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بغداد - وعد الشمري:
أكد حتالف سائرون، أمس االربعاء، 
أن االسبوع املقبل سوف يشهد 
حتديد موعد الســتجواب رئيس 
مجلس الوزراء عادل عبد املهدي 
عــن ملــف قمــع التظاهرين، 
متوقعاً اســتقالته قريباً، وفيما 
عد حكومته فاقدة للشــرعية، 
زالت  التي ما  الكتل  كشف عن 
قائمة  مقدمتها  فــي  تدعمها 

الفتح وحتالف القوى العراقية
وقال النائب عن التحالف أمجد 
داخل  "اعتصامنا  إن  العقابــي، 
مجلس النواب ما زال مســتمراً، 
وهو دليل على رفضنا وشــجبنا 
بحــق  احلكوميــة  لإلجــراءات 

املتظاهرين".
إلى  العقابي، في حديث  وأضاف 
"الصباح اجلديــد"، أن "اجلمهور 
يقتنــع  يعــد  ولــم  غاضــب، 
باإلصالحــات، بــل يذهــب إلى 
ابعد من ذلــك واملطالبة بإقالة 

احلكومة".
وأشار، إلى أن "حتالف سائرون مع 
الدستورية،  املتظاهرين  مطالب 
أجل  تواقيــع من  وقد جمعنــا 
الوزراء  مجلس  رئيس  استجواب 

عادل عبد املهدي".
"الطلب مت  أن  العقابــي،  وبــن 

رئيس  إلــى  تقدميــه رســمياً 
محمــد  النــواب  مجلــس 

احللبوسي من أجل حتديد موعد 
لالستجواب".

اتفــاق بأن  ونفى، "حصــول أي 
نتراجع عن محاسبة عبد املهدي 

على  بــل  النواب،  في مجلــس 
باإلجراءات  ســنمضي  العكس 

الدســتورية والقانونية من أجل 
اقالته من منصبه كونه فشــل 
امللقــاة على  املهــام  اداء  فــي 

عاتقه".
أن "جلنة قانونية  العقابي،  وأكد 
مت تشــكيلها داخــل مجلــس 
النــواب الغرض منهــا االطالع 
على االســئلة ومعاينــة االدلة 
ملعرفة مدى شرعيتها في املضي 

بعملية االستجواب".
ويجــزم، بــأن "عمليــة تدقيق 
االسئلة لن تستغرق وقتاً طويالً، 
واالستجواب سوف يحصل على 
املتظاهرين  اســتهداف  ملــف 
وقمعهم ما أدى إلى وقوع املئات 

بن شهيد وجريح".
"حتالف  أن  على  العقابي،  وشدد 
ذلك  تؤيد  أدلــة  لديه  ســائرون 
القمع من ضمنها تقارير صادرة 
عــن االمم املتحــدة ومنظمــات 
مبلف  اخملتصــة  املدني  اجملتمــع 
إلى  واضافة  االنســان،  حقــوق 

وزارتي الداخلية أو الصحة".
وأورد، أن "جميــع تلــك التقارير 
تؤيد أن القتل حصل أما برصاص 
حــي أو قنابــل الغاز املســيلة 
للدموع املوجهــة الرأس أو صدر 

احملتجن".
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سائـرون: االسبـوع المقبـل يحـدد
موعـد استجـواب عبـد المـهدي

عادل عبد املهدي

توماس بالنشيت،
 ولوكاس تشانسيل،

 وأموري غيثين *

السياســية  القوى  تنقســم  باريــس- 
األوروبية بــن أولئك الذيــن ينظرون إلى 
االحتاد األوروبي على أنه يُروج لسياســات 
اقتصاديــة نيوليبرالية غيــر عادلة وغير 
فعالــة، وأولئك الذين يــرون هذا التكتل 
"النمــوذج  علــى  للحفــاظ  مفتاًحــا 
والشــامل  املنصف،  األوروبي  االجتماعي 
نسبًيا".ومع ذلك، بالكاد أثارت االنتخابات 
البرملانية األوروبية األخيرة نقاًشــا بشأن 
هذا النموذج، وبالكاد خلقت أفكارا حول 
ما يجب على صانعي السياسة فعله من 
أجل التصدي لعدم املســاواة في الدخل 

