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القسم السياسي: 
في حراك دولي ســريع تشــوبه 
مخاوف منظمــات وجهات دولية 
"أزمة  رســمية من ما ســميت 
تأييدها  العراق"، أعلنت واشنطن 
الحتواء  األمميــة  الطريق  خلريطة 
األزمــة في العــراق، ودعت بغداد 
لوقف العنف ضد احملتجني وإجراء 
انتخابات مبكــرة، في حني أكدت 
ممثلــة األمم املتحدة لــدى العراق 
أن »احلقــوق األساســية تنتهك 
باســتمرار« في هذا البلد، بينما 
رايتس  هيومــان  منظمــة  دعت 
ووتش، أمس، األمم املتحدة بشــأن 
التظاهرات الى التركيز على مقتل 
املتظاهرين لدى مراجعة ســجل 
هذا  كل  ويأتي  احلقوقــي.  العراق 
بالتزامن مع لقــاء املمثلة األممية 
جينني هنسني بالسخارت باملرجع 
السيستاني  علي  محمد  األعلى 
الذي اكد لها ان املرجعية الدينية 
قلقة من عدم جديــة القوى في 

اجراء االصالحات..
وأعــرب البيت األبيــض، في بيان 
اطلعت عليــه "الصباح اجلديد"، 
املتحــدة  الواليــات  قلــق  عــن 
إزاء اســتمرار الهجمــات ضــد 

املتظاهريــن ونشــطاء اجملتمــع 
املدني واإلعالم في العراق، وكذلك 

القيود املفروضة على اإلنترنت.
"الواليات  أن  إلــى  البيان  وأشــار 
إلــى بعثة األمم  املتحــدة تنضم 
املتحــدة فــي العراق فــي دعوة 
احلكومــة العراقيــة إلــى وقف 
والوفاء  املتظاهريــن  ضد  العنف 
بوعــد الرئيــس )برهــم( صالح 
إلصالح النظــام االنتخابي وإجراء 

انتخابات مبكرة".
وفي وقت ســابق من أمس األحد، 
طرحــت بعثــة األمم املتحدة في 
العــراق خطــة الحتــواء أزمــة 
االحتجاجات املتصاعدة في البالد، 
اإلجراءات  مــن  تضمنــت جملة 
الفوريــة وقصيــرة ومتوســطة 

األمد.
وجاء فــي اخلطــة أن "اإلجراءات 
الفورية )أقل من أســبوع( تشمل 
املتظاهرين  جميع  ســراح  إطالق 
مالحقــة  وعــدم  الســلميني، 
والبدء  الســلميني،  املتظاهريــن 
في التحقيــق الكامل في حاالت 
االختطاف والكشف عن هوية من 

يقفون خلفها..
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بالسخارت بعد لقائها السيستاني:المرجعية ابلغتني
قلقها من عدم جدية القوى في اجراء االصالحات

تظاهرات تشرين "بعدسة: محمد صبيح اخلفاجي"

a

جورج سوروس*

ـ كان ســقوط ســور برلني  برلنيـ 
في ليلة الثامن من نوفمبر/تشرين 
الثاني مــن عــام 1989 على نحو 
التعجيل  درامي مفاجئ سببا في 
بانهيــار الشــيوعية فــي أوروبا. 
وكان إلغــاء القيود املفروضة على 
الســفر بني أملانيا الشرقية وأملانيا 
الغربية ضربة قاضية جملتمع االحتاد 
الســوفييتي املنغلق. وعلى نفس 
املنوال، كان ذلك من املعالم املهمة 
اجملتمعات  بظهــور  بشــرت  التي 

املفتوحة.
بعــد عقد مــن الزمن، شــاركت 
شــخصيا في ما أســميه العمل 
وأصبحــت  السياســي.  اخليــري 
مدافعا عن مفهوم اجملتمع املفتوح 
الذي تشربت به بفضل كارل بوبر، 
لالقتصاد.  لندن  في كلية  معلمي 
لقــد علمنــي بوبــر أن املعرفــة 
الكاملــة غاية ال ميكــن إدراكها، 
الشــمولية،  اإليديولوجيــات  وأن 
احلقيقة  متتلك  أنهــا  زعمت  التي 
املطلقــة، من غير املمكن أن تكون 
لهــا الَغلَبة إال من خالل وســائل 

قمعية.
فــي ثمانينيات القرن العشــرين، 
واملعارضــني  املنشــقني  دعمــت 
اإلمبراطورية  أنحــاء  مختلف  في 
الســوفييتية، وفــي عــام 1984، 
متكنــت من إقامة مؤسســة في 
اجملــر. قدمت هذه  بلدي األصلــي 
املالي ألي نشاط  املؤسسة الدعم 
لم تبــدأه دول احلزب الواحد. كانت 
الفكــرة أن تشــجيع األنشــطة 

غيــر احلزبية من شــأنه أن يحمل 
النــاس على إدراك زيــف العقيدة 
ـ وجنح األمر كالسحر.  الرســميةـ 
فباالســتعانة مبيزانيــة ســنوية 
قدرهــا 3 مليــون دوالر أميركــي، 
أصبحت املؤسســة أقوى من وزارة 

الثقافة.
العمل  علــى  أصبحــت مدمنــا 
اخليــري السياســي، ومــع انهيار 
أنشأت  السوفييتية،  اإلمبراطورية 

مؤسســات في البلد تلــو اآلخر. 
 3 وقفزت ميزانيتي الســنوية من 
مليون دوالر إلــى 300 مليون دوالر 
في غضون ســنوات قليلة. كانت 
تلك األيام مثيرة. وكانت اجملتمعات 
املفتوحة في صعود، وكان التعاون 

الدولي العقيدة املهيمنة.
بعــد مــرور ثالثني عامــا، اختلف 
الوضع متاما. فقــد صادف التعاون 
على  خطيــرة  عقبــات  الدولــي 

القوميــة  وأصبحــت  الطريــق، 
العقيدة املهيمنة. وحتى اآلن، تبني 
أن النزعــة القومية أقوى وأشــد 

تعطيال من األممية.
لم تكن هــذه النتيجــة حتمية. 
فبعد انهيار االحتاد السوفييتي في 
عام 1991، بــرزت الواليات املتحدة 
باعتبارها القوة العظمى الوحيدة 
الباقية، لكنها فشلت في االرتقاء 
التي  املســؤوليات  مســتوى  إلى 
اجلديد.  وضعهــا  بحكم  ورثتهــا 
أكثر  املتحــدة  الواليــات  كانــت 
اهتماما بالتمتــع بثمار انتصارها 
في  وفشــلت  الباردة.  احلــرب  في 
مد يــد العــون إلــى دول الكتلة 
التي كانت  السابقة،  السوفييتية 
وبالتالي،  شــديدة.  بضائقــة  متر 
إجماع  بوصفات  أميــركا  التزمت 

واشنطن النيوليبرالي.
في ذلك الوقت، شرعت الصني في 
املذهلة،  االقتصــادي  النمو  رحلة 
التي باتت ممكنة بفضل انضمامها 
إلــى منظمــة التجــارة العاملية 
ــ  الدولية  املاليــة  واملؤسســات 
املتحدة. وفي  الواليــات  بدعم من 
نهاية املطــاف، حلت الصني محل 
الســوفييتي كمنافــس  االحتــاد 

محتمل للواليات املتحدة.
أن  واشــنطن  إجمــاع  افتــرض 
األسواق املالية قادرة على تصحيح 
جتاوزاتها، وإذا لم تفعل، فإن البنوك 
تعتنــي  أن  تســتطيع  املركزيــة 
باملؤسســات الفاشــلة من خالل 
دمجها في مؤسســات أكبر. كان 
أظهرت  كما  زائفــا،  االعتقاد  هذا 
الفترة  العامليــة في  املالية  األزمة 
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*جــورج ســوروس رئيس مجلس 
إدارة صندوق سوروس ومؤسسات 
رواد  اجملتمع املفتــوح. وهو أحــد 
صناعة صناديق التحوط، ومؤلف 
العديــد مــن الكتــب، ومنهــا: 
و”النموذج  التمويــل”،  “خيمياء 
اجلديــد لألســواق املاليــة: أزمة 
االئتمــان فــي عــام 2008، وماذا 
األوروبي:  االحتاد  و”مأساة  تعني”، 
التفــكك أو اإلحيــاء؟” وأحــدث 
مؤلفاتــه كتــاب بعنــوان “فــي 

الدفاع عن اجملتمع املفتوح”.
بروجيكــت  النشــر:  حقــوق 

سنديكيت، 2019.
www.proJEct-SynDicAtE.org
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تقريـر

صعود القومية بعد سقوط سور برلين

بغداد - وعد الشمري:
أعلنت كتلــة الفتح، أمس االثنني، 
عــدم ممانعتها اســتجواب رئيس 
مجلس الوزراء عــادل عبد املهدي، 
االجراء  يأخذ هــذا  أن  مشــترطة 
الصحيحة،  الدستورية  السياقات 
فيمــا حذرت مــن اتخاذ قــرارات 
وصفتها باملســتعجلة من شأنها 

أن توصل البالد إلى حافة الهاوية.
أحمد  الكتلــة  عن  النائــب  وقال 
الكناني، فــي حديث إلى "الصباح 

اجلديــد"، إن "عمل مجلس النواب 
مــاض فــي الرقابــة علــى االداء 

السلطة التنفيذية".
واضــاف الكنانــي، أن "تواقيــع مت 
جمعها من قبل نــواب خالل املدة 
املاضية من أجل اســتجواب وزراء 

في حكومة عادل عبد املهدي".
وأشــار، إلى أن "املطالبات النيابية 
متصاعدة من أجل القيام بتعديل 
وزاري نظــراً لوجود اخفاقات كبيرة 
في العديد من القطاعات، وهو ما 

نأمل حتقيقه قريباً".
وبــني الكناني أن "العــراق يعاني 
من مشــكالت كبيــرة وتراكمات 
للسنوات املاضية، وبالتالي من غير 
املمكن أن نتخذ قرارات مستعجلة 
من شأنها ان توصل البالد إلى حالة 

من الفوضى".
وشــدد، على أن "قائمتــي النصر 
وســائرون بدأوا بإعداد استجوابات 
في مقدمتها إلى طلب الستجواب 
عبد املهدي لم يحدد موعده لغاية 

االن، ويجب ان تأخذ وسائل الرقابة 
مسارها الدستوري الصحيح".

وأوضــح النائــب عن الفتــح، أن 
"الكتــل ال متانــع أن تتــم عملية 
اســتجواب عبــد املهــدي وطرح 
االســئلة التي جتدها بعض الكتل 
أنها نقــاط تقصيــر بحقه لكي 
نســتمع إلى ردوده ومبرراته، وهذا 
حق كفله الدستور ملمثلي الشعب 
العراقي في السلطة التشريعية".
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
حتدث ائتــالف النصر امس االثنني، 
عن عملية ابتزاز لتحقيق مكاسب، 
مؤكدا مضيه باســتجواب رئيس 

الوزراء عادل عبد املهدي.
الصباح  تلقت  لالئتالف  بيان  وذكر 
اجلديد نســخة منــه، إن "ائتالف 
النصر عقد اجتماعا برئاسة حيدر 
العبادي ملناقشــة االوضــاع التي 
البالد واحلراك اجلماهيري  تشهدها 

ومطالب املتظاهرين".

ناقــش  "االجتمــاع  أن  وأوضــح 
السياســية  الكتــل  مباحثــات 
والتأكيد علــى مبادرة النصر التي 
بداية  في  العبــادي  طرحها حيدر 
االئتالف  وابــدى  املاضي  الشــهر 
تخوفــه مــن حصول مزيــدا من 
سياســات  بســبب  االنهيــارات 
النصر  ائتــالف  احلكومة".وجــدد 
تأكيده على "املضي باســتجواب 
رئيــس مجلس الــوزراء عادل عبد 
املهدي في مجلس النواب واهمية 

حتديد موعد لالستجواب".
وانتقــد االئتــالف "غيــاب الرؤية 
احلكومية الفاقــدة للحلول بل ان 
بعض خطوات احلكومة وخطاباتها 

هي من تعقد االوضاع".
التي  القــوة  "اســتخدام  ورفض 
الضحايا  العديــد مــن  اوقعــت 
وسياسة قمع احلريات واالعتقاالت 
واخلطف وكذلك معرفة املتسببني 
بواســطة  جرى  الــذي  بالقتــل 
النــار  واســتخدام  القناصــني 

املباشر".
ائتالف النصر، "عملية  انتقد  كما 
االبتــزاز للحكومــة واســتغالل 
يريدونه  ما  لتمرير  احلالية  االوضاع 

واحلصول على مكاسب".
وأشــار إلــى أن "اجملتمــع الدولي 
يريد مســاعدة العــراق وما تقوم 
به احلكومــة احلالية يعطي نظرة 
ســلبية عــن البلد حيــث قامت 
احلكومة السابقة باجراءات كبيرة 

لعودة العراق للمجتمع الدولي".

الفتح ال يمانع استجواب عبد المهدي: القناعة ستكون للنّواب
اشترطت االلتزام بالسياق الدستورية وحذرت من القرارات المستعجلة النصر يؤكد مضيه باستجواب عبد المهدي

ويتهم جهات سياسية بابتزاز الحكومة

اللبنانيون في الشارع لليوم الـ26 عشية 
4جلسة برلمانية تثير انتقادات نائب وخبير قانون: علـى الكـرد دعـم

2اجـراء انتخابـات مبكـرة فـي العـراق

بغداد - الصباح الجديد:
فتحت  جلنة التعديالت الدستورية، 
امــس االثنني، اجملال امام الشــعب 
البداء الرأي حول التعديل الدستوري.
التعديــالت  جلنــة  رئيــس  وقــال 
في  الســاري  فالــح  الدســتورية 
مؤمتــر صحفــي بصحبــة أعضاء 
اللجنة، تابعتــه الصباح اجلديد، ان 
"اللجنة ســتفتح اجملال امام جميع 
الشــرائح اجملتمعية البــداء ارائهم 

حــول التعديل الدســتوري، مؤكدا 
أن اجتماعــات اللجنــة ســتبقى 
مفتوحة حلني اكمال كل التعديالت 

الدستورية " .
شــاركت  املتحــدة  االمم  أن  وبــني 
فاعلــة  وســتكون  باالجتماعــات 
ومتفاعلة مع اللجنة "، مضيفا أن 
هنالك اجتماع مع خبراء دستوريني 
اممــني ســيصلون نهاية االســبوع 

للعراق ".  

بغداد ـ الصباح الجديد: 
النيابية  ســائرون  كتلة  اعلنت 
امس االثنني، عن املضي باجراءات 
الوزراء،  استجواب رئيس مجلس 
مبينــة انهــا لن تســاوم على 

الثوابت الوطنية واالنسانية.
وقــال املتحدث باســم الكتلة 
النائب حمداهلل الركابي في بيان 
نســخة  اجلديد،  الصباح  تلقت 
منه ان "الكتلة النيابية لتحالف 
ســائرون تعلــن وبــكل وضوح 
املضــي باجــراءات اســتجواب 
رئيس مجلــس الوزراء وفق االطر 
الدســتورية والقانونية والنظام 

الداخلي جمللس النواب". 
ان "مواقفنا مبنية على  واضاف 
ما يتناسب مع مصالح الشعب 
ومطالب املتظاهرين املشروعة"، 
مشيرا الى "اننا الميكن ان نساوم 
ابــدا علــى الثوابــت الوطنية 

واالنسانية". 
يذكر ان ائتــالف النصر جدد يوم 
امس االثنني تأكيده على املضي 
باستجواب رئيس مجلس الوزراء 
عــادل عبد املهــدي في مجلس 
أن بعض خطوات  النواب، عــادا 
"تعقد  وخطاباتهــا  احلكومــة 

األوضاع".

بغداد - الصباح الجديد:
اكد النائب حســني العقابي، 
ادارة  ان  االثنــني، علــى  اليوم 
اي  التوفر  بالوكالــة  املناصب 
وتشكل مدخال  اداري  استقرار 
للفســاد، محذرا من خطورة 
اناطة ملــف الدرجات اخلاصة 
اهليتها  لعدم  احلكومة  بهذه 

في هذه املرحلة.
وقال النائب حســني العقابي 
وحضرته  صحفــي  مؤمتر  في 
"الغــد بــرس"، ان "تصاعــد 

الشــعبية  االحتجاجــات 
ومــع  باالصــالح  واملطالــب 
انتهــاء املوعــد الــذي حدده 
مجلــس النواب النهــاء ادارة 
وحســم  بالوكالة  املناصــب 
 ٢٤ في  اخلاصة  الدرجات  ملف 
تشــرين االول"، مبينا ان "ادارة 
اي  التوفر  بالوكالــة  املناصب 
وتشكل مدخال  اداري  استقرار 
للفساد واحتكار فئات معينة 

للمناصب العليا في الدولة".
تتمة ص2

لجنة التعديالت الدستورية 
تفتح المجال امام الشعب البداء 

الرأي حول التعديل الدستوري

سائرون تعلن المضي باجراءات 
استجواب رئيس مجلس الوزراء

العقابي: ادارة المناصب بالوكالة 
ال توفر اي استقرار اداري وتشكل 

مدخال للفساد

تدعو جريدة الصباح اجلديد احلكومة الى اإلسراع بالكشف 
عن مصير الناشــطة صبا املهداوي التي مت اختطافها من 
مجهولني بعد مغادرتها ســاحة التحرير، وبرغم مرور مدة 
طويلة على اختفائها لكن الســلطات لم تأخذ االمر على 
نحو جدي، وبالتالي لم يجر الكشف عن املكان الذي اقتيدت 

اليه، او مصيرها او التهم املوجهة اليها .
وجتد الصحيفة ان هذا األمر معيــب بحق الدولة العراقية 
التي تعاملت مع املوضوع ببرود ســيما وانــه يتعارض مع 

ادعاءات املسؤولني بعدم اقتراف مثل هذه اجلرمية. 

"الصباح الجديد" تطالب 
الحكومة بالكشف عن 
مصير صبا المهداوي 

واشنطن و"رايتس ووتش" تدعوان إلجراء انتخابات مبكرة ووقف العنف ضد المتظاهرين

بغداد - الصباح الجديد:
أدان النائــب عــن كتلــة النهج 
الوطني حازم اخلالدي، اليوم االثنني، 
أعمــال العنف ضــد املتظاهرين 
السلميني، في كربالء وغيرها من 
ســاحات التظاهر، وجدد الدعوة 

حلل البرملان واســتقالة احلكومة، 
واجراء انتخابــات مبكرة، معتبراً 
أن اي حكومة تبنــى على الدماء 

مصيرها الزوال ولو بعد حني.
وقــال اخلالــدي في بيــان تلقت 
الصبــاح اجلديــد نســخة منه، 

"ندين ونشــجب وبشــدة اعمال 
العنــف بــكل اشــكاله ضــد 
اطالق  السلميني، من  املتظاهرين 
واطالق  للدمــوع  املســيل  الغاز 
الرصــاص احلي وحــاالت اخلطف 
بحــق املتظاهرين  وحــرق خيام 

املعتصمني كما حدث في كربالء 
املقدســة وغيرها من ســاحات 
اخلالدي  .وأضــاف  التظاهــرات" 
ان "مســؤولية اجلميــع احلفاظ 
على هؤالء الشــباب الذين ميثلون 
الثروة احلقيقيــة لهذا البلد وقد 

حققــوا الى االن اكبــر منجز، اال 
وهو استعادة الهوية الوطنية وإن 
يكون العراق الوطن احلر الســيد 
املســتقل".واعتبر أن "استخدام 
ليس  األبرياء  املواطنني  القوة ضد 
أمرا غير مقبول فحســب، بل هو 

في حد ذاتــه جرمية  وابادة للناس 
العزل ، ان هذه التصرفات تذكرنا 
للنظام  القمعيــة  باألســاليب 
البعثي البائد جتاه كل من يعارضه 

ويخالفه الرأي".
تتمة ص2

الحكومة تقف موقف المتفرج من حمامات الدم الخطف والقنص واالعتقال للشبان
النائب حازم الخالدي: 
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الملف األمني

بغداد – انفجار عبوة 
ذكــر مصــدر امني في الشــرطة 
العراقيــة امــس االثنــن ان عبوة 
ناســفة انفجرت في بــرج مراقبة 

شرقي العاصمة بغداد.
وقــال املصــدر إن »عبوة ناســفة 
انفجرت في بــرج مراقبة كاميرات 
بغداد«  شــرقي  البلديات  منطقة 
، الفتا الــى مقتل مدني في هجوم 
مســلح مبنطقة املشــتل شرقي 
العاصمــة ، ما اســفر عن مقتله 
في احلال« ، وأن »قوة امنية توجهت 
الى مكان احلــادث ونقلت اجلثة الى 
دائرة الطب العدلي وفتحت حتقيقا 

باحلادث«.

ديالى – ضبط ادوية 
اكد مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظــة ديالى امــس االثنن من 
ضبط ثالث عجالت مخالفة قانونيا 

محملة  االولــى  للتهريب  معــدة 
بأدوية طبية مخبأة حتت اقمشــة 
رســمي  دون كتاب  مــن  وحلويات 
وعجلتن محملتــن ببيض املائدة 
تركي املنشــأ مخفية حتت أكياس 

اخلضروات 
واوضح املصــدر االمني انه مت اتخاذ 
العجالت  القانونية حلجز  االجراءات 
الى  وإرســالها  واملــواد املضبوطة 

جهات اخملتصة.

بابل – اعتقال مطلوب 
اكد مصدر في جهاز االمن الوطني 
في بابل  امــس االثنن ضبط  تاجر  
مخدرات بحوزته عشــرة آالف حبة 

مخدرة في ناحية االسكندرية.
وقال املصدر ان جهاز األمن الوطني 
فــي بابــل اعتقل بكمــن نصب 
باحــدى  نقــاط التفتيــش  تاجر 
اكثر من عشــرة  مخدرات بحوزته 
االف حبة مخدرة ، مضيفا ان التاجر 

كانت بحوزتــه كميات من العملة 
االجنبية وقد متت احالته للتحقيق 

.

كركوك – اعتقال ارهابي 
اعلن مصدر امني في وزارة الداخلية 
امس االثنن عــن اعتقال »ارهابي« 
يعمل علــى توفير املــؤن الى احد 

األوكار في محافظة كركوك.
ملعلومات  »وفقــاً  انه  املصدر  وذكر 
مفارز  متكنت  دقيقة  اســتخبارية 
االحتادية  الشــرطة  اســتخبارات 
العاملة ضمن وكالة االستخبارات 
في وزارة الداخلية من القبض على 
االرهابي املكنى ابو ســبهان والذي 
يقوم بتوفير املــؤن الى احد األوكار 
منطقه  في  والواقعــة  لالرهابين 
ليــالن ، مضيفــا أن »فريق العمل 
املشــترك من قسم اســتخبارات 
والوحــدة  اخلامســة  الفرقــة 
واجلهــد  ب كركــوك  التحقيقيــة 

الفني ملديرية استخبارات الشرطة 
الى  التوصل  في  أســهم  االحتادية 

املتهم والقاء القبض عليه«.

صالح الدين – ضبط كدس عتاد
كشــف مصدر امني في شــرطة 
صــالح الدين امس االثنــن ان قوة 
من فرقة الرد الســريع متكنت من 
القبض على إرهابين اثنن والعثور 
على كدس للعتاد داخل مقبرة طوز 

خورماتو.
اللواء  ان »أستخبارات  وذكر املصدر 
الســريع متكن  الرد  فرقــة  الثالث 
من القــاء القبض علــى املتهمن 
على وفق املــادة ١/٤ ارهاب قضاء« 
، مضيفا انــه »مت العثورعلى كدس 
للعتاد داخل مقبــرة طوز خورماتو 
ويحتوي على عبوات ناســفة عدد 
6 معــدة للتفجير صواعق 3 ومواد 
متفجرة من مادة السيفور وكمية 

من البارود«.

االنبار – مقتل ارهابي 
وزارة  في  اســتخباري  مصدر  اعلن 
الدفاع امس االثنن  ان مفرزة امنية 
االرهابين،  احد  على  القبض  القت 
فيما متت مداهمــة مخبأي للعتاد 

في االنبار.
وقال املصــدر ان »مفارز متكنت من 
القبــض على احــد االرهابين في 
قضاء هيت باألنبار كان يعمل ضمن 
املفــارز االمنية في قاطــع اجلزيرة 
، مشــيرا الى انه »مــن املطلوبن 
 4 املادة  احــكام  مبوجــب  للقضاء 
ارهاب«، وان »القوة ذاتها متكنت من 
مداهمة مخبــأي للعتاد في ناحية 
البغدادي وناحية كبيسة في قضاء 
هيت ايضــا وعثرت بداخلهما على 
صواريخ كاتيوشــا وصمامات امان 
مــاء إلخفاء  وخزان  ناريــة  ودراجة 

العتاد«.

