 
العنوان  بني  العالقة  تقشــير  منوال 
واالهداء عبر افتتاح النصوص بثالثية 
على مساحة  ومفروشة  مخصوصة 
التي قفد  للنصــوص  املؤلفة  اللغة 
تبــدو وكأنها جلدا للــذات او ترحما 
على شــيء أو توقا له أو هي تســير 
في اجناز معاملة الرثاء او الوجدانيات 
فكل هذه الطرق ارادها الشــحات أن 
تكون ســبيال لهــذه اجملموعة التي 
نصوصها  عناوين  اغلــب  لو حصرنا 
العنونة  سنجدها تســبح في فلك 
التي ام تكــن وحدة من النصوص بل 
هي جملة في نص هــو النص االول 
واالســتهالل )ثالثية العشق والغربة 

)الغيرة من  الثالثيــة  ( وعناوين هذه 
الشــوق / غريب يلقــاه غريب / عودة 
االبن إلى أحضان أبيه( وهو ما يجعل 
هــذه االفتتاحيــة النصيــة ترتبط 
ارتباطا ســياميا في مهمة العنوان 
الرئيــس واالهداء فضــال عن عناوين 
نصوص اخــرى ) عــاد إلــى غربته/ 
الرحيل عن وطــن يأكلنا / متى تورق 
شجيراتي/ هل أكلتك الغربة / أعرف 
أنك ما عدت هنا / متى يعود الغائب / 
العودة إلى الغربة / احلنني إلى الوطن/ 
العودة إلى الوطن / العودة الى حضن 
الوطــن/ نبضات حروفي/ ال تقســى 
على ولــدى ( وغيرها مــن العناوين 
التي تعطي مدلوال يسير باجتاه واحد 
مفــاده انه يروم الوصول الى  العنوان 
الذي يعيشه  احلزن  وتفاؤله رغم كل 
حتى انه يفضح هذه مرامي بصوص 
البكاء واجللوس مــع احلفيدة وتكرار 

اكثر من نص على ذلك.
اجملموعة  القصديــة مــن  ان هــذه 
الشعرية جعلت املوسيقى الداخلية 
للنصوص وكأنهــا مبنية على طراز 
التفعيلــة.. فهو ينشــد  قصيــدة 
اجلملة الشعرية انشادا اراده ان يكون 
مرة حزينــا ومرة متفائــال لصناعة 
فرح ضائع.. حــني ارمتيت بصدر أمك/ 
هزني وجه تبدل فــي ارجتافته/ تبلور 
املدار/ُ حتى  واســتدار/ فكاد يأخذني 
انتبهــت/ فخفت إن هي قد رأتني/ أن 
تداري لهفــة /كانت تنام بها لياليها 
وأختبأت/  الطوال/ فحملت شــوقي 

لكي أداري غيرتي ص5)
 هذه االنشــادية هي بوح مخبوء في 
املواجهة لكنها صارخة في الشعر.. 
ملســتقبلية  بتلك  مرتبط  انه حنني 
) ســيأتي ( .. وهــي عملية مقصودة 
جعلته مــرة يدخل الى موســيقى 
التفعيلــة ومــرة الــى  روح النثــر 
بانفعالية قليلة واســتطراد شعري 

)ســيعود من بلد بعيد / ْقلت انتظر/ 

كيما أرتب بعض أشيائي/ وأغلق كوة 

القلب العنيَدّة ص 11( وهو ما يجعله 

ارتباطا باحلنني والشوق االبوي  يرتبط 

اكثر منه عمليــة ازاحة للحزن الذي 

يعيشــه من هذا الفراق الذي افشى 

به في االهــداء ) إذا ما غبت (.. ولهذا 
فان املعادلة النصية التي جعلت من 
داخلها  في  حتمل  الشعرية  نصوصه 
شــاعرية احلنني احلزين غير املتوقع ال 
لقاء قريب وهي معادلــة  صعبة ان 
تتمتــرس في جملة شــعرية ترتدي 
ثوب العالقــات االجتماعية من اجل 
إظهار الكثيــر مما اختبــأ في احللم 
والشــوق ليبرزه على شكل نصوص 
شعرية، وهو ما جعل النص الشعري 
لديه ينفلت فــي بعض االحيان حني 
تنساق اجلملة الى مراميه املقصودة.. 
وهــو ما يعنــي انفالت املوســيقى 
االنشادية الى عملية شرح ملا يعتري 
الشــاعر صاحــب النص )عــاد إلى 
غربته/ فتفســخ قلبي/ وتناثر/وتدلى 
من محبسه/ شــوق/ كنت أحاول أال 
ينفلت/ فيفضحنــي ص23 (وان هذا 
االنفــالت جاء بجملــة ) كنت أحاول 
أال ينفلت ( الن النص الشعري مبني 
على حقائق غير متخيلة كما يبحث 
عنها الشــعر ومخيلــة مبنية على 
الواقع وهو بني هاتــني اجلدليتني اراد 
االختفاء ليبني نصه الشــعري الذي 
يختتمــه بعد كال هــذا النزف بص 
)ميالد حلــم ( وكانه يصارع من أجله 
مــن اجل ان ال يشــعر بضيق الغربة 
أو العــوق او حتى العقــوق .. فاحللم 
من غربة ال تســكني علــى امل لقاء 
قادم ســيأتي الحقا وهو ما يراد له ان 
يتحقق من حلم ) اســقط قسوته / 
مسح بعينيه/ كل تفاصيل صغيرتِه/ 
لكي ال يقتل ما ارتسم بداخلها/ من 

أحالم مازالت حتبو ص113) 
ان هذه اجملموعة ظلت بنيتها الكتابية 
\حتول رسم غنائيتها الذاتية بطريقة 
الشــعر فتحول الهم االغترابي الى 
هم شعري لكي ال ال يكون االلم أكثر 

قسة او ليخفف االلم بالشعر.

كنت أسأل نفســي باســتمرار ملاذا جنحت النخبة 
العربيــة فــي النصــف األول من القرن العشــرين 
وفشــلت في النصف الثاني منه، وملاذا أدت رسالتها 
على أمت وجه في حقبة ما، ثم توقفت بعد ذلك بوقت 

قصير؟ 
في األصل يوم ولــدوا، لم تكن هناك بالد عربية على 
خارطة العالم.  متكن هؤالء من استعادتها بعد قرون 
من االنزواء خلف مســميات إمبراطورية. حتى إذا ما 
وضعت احلرب العاملية األولى أوزارها، وجدوا أنفسهم 
منقســمني إلى دول عديدة حتــت وصاية غربية، مع 
وعــود هنا وآمال هناك. كان ثمــة تغيير طفيف في 
طريقة العيش. ومع بضع معارك متعبة خاضها أهل 
البــالد أيقن اجلميع أن ال بد من االنتظار إلى أجل غير 

معروف، وكانت تلك نقطة الشروع. 
كان اجليــل األول مــن النهضويــني قــد انتهى إلى 
اإلعالن أن العرب أمة تســتحق احليــاة ال أن تعيش 
على الهامش. وفي نهاية القرن التاســع عشر سلم 
الراية إلى الشبان األحرار، الذين ظلوا أوفياء للفكرة 
العربية حتى آخر رمق لهم على أعواد املشــانق في 

بيروت والشام! 
لم يكن هذا اجليل مجمعاً علــى أولويات النهضة، 
وكان هنــاك الكثيــر مــن االختالف في الــرأي. دعا 
بعضهم إلى االستقالل عن الدولة العثمانية، في ما 
ارتأى آخرون االلتفاف حول اجلامعة اإلسالمية. غير أن 
هذه اخلالفات لم تنل من أهم مقومات النهضة وهي 

اللغة، التي أذكتها حدة املعارك قوة وبالغة! 
في القرن العشــرين انقسم الناس إلى ثالث شعب. 
ســلفيون ينفرون من السياســة ويحرمون احلضارة 
وميقتون التحديث، حتى لو كان ذلك ســيارة أو خط 
تلغراف أو بيت آجــر، وعلمانيون يرون في الغرب مثالً 
أعلى حد اإلبهــار.. يزدرون التراث ويلعنــون التأريخ، 
ويعدونهما ســبباً لكل ما أصابهم من أذى وما حلق 

بهم من هوان. 
كانت النخبة التــي تولت الزعامة وقــادت التغيير 
تنتمي إلى شــعبة ثالثة حتــاول التوفيق بني هذين 
الطرفــني. فهي تؤمن بالتصالح مــع التراث، واألخذ 
عــن العلمانية. كانت تعول علــى بعث األول ونقده 
ومراجعته وليس القطيعة معه أو اإلنكار عليه. وفي 
ذات الوقت شراء ما ميكن شراؤه من منتجات احلضارة 

الغربية. 
بهــذه الطريقة غادروا زمنهم مســرعني إلى حقبة 
أخــرى، لكنهــم لم يفقــدوا ذاتهم، ولــم يتنكروا 
لتاريخهم، ولم ينقلبوا على وطنهم. كانوا يشعرون 
أنهم عرب أقحاح، وليس أي شئ آخر. فبنوا املدارس، 
ونشــروا الثقافة، وحاربوا اخلرافة، وأنشــأوا اجليوش، 
وأطلقوا املبــادرات، وأرســلوا البعوث إلــى العالم 

املتحضر. 
هذه النخبة لم تستطع مواصلة املسيرة، فتوقفت 
في الستينات. لم يسر من خلفها على هذا النهج، 
ولم يؤمن من جاء بعدها بهذه الفكرة. فريق مشــى 
بدون ترو نحو الغرب. اســتبدل لسانه وتفكيره بآخر 
ال ينتمــي إلى محيطه. وخطا آخــر خطوات ثقيلة 
نحو الوراء. وكانت النتيجة أننا خسرنا الظاهرة التي 
نقلتنا إلــى األمام، وأنقذتنا من الظــالم، وعبرت بنا 

مرحلة اخلطر في مرحلة حاسمة من التاريخ!

مجرد رأي! 

الغنائية الذاتية في مجموعة )سيأتي من بعيد(
دراسة

غالف اجملموعة

كاظم ناصر السعدي
)1(

في حانة الشجن البعيدة
عن صخب الكؤوس

أجلس وحدي متأّمالً ذاتي
كي أعرفني

ما يقلقني انني لآلن
لم أعثر على وجهي

في مرآة النهر
)2(

عمري املراق في صحراء االنتظار
خسارات يافعة

كيف أقيم عالقة نقّية مع الرمال

وأنا أشرب عطش اجلفاف؟
)3(

يوماً بعد آخر
تضيق فسحة األمل

زهرة قلبي يعتريها الذبول
وهج احللم يخبو في أغنيتي

ربيع اجلمــال لم مينــح خميلتي 
سطوَعُه

لم يُلبس روحي قميصُه األخضر
كم متّنيُت أن تُلَوََّن بهجتُه أيامي
ماذا أفعل واخلريف يترّبص بي ؟

)4(

في لؤلؤة املعنى
أسئلة كثيرة
ترتعُش قلقاً

ما أن أحفر األفكار
بحثاً عن اليقني

حتى أرتطم باللغز املبهم
)5(

مبشط الصباح
أسّرُح ضوء قرنفلتي

في حديقة األمل
)6(

حني ال تبتســم زهــرة الفجر في 

قلبه
يترك احلزن رائحته على قيثارته

ال جدوى االنتظار
يسدل ستارته على نافذة أحالمه

)7(
كي ال يعترها اليباس
وتأكلها نار احلََسرات

شجرة الروح
تقيم عالقة حميمة مع النهر

)8(
الزمن الرَّديء

يَرَشُّ وجوهنا البريئة

بسموم وحّشيته
ينشر عتمته في سماء العذوبة

قبحُه الفاحش
يَدسُّ أَنفُه في َجنائن الزهور

)9(
شرور هذا العالم
تُنذر بخريٍف قامت

بوحشّيته
يجتاح ربيع اجلمال

هل بغير احملّبة
تورق أشجار احلياة ؟

)10(

ضجيُج الذاكرة
يثير غبار أيامي

إصبع األلم
تُشير إلى شجرٍة

مثقلٍة باخلريف
)11(

اخلريف . . .
َحَفرَ جتاعيد الغياب في وجهي

َعّرى شجرتي من أحالمها
أخشى أن يقطع صلتي

بربيع املعنى
فيصير حضوري باهتاً

ومضات



زها حسن
 

كانــت الواليــات املتحــدة ُمذعنة، 
إن لم تكــن متواطئة، مــع اجلهود 
اإلســرائيلية الرامية إلى ضم أجزاء 