في جميع أنحاء القارة.
إن هــذا يدعــو لألســف. لقد أســفرت 
مقارنات منــو الدخل وعدم املســاواة في 
أوروبــا والواليــات املتحــدة، علــى مدى 
العقود األربعة املاضيــة، عن رؤى جديدة 
مهمة، حول الســبب في كــون الدخل 
موزع بالتســاوي في أوروبا أكثر بكثير من 
أمريــكا، وحول ما ميكــن أن يتعلمه كل 

جانب على األطلسي من اآلخر.
وعلــى العموم، منى الدخل فــي الواليات 

املتحدة بوتيرة أسرع من نظيره في أوروبا 
على مــدار األربعن ســنة املاضية. وفي 
الفتــرة ما بــن عامــي 1980 و2017، منا 
بنسبة  للفرد  القومي  الدخل  متوســط 
٪65 في الواليــات املتحدة، مقارنة ب51٪ 
في أوروبا. و يعكــس الفرق إلى حد كبير 
)إن لم يكن كليــا(، إخفاق االحتاد األوروبي 
االقتصــادي على  التحفيز  تنســيق  في 
مســتوى القارة، في أعقاب األزمة املالية 

التي عرفتها الفترة ما بن 2007 و 2008. 
ومقارنــًة مع أوروبا الغربيــة، التي عانت 
الحقا من تراجع حدث خالل العقد )2007-

2017(، حيث منا متوسط الدخل القومي 
للفرد بنســبة تقل عن ٪5، منت الواليات 

املتحدة مبعدل أسرع بخمس مرات.
ولكن معــدالت النمو املتوســطة هذه، 
تخفي مدى انفجــار التفاوت في الدخل 
فــي الواليات املتحدة علــى مدى العقود 

األربعة املاضية، بينمــا ظلت أقل تطرًفا 
فــي أوروبــا. ومــع أن متوســط الدخل 
قبــل الضريبة لنســبة ٪50 األعلى من 
أصحاب الدخل األمريكيــن قد زاد بأكثر 
من الضعف منذ عــام 1980، إال أن دخل 
النصــف األدنى ارتفع بنســبة ٪3 فقط. 
وفي أوروبا، من ناحية أخرى، ارتفع الدخل 
قبل الضريبة للنصف األدنى من السكان 
بنسبة ٪40 خالل نفس الفترة– أي أسرع 

بعشــرة أضعاف من نظيره في الواليات 
املتحدة )مع أنه ال يزال أقل من متوســط 

منو الدخل األوروبي العام(.
وال تغيــر االختالفات بن أنظمة الضرائب 
والتحويــل في الواليات املتحــدة، وأوروبا 
الصورة كثيرا. فبعد أخذ هذه االختالفات 
فــي االعتبار، منى دخل مــا بعد الضريبة 
التي بلغت نسبتها ٪50 في املائة بنسبة 
متواضعة بلغت ٪14 في الواليات املتحدة 
منذ عام -1980 أي أنها ما زالت أقل بكثير 
من منو الدخل اإلجمالي- وبنســبة تصل 

إلى ٪40في املائة في أوروبا.

ترجمة: نعيمة أبروش
* يشــغل تومــاس بالنشــيت منصب 
منســق األدوات والطرق اإلحصائية لدى 
اخملتبر العاملي لعدم املســاواة. ويشغل 
لــوكاس شانســيل، املديــر املشــارك 
املســاواة،  لعــدم  العاملــي  للمختبــر 
الدراســات  منصب محاضر في معهد 
السياســية بباريــز، وزميــل باحث في 
معهــد التنمية املســتدامة والعالقات 
الدولية. ويشــغل أموري غيثني منصب 
زميل أبحــاث في اخملتبــر العاملي لعدم 

املساواة. 
حقوق النشــر: بروجيكت سنديكيت، 

.2019
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لماذا عدم المساواة في الواليات المتحدة أعلى من نظيره في أوروبا ؟

الصباح الجديد ـ وكاالت 
اعلنت وزارة النفط امس االربعاء، 
عن توقيع شــركة ســومو عقدا 
لنقل  العراقية  النفط  ناقالت  مع 
النفط االســود، مبينــة ان ذلك 
ســيحقق أيــرادات أضافية تزيد 

على 700 مليون دوالر سنوياً.
الغضبان  ثامر  النفــط  وزير  وقال 
علــى هامــش توقيــع العقد ان 

سومو  النفط  تســويق  "شركة 
وقعت عقدا مع شــركة الناقالت 
العراقية لنقل النفط االســود"، 
مبينــا ان "العقد ينص على قيام 
شركة تســويق النفط العراقية 
النفط  تســويق  عقــود  بإبــرام 
اجلنوب  مصافــي  مــن  االســود 
الفائض عن احلاجة، وقيام شركة 
بعمليات  العراقية  النفط  ناقالت 

النقل والتخزين والتحميل وتوفير 
الناقالت".