كربالء – اندالع حريق 
شــرطة  في  أمني  مصــدر  أفــاد 
محافظــة كربــالء امــس االثنن 
باخماد حريق داخل معمل للجبس 

وسط احملافظة.
وقال املصــدر إن »حريقاً اندلع فجر 
يــوم امس  داخل معمــل للجبس 
وســط محافظة كربالء« ، مضيفا 
ان فــرق الدفاع املدنــي متكنت من 

إخماد احلريق دون إصابات بشرية«.

الديوانية – احباط محاولة 
اختطاف 

اعلــن مصــدر امني في شــرطة 
االثنن  امس  الديوانيــة  محافظة 
ان دوريات  قســم شــرطة النجدة 
متكنت من إحباط محاولة اختطاف 
الفرات  طفلة فــي منطقة حــي 
بعد اســتدراجها من قبل اثنن من 

املتهمن.
واوضح املصــدر ان تعاون املواطنن 

أبطال  وسرعة االستجابة من قبل 
الحقوا  الذيــن  الســاهرة  العيون 
عليهم  القبــض  حتــى  املتهمن 
حالت دون تنفيذ عملية االختطاف 
فيما مت تسليم املتهمن إلى قسم 
مكافحة اإلجرام للتحقيق معهم.

نينوى – ضربة جوية  
كشــف مصدر امني في شــرطة 
محافظــة نينوى امــس االثنن ان 
طيران القوة اجلوية نفذ ضربة جوية  

جنوبي مدينة املوصل.
وذكــر املصدر االمنـــي  ان »طيران 
القــوة اجلويــة نفذ صربــة جوية 
وعمليــة انــزال جنوبــي املوصل، 
14 إرهابيا«،  اســفرت عــن قتــل 
االرهاب  مكافحة  جهاز  ان  مضيفا 
اعلــن عن مقتــل عــدد كبير من 
أمنية  اثنــاء عملية  في  االرهابين 
ملالحقة عناصر تنظيم »داعش« في 

جبـال مخمـور.

انفجار عبوة في برج مراقبة البلديات شرقي بغداد * اعتقال إرهابيين وضبط عتاد في مقبرة طوز خورماتو
       إحباط محاولة اختطاف طفلة وسط الديوانية * الطيران ينفذ ضربة جوية وانزال جنوبي الموصل

بالسخارت بعد لقائها السيستاني: 
املرجعية ابلغتني قلقها من عدم جدية 

القوى في اجراء االصالحات
واإلســراع في حتديد هوية املسؤولن عن 
استهداف املتظاهرين للعدالة، ومحاكمة 
ومعاقبة املسؤولن عن االستخدام املفرط 
للقوة أو املتسببن بأعمال العنف األخرى، 
والدولية  اإلقليمية  األطراف  ودعوة جميع 
الداخلية  الشؤون  التدخل في  علنا لعدم 

للعراق واحترام سيادته.
أما اإلجراءات قصيرة األمد )خالل أســبوع 
إلى أسبوعن( فتشمل اإلصالح االنتخابي، 
إذ ســيجري االنتهاء من وضع إطار قانوني 
موحد له واســتكمال اإلجراءات البرملانية 

في أقرب.
من جانبهــا، دعت منظمة العفو الدولية 
احلكومة العراقية إلــى »إصدار أمر فوري 
بإنهاء االستعمال املتواصل وغير القانوني 
للقوة املميتة« ضد املتظاهرين. وأكد بيان 
عن املنظمة املستقلة التي تعنى بحقوق 
اإلنسان: »يجب أن يتوقف حمام الدم هذا، 

ويجب محاكمة املسؤولن عنه«.
وقــال ناشــطون وأطباء يشــاركون في 
املظاهــرات طالبــن عدم الكشــف عن 
أسمائهم، إنهم يشعرون بأن اخلناق يضيق 
عليهم مع مالحقتهم وتلقيهم تهديدات 
بالقتل عبر مواقع التواصل االجتماعي أو 

في قلب املظاهرات.
من جهتها شــددت ممثلة االمم املتحدة في 
العراق جينن بالســخارت امــس االثنن، 
على ضرورة ســلوك طريق اخر اذا لم جتر  
الكتل السياسية االصالحات، مشيرة الى 
ان املرجعيــة الدينية قلقة من عدم جدية 

القوى اجراء االصالحات.

وقالــت بالســخارت في مؤمتــر صحافي 
عقدته امــس في النجف عقــب لقائها 
املرجع الديني االعلى علي السيســتاني: 
“قدمنــا نصائح للحكومة العراقية وحان 
الوقت لتقدم شــيئا للشــعب”، مشددة 
على ضــرورة “احترام ســيادة العراق من 

الكل ونحن نحترم ذلك”. 
واضافــت انــه “ال يجب ان يكون ســاحة 
للتصفيــات السياســية الن هناك اخبار 
تصلنا من كل االطــراف”، داعية احلكومة 
الى “التحقيق في مسالة من اين اتى الغاز 

املسيل للدموع؟”. 
وبشأن لقائها باملرجع السيستاني، اكدت 
بالســخارت ان “املرجعية ابدت قلقها من 
عــدم جدية القــوى السياســية باجراء 
االصالحات، واكدت ان املتظاهرين ال ميكن 

ان يعودوا اال باجراء االصالحات”.
 وتابعــت بالســخارت “ان كانــت القوى 
السياسية والرئاســات غير قادرة وال تريد 
اجراء االصالحات فال بد من ســلوك طريق 
اخر”، الفتة الى ان “املرجعية اكدت ضرورة 
عدم اســتخدام العنف ضــد املتظاهرين 
الســلمين ووقف االعتقاالت واالختطاف 
فورا وضرورة اجراء اصالحــات” ، مبينة ان 
“املرجع السيســتاني رحب مبقترحنا حول 

قانون موحد لالنتخابات”.
واســتمرت االحتجاجــات مترافقــة مع 
أعمال عنف دامية أســفرت منذ انطالق 
التظاهــرات فــي األول من تشــرين األول 
عن مقتــل 319 شــخصاً غالبيتهم من 
املتظاهريــن، حســب حصيلة رســمية 
أعلنت صباح األول من أمس، وإصابة أكثر 

من 12 ألًفا.
وفي حن، اعلن احللبوســي، وخالل جلسة 

البرملان، أول من أمــس، أن مجلس النواب 
»ســيطلق مبادرة وطنية شــاملة تضم 
كل األطــراف، مبا فيها الرئاســات الثالث 
واألكادمييــون واملراجــع الدينية والطيف 
االجتماعــي«، وجهت منظمــة هيومان 
الى  رايتس ووتــش امس االثنن، رســالة 
األمم املتحدة بشأن التظاهرات، دعت فيها 
الى التركيز على مقتــل املتظاهرين لدى 

مراجعة سجل العراق احلقوقي.

احلكومة تقف موقف املتفرج من 
حمامات الدم اخلطف والقنص 

واالعتقال للشبان
وأوضح ان “اعداد ضحايــا التظاهرات في 
تزايد غير مبــرر، والتــزال احلكومة تقف 
الدم وحاالت  ،من حمامات  املتفرج  موقف 
الشبان،  بحق  واالعتقال  والقنص  اخلطف 
ارتفــع عدد شــهداء املظاهــرات في  اذ 
العراق الــى اكثر من 300 مــن املواطنن 
واالجهــزة االمنيــة، فضالً عــن أكثر من 
13 ألف مصــاب، وفق املفوضيــة العليا 
حلقوق اإلنســان في العــراق”.وزاد اخلالدي 
بالقــول ان “من واجــب احلكومة حماية 
احملتجن وتلبية مطالبهم املشروعة ال ان 
تقمعهم وتواجههم باالعتقال والرصاص 
احلي، اذ ليس من املنطقي ان تواجه شبابا 
عزل يتلقــون الرصاص بالصــدور العارية 
بالعنف  العراقــي  بالعلم  ومتســلحن 

املفرط”.

العقابي: ادارة املناصب بالوكالة ال 
توفر اي استقرار اداري وتشكل مدخال 

للفساد
واضــاف العقابي انه “من خــالل تقيمنا 

للعمل احلكومي خالل الســنة االولى من 
عمــر احلكومة ومتابعة مســتوى تنفيذ 
برنامجها احلكومي والــوزاري ووجود عدد 
من الــوزراء غير االكفاء والتخبط الواضح 
في عمل احلكومــة واصراراها على منهج 
احملاصصــة”، محذرا من “خطــورة اناطة 
الدرجــات اخلاصة بهــذه احلكومة  ملف 
لعدم اهليتهــا في هــذه املرحلة ووجود 
مالحظــات جوهريــة في تعيــن بعض 
الدرجــات اخلاصة وفقا ملبــدأ احملاصصة 
الطائفية واحلزبية”.  واكد العقابي “نقترح 
تاجيل حسم ملف الدرجات اخلاصة لعدم 
اهلية احلكومــة احلاليــة او احالة امللف 
برمته الــى احلكومة الى احلكومة اجلديدة 
التي ندعو الى تشكيلها بعد انهاء عمل 
هذه احلكومــة وحجب الثقة عنها واجراء 
انتخابات مبكرة وذلك لقطع الطرق امام 
حيتان الفساد واحملاصصة ومنع استحواذ 
وهيمنة االحزاب السياسية الراعية لهذه 

احلكومة على تلك الدرجات”.

الفتح ال ميانع استجواب عبد املهدي: 
القناعة ستكون للنّواب

وأســتطرد، أن »كتلتنا لن تقف مكتوفة 
االيدي اجتــاه االخفاق في بعــض الوزارات 
ومــن املمكــن أن نقدم اســتجوابات في 
املســتقبل حال لم تكون هناك اصالحات 

حقيقية في اداء السلطة التنفيذية«.
ومضى الكنانــي، إلــى ان »القناعة هي 
من يجب أن حتســم موضوع االستجواب 
ومصير بقــاء عبد املهدي فــي منصبه، 
وذلك ســوف يخضع إلى تصويت النواب 
الذي يفترض ان يكون بعيداً عن االتفاقات 

السياسية اجلانبية«.

من جانبه، افاد النائــب االخر عن الكتلة 
حامد املوســوي، بــأن »املشــهد ما زال 
يشــوبه الغمــوض بالتزامن مــع ركوب 
اطراف سياسية، كانت سبباً حقيقياً في 
املشكالت السياسية، موجة التظاهرات«.
وأضاف املوسوي، في تصريح إلى »الصباح 
اغلب  رفضــوا  »املتظاهرين  أن  اجلديــد«، 
الكتل السياســية نتيجة ما وصلت إليه 

البالد من أزمات متكررة«.
وأشــار إلــى أن »ممارســة الــدور الرقابي 
من مجلس النــواب على اداء الســلطة 
التنفيذيــة هو حق دســتوري، لكن يجب 
اال يكــون الغرض منه هــو احلصول على 

مكاسب حزبية ضيقة«.
وبن املوســوي، أن »أكثر مــن 60 نائباً في 
الــدورة االنتخابيــة احلالية ولــم يكونوا 
ضمن الدورات الســابقة قدموا مشروعاً 
للحوار مع املتظاهرين وايصال مطالبتهم 
والتفاوض عنها مع الســلطات االحتادية 

واالدارات احمللية«.
وأورد أن »مجلس النواب يجب أن يســتمر 
في عمله من أجل تشريع القوانن املهمة 
التــي تخــدم املواطن العراقــي وتعطي 
انطباعاً بأن االصالحــات حقيقية، وليس 
مجرد شــعار ترفعه الكتل السياســية 

المتصاص زخم الشارع العراقي«.
وأكمل املوســوي بالقــول، إن »الوضع ال 
يتحمل املزيد مــن املماطلة ويجب املضي 
بإجراءات حقيقية تضمن االصالح الفعلي 
ملؤسســات الدولة وال يكون الغرض منه 
ضمان اســتحقاقات حزبية وسياســية 

لبعض القوى الفائزة في االنتخابات«.

صعود القومية بعد سقوط سور برلني

كان انهيار 2008 ســببا في إنهاء هيمنة 
الواليــات املتحدة العامليــة التي لم يكن 
الشــك ليرقــى إليهــا، وتعزيــز صعود 
القوميــة إلى حد كبير. كما تســبب في 
املفتوحة.  اجملتمعــات  ضــد  التيار  حتويل 
كانــت احلمايــة التي تلقتهــا اجملتمعات 
املفتوحة من الواليات املتحدة غير مباشرة 
دائما وغير كافية في بعض األحيان، لكن 
غيابهــا جعل هذه اجملتمعات مكشــوفة 
أمام تهديــد القومية. اســتغرق إدراكي 
لهذه احلقيقــة بعض الوقت، لكن الدليل 
كان دامغــا مبا ال يدع أي مجــال للجدال. 
واضطرت اجملتمعــات املفتوحة إلى اتخاذ 

موقف دفاعي في مختلف أنحاء العالم.
أود أن أعتقــد أن هذا الوضع بلغ احلضيض 
في عــام 2016، مــع اســتفتاء اململكة 
املتحــدة على اخلروج من االحتــاد األوروبي 
وانتخاب الرئيــس األميركي دونالد ترمب، 
لكن ال أحد يســتطيع أن يجزم بهذا بعد. 
تزداد  املفتوحة  آفاق اجملتمعــات  أن  الواقع 
قتامــة بفعــل التطور الســريع إلى حد 
تكنولوجيات  تشــهده  الذي  اســتثنائي 
الذكاء االصطناعي. فهي قادرة على إنتاج 
أدوات السيطرة االجتماعية التي ميكن أن 
تفرض  لكنها  القمعية،  األنظمة  تساعد 
أيضا خطرا قاتال على اجملتمعات املفتوحة.

على ســبيل املثال، شرع الرئيس الصيني 
شي جن بينج في إنشاء ما يسمى نظام 
االئتمان االجتماعي. وإذا جنح في إمتام هذا 
األمر، فسوف تكتســب الدولة السيطرة 
الكاملة على مواطنيها. وما يثير االنزعاج 
والقلق أن جماهيــر الناس في الصن جتد 
ألنه  جذابا،  االجتماعــي  االئتمــان  نظام 
يزودهــم باخلدمات التي كانــوا يفتقرون 

إليها ســابقا، ويعدهم مبالحقة اجملرمن، 
ويقــدم للمواطنن دليال يســاعدهم في 
البقاء بعيدا عن املشــاكل. واألمر األكثر 
إثارة لالنزعاج أن الصن تستطيع أن تبيع 
نظــام االئتمان االجتماعــي في مختلف 
إلــى فرض  للطامحن  العالــم،  أنحــاء 
يصبحون  والذين  الدكتاتــوري،  حكمهم 

بعد ذلك معتمدين سياسيا على الصن.
حلســن احلظ أن الصن في عهد شي جن 
بينج لديها نقطة ضعــف: فهي تعتمد 
باملعاجلات  لتزويدها  املتحدة  الواليات  على 
الدقيقة التي حتتاج إليها شــركات اجليل 
 .ZTE اخلامس، مثل شركة هواوي وشركة
ولكــن من املؤســف أن ترمــب أظهر أنه 
يضع مصلحته الشخصية قبل املصالح 
الوطنية. واجليل اخلامس ليس اســتثناء. 
الواقع أن كال من ترمب وشــي جن بينج 
الداخل، وفي  يواجه متاعب سياسية في 
املفاوضات التجارية مع شــي جن بينج، 
وضع ترمب مســألة هواوي على الطاولة: 
لقد حــول الرقائق اإللكترونيــة إلى أوراق 

مساومة.
ال يســتطيع أحد أن يتنبأ بالنتيجة، ألنها 
تتوقف علــى عدد من القــرارات التي لم 
تتخذ بعد. نحن نعيش فــي أوقات ثورية، 
عندمــا يكون نطــاق االحتماالت أوســع 
كثيرا من املعتاد والنتيجة غير مؤكدة إلى 
حد أكبر مقارنة باألوقات العادية. وكل ما 

ميكننا االعتماد عليه اآلن هو قناعاتنا.
احلــق أنني ملتزم باألهداف التي تســعى 
اجملتمعات املفتوحة إلى حتقيقها، أيا كانت 
النتيجة، فوزا أو خسارة. هذا هو الفارق بن 
العمل لصالح مؤسسة ومحاولة كسب 

املال في سوق األسهم.

تتمات ص1

د. علي شمخي 
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االقناع فــن مهم من فنــون السياســة لطاملا حازه 
سياسيون بارعون في التسويق ألفكارهم ومشاريعهم 
ولطاملا افتنت اجلمهور بكلمات وخطابات بليغة قلبت 
الطاولة واســتحوذت على القلــوب والعقول وغيرت 
املعادالت في رمشــة عن ومالم متتلك الشــخصيات 
القيادية مهــارات القــدرة على االقنــاع والتأثير في 
اجلمهور فال مكان لها في دوائر املنافسة وفي الساحات 
االنتخابية ..اعجب ان ال ميتلك مســؤول او قائد عراقي 
مثل هــذه املهارات وهو ينتمي الى بلــد اخلطابة وبلد 
البالغة الذي يزخر بإرث فكــري وثقافي يغني من يريد 
التعلــم والتعرف على فنــون الكالم فمــا بال رئيس 
وزرائنا عادل عبــد املهدي ال يقوى على اقناعنا بخطبة 
من خطبه وال يســحرنا بلفتة او حركة من حركاته او 
جلسة من جلســاته وكنا نحسب ان ما سطره على 
ورق الصحف طوال عقد من الزمن من مقاالت واعمدة 
صحفيــة تكفي ملنحــه الثقة والشــرعية في تولي 
زمام االمور وتفعيل االفــكار والنظريات التي دأب على 
طرحها وعرضها امام وســائل االعــالم وفي اللقاءات 
العامة واخلاصة واذا بنا امام خواء معرفي وامام التفاف 
وحتايل على العهود واملواثيق ونكوص وتراجع عن املبادئ 

التي نادى بها او دافع عنها ..
عبد املهــدي هذا اصبح فــي جلة احلــراك اجلماهيري 
وفي فوران التحرير ثقيال ممال ال يطيق الشــباب الرؤية 
اليه او االنصات لكلماته ألنــه خالف التوقعات وغاب 
الصــدق في ثنايا كلماته واصبــح ال يتقن فن الظهور 
وفــن الغياب وبانــت معايــب طاقمه الرئاســي من 
مستشارين او معاونن او نصائح وفقد الشعب االمل 
بظهوره مبظهر املساند او الداعم حتى اصبح سكوته 
ذهبــا وكالمه وبــاال ..وكان املأمــول ان ترتقي كلمات 
قادة العراق واملســؤولن فيه الى مستوى الدماء التي 
نزفت والى االنتهــاكات الفظيعة التــي ارتكبت وان 
ميتد تأثير خطابها وقراراتها الى الفضاء الواســع في 
ســاحة التحرير وســاحات احملافظات واملدن العراقية 
التي  مازالت تضيء وتتوهج بهذا احلراك السلمي حتت 
رايات االعــالم العراقية وحتت عنــوان نريد وطنا وحتت 
شعارات الرفض بأن تستمر احزاب السلطة بالتهام ما 
تبقى من هذا الوطن ...وامام هذه املسيرة الطويلة من 
التضحيات وامام هذا السيل الهادر يستحق العراقيون 
ان يخــرج عليهم زعيم وطني يترفع على املســميات 
وينتمي للشــعب وحــده يخفف آالمهــم بيد حانية 
وبكلمة طيبــة ال باإلصرار على لــّي احلقائق وتصدير 

الرثاثة وبث امللل .      

كاريزما !
السليمانية - عباس كاريزي:

دعا عضو مجلس النواب الســابق 
اخلبيــر القانونــي القاضي لطيف 
الى دعم  الكرد  شــيخ مصطفى، 
حل احلكومة والبرملان والذهاب الى 
البالد،  انتخابات مبكــرة في  اجراء 

تلبية ملطالب املتظاهرين.
واوضح شيخ مصطفى في حديث 
للصبــاح اجلديد، انه مبــا ان الكرد 
جزء من العراق فان حتقيق مصلحة 
مصالح  بالنتيجة  يحقــق  العراق 
اية قرارات  شعب كردستان، ومبا ان 
او اجــراءات لــم تفلح فــي انهاء 
التظاهرات واالعتصامات املفتوحة، 
بخطــوة  للبــدء  االوان  آن  فانــه 
النظام،  داخل  من  اخرى  دميقراطية 
انتخابات  بإجــراء  املطالبــة  وهي 
مبكــرة، مطالبــاً الكــرد والقوى 
االخــرى، ان يؤيدوا اتخــاذ خطوات 
اكثر فاعلية، وهــي املطالبة بحل 
انتخابات  واجراء  والبرملان  احلكومة 

مبكرة لتشكيل حكومة جديدة.
واضاف شــيخ مصطفــى، ان حل 
مجلــس النواب يتم وفقــا للمادة 
164 من الدســتور، من خالل آليتن 
االولى عبر قرار ذاتي يصدره البرملان 
166 عضــوا، وفقا لطلب  بأغلبية 
اي  البرملان  يقدم من خمس اعضاء 
66 عضــوا، او عبر طلب مشــترك 
يقدمه رئيسا احلكومة واجلمهورية.
واوضــح ان املطالبة بحل احلكومة 
االجحاف  نوعا مــن  احلالية ميثــل 
بحق رئيس الوزراء احلالي عادل عبد 
املهدي، الــذي قال انــه ال يتحمل 
املشكالت  عن  كاملة  املســؤولية 
واالزمات التي تواجهها البالد، نظرا 
ألنه ورث هذه االوضاع واالزمات من 
احلكومات السابقة، وهناك الكثير 
من العقبــات التي تقف في طريق 
اجراء إصالحات مطلوبة، تقف في 
مقدمتها احملاصصة والفساد الذي 

ينخر جسد البلد.
ولفت اال انه لم يبق امام احلكومة 

احلالية خيارات أخرى تلبية ملطالب 
املتظاهرين في ظل تعذر اقناعهم 
احلكومة  منح  او  التظاهــر  بإنهاء 
مهلة اخــرى، فانــه ال مناص من 
الذهاب الى انتخابات مبكرة تلبية 
قال  الذين  املتظاهريــن،  ملطالــب 
انهم ينتظــرون من احلكومة اتخاذ 

اجراءات عاجلة.
واكد اخلبيــر القانوني، ان املطالبة 
بحــل احلكومــة والذهــاب الــى 
دميقراطي  مطلب  مبكرة  انتخابات 
شرعي دستوري وقانوني، من داخل 
املنظومة نفســها، وهو ســيقي 
النظام  بتغييــر  املطالب  اجلميــع 
السياسي ونظام احلكم في العراق، 
الذي قال انه ســيتجه بالبالد الى 

مصير مجهول.
وحول اصدار البيت بيانا طالب فيه 
بعــدم قمع املتظاهريــن والذهاب 

الى انتخابات مبكرة، اشــار شيخ 
مصطفــى الى ان البيــان يعكس 
فــي جانب منه اســتمرار للصراع 
االيرانــي االميركي داخــل العراق، 
وهو لم يأِت من اجل ســواد عيون 
انه لم يبــَق امام  العراقين، ومبــا 
احلكومة احلالية من حل سوى قمع 
املتظاهريــن او اقناعهــم بالقبول 
الذهاب  فان  االصالحية،  باإلجراءات 
احللول  افضل  انتخابات مبكرة  الى 

املطروحة في الوقت الراهن.
وقــال، »انا لــو اكــون صادقا مع 
الشعب فان حل البرملان واحلكومة 
فــي الوقــت الراهــن، لن يــداوي 
وينهــي  املواطنــن  مشــكالت 
معاناتهم، الن املشــكلة متكن في 
فساد الطبقة احلاكمة واحملاصصة 
النظام  شــوهت  التي  السياسية 
الدميقراطــي، الذي هــو من افضل 

املنطقة  فــي  املوجودة  االنظمــة 
ان  اال  ككل،  االوســط  والشــرق 

الفساد شوه هذه الصورة.
انعدام احملاســبة وتفعيل  ان  وتابع 
فشل  الى  ادى  الرقابية  املؤسسات 
الناحية  مــن  العراقية،  التجربــة 
الدميقراطيــة، الذي لــم يبق منها 
الفســاد وشــوه التجربة والنظام 
فــي البــالد، واضاف ان الدســتور 
في العــراق من افضل الدســاتير 
املوجودة في املنطقة، التي تسمح 
انتخابات  عبــر  الســلطة  بتداول 
دميقراطيــة، والتوجــد فيــه ايــة 
اشكاالت او مشكلة وامنا املشكلة 
متكن في الفســاد الذي برز نتيجة 

للمحاصصة السياسية واحلزبية.
اشــار الى ان الشعب ايضا يتحمل 
جــزءا غير قليــل من املســؤولية 
وتغلغله  الفســاد  استشراء  حول 

عندما  العراقية،  الدولة  جسد  في 
يتــم توزيع املناصب فــي احلكومة 
والهيئــات والــوزارات وفقــا ملبدأ 
احملاصصة بــن االحزاب التي صوت 
لها املواطنن مــن دون دراية ووعي 

انتخابي.
السياســية  القيــادات  وكانــت 
والقــوى  االحــزاب  ومســؤولي 
السياســية في االقليم قد عقدت 
اجتماعــا مــع رئيــس اجلمهورية 
ورئيــس احلكومة ورئيــس االقليم 
اعلنت  وبينما  املنصرم،  االســبوع 
دعمهــا للتظاهــر الســلمي في 
ابــدت رفضهــا  العــراق، فانهــا 
لتغيير النظام السياســي، واجراء 
تراعي  ال  الدســتور،  تعديالت على 
دور الكــرد ومكانتهم في العملية 

السياسية.     
واضاف شــيخ مصطفــى، ان اول 

خطــوة ملعاجلة االوضــاع الراهنة 
ميكن في انهــاء احملاصصة احلزبية 
والسياســية التــي افــرز الوضع 
انه بامكان رئيس  الى  الراهن، الفتا 
الوزراء عــادل عبد املهــدي القيام 
الفســاد  النهاء  اجــراءات  بعــدة 
وتفعيــل النظام البرملانــي، مبينا 
انا اضطرارا اؤيــد اجراء االنتخابات 
املبكــرة، ألنــه حتى الذهــاب الى 
انتخابــات مبكرة لن يغير شــيئا، 
اذا لم يتــم تعديل اليــة انتخاب 
احلكومة ومجلــس النواب وغيرها 
من املؤسسات والهيئات في الدولة 

العراقية. 
وكان حراك اجليــل اجلديد قد اعلن 
دعمه ملطالــب املتظاهرين وتأييده 
حــل احلكومــة ومجلــس النواب 
والذهاب الى اجراء انتخابات مبكرة 

في العراق.