كبيرة من الضفة الغربية.
بنيامني  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  بّث 
نتنياهــو الــروح مجــدداً بوعد كان 
بشأن  االنتخابية  في حملته  أطلقه 
اإلسرائيلية  املســتوطنات  ضّم كل 
فــي الضفــة الغربية احملتلــة وغور 
األردن، إذا مــا فاز حــزب الليكود في 
االنتخابات البرملانيــة املقررة في 17 

أيلول/سبتمبر احلالي.
قال: »بعون اهلل، ســنُمد الســيادة 
اليهودية إلى كل املستوطنات كجزء 
من أرض إســرائيل التوراتية، وكجزء 
من دولة إســرائيل«. كان استعمال 
اليهودية«  »السيادة  لتعبير  نتنياهو 
اإلســرائيلية  »الســيادة  مــن  بدالً 
وإشــارته إلى »أرض إســرائيل« أمراً 
مقصوداً ومتعّمــدا. إذ هو يحاول أن 
يُطّبع الفكرة بــأن كل اليهود الذين 
يعيشــون في أي مكان فــي العالم 
يحظون بجنســية عليا تفوق بكثير 
االنتماء احمللي الفلسطيني على كال 
 1967 جانبي »اخلط األخضر » للعام 
)الذي يرسم احلدود املُعترف بها دولياً 
الفلسطينية  واألراضي  بني إسرائيل 

احملتلة(.
وهكذا، يبدو أن الفكرة الزائفة حول 
أن املواطنــني اليهود فــي دول أخرى 
يدينون بالوالء لـ »أرض إســرائيل« ال 
تُعد إشكالية بالنسبة إلى نتنياهو، 
طاملــا أنهــا تخــدم عمليــة إعادة 
انتخابــه. أما األقــل حصافة فهي 
املبــررات األمنية التي تســتخدمها 
إســرائيل ملواصلة الســيطرة على 
األراضي الفلســطينية احملتلة، على 
الرغم من أن نتنياهو كان أشــار إلى 
هــذا التبريــر أيضاً في ســياق قرار 
إســرائيل االحتفاظ بغور األردن. بدالً 
مــن ذلك، هو يفّضــل االعتماد على 
الفهــم الضّيــق للكتــاب املقدس 
)التــوراة( بهــدف حمــل األحــزاب 
االصطفاف  على  القومية-الدينيــة 

وراءه ووراء الليكود.
للفــوز  نتنياهــو  جهــود  أن  بيــد 
ليست  النحو،  باالنتخابات على هذا 

فارغة مــن املضامــني. فمالحظاته 
مــع خطوة  الواقــع  فــي  تّتســق 
التي   2018 الكنيست في متوز/يوليو 
أّقر فيها القانون األساسي: إسرائيل 
كدولة-أمة للشــعب اليهودي. هذا 
دستورية  ســلطة  يُضفي  التشريع 
على الفكرة بأن لليهود حقاً حصرياً 
في ممارسة تقرير املصير في املنطقة 
اجلغرافيــة الواقعة بني نهــر األردن 
والبحر املتوســط، أو فــي أي بقعة 

أخرى مُتّدد إسرائيل إليها سيادتها.
واحلال ان ثمــة حافزين قويني لدى أي 
حكومــة إســرائيلية جديدة لضم 
60 فــي املئــة من الضفــة الغربية 
االســتيطان  عليها  يســيطر  التي 
إدارة  وجــود  وهمــا  اإلســرائيلي، 
ترامب في البيت األبيض، واســتباق 
 .2020 العام  األميركيــة  االنتخابات 
إذ أن أي إدارة أميركيــة جديدة قد ال 
تكون مســتعدة لإلذعــان إلى مثل 
الدولي.  للقانــون  اخلروقــات  هــذه 
حتى اآلن، أثبت فريــق عمل الرئيس 

دونالــد ترامب أنه خاضع، إن لم يكن 
متواطئــاً، مع اخلطط اإلســرائيلية 
ملواصلة الســيطرة على اجلزء األكبر 
مــن األراضي احملتلة. وهــذا كان أمراً 
ســاطع الوضوح بقــرار إدارة ترامب 
نقل السفارة األميركية من تل أبيب 
بالســيادة  وباعترافه  القــدس،  إلى 
اجلوالن  مرتفعات  اإلســرائيلية على 

احملتلة.
من غيــر احملتمــل أن يــؤدي اإلعالن 
املفاجئ األسبوع املاضي عن استقالة 
الشــرق  في  لترامب  اخلاص  املبعوث 
إلى  غرينبالت،  األوســط، جيســون 
األميركية.  السياســة  تغيير مسار 
فإذا ما ســتكون ثمة أي ذكرى لهذا 
أدلى به  الــذي  األخير، فهي اخلطاب 
أمــام مجلس األمن الدولي، وأشــار 
فيه إلى أن القانــون الدولي و«مئات 
قرارات األمم املتحدة« بشــأن السالم 
ليست  الفلسطيني-اإلســرائيلي، 
أكثر من »قرع طبول متواصل خلطب 

طّنانة سقيمة ومُمّلة«.

القدس  بقضيــة  يتعلق  فيمــا  أما 
الشائكة، فقد كان موقف غرينبالت 
منسجماً مع موقف نتنياهو عندما 
شــّدد على أنه »ما من إجماع دولي 
الدولي سيقنع  للقانون  تفســير  أو 
الواليــات املتحــدة أو إســرائيل بأن 
املدينــة التي عــاش فيهــا اليهود 
وعبدوا فيها منذ ما يقرب من 3000 
عام، وكانت عاصمة الدولة اليهودية 
منــذ 70 عاماً، ليســت – اليوم وإلى 

األبد – عاصمة إسرائيل«.
إن تصّورات كلٍّ من ســفير الواليات 
املتحدة في إسرائيل ديفيد فريدمان، 
واســع في  بنفــوذ  يتمتــع  الــذي 
الشرق  حيال  األميركية  السياســة 
األوسط، ووزير اخلارجية مايك بومبيو، 
ألولويات واشــنطن السياسية جتاه 
إلى  تســتند  وإســرائيل  فلسطني 
وفي  املاضي،  الربيــع  التوراة. ففــي 
خطوة شّكلت قطيعة مع عقود من 
بومبيو  كان  الدبلوماسية،  املمارسة 
أول وزير للخارجية يقوم بزيارة رسمية 

إلى حائــط البراق برفقــة نتنياهو، 
ُمبدياً بذلك اعترافاً ضمنياً بالسيادة 
اإلســرائيلية على القدس الشرقية 
العربية. وقد صّرح بومبيو في مقابلة 
أجراهــا خــالل زيارته مع »شــبكة 
البــث املســيحية« أن »مهامه« في 
وزارة اخلارجية »اســتندت إلى فهمه 
للدين«. ورّداً على ســؤال عّما إذا كان 
اهلل أرســل ترامب حلماية الشــعب 
اليهودي من إيــران، على غرار امللكة 
أســتير في التوراة، قــال بومبيو إنه 

يعتقد أن هذا »ممكن«.
اليهوديــة- املعتقــدات  إدراج  إن 

املســيحية فــي ُصلب السياســة 
الشرق  بشأن  الرســمية  األميركية 
األوســط يهّدد آفاق الســالم. إذ لم 
يكــن غافــالً على الفلســطينيني 
املسلمني واملسيحيني الذين شاهدوا 
عبر األقمــار الصناعية إعالن ترامب 
العــام املاضــي عزمــه علــى نقل 
القدس،  إلــى  األميركية  الســفارة 
أن هذا التصريح صدر قبل أســابيع 

معدودة من عيد امليالد.
على الرغم من اإلشكالية املتمّثلة في 
تغلغل العامل الديني في تضاعيف 
الفلسطيني-اإلســرائيلي،  الصراع 
تبدو السلطة الفلسطينية مهتمة 
أكثــر في كيفيــة الــرد على قطع 
التمويــل األميركي وقرار إســرائيل 
املستحقة  الضريبية  العوائد  جتميد 
لها. يُضــاف إلى ذلــك ان محادثات 
السالم التي ترعاها الواليات املتحدة 
توقفت لُتســتبدل باســتراتيجيات 
فلسطينية ترمي إلى فصل الضفة 
الغربية عن إســرائيل، وإنهاء اعتماد 
الفلســطينيني على اإلســرائيليني 
ووقف العمل بالبروتوكول االقتصادي 

إلطار أوسلو.
في متوز/يوليو، أعلن رئيس الســلطة 
أن  عباس  محمــود  الفلســطينية 
السلطة تنوي تعليق جميع االتفاقات 
مع إسرائيل. كانت جلنة ضّمت قادة 
شــتى الفصائل السياسية التأمت 
للبحــث في املضاعفــات القانونية 

لعملية  والسياســية  واالقتصادية 
االنفصال عن إسرائيل. وتتمّثل إحدى 
التدابيــر االقتصادية التــي اتُخذت 
أساســاً هــذا العام فــي وضع حّد 
الفلسطينيني  املرضى  نقل  لعملية 
األمر  اإلسرائيلية،  املستشفيات  إلى 
الــذي يبدو أن له تأثيراً ســلبياً على 
أداء بعــض من هذه املستشــفيات، 
التــي حتصل علــى 100 مليون دوالر 
تقريباً كمســتحقات في السنة من 

السلطة الفلسطينية.
عــالوًة على ذلك، متّ تنفيــذ مبادرات 
أخرى، تشمل إنهاء اعتراف السلطة 
املدنيــة  بــاإلدارة  الفلســطينية 
اإلســرائيلية في أجــزاء من الضفة 
»ج«،  باملنطقة  املعروفــة  الغربيــة 
اتفاقية  مبوجب  إسرائيل  متتلك  التي 
أوســلو الثانيــة كامل الســيطرة 
األمنيــة واملدنيــة عليهــا، إضافًة 
إلى التعامل مــع كل أجزاء الضفة 
أراٍض  أنهــا  احملتلــة على  الغربيــة 
الفلسطينية.  السيادة  إلى  خاضعة 
أمــا األثر العملــي لهــذه املبادرات 
فمازال غير واضح املعالم، على ضوء 
عجز الســلطة الفلســطينية عن 
في  اإلسرائيلية  الهدم  منع عمليات 
وادي احلمص، وهو حي فلسطيني في 
القدس كان يفترض أن يكون خاضعاً 
واألمنية  املدنيــة  الســلطة  إلــى 
الفلسطينية مبوجب اتفاقية أوسلو.
وبينمــا تعجز إدارة ترامــب عن رؤية 
مخاطر حتــّول الصراع اإلســرائيلي 
– الفلســطيني إلى صــراع ديني، أو 
ســيادتها  نطاق  إســرائيل  توسيع 
احملرومني  الفلسطينيني  ماليني  على 
األمر متروكاً  من حقوقهم، سيبقى 
لإلدارة األميركيــة املقبلة كي حتاول 
إيجاد حّل من شــأنه إصالح األضرار 
املترتبة على هذا الوضع. وإن أمكننا 
التحّدث عن عامل إيجابي في الوضع 
الراهن، فســيكمن الوضوح املطلق 
في اخليار األخالقي: إذ ســيتعنّي على 
الواليات املتحدة إمــا قبول االحتالل 
أمام  متاحة  قانونية  وسيلة  بوصفه 
الدول لتوســيع حدودها، أو مناصرة 

الشرعية الدولية وسيادة القانون.