واضاف الغضبان ان "شركة ناقالت 
النفط العراقية ستتولى عمليات 
النقل من مصفى الشــعيبة الى 
امليناء ومن ثــم التفريغ في ناقلة 
كبيرة تعد مبثابــة خزان كبير في 
حتمليها  ثم  ومــن  الدولية،  املياه 
للشــركات العاملية املتعاقدة مع 

شركة )سومو(".
"العقد  ان  الى  الغضبان  واشــار 
ســيؤفر ايرادات اضافية متوقعة 
تزيد عن 700 مليون دوالر سنوياً"، 
متوقعا "أرتفاع الكميات املنتجة 
االســود من مصافي  النفط  من 
الى أكثر من  القادم  العام  اجلنوب 

20 الف طن باليوم".
تتمة ص2

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كشــفت وزارة التخطيــط عن 
تخصيص ٥ ترليونات و٧٨٢ مليارا 
و٤٠٨ مالين دينــار للمحافظات 
، نافيــة  ضمــن موازنــة ٢٠١٩ 
بشــدة االنباء التــي حتدثت عن 
مناقلة جزء من االموال اخملصصة 
للمحافظــات اجلنوبية وحتويلها 
الــى احملافظات الغربية بســبب 

الظروف التي تواجهها احملافظات 
اجلنوبية .

ولفت املتحدث الرســمي للوزارة 
اي  ان  الهنــداوي  عبدالزهــرة 
مناقلــة ماليــة مــن محافظة 
الــى محافظــة اخرى لــم ولن 
حتــدث النها غير ممكنــة قانونا ، 
املالية  النخصيصات  الى  مشيرا 
حتويلها  الميكــن   ، الي محافظة 

محافظــة  الــى  مناقلتهــا  او 
ان تخصيصات  ، مضيفــا  اخرى 
محافظة البصــرة للعام احلالي 
، بلغت ترليونــا و٤٠٠ مليار دينار 
، وبغــداد )٩٦٤( مليــار دينار ، ومت 
و)٥٢٧(  مليــارا   )٣١٦( تخصيص 
مليــون دينــار حملافظــة ذي قار ، 
دينار  و)٢٢٢( مليارا و)٩٢٥( مليون 
حملافظــة ميســان ، وتخصيص 

ماليــن  و)٣٠٣(  مليــارا    )٢٣٦(
االشــرف،  النجف  حملافظة  دينار 
وحملافظــة الديوانية مت تخصيص 
)١٧١( مليــارا  و)٨٥٣( مليون دينار 
، وُخصــص حملافظة كربالء )١٦٤( 
مليــارا و)٣٧٠( مليــون دينار ، اما 
لها  فقد ُخصص  بابل  محافظة 

)٢٨٥( مليارا و)٦٥٨( مليون دينار .
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سومو توقع عقدا مع ناقالت النفط العراقية
لنقل النفط االسود

يؤمن 700 مليون دوالر سنويًا تخصيص نحو )٦( ترليونات دينار للمحافظات خالل العام الحالي

التخطيط تنفي تحويل او مناقلة اي تخصيصات مالية
من المحافظات الجنوبية الى الغربية

أسعار النفط تعاود التذبذب بتأثير
6 تباطؤ االقتصاد العالمي والحروب التجارية محمود عثمان: التعديالت الدستورية ليست 

2في مصلحة الكرد واالنفصال ورقة خاسرة

بغداد - الصباح الجديد:
اإلعالمي”  “املنبــر  رئيــس  هــدد 
أياد عــالوي بإقامة “دعــاوى لدى 
اجلنائية  واحملكمة  الدولي  القضاء 
الدولية اذا لم يتم الكشــف عن 
املتظاهرين  تقتــل  التــي  اجلهة 

ومحاكمتها علنا”.