نائب وخبير قانون: علـى الكـرد دعـم
اجـراء انتخابـات مبكـرة فـي العـراق

دعا الى حل الحكومة والبرلمان  

شيخ مصطفى: انه بما 
ان الكرد جزء من العراق 
فان تحقيق مصلحة 
العراق يحقق بالنتيجة 
مصالح شعب كردستان، 
وبما ان اية قرارات 
او اجراءات لم تفلح 
في انهاء التظاهرات 
واالعتصامات المفتوحة، 
فانه آن االوان للبدء 
بخطوة ديمقراطية 
اخرى من داخل النظام، 
وهي المطالبة بإجراء 
انتخابات مبكرة



3محليات

بغداد _ الصباح الجديد :
 

تواصل شركة ديالى العامة احدى 
واملعادن  الصناعة  وزارة  شــركات 
جتهيــز وزارة الكهربــاء وعدد من 
اجلهات االخرى من القطاعني العام 
واخلــاص مبنتجاتهــا املتنوعة من 
احملــوالت واملقاييــس والكهربائية 
بشتى أنواعها وسعاتها واطوارها 
الصندوقية  واحملطــات  واملكــواة 

وغيرها.
واوضــح مديــر عــام الشــركة 
محمد  الرســول  عبد  املهنــدس 
عــارف أن مجمــوع مــامت جتهيزه 
املاضي  األول  تشــرين  خالل شهر 
بلــغ )٣١٣( محولة توزيع مختلفة 
السعات و)٢٦٣١( مقياس كهربائي 
اضافة  واالطــوار  االنواع  مختلف 
الــى بيــع العديد مــن املنتجات 
املتنوعــة األخرى ومببلــغ اجمالي 
قدره مليارين و)773( مليونا و)885( 

الف دينار .
وبني املدير العام أن الشركة جهزت 
عدد من شــركات التوزيع العامة 
التابعة لــوزارة الكهرباء وعدد من 
الدوائــر والشــركات األخــرى من 
القطاعني العــام واخلاص بـ)١٦٦( 
 400/11KVA( سعة  توزيع  محولة 
( و)١٤٠( محولــة توزيــع ســعة 
محولة   )١١( مــع   )  250/11KVA(
توزيع سعة )630/11KVA ( اضافة 
الى جتهيز شــركة نفــط ذي قار 
مبحطتني صندوقيتني )كيوســك( 
مختلفة الســعات ، مشــيرا الى 
جتهيــز مجموعــة من شــركات 
التوزيــع العامــة التابعــة لوزارة 
القطاع اخلاص  الكهرباء وشركات 
بـ )١٥٩٢( مقياس كهروميكانيكي 
طــور واحــد )٢٠-٨٠( امبير و)٥٣٠ 
ثالثة  مقيــاس كهروميكانيكي   )
اطــوار )٢٠ - 60( امبير أضافة الى 
جتهيــز )٥٠٠ ( مقيــاس الكتروني 

ثالثة اطوار )٣٠ - ٩٠( امبير.
ولفت املدير العام الى ان الشركة 
قامت وخالل الشــهر املذكور ببيع 
عدد من منتجاتها عن طريق البيع 

)3( محوالت  املباشر شــملت بيع 
و)7(   )  250/11KVA( توزيع ســعة 
ثالثة  مقاييــس كهروميكانيكية 
اطوار )٢٠ - ٦٠( امبير و)2( مقياس 
كهروميكانيكي طور واحد اضافة 
الى )١١٢٠٠( شــمعة قدح و)١٣٠ 
( مكــواة بخاري مــع )٢١( مدفأة 

جدارية.
علــى صعيــد متصــل بحثــت 
للصناعــات  العامــة  الشــركة 
البتروكيمياويــة احدى شــركات 
وزارة الصناعة واملعادن مع عدد من 
شــركات القطاع اخلاص امكانية 

انشاء معامل انتاجية جديدة .
وقــال مدير عام الشــركة عقيل 
ناقشت  الشــركة  ان  الزهرة  عبد 
مع شركة ســور الرحاب للتجارة 
واملقــاوالت  العامــة  واملقــاوالت 

املقدم  العرض  احملــدودة  التجارية 
من قبــل االخيرة النشــاء معمل 
اضافــات كيمياويــة علــى وفق 
اسلوب املشــاركة ومبا يسهم في 
توفير املــواد الكيمياوية املطلوبة 
النفطية  الوطنية  الصناعات  في 
منهــا ومحطــات املياه بأســعار 

مخفضة .
واضــاف املدير العام بأن شــركته 
ممثل شــركة  مع  ايضا  تباحثــت 
النفطية  للخدمــات  العز  بركات 
العرض  حول  والكهروميكانيكية 
املقدم من قبلها بخصوص انشاء 
االيدي  ( لتشــغيل   HCL  ( معمل 

العاملة وتوفير هذه املادة .
كما اجــرت الشــركة مفاوضات 
مع شــركة كرامة اجلنــوب حول 
اســتعدادها البرام عقد مشاركة 

النشــاء معمــل النتــاج الصودا 
الكاويــة في معمل ورق ميســان 
التابع للشركة العامة للصناعات 
بــأن  مبينــا   ، البتروكيمياويــة 
للوصول  جارية  مازالت  املفاوضات 
الــى نتائــج نهائية حــول عقود 

املشاركة املذكورة .
من جانبها وقعت الشركة العامة 
الهندســي  والتأهيل  للفحــص 
الصناعة  وزارة  شــركات  احــدى 
واملعادن عقدا مع الشركة العامة 
/ الكهربائيــة  الطاقــة  النتــاج 

املنطقة الوسطى ( لتنفيذ اعمال 
مبادة  والطالء  واالكســاء  التأهيل 
الـــ )Line X( على وفق املواصفات 
الفنية املعتمدة حلماية ابراج نقل 
الوقود  وخزانات  وانابيــب  الطاقة 
فــي محطة كهربــاء القدس من 

االنفجارات.
وقال مدير عام الشركة عالءالدين 
عبداحلســني علــي ان الشــركة 
جنحت في تنفيذ خططها الهادفة 
انشــطتها  وتوســيع  لتطويــر 
ومجــاالت عملها حيــث قطعت 
اشــواطا في تنفيذ اعمال الطالء 
مبادة الـ)Line X( حلماية انابيب نقل 
الطاقة الكهربائية وخزانات الوقود 
ومخازن املــواد الكيمياوية وغيرها 
مــن االنفجارات ، مشــيرا الى ان 
الشركة وقعت عقد تصنيع للغير 
مع شركة النسغ الوكيل احلصري 
لشركة ارمور ثان االمريكية للعمل 
بهــذا اجملــال .ولفت املديــر العام 
الى ان الشــركة باشــرت بتقدمي 
واملواصفات  الهندسية  اخملططات 
الطاقات  وتهيئة  املطلوبة  الفنية 

البشــرية واملواقع االنتاجية وورش 
واقسام الفحص والتوكيد النوعي 
وجتهيز جميع املستلزمات املطلوبة 
لتنفيــذ اعمــال العقــد املذكور 
البالغة مدته )240( يوم ، موضحا 
العقد جــاء بعد جتربة  توقيع  بأن 
الطالء باملادة املذكورة والتي اثبتت 
جناحــا كبيرا وولــدت قناعة تامة 
لــدى املعنيني فــي وزارة الكهرباء 
التعاقد.واكد  باجراءات  لالستمرار 
املديــر العام ان شــركته حققت 
تطورا ملحوظا في حجم ايراداتها 
املتحققة خالل الفصل الثالث من 
العام احلالي مقارنة بنفس الفترة 
مــن العــام املاضي وانهــا تعتزم 
توقيع عقود جديــدة مع مختلف 
الــوزارات واملؤسســات احلكومية 

خالل الفترة املقبلة .

ديالى تجهز الكهرباء والقطاعات األخرى بمنتجاتها 
المتنوعة من المحوالت والمقاييس

البتروكيمياوية تبحث مع شركات القطاع الخاص انشاء معامل انتاجية جديدة

اشاد بدور المواطنين في الحفاظ على المنشآت النفطية

كشف مدير 
عام الشركة أن 

مجموع ماتم 
تجهيزه خالل 
شهر تشرين 

األول الماضي بلغ 
)٣١٣( محولة 
توزيع مختلفة 

السعات و)٢٦٣١( 
مقياس كهربائي 

مختلف االنواع 
واالطوار

الثالثاء 12 تشرين الثاني 2019 العدد )4289(

التربية تضع اللبنة األولى 
لتطبيق مشروع القرض 
الكويتي لخدمة الطلبة

العمل: اكثر من 50 ألف 
مواطن قدموا على استمارة 

المعين المتفرغ

االعمار تشارف على انجاز مشروع انشاء جسر 
علي الغربي الكونكريتي

مدير عام صحة الكرخ يخصص جهاز االنعاش الرئوي لمستشفى الفرات“كيمياديا “مستمرة بتجهيز مواد الطوارىء

الوقف الشيعي يختتم االختبارات التمهيد
ية لمسابقة حفظ وتالوة القرآن الكريم  

»ديالى« تواصل تجهيز 
كهرباء الشمال والوسط 

بمحوالت التوزيع

بغداد _ الصباح الجديد :
اكدت وزيرة التربية الدكتورة سها خليل العلي بك عزمها 
مبواصلة املســير نحو تطوير الواقع التربــوي والتعليمي ، 
وتوفير اجواء دراســية مناســبة ألبنائنا الطلبة في شتى 
محافظــات البــالد ، الفتة الى اختيار مكتب استشــاري 
للتصميم واالشــراف على مشــروع انشــاء 60 مدرسة 
مقدمة مــن الصندوق الكويتــي للتنميــة االقتصادية 
العربيــة .    واوضح املكتب اإلعالمــي عن متكن فريق ادارة 
القرض الكويتي في وزارة التربية الذي يترأســُه مدير عام 
العالقات الثقافية املهندس حســنني فاضــل معله من 
انهــاء اعمال اخلطوة االولــى منُه ، والتــي متثلت باختيار 
مكتب استشاري للتصميم واالشــراف بعد فتح وحتليل 
العطاءات بالتنســيق مع اجلهة املمولة للمشروع . يذكر 
ان املدارس التي ســيتم بناؤها على ثــالث مراحل وبتأثيث 
كامل ستسهم في توفير البيئة احملببة واجلاذبة للتالميذ 

والطلبة من شتى محافظات العراق . 

بغداد _ الصباح الجديد :
اعلنــت وزارة العمل والشــؤون االجتماعيــة ان اكثر من 
50 ألــف مواطن قدمــوا على املعني املتفــرغ منذ اطالق 
االســتمارة اخلاصة بالتقدمي على املوقــع االلكتروني وقال 
رئيس هيئة ذوي االعاقــة واالحتياجات اخلاصة عصام عبد 
اللطيف التميمي ان عدد املتقدمني على اســتمارة املعني 
املتفرغ بلــغ ) 50618( مواطناً ، الفتا الى ان الهيئة فتحت 
التقدمي على الشمول براتب املعني املتفرغ ابتداء من االحد 
املاضي مشيرا الى انه ســيتم ابالغ املتقدم مبوعد احالته  
للجان الطبية برســالة نصية ترده الى هاتفه الشخصي 

وحسب الرقعة اجلغرافية

بغداد _ الصباح الجديد :
واالسكان  االعمار  وزارة  شارفت 
دائرة  باشراف  العامة  والبلديات 
الطــرق واجلســور التابعة لها، 
على اجناز مشــروع انشاء جسر 
في  ومقترباته  الغربــي  علــي 
محافظة ميســان بنسبة اجناز 
بلغــت نحو %93. وذكــر املركز 
اجلســر  ان  الوزارة  في  االعالمي 
يربــط شــطري مدينــة علي 
الغربي على جانبــي نهر دجلة 
ويُعد بديالً عن اجلســر احلديدي 
القدمي حيث يبلــغ طوله 384م 

وعرضه 8 م ملمر الســيارات و3 
امتار للمماشــي لكال اجلانبني، 
اما طول املقتربات فيبلغ 207م، 
املشروع  كلفة  ان  الى  مشــيراً 

تبلغ نحو 9 مليارات دينار.
تواصل  متصــل  صعيــد  على 
وزارة االعمــار اعمــال تأهيــل 
سامراء  حتويلة  جســر  مشروع 
صالح  محافظة  في  ومقترباته 
الديــن ، بتمويــل مــن القرض 
الطــارئ العادة اعمــار املناطق 
 )  9,929  ( احملررة بكلفة بلغــت 
دائرة  دينار  عــن طريق  مليارات 

احدى  العامة  واجلســور  الطرق 
تشــكيالت الوزارة .  وذكر املركز 
االعالمــي للــوزارة ان اعمــال 
اعمار  اعادة  تضمنت  املشــروع 
املنهارة  والركائــز  الفضــاءات 
بالكامل مع املقتربات  وتأهيلها 
االســفلت  قشــط  مت  حيــث 
للمقتربات واالكســاء و اعمال 
و  والوقائية   احلديدية  االسيجة 
واعادة  املتضررة  االجزاء  تفكيك 
مشيراً   , استبدالها  و  صيانتها 
الــى ان نســبة االجنازاحلاليــة 

للمشروع بلغت 70% .

بغداد _ الصباح الجديد :
اعلنت وزارة الصحــة والبيئة / 
الشركة العامة لتسويق االدوية 
الطبية عن جتهيز  واملستلزمات 
دائرة صحة بغداد الكرخ بحصة 
تعزيزية من مواد اجلراحة العامة 
وخيوط العمليات وذلك لتغطية 

احلاجة منها . فــي الوقت ذاته 
جهزت “ كيمياديا “ دائرة صحة 
كربالء بحصة تعزيزية لطوارىء 
للمواد نفسها ، اضافة الى مواد 
ايضاً  وجهزت   ، وضمادات  نبيذة 
املؤسســات الصحيــة االخرى 
ومنها دائرة صحة ميسان ودائرة 

، ودائــرة صحة  مدينــة الطب 
دائرة  الــى  اضافة   ، الديوانيــة 
صحة ديالــى بحصص من مواد 
الضمادات ومــواد النبيذة ومواد 
أشــعة ، فضالً عن جتهيز دائرة 
عمليات  بخيــوط  أربيل  صحة 

ومواد جراحة عامة .

بغداد _ الصباح الجديد :
دائرة صحة  عــام  مدير  اطلع 
جاسب  الدكتور  الكرخ  بغداد 
خالل  احلجامي  علــي  لطيف 
مستشفى  الى  تفقدية  زيارة 
الفــرات العــام لالطالع على 
الطبية  اخلدمــات  مســتوى 
والصحية املقدمة للمواطنني 

فــي  الراقديــن  واملرضــى 
املستشــفى بحضــور مدراء 
اقســام )التخطيط ، الفنية ، 
العمليات ، الهندسي( ومعاون 
مدير مستشفى الفرات العام. 
وتفقد احلجامي جميع اقسام 
وردهات املستشــفى والعيادة 
مبديا  والطوارىء  االستشارية 

املالحظات  مــن  “مجموعــة 
املهمة حــول االهتمام مببنى 
ووحدات املستشفى واالعتناء 
الطبية  اخلدمــات  مبســتوى 
والصحيــة املقدمة للمرضى 
فــي  والراقديــن  املراجعــني 

املستشفى”
واستمع احلجامي الى مطالب 

واملوظفني  االطباء  واحتياجات 
بصورة  وحلهــا  واملراجعــني 

فورية
 “ بتخصيص  احلجامــي  وقام 
جهاز االنعاش الرئوي الى ردهة 
االطفــال للحد مــن احلاالت 
وعالجها  لالطفــال  اخلطــرة 
في املستشــفى بــدال من ان 

يتم نقل احلــاالت احلرجة الى 
واإلسراع  اخرى  مستشفيات 
الرئوي  االنعاش  ردهة  بافتتاح 
الى تخصيص  ) RCU( اضافة 
 Photo( وحاضنات  كبسوالت 
باألطفال  اخلاصــة   )Therapy
اخلــدج “ والتأكيد على تدريب 

جميع املالكات التمريضية .

منى خضير عباس
اختتمت فــي محافظتي البصرة 
التمهيدية  املنافســات  وميسان 
القرآنية  النخبة  املؤهلة ملسابقة 
لتالوة  الثانية عشــرة  الوطنيــة 
والتي  الكــرمي  القــرآن  وحفــظ 
لعلوم  الوطنــي  املركز  يقيمهــا 
القرآن الكرمي التابع لديوان الوقف 

الشيعي .
واكــد  املدير املركز الوطني لعلوم 
القــرآن الكــرمي الدكتــور رافــع 
املنافســات أقيمت  ان  العامــري 
في محافظتي البصرة وميســان 

بالتعــاون مــع مديريــات الوقف 
وبإشراف  احملافظتني  في  الشيعي 
جلنــة حتكيميــة مــن أســاتذة 
داخل  من  آخرين  وأســاتذة  املركز 
احملافظتــني. وبني مديــر املركز  أن 
“املتنافســني باملســابقة أظهروا 
اللجنة  قــدرات كبيرة، وضعــت 
التحكيميــة فــي مهمة صعبة 
، بشــأن اختيار األفضــل منهم، 
واســط  محافظتي  وأن  ســيما 
وميسان فيها العديد من املواهب 
القرآن  علــوم  وحملة  القرآنيــة 
العامري,  الدكتور  وأضاف   . الكرمي 

نتائج املســابقة متخضت عن  أن 
فوز القارئ مصطفى عبد السادة 
املرتبة  الذي حصل على  هاشــم 
األولى بدرجــة 87 ليكون ممثالً عن 
محافظة  وفي  البصرة  محافظة 
شديد  تنافسا  شــهدت  ميسان 
بني ســتة قراء ومت ترشيح القارئ 
مصطفــى معيــوف بــدن الذي 
حصل على املرتبــة األولى بدرجة 
83  ليكــون ممثالً عــن محافظة 
النخبة  مســابقة  في  ميســان 
الوطنيــة الثانيــة عشــرة التي 

ستقام خالل األشهر املقبلة .

بغداد _ الصباح الجديد :
تواصل شركة ديالى العامة احدى شركات وزارة الصناعة 
واملعادن جتهيز شــركتي توزيع كهرباء الشــمال والوسط 
مبنتجاتها من محوالت التوزيع مختلفة الســعات وبعدد 
)155( محولــة. واوضح مدير عام الشــركة املهندس عبد 
الرســول محمد عارف ان الشركة جهزت كهرباء الشمال 
بـ )125( محولة توزيع ســعة )11KVA/250 ( فيما جهزت 
الشــركة العامة لتوزيع كهرباء الوســط بـ )25( محولة 
توزيع ســعة )11KVA/400 ( مع )5( محوالت توزيع ســعة 
)11KVA/250 (. واشار املدير العام الى ان الشركة مستمرة 
بتنفيذ جميع التزاماتها التعاقدية مع جميع شركات وزارة 

الكهرباء واجلهات األخرى ذات العالقة مبنتجاتها.
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بغداد _ الصباح الجديد :

الوزراء لشــؤون  رئيس  نائــب  اكد 
الطاقة وزير النفــط حرص الوزارة 
املنتجات  تدفــق  انســيابية  على 
النفطيــة الى محطــات الطاقة 
الكهربائيــة وللمولــدات األهلية 
بهــدف تأمــني اســتقرار الطاقة 

الكهربائية اجملهزة للمواطنني 
عباس  ثامــر  النفــط  وزير  وقــال 
الغضبان  ان دوائر وشركات الوزارة 
التنسيق   املتخصصة  تعمل على 
مع اجلهات املعنية في وزارة الكهرباء 
احتياجاتها من  اجل تغطيــة  من 
الوقــود املغــذي حملطــات الطاقة 

الكهربائية مشيداً بجهود اللجان 
التنســيقية املشــتركة لتحقيق 
أهداف احلكومة في تامني الطاقات 

املتاحة من جتهيز الكهرباء .
واضــاف الغضبان انــه أوعز بقيام 
خلية االزمة مبتابعة حركة املنتجات 
النفطية من املصافي واملوانئ الى 
املســتودعات واحملطات  وصوالً الى 
اجلهــات املســتفيدة واملواطنني ، 
مؤكداً علــى تأمني خزين كبير من 
الكاز   ، )البنزين  النفطية  املنتجات 
، النفط االبيض ، أسطوانات الغاز 
( لتغطية احلاجة احمللية  الســائل 

ملدينة بغداد واحملافظات .
الوزير  اكــد  على صعيــد متصل 
اهميــة  قطــاع  النفــط والغاز 
لالقتصاد  الرئيــس  احملرك  بصفته 

املقدمة  اخلدمات  وملعظم  الوطني 
توليد  فــي  املتمثلة  للمواطنــني 
وتغذيــة  الكهربائيــة  الطاقــة 
قطــاع النقل بالوقــود  والتدفئة 
االخرى  االســتعماالت  وغيرها من 
للمواطنني ، مشيدا بدور املواطنني 
باملسؤولية جتاه  الكرام وشعورهم 
حمايــة املنشــآت النفطية التي 
 ، الوطني  االقتصاد  عصـــب  متثل 
جاء ذلـــك خالل ترؤسه االجتماع 

القيـادي للمشاريع.
وثمن الوزير جهود العامليـــن فـي 
القطاع النفطـي لدورهم املتميـز  
النفطيـة  املشتقـــات  توفير  في 
فـــي  الوقـــود  جتهيز  وانسيابية 
ومنافـــذ  التعبئــة  محطــات 
التجهيـــز وصــوال للمواطنــني ، 

كما اشـــاد بـــدور اللجان الفنية  
الوقود  بتوفير  اخلاصة  املشــتركة 
حملطات توليــد الطاقة الكهربائية 
التيار  جتهيز  ســاعات  واســتقرار 

الكهربائي.
من جانبه قال املتحدث الرســمي 
بأسم الوزارة عاصم جهاد ان الوزارة 
وفرت خزينا جيدا جلميع املشتقات 
النفطية ) بنزيــن وزيت الغاز”كاز” 
والنفط االبيض( واسطوانات الغاز 
السائل وبنوعيات عالية اجلودة وفي 

جميع احملافظات.
علـى  الـوزارة حرصـت  ان  وأضـاف 
زيـــادة ســاعات عمــل محطات 
توفيـر  اجـل  مـن  الوقــود  تعبئـة 
املشتقـــات النفطيـــة  لـعموم 
الـمواطنيـن بانسـيابيـة عالـيـة.

تقرير

وزير النفط : انسيابية عالية في تدفق وتجهيز المنتجات النفطية لمحطات الطاقة
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
خفض وزيــر النفط اإليرانــي بيجان مندار 
زنقنه امس اإلثنــن التقديرات حول حقل 
النفــط اجلديد الذي أعلن الرئيس حســن 
روحاني األحد اكتشافه، مشيرا إلى أنه لن 

يضيف إلى االحتياطــي النفطي االيراني 
املعروف سوى 22 مليار برميل.