فــي اخلتام، نأمــل أال ينــدرج احلّل 
بالنســبة إلــى اإلدارة املقبلــة في 

إحدى التفسيرات التوراتية.
مركز كارنيغي للشرق االوسط
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خافيير سوالنا
 

مدريــد - متــر العالقات بــني تركيا 
والغرب مبرحلة حساسة للغاية. في 
أردوغان،  الرئيس رجب طيــب  عهد 
تتبــع احلكومة التركية سياســة 
خارجيــة متقلبــة بنحــو متزايد 
وتســبب التآكل املستمر للمعايير 
االنقسام  الداخل.  في  الدميقراطية 
املتزايد بني تركيا وحلفائها الغربيني 
التعاون  دليل آخــر علــى تدهــور 
العاملي. ومع ذلك، فإن هذه العملية 

ليست نهائية.
حدثت انتكاسة بعد شراء وتسلم 
تركيــا )عضــو في حلف شــمال 
األطلســي( النظــام الصاروخــي 
الروســي املضاد للطائرات من طراز 
س400-.  يعد حلف الناتو أن س400- 
ال تتوافــق مع أنظمتهــا اخلاصة، 
وتعتقــد الواليات املتحدة أن وجوده 
سيضر بأمن مقاتلة ف35- اجلديدة، 
والتي أعربــت تركيا عن رغبتها في 
احلصول عليها. ردا على ذلك، طردت 
تركيا  املتحــدة  الواليات  حكومــة 
من كونســورتيوم ف35- وتفكر في 

فرض عقوبات عليها.
في الوقت نفسه، لم يفعل أردوغان 

الكثيــر لتهدئة األمــور. تهديداته 
شــمال  في  العســكري  بالتدخل 
شرق سوريا تقلق الواليات املتحدة، 
التي حاولت شــراء الوقــت باتفاق 
مبدئــي غامض مع تركيــا إلقامة 
منطقة آمنة. تأمل القوات الكردية 
اآلن، التــي تهيمن علــى املنطقة 
املعنية ولعبت دورًا رئيسا في احلرب 
ضد الدولة اإلســالمية، أال يتركها 
ترامب في  دونالد  األميركي  الرئيس 

قبضة تركيا.
تصاعدت التوترات بني تركيا واالحتاد 
األوروبي أيًضا، بسبب قرار احلكومة 
احلفر  بإرسال سفن  األخير  التركية 
احتياطيات  بحًثا عــن  والتنقيــب 
هيدروكربونية جديدة بشأن قبرص. 
وفرض االحتاد األوروبي عقوبات على 
تنتهك  تصرفاتها  أن  زعمــا  تركيا، 
القانــون الدولــي. رداً علــى ذلك، 
أعلنت تركيــا تعليق اتفاقية 2016 
التي مبوجبها توقف تدفق الالجئني 
الرغم من  األوروبي. على  االحتاد  إلى 
أن اآلثار العملية للصفقة أصبحت 
محــدودة اآلن، إال أنها مهمة بنحو 
رمــزي النبعــاث حيــاة جديدة في 
العالقة بني تركيــا واالحتاد األوروبي، 

وإن كان ذلك لفترة وجيزة.
تدهورت هذه العالقة بنحو حاد منذ 

عام 2005، عندمــا بدأت تركيا )مع 
أردوغان كرئيــس للوزراء( مفاوضات 
األوروبي. في  إلى االحتــاد  االنضمام 
ذلك الوقت، كانــت تركيا قد ألغت 
للتــو عقوبة اإلعدام -وهي شــرط 
األوروبي  االحتــاد  أســاس لعضوية 
-ونظــر حوالي ٪60 مــن مواطني 
التكامل  إلى  إيجابــي  بنحو  تركيا 
األوروبي. لكن اليــوم، يدعو أردوغان 
إلى إعادة فرض عقوبة اإلعدام، ويود 
األتراك  الســكان  أقل من ٪40 من 

االنضمام إلى االحتاد األوروبي.
يعكس توقف عملية انضمام تركيا 
إلى االحتــاد األوروبي عــدة عوامل. 
بعد الترحيب بعشــرة أعضاء جدد، 
الوســطى  أوروبا  مــن  معظمهم 
والشرقية، في عام 2004، استسلم 
االحتــاد األوروبــي لنوع مــن »تعب 
التوســيع« الــذي تفاقم بســبب 
األزمــة املالية العامليــة عام 2008 
)فقط كرواتيــا انضمت إلى االحتاد 
األوروبي منــذ ذلك احلني(. خالل هذا 
الوقت، دخل املشــروع األوروبي في 
مرحلة فتور. وبدهشة، بدأ التفسير 
األوروبية  للهويــة  العرقي-الديني 
يترسخ. أعرب الكاتب التركي واحلائز 
على جائزة نوبــل أورهان باموك عن 
أسفه ألن أوروبا »تخلت عن تركيا«. 

بالنســبة لألوروبيني املتحمســني 
مثله، كان الركود العظيم مقدمة 

لإلحباط الكبير.
فــي ذلــك الوقــت، كان أردوغــان 
مشــغوالً بتقوية ســلطته، وهي 
مهمــة ال حدود لها علــى ما يبدو 
وما زالت تشــغل بالــه حتى يومنا 
املشــددة على  أدت قبضته  هــذا. 
الدولة إلى تآكل العديد من الركائز 
التركية،  للدميقراطية  األساســية 
مثل حرية الصحافــة. على الرغم 
من أن االحتاد األوروبــي قد أدان هذا 
االجتــاه، فليس هناك مــن ينكر أن 
ظهرت  الليبرالية  غيــر  احلكومات 
داخل الكتلة نفسها. بعد استفتاء 
مثير للجدل في عــام 2017 والذي 
بفارق  األتــراك  الناخبون  فيــه  أقر 
رئاســي،  نظام  إلى  التحول  ضئيل 
كســر أحد زعماء االحتــاد األوروبي 
رئيس  أردوغــان:  لتهنئة  صفوفــه 

الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان.
مثل أوربــان، أردوغان متخصص في 
التحــركات اجلريئة التي تهدف إلى 
تعبئة الرأي العام لصاحله، حتى لو 
كان هذا يعني التراجع عن مواقفه. 
لم يكن الغــرب هو الطرف الوحيد 
الذي أزعجه ســلوكه الضال. على 
ادعاءات  تخلصــت  املثال،  ســبيل 

أردوغان في ســوريا من سياســة 
املتمثلة في »ال  السابقة  حكومته 
مشكالت مع اجليران«. وفي الداخل، 
أثرت قاعدته الشــخصية املتزايدة 
التركي،  االقتصــاد  علــى  ســلبا 
وأضعفت النقــاش العام، وأدت إلى 

انقسام الشعب بعمق.
ومع ذلــك، على الرغم من كل هذا، 
تظل تركيــا مجتمًعــا ديناميكًيا 
وتعدديًــا، بــروح دميقراطيــة مرنة 
مــن خالل  هذا  يتضــح  للغايــة. 
نتيجــة إعادة االنتخابــات البلدية 
األخيرة فــي إســطنبول، والتي مت 
ترتيبهــا بعد هزمية حــزب أردوغان 
بفــارق ضئيل  والتنمية  للعدالــة 
في االنتخابــات األصلية في مارس/

اذار. بــال هوادة ومــن دون كلل، عاد 
مواطنو إســطنبول إلــى صناديق 
االقتراع بشــكل جماعي في يونيو/

حزيــران ومنحوا إكــرم إماموغلو، 
انتصارا  الرئيس،  املعارض  املرشــح 
ال ميكــن دحضــه. بفضــل حملة 
الشاملة،  بالرسائل  مليئة  إيجابية 
فاز إماموغلــو مبعقل حزب العدالة 
والتنمية األكثــر رمزية، والذي كان 
يحكمه احلزب منذ أن أصبح أردوغان 
نفســه عمدة في عام 1994. وقول 
الرئيس ســابقا إن »مــن يفوز في 

اســطنبول يفوز بتركيا« له تبعات 
مختلفة متاًما.

مثــل حالة الدميقراطيــة التركية، 
والغرب  تركيــا  العالقــات بني  فإن 
فاســدة، ولكــن ميكــن إصالحها. 
يبدو أن أردوغــان يعتقد أن األهمية 
ستسمح  لبالده  اجليواستراتيجية 
له مبواصلة سحب احلبل. لكن ليس 
كل  بعد  البيضاء«:  »البطاقة  لديه 
شيء، حتتاج تركيا أيًضا إلى الغرب. 
واحلقيقة أن االثنني محكوم عليهما 
بالتعاون. هناك الكثير من التحديات 
املشــتركة، وبالتالي فرص التعاون. 
قد توفــر اكتشــافات احتياطيات 
املتوســط  البحر  في شــرق  الغاز 
السالم  حافزًا الستئناف مفاوضات 
في قبرص، مع إعطاء دفعة جديدة 

للتقارب بني االحتاد األوروبي وتركيا.
لن يصبح موقــف تركيا من الغرب 
أكثر بناًء بني عشية وضحاها. لكن 
احتمــال حدوث مثل هــذا التحول 
التطورات  أظهــرت  كمــا  موجود، 
السياسية احلديثة. دعونا نتذكر أن 
سعي تركيا السابق للحلم األوروبي 
قد جمع بني أمثال أردوغان اإلسالمي 
خالفاتهما  رغم  العلماني،  وباموك 
العميقة. لسوء احلظ، مت تأجيل هذا 
احللم، إلى جانــب كل ما ميثله، في 

الوقت احلالــي. لكن لن يفوت األوان 
على تركيا أن تراهــن على الوحدة 

-وعلى الوحدة األوروبية.

األعلى  املمثــل  ســوالنا،  خافيير 
اخلارجيــة  للسياســة  الســابق 
واألمنية في االحتاد األوروبي، واألمني 
العام حللــف الناتو، ووزير خارجية 
إســبانيا، يشــغل حالًيا منصب 
لالقتصاد   ESADE مركــز  رئيــس 

العاملي واجلغرافيا السياسية
روجكت سنديكيت

 www.project-syndicate.org

أكرم عطا اهلل
 

لم يكن ياســر عرفات يتصور، وهو 
يهبــط بطائرته في مطار »ســان 
أنــدروز« العســكري األميركي في 
طريقه لتوقيع اتفاق أوسلو، أن هذا 
االتفاق ســيتم دفنه إلى جانب كل 
فقد  الفاشــلة،  التاريخ  محاوالت 
كان شــديد احلمــاس؛ معتقداً أن 
بني  أصبحت  التاريخيــة  اللحظة 
يديه، وأن شمس االستقالل اقتربت 
حني اســتقبله في املطــار األمير 
بندر بن ســلطان ســفير اململكة 
السعودية آنذاك في واشنطن، فقد 
كان عرفات يردد بــكل الفرح، كما 
نقل بنــدر لدينس روس: »في أندروز 

يا بندر... في أندروز يا بندر«.
لم يكن الزعيــم التاريخي يتصور 
أن البيــت األبيض، الــذي جّهز كل 
متطلبات التأثير اإلعالمي، باملسرح 
واإلضاءة واملمثلني، هو نفســه من 
ســينقلب على االتفــاق هذا، بعد 
أن بعثر اإلســرائيلي ما تبقى منه 

في رحلــة كان فيها االتفاق يتآكل 
قطعــة قطعة، إلى إعــالن رئيس 
ســيضم  أنه  اإلســرائيلي  الوزراء 
الضفة،  ومســتوطنات  األردن  غور 
لنكتشف أننا أمام حقائق جتسدت 
علــى األرض، أصبح أوســلو بعيداً 
عنها أو أن تلــك احلقائق جعلت ما 
اعتقده الفلســطيني أنــه بداية 
الطبيعية  النهايــة  هــو  الطريق 
اإلســرائيلي، وجزء من  أرادها  التي 
الذيــن عارضــوا  الفلســطينيني 
التي تشــكلت  وكذلــك الظروف 
لتخــدم املعارضني مــن الطرفني، 

وهكذا كان.
كيف انزلق التاريخ إلى تلك النهاية 
ونحن نكتب في هــذه الذكرى عن 
النهاية األكثر وضوحاً من أي ذكرى 
اآلن بعد ستة  سابقة؟ فقد أمكن 
وعشرين عاماً اجلزم بأن أوسلو الذي 
بدأ باحللــم انتهى بكابوس، كيف؟ 
وكيف لــم نقف أمام اخلط البياني 
الذي كان يسير هابطاً أمام أعيننا، 
ودفنا رؤوســنا في الرمل ولم نرغب 
حتى مبشــاهدة االنهيار الذي كان 
يسير نحو محطة واحدة ال غيرها، 

أدنى  الفاشــلة بال  النهايــة  وهي 
شك.