وجاء فــي تغريدة لــه امس على 
“تويتر”:

لدى  دعــاوى  إلقامــة  “ســنلجأ 
اجلنائية  واحملكمة  الدولي  القضاء 
الدولية اذا لم يتم الكشــف عن 
املتظاهرين  تقتــل  التــي  اجلهة 

ومحاكمتها علنا”.

بغداد - الصباح الجديد:
 نفــت وكالة األنبــاء العراقية 
الرسمية استقالة مدير مكتب 
رئيس الـــوزراء عـــادل عبـــد 

املهدي.
وتداولــت أنباء بتقــدمي محمد 
جهاد"،  "أبو  امللقب  الهاشمي، 

اســتقالته مــن منصبه مدير 
مكتب لرئيس الوزراء عادل عبد 

املهدي.
ومن جانبه نفى املتحدث باسم 
احلكومة سعد احلديثي، أن تكون 
لديه معلومة، بشأن تقدمي "أبو 

جهاد" استقالته من منصبه.

بغداد ـ الصباح الجديد:
النفط  كشــف عضو جلنــة 
التميمي امس  والطاقة همام 
االربعــاء ان وزير الكهرباء عن 
احزاب  ميثلون  شــخص   1500
"بحجة  وجهــات سياســية 

انهم من املتظاهرين".
وقــال التميمي في تصريحات 
شــكوى  "ســنرفع  صحفية 

وندعــو  النزاهــة  لهيئــة 
الكهرباء  وزيــر  الســتضافة 
بسبب تعيينه اكثر من ١٥٠٠ 
شــخص بعقود واجور يومية 
في محافظات الوسط بذريعة 

انهم من املتظاهرين".
ان  "احلقيقة  التميمي  واضاف 
وجهات  احــزاب  ميثلون  هؤالء 

سياسية".

عالوي: سنلجأ إلقامة دعاوى لدى 
القضاء الدولي والمحكمة الجنائية 

الدولية ضد من يقتل المتظاهرين

وكالة االنباء العراقية تنفي
رسميا استقالة "ابو جهاد" من

إدارة مكتب عبدالمهدي

وزير الكهرباء عين 1500 شخص تابعين 
لجهات سياسية بدعوى انهم متظاهرين

عضو بالطاقة النيابية: 

كربالء - الصباح الجديد:
املقدسة،  كربالء  شرطة  نفت 
تنفيــذ  االربعــاء،  امــس 
اضرابا عسكريا،  منتســبيها 
مؤكدة ان الصور املنشورة غير 
صحيحة، وما حدث هو تعاون 
بن الشرطة واملواطنن وتوفير 

احلماية لهم.
وذكــر بيــان لقيادة شــرطة 
احملافظــة، ان "مواقع التواصل 
االجتماعــي انتشــرت عليها 
من  ومنتســبي  لضباط  صور 
شــرطة كربالء املقدسة حتت 
عنوان )من كربالء بدأ اإلضراب 
العســكري(، وفي احلقيقة ان 
هذه الصورة هي فعال لضباط 
كربالء  شــرطة  ومنتســبي 
املقدســة واملنشــئات ولكن 
ليــس اضراب عســكري كما 
املواقع على  روجت له بعــض 
االجتماعي  التواصــل  مواقع 
بل  االخبارية  الوكاالت  وبعض 
هي احــدى صور التعــاون ما 
واملواطنن  االمنية  القوات  بن 
وتوفير احلماية لهم اثناء اخلروج 
في التظاهرات السلمية كون 

هذا يعد حق كفلة الدســتور 
العراقي".

وأضاف ان "يوم اجلمعة املاضي 
االمنية  للقوات  شهد مسيرة 
الدينية  للمرجعيــة  تأييــدا 
العليــا بعد خطبــة اجلمعة 
مباشرة وبتوجيه من القيادات 
االمنية والتي دعمت املرجعية 
الرشيدة في خطبتها املباركة 
واملتظاهرين  االمنيــة  القوات 
السلمين كال على حد سواء 
االرواح  علــى  احملافظة  بهدف 

واملمتلكات".
واشــار الى ضــرورة  "االبتعاد 
واالخبــار  الشــائعات  عــن 
الكاذبــة وعــدم الترويج لها 
كونها تأثر ســلباً على اجملتمع 
في ظــل هذه الظــروف التي 
مير بهــا بلدنا العزيــز، كما أن 
املقدسة  كربالء  شرطة  قيادة 
تواصــل واجباتهــا االمنيــة 
لتوفير الغطــاء االمني جلميع 
الذي  الوقت  فــي  املتظاهرين 
تســتمر بجهودهــا حلمايــة 
املقدســة  كربالء  مدينة  امن 

وزائريها".