وقال مندار زنقنة فــي تصريح صحافي أنه 
اســتنادا إلى مواصفات احلقــل النفطي 
و«التقنيات التي فــي متناولنا في الوقت 

احلاضــر«، فإن »كميــة )النفــط( القابل 
لالســتخراج )من احلقل اجلديــد( تبلغ 2,2 

مليار برميل«.
وكان روحانــي أعلــن األحد أن الشــركة 
يحتوي  »اكتشفت حقال  للنفط  الوطنية 

علــى 53 مليار برميل« بن مدينتي أميدية 
وبســتان في محافظة خوزستان بجنوب 
غرب إيران. وقــال روحاني مــن مدينة يزد 
وســط البالد »هــذه هدية صغيــرة من 
احلكومة للشعب اإليراني« في وقت تعاني 

البالد من العقوبات االقتصادية التي أعادت 
الواليــات املتحدة فرضهــا عليها منذ آب 
2018 بعد انســحاب واشنطن من االتفاق 

النووي.
وأوضح الوزير أن مبلغ 53 مليار برميل الذي 

أعلنــه روحاني يوازي مجمــل االحتياطي 
املكتشــف في هذه املنطقة حيث سبق 
أن اكتشــفت إيران خمســة حقول يبلغ 
مليار   31« النفطيــة  احتياطاتها  مجمل 
برميل نفط«. وبحســب بيانات الوزارة، فإن 

احلقل النفطي اجلديد ميتد على مســاحة 
2400 كلــم مربع وعلى عمــق 3,1 كلم، 
وتبلغ كثافتــه 80 مترا. وقال زنقنة إن هذا 
االكتشــاف يضيف إلى احتياطي النفط 

اإليراني »22,2 مليار برميل«.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
باشرت تركيا امس اإلثنن ترحيل 
اجلهاديــن األجانب مــن عناصر 
تنظيم الدولة اإلســالمية الذين 
أميركي  إبعاد  معلنة  تعتقلهم، 
على أن يتم قريبا إبعاد 24 آخرين 

بينهم 11 فرنسيا و10 أملان.
وأعلــن املتحــدث باســم وزارة 
الداخليــة إســماعيل كاتاكلي 
إرهابيا  إن »مقاتال  اإلثنــن  امس 
أميركيا رحل من تركيا بعد إمتام 

االجراءات« دون حتديد الوجهة.
وتابع أن جهاديا أملانيا وآخر يحمل 
سيرحالن  الدمناركية  اجلنســية 

اإلثنن إلى بلديهما.
وأضــاف »مت أيضا إجنــاز برنامج 
ترحيل ســبعة مقاتلن إرهابين 
أملاني في مراكز  أجانب من أصل 
 14 في  وســيبعدون  الترحيــل. 
الثاني »، وفق ما نقلت  تشــرين 

عنه وكالة األناضول الرسمية.
وتتخــذ حاليا اجــراءات لترحيل 
15 جهاديــا قريبا : 11 فرنســيا 
وأملانيــان وإيرلنديــان بحســب 

املصدر نفسه.

ســليمان  الداخلية  وزيــر  وكان 
عملية  بدء  اجلمعة  أعلن  صويلو 
اعتبارا  األجانب  اجلهادين  ترحيل 

من اإلثنن.
وقال صويلو »نقول لكم اآلن إننا 
سنقوم بإعادتهم إليكم. سنبدأ 

ذلك امس اإلثنن«.
وأضاف فــي خطاب في أنقرة »ال 
سنرســل  والدوران.  للف  حاجة 
اليكــم عناصر تنظيــم الدولة 
االســالمية. هم لكــم ، افعلوا 

بهم ما شئتم«.
املعنية  الــدول  الوزير  ولم يحدد 
بهذا االجراء لكنه توجه بالكالم 

الى »اوروبا« في خطابه.
وكانت تركيا موضع اشتباه لفترة 
يعبرون  مســلحن  بترك  طويلة 
حدودها الى سوريا لالنضمام الى 
متطرفة  مســلحة  مجموعات 
حتــارب النظام الســوري. لكنها 
انضمــت في 2015 الــى حتالف 
بعدما  اجلهاديــن  ضــد  دولــي 

شهدت أراضيها اعتداءات.
واتهمــت أنقــرة في األســابيع 
عمليــة  باضعــاف  األخيــرة 

الدولة  تنظيم  لعناصر  التصدي 
اإلســالمية بشنها في 9 تشرين 
األول هجوما على وحدات حماية 
في  كانت  التي  الكردية  الشعب 
التنظيم  األول في محاربة  اخلط 

املتطرف.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب 
أن تركيا  اردوغان اجلمعة املاضية 
أسرت 287 شخصا من تنظيم » 
أن  بعد  السجون  داعش«فروا من 

شنت هجومها في سوريا.

واتهمــت أنقــرة في األســابيع 
عمليــة  باضعــاف  األخيــرة 
الدولة  تنظيم  لعناصر  التصدي 
اإلســالمية بشنها في 9 تشرين 
األول هجوما على وحدات حماية 
في  كانت  التي  الكردية  الشعب 
التنظيم  األول في محاربة  اخلط 

املتطرف.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغان اجلمعة أن تركيا أســرت 
287 شــخصا من تنظيم الدولة 
اإلسالمية فروا من السجون بعد 

أن شنت هجومها في سوريا.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أفاد مراســلنا في مصر، امس 
االثنن، أن مسلحن مجهولن 
أطلقــوا النــار علــى نقطة 
قرية حصافة  أمني في  ارتكاز 
بدائرة مركز شرطة طوخ، في 
شــمال  القليوبية،  محافظة 
العاصمــة املصريــة. وذكــر 
املراسل أن قوات األمن انتقلت 
إلى مــكان احلــادث، وفرضت 
املنطقة،  أمنيا علــى  طوقــا 
أولية  معلومات  إلى  مشــيرا 
3 قتلى  تتحدث عن ســقوط 

في صفوف رجال الشرطة.

وأفادت وســائل إعالم مصرية 
األمنية  األجهــزة  بأن  محلية 
تقوم بتمشــيط املنطقة في 

القبض على  محاولة إللقــاء 
اجلنــاة، فيمــا تولــت النيابة 

العامة التحقيق.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعطى قــاض فــي ماليزيا امس 
اإلثنن الضوء األخضر ملواصلة أول 
محاكمة لرئيس الوزراء الســابق 
جنيب رزاق لدوره في فضيحة نهب 
أموال الصندوق الســيادي » 1 إم 
دي بــي«، معتبرا أن أدّلــة االّدعاء 
كافيــة. وأعلــن القاضي محمد 
نزالن محمــد غزالي أمام احملكمة 
العليا في كواالملبور أن رزاق يواجه 
ســبع تهم على ارتباط باختالس 
42 مليــون رينغيــت )10 مالين 
دوالر( مــن أحد فــروع الصندوق 
الســيادي املاليــزي »1 إم دي بي« 
)1 ميغا ديفلومبنــت برهاد(. وقال 
إن »املتهــم كان يتمتــع بنفــوذ 
هائل ومهيمن« على شركة »إس 
الوحدة  إنترناشــونال«،  ســي  آر 
التابعة لصندوق التنمية »1 إم دي 
بي« واملعنيــة بعملية االختالس، 
العامة  النيابــة  أن  إلى  مشــيرا 

رزاق  يواجه  أن  إلى وجوب  خلصت 
كل التهم بحقه.

وأوضــح أن فرع الصنــدوق »كان 
البداية خاضعا لســلطة  منــذ 
ســيطرة  للمتهم  وكان  املتهم، 

كبيرة عليه«.
ويواجه رزاق أربع تهم فساد يصل 
الســجن  إلى  عقــاب كل منها 
تبييض  عشرين عاما، وثالث تهم 
امــوال يعاقــب القانــون عليها 

بالسجن 15 عاما.
غيــر أن محامي الدفاع اعتبروا أن 
أدلة االّدعــاء »ال تتضمن أي إثبات 
يدين« موكلهم. وتتناول احملاكمة 
جــزءا ضئيــال فقط مــن املبالغ 
الطائلــة التي مت اختالســها، إذ 
تشير عناصر عدد من التحقيقات 
إلــى حتويل أكثر مــن 500 مليون 
دوالر إلى حسابات جنيب رزاق، غير 
أنه لطاملا نفى أي اختالس لألموال. 
ورئيس الوزراء الســابق مّتهم مع 

شركاء له باستخدام األموال التي 
الصندوق  من  باختالسها  اتهموا 
الذي أنشــىء باألســاس لتنمية 
االقتصاد املاليزي، من أجل شــراء 
عقارات فخمة وحتف فنية ويخت.

ويقــدر القضــاء األميركي الذي 
يحقق في القضية أيضا، القيمة 
بـ4,5  املنهوبة  لألموال  اإلجمالية 
الفضيحة  وساهمت  دوالر.  مليار 
مصــرف  حتــى  طالــت  التــي 
»غولدمــان ســاكس« األميركي 
الذي يشــتبه بأنه لعــب دورا في 
الهزمية  فــي  االختالس،  عمليات 
املدوية للتحالف الذي كان يقوده 
رزاق فــي انتخابــات أيــار 2018. 
وينعكس قــرار مواصلة احملاكمة 
إيجابــا علــى احلكومــة بقيادة 
مهاتيــر محمــد )94 عاما( الذي 
وصل إلى السلطة بناء على وعد 
بتطهير البالد من هذه الفضيحة 

وجلب مرتكبيها أمام القضاء.

إيران تعلن أن حقل النفط الجديد لن يضيف الى احتياطها سوى 22 مليار برميل

تركيا تباشر ترحيل الجهاديين األجانب 
بإبعاد أميركي من تنظيم » داعش »

هجوم على ارتكاز أمني في مصر

الضوء األخضر لمواصلة محاكمة نجيب 
رزاق في فضيحة صندوق التنمية الماليزي

متابعة ـ الصباح الجديد :

خــرج اللبنانيون امس اإلثنــن مجدداً 
إلى الشــارع لليوم السادس والعشرين 
على التوالي من حراكهم غير املسبوق 
ضد الطبقة السياســية، مســتبقن 
جلسة برملانية تشريعية اليوًم، يثير ما 
انتقادات  أعمالها  مت تسريبه من جدول 

واسعة.
وعقد حاكم مصرف لبنان رياض سالمة 
امس االثنن مؤمتــراً صحافياً، يأتي في 
ظل أزمة سيولة كبيرة وشح في الدوالر 
وبعــد حتديد املصارف ســقفاً للمبالغ 
التي ميكن ســحبها وتقييــد عمليات 
التحويل من الليرة اللبنانية الى الدوالر، 
ما أثار حالة هلــع لدى املودعن والتجار 

الذين يدفعون للموردين بالدوالر.
وبدأ مئــات املتظاهرين صبــاح اإلثنن 
التجّمع فــي مناطق عدة فــي البالد، 
بينهم عــدد كبير من الطــالب الذين 
نفذوا وقفــات احتجاجية خصوصاً في 
منطقة الكســليك شمال بيروت وفي 
مدينة عاليه شــرقها، مطالبن برحيل 

الطبقة السياسية مجتمعة.
وفي بيــروت، بات عشــرات املتظاهرين 
ليلتهــم فــي خيــم نصبوهــا أمام 
مؤسســة كهرباء لبنان، القطاع الذي 

يشكل أبرز مكامن الهدر وكلف خزينة 
الدولــة العام املاضــي 1,8 مليار دوالر، 

وفق وزارة املالية. وجتمع املئات ليالً وهم 
يقرعون الطناجر أمام املؤسسة مرددين 

»ثورة ثورة«.

ويشــهد لبنان تظاهرات غير مسبوقة 
منذ 17 تشرين األول ، شارك فيها مئات 
آالف اللبنانيــن الناقمن على الطبقة 

الفساد  من  هؤالء  ويشكو  السياسية. 
املستشــري وســوء اخلدمــات العامة 
وترهل البنى التحتية وفشل احلكومات 

املتعاقبة في حل األزمات االقتصادية.
وتســببت التظاهرات بشلل في البالد 
وأغلقــت املصارف أبوابها ألســبوعن. 
وبعد إعــادة فتحها األســبوع املاضي 
تبن أن أزمة الســيولة التي بدأت قبل 
التحرك الشــعبي وكانت من أســباب 
نقمة اللبنانين، باتت أكثر حّدة. وتقفل 
املصارف أبوابها منذ الســبت ملناسبة 

عيد املولد النبوي الشريف.
وتســببت أزمة الســيولة مبوجة هلع. 
وتهافت عدد كبير مــن اللبنانين على 
املتاجر للتمون، في وقت حّذرت محطات 
الوقود من انتهاء مخزون البنزين لديها.

وجتمع عشــرات املتظاهريــن ليالً أمام 
منزل حاكم مصــرف لبنان قرب بيروت، 
وهم يقرعــون على الطناجــر ويرددون 
هتافات بينها »كلن يعني كلن سالمة 
واحــد مــن«. ويعقد البرملان جلســة 
تشــريعية اليــوم الثالثــاء، يطالــب 
ومنقولة  علنية  تكــون  أن  املتظاهرون 
على الهواء. ولم يتم االعالن عن جدول 
أعمالها إال أن النائب ياسن جابر، عضو 
كتلة التنمية والتحرير التي يرئســها 
نبيه  أمل  رئيــس حركة  البرملان،  رئيس 
بري، تقدم باقتــراح قانون معجل مكرر 
يتعّلق مبنح العفو العــام عن عدد من 
اجلرائــم املرتكبــة. وأثار هــذا االقتراح 
ومجموعات  ناشــطن  مــن  انتقادات 
حقوقية، رأت فيه التفافاً على مطالب 

املتظاهرين باالصالح، ومحاولة لتحقيق 
مكاســب سياسية واســتمالة فئات 
معينة تســتفيد منــه، خصوصاً في 
طرابلس شــماالً حيث مئات املوقوفن 
البقاع، حيث  االسالمين، وفي منطقة 
آالف املطلوبن بتهم زراعة احلشيشــة 

وترويج اخملدرات وتعاطيها.
املدير  نزار صاغيــة،  احملامي  وبحســب 
التنفيذي للمفكرة القانونية، يشــمل 
النفــوذ  العفــو »جرائــم اســتغالل 
األموال  وتبديــد  واإلهمال  والوظيفــة 

العامة واجلرائم البيئية«.
وقال الطالب اجلامعي محمد بنات )23 
عامــاً( لفرانس برس من وســط بيروت 
»نؤيــد العفو عن األبريــاء املظلومن ، 
ولكن ضــد العفو العــام عمن يحمي 
الفساد ويلتف على مصالح الشعب«.

وحتــت ضغــط الشــارع، قــّدم رئيس 
اســتقالة  احلريري  ســعد  احلكومــة 
حكومته في 29 تشــرين األول ، من دون 
أن يبادر الرئيس اللبناني ميشــال عون 
حتــى اللحظة إلى حتديــد موعد لبدء 
لتشكيل  امللزمة  النيابية  االستشارات 
حكومة جديدة، بينما جتري اتصاالت في 
الكواليس من أجل التوافق على صيغة 
احلكومة املقبلــة، التي يطالب غالبية 
املتظاهريــن أن تضم وجوهاً جديدة من 
االختصاصين واملســتقلن عن أحزاب 

السلطة.

ظل أزمة سيولة كبيرة وشح في الدوالر

اللبنانيون في الشارع لليوم الـ26 عشية جلسة برلمانية تثير انتقادات

بدأ مئات المتظاهرين صباح 
اإلثنين التجمّع في مناطق 
عدة في البالد، بينهم عدد 

كبير من الطالب الذين 
نفذوا وقفات احتجاجية 

خصوصًا في منطقة 
الكسليك شمال بيروت 

وفي مدينة عاليه شرقها، 
مطالبين برحيل الطبقة 

السياسية مجتمعة
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

قال حاكــم مصرف لبنــان املركزي 
إن  االثنــن،  أمــس  رياض ســامة، 
أموال  آلية حلمايــة  املصرف وضــع 
املودعن، مضيفا أنه من »غير الوارد« 
بينما  املودعون خســائر،  يتحمل  أن 
يســتعد اللبنانيون للخروج مجددا 
إلى الشارع لليوم الـ26 على التوالي 
مــن حراكهــم غير املســبوق ضد 

الطبقة السياسية احلاكمة.
وفي مؤمتــر صحافي، قال ســامة 
إن احلــرب في ســوريا أدت إلى عجز 
فــي االقتصــاد وتراجع فــي النمو 
االقتصــادي، لكــن املصــرف اتخذ 
التدابير الازمة برغم العقوبات التي 

واجهها لبنان منذ 2015.
وأضاف أن تراجع الســيولة أدى إلى 
ارتفــاع الفائدة مبعــدل 3 في املائة، 
التصنيف  تخفيض  أن  على  مشددا 
أضرا  واإلشــاعات  للدولة  االئتماني 
باالستثمار في لبنان، على حد قوله.

احلركة  تراجــع  أن  وأوضح ســامة 
االقتصادية زاد من البطالة، وأثر على 
فئات عديــدة مــن اللبنانين، لكن 

املصرف قــام بـ«هندســات مالية« 
اإللكتروني  املوقــع  على  منشــورة 
اخلــاص بــه إال أن »البعــض لــم 

يفهمها«.
وأعــرب عــن رفــض إعــادة أموال 
الهندســات املالية التي يطالب بها 
املال  »لم نســتعمل  قائا:  البعض، 
العام بالهندســة املاليــة، واخلزينة 

حصلت من خالها على الضرائب«.
وأكــد  حاكــم املصــرف املركزي أن 
اقتصــاد لبنان يعتمــد على الدوالر 
وعدم وجــوده في الســوق يعني ال 

وجود لاقتصاد.
ويأتي املؤمتــر الصحافي الذي عقده 
سامة بعد ســاعات من دعوة احتاد 
موظفي  املصــارف  موظفي  نقابات 
القطــاع إلى إضــراب اعتبــارا من 

الثاثاء لدواع أمنية.
وقال جــورج احلاج رئيــس االحتاد إن 
القــرار اتخــذ، أمس االثنــن، خال 
اجتمــاع للكيان املمثل لـــ11 ألفا 
من موظفــي البنوك، ودعا املوظفن 
لالتزام بقرار االحتاد، مشــيرا إلى أنه 
ال يعلم عدد البنــوك التي قد تغلق 

أبوابها نتيجة لذلك.
وذكر االحتاد، في بيان: »يعلن مجلس 

االحتــاد اإلضراب العام فــي القطاع 
التوقف  إلى  الزماء  املصرفي، ودعوة 
عن العمل من صبــاح الثاثاء حتى 
عــودة الهدوء إلى األوضــاع العامة 

التــي يحتاجها القطــاع املصرفي 
ملعــاودة العمل بشــكله الطبيعي 

املعتاد«.
وبرر احلاج القرار بأمثلة على مخاطر 

يواجهها موظفــي البنوك في إطار 
الذين  االحتجاجات، وغضب املودعن 

يطالبون بسحب أموالهم.
وأغلقــت محطــات وقــود عدة مع 

استمرار االحتجاجات في محافظات 
اخملزون  انتهــاء  أبوابها مع  لبنانيــة 
لديها وصعوبة القدرة على الشــراء 

من املستوردين بالدوالر.
احملطات  أصحاب  نقابــة  رئيس  وحذر 
سامي البراكس، من أنه إذا لم يجري 
التوصل إلى حل »سنضطر ألن نوقف 
استيراد املشــتقات النفطية، ونغلق 

جميع احملطات وجنلس في بيوتنا«.
كمــا هــددت نقابة املستشــفيات 
اللبنانية بأن املستشفيات ستتوقف 
عــن اســتقبال املرضى ليــوم واحد 
في منتصف الشــهر احلالي كإجراء 
حتذيــري، فــي حــال لم تســتجب 
لطلبها  أســبوع  في مهلة  املصارف 
تسهيل حتويل األموال بالدوالر لشراء 

مستلزمات طبية.
وتأتي هــذه التطورات مع اســتمرار 
االحتجاجــات في أكثــر من منطقة 
لبنانيــة للتنديــد بفســاد الطبقة 
املعيشية،  األوضاع  وتردي  السياسية 
إذ نفذ محتجــون اعتصاما أمام مقر 
تظاهر  واملغتربن، كما  اخلارجية  وزارة 
آخرون أمام قصر العدل في العاصمة 
تأكيدا علــى صون احلريات، كما نظم 
اعتصام أمام مطمر للنفايات جنوبي 

بيروت.
اللبنانية  املصارف  جمعية  وســعت 
وقالت  للمودعــن  تطمينــات  بعث 
إن أمــوال املودعــن محفوظة وإنه ال 
داعي للهلع، وذلك وسط مخاوف من 
انهيار اقتصادي ومالي، في حن حذرت 
من  واملستشــفيات  الوقود  محطات 
أزمة إمدادات وارتفاع األسعار، باملقابل 
بفساد  املنددة  االحتجاجات  استمرت 
األوضاع  وتردي  السياســية  الطبقة 

املعيشية.
وقــال رئيس جمعية مصــارف لبنان 
ســليم صفير، في مؤمتر صحافي إن 
»أموال املودعــن محفوظة وال داعي 
للهلع«، في محاولــة لتهدئة اخملاوف 
املتعلقة بالقيود على بعض عمليات 
الســحب والتي فرضــت منذ خروج 

احتجاجات على مستوى الباد.
وتواجــه لبنــان بالفعل أســوأ أزمة 
اقتصاديــة منذ احلــرب األهلية التي 
دارت بــن عامــي 1975 و1990، وقد 
تفاقمــت هذه األزمة بســبب موجة 
احتجاجــات ضد النخبة احلاكمة في 
17 تشرين األول، أدت الستقالة رئيس 
الوزراء ســعد احلريري، في 29 تشرين 

األول.

تقـرير

مصرف لبنان المركزي يضع آلية لحماية أموال المودعين
التحذير من انهيار قطاعات حيوية جراء استمرار االحتجاجات

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنهى املؤشــر العام لســوق العراق لألوراق املالية 
التداوالت، أولى جلســات األسبوع على  جلســة 
ارتفاع بنسبة 0.67 %، عند مستوى 484.95 نقطة 

، فاقداً نحو 3.21 نقطة.
ومت التداول على أســهم 20 شركة، من أصل 102 
شركة مقيدة في الســوق، ارتفعت منها أسهم 
9 شــركات، وانخفضت أسهم 4 شــركات، بينما 

استقرت أسهم 12 شركة.
وسجلت قيمة التداوالت نحو 3,023,523,560 دينار، 
بينما بلغت عدد األســهم نحــو 1,733,013,652 

سهم، بعدد صفقات بلغت نحو 397 صفقة.
وبلغ عدد االســهم املشــتراة من املستثمرين غير 
16.715 مليون  النظامــي  العراقين في الســوق 
ســهم بقيمة بلغت 27.139 مليون دينار من خال 

تنفيذ 17 صفقات، على أسهم شركتن.
وبلغ عدد االســهم املشــتراة من املستثمرين غير 
العراقين في الســوق الثاني 10.760 مليون سهم 
بقيمة بلغت 2.976 مليــون دينار من خال تنفيذ 

صفقتن، على أسهم شركتن.
وبلغ عدد األســهم املباعة من املســتثمرين غير 
العراقيــن في الســوق النظامي نحــو 608.890 
مليون سهم بقيمة بلغت نحو 2.009 مليون دينار 
من خال تنفيذ 25 صفقة، على أســهم شــركة 

واحدة.

لندن ـ رويترز:
نزلــت األســهم األوروبيــة أمس االثنن، إذ ســاد 
التشــاؤم مطلع األســبوع في ظل جولة جديدة 
من االحتجاجــات في هوجن كــوجن وبيانات مقلقة 
من الصــن وحتذير من موديز بشــأن دين بريطانيا 

السيادي.
وهبط املؤشر ستوكس 600 األوروبي 0.2 باملئة، وقاد 
املؤشر فايننشــال تاميز 100 في لندن اخلسائر بن 

املؤشرات اإلقليمية الرئيسة بتراجعه 0.6 باملئة.
وحذرت موديز يــوم اجلمعة من أنهــا قد تخفض 
تصنيفها لدين بريطانيا الســيادي مجددا، قائلة 
إنه ال يبدو أن أيا من األحزاب الرئيسة في انتخابات 
االقتراض  املقبل ســيواجه مســتويات  الشــهر 
املرتفعة التــي زادت صعوبة إصاحها بفعل خروج 

بريطانيا من االحتاد األوروبي.
ويترقــب املســتثمرون مجموعــة مــن البيانات 
البريطانية تشــمل الناجت احمللــي اإلجمالي للربع 
الثالــث من العام وكذلك أرقام الناجت الصناعي في 

أيلول.
وانخفضت األســهم األملانية احلساســة للتجارة 
0.3 باملئــة بعــد أن أفــادت بيانات مــن أكبر احتاد 
لصناعة السيارات في الصن أن مبيعات السيارات 
انخفضت أربعة باملئــة مقارنة بنفس الفترة قبل 

عام.

طوكيو ـ رويترز:
تراجعت األسهم اليابانية، أمس االثنن، بعد صعود 
قوي في األســابيع القليلة املاضي على أمل إبرام 
اتفــاق جتارة أميركي صيني لكــن جتدد العنف في 

هوجن كوجن أضعف املعنويات.
ونــزل املؤشــر نيكــي القياســي 0.26 باملئة إلى 
23331.84 نقطة، متراجعا عن ذروة 13 شهرا التي 
سجلها يوم اجلمعة، في حن صعد املؤشر توبكس 
األوسع نطاقا 0.07 باملئة مسجا 1704.03 نقطة 
مع تفوق األسهم الصاعدة على الهابطة بنسبة 
62 إلى 38. وقال الرئيس األميركي دونالد ترامب يوم 
اجلمعة إنه لم يوافق على إلغاء الرسوم األميركية 
كما تطالب الصن مما أثار بعض الشــكوك بشأن 
فرص إبرام اتفاق لكنه قال يوم السبت إن محادثات 

التجارة تسير بشكل ”جيد جدا“.
وارتفع سهم هوندا موتور 3.9 باملئة بعد أن أعلنت 
شــركة صناعة الســيارات خطة إلعادة شراء ما 
يصل إلى 1.9 باملئة من أســهمها. وكان ذلك أكثر 
من كاف للتغطية على خيبة أمل املستثمرين بعد 
تعديل توقعات األرباح السنوية واملبيعات العاملية 

ألقل مستوى في أربعة أعوام.