َمن صنع َمن؟ هــل صنع معارضو 
مناخات  الطرفــني  مــن  أوســلو 
االنهيار، أم أن ظروف السنوات التي 
تخللــت االتفاق هي مــن صنعت 
املعارضــة، أم أن كالً منهمــا كان 
يتغذى على اآلخر، مبعنى أن االتفاق 
كان يؤدي إلى طريق مســدود كان 
يجب أن تبدأ املعارضات مبلء فراغه، 
أم أن املعارضــة وضعــت عصيها 
أمام دواليب العربة لتصنع مناخات 
أمام  نحن  الظروف،  وبكل  الفشل؟ 
حقيقة أننا وسط ظروف مختلفة 
وواقــع مختلف أكثــر تعقيداً من 

سابقه.
أوسلو لم يتعرض للدراسة كما كل 
العبر  تاريخنا حتى ال نســتخلص 
وحتى نســتمر في الغرق كعادتنا، 
ألن حلظة املراجعة واملكاشــفة قد 
تكون مؤملة ومكلفة، لهذا يستمر 
االنحدار دون أن نسمح حتى بجملة 
من طفل يقولها فــي حلظة براءة 
»امللك عارياً«، فقد أصبحنا جميعنا 
عراة دون ورقة تغطينا أمام هجمات 

إســرائيل والواليات املتحدة، وعراة 
أمام شعب كان يريد أن يصعد نحو 
احللم فإذا به يكتشــف أنه غريق، 
ولم يبق سوى رأسه يتنفس فقط 
فوق املاء؛ بعد أن تكسرت كل سفن 

جناته.
لقــد تعثــر مســار أوســلو وهو 
ميــر مبحطــات كثيــرة جعلت من 
التقييم العابر له مسألة في غاية 
السطحية. لقد قتل اليمني إسحق 
رابني، وذلك كان االختبار األول والذي 
يصعــب اإلجابة عن ســؤاله: ماذا 
لو لم يقتل رابني؟ هناك انقســام 
في التقييم بني مــن كان يظن أن 
بقــاء رابني كان من املمكن أن يدفع 
بأوســلو لألمام، وبني مــن يعتقد 
أن االتفــاق مســألة تتعلق باألمن 
القومي اإلســرائيلي، وأن اليســار 
لم يكن يقبل بدولة على حدود 67 
إطالقاً؛ ألن لديه تصوراً ملســتقبل 
الضفة ببعده األمنــي وتلك أيضاً 

حقيقة.
ماذا لو لم حتدث عمليات »حماس« 
عام 96، والتي جــاءت برأس اليمني 
للحكم، بنيامــني نتنياهو، وبالتيار 

أوسلو،  قرر إســقاط  الذي  املركزي 
لإلجهاز  الفرصــة  التقط  والــذي 
اليمني  هــذا  قتل  وبعدها  عليــه، 
زعيــم الفلســطينيني احلائز على 
جائزة نوبل للسالم، ثم مت تدمير كل 
ما يتعلق مبا اتفــق عليه الطرفان، 
وهو حلم ووعد كان أقسمه اليمني 
حلظة االتفاق عــام 93. يومها كان 
اليمني قد انحســر علــى اجلانبني 
تلك  في  واإلسرائيلي  الفلسطيني 
املناخات، لينتهي اآلن بانحدار حزب 
العمل الذي أسس الدولة وصاحب 
فكرة أوســلو، وعلــى اجلانب اآلخر 
تراجع وتآكل التيــار الوطني وتلك 
»أوسلو«  فقد متكن  أخرى،  حقيقة 
من هزمية صانعيه ونصر معارضيه، 
فقد أعطاهم كل مــا لم يحلموا 

به.
اآلن يضعنا »أوســلو« أمــام واقع 
شديد القســوة؛ نظراً ملآالته التي 
تتحقق علــى األرض، بعد أن عرف 
ياســر عرفات أن ما مت االتفاق عليه 
لــن يؤدي إلــى احللــم بعد خمس 
ســنوات. فانقلبــت الطاولة على 
وحتطمــت  أوالً  الفلســطينيني 

مؤسســاتهم ليصبح »أوســلو« 
الصراع  مــادة  الباهتة  ومخرجاته 
بني الفلســطينيني على امتيازاته 
لينشغلوا بأنفسهم إلى هذا احلد!

هل من سبل للخروج؟ لقد أخطأنا 
من مفــاوض كانت  بــدءاً  جميعاً 
تتملكــه جملة أحــالم وعواطف، 
ومعارضة قررت أال تنتظر التجربة. 
وبغض النظر عن التباين الشــديد 
الــذي تلوح به الهزميــة في تقييم 
مؤيد  بــني  التاريخي  احلــدث  ذلك 
ومعــارض، بني من يعتبــره ضرورة 
بدا  والــذي  مبناخاتهــا  اللحظــة 
كخيار وحيد، وبني من يعتبره بداية 
مقتل  وبــني  والضياع،  الســقوط 
رابني وعمليــات »حماس«، كل ذلك 
مختلف عليه. لكن الثابت الوحيد 
الــذي ال ميكن االختالف عليه هو أن 
اتفاق أوسلو أعطى للفلسطينيني 
فرصة لتجربة أنفسهم في حكم 
شــعبهم، وقد فشلوا حني سمح 
لهــم باختبــار احلكم، فــإذا بهم 
بالتجارب  شــبيهة  جتربة  يقدمون 
الذي  »أوســلو«  ولــوال  العربيــة. 
وفر تلــك الفرصــة لبقينا نعتقد 

أننا اســتثناء، فأوســلو لــم ينته 
بتبديــد مؤسســاتنا واالنقضاض 
علــى األرض، بل يــكاد يقتل حلم 
وتلك  نفسه،  بحكم  الفلسطيني 
توفرت  الكارثة، ولســوء احلظ  هي 
حلظة  في  املعارضة  لتجربة  فرصة 

ساخرة أيضاً...!

جريدة األيام الفلسطينية

تراجع الديمقراطية في تركيا 

»أوسلو« الذي ضّل الطريق..!

خافيير سوالنا

أكرم عطا اهلل
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منوعات

عراقي يبيع شريحة البقالوة بألف دوالر
يبيع محل حلويات ميلكه مغترب عراقي، شــريحة 
مــن البقالوة التركيــة ملفوفة بــورق من الذهب 
عيــار 24 قيراطاً، بســعر ألف دوالر فــي العاصمة 

اإلندونيسية جاكارتا.
ويختص »محل ماردين للبقالوة« في جاكارتا، ببيع 
احللويات التركيــة، املصنوعة بأيــدي أمهر اخلبراء 
األتراك في صناعة البقالوة قادمني من مدينة غازي 
عنتاب جنوبي تركيا، حيث نالت منتجاتهم إعجاب 

اإلندونيسيني.
وقال صاحب احملــل العراقي األصــل »عبدالرحمن 
احلمادي« )35 عامــاً( »نهدف إلى زيــادة الوعي في 
إندونيســيا بالبقالوة التي تعد واحدة من املذاقات 
الفريدة للمطبخ التركي«. وأشار إلى أنهم يهدفون 
من خــالل تغليف البقالوة بورق الذهب للفت انتباه 

اإلندونيسيني إلى البقالوة.
وبــنّي أنهــم يجلبــون معظــم املــواد الضرورية 
املستعملة في صناعة البقالوة من تركيا، وبعضها 
من البلدان اجملــاورة، كما أنهم اســتقدموا خبراء 
صناعة البقــالوة من مدينة غــازي عنتاب، مؤكداً 

بالقول »زبائننا ممتنون جداً من منتجاتنا«
وحول فكرة إنشــائه محل بيــع احللويات التركية، 
أشــار احلمادي إلــى أنه مكث في تركيــا ملدة عام، 
جاب خاللها كل أرجاء البالد، وزار إسطنبول، وإزمير، 
وبودروم، وماردين، والعديد مــن الواليات، مؤكداً أنه 
وجد ألذ بقالوة في مدينة غــازي عنتاب، واتفق مع 
خبير في صناعــة البقالوة للعمل معــاً، واختاروا 
اســم ماردين وذلك لســهولة تلفظهــا من قبل 

اإلندونيسيني.
مــن جانبه قال خبير صناعة البقالوة التركي »علي 
جيجك« ، إنه يزاول صناعة البقالوة منذ 30 عاماً، ، 
وأنه جاء من غازي عنتاب إلى جاكارتا للعمل فيها، 
مبيناً أنهم يصنعــون إلى جانب البقالوة، الكنافة، 
واحللويــات التركية األخرى املصنوعــة من احلليب، 
معرباً عن افتخاره لنجاحهم فــي حتبيب البقالوة 

لإلندونيسيني.

في معركة حامية .. بقرة تستغل غباء 
5 أسود

اشتعلت معركة حامية بني مجموعة من األسود، 
في أثنــاء انقضاضهم على فريســة، اســتغلت 

انشغالهم والذت بالفرار.
ويظهر مقطع فيديو، نشــره املوقع الهندي »إندي 
تــوداي«، مجموعة من األســود، واللبــوءات، وهم 
ميسكون بإحدى األبقار، التي طرحوها أرضاً، وكانوا 
على وشك البدء في افتراسها، قبل أن يبادر أحدهم 
باالنقضاض على اآلخر، لتشــتعل املعركة بينهم 

جميعاً.
بدأت املعركة بني األسود، لكن أحدهم حاول اإلبقاء 
على الفريسة، لكن اشتداد املواجهة، جعله يتركها 
ليدخل في تلك املواجهة، التي ســمحت للبقرة أن 

تنهض، وتلوذ بالفرار.
وقال املوقع إن الفيديو، الذي انتشــر بصورة كبيرة 
على »تويتر« يرصد تلــك اللحظات، التي جرت في 
احلديقة الوطنية في جنوب أفريقيا، مشــيراً إلى أن 
يعلمنا درساً مهماً، وهو أن االختالف ميكن أن يضيع 

فرصاً كبيرة.
وكانت تلك األســود على وشك تناول وجبتهم من 
تلك الفريســة، لكن اختالفهم مكنها من الهرب 
مــن دون أن يالحظ أي منهم ذلــك، وأضاع عليهم 

الفرصة.

ملونشريط
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متابعة الصباح الجديد:

كشــف عدد مــن العلماء عن 
مستوحى  »ذكي«  صناعي  جلد 
مــن احلرباء، ميكنــه تغيير لونه 
في الشــمس، بنحو قــد يغير 

مستقبل التمويه العسكري.
ويقول العلماء إن بعض اخمللوقات، 
مثل احلرباء وســمك  نيون تترا، 
للتمويه  ألوانها  تغييــر  ميكنها 
لتخويــف  أو  رفيــق  جلــذب  أو 
الكثير  وحاول  األخرى.  الكائنات 
من العلماء تقليد هذه القدرات 
لتصنيع جلود »ذكية« صناعية، 
لكن املواد التي أنتجوها، لم تكن 

قوية بشكل كاف.
أما اآلن، فقــد متكن العلماء من 
تغير  مرنة  ذكية  بشــرة  تطوير 
لونها استجابة للحرارة وأشعة 
خالد  الدكتور  وأوضح  الشمس، 
في  املشــارك  املؤلف  ســاليتا، 
إميوري  جامعــة  من  الدراســة، 
بالواليــات املتحــدة: »ال تعتمد 
ألوان جلد احلربــاء على األصباغ 
أو اخلضاب، كمــا تفعل معظم 
األلــوان، ولكنها عوضاً عن ذلك، 
تعتمــد مصفوفــات هيــاكل 
البلورات  باســم  تُعرف  صغيرة 

الفوتونية )البلورات الضوئية(«.
وأضــاف: »ينعكــس الضوء من 
ويتداخل  اجملهرية  األسطح  هذه 
للضــوء  األخــرى  احلــزم  مــع 

املنعكس، ما ينتج اللون«. 
عندما  الصبغة  »تتغيــر  وتابع: 

البلورات  بني  املســافة  تختلف 
الضوئيــة، على ســبيل املثال، 

عندمــا جتعــل احلربــاء جلدها 
متوتراً أو مرتخيا«.