ارتفاع مؤشر 
»األوراق المالية«

تراجع األسهم 
األوروبية

انخفاض »نيكي« 
عن ذروة 13 شهرًا

بغداد ـ الصباح الجديد:

أظهرت وثيقة تســعير اطلعت 
االثنن،  أمــس  رويتــرز  عليهــا 
أن العــراق خفض ســعر البيع 
اخلفيف  البصرة  خلام  الرســمي 
إلى آســيا في كانون األول بواقع 
20 ســنتا إلــى 2.25 دوالر فوق 
متوســط أســعار عمــان/ دبي 
بالشــهر  مقارنــة  املعروضــة 

السابق.
البصرة  خــام  تســعير  وتقــرر 
 1.25 الثقيل لنفس الشهر عند 
متوســط  دون  للبرميــل  دوالر 
عمان/ دبي، بانخفاض 55 ســنتا 

عن الشهر السابق.
وتراجعت أسعار النفط أكثر من 
واحد باملئة أمس، وسط مخاوف 
اتفاق جتارة بن  إبرام  بشأن فرص 
الواليات املتحــدة والصن بينما 
ضغطت بواعث القلق إزاء تخمة 

معروض على السوق.
ونــزل خــام برنت 69 ســنتا مبا 
دوالر   61.82 إلى  باملئة   1.1 يعادل 
باملئة   1.9 ارتفع  أن  للبرميل بعد 

األسبوع املاضي.
وأدت احلــرب التجارية الدائرة بن 
أكبر اقتصاديــن في العالم منذ 
16 شــهرا لتباطؤ النمو العاملي 
ودفعت احملللــن خلفض توقعات 
أثار  الطلب العاملي على اخلام مما 
في  تخمــة معروض  من  اخملاوف 

.2020
األسبوع  مطلع  بيانات  وأظهرت 
تراجع أسعار املنتجن في الصن 
يزيد على  بأكبر نســبة منذ ما 
ثاثة أعوام في تشــرين األول في 
ظل ضعــف قطــاع الصناعات 
التحويلية نتيجة للنزاع التجاري 
وتراجع الطلــب مبا يبرز أثر احلرب 

التجارية.
اتفاق خفض  وفيما يخص متديد 
انتاج النفــط العاملي، قال وحيد 
علي كبيــروف الرئيس التنفيذي 
لشــركة لوك أويــل، ثاني أكبر 
منتج نفط روســي، خال مؤمتر، 

أمس االثنن، إن يتوقع متديد اتفاق 
خفض إنتــاج النفط العاملي في 

إطار حتالف أوبك+.
مــن جانبه، قــال وزيــر النفط 
العمانــي، أمــس ايضــاً، إن من 
املرجح أن ميدد املنتجون من أوبك 
وخارجها اتفاق خفض إنتاج اخلام 
اســتبعد  لكنه  املقبل،  العــام 

تعميق التخفيضات.
الوزير محمــد بن حمد  وأبــدى 
الرمحي رضاه عن أسعار النفط 
احلاليــة التي قال إنهــا ”جيدة“ 
لاقتصــاد، مضيفــاً أن الطلب 
علــى اخلــام يتحســن في ظل 

انحسار توترات التجارة.

السعودية  رفعت  الســياق،  في 
انتاجهــا اليومــي للنفط اخلام، 
وقــال مصــدر بقطــاع النفط 
الســعودي مطلع على عمليات 
اململكة في اجملال إن الســعودية 
رفعــت إنتاجهــا من اخلــام في 
تشــرين األول إلــى 10.3 مليون 
برميل يوميــا، لكنها أبقت على 
إمداداتهــا ألســواق النفط دون 
اتفاق  مبوجــب  لإلنتاج  هدفهــا 

أوبك.
وقال املصــدر إن إمدادات النفط 
 9.890 عند  اســتقرت  لألسواق 
يوميــا، مضيفا  برميل  مليــون 
أن فــارق البراميــل بــن اإلنتاج 

واإلمدادات راجــع إلى إعادة ملء 
مخزونات أرامكو السعودية التي 
ســحبت منها في وقت ســابق 
عقــب هجمــات 14 أيلول على 

اثنتن من منشآتها.
النفطي  االيرانــي  احلقــل  وعن 
املكتشــف حديثاً، نقــل موقع 
معلومــات وزارة النفط اإليرانية 
شــانا عن وزير النفــط اإليراني 
بيجن زنغنــه قوله أمس االثنن، 
إن حقل نفط جديدا مت اكتشافه 
في جنــوب غرب إيــران هو ثاني 

أكبر حقل يُكتشف في الباد.
وقــال زنغنه إن حقل نــام آوران 
للنفط يحــوي احتياطيات تقدر 

بثاثة وخمسن مليار برميل.
ونقلت شــانا عن زنغنه قوله إن 
عام  املوقع  في  بدأ  االستكشاف 
2016، إذ سبق اكتشاف 31 مليار 
برميل  22 مليار  وأضيفت  برميل 

أخرى للتقديرات السابقة.
وقال زنغنــه إن 2.2 مليار برميل 
تقريبا من النفــط أضيفت إلى 
الطاقــة اإلنتاجية للباد إذا كان 
عشــرة  اســترداد  معدل  هناك 

باملئة بحقل النفط.
وقــال زنغنه إن هنــاك احتماال 
بتوســع احلقل في اجتاه جنوبي 

غربي وجنوبي شرقي.
إدارة معلومات الطاقة  وبحسب 

األميركية، حتل إيــران في املرتبة 
الرابعة عامليا من بن أكبر حائزي 
النفــط، والثانية مــن بن أكبر 

حائزي احتياطيات الغاز.
ويقول املوقــع اإللكتروني لإلدارة 
إن التقديرات تشــير إلى أن إيران 
كانت لديها 157 مليار برميل من 
احتياطيــات النفط اخلام املثبتة 

في كانون الثاني 2018.
ومنذ انســحابها من اتفاق إيران 
النووي املبــرم في 2015 مع قوى 
املتحدة  الواليات  أعــادت  عاملية، 
النفط  فرض عقوبات خلنق جتارة 
احليويــة بالنســبة للجمهورية 

اإلسامية.

العراق يخّفض سعر خام البصرة إلى آسيا في كانون األول
ترجيحات بتمديد اتفاق »تجميد« انتاج النفط العالمي

تراجعت أسعار 
النفط أكثر من واحد 
بالمئة أمس، وسط 
مخاوف بشأن فرص 
إبرام اتفاق تجارة 
بين الواليات المتحدة 
والصين بينما ضغطت 
بواعث القلق إزاء 
تخمة معروض على 
السوق

أحد احلقول النفطية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الكهرباء، أمس االثنن، 
بالطاقــة  احملافظــات  أن جتهيــز 
الكهربائية ارتفع بنسبة %16 في 
عام  من  األولى  التســعة  األشهر 

2019 مقارنة بالفترة نفسها لعام 
.2018

وقالت الوزارة في إحصائية نشرتها 
علــى موقعهــا االلكترونــي، إن 
الكهربائية  للطاقة  اجملهز  "معدل 

إقليم  باســتثناء  احملافظــات  في 
األول  تشــرين  ولغاية  كردســتان 
مــن عام 2019 بلــغ 16 ألفاً و372 
و110  ألفاً   14 بـ  ميغاواط، مقارنة 
ميغاواط خال عام 2018 وبنسبة 

زيادة بلغت 16%".
وأشــارت الوزارة، إلــى أن "معدل 
اجملهز مــن الطاقة ملدينــة بغداد 
خال عام 2019 بلغ 4076 ميغاواط 
مقارنــة بـ 3671 ميغــاواط لعام 

2018 وبنسبة زيادة بلغت 11%".
وأضافت، أن "محافظة األنبار كانت 
أكثــر احملافظات ارتفاعا بنســبة 
التجهيز  نسبة  بلغت  إذ  التجهيز 
لها 540 ميغــاواط مقارنة بـ 395 

وبنســبة   2018 لعــام  ميغاواط 
زيــادة بلغت %37، فــي حن كانت 
بالتجهيز هي  زيادة  احملافظات  أقل 
ديالى والديوانية واملثنى وبنســبة 

زيادة بلغت 9%".

لندن ـ رويترز:
اليورو في مقابــل الدوالر،  اســتقر 
أمــس االثنــن، بعدما المــس أدنى 
مســتوى فــي أربعة أســابيع في 
وقت ســابق مــع حفــاظ العملة 
بفضل  األميركية على مكاســبها 
التفاؤل بأن الواليات املتحدة والصن 
أضرت  جمركية  رســوما  ستلغيان 
بالنمــو العاملــي. وقال مســؤولون 

أميركيون وصينيون األسبوع املاضي 
إن بعــض الرســوم اجلمركية التي 
تبادل الطرفان فرضها ســُتلغى في 
إطــار اتفاق مبدئي لــم يجري وضع 
اللمسات النهائية عليه بعد إلنهاء 

احلرب التجارية بن البلدين.
وبالرغم مــن نفي الرئيس األميركي 
دونالد ترامب لهــذا األمر فيما بعد 
التوصل  متامــا  يســتبعد  لم  فإنه 

التفــاق وارتفعت عائدات ســندات 
القياســية عن  األميركية  اخلزانــة 
مستوى دعم رئيس عند 1.9 باملئة مما 

انعش العملة.
يترقب  إذ  التحركات طفيفة  وكانت 
املتعاملون بحذر أي أنباء جديدة عن 
الصينية.  األميركية  التجارية  احلرب 
وهبط الدوالر أمام الن الياباني كرد 
فعل من املستثمرين على املواجهات 

هوجن  في  املتصاعــدة  السياســية 
كوجن. وجرى تداول اليورو عند 1.1023 
دوالر أي أنه اســتقر بالقرب من أدنى 
مستوى منذ 15 تشــرين األول عند 
1.10165 دوالر الــذي انخفــض إليه 

يوم اجلمعة.
وارتفعت العملة اليابانية 0.3 باملئة 

عند 108.98 مقابل الدوالر.
وظل املؤشــر الذي يتابع أداء الدوالر 

في مقابل ست عمات رئيسة عند 
أربعة  98.317 قرب أقل مستوى في 

أسابيع.
وتراجعــت العملــة الصينيــة 0.3 
باملئة إلى 7 يوان فــي مقابل الدوالر 
في التعامــات اخلارجية بفعل جتدد 

العنف في هوجن كوجن.
 0.1 االســترليني  اجلنيــه  وصعــد 
برغــم  دوالر   1.2797 عنــد  باملئــة 

حتذير وكالة موديــز يوم اجلمعة من 
أنها قــد تخفــض تصنيفها لدين 
بريطانيا الســيادي مجددا قائلة إن 
احلزبن الرئيســين فــي االنتخابات 
املرتقبة الشــهر املقبل لن يتمكنان 
ملستويات  التصدي  من  األرجح  على 
أضحى  التــي  املرتفعة  االقتــراض 
إصاحهــا أكثــر صعوبــة في ظل 

االنسحاب من االحتاد األوروبي.

القاهرة ـ رويترز:
قال وزير املالية املصري محمد معيط، 
أمــس االثنــن، إن مصر تســتهدف 

منو االقتصــاد 6.4 باملئة في الســنة 
املاليــة املقبلــة 2020-2021 وتراجع 
العجز الكلي إلــى 6.2 باملئة. ويلقى 

منو االقتصاد املصري دعما من حتســن 
السياحة وحتويات قوية من العاملن 
في اخلارج وبــدء اإلنتاج من حقول غاز 

املاضي،  متوز  وفي  حديثا.  مكتشــفة 
قال رئيس الوزراء املصري إن الناجت احمللي 
اإلجمالي منــا 5.6 باملئة في الســنة 

مصر  وتستهدف   .2019-2018 املالية 
منوا بأكثر من ســتة باملئة في السنة 
املالية احلالية وتراجــع العجز الكلي 

إلى 7.2 باملئة من 8.4 باملئة في 2018-
2019. تبدأ السنة املالية ملصر في أول 

متوز وتنتهي في 30 حزيران.

زيادة تجهيز المحافظات بالطاقة بنسبة 16 % في 2019

أدنى مستوى لليورو في 4 أسابيع مع التطلع النتهاء حرب التجارة

مصر تستهدف نموًا 6.4 % في السنتين المقبلتين
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ثقافة دراسة

دراسة

ترجمات

اصدار

بني وفاة أبيه في حرب الثمان ســنوات، 
وهروب أمه، والعيش مع أخته، ثم يقرر أن 
يغادر هذه الغابة املوحشة، لنكون معه 
في دبي، وهــو يحقق ذاته وهو يعمل في 

مكتب هندسي: 
)بعد مرور سنة على بدء عملنا كنا ندير 
أكثر من ســبعة عيادات طبية من أعداد 
وتنصيــب الشــبكات اخلاصة مبرضاهم 
ومختبراتهم وأجهزتهم التشــخيصية 
وكذلك عــدد مــن األســواق التجارية 
وشــركتني لبيــع املــواد االلكترونيــة 
وكانت اإلضافة األهم يوم اســتطاع راج 
احلصول علــى املوافقة على إنشــاء ما 
يشــبه املعهد التعليمي إلعطاء دورات 
البرامج  وتدريس  املعلومــات  تقنية  في 
املتعلقة بالتصاميم والرسم الهندسي، 
كنت سعيداً بانسجام واتفاق عماد وراج( 

ص 18. 
اال أن هذه السعادة وهذا النشاط وجناح 
العمل أشــبه بذلك الهدوء الذي يسبق 
العاصفة، وســرعان ما تهب رياح عاتية، 
وتتحرك أمواج الســرد متالطمة عندما 
يحس حسن بسعال شــديد، مع حالة 
اختنــاق، وعندمــا يذهب الــى مراجعة 
الطبيب يكتشــف بأنــه مصاب مبرض 

خبيث في اجلهة اليمنى من رئته، ويجب 
املرض  أحداث هــذا  وبني  اســتئصالها، 
وتداعياتــه املؤملــة تظهــر حكاية حب 
وعالقة عاطفية تنتهي بالزواج بني حسن 
ومنى، التي تعاطفت معه ورافقته رحلة 
عالجه وإجراء العملية والتي خرج منها 

بنصف رئة:
) ســاءت األمور أكثر بعد عودتنا الى دبي 
واجلديد الــذي الحظته هــو أني فقدت 
شيئاً من وزني وكان الوهن يزداد تدريجياً 
، التنفس أصبحت أشعر به ثقيالً يحتاج 
الى سحب لكي أوصله الى رئتي، القلب 
غزاه التعب فبدأت أشــعر بدقاته كأنها 
تستنجد وتنذر بسوء قادم وأحياناً تغيب 
بعــض النبضات أشــعر معهــا كأني 
أســقط في بئر، األمر األشــد إيالماً هو 
فشــلي ملرتني في أن يكون لي شأن ليلي 
خاص فبدأت منى عدم االحلاح على هذه 
اجلزئية وحتاول طمأنتي  لكن ما العمل إذا 
كانت رجولة الشرقي تقاس مبا يستطيع 
مهزوماً  وكنــت  الســرير  فــي  تقدميه 

مكسوراً عاجزاً عن اثباتها.( ص 30 
وهكــذا يحقق الروائــي انتقاله موفقة 
الســردي، وقد جاءت  املبنى  في مسيرة 
ضمن السياق الفني حلركة السرد، فقد 
إفل هذا النشاط في العمل وأحس بطل 
هذا النص بأنه يعيش بنصف رئة، وعليه 
املتغيرات جعلت  وتلك  اإلنتباه لصحته، 
الروائي يتنقل بني الصوتني السارد بطل 
هــذا النص وهــو يروي لنــا احلكاية من 
داخلها، والصــوت اآلخر هو الذي ينطلق 
من روح حســن الــذي ينقــل تداعيات 
عميقة تنبــع من هذا العمــق وتتعلق 
بكل املؤثرات التي إحيطت به من رحلته 
احلياتيــة، ومن أجل أن يجــد له مخرجاً 
واعنــي بذلك بطل هذا النص )حســن( 
ومن خالل صديقه راج هندي اجلنســية 
ليعيش  الهند  الى  يســافر  ومبساعدته 
مع اسرة راج املتمثلة بالسيد االب وانيتا 

أخت راج واألم. 
وبعد أن يســتقر ويتعود على احلياة في 
الصحية ويشعر  الهند، تتحسن حالته 
بأنه مشافى، وتظهر تفاصيل فلسفية 
وفكرية وصوفية ودينية، اجتاحت أحداث 
هذا النــص، بني املوت واحلياة وتفســير 
الســيد لهذه احلياة التي يجدها اشبه 
بلعبة وان احلياة اخلالدة بعد املوت، وأيضاً 

جند املقارنة بني حياتنا في الشرق واحلياة 
في الهند، وكيف ينظرون الى حياتنا التي 
اخرى،  تفاصيل  وهنــاك  باحلروب  امتألت 
وإســهاب كبير أثقل العملية السردية 
أصابها بامللل، حيث ميكن للروائي ان يقلل 

من هذه التفاصيل قدر املســتطاع من 
أجل احملافظة على حركة الســرد، ورغم 
أنها كتبت بلغة ســردية وحافظت على 
إيقاع مبنى النــص، وهي البؤرة التي اراد 
الروائي طرحها في هذا املســار، ثم نعود 

الى أحــداث النص، حيث ميوت الســيد، 
وتنشأ عالقة عاطفية وجسدية بني انيتا 
وحســن، ويأتي راج من دبي حلضور عزاء 
والده الذي يحرق أمام انظاره ليتحول الى 
رماد وفي ذلك فلســفة اخرى سيعرفها 
املتلقي عند متابعة االحــداث، وبعد أن 
يجد حســن أن حياته في الهند وصلت 
الى طريق مسدود يعود الى دبي، ويتعرف 
على فريدة ويتزوجهــا، وحتصل مفاجآت 
داخل مبنى السرد أتركها للمتلقي، ومن 
حسن  يســتمع  البحتة  الصدفة  خالل 
الى مكاملة فريدة مــع الطبيب املعالج 
حلالته، فيكتشــف أن أيامه معدودة في 

احلياة وأنه مهدد باملوت
)أجهشــت فريدة بالبــكاء وكان نحيباً 
أجزم أنه وصل اجليران وال أدرى أي شــعور 
انتابني وكلي أرجتف وال أعرف ماذا افعل 
ففتحــت الباب بهدوء وهربت وانا ال أدرى 
ممَ هربت وال الى أين! وانا ادور في الشوارع 
كنــت بدوامة هــل احلديــث كان عني؟ 
بالتأكيــد ال، ففقدان الوزن والشــهية 
ليس اال بســبب ما مررُت به وهذا التعب 
كما دوماً اصر انه بسبب فقداني لنصف 
رئتي اليمنى، اجتهت الى الشــركة حيث 
وال  ينتظرني فدخلــت مرعوباً  بيتر  كان 
حظ بيتر مابي، فراح يستفسر وأنا أصر 

أنه يتحدث الى إنسان ميت( ص 177 
وهكذا يجد حســن نفسه مضطراً الى 
أن يعود الى وطنه العراق، ويقضي البقية 
الباقية من حياته على تربته وبني ناسه 

واحبابه: 
)ودعــت أحالمي وما آلت اليه تلك اآلمال 
انذا  الكبيــرة اعلنت استســالمي وها 
أقف في الطابــور ورغم اني كنت احمل 
العدم بني جنباتي وكنت خيطاً من دخان 
ستذروه الرياح في احملطة القادمة لكني 
كنــت حريصاً مع آخر رحلــة أبحث في 

الوجوه عن أحد يكمل لكم احلكاية( 
وتنتهي رحلة حسن بالعودة الى الوطن 
بعــد أن خضنا غمار االحداث بإســلوب 
روائي متقــن، وكنا مع حســن في دبي 
والهند نعود الى العراق ثانية بإنتظار من 

يكمل احلكاية. 

من إصدارات دار سطور للنشر والتوزيع 
– بغداد – شارع املتنبي لعام 2019 

يوسف عبود جويعد
 

يغلــق الروائي عبد اهلل صالــح اجلبوري، 
جميــع األبــواب التي تودي الــى معرفة 
تفاصيل عن حياته، أو سيرته الشخصية 
أو االدبيــة، أو االجتماعية، أو االقتصادية، 
روايته  لوجه، مــع أحداث  ليضعنا وجهاً 
) ســأروي لكــم احلكايــة( دون أن جند أي 
مدخل ميكــن أن يفضي بنــا الى معرفة 
حملات عن حيــاة الروائي، األمر الذي يجعل 
املتلقي مضطر الــى متابعة أحداث هذا 
النــص، دون أن يلتفــت الى ســواه، وقد 
كتبت بلغة ســردية اعتمد فيها الروائي 
الى أن يقــوم بطل هذا النص )حســن( 
بإدارة دفة األحداث التي تكونت وتشكلت 
احلياة  دورة  وانصهرت، من خالل  وتفاعلت 
التي عاشــها، ونكتشــف بهــذه اللغة 
الســردية صوتني متداخلــني، االول الذي 
يتمثل بحسن الذي يطلعنا على تفاصيل 
تلك احلكاية، والذي ينبع من روح الســارد 
ذاته والتي تكــون فيه تلك احلكاية نابعة 
من كل املؤثــرات الروحية التي تســكن 
أعماقه وحتيل احلكاية الى لغة فلسفية 
تنقــل لنا معلومــات هي أشــبه بتلك 
وتتالعب  وتتوهج  التي تشــتعل  النيرات 
أســنتها راقصة في ثنايــا النص، عندما 
يزودهــا باحلطب الذي يضمــن دميومتها 
واســتمرارها، والثاني هــو انعكاس تلك 
الســارد،  ذات  على  وتداعياتها  احلكايــة 
ومن هنا ينطلق النص في مبناه السردي 
بإيقــاع ثقيل مييل الى الهــدوء والرصانة 
ولغــة احلكاية التي يريدهــا أن تصل الى 
ل االنسيابية  املتلقي، وهذا اإليقاع شــكّ
املتصلــة التي دامت حتى انتهاء احلكاية، 
ليحقق في ذلك االستخدام االمثل لهذه 
االداة املهمة، كما هو شــأنه في االدوات 
التي تســتخدم في فن صناعــة الرواية، 
من أجل أن يحقــق العملية التوازنية بني 
الروائي- النص- املتلقــي، ويكون املتلقي 
مهيأ خلوض غمار رحلته في غابة مجريات 
اإلحداث التي بدت شــائكة ومتشــعبة 
ومتنوعة، بــني الظلمــة القامتة، وظالل 
وصباحات مشــرقة  وهناك،  هنا  متناثرة 
ندية، واخرى يحوم فيها شبح املوت، حيث 
نكون مع حســن وهو يحاول أن يتخلص 
من هول األحداث التي أملت به في العراق 

مع الحكاية في.. سأروي لكم الحكاية

ترجمة طارق الجبر
 

عندما نتكّلم عــن إي إي كومينغز، فنحن 
نتكّلم عن شــاعٍر ورّســاٍم وكاتٍب ومؤّلٍف 
أميركــّي، يُعّد ِمن أحِد أهّم أعالِم الِشــعر 

األميركّي في القرن العشرين.
ارتبَط اسم الشاِعر كومينغز بالِشعر احلّر 
احلديث، حيــًث امتّدت لُعبــة اصطالحاتِِه 
اللُغوّية وتطويِعِه للغِة اإلنكليزّية احلديثة 
إلــى أن تطاَل قصائُدُه األحــرَف اإلنكليزّية 
الكبيــرة في بدايات األســُطر الِشــعرّية، 
وحتويلها إلى أحرف صغيــرة عادّية كتتّمِة 
حــروف اجلملة، في ُمحاولــة منُه للقضاء 
على أّي َمْعلٍَم يدّل على اخلطابِة في النّص 

الِشعرّي.
ونلحُظ في لُغِة كومينغز الِشعرّية انفالتاً 
ِحّسّياً جميالً وُمتفّرداً، إلى جانِب انفالتِِه عن 
التقاليِد اللُغوّية وســعيِه لَِشْعرَنة الكالم 
اليومّي. وفي هذه القصيدِة الطفولّيِة ذات 

الرؤّيِة للحّب والبســيطِة لُغوّياً من حيُث 
تراكيب اجلُمل واملُصطلحات، نقرأ الطفَل 
ورؤاُه  البدائّية  أحاسيِســِه  في  الشــاِعرَ 

النقّيِة ِمن كّل خلٍل لغويٍّ أو معنوّي.
أحمُل قلَبك

أحمُل قلَبِك معي )أحملُُه في قلبي(
ال أكوُن بدونِِه »أينما أذهُب، معي تذهبني؛
                  وُكلُّ ما أفعلُُه – أنا بنفسي –

                  أنِت/غاليتي
                  َمن تفعلني«

ال أخاُف ِمن القدرْ
ألّنِك، يا ُحلوتي، قدري

ولسُت أطلُب ِمن بشرْ
ألّنِك، يا جميلتي، عاملي وحقيقتي

وأنِت هي التي
ما عناُه وما َسيعنيِه القمرْ

وأنِت هي
ُكلُّ ما شمُس احلياِة بِه تُغّني

هاِك أعمَق األسرارِ ِمّني
وال تظّني أّنني

قد ُقلُتُه ِمن قبِل هذا إلى أحد

هو جذرُ اجلذورِ وأصُل األصول
سماٌء للسماِء وَشْجرٌة تُدعى احلياة

أعلى ِمّا ترجتي الروُح تنمو
وأسمى ِمّا العقُل يُخفي...

هو ِسرُّ الوجودِ الذي
يُبقي النجوَم بأفالِكها:

أنا أحمُل قلَبِك )أحملُُه في قلبي(..

*جديُر بالذكرِ أن كومينغــز الذي ُولَِد عام 
1894 فــي أميركا لوالديِن ِمــن الطائفِة 
التوحيدّيِة املســيحّية، التي تؤمُن بوحدِة 
اإلله وليــَس بثالوثِه، تلّقــى تعليَمُه في 
جامعــة هارفارد التــي درَس فيها الفنون 

وتخّرج منها بدرجِة املاجستير عام 1916.
أّما عن عالقِة كومينغز بالِشــعر، فقد بدأ 
بالكتابــِة ُمنُذ أن كاَن في ســّن الثامنة، 
وحّتى ســنواِت احلرِب العاملّيِة األولى التي 
ســيَق فيها للخدمة في فرنسا، وثّم في 
سنواتِِه األخيرِة التي قضاها في الترحال، 
إلــى أن وافتُه املنّية بســكتٍة دماغّية في 

والية نيو هامِشر عام 1962.

للنشــر  »العائدون  دار  إصــدارات  ضمن 
حديثاً  صدرت  األردن(،  )عّمــان/  والتوزيع« 
للشــاعر الســوري كمــال جمــال بك 
وحملت  السادسة،  الشعرية  مجموعته 
لوع وهذه قصيدتي«،  عنوان »ِجْســُر الضُّ
وهي تأتي بعد غياب الشــاعر عن النشر 
ما يقارب عشــرين عاماً، بعد مجموعته 
»مرثية الُفرات العتيق« الصادرة في العام 
 102 2000. وجاءت »جسر الضلوع..« في 
صفحة، متضمنة إحدى وأربعني قصيدة، 
يتداخل فيهــا اخلاص والعام بعد الكارثة 
املــكان والضحايا  الســورية، ويحضــر 
والذكريــات جزءاً أساســياً في نســيج 
قصائد اجملموعة. وما بني شام وفرات يفرد 
الشاعر جناحي احلب والغناء على كامل 

األجزاء املنكوبة ويعلو فوق أوجاعها.
وحتــت عنوان »طيــور األلم من ســكان 
القلــب«، فــإن الشــاعر ابــن مدينــة 
البوكمال/ دير الّزور )مواليد 1964(، ودارس 
واملقيم في  االجتماع،  الفلســفة وعلم 
يُهدي مجموعته هذه  أن  السويد، يختار 
إلى »َشــاِش الــرُّوح، رحمــي الثمانينّي، 
وبيــِت اللجوِء في َمْنَفاَي أُّمي احلّجة مرمي 
اخلليل؛ ورفيقَتــي الُعْمرِ اجلميل والرَّحيِل 
الكرمي  األديبتني بدور عبد  املُّر اإلعالمّيتني 

ومَلا اخلضراء. والدكتورين الرش ألبينسون 
يبني في  وشارلوت ساندين، وأَْهلِِهْم الطَّ

ويد«. السُّ

وفي مطلع اجملموعة، وفي عنوان »فاحتة« 
نقرأ:

أسابق املوت محموماً على أمل/

أن أستفيق غداً حّراً من اجلسد

ال تستدمي حياة الطير في قفص

أضالعه تكتم األنفاس في الكبد.

وبعــد الفاحتة، نقرأ »صباح األَمل«، وهي 
»َصَباُحِك  شــعرّيني  ســطرين  محض 
احلُبُّ  يَُجّملَُنــا  الُفــرَاِت/  وََعْذُب  َشــاٌم 
ِفــْي النَّائَِباِت«، ثّم نلج إلى بيت شــعر 

اجملموعة، فنقرأ من »جسر الضلوع«:
َصَباُح الَغَوالِْي

ُعُيوُن الَّلَيالِْي

َصَباُح ُسُنونُوَّتنَْي

َعلَْى ِحْنَطِة احلَْقِل رَاِقَصَتنْي

لََها بَْهجُة املُْقلَتنْي

َكلُؤلؤتنَْيِ بَِطْيِف ابِتَساَمْه.

تســود اجملموعة روح احلــّب واحلياة، من 
جهــة، ورهبــة احلرب واملــوت من جهة 

مقابلة، فنقرأ:   

َقالِت األَنَْساُم للَعاشِق..

- ِفْي احلَرِْب َكَما ِفْي احلُّب -

يا َعابُِر أَدَْمَنا الرَّحْيال.

ويخوض الشــاعر في املكان الســورّي 
عمومــاً، والدمشــقّي خصوصــاً، وفي 

دمشق القدمية بتفاصيلها املألوفة.

التصوير  ووســائل  أســاليب  وتتنــوع 
والتشبيه، كما تتعدد بحور »التفعيلة« 
التي يكتب الشاعر بها قصائده، بل إنه 
يلجأ إلى »كان يا ما كان«، ليحكي على 

طريقة السارد والراوي، فنقرأ مثالً:

 ِفْي احلَِكايَاِت ُعُيوٌن وََقَنادِيُْل

وَلَْيٌل - ِفْي الّشَتاَءاِت - َطِويٌْل

ِفْي احلَِكايَاِت َمرَايَا

َخاْن. من باِلدٍ تََتوارَْى َخلَْف أَْسرَاِب الدُّ

وبكثير من احلب والدهشة يكتب الشعر 
و«القصيدة  القصيــدة«  »الوطــن  عن 

الوطن«، فنقرأ من »وطن القصيدة«:

 أُريُد أَْن أَنَاَم يا أبي

في وََطِن الَقِصيَدْه

َقِصْيَدتي

- ِمثلِْي أَنَا -

ِفْي وَْحْشِة املَْنَفى ُهَنا 

نَازَِفٌة وَِحْيَدْه!

 وعلى الغالف األخيــر للمجموعة نقرأ 
من قصيدة »مَلْلََم الّريَش و.. طار«:

أُّمٌة ُمحتلٌَّة أنِْت..

ارِ.. وقلبي َطائٌِر ِمْن ِقَطِع الَفخَّ

َمْن يَْجَمُعَها في ُعلْبِة التلويِن للّذكرى..

فللّذكرى ُحُقْوُق اجلَارِ؟

َمْن يَْغِسلَُها ِمْن َغْبرَِة األْمَطارِ..

ِم.. اٍة ِمَن الدَّ في أْكياس ألباٍن ُمصفَّ

اِت  للَجدَّ الّسرّي  للَمْطَبِخ  يُرِسلََها  لكي 
في ُصْنُدوِق َغارْ؟

صدرت للشاعر قبل هذه اجملموعة، ثالث 
العرب،  الكتــاب  احتاد  عــن  مجموعات 
دمشــق، وهي »فصول ألحــالم الفرات« 
و«مرثية   1994 الرماد«  1992، »ســنابل 
الفرات العتيــق« 2000، فيما صدرت له 
الثقافة- دمشــق  وزارة  مجموعتان في 
 ،1995 القلــب«  وهما »بعــد منتصف 

و«فاحتة التكوين« 1996.

قصيدة وشاعر.. إي إي كومينغز واللغة الطوعية البسيطة

لوع وهذه قصيدتي« »جسر الضُّ

هكذا يحقق الروائي انتقاله 
موفقة في مسيرة المبنى 

السردي، وقد جاءت ضمن السياق 
الفني لحركة السرد، فقد إفل 

هذا النشاط في العمل وأحس 
بطل هذا النص بأنه يعيش بنصف 

رئة، وعليه اإلنتباه لصحته، وتلك 
المتغيرات جعلت الروائي يتنقل 

بين الصوتين السارد بطل هذا 
النص وهو يروي لنا الحكاية من 

داخلها
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بيع مزهرية إمبراطورية نادرة بـ 600 ألف 
دوالر

تفاجأ بريطاني أن املزهرية التي اشــتراها بدوالر واحد، تبلغ 
قيمتها احلقيقية نحو600 ألف دوالر.

واكتشــف البريطاني احملظوظ الذي لم يُكشف عن اسمه، 
أن املزهرية التي اشتراها من متجر في مدينة »رتفوردشاير« 
البريطانية، بدوالر واحد، تعــود إلمبراطور صيني من القرن 

الثامن عشر.
ووفًقا لصحيفة »ديلي ميــل« البريطانية، عرض البريطاني 
املزهريــة التي اشــتراها على موقع »إي بــاي« اإللكتروني، 
وتفاجأ بأنها أشعلت حرب ُمزايدة غير متوقعة عندما الحظ 
بعض املشــترين أنها تعــود لإلمبراطور الصيني »تشــيان 

لونغ«.
وفي نهاية املطاف بِيعت املزهرية بـ 475 ألف دوالر، وأوصلت 
الرســوم اإلضافية املبلغ اإلجمالي إلى 600 ألف دوالر، أي 6 

أضعاف تقدير ما قبل البيع.
وأكد البائع أنه »لم يكن مدرًكا للقيمة احلقيقية للمزهرية 
الصفــراء األنيقة، حتى بدأ يتلقى العروض«، وعندها أخذها 
إلى املتخصصني في مركــز »Swifts Fine Arteers« مدينة 
»إيســيكس«، والذين أخبــروه أنها من اآلثــار اإلمبراطورية 
الصينية وصنعت خصيًصا لإلمبراطور تشــيان لونغ، الذي 

حكم الصني من 1735 إلى 1796.
وكشــف اخلبراء، أن املزهرية حتمل رمز الوردة اخلاص بعائلة 
اإلمبراطور تشــيان لونغ، والذي يعنــي أنها ُصممت لتزيني 
أحد قصور اإلمبراطور، وهي منقوشة بقصيدة إمبراطورية 
تشيد بالبخور، وختمني باللون األحمر ُكتب عليهما »تشيان 

لونغ تشن هان« أو »عالمة اإلمبراطور تشيان لونغ«.
وُصممــت املزهرية لُتثبــت على جدار بظهرها املســطح 
ومقدمتها املزينة باألشــكال النباتية، كما مت طالؤها باللون 

األصفر اخملصص لإلمبراطور.
وقال البائع، الذي لم يرغب في الكشف عن هويته، إنه »كان 
ســعيًدا للغاية بنتيجة املزاد، وإنه سينفق املال على تأمني 

مستقبل ابنته البالغة من العمر 3 سنوات«.

كارثة بسبب وشاح 
لم تكــن تتوقع امرأة فرنســية أن جتد نفســها في ورطة 
كلفتها حياتها، بينما كانت حتضر قالباً من احللويات البنها 

في مطبخ املنزل.
فقد توفيت ربة منزل فرنسية، األحد، بعد أن علق وشاحها 
في خالط كهربائي في أثناء قيامها بتحضير حلويات البنها.
وأفادت فرق اإلســعاف والشــرطة أن امرأة، تبلغ من العمر 
58 عامــاً، توفيت اختناقاً عندما علق وشــاحها في اخلالط 

الكهربائي.
وأوضحت الشرطة أن املرأة اخلمسينية كانت تعد احللويات 
مع ابنها عندما وقعت احلادثة املؤســفة، مشيرة إلى أن ابن 
الضحيــة، البالغ من العمر 15 عامــا، كان إلى جانبها في 

الشقة عند وقوع احلادث، بحسب »فرانس برس«.
وقالت الشرطة إن االبن سارع إلى االتصال بالشرطة صباح 

األحد طلبا للنجدة واملساعدة.
وبناء على نصائح فرق اإلســعاف ســارع ابن الضحية إلى 
قطع التيار الكهربائي عن اخلالط، ومزق الوشاح الذي كانت 

تضعه والدته، على وفق ما أوضحت املصادر نفسها.
وعندما وصل فريق اإلســعاف إلى الشقة، حاول املسعفون 
انعاش الســيدة، التي لم يكشــف عن هويتهــا أو مكان 

إقامتها، لكن من دون جدوى.

ملونشريط

بغداد - ظفار اسماعيل: 

االمكانيــات  مــن  بالرغــم 
املتواضعة  ،واخلبرات  البسيطة 
،اجنز الثوار جناحات هائلة ،عجزت 
عنها وزارات الدولة لوقت طويل ، 
بتفانيهم واخالصهم وقدرتهم  
ازاحــت عنهــا ثورتهم  التــي 
الغبــار اثبتــوا بانهم شــباب 
قــادرون على فعل املســتحيل، 
كاقامــة املهرجانــات واعــادة 
الكهربــاء ،للمبانــي ،وتنظيم 
الســير، وضبط خط املواصالت 
ونقــل احملتجــني من ســاحات 
التظاهر واليهــا مجاناً ،وبقدرة 
تنظيمية هائلة عبرت عن قدرة 
اداء الكثير  العراقي  على  الفرد 
الدولة  تكلف  التــي  املهام  من 
مبالغ طائلة  بكلف بســيطة 

وبتنظيم اعلى .

سمبوزيوم لرسوم االطفال 
منظمه   ، جميلــه  خيمه  حتت 
االطفال  العــاب  فيها  تناثرت   ،
وموسيقى   ، وكراســات  والوان 
وفراشــات معلقة على اخليمة 
املســاندين  االطفــال  جتمــع 
، بعيداً  للثورة واملشاركني فيها 
عن اصــوات العنــف وصرخات 
القنابــل  ،واخطــار  املصابــني 
،ليحفــر  للدمــوع   املســيلة 
هذا اليــوم ذكرى لــن تزول من 
مخيلتهم سيحكونها قصصاً 
الطفالهــم ويقصــون عليهم 
كيف انهم ذات يــوم كانوا مع 
ابطال الثورة جنباً الى جنب وان 

الظلم مهما طال لن يدوم .

االنوار تضئ املطعم التركي 
 حتول مبنى شــبه مهجورقرب 
ســاحه التحرير التــي يتجمع  
فيهــا احملتجــون  الــى رمز من 
رموز احلراك الشــعبي في ثورتة 
،اذ  املتواصلــة ضــد الفســاد 
ان لهــذا املبنى  تاريخــاً حافالً  
واالحتجاجات  العنــف  باحداث 
، وكثيــراً ما تنافس  في العراق 

للفوز  االمنية   والقوى  احملتجون 
بهذا املكان   نظراً ملوقعه املهم 
،الذي يشــرف مــن جهة  على 
ســاحة التظاهر حيث يسمح 
العالــي باالطالل على  ارتفاعه 
مجمع اجلسر واملنطقة اخلضراء 
في  العراقية  احلكومــة  مقــر 

اجلهة الثانية . 
فــي  اختاراملشــاركون 
االحتماء   ، االخيرة  االحتجاجات 
بجدرانــه وطوابقــه الفارغــة 
معتلني سطح بنايته  محتمني 
به من الدخان املســيل للدموع 

والرصاص املطاطي او احلي.
هذا املكان يتألف من 14 طابقاً 
مت انشاؤه في عام  1983 ، ،سمي 
باملطعــم التركي  على اســم 
مطعم كبير في اعلى طوابقه 

متيز بشــرفاته الواســعه التي 
تطل على مدينة بغداد 

 اول حادثــة عنــف يشــهدها 
املبنى هــي  : تعرضه  للقصف 
اخلليج  حــرب  في  االميريكــي 
الثانيــه عــام 1991 لتؤثر على 
املبنى وبالرغم من  ذلك  هيكل 
من طوابقه  بعض  استعمال  مت 
في اواخر التسعينيات لتشغله 
هيئة الرياضة والشــباب الحقاً 

في عام 2001. 
عام  اخرى  مــرة  املكان  وقصف 
2003 فــي معركــة ســقوط 
نظام البعث املباد حيث وجهت  
القذائف   االميركيــة  القــوات 
للقضــاء علــى مجموعة من 
املســلحني التابعــني لنظــام 

البعث.

اما في الوقت احلاضر فقد اتخذ 
املتظاهرون  السلميون من هذا 
املبنى مركزاً ســتراتيجياً لهم 
تســابقوأ مع رجال االمن طوياًل 
للحصول عليه،  ليستقروا فيه 
،ويتخذونه مبيتاً لهم ويشرعون 
بانارته ،واعادة الكهرباء واالضاءة 
لطوابقة ، وانشاء خط متواصل 
)الســتوتات   لســير ســائقي 
جنوم الثورة (، بشــكل  ســلس 
اتعليمات  ومنظم  بينما تنشر 
جدرانــه   علــى  والتوصيــات 
عــن طريــق طباعــة الالفتات 
واملنشورات  املتضمنة توصيات 
وارشادات  للمشاركني  اخالقية 
طبيــة لضمــان ســالمتهم ، 
بينما حتول جزء من   ، وتعليقها 
الطابق الرابع عشــر الى مركز 

طبي لعــالج املصابني ، وبجانب 
هذا يســتمر العمل على اعاده 
تأهيل الطوابق االخرى عن طريق 
الكهربائيه  الطاقــه  توصيــل 
وتنظيفهــا  اجلــدران  وصبــغ 
اكبر  عــدد  الحتواء  وتأهيلهــا 
من املتظاهريــن وبرغم االعداد 
املتزاحمــة على دخول  الكبيره 
هــذا املبنى يالحــظ التنظيم 
الكبيرلتسهيل الدخول واخلروج 
منــه واليــه  ، حيث تشــرف 
مجموعة مــن املتظاهرين على 

جناح العملية  .

التآخي واختفاء ظاهرة 
التحرش

حتــى هذه اللحظة لم تؤشــر 
أي حادثــة حتــرش بالفتيات بني 

احملتجــني كمــا تضمــن تقرير 
اصدرته منظمة حقوق االنسان 
فــي العراق ، بــل على العكس 
من ذلــك يعمل كال اجلنســني 
بتفان كبيــر وروح تاخي متفرده 
وتــكاد تكون هذه املــرة االولى  
من  شــباب  فيها  يجتمع  التي 
كال اجلنسني في العراق من دون 
تسجيل حادثة حترش واحدة من 

اي نوع كانت .
سائقو سيارات التكتك يقومون 
من  مجانــاً  احملتجني  بايصــال 
والــى ســاحات التظاهر برغم 
لكســب   املاســة  حاجتهــم 

معيشة يومهم .
املتظاهــرون ممن يقــدرون على 
التبرع يتبرعون ملساعدة االخرين 
عن طريق انشــاء صندوق جلمع 

التبرعات النقدية .
النــوع االخر مــن التبرعات هو 
فتح اجملال امــام اجلميع للتبرع 

باملواد الطبية والغذائية 
لطبخ  خيــم خاصــة  انشــاء 
املوجودين  على  وتوزيعه  الطعام 

في ساحة التظاهر .
بطباعة  املطابع  اصحــاب  تبرع 
صور الشهداء الفردية واجلماعية 
وتعليقهــا في الســاحة وعلى 

سطح مبنى املطعم التركي .  
انتشــار الرســامني فــي ارجاء 
االحداث  هذه  لتوثيق  الســاحة 
التاريخية واعادة ترميم وتصليح 
النصــب واجلداريــات القريبــة 
كترميم وجتديــد جدارية الفنان 
العراقــي فائق حســن )جدارية 

العمال (.
دور فعال لشــابات العراق  متثل 
في الرعايــة الطبية للمصابني 
البســيطة  احملاليــل  وجتهيــز 
لتنظيف العــني من اثار الغازات 
،عــن طريق  للدمــع  املســبلة 
خلط  مســحوق الصــودا باملاء 
املقطر، وغســل عيون املصابني 
بهــذا احمللــول اخملفف مــن الم 
حرقة العني ، عزف املوســيقيات 
الشابات النشودة موطني وسط 
احلشــود احملتجة والتي أسهمت 

بتأجيج املشاعر الوطنية . 

شباب يفعلون المستحيل       

تحديات اجتازها المتظاهرون اثبتت تفوقهم
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القوسالعقربالعذراء

مهنياً: توقعاتك واحملاذير التي كنت تخشاها، 
يبدو أنها ستواجهك في األيام املقبلة لكّنك 
تتخطى املرحلة بأقّل ضرر ممكن عاطفياً: كن 
متســامحا مع احلبيب النــه يحبك اكثر مما 

تتمنى او تتوقع.

مهنيــاً: لهذا اليــوم التأثيــر اإليجابي في 
أوضاعك املالية أو يتحدث عن تغييرات حتصل 
في هذا اإلطار ولوعلى املدى البعيد عاطفياً: 
حتاول أن جتد احللول للمشكالت بدون تشّنج 

النه يزيد الطني بّله.

مهنياً: تتواصل بشــكل أليــف مع اآلخرين 
وتنّفــذ رغباتك، أو تتلقى ما يســعدك من 
وأخبار عاطفياً: ال حتاسب احلبيب  معلومات 
علــى كل كالمه فتصرفاتــك معه لم تكن 

أفضل في املدة األخيرة.

مهنياً: تتلقى األجوبــة التي طاملا انتظرتها 
وحتصل علــى فرصة ثمينــة الظهار كفاءة 
وجدارة عاطفيــاً: بعض االنفعاالت واملواقف 
الســلبّية تفســد األجواء اجلميلــة وتثير 

احلساسيات بينك وبني الشريك.

مهنيــاً: تتفق مع جماعــات جديدة وترتبط 
بصداقات مهمة، محبة الزمــالء تزداد يوماً 
بعد يوم، والفضل طريقــة معاجلتك األمور 
بصدق وشفافية عاطفياً: تعرف جيداً كيف 

تنال إعجاب احلبيب وتثيره بجاذبيتك.

مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم بعض التأني 
في الكالم والشرح الواضح واملقنع عاطفياً: 
جتد ســهولة في التعامل مــع حبيبك كما 
تلقى منــه كل الدعم املعنــوي .. تنتظرك 

مفاجأة حلوة تخص عالقتكما.

مهنياً: احلظــوظ تتراجع عــن دعمك، بعد 
مراحل طــوال من األبواب املفتوحة، وتخضع 
لضغــط كبيــر وتواجــه بعــض العراقيل 
عاطفياً: تكثر املساعي لتمتني أواصر العالقة 

واملصاحلة، من خالل لقاءات رومانسية.

مهنياً: يخفف هذا اليــوم النمط ويجعلك 
الواجبات  اآلخرين في بعــض  علــى  متّكالً 
واملســؤوليات عاطفياً: تشعر بالغبطة في 
هــذا اليوم وتهتم باحلبيــب او يخفق قلبك 

وتسمع كلمات اإلعجاب واحلب.

مهنيــاً: قد تضطــر إلى االهتمام بشــؤون 
تشغلك عن املشاريع اجلديدة، أو رمبا تصطدم 
بأحد الزمالء، مــا يولد جواً قامتــاً عاطفياً: 
األجواء ال تساعدك اليوم على التعاطي مع 

الشريك كما هي العادة.

مهنيــاً: يوّفر لك هذا اليــوم صداقات حلوة 
ولقاءات وتغييراً يطــرأ ويدعوك إلى اجملازفة 
فتقدم بال خوف عاطفياً: عالقتك العاطفية 
تكون مميزة، السفر مع الشريك مشروعكما 

املفضل لتجديد شهر العسل.

مهنياً: حضورك الالفت وشخصيتك القوية 
يسهمان في تعزيز موقفك بني زمالء العمل، 
فحاول االســتفادة من ذلك قدر املســتطاع 
عاطفياً: أنت مدعو الى االهتمام بالشــريك 

وجتّنب النزاعات والدعاوى القضائية.
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مهنيا: تشعر بالقّوة على مواجهة الظروف 
بإرادة قوّية حيوية عظيمة  الطارئة وتتمّتع 
تؤّهلــك للمنافســة والنجــاح والتفــّوق 
عاطفياً: باإلمكان حماية اســتقرار العالقة 

شرط التعاطي مع الظروف واملستجّدات.