وحملاكاة هذه القدرات الطبيعية، 
قال الدكتور ســاليتا إن الفريق 

ضم بلــورات ضوئية فــي مواد 
مرنة، مثــل الهالميات املائية، اذ 
تغير ألوانها عن طريق التشابك 
آلــة  املــواد مثــل  أو توســيع 

األكورديون املوسيقية.
ومن خالل مشاهدة صور بتقنية 
الحظ  احلرباء،  جللد   time-lapse
العلماء أن جزءاً صغيراً فقط من 
بالفعل على  خاليا اجللد يحتوي 
مصفوفات بلوريــة ضوئية، في 

حني أن الباقي كان عدمي اللون.
واستنتج الفريق أن اخلاليا عدمية 
اللون رمبا تســاعد في استيعاب 
الضغط عندما تتقلص البلورات 

الضوئية وتتوسع.
وقام الفريق إثــر ذلك، بتصميم 
الضوئية  البلــورات  مصفوفات 
مســتوحاة  الهيدروجيل،  فــي 
من مالحظاتهــم، ثم  دمجوها 
في هيدروجيل آخــر غير متغير 
األلوان كان مبنزلة  طبقة داعمة.

“عند  ســاليتا:  الدكتــور  وقال 
املادة  أن  اســتنتجنا  التسخني، 
لكنهــا ظلت  لونهــا،  غيــرت 
باحلجم نفســه، وغّيرت البشرة 
الذكيــة أيضــا تــدرج اللــون 
اســتجابة ألشــعة الشــمس 
الطبيعيــة، على غــرار طريقة 

عمل سمكة نيون تترا”.
الرائدة  املادة  هذه  تطبيق  وميكن 
في مجال التمويه العســكري، 
كما ميكن أن تلعب دوراً أيضاً في 

مكافحة عمليات التزوير.

ابتكـار مـادة مستوحـاة مـن الحربـاء
 لتعزيـز مجـال التمويـه العسكـري

احلرباء

متابعة الصباح الجديد: 
بريطانيــة  دراســة  توصلــت 
ان  اكتشــاف مثير، مفاده  إلى 
عاش  الذي  الكهف«  »إنســان 
قبل 6 آالف عام، كان يقبل على 
تنــاول اجلنب ومنتجــات األلبان 
بشراهة، بالرغم من أن جسمه 
قادراً على حتمل سكر  لم يكن 

اللنب )الالكتوز(.
وفحص علماء من جامعة يورك 
البريطانيــة بقايا أســنان عثر 
عليها في 3 مواقع في اململكة 
املتحــدة، تعود لـ7 أشــخاص 
العصر  عاشــوا خالل حقبــة 
احلجــري احلديث، أي منذ نحو 6 
آالف عام، وقــد تراكمت عليها 
بروتني  علــى  حتتوي  ترســبات 

احلليب.
وميثــل االكتشــاف أول دليــل 
مباشر على استهالك منتجات 
األلبان في أي مكان في العالم.

املوجــودة  الترســبات  ودلــت 
على أســنانهم، على تناولهم 
حلليــب  وشــربهم  األجبــان 
األبقار  مثل  مختلفة،  حيوانات 

واملاعز واألغنام.
الذين  البشــر  أن  املعروف  ومن 
عاشــوا في العصر احلجري لم 
تكن أجســامهم قــادرة على 
فإن  لذا  املوجود،  الالكتوز  حتمل 
كانوا  بأنهم  يعتقدون  العلماء 
في  قليلة  بكميات  يشــربونه 

املرة الواحدة.
كمــا أنهــم كانــوا يتناولون 

كاجلــنب  األلبــان  مشــتقات 
من  التخلص  بعــد  والزبــادي، 

معظم الالكتوز في احلليب.

صوفي  الدراســة  قائــد  وقال 
تشــارلتون، من قسم اآلثار في 
جامعة يــورك: »حقيقــة أننا 

وجدنا هذا البروتني في أســنان 
مختلفة  مواقع  ثالثة  من  أفراد 
قد  احلديث،  احلجري  العصر  من 
تشــير إلى أن استهالك األلبان 
كان واســع املمارسة الغذائية 

في املاضي«.
وأضاف تشــارلتون أن اكتشاف 
بروتينات احلليب في األسنان أمر 
مثير لالهتمام، ألن الدراســات 
الوراثية احلديثة تشــير إلى أن 
األشــخاص الذين عاشــوا في 
هــذا الوقت لم تكــن لديهم 
القدرة على هضم الالكتوز في 

احلليب.
وأوضح: » إذا كنــت تعاني من 
عدم حتمل الالكتوز واستهلكت 
كميات صغيرة جداً من احلليب ، 

فهذا ال يجعلك مريضاً للغاية، 
ميكنــك التغلــب علــى ذلك، 
أنه  الــذي أعتقد  البديل  اخليار 
رمبا يكــون أكثر قبوال، هو أنهم 
كانــوا يعاجلون احلليب بطريقة 
تزيل فيــه درجة الالكتــوز. إذا 
قمت مبعاجلته في جنب أو منتج 
حليب مخمر أو زبادي، فإن ذلك 
يقلل محتــوى الالكتوز بحيث 
ميكنك هضمه بسهولة أكبر«.

وخلــص إلى أن »هــذه الفكرة 
تتوافق بشــكل جيد مع األدلة 
جند  التي  للفترة  األخرى  األثرية 
فيها دهون األلبان داخل الكثير 
احلجري  العصر  من  الفخار  من 
املتحدة  اململكــة  في  احلديث، 

وبقية أوروبا«.

عشاق الجبن ظهروا قبل 6 آالف سنة
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بغدادـفالحالناصر:

أبطال اللجنة الباراملبية يواصلون 
املشاركات اخلارجية بشعار تعزيز 
النجاحــات لرياضــة اإلجنــازات، 
 وضمــان احلصول علــى بطاقات 
جديدة للعب في باراملبياد طوكيو 
على  املبــارزة  ومنتخــب   ..2020
 الكراســي، ميلك النجــوم الذين 
حتققت بســواعدهم العديد من 
األوســمة والكؤوس عــن جدارة 
فــي شــتى  البطــوالت العربية 
والدولية  والقاريــة  واالقليميــة 
العاملي  الباراملبيــاد  الــى  وصوالً 
حيــث اعتلى االبطــال منصات 
 التتويج واكدوا الكفاءة العراقية 
بأوسمة  والظفر  املنافســة  في 

النصر. 
املبارز زين العابدين غيالن، يسعى 
باصــرار كبير علــى قطع تذكرة 
تواليا،  الثانية  للمــرة  الباراملبياد 
بعــد  مشــاركته فــي باراملبياد 
رابعاً  وحل   ،2016 جانيــرو  ريودي 
في الترتيب النهائي للمنافسات، 
في وقت حصد  زميله عمار هادي 

الوسام الفضي. 
ميضــي بنحو إيجابــي في رحلة 
التحدي، فهــو ضمن بنحو كبير 
جداً بطاقة اللعب في الباراملبياد، 
وسبقه  زميله النجم عمار هادي، 
اذ يقــف زين العابديــن مع جنوم 
على  باملبارزة  الوطنــي  منتخبنا 

امام  حتديات، يتطلعون  الكراسي 
فيهــا إلى اثبات احلضــور الفني 

األفضل. 
يترقبون املشــاركة فــي بطولة 
والفرقي  للفــردي  الدولية  كوريا 
لنحو  الــذي يصل  التنقيط  ذات 
80 ، وهــو رقــم  مهم جــداً في 

مســيرة كل العب مبــارزة لديه 
الباراملبياد  إلــى  االنتقال  طموح 
اليابان  الذي ســيقام في  املقبل 
 منتصف العام 2020، اذ اختتموا 
معســكرا ًتدريبياً داخليا تضمن 
اجراء وحدتــني تدريبتني صباحية 
الفني  اجلانب  لتعزيز   ومســائية 

ورفــع درجة اجلاهزيــة للمحفل 
الدولي. 

فــي بطولتــي البرازيــل وبولندا 
منافســا  زين  كان  الســابقتني، 
شرساً ميلك مؤهالت النجاح وهو 
رياضة  العالم في  ابرز  جنوم  يالقي 
السيوف، هدفه املضي نحو حتقيق 

الهدف املنشود وتدوين اسمه في 
ضمن  واإلبداع  سجالت  الشــرف 

اللجنة الباراملبية املعطاء. 
ففي بطولة البرازيل التي شهدت 
مشاركة ما يقارب 37 دولة بينها 
العراق والكويت من العرب فقط، 
 تفوق،  غيالن، فــي دور اجملموعات، 

ليبلــغ دور الـــ 32 ويتغلب على 
العب من فرنسا، ثم جتاوز منافسا 
 اوكرانيا فــي دور الـــ 16، قبل ان 
امام العب  البطولة  ويودع  يخسر 

من روسيا في دور الثمانية. 
العابديــن، خريــج علــوم  زيــن 
احملاسبة، املوظف في وزارة الصحة 
احمللي  الصعيد  على  ميثل  والبيئة، 
املبارزة  برياضة  التحق  نادي  الذرى، 
في العــام 2008، ميلــك نحو 13 
وســامأً على الصعيد الفردي في 
حني  في  اخلارجيــة،   مشــاركاته 
باملنافســات  أوســمة   7 رصيده 

الفرقية. 
بالبرازيل  جانيرو  ريود  باراملبياد  في 
2016، حل رابــع الترتيب النهائي 
لفئــة  A  بعــد العبــي الصــني 
 وبريطانيــا ثم الصــني، وكان هو 
لفئة  الوحيــد  العربي  العراقــي 
ســيف املبارزة بني 12 متســابقا 
اشتركوا  ضمن النهائيات األوملبية 

اخلاصة برياضة الباراملبية. 
تتــدرب حتت  التي  االســماء  ابرز 
اشــرافها، ليث ســلمان ورحيم 
فالــح وجمال حســن، يدين لهم 
بالفضــل،  إلــى جانب  جميعــا 
للجنة  امليدانية  باملتابعة  إشادته 
الباراملبيــة لتدريبــات املنتخبات 
الوطنية بينهــا فريق املبارزة  على 
فعاالً  احتاداً  يعد  الذي  الكراســي 
نظــراً لنجاحاتــه وحصوله على 
األوسمة والكؤوس في املشاركات 

 اخلارجية.

زيـن العابديـن غيـالن.. طمـوح التأهـل
 إلـى البارالمبيـاد للمـرة الثانيـة تواليـا

الجوجتسو والسامبو يحرز مبارزمتمكنحصدالنجاحاتضمنأسرةرياضةاإلنجاز
خمسة أوسمة آسيويا

الجيش بطاًل 
ألندية بكرة الماء

اتحاد الطائرة يحدد 
آلية الدوري الممتاز

بغدادـالصباحالجديد:
حصد العبو املنتخب الوطني العراقي، خمس 
ميداليات ملونة في بطولة آسيا للجوجتسو 
والسامبو واملقامة منافساتها في العاصمة 
الهنديــة نيودلهي.. وحصــل البطل محمد 
جناح على امليدالية الفضية في وزن ٥٧ كغم 
لفئة املتقدمني، فيما حصد البطل حســني 
رعــد على امليدالية البرونزية في وزن ٦٥ كغم 

لفئة الناشئني،
وحصل البطل احســان فــالح على امليدالية 
البرونزية في وزن ٧٤ كغم لفئة املتقدمني،اما 
البطل مجتبى احمد، فحصل على امليدالية 
البرونزية في وزن ٨٢ كغــم لفئة املتقدمني.. 
واخيــرا حصــول البطل محمــد خالد على 
امليداليــة البرونزية فــي وزن ٥٦ كغم لفئة 

الناشئني.

بغدادـالصباحالجديد:
احرز فريق اجليش لقب بطولــة اندية العراق 
لكرة املاء التي نظمها االحتاد املركزي للسباحة 
في مسبح الشــعب االوملبي، والتي استمرت 
ألربعة اّيام.وشارك في املنافسات ثمانية اندية 
هي اجليش والشــرطة واالعظمية واجلنسية 
والسالم والدفاع املدني واحلشد وغاز الشمال، 
وفق نظام التسقيط الفردي.وجاء تتويج نادي 
اجليش بلقب البطولة، بعــد فوزه على فريق 
الشرطة بخمســة أهداف لهدف، فيما حل 

فريق االعظمية باملركز الثالث.

بغدادـالصباحالجديد:
جرى أول أمس في مقر االحتاد املركزي للكرة 
الطائــرة فــي العاصمة بغــداد، االجتماع 
التداولــي لتثبيــت عدد الفرق املشــاركة 
في الدوري للموســم املقبــل 2020-2019 
، واقــرار آلية الدوري.ومتخــض عن اجتماع 
احتاد الطائرة مــا يلي : األندية املشــاركة 
في الدوري املمتاز)A(  بصورة رســمية هي 
7 اندية: الشــرطة - البيشمركة - اربيل - 
اجليش - احلبانية - بلد – الدغارة.. سينطلق 
الدوري املمتاز )A( بتاريخ 1-10-2019 بنظام 
التجمعات ســتجري في  وأولــى  التجمع 
محافظــة الســليمانية بالتاريــخ اعاله..  
األندية التي اعتذرت بشــكل رســمي عن 
املشــاركة هي كل من قرة قــوش - نفط 
ميسان - القاسم..  سيطبق االحتاد املادة 4 
من قانون 16 للوائح االندية الرياضية بحق 
كل ناد تخلف عن حضور االجتماع من دون 
عذر رســمي، واالندية التي تخلفت هي غاز 
اجلنــوب والصناعة.. الغــاء الالعب احملترف 
في الدوري وتواجد الالعب احمللي الشاب من 
تولد 2001 فما فوق في كل تشــكيلة من 

املباراة لكل ناد، وبديله من نفس املواليد.

العواصمـوكاالت:

يحل برشــلونة ضيًفا على بوروســيا 
دورمتوند، مبلعب ســيجنال إيدونا بارك، 
مســاء اليوم الثالثــاء ، ضمن اجلولة 
األولــى لدور اجملموعات لــدوري أبطال 
أورويا..وتعد اجملموعة السادســة التي 
تضم برشــلونة ودورمتونــد من أقوى 
األبطــال هذا  دوري  فــي  اجملموعــات 
املوســم، حيث تضــم بجوارهما إنتر 
ميالن وسالفيا براج.. ويبحث برشلونة 
عن اســتعادة دوري األبطال هذا العام، 
ومعادلــة رقم ليفربــول )6 بطوالت(، 
خاصــة بعدمــا مت تدعيــم الفريــق 
بصفقات قوية مثل جريزمان ودي يوجن، 
حيث تعود آخر مرة حقق فيها الكتالن 

اللقب عام 2015.
لكــن برشــلونة ســيذهب ملواجهة 
دورمتونــد، وهو يحمل ذكريــات مريرة 
للغاية فــي األراضــي األملانية، حيث 
ســبق وأن خاض هنــاك 6 مواجهات 
أوروبية، مــع الكبيرين بايــرن ميونخ 
في  ينجح  ولــم  دورمتوند،  وبوروســيا 
3 مرات،  الفوز على اإلطالق، فتعــادل 

وخسر في مثلهما.

اللقاء الوحيد في املسابقات األوروبية 
الذي جمع بني برشــلونة ودورمتوند في 
أملانيــا، يعود لعــام 1998، وحتديًدا في 
إياب السوبر األوروبي، وتعادل الفريقان 
وقتها 1-1، لكن برشــلونة وقتها فاز 
باللقب بحكم انتصــاره على ملعبه 

بنتيجة 0-2.
أمــا الـ5 لقــاءات األخــرى، فجمعت 
برشــلونة ببايرن ميونــخ، حيث كان 
اللقاء األول في ذهــاب نصف اليوروبا 
ليج )كأس االحتاد األوروبي سابًقا( عام 

1996، وتعادال بنتيجة 2-2.
اللقــاء الثاني كان فــي دور اجملموعات 
لــدوري األبطــال عام 1998، وخســر 
برشــلونة بهدف مــن دون رد.. واملباراة 
الثالثة كان في إيــاب ربع نهائي دوري 
األبطال عــام 2009، وانتهت بالتعادل 
الرابع كان  اللقــاء  أما   ..1-1 اإليجابي 
في ذهاب نصف نهائــي دوري األبطال 
برباعية  برشــلونة  2013، وخسر  عام 

نظيفة.
آخر رحالت برشــلونة إلى أملانيا كانت 
في إياب نصف نهائي دوري األبطال عام 
2015، وخسر برشــلونة بنتيجة 2-3، 
لكنه تأهل للمباراة النهائي، لســابق 

فوزه على ملعبه بثالثية نظيفة.

من جانب اخر، في إطــار أولى جوالت 
دور اجملموعــات بــدوري أبطــال أوروبا، 
اإلســباني ضيفا على  فالنسيا  يحل 
تشيلســي اإلجنليزي، اليــوم الثالثاء، 
الذي سبق  بريدج  مبلعب ســتامفورد 
والتقيا على أرضيته 3 مرات في نفس 
البطولــة، بحصيلــة تعادلني وهزمية 

للخفافيش.
ويعــود تاريــخ أول لقــاء جمــع بني 
الفريقني على ملعب البلوز إلى ذهاب 
ربع نهائــي نســخة 2006-2007 من 
التشــامبيونزليج، وانتهــى بالتعادل 

بهدف لكل منهما.
ولكــن في لقــاء اإلياب علــى ملعب 
ميســتايا، ســقط اخلفافيــش على 
ليودعــوا   )1-2( بنتيجــة  أرضهــم 
التالية من  البطولة.. وفي النســخة 
املســابقة األوروبية، التقى تشيلسي 
وفالنســيا مجددا، وكانــت هذه املرة 
فــي دور اجملموعات حيث انتهت املباراة 
بالتعادل الســلبي، ما أدى إلى إقصاء 
الفريق اإلسباني بعدما أصبح متذيل 

اجملموعة.
أما املواجهة الثالثة واألخيرة لفالنسيا 
على أرض ستانفورد بريدج، فكانت في 
ختام دور اجملموعات ملوسم 2012-2011 

من التشامبيونز ليج.. وفي هذا اللقاء، 
جترع فريــق اخلفافيش الهزمية الوحيدة 
على أرض تشيلسي إثر سقوط الفريق 
بثالثية نظيفــة، ليحصل بذلك على 
املركز الثالث الــذي حوله إلى بطولة 
الــدوري األوروبي.. وفــي املباريات الـ3 
إجماال، هز فالنسيا الشباك مرة واحدة 

مقابل 4 أهداف في مرماه.
صحفية  تقاريــر  ذكــرت  ذلــك،  إلى 
إيطالية، أن البلجيكي روميلو لوكاكو 
مهاجــم إنتر ميــالن، بــات قريًبا من 
اللحــاق مبباراة ســالفيا بــراج بدوري 

أبطال أوروبا.
ويســتضيف إنتر ميالن نظيره سالفيا 
براج، اليوم الثالثــاء ، في اجلولة األولى 
لدور اجملموعات بدوري أبطال أوروبا، على 
ملعب جوســيبي مياتزا.. ووفًقا ملوقع 
»كالتشــيو ميركاتــو« اإليطالي فإن 
لوكاكو شارك في جزء خفيف من مران 
اليوم حتى ال تتفاقم إصابته، وبالتالي 
بات قريًبا مــن اللحاق باملبــاراة.. وبدأ 
لوكاكــو مباراة إنتر ميــالن وأودينيزي، 
الســبت، في الــدوري اإليطالي، التي 
حســمها إنتر بهدف من دون رد، لكنه 
خرج قبل نهاية املباراة بســبب إصابة 

في الظهر.

اليوم..ضمنالجولةاالولىلدوريأبطالاوروبا

برشلونة يرحل إلى ألمانيا بذكريات أليمة .. وإحصائية تبشر تشيلسي قبل مواجهة فالنسيا
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دورتموند ـ برشلونة

دوري أبطال اوروبا

بغدادـالصباحالجديد:
تداعيات قضية النجم عدنان درجال 
والشــكوى ضد احتاد الكرة، ما زالت 
مفتوحة بشــكل ضبابي، فاملشهد 
يبدو غامضاً إلــى درجة كبيرة، ولم 
يتوصــل درجــال واحتاد الكــرة في 
ان  حتى  حلــول،  الى  االجتماعــات 
االجتماع الــذي اقيم في العاصمة 
الكرة  احتاد  رئيس  بضيافة  القطرية 
القطري، حمــد بن خليفة، لم يثمر 
عن شيء، ولم نشهد اية تصريحات 

واضحة من كال اجلانبني.
إلى ذلــك، قررت محكمــة جنايات 
الرصافة تأجيــل النطق باحلكم في 
القضية التي رفعها النجم السابق 
عدنــان درجال ضد ثالثــة موظفني 
باحتاد الكرة، على خلفية تزوير أوراقه 
في انتخابات احتاد الكرة، ما تســبب 

في إبعاده عن االنتخابات.
وقــال مصــدر مــن احملكمــة في 
قرر  »القاضي  تصريحات صحفيــة 

تأجيل النطق باحلكم ضد املتهمني 
وليد طبرة مدير العالقات العامة في 
االحتاد وصباح رضا أمني ســر االحتاد 
وستار جبار زوير رئيس جلنة الطعون 
التي شــكلت خالل انتخابات االحتاد 
القدم«.وأضــاف:  لكــرة  العراقــي 

»ســبب التأجيل كان بشقني األول 
بطلب من املشــتكي عدنان درجال 
والســبب اآلخر عدم حضور الثالثي 
اآلخــر إلــى قاعة احملكمــة ما دفع 
القاضي لتأجيل النطق باحلكم ملدة 

أسبوع واحد«.
وكان االحتاد قــد دخل مبفاوضات مع 
عدنان درجال فــي اليومني املاضيني 
إلقناعه بسحب شكواه من احملكمة، 
فيما اشترط درجال استقالة جميع 

األعضاء لقبول إنهاء القضية.
رئيس جلنة  اعلــن  اخــر،  من جانب 
العراقي لكرة  االحتاد  االستئناف في 
القــدم، ســتار الســهالني، أمس، 
اللجنة. رئاســة  اســتقالته مــن 

وبحسب وثيقة نشــرت في مواقع 
فيها  ذكــر  االجتماعي،  التواصــل 
الســهالني، »اعلن اســتقالتي عن 
العمل كرئيس للجنة االســتئناف، 
وذلك السباب خاصة، سأعلن عليها 

الحقا وبالتفصيل«.

بكينـوكاالت:
تّوجت إســبانيا بلقب كأس العالم 
لكرة السلة التي أقيمت في الصني 
بعد فوزها املستحق على األرجنتني.. 
وتفوقت إســبانيا علــى األرجنتني 
في النهائي والــذي انتهى بنتيجة 
أفضليتها  فرضــت  أن  بعد   75-95
في جميع أرباع املبــاراة.. وهذه املرة 
الثانيــة التــي تتّوج بها إســبانيا 
بلقب كأس العالم بعد األولى التي 

حتققت فــي 2006 فيمــا حصدت 
 2002 ثانية بعد  الفضية  األرجنتني 
ليبقى رصيدها متوقفاً عند اللقب 
الوحيد الذي نالته في 1950. وحقق 
مارك غاسول إجنازاً نادرًا متثل بالفوز 
في العام ذاته بكأس العالم في كرة 
السلة مع منتخب بالده ولقب دوري 
كرة الســلة األميركي للمحترفني 
الذي أحرزه مع فريقه تورونتو رابتورز 
الكندي. ولم يســبق سوى لالعب 

واحد أن حقق هذا االجناز، وهو المار 
أودوم الــذي توج فــي 2010 بلقب 
الدوري مع لوس أجنليس ليكرز، قبل 
الواليات  العاملي مع  اللقب  أن يحرز 
الدولي  االحتــاد  بحســب  املتحدة، 
للعبــة )فيبا(.. وانتهــى الربع األول 
لصالح إســبانيا بفارق تسع نقاط 
23-14 وكانــت الطــرف األقوى من 
البداية إذ تقدمت 14-2 في أول أربع 

دقائق و25 ثانية.