معلومة 

متابعة الصباح الجديد :

بريطانيا،  الثانية، ملكة  إليزابيث  امللكة  تشارك 
ومجموعــة من كبــار أعضاء األســرة املالكة 
والسياســيني وزعمــاء األحــزاب الكبــرى في 
االحتفال السنوي الذي يقام إلحياء ذكرى ضحايا 
احلروب املتعاقبــة التي خاضتهــا، والذي يتميز 

بزهرة »اخلشخاش« احلمراء.
وتكرم امللكة إليزابيــث الثانية، خالل االحتفال، 
مجموعة من قدامى احملاربني الذين خدموا اجليش 

البريطاني خالل حروب بريطانيا.
ومبوجب التقاليد املتوارثة تقف بريطانيا بالكامل 
دقيقتي صمت حداداً على هؤالء الضحايا، ويضع 
البريطانيون، مبن فيهم عامة الناس، زهرة حمراء 

تزين مالبسهم.
هــذه الزهــرة احلمراء هــي زهرة اخلشــخاش، 
وتعرف كذلك باســم زهرة »شــقائق النعمان«، 

.Poppy Flower »وباإلجنليزية »بوبي فالور
ويعــد يوم احلادي عشــر من شــهر نوفمبر من 
كل عام، ومنذ نهاية احلــرب العاملية األولى، يوم 
لالحتفال بذكرى اجلنــود الذين ضحوا بحياتهم 
وســقطوا تأدية لواجبهم، وفي مثل هذا اليوم 

عام 1918، وقعت الهدنة بني أملانيا واحللفاء.
وفي هــذا اليوم تنظم بريطانيــا ودول أخرى في 
العالم احتفاالت وطنيــة لتخليد ذكرى اجلندي 
الذي ســقط خالل املعــارك وبقيــت رفاته في 
ســاحات القتال والــذي يعرف باســم »اجلندي 

اجملهول«.
ووفقاً ملوقع وزارة اخلارجيــة البريطانية، فإن هذا 
اليوم يعرف أيضا بيوم »زهرة اخلشخاش«، بسبب 
القصيدة املشــهورة »في حقــول فالندرز« التي 
ترثي اجلنود الذين قتلوا وتذكر منو زهرة اخلشخاش 

في حقول املعارك التي سقط فيها القتلى.
األولى، كتــب اجلندي  العامليــة  وإبــان احلــرب 
والطبيب الكنــدي قصيدة »في حقول فالندرز«، 
ووردت كلمة »زهرة اخلشــخاش« عدة مرات في 

القصيدة.
وبفضــل اجلندي الطبيب في القــوات الكندية، 
أصبحت زهرة اخلشــخاش احلمراء، رسمياً، ترمز 
للجنود الذين ســقطوا في احلرب وبالتالي رمزاً 

ليوم الذكرى.
ومنذ ذلــك احلني أيضا، صارت زهرة اخلشــخاش 
احلمــراء الصناعية )من الــورق أو احلرير( تباع في 
حمالت تبدأ فــي يوم اجلمعة األخير من شــهر 
أكتوبر مــن كل عام، ويرصد ريــع هذه احلمالت 

لصالح احملاربني القدامى وأسرهم.
وتقليديــاً، تعلق زهرة اخلشــخاش احلمراء على 
الصدر، بدءاً من تاريخ توزيعها وحتى يوم الذكرى، 
اذ يتــم تعليقها على اجلانب األيســر وأقرب ما 
يكون إلى القلب، علــى أن يتم نزعها مع انتهاء 

يوم الذكرى.
وبلغت أهمية هــذه الزهرة لدرجة إقامة مصنع 
في بريطانيا، فــي العــام 1922، لصناعة زهرة 
اخلشــخاش، ومت توظيــف اجلنود الذيــن أصيبوا 

بإعاقات في احلرب للعمل فيه.
الغايــة من هــذا التقليد إحياء ذكــرى ضحايا 
اجليش البريطاني في احلــرب العاملية األولى كل 
عام في هذا الوقت حتديداً في بداية شهر نوفمبر 

»اخلشخاش« في مالعب إجنلترا.
بــدأت فكرة يــوم الذكــرى عــام 1919، بطلب 
من ملك إجنلتــرا جورج اخلامــس عندما طالب 
بتخصيص يوم يتذكر فيه الشــعب البريطاني 

ضحايا احلرب العاملية االولى.
وفي ذلك الوقت قال جورج اخلامس »إنني مقتنع 
أن الرعايــا فــي جميــع مناطــق اإلمبراطورية 
)البريطانيــة( يتمنون بحرارة أن يســتمر تذكر 
جميع الذين ضحــوا بأرواحهم جلعل هذه احلرية 

ممكنة التحقيق«.

قصة الزهرة الحمراء التي يضعها البريطانيون على صدورهم؟

بغداد صباحًا »عدسة: زياد متي«لقطة
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حاوره ـ سمير خليل:

برغم صعوبــة العمل بتحكيم 
مباريات كرة القدم على مستوى 
االحتراف والهواية اال ان ســمير 
مهنا قرر ان يخوض هذه التجربة 
بشــجاعة وعلى مدى ســنوات 
املباريات  العديد مــن  ادار  كثيرة 
علــى الصعد احملليــة والعربية 
والدوليــة حتــى حانت ســاعة 
على  صفارته  وتعليــق  االعتزال 
رف الذكريــات، ضيــف رياضــة 
»الصباح اجلديد« املشــرف على 
احلــكام واملباريــات واختبــارات 
الدولي  واحملاضر  واخلبيــر  احلكام 
في  الدكتــوراه  علــى  واحلاصل 
التربيــة الرياضية احلكم الدولي 
السابق ســمير مهنا يستعرض 
واقع التحكيم الكروي اليوم في 
هذا احلوار ويجيب على ســؤالنا 
؟  بخير  التحكيــم  »هــل  االول 
وهل ينــال احلكم العراقي حقه؟ 
فيجيب: فــي الوقت احلاضر؟كال 
الســباب  بخير  ليس  ،التحكيم 
عديدة منها التغييرات واملشاكل 
التــي تعصف باالحتــاد العراقي 
لكرة القدم، جلنة احلكام املركزية 
احتاد  قــرارت   ، الالعبني  ،ثقافــة 
الكرة على مســتوى التحكيم،  
كلها عوامل اثرت على مســيرة 
الصافرة واحلكم العراقي، احلكم 
العراقــي لــم يأخــذ حقه من 
اجلانبني املــادي واملعنوي رغم انه 
امللعب  داخل  احللقــات  اهم  من 
وهويتربــع علــى املســافة بني 
الالعبني واجلمهور، يدخل امللعب 
يتملكه اخلــوف ، يتاثر بالثقافة 
واملدربني  ،بالالعبــني  الرياضيــة 
واالداريــني » ويضيــف »بعــض 
االزمات املوجــودة في مجتمعنا 
ممكــن ان تؤثر على احلكام كذلك 

اســتقرار جلنة احلكام ،االهتمام 
بهم ، مع االسف اليوجد اهتمام 

جدي باحلكام ».

الكرويني  *كم عــدد حكامنــا 
؟وماهو دورجلنة احلكام املركزية 

في احتاد الكرة؟
»عــدد حكام الكرة فــي العراق 
(250( حكمــا منهم )16( حكما 
دوليا ،وبالنســبة للجنة احلكام 
ففــي احلقيقــة اليوجــد جلنة 
واحد  بل هناك شــخص  حكام 
هو طارق احمد وهو الذي يشرف 
التحكيمية  املهــام  توزيع  على 

ومتابعة احلكام«.

العراقي  *ماهو موقف احلكــم 
؟ومتى  اآلسيوي  املستوى  على 

نشــاهد احــد حكامنــا فــي 
نهائيات كأس العالم؟

»اوال ،على املســتوى اآلســيوي 
مبكانة  العراقي  يتمتع حكمنــا 
ممتــازة ويحتــل االولويــة ،لدينا 
حــكام ممتازين من نخبة آســيا 
مثــل: علــي صبــاح ومهنــد 
قاســم وحيــدر عبد احلســني 
وواثق مدلل وزيد ثامر ويوســف 
سعيد ويســجلون اعلى درجات 
اآلسيوي  املستوى  على  التقييم 
،هنــا جنــد حكمنــا مبســتوى 
النفســي  االســتقرار  من  عال 
عندمــا يكلف بواجب آســيوي 
الختالف املناخ التحكيمي ،وهذا 
االستقرار ينسحب على اجلانبني 
املادي واملعنوي بشكل كبيروهذا 
التكليف اآلسيوي يفيد حكمنا 

»بالنســبة  ويضيــف  كثيــرا« 
لغيابنــا عــن التحكيــم فــي 
فيعود  العاملي  املونديال  نهائيات 
خطوة  ،هناك  ايضا  لالســتقرار 
واآلسيوي  العاملي  التحكيم  بني 
،تسلســل في تكليف الواجبات 
الدوليــة يعتمد على اداء احلكام 
االداء لدى  وكلما يتصاعد هــذا 
احلكــم العراقــي يبدأصعــوده 
مبستوى البطوالت، اآلن بدأت هذه 
مثل  حكامنا  على  تظهر  البوادر 
علي صباح ومهند قاســم الذي 
يحصلــون على درجــات تقييم 
آسيوية  مباريات  الدارتهم  عالية 
مباريات  يقــودون  وهــم  مهمة 
ونهائيات  العالم  كأس  تصفيات 
يؤهلهــم  وهــذا  آســيا  كأس 
خلطوات اعلى لكن هذه اخلطوات 

تأخذ وقتــا وميكنني القول بثقة 
ان حكمنا العراقي مؤهل لقيادة 

مباريات كاس العالم«.

العراقي  حكمنــا  بني  *مقارنة 
كيــف   ، العاملــي  واحلكــم 
تراها؟وهل هنــاك حكم عاملي 

اوعربي يثير اهتمامك؟
مبستوى  يرتقون  »برأيي،حكامنا 
لذلك  ،الثقافة  بالقانــون  االملام 
حكمنا اليقل مستوى عن حكام 
العالم ماينقصه حســن االدارة 
واالســتقرار النفســي وفيمــا 
قيادته  يبدع خــالل  فهو  عداها 
للمباريات وخاصة خارج مالعبنا 
،حكمنــا شــجاع حــني تتوفر 
لــه االمكانيات وانا اشــعر بانه 
مظلــوم ، هنــاك نقطة مهمة 

ان االحتاد اآلســيوي يخضع  هي 
للعالقات في تقييم احلكام ايضا 
،بالنســبة  هنا  مانفتقده  وهذا 
والعامليــني  العــرب  للحــكام 
فاليوجد اليوم من يثير اهتمامي 
يثيرون  هناك حكام  كان  ،سابقا 

االهتمام ». 

احلكام  عــن مدرســة  *ومــاذا 
الصغار؟

»لالســف المنتلك اليوم مدرسة 
حتكيم  للصغار بسبب الظروف 
التــي منر بهــا، تعثــرات مادية 
باالضافة للوضع االمني الذي مر 
بنا رغم اننا كنا منتلك مدرســة 
للحــكام الصغار ســابقا وفي 
احلك الظروف الن االهتمام كان 
كبيرا بها عكس اليوم واخللل في 
ملعب االحتاد ،القاعدة واالهتمام 
اختصاص  انــاس  حتتــاج  بهــا 
موجودين  غيــر  وهؤالء  مؤهلني 

اليوم ضمن اهتمامات االحتاد ».

قمت  التي  املباريــات  *افضــل 
بادارتهــا على املســتوى احمللي 
اعتزلــت  ومتــى  واخلارجــي 

التحكيم ؟
» افضــل مبــاراة ادرتهــا على 
مباراة  هــي  اخلارجي  املســتوى 
ضمــن  واالمــارات  اليابــان 
التصفيــات املؤهلــة لنهائيات 
وعلى   2005 عــام  العالم  كأس 
ادرت مباريات  الصعيــد احمللــي 
املباريات  فــان  وبالتأكيد  كثيرة 
الكبيرة بني فرقنا املعروفة حتضر 
فــي الذاكــرة دومــا ».ويضيف 
 2005 عام  التحكيــم  »اعتزلت 
ايضا ،احلكــم الدولي يعتزل في 
سن 45 ســنة وميكن ان يستمر 
بعــد هذا العمر علــى الصعيد 
احمللي لكنني اعتزلت قبل ان ابلغ 

السن القانونية ».

الحكم العراقي شجاع ومؤهل لقيادة مباريات كأس العالم
الدولي السابق سمير مهنا :

تقرير

مهنا في مهمة سابقة سمير مهنا

مسعود ينتقد 
االتحاد العربي 

سلة الشباب تبدأ اليوم 
معسكرها في زاخو 

أندية الممتاز 
تسعى الستئناف 

مباريات الدوري

بغداد ـ الصباح الجديد:
قدم رئيس االحتاد املركزي لكرة القدم عبد 
اخلالق مسعود طلبا لالحتاد العربي بنقل 
مباراة الشرطة ونواذيبو املوريتاني في إياب 
ثمن نهائي بطولة كأس محمد السادس 
لألندية األبطال املقررة في 26 من الشهر 
اجلــاري إلى ملعــب فرانســو حريري في 

مدينة أربيل بدال من ملعب كربالء.
وقال مســعود في تصريحــات صحفية: 
»قدمنــا طلبا رســميا لالحتــاد العربي 
بنقــل املباراة إلى مدينــة أربيل وال يوجد 
مبرر لنقلها خارج العــراق خصوصا وأن 
املدينة مســتقرة ولم تشهد مظاهرات 

احتجاجية«.
وتابــع: »مبــاراة القوة اجلويــة ومولودية 
اجلزائر أقيمت في مدينة أربيل دون أي خرق 
أو مشــكلة تذكر ووســط أجواء مثالية 
واللقاء بنفس البطولة وبالتالي ال يوجد 
مبرر واضح لنقل املواجهة خارج العراق«.

العربي  باالحتــاد  املســابقات  وزاد: »جلنة 
الدولي لكرة  ليســت حتت مظلة االحتاد 
القــدم وفي حــال نقل األخيــر مباريات 
املنتخب العراقــي إلى خارج البالد فليس 
الشرطة«.وأشار  ذلك مع  تكرار  بالضرورة 
إلــى أن االحتــاد العراقي يصــر على حق 
األندية في خــوض مبارياتهــا وأنه على 
االحتاد العربي أن يسجل موقفا مساند له 
في هذا اجلانب.يشار إلى أن مباراة الذهاب 
في موريتانيا انتهت بفوز الشرطة بهدف 

من دون رد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يبدا اليوم الثالثاء منتخينا الشبابي بكرة 
السلة معســكره التدريبي الداخلي في 
مدينة زاخو أســتعداداً للمشــاركة في 
بطولة غربي آســيا لالعبني مواليد 2002 

املقررة ان تضيفها إيران الشهر املقبأل.
واملعسكر التدريبي في زاخو يستمر حتى 
22 من الشهر اجلاري، بعدها يعود الفريق 
إلى بغــداد الكمال ما تبقى من منهاجه، 
اذ يخــوض ما بــني 3 ـ 4 مباريات جتريبية 
مع األندية العراقية، ثم بعدها يغادر إلى 
طهران مطلع الشــهر املقبل.. واملنتخب 
يقوده املــدرب محمد النجار، يســاعده، 

جويتار محمد.
يشــار إلــى ان بطولة غربي آســيا التي 
تضيفها إيران املدة من 3 ولغاية 8 كانون 
»العراق  منتخبات  مبشاركة  املقبل،  األول 

ولبنان وسوريا واألردن وفلسطني وإيران«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
للضغط  املمتازة  الدرجة  أندية  تســعى 
علــى احتاد الكرة من أجــل إيجاد طريقة 
للحيلولة دون امتداد مسابقة الدوري إلى 

وقت متأخر من العام املقبل.
وقالت مصادر ان عدد من األندية ستجتمع 
مســاء أمس من أجل مناقشة الطريقة 
املثالية الســتئناف الــدوري دون االعتماد 
على نظام البطولة احلالية ألنها وفق تلك 
التأجيالت تعني أن البطولة ستســتمر 
إلى وقت متأخر مــن العام املقبل.وعبرت 
األندية عن استيائها من امتداد الدوري في 
كل موسم ألنه يرهق ميزانياتها ويتسبب 
فــي إهدار املــال، وبالتالــي فإنها تبحث 
عــن مخرج مثالي من هذه األزمة.يشــار 
إلى أن األنديــة العراقية عانت من امتداد 
مسابقة الدوري باملواسم السابقة لفترة 

طويلة تقارب العام.

العواصم ـ وكاالت:

غادر ليونيل ميسي، مدينة برشلونة، 
صبــاح أول أمس متجًها إلى باملا دي 
مايــوركا، لالنضمام إلى معســكر 
اســتعدادًا  األرجنتــني،  منتخــب 
للمشــاركة فــي املباريــات الودية 
املقبلة.ومن املقرر أن يلتقي منتخب 
التقليدي  غرميــه  مــع  األرجنتــني 
البرازيلي في السعودية يوم اجلمعة 
املقبلة، علــى أن يلتقي بعدها بـ 4 

أيام مع أوروجواي.
وذكــرت صحيفــة »ســبورت«، أن 
ميســي غادر برشــلونة أول أمس، 
للســفر إلــى مايوركا مقــر جتمع 
بعثــة راقصي التاجنو قبل الســفر 

إلى الســعودية.وأضافت أن ميسي 
ســيصل اليوم إلى املعسكر، فيما 
ســينضم أيًضا كل من ســيرجيو 
أجويرو ونيكــوالس أوتاميندي ثنائي 
باولو  بجانب  ســيتي،  مانشســتر 

ديباال جنم يوفنتوس.
ولفتــت الصحيفة إلــى أن راقصي 
التاجنــو ســيتدربون فــي اجلزيــرة 
اإلسبانية حتى اليوم األربعاء ، على 
أن تغادر البعثة إلى الســعودية يوم 

اخلميس.
وبــدأ العبــو املنتخــب األرجنتيني 
في التوافد منــذ االحد إلى مايوركا 
)إسبانيا( لبدء املسعكر التحضيري 
الــذي  لــ«األلبيسيليســتي« 
سيســتمر لـ4 أيام، وذلك استعدادا 
ملواجهتي البرازيل وأوروجواي الوديتني 

وسط آمال وطموحات كبيرة.
وتُقيم بعثة املنتخب األرجنتيني في 
أحــد الفنادق القريبة من منشــآت 
فريق ريال مايوركا في سان بيبيلوني 
املنتخب  تدريبات  التي ســتحتضن 
ليونيل  املــدرب  بقيــادة  الالتينــي 

سكالوني حتى اليوم األربعاء.
في  املشجعني  من  العشرات  وجتمع 
األمطار  ُمتحّدين  الفنــدق،  محيط 
وبرودة اجلو من أجل مشاهدة ليونيل 
ورفاقه عن قرب.وسيواجه  ميســي 
»السليســاو«  األرجنتيني  املنتخب 
أوال فــي 15 من الشــهر اجلاري في 
مدينة الرياض، ثم ســيلعب بعدها 

بأربعة أيام مع »السيليستي«.
إلى ذلك، تأكد غيــاب روبرتو بيريرا، 
العب وســط واتفورد، عن معسكر 

املنتخــب األرجنتيني فــي مايوركا 
)إسبانيا(، والذي بدأ االحد استعدادا 
لوديتي البرازيل، في 15 من الشــهر 
اجلاري بالرياض، وأوروجواي يوم 19 من 

نفس الشهر.
وحســبما أعلن االحتــاد األرجنتيني 
لكــرة القــدم، لن يشــارك الالعب 
في هذه اجلولة، بســبب إصابته في 
العضلــة املأبضيــة اليمنى، خالل 
األول من مواجهة  الســاعة  نصف 
نورويتش ســيتي، فــي البرمييرليج، 
وعلــى إثرهــا مت اســتبداله ودخول 
أندريــه جــاراي بديال لــه.وكان أول 
الواصلني ملعسكر األلبيسيليستي، 
حتت قيادة املدرب ليونيل سكالوني، 
مهاجم  جونزاليــس،  نيكوالس  هو 

شتوجتارت األملاني.

األرجنتين يالقي البرازيل في السعودية.. الجمعة 
ميسي يلتحق بمعسكر التانجو في مايوركا

ميسي

بغداد ـ الصباح الجديد:
يواصــل منتخب العــراق، تدريباته 
في ملعب البتراء باملدينة الرياضية 
حتضيرًا ملواجهة إيران، مســاء بعد 
غــد اخلميــس، ضمــن التصفيات 
املزدوجــة املؤهلة ملونديــال 2022، 
وكأس آســيا 2023، والتي مت نقلها 

من البصرة إلى عمان.
العراقي  لالحتاد  العام  املنسق  وأكد 
في األردن سعد الزهيري، أنَّ اجلماهير 
العراقيــة فــي عمان، اســتقبلت 
املنتخب بحفاوة وحضرت بشــكل 
الزهيري،  للتدريبات.وأشــار  كثيف 
أّن  إلى  في تصريحــات صحفيــة، 
االحتاد العراقي قرر أن يكون الدخول 
للمباراة مجانًا من أجل ضمان دعم 

جماهيري كبير للفريق.
وقال إن األمور اإلدارية للمنتخبني مت 
اإليراني  املنتخب  تأشيرات  إكمالها 
انتهــت وحتى احلجــوزات الفندية 
ومواعيــد التدريب مت االنتهاء منها، 
وســيصل منتخب إيران إلى عمان 
اليوم الثالثاء ، وســيقيم في فندق 

احلياة.
وأشار إلى أنَّ األمير علي بن احلسني، 
األردني، وجه بتسهيل  االحتاد  رئيس 
كل األمــور الســتضافة مباراتــي 
العــراق في التصفيــات أمام إيران، 
وأمــام البحرين.وأوضــح أن ملعب 
الدولي جاهز متاًما الستقبال  عمان 
املباراة  في الســاعة اخلامسة من 

مساء بعد غٍد اخلميس.
يذكر أن املنتخــب العراقي يتصدر 
7 نقاط من  بـــ  الثالثة  اجملموعــة 
وفوزين على  البحريــن،  أمام  تعادل 

هونغ كونغ، وكمبوديا.
إلى ذلك،  قرر االحتاد اآلســيوي لكرة 

العراق  القدم، تغيير حكم مبــاراة 
اخلامســة  اجلولة  ضمــن  وإيــران 
مــن التصفيات املزدوجــة املؤهلة 
لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس 

آسيا 2023.
وكان اآلســيوي قــد قرر تســمية 
احلكم األردني أدهم مخادمة لقيادة 
مباراة أســود الرافدين أمــام إيران، 
حيــث كان من املفتــرض إقامتها 
فــي البصرة.وبعدما قرر االحتاد نقل 
املباراة إلى األردن، قرر االسيوي تغيير 
إلى  قيادتها  وإناطــة  املباراة  حكم 
احلكم السريالنكي هيتكامكانامج 
ديالن بيريرا.من جانب اخر، كشــف 
مصدر رياضــي مطلع، أول أمس، ان 
بعثة املنتخب الوطني التي وصلت، 
االردنية عمان،  العاصمة  امس،  يوم 
عبرت عن اســتيائها الشــديد من 
مقر اقامتها في فندق مينا تايكي، 
بالســرعة  الفندق  ســتغير  وانها 

املمكنة.
وقال املصدر إن "ادارة البعثة اتخذت 
اقامتها  مقر  بتغيير  ســريعا  قرارا 
والبحــث عن فنــدق جديــد يليق 

مبنتخب اســود الرافدين، ومت اختيار 
فنــدق امليلينيوم فئــة 5 جنوم بدال 
من مقر االقامة السابق فندق مينا 
تايكــي، ومت االنتقال له في الصباح 

الباكر".
البعثة  واضاف املصدر "عند وصول 
ملقــر اقامتهــم تفاجئوا بشــكل 
كبير، لكون الفنــدق ليس من فئة 
اخلمسة جنوم، وال يحتوي على غرف 
التي  واجلاكــوزي  للســاونا  خاصة 
كثيرا  الوطني  املنتخــب  يحتاجها 
خاصة ما بعــد املباريات في عملية 

االستشفاء".
واشــار الــى أن "نوعيــة الطعام 
املقدمــة فيه ســيئة، الن الالعب 
يحتاج الــى نوعية غذاء خاص اثناء 
املنافســات تســاعده علــى االداء 
البدني العالــي، وتعوض ما يفقده 
الالعب من طاقة وســوائل، يضاف 
لهــا ان الفندق حجمــه صغير وال 
يحتوي على بهو واســع تســاعد 
االســترخاء، خاصة  الالعب علــى 
البعثة ستبقى ما يقارب ال١٢ يوما 

في عمان".

بغداد ـ الصباح الجديد:
يواصــل منتخبنــا األوملبي لكرة 
القدم حتضيراته فــي مدينة دبي 
التي وصلها يوم امس للمشاركة 
للمنتخبات  الدولية  البطولة  في 
الثالث  للمــدة من  23 عاماً  حتت 
عشــر لغاية التاســع عشر من 

الشهر احلالي.
البطولة ســتكون حتت اشــراف 
البلد املضيف بالتعاون مع شركة 
ايست سبورت الدولية الى جانب 
، العــراق، كوريا  فــرق االمــارات 
ســوريا،  ،اوزبكســتان،  اجلنوبية 
الســعودية، االردن، البحرين التي 
لبطولة  اســتعداد  ضمن  تدخل 
كأس آســيا حتت 23 عاما املؤمل 
اقامتها فــي تايالنــد للمدة من 
الثامن ولغاية السادس والعشرين 

من شهر كانون الثاني املقبل.
ان يكتمــل عقد  ومــن املؤمــل 

الالعبني  بوصــول  أمس  الالعبني 
املغتربــني  مهنــد جعــاز، امير 
لؤي  احلمــادي،  علــي  العمــاري، 
العانــي، علــي احلمادي مســاًء 
بحسب مواعيد طيرانهم التي مت 

االنتهاء منها قبل ساعات قليلة 
من ســفر الفريق الى دبي  فيما 
اعتــذر الالعب احمد حســن عن 
احلضور بســبب ارتباطه مع ناديه 

الدمناركي نيستفيد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أبدى نادي الشرطة انزعاجه من عدم 
اتضــاح الرؤية لبعض العبيه الذين 
املنتخب  متــت دعوتهم لصفــوف 
العراقي األول في بطولة اخلليج 24، 
قطر.وستتقاطع  تستضيفها  التي 
مواعيــد مباريات املنتخب العراقي، 
مــع مباراة الشــرطة التي تنتظره 
أمام نواذيبو املوريتاني في إياب ثمن 
نهائي بطولة كأس محمد السادس 

لألندية األبطال )البطولة العربية(.
وقال حســني عبد الواحــد، املدرب 
تصريحات  في  للشــرطة  املساعد 
صحفيــة، إن املباراة احملــددة إلياب 

ثمــن نهائي البطولــة العربية في 
الـ25 من تشــرين الثاني اجلاري، في 
افتتح  قد  منتخبنا  حني ســيكون 
مشاركاته في خليجي 24 بالدوحة 

في الـ24 من نفس الشهر«.
وتابع عبد الواحد »الشرطة يضم 8 
العبني من صفوف املنتخب الوطني 
سيشــكل  الفريق  عن  وغيابهــم 
عائًقا كبيــرًا للفريق فــي مباراته 
وهذه مشكلة  نواذيبو  أمام  املهمة 
يجب أن حتل بشــكل ســريع كون 
ملباراة  حتضيراته  سيباشــر  الفريق 

اإلياب«.
واالحتاد  النــادي  إدارة  أن  وأوضــح 

يجب أن يتفقان على آلية التحاق 
الالعبني، بحيــث ال يتضرر النادي 
اخلليــج بطولة غير  كون بطولة 
رسمية وبالتالي ميكن أن يحتفظ 
مهمته  ألن  بالعبيــه  الشــرطة 
ليســت بالســهلة أمام الفريق 
املوريتاني.وذكر أن الفريق سيباشر 
تدريباته  الثالثــاء،  اليوم  تدريباته 
اإلياب  ملبــاراة  حتضيــرًا  اليومية 
وننتظــر موافقة االحتــاد العربي 
علــى أن تكون مبــاراة اإلياب في 
مبدينة  حريري«  »فرانســو  ملعب 
أربيل كون الشــرطة من حقه أن 

يلعب في أرضه وبني أنصاره.

تداخل المواعيد يصدر أزمة بين 
الشرطة والمنتخب الوطني

الوطني يواصل تدريباته في البتراء 
استعدادًا لمواجهة إيران

األولمبي يواصل تحضيراته استعدادا لبطولة دبي الودية السريالنكي بيريرا يقود اللقاء مساء الخميس

العراق وإيران في لقاء سابق

بعثة املنتخب األوملبي
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جمال جصاني

مــا يطفح من عينــات وظواهر غرائبية على مســرح 
أحــداث عراق ما بعد "التغيير" يحتاج الى االســتعانة 
بخبراء دوليني في شتى مجاالت احلياة املادية والقيمية، 
ولن نبتعد عن طبيعة احلاجات الفعلية لهذا الواقع، ان 
وضعنا احلاجة لعلماء نفســيني علــى رأس قائمة تلك 
املعونات االممية. مشــهد غاية فــي التعقيد وااللتباس 
يســتند الــى كم هائــل مــن عمليات خلــط االوراق 
واملفاهيم والقيم املتنافــرة بعضها مع البعض اآلخر، 
مشــهد ال يعد فيه غير القليل من املتنطعني لهموم 
الفكر واالعالم، ظاهرة التقافز بني املواقع واملتاريس أمرا 
غريبا بل طبيعيا، حيث جتد من وصل الرذل العمر بسيرة 
مجللة بالذل والتواطئ واخلنــوع، وهو ينتقل عبر دقلة 
تباركها اجلموع املثقلة بحطام املعايير، الى معســكر 
جيفارا واملهامتا غاندي ونيلسون مانديال وهكذا دواليك... 
في احدى اروع االلتقاطات يفكك لنا ســلمان رشــدي 
مثل هذه اللحظات امللتبسة في حياة اجملتمعات عندما 
يقول على لســان أحد أبطال رواياتــه: "عش مع اخلزي 
والعار مدة طويلة، يصبح مألوفاً كشــيء من اآلثاث..". 
هذا الوصف العميق يساعدنا على فك طالسم الكثير 
مما نشــاهده من دقالت وحفالت تنكرية صارت مألوفة 

كجزء من آثاث فلكلورنا وثوابتنا اجلليلة.
ال ميكن للمجرم واللص واملشــعوذ وكل من ادمن على 
االرتزاق على حســاب القضايا النبيلة واحلقوق العادلة 
واملشــروعة لشعبه؛ التحول الى ضده النوعي بني ليلة 
وضحاها. اما كيف تســحق مثل هذه القواعد واملبادئ 
والبديهيات على تضاريس هذا الوطن املستباح، فذلك 
ما يدعونا الى االستغاثة بتالميذ فرويد وكارك غوستاف 
يونغ عسى أن تنتشــلنا من مثل هذه املتاهات القاتلة. 
لقد شــاهدنا جميعاً كيف تســلل الكثير منهم  الى 
االحتجاجات االخيرة وقلبها "نصب احلرية" من دون ادنى 
شعور باخلجل من معنى ومغزى وشحنات ذلك النصب 
الوطنيــة والثوريــة واحلضارية. تلك اجلــراة والصالفة 
علــى لعب دور "األبطــال" أو املكافحني من أجل احلرية 
والكرامة واحلقوق، لم تأتي من فراغ، فهي تســتند الى 
ذلك التراث الواســع مــن ثقافة االفالت مــن العقاب 
والذاكرة املثقوبة وضحالة الوعي والالمســؤولية التي 
متهر جبهة املشــهد العام مبيســمها. مثل هذا الواقع 
الغرائبي مبعاييره املقلوبة يبيح لتلك املسوخ البشرية 
ان جتترح ما وضعنــاه عنواناً ملقالنا هذا "بطوالت أربعة 
بربع". البعض ممن اســتثمر في هــذا احلطام يبرر تلك 
الدقالت واحلفــالت التنكرية عبر اســقاطات تاريخية 
بائسة، عندما يتسترون عليهم بعنوان من القرن االول 

الهجري )التوابون(...؟!
أما حطــام االنتلجينســيا والكتبة ومــا خلفوه من 
اســهاالت متخصصة بالتســتر على العمل املمنهج 
الســتغفال الناس، حتت وابل من الشعارات والديباجات 
والعناويــن اجلميلــة؛ فلن نتوقع منهــم أدنى مراجعة 
لسيرتهم االولى، النه وكما يقول املثل الشعبي )الطبع 
غلب التطبع(. وهــذا ما تعرفنا عليه قبــل "التغيير" 
وبعده، عندمــا لم حتظى منهم مرحلة ما يفترض انها 
تتصدى لـ "العدالة االنتقالية" مبواقف وتعاطي عملي 
ونظري رصني ومسؤول، فعلى سبيل املثال ال احلصر، لم 
حتظى بواكير التظاهرات التي انطلقت في شــباط من 
العام 2011 بكتابات ودراسات تنأى بنفسها عن تقاليد 
التمجيد والتبجيل البائســة. لذلك شاهدناهم كيف 
يتملقون لـــ "عفوية" االحتجاجات االخيرة وعدم وجود 
قيادة وقائمة مطالب واضحــة وواقعية ومتفق عليها 
من قبل احملتجني. بالرغم من ارتفاع صوت من يصفهم 
املاغوط بـــ "العدائني وراكبي الدراجــات" عند مفترق 
الطرق؛ وال خيار أمــام قضايا الكرامة واحلقوق واحلريات، 

اال أن تشق طريقها بعيداً عنهم.. 

ومضــة

تهنئةبطوالت أربعة بربع
يهنيء السيد رئيس التحرير إسماعيل 
زاير واسرة حترير الصباح اجلديد الزميل 
اياس حسام الساموك باملولودة مرمي 
التي ولــدت امــس األول، وتتمنى 
اجلريدة لعائلة الساموك ان حتل عليها 
ظل  يف  بالعز  مرمي  ترفل  وان  الربكة 

والديها...نكرر التربيكات

الصباح الجديد - وكاالت:
أكدت دراســة جديــدة أن النباتات 
يتعلق  فيما  الفائدة  عدمية  املنزلية 
املليء  املنزل  وتعقيم هواء  بتطهير 

باحلرارة.
ويقــول مايــكل وارينــغ، أســتاذ 
والبيئيــة  املعماريــة  الهندســة 
بجامعة دريكسل في فيالدلفيا، إن 
املنزل يحتاج ما بني عشرة إلى ألف 
والنوع، للمتر  تبعا للحجــم  نبتة، 
"جتديد  تأثير  لتحقيق  الواحد  املربع 

الهواء"، متاما مثل فتح النوافذ.

البحث،  30 عاما من  واعتمادا على 
النباتات  أن  وارنغ  البروفيسور  يؤكد 
بطيئة للغاية في تصفية السموم 
باســم  املعروفة  بالهواء،  املنقولة 
املتطايــرة  العضويــة  املركبــات 

.(VOCs(
اما في الهواء الطلق، فتكون جذور 
النباتات قادرة على امتصاص املعادن 
الثقيلة السامة، مثل الرصاص، في 

خالياها.
تكن  لــم  اذا  وحتــى  لكن 

النباتــات معقمــا رائعا 

يعتقد سابقا،  املنزلي، كما  للهواء 
فإن علماء النفس مــا زالوا يثقون 
تواجدها  مبجــرد  اإليجابي  بتأثيرها 
حولنــا، حيــث يقولــون إن مجرد 
النظر إلى النباتات اخلضراء املورقة، 
يســاعد علــى تعزيــز مزاجنا، ما 
يجعلنا نشــعر بتحسن بدني، اذن 
فالنباتات لها فائــدة بكل األحوال 
وتستحق ان نهتم مبوضوع وضعها 

داخل البيت.

دحض شائعة تتعلق بفائدة النباتات المنزلية!

وداد إبراهيم 
)ابو  بائع اخلضار  بحزن كبير حدثني 
ليث( من سوق الرحمانية في بغداد 
عن اخلضار العراقية التي تتأخر في 
اإلنتــاج، وتغيب عن املوســم كله 
أحيانــا، وان حضــرت فهــي رديئة، 
وباهتة، وقد ال تصلح للبيع فتبقى 
داخل السالل ال تغادرها ويقول: "االن 
الشتوية،  للخضار  جديد  موســم 
قبل  األســواق  دخول  بــدأت  والتي 
طماطة  وصلت  وامس  أســبوعني، 
كربــالء، وموســمها من تشــرين 
االول الــى نهايــة تشــرين الثاني، 
البصرة  طماطــة  بانتظــار  ونحن 
األكثــر جودة، واألفضل فــي البيع، 
اال انها تأخرت بســبب األوضاع غير 
املســتقرة هناك، علــى الرغم من 
واإليرانية  التركية،  الطماطة  دخول 
الى الســوق منذ مدة، والتي تتميز 
بنظافتها، وشكلها اجلميل اال انها 
تختلف فــي الطعم عن الطماطة 
العراقيــة، والتــي كانت تــزرع في 
مناطــق كثيرة من عمــوم العراق، 
ببذور فرنســية، لكــن تصبح من 
األنواع ألنها تسقى مباء دجلة  اجود 
والفرات، إضافة الى نوع التربة، وكان 
للجمعيــات الفالحية دورها الكبير 

في حتسني املنتج العراقي. 
أدت  التي  األســباب  أحد  االستيراد 
بالفالح الــى بيع ارضه فال دعم من 
الدولة، من حيث تزويدهم باألسمدة 
واآلالت التي تســاعد فــي عملية 
والسقي، ومن حيث  والزراعة  احلرث 
كونها تستسهل االستيراد ألسباب 
تتعلق بالفساد اإلداري، وبالتالي قل 
املنتج العراقــي، وان وجد فيتعرقل 
وصوله الى األســواق وبالتالي يلجأ 
املواطن الــى البضائــع اإليرانية او 

التركية. يقول البائع )ستار جبر(:
 املشــتري يبحــث عــن اخلضــار 

العراقيــة، وحني نقول لــه ان هذا 
منتــج إيرانــي يعزف عن الشــراء، 
ويغــادر، ألنه يعــرف ان ال طعم، وال 
نكهة لغير اخلضــار العراقية. لكن 
العراقية مفقودة في  بعض اخلضار 
الســوق مثل البطاطا، والبصل، او 
املتبضع  كثيرا، فيضطر  تتأخر  انها 
ان يشــتري منتجــات إيرانية، ألنها 
املصدر الوحيد لها، ما يدفع التاجر 
للجوء الى شــراء اخلضــار اإليراني 
والتركــي قبل دخول املنتج العراقي 

الى األسواق.
وتابع )جبر(: مثال يغزو السوق خالل 

العــام كله اجلزر التركــي واإليراني 
املعلب بشــكل انيــق ونظيف، الن 
اجلزر العراقي ال يصلــح للبيع ألنه 
يزرع بال رعاية فيبدو بأحجام كبيرة 
جــدا، علما انه يتميــز بطعم حلو 
العصائر  محــال  أصحاب  جعل  ما 
يفضلونه، عــن بقية أنواع اجلزر غير 

احمللي.
السيدة )ام علي( كانت تتبضع في 
ســوق اخلضار قالت: بالرغم من انه 
انني اشاهد اخلس  اال  خضار شتوي 
الســوق منذ مدة ولم  اإليراني في 
اقترب منــه، علما ان اخلس العراقي 

لــم ينضج حلد االن، ومــع هذا فأنا 
في انتظار دخول االجود في الطعم. 
نتأمل ان تدخل اخلضار العراقية الى 
الســوق ويبتعد التاجــر عن ادخال 
للمنتج  دعما  العراقية  غير  اخلضار 

العراقي. 
وهذه رسالة بأن العراقي ال يحتاج اال 
للمنتج العراقي، الذي يحتاج بدوره 
الى رعاية مــن الدولة، ففي اميركا 
على سبيل املثال ينال قطاع الزراعة 
واإلنتاج احليواني، الدعم الكبير، في 
حني تترك القطاعات األخرى من دون 

دعم، او يدعم بعضها بنحو قليل.

العراقيون يفضلون المحلية 

الخضار األجنبية تحتل السوق بفعل الفساد اإلداري 

بخطوة منه لعدم تعاون 
زوجته كيم كارداشــيان 
جتاريــة  عالمــة  مــع 
له، سّلم كاني  منافسة 
زوجته شــيكاً  ويســت 
مببلغ مليون دوالر في عيد 

األم املاضي.
وعن هــذه اخلطوة قالت 
"هنــاك  كارداشــيان: 
عــدداً مــن الشــركات 
التي تنتــج أزياًء وأحذية 
وواحدة منها كانت تقّلد 
ماركــة Yeezy لألحذية 
بكاني  اخلاصة  الرياضية 
ويســت من حيث األلوان 
والتصاميم، وطلبت هذه 
الشــركة منــي أن أروج 
لهــا عبر منشــور على 
مليون  مقابل  إنستغرام 

دوالر".
وتابعت: "فكرت، فوجدت 
أن األمــر ســهالً، مجرد 
منشــور ســريع علــى 
وعندمــا  إنســتغرام، 
ذلك،  عــن  كاني  أخبرت 
القيام  طلب مني عــدم 
بذلك، مشــيراً إلى أنهم 
يقلــدون كل شــيء، فال 
نعطيهــم  أن  يجــب 

االهتمام والترويج". 

العاملية  النجمة  فاجأت 
مايلــي ســايرس جميع 
محبيهــا حــول العالم 
عن  الكشــف  مت  بعدما 
لعمليــة  خضوعهــا 
األحبال  فــي  جراحيــة 
األيام  خــالل  الصوتيــة 

املاضية.
مجلة بيبــول االميركية 
تفاصيــل  كشــفت 
الصحية  احلالــة  حــول 
اشارت  حيث  لســايرس 
نقال عن صديقها املغني 
سيمبســون  كــودي 
الــى أن ســايرس غادرت 
االن  وترقد  املستشــفى 

فــي منزلها بعــد جناح 
العملية.

الــى  اشــارت  اجمللــة 
وجود  اكتشفت  سايرس 
احبالها  في  مشــكالت 
خضوعها  بعد  الصوتية 
لعــالج الشــهر املاضي 

بسبب إلتهاب اللوزتني.

مايلي سايرس

كيم كارداشيان

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
نادين  اللبنانيــة  املمثلــة  عّبــرت 
نســيب جنيم عــن قلقها بشــأن 
األوضاع احلالية في ظل التظاهرات 
الشــعبية التي عمــت لبنان، كما 
أبــدت تخوفها ممــا ســتؤول إليه 
األمور، وقالت إن: "التضرع إلى اهلل 
والصالة وحدها تنقذنا"، داعية الرب 
أن يحمي شــعب لبنــان، وأن حتمل 
األيام املقبلة أمالً جديداً مبســتقبل 

أفضـل.
وعلقــت ناديــن فــي صفحتهــا 
الرسمية على أحد مواقع التواصل 

االجتماعي حيــث كتبت: ألول مرة 
اشــعر ان العلم اللبناني ينزف دما، 
ســامحوني لكن هذا ما اشعر به 
فعــال، ان الصالة وحدهــا والدعاء 
ميكن ان يشــفع لنا عنــد الرب. ثم 
دعت قائلــة: يا رب ارحم شــعبك 
ألن من علــى األرض ال يرحم، أمتنى 
ان حتمل األيام املقبلــة امال جديدا 

بحياة ومستقبل أفضل.
إشــارة إلــى ناديــن شــاركت في 
والفســاد  الظلم  ضد  التظاهرات 
فــي ريــاض الصلح وهــي من بني 
التظاهرات  عدة فنانني شاركوا في 

التي شــبهها العالم بتظاهرات 
املطالب  كانــت  حيث  العــراق، 
باإلصــالح ومــن ثــم حتولــت 
احلكومتني  استخفاف  بسبب 
بتغييرهــا  مطالبــات  الــى 

احلكومــة"  "أي 
ن  لضمـــا

ة  حيــا
كرميـة.

نادين نسيب نجيم: 
الصباح الجديد - وكاالت:العلم اللبناني ينزف

واملنتــج  املمثــل  واصــل 
األميركــي الشــهير، روبــرت 
دي نيــرو، انتقاداتــه الالذعــة 
للرئيــس دونالــد ترامب، قائال 
إنه يســتغرب ألمر من يؤيدون 

سياساته.
األميركي، خالل  النجــم  وقال 
مقابلة صحفية، إن ترامب ليس 
جيدا  فردا  ليكون  حتى  مناسبا 
من أفراد عصابة، ألنه ال يتشبث 

بكالمه في أي موضوع.
وأضــاف أنــه ال يعــرف 
الذي  مــا  بالضبــط 
يجعل الناس يؤيدون 
ترامــب، "حتى في 
العصابات،  عالــم 
أنــه  أعتقــد  ال 
يستطيع أن يصمد 

طويال".
وأوضــح دي نيرو، أن 
يســتطيع  ترامــب 
أن يصمــد فقط في 
العقار، وسبب  عالم 

هذا الصمود بسيط بحسب قوله 
"ألنــه ورث كل تلك األموال، أما هو 
فأحمق. وفــي العالم احلقيقي، لن 

يصمد طويال، هذا إحساسي".
ولم يكتــف النجم األميركي بهذا 
بـ"الرئيس  ترامــب  فوصف  القدر، 
إخضاعه  ضــرورة  مؤكدا  املزيف"، 
للمحاسبة من خالل حتقيق العزل 
الذي أطلقته األغلبية الدميقراطية 
الكونغرس  في  النواب  مجلس  في 

األميركي.

وأورد دي نيــرو، أنه في حال لم يجرِ 
املضي قدما في حتقيق العزل، "فإننا 
سنكون قد تركناه من دون عقاب.. 
أن يدفع  ارتكب خطــأ وعليه  لقد 
ثمــن ذلك، ال بد من محاســبته"، 

على وفق ما نقلت "فوكس نيوز".
وحــاول دي نيرو أن يجد تفســيرا 
النتقادات ترامب جتاه اإلعالم، فقال 
إن "الرئيس األميركي يصف األخبار 
بالكاذبــة، ألنــه يعلم جيــدا أنه 

شخص مزيف".

الصباح الجديد - وكاالت:
تصدر فيلــم املغامرات احلربي 
التاريخــي اجلديــد "ميــدواي" 
إيرادات الســينما فــي أميركا 
األســبوع  مطلع  الشــمالية 
محققــا 17.5 مليــون دوالر. 
وودي  بطولــة  الفيلــم 
إيفانز،  ولوك  هارلسون، 
وباتريك  مــور،  وماندي 
إخراج  ومن  ويلسون، 

روالن إميريتش.
وجــاء فيلم الرعب 
اجلديــد  واإلثــارة 
ســليب"  "دكتــور 
فــي املركــز الثاني 

بإيرادات بلغت 14.1 مليون دوالر. 
الفيلم بطولــة إيوان مكريغور، 
وكيليغ  فيرغســون،  وريبيــكا 
كــوران، وكليــف كورتس، ومن 

إخراج مايك فالناغان.
الكوميــدي  الفيلــم  واحتــل 
العائلي اجلديــد "اللعب بالنار" 
الثالث  املركز  فايــر(  )بالينغويذ 
بإيــرادات بلغــت 12.8 مليــون 
دوالر. الفيلم بطولة جون سينا، 
وبريانا  كــي،  وكيغان-مايــكل 
أندي  إخــراج  ومن  هيلدبرانــد، 

فيكمان.
الكوميــدي  الفيلــم  وجــاء 
الرومانســي اجلديد "عيد امليالد 

كريســماس(  )الســت  األخير" 
 11.6 في املركز الرابع مســجال 
مليــون دوالر. الفيلم بطولة إميا 
تومســون، وغريغ وايــز، وهنري 
ومن  يــوه،  وميشــيل  غولدنغ، 

إخراج بول فيغ.
وتراجع فيلــم احلركة واملغامرة 
املظلــم"  املصيــر  "املدمــر: 
)تيرميناتور:دارك فيت( من املركز 
األول إلــى املركــز اخلامس هذا 
مليون   10.8 محققا  األســبوع 
أرنولد  بطولــة  الفيلــم  دوالر. 
هاميلتون،  وليندا  شــوارزنيغر، 
ديفيس،  وماكنــزي  رايز،  ونتاليا 

ومن إخراج تيم ميلر.

فيلم "ميدواي" يتصدر إيرادات 
السينما في أميركا الشمالية

الصباح الجديد - وكاالت:
أميركية  إنتاج  شركة  قررت 
األميركــي  املمثــل  إعــادة 
الشــهير جيمــس دين من 
العالم اآلخر، ليقوم ببطولة 
فيلم جديــد، األمر الذي أثار 

"فزع" املعجبني به.
وأثــار قــرار شــركة اإلنتاج 
املمثل  بإعــادة  األميركيــة 
جيمس ديــن، الذي توفي في 
حادث ســيارة عام 1995 عن 

إلى  24 عامــا،  يناهــز  عمر 
احليــاة ضجة بشــأن فكرة 
أيقونات  أهم  أحد  جتســيد 

هوليوود.
وقالــت شــركة "ماجيــك 
سيتي فيلمز"، إنها حصلت 
على حقوق من ورثة جيمس 
باالســتعانة  لتقــدم،  دين 
بالوســائل الرقميــة، بطل 
فيلم "ثائر بــال قضية" في 
فيلم من أفــالم احلركة عن 

بعنوان  فيتنــام  حــرب 
جاك"  علــى  "العثــور 

)فايندجن جاك(.
فــي  ديــن  وســيظهر 
الفيلــم من خالل مزيج 
واللقطات  الصــور  من 
إلــى جانــب  القدميــة 
مولدة  مشاهد  تسليط 
الكمبيوتر  باســتعمال 
على ممثلني، على أن يقوم 
الصوتي  باألداء  آخر  ممثل 
ملــا ســيكون دورا ثانويا 
ملا  وفقا  دين،  لشخصية 

ذكرته وكالة رويترز.
وعبر املنتج أنتون إرنست، 
بيــان، عن شــعوره  في 
"ألن  الشــديد  بالفخــر 
وسنتخذ  تدعمنا  عائلته 
كل االحتياطات املطلوبة 
املســاس  لضمــان عدم 
مطلقا بتراثه كواحد من 
السينما  أســاطير  أهم 

حتى اآلن".

هوليوود تعتزم اعادة
 جيمس دين للحياة

دي نيرو لترامب: ال تصلح 
إال للعمل في العقارات
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