درجال واتحاد الكرة.. ضبابية المشهد
 تتصدر االجتماعات

إسبانيا تتوج بلقب كأس العالم لكرة السلة

بكينـوكاالت:
كارولينــا  التشــيكية  توجــت 
عاملياً،  ثانيــاً  املصنفة  بليســكوفا 
اخلامس عشــر  االحترافي  بلقبهــا 
بفوزها في نهائي دورة تشنغتشــو 
الصينيــة علــى الكرواتيــة بتــرا 

مارتيتش الـ23 عاملياً 6-3 و2-6.
ولم تتأثــر التشــيكية البالغة 27 
عاماً بتعطل املبــاراة النهائية أكثر 
من مرة بســبب األمطار، وحسمت 
اللقــاء من دون عنــاء محرزة لقبها 
الرابــع لهذا املوســم بعــد دورات 
اإليطالية  روما  األســترالية،  بريزبني 
وإيســتبورن البريطانيــة. من أصل 

)خســرت  نهائية  مباريــات  خمس 
في ميامــي األميركيــة(.. وقلصت 
بليســكوفا الفــارق مــع بارتي في 
الصــراع علــى صــدارة التصنيف 
العاملي، إذ سيصبح 86 نقطة فقط 

في إصدار مساء أمس.
فــي املقابل، ال تــزال مارتيتش التي 
دخلت املبــاراة على خلفيــة أربعة 
انتصارات من أصل خمس مواجهات 
سابقة جمعتها ببليسكوفا، تبحث 
عــن لقبها الثاني فقــط بعد الذي 
توجت به في نيسان املاضي في دورة 
أربع  أصل  من  التركية،  اســطنبول 

مباريات نهائية خاضتها حتى اآلن.

»جناياتالرصافة«تؤجلالحكمفيالقضيةبليسكوفا تتوج بلقبها الـ15

إعالمشؤوناالقاليموالمحافظات:
لرعاية  الوطنــي  املركــز  اقام 
دائرة  فــي  الرياضية  املوهبــة 
شــؤون االقاليــم واحملافظات/ 
الشــباب  والرياضــة،  وزارة 
محاضرة لالعبي املركز الوطني 
االخــالق  عــن  للتايكوانــدو 
التربية  مسؤول  وقال  احلميدة، 
الوطني  املركز   والتنظيم فــي 
الرياضيــة،  لرعايــة املوهبــة 
احملاضــرة  ان  محمــد،  وائــل 
تتضمــن احلديث عــن 5  اجزاء 
هي  احلميدة  االخــالق  تضمها 
) اإليثــار وصلة الرحم والتعاون 

واالخالص والرحمة(. 
احملاضرة تضمنت  ان  إلى  واشار 
ملدة  فيلــم قصير  ايضا عرض 

30 دقيقة عن الرحمة باحليوان، 
مبينا ان  احملاضرة ضمن سلسلة 
محاضرات تثقيفية للموهوبني 
فــي شــتى املراكــز املعتمدة 

تقام  املوهبة  الرياضية  لتأهيل 
كل يوم جمعة وسبت، الهدف 
منهــا تعزيز وتنميــة الثقافة 

لالعبني الواعدين. 

محاضرةتثقيفيةلمواهبالتايكواندو
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جمال جصاني

في رسالة االســتقالة التي قدمها الى رئيس مجلس 
الوزراء كشــف وزير الصحة )الدكتور عالء العلوان( عن 
حجم الضغــوط التي تعرض لها من قوى سياســية 
نافذة، ميكن أن تتعــرض مصاحلها ألضرار من محاوالته 
الصالح حال الــوزارة املزري، وما رافــق ذلك من حمالت 
تشهير في وسائل االعالم ومواقع التواصل االجتماعي. 
صحيح ان طلب االستقالة الذي تقدم به السيد الوزير 
هو الثاني في أقل من عام على تسنمه ملهام عمله فيها، 
لكنهــا تبقى متأخرة مقارنة مع قرار االمتناع اصالً من 
االنخراط مبثل هذه املغامرات "املواقع" املعروفة نتائجها 
ســلفاً. لكنها مع ذلك تعد )االستقالة( في مثل هذا 
الوقت واملناخات واالصطفافات؛ موقفاً واعياً ومسؤوالً 
من قبل هذه الشــخصية العلمية واملهنية الرصينة، 
جتاه شعبه ووطنه. ان دعوات البعض )وبغض النظر عن 
دوافعها الفعلية( لعدم قبول هذه االستقالة، أو الطلب 
من الوزير لســحبها ومواجهة القــوى واملصالح التي 
تعيق ما افترض من اصالحات ممكنة، تفتقد ألبســط 
مقومات الوعي باملشــهد الغرائبي، الذي تشــكل من 
احلطام الهائل الذي خلفته اربعة عقود ألبشع نسخة 
توتاليتارية عرفها تاريــخ املنطقة احلديث، وما اضافته 

قوارض حقبة الفتح الدميقراطي املبني من ابتكارات.
هــذه االســتقالة ومــا رشــح عنها مــن تصريحات 
وتداعيات، وبنحو خاص ما كشــف عنه السيد الوزير؛ 
تؤكد ما اشــرنا اليه مراراً وتكــراراً حول خطورة وضرر 
اســتنزاف الوقت واجلهد واالمكانات في اصالح وتغيير 
ما انحدرنا اليه عبر "العطابات" والفزعات الترقيعية، 
والتي تنتهي بنا الى ما جربه اســالفنا وما جترعوه من 
هزائم وخيبات اختصرتها عبارتهم املشــهورة "صرت 
كناكش الشوكة بالشــوكة، اداوي بكم وانتم دائي". 
ان الوعي العميق ملا جرى لنا في شــتى مجاالت احلياة 
املاديــة والقيميــة خالل العقــود األخيــرة بعيداً عن 
احلموالت العقائدية واآليديولوجية اجلاهزة، والتي تقف 
باملرصاد لكل احملاوالت الســاعية للتعاطي الشــجاع 
واملسؤول مع مســتنقعات الركود املمتدة عميقا الى 
تفاصيل حياتنا اجلمعية والفردية؛ هو الشــرط املفقود 
لدى غالبية تلك الفزعات والتي سرعان ما تلتحق بذلك 
االرث الواسع من اخليبات. كما ان التعاطي بخفة وخواء 
مع امليدان االشــد فتكاً في حياة اجملتمعات والدول؛ أي 
االقتصاد واســلوب انتاج اخليرات املادية وتراكم الثروة 
وتوزيعها وما يرافق كل ذلك من بناء للمعارف والقيم، 
يحدد ســلفاً ما سيتمخض عنه كل ذلك االصرار على 

االعتصام بعروة العنتريات الفارغة.
ان ما أجبــر الدكتور عالء علــوان )نائب رئيس منظمة 
الصحة العامليــة( على تقدمي اســتقالته مجدداً، من 
بيئة وعالقات ملوثة ومصالح ضيقة وشــراهة وحيتان 
فســاد واجرام منظم، ال ينحصر بوزارة الصحة فقط، 
فما يجري فيها ال يختلف عما يحصل في باقي الوزارات 
واملؤسســات احلكومية، وما اصطدم به من معطيات 
وملفــات مرعبة، ال تختلــف كثيراً عمــا تعرف عليه 
باقي الوزراء واملســؤولني التنفيذين في باقي املفاصل 
احليوية للدولة العراقية؛ لكن غالبية زمالئه في الفريق 
احلكومــي لهم رأي آخــر في التعاطي مــع ما تضمه 
تلك احلقائب من مكاســب وحقــوق انتزعتها كتلهم 
وفصائلهم عبر فقه النقاط الذي شــرعته الصناديق 
ومفوضيتها املســتقلة. لذلك تفرد هذا الوزير مبوقفه 
بعد أن اكتشف حجم غربته وسط ذلك الفريق املثقل 
بهموم واهتمامات مغايرة، عما نسجه في مخيلته من 
آمال يتيمة وتطلعات خجولة الصالح حال هذه الوزارة 
ومؤسســاتها وردهات مستشفياتها التي صارت نهباً 
آلخر ما توصل اليــه مطبخ الكرنفــاالت والعراضات 

العشائرية...  

ومضــة

أن تأتي االستقالة متأخرة..

تراجعت النجمة التركية 
هــازال كايا عــن قرارها 
مؤخرا  اتخذتــه  الــذي 
املتمثــل باعتزالها الفن 
ملدة خمس ســنوات بعد 
إجنــاب طفلهــا، اذ انها 
متثيليا  نّصــا  حاليا  تقرأ 
تصّوره  ان  املقــرر  ومــن 
بعــد اإلجنــاب. وقالــت 
ان  تركية  اعالمية  مواقع 
من  حاليا  تعانــي  هازال 
اضطرابــات احلمل، األمر 
عدة  تأخذ  يجعلها  الذي 
وتتراجــع عنها  قــرارات 
فيما بعد. اجلدير بذكره ان 
هازال كايا عرفت الشهرة 
في الشــرق االوسط من 
خالل ثالث مسلســالت، 

الضائــع"،  "احللــم 
املمنــوع"  و"العشــق 
و"فريحة"، والتي حققت 
اعمالهــا جناحــا كبيرا، 
الشخصي  صعيد  وعلى 
خطيبها  مــن  تزوجــت 
أطاي  علي  واخملرج  املمثل 
في شــباط/فبراير 2019 
ان جمعتهما عالقة  بعد 
عاطفية لسنوات طويلة.

األزياء  عارضة  كشــفت 
ديليفني  كارا  البريطانية 
عن تفاصيــل مهمة في 
حياتها الشخصية حيث 
صديقتها  أن  الى  اشارت 
آشلي بنســون الوحيدة 

الذي تثق بها.
فــي  ديليفــني  وقالــت 
"ديلي  لصحيفة  تصريح 
"لم  البريطانية:  ميــل" 
بالناس، أو أشعر  أثق أبداً 
بالثقة،  جديــرون  بأنهم 
بعيداً  دائماً  دفعتهم  لذا 
من  العيش  اضمــن  كي 
دون صدمــات او احــزان. 
اول  "أحببت  واضافــت: 
رجل عندما كنت صغيرة، 

وكان مدرس الرياضة وانا 
عمري،  من  اخلامسة  في 
لكنــه تــزوج مدرســة 
ألســابيع".  فبكيــت 
وتابعت: "كان لدّي صديق 
سنوات  أربع  منذ  حميم 
ثم غــادر، لكني صدمت 
بســبب الرجــال مــراراً 

وتكراراً.

يســتأنف املمثل أحمد عز 
"العارف"  فيلــم  وأبطــال 
تصويــر مشــاهدهم بعد 
فتــرة إجــازة تلــت إنتهاء 
بلغاريــا،  فــي  التصويــر 
بســبب حضورهــم حفل 
الزاهد  هنــا  املمثلني  زفاف 
بعد  وذلك  وأحمد فهمــي، 
تصوير مشــاهد عدة خالل 
الديكورات  فــي  يومــاً   15
اخلاصة بالعمل في القاهرة، 
منها شــوارع فــي مدينة 
من  وغيرهــا  6أكتوبــر"   "

الديكورات الداخلية.
تدور أحداث الفيلم بشــأن 
قضيــة احلروب فــي وقتنا 
املعاصر سيما حرب العقول 

الشعوب  لها  تتعرض  التي 
بتفاصيــل  يتعلــق  ومــا 
ســيطرة  منها  املوضــوع 
طرح  املقرر  ومن  القراصنة، 
الفيلــم فــي جميــع دور 
العرض خــالل املدة املقبلة، 
والتي لم يحددها املنتج اال 
بعد ان يقــرب موعد انتهاء 

اخر املشاهد منه.

هازال كايا

احمد عز

كارا ديليفين

أخبــارهــــــــــم
أحالم يوسف

جورج  اإلجنليزيــة  الروائية  تقــول 
اليوت "ال أريد مســتقبال يفصلني 
عن املاضي"، منطق صحيح، فلكل 
انسان دورة حياة كاملة، ال ميكن ان 
نقتطع منها او نضيف اليها جملة 
او حدثا حسب امزجتنا، بل حتددها 
أســس تتعلــق بالوعــي واالدراك 

والبيئة وغيرها من العوامل.
لكن، ما ميزة املاضي كي نتمسك 
به وجنعله ضمــن تفاصيل احلاضر 

واملستقبل، برغم انه ولى؟
سالم الباز الباحث بعلم الفلسفة 
يقول في هذا الشأن: "كل ما مر بنا 
من مواقف واحداث، بحلوها ومرها، 
شكل شخصيتنا احلالية، فان كنا 
نعتد بها فهذا يعنــي اننا فهمنا 
لعبة احلياة، التي تتركز بالتعلم من 
كل حدث وموقف وشخص مير في 
حياتنــا، وان لم نكن كذلك فعلينا 
ان نبحث عمــا ال يعجبنا فينا كي 

نبدأ بإصالحه وتصحيحه".
ويتابع: "املاضــي راح واخذ معه ما 
اخذ، فكل ما مطلوب منا هو اإلفادة 
مما حــدث خالله، بعد تشــخيص 
األخطاء، املستقبل يقع ضمن دائرة 
ان نخطط  اال  اجملهول، ال نستطيع 
له، وكل هــذا التعلم والتخطيط 
يكون مبنيا في احلاضر، اذن فاحلاضر 
هو األهم، يبقى املاضي يشبه كتابا 
معرفيــا وتعليميا قرأنــاه وانتهى 
واملستقبل  منه،  واســتفدنا  الينا 
لكن  كتــاب طبيعته مجهولــة، 

احلاضر، يؤسس لفحواه".
املاضي مهم واملستقبل مهم، لكن 
احلاضر هو األهم، ومــن هنا تقول 
ياسمني عبد االله معلمة في احدى 

والتاريخ  املاضي  االبتدائية:  املدارس 
كله مهم، لكن األهم منه احلاضر، 
فال ميكن ان أبقى رهينة املاضي ألي 
تعلمنا  وكلنا  راح،  املاضــي  حجة، 
منه، فاملوضوع ليس كتابا منهجيا 
وابّوبه الى فصول تعاريف وتعاليل، 
وتفســيرات وشــروحات، انا اليوم 
تعلمت مــن ماضيي، والدليل على 
هذا أنــي تغيرت، تغيرت مفاهيمي 
وطريقة التعاطي مــع الكثير من 
األمور، انا ال اشــعر أني تعلمت من 

املاضي ولــم اخطط يوما للتعلم، 
لكن الواقع يقول ذلك.

سوســن اجلبوري كان لها رأي مميز 
اذ قالت: املشــكلة اليوم ليســت 
فيمن تعلق باملاضي من حيث احلزن 
او اللــوم او العتب، ولم يســتطع 
او موقــف معني، لكن  جتاوز حدث 
ويقيم  ويكّفر  ويتخاصم  يقتل  مبن 
حروبا بســبب حــدث مضى عليه 
عشرات العقود، اظن ان املوضوع أي 
الكيفية التي نتمسك بها باملاضي 

اجملتمعيــة  بالثقافــة  مرتبطــة 
والفردية، هي التي تشــكل صورة 
معينــة للماضي او املســتقبل او 

احلاضر.
يبقــى املاضــي جــزء ال يتجزأ من 
حاضرنا ومستقبلنا، لكن كم واحد 
منــا فهم قيمة املاضــي، وتعامل 
معه على انه تاريخ شــكل احلاضر 
بكل تفاصيله، فحزن املاضي عبرة، 
وفرحــه نشــوة، وخيباتــه عظة، 

ترسم قيمة املستقبل.

الصباح الجديد - وكاالت:
وجــدت دراســة حديثــة، أن هناك 
تناســبا بني ارتداء النساء للكعب 
العالي خالل املوعد االول وبني درجة 

إعجابهن بالرجل. 
"ديلــي ميل"  وبحســب صحيفة 
البريطانية، أكدت الدراســة بقيادة 
الدكتور بافول بروكــوب، أن املرأة ال 
ترتدي الكعب العالي ان كانت على 

موعد مع رجل تظن أنه "قبيح".
وقام العلماء خالل الدراسة باختبار 
292 طالبة جامعيــة، وقاموا بأخذ 
صورتــني لرجلني مــن موقع غوغل 
احداهمــا لرجــل وســيم جذاب، 
واألخــرى لرجل ال ميتلــك قدرا من 
ســؤاال  عليهن  وطرح  الوســامة، 

يتعلق بنوع احلذاء التي سيرتدينها 
عنــد حتديد موعــد او لقاء مع كل 

واحد منهما.
وكانــت النتائج: 60 فــي املائة من 
النســاء املشــاركات في الدراسة، 

ذكــرن إنهن ســيخترن الكعب 
العالي فــي املوعد مع الرجل 

املائــة  و22 فــي  اجلــذاب. 
فقط منهــن ذكرن أنهن 

سيرتدين الكعب العالي 
الرجل  مــع  املوعد  في 

االخر.
الباحثــون،  وأضــاف 

تكتيــكات  اإلنــاث  "تســتعمل 
جذب  أجل  من  متعددة  ســلوكية 
انتبــاه الرجل الذي يرغنب بالتواصل 
عاطفيا".  معــه 
وأكــدت 

غالبية املشــاركات أنهن يشعرن 
بكونهن أكثــر جاذبية عند ارتداء 

الكعب العالي.

"الكعب العالي" تكتيك نسوي ولكن ليس لكل رجل

الماضي تأسيس للمستقبل باستثمار ادوات الحاضر

الصباح الجديد - وكاالت:
نشرت املمثلة نسرين طافش عبر 
صفحتها اخلاصة على أحد مواقع 

التواصل اإلجتماعي
نشــرته  كانت  فيديــو  مقطــع 
الفنانة شــمس الكويتية سابقاً 
يلقي شعراً  وهو  األشخاص  ألحد 
مشــيراً فيه إلى انه ال يهمه من 

ينتقده او يتكلم بظهره.
وأرفقت طافــش الفيديو بتعليق 
شــديد اللهجة قالت فيه: "فعال 
لسان  فاشــلة صح  لكل  رسالة 
التميمــي وصح  اثيــر  الشــاعر 

واللي  يا شــمس  لسانك 
مــو عاجبو عنــدو كذا 

خيار"
مع  املتابعون  وتفاعــل 
بشــكل  هذا  كالمهــا 

البعض  أشــار  إذ  كبيــر، 
منهم إلى انهــا تقصد الرّد على 
كالم املمثلــة دميــة اجلندي عنها 
مع  خالل حلولها ضيفــة مؤخراً 
املمثل باسم ياخور ضمن برنامجه 

"أكلناها".
وأشــارت اجلندي حينها إلى أنه ال 
ميكن أن تكــون طافش صديقتها 

فــي يوم 
من األيام ألنهــا مؤذية ووصل 

أذاها ألشخاص مقربني منها.
تكــون  أن  ميكــن  "ال  وقالــت: 

من  ليســت  وهــي  صديقتــي، 
والعكس  لي  احملببة  الشخصيات 

صحيح بكل بساطة".

نسرين طافش ترد بحدة 
على ديمة الجندي

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت الشــرطة األميركيــة أن مالك 
منزل بالقرب من مدينة بيتسبرغ في 
والية بنســلفانيا، فجــر منزله يوم 
زفاف ابنتــه، ومت العثور على جثته 

فيما بعد حتت األنقاض.
وقالت السلطات إن الرجل شوهد 
وهو يقف أمــام منزله قبل وقت 
قصير من االنفجار واندالع النيران، 
وتلتهم املنزل بالكامل، بحســب 
مــا نقلت وكالة "األسوشــييتد 

برس" األميركية.
وقال رئيس الشــرطة روبرت باين 
إن املســؤولني ما زالوا يحققون 
في ســبب االنفجار، لكن "يبدو 
أن الرجل فصل خــط الغاز في 
الطابق الســفلي مــن املنزل"، 
موضحا أن األمر لن يحتاج أكثر 

من شرارة لينفجر املنزل.
أن  الســلطات  وأوضحــت 
معظــم أفراد األســرة كانوا 

خارج املنزل فــي ذلك الوقــت حلضور حفل 
الزفاف.

وأشــارت الشــرطة إلى قدوم عناصرها الى 
املنــزل من قبل، بســب مشــكالت منزلية 

تتعلق مبرض عقلي يخص االب املنتحر.

يفجر منزله في يوم زفاف ابنته

الصباح الجديد - وكاالت:
ينصــح كثير مــن األطباء 
بعــدم اســتعمال األعواد 
تنظيف  فــي  القطنيــة 
األمــر  كان  وإن  األذنــني، 
ابتكــر  فقــد  كذلــك، 
استعماالت عدة  كثيرون 
لهذا املنتج، قد ال تخطر 

على بال الكثيرين.
وعلــى الرغــم مــن أن 
يأخــذون  ال  كثيريــن 
األطبــاء،  بنصيحــة 
تنظيــف  ويواصلــون 
باســتعمال  آذانهــم 
القطنيــة،  األعــواد 
جتربتها  آخرون  يفضل 

في أمور أخرى.
مــن  كثيــر  تغمــس 
في  العــود  طرف  النســاء 

مزيل للمكيــاج للتخلص من خالله 
أو املســكرة. كما  العــني  من كحل 
تســتعملها بعض النساء في رسم 
تصاميــم جميلة من خالل غمســه 

باحلناء للتزيني.
كما ينصح كثير من خبراء التجميل 
النساء باســتعمال األعواد القطنية 
إن أرادت املــرأة احلصــول على رموش 

كثيفة وسميكة. 
يســتعمل بعــض النــاس األعــواد 
الســائلة  األدوية  القطنية في وضع 
على اجلروح، ويكون استعمالها مثاليا 
البثور  يعانون من  الذين  لألشــخاص 

احلساسة أو حب الشباب.
تســاعد األعواد القطنية في إخفاء 
العالمات الســود في الوجه، ســيما 
حــول العينــني، وذلك بعــد غمرها 
مبســحوق أو مرهــم مبيــض، وهذا 

يجعل عملية اإلخفاء دقيقة.

فوائد جمة لعيدان 
األذن القطنية  

الصباح الجديد - وكاالت:
تعانــي فتاة أميركية من مشــكلة 
صحيــة حيــرت األطباء علــى مدار 
األشــهر الثالثــة املاضيــة، بعد أن 
تعرضــت إلصابة في الرأس من زميل 
لها عن طريق اخلطأ في يونيو حزيران 

املاضي.
وتعيش رايلي هورنر، من والية إلينوي، 
حالة صحية فريــدة من نوعها، إذ أن 
ذاكرتهــا تعيد ضبط نفســها كل 
ساعتني تقريبا، لدرجة أنها ال تتذكر 

النــاس الذيــن قابلتهم فــي اليوم 
نفسه.

وبدأت متاعب هورنر في الظهور بعد 
أن تعرضت للركل عــن طريق اخلطأ 
في رأســها من مراهــق خالل حفل 
راقص كان يعج بالناس، ومت نقلها إلى 

املستشفى.
وقال األطباء الذيــن يتابعون حالتها 
إنها ال تعاني سوى من ارجتاج بسيط 
فقــط، وطلبــوا منها العــودة إلى 
علــى عكازات ملســاعدتها  منزلها 

في املشـــي، علـــى وفـــق مـا 
"أوديتـي سنتـرال"  أورد موقـــع 
الغريبـة  باألخبـار  املتخصـص 

والطريفـة.
وقالت والدة الفتاة إن األطباء 

أخبروهــم فــي البداية أن 
ذاكرتهــا قــد تتحســن 

مع مــرور الوقــت، لكن 
مرت ثالثة أشــهر منذ 
إصابتها حتى اآلن ولم 

تتحسن حالتها.

الصباح الجديد - وكاالت:
حصل احلــارس ســافيلي كونونوف 
العــب فريــق "Izhstal" املنافس في 
دوري الدرجة الثانية للهوكي الروسي 
على جائزة استثنائية، عقب حصوله 
على لقب "رجل املباراة" ألدائه املتميز 

في إحدى املباريات.
آلية  وكانت اجلائزة عبارة عن بندقية 

من طراز كالشنيكوف.

إن اجلائزة "اختيار  الفريق  وقال مدرب 
مناســب بالنســبة لفريق قادم من 
املدينة  تشــتهر  حيث  إيجيفسك"، 
بإنتاج واحدة من أكثر البنادق شهرة 

في العالم.
وأضاف املــدرب: "بينمــا نعيش في 
مدينــة لتصنيع األســلحة، مدينة 
العــب  كل  فــإن  الكالشــنيكوف، 
ســيحصل على لقب رجــل املباراة 

ســيفوز ببندقيــة 
آلية".

الالعبني:  أحد  وسأل 
هذه  سنأخذ  "كيف 
املباريات  إلــى  اجلائزة 

التــي ســتقام خارج 
أرضنا؟"، ليجيب املدرب 
"قــد نصنــع امنوذجــا 

خشبيا".

ذاكرة فتاة تعيد ضبط نفسها كل ساعتين

بندقية آلية جائزة لالعب هوكي
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