شرطة كربالء المقدسة تنفي 
اضراب منتسبيها عن الدوام

عّد حكومته فاقدة للشرعية.. وحدد الكتل المستمرة بدعمه

بغداد ـ الصباح الجديد:
رئيس  احلكيــم  عمــار  طالب 
احلكومة  الوطني  احلكمة  تيار 
بالكشــف  االمنية  واجهزتها 
عن اجلهــات التي تقــف وراء 

واختطــاف  اغتيــال  جرائــم 
واالعالميــن،  الناشــطن 

ومحاسبتها.
وقــال احلكيـــم فــي بيـــان 
التعبير عن  صحـــفي ان حق 

الــرأي هو واحد مــن ابجديات 
في  الدميقراطيــة  االنظمــة 
العالــم، وقد كفل الدســتور 
احلـــق جلميـــع  العراقي هذا 

املواطنيـن".

وادان مــا يتعــرض لــه بعض 
واالعالميــن من  الناشــطن 
من  واختطاف  اغتيــال  حاالت 
جهــات مجهولــة، مطالبــا 
احلكومــة واجهزتهــا االمنية 

باملتابعة احلثيثــة لهذا امللف، 
وكشــف اجلهــات التي تقف 
وراء هذه اجلرائم ومحاســبتها 
اوامر  عن  بشــفافية  واالعالن 
الصادرة  القضائية  االعتقــال 

املتهمن  االشــخاص  بحــق 
اجلهات  على  الفرصة  لتفويت 
الساعية الســتغالل الظروف 
احلاليــة لتنفيــذ اجنداتهــا 

اخلاصة ". 

الحكيم يطالب بالكشف عن الجهات التي تقف وراء الجرائم ضد المتظاهرين ومحاسبتها 

السباب تقنية ولمقتضيات 
تنظيمية ارجأت "الصباح 
الجديد" اصدار ملحق هذا 

االسبوع ومن هنا
اقتضى التنويه

تنويه
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الملف األمني

بغداد – سطو مسلح 
ذكــر مصــدر امنــي في الشــرطة 
العراقية امس االربعاء ان مفارز مديرية 
مكافحــة اجــرام بغداد فــي مكتب 
االعظمية القت القبض على عصابة 
لقيامها بسرقة مبالغ مالية واجهزة 
موبايل ومخشالت ذهبية من داخل دار 

في املنطقة .
وافــاد املصــدر ان املتهمــن اعترفوا 
بجرميتهــم واعتدائهــم على صاحب 
الدار وزوجته بالضرب املبرح وســرقة 
10 ماليــن دينار  ومصوغــات ذهبية 
االوراق  واجهزة موبايل، وقــد مت عرض 
التحقيقية على القاضي اخملتص فقرر 
توقيفهم وفــق احكام املادة )٤٤٦ق.ع( 
القانونية  االجــراءات  جميع  واتخذت 

بحقهم بصدد القضية.

ديالى – انفجار عبوة 
أكد مصــدر أمني في محافظة ديالى 
امــس األربعــاء إصابة 11 شــخصاً 
اســتهدفت  ناســفة  عبوة  بانفجار 
عجلــة تقل طلبة جامعين شــمال 

شرقي احملافظة.
وقال املصدر إن »عبوة ناســفة كانت 
موضوعة على جانب الطريق في إحدى 
قرى منطقة حوض الوقف في أطراف 
ناحية أبي صيــدا، انفجرت صباح يوم 
طلبة  تقل  عجلة  مســتهدفة  امس 
جامعين ما أسفر عن إصابة 11 طالباً 
وطالبة باإلضافة إلى السائق« ، مبينا 
أن »القوات األمنيــة التي وصلت إلى 
مكان االنفجــار قامت بنقل املصابن 

إلى مستشــفى قريب لتلقي العالج، 
وفتحــت حتقيقاً ملعرفــة اجلهة التي 

تقف وراء التفجير«.

كركوك – عملية نوعية 
افاد مصدر امني في قيادة املقر املتقدم 
للعمليات املشــتركة فــي محافظة 
كركــوك امــس االربعــاء ان مفــرزة 
امنية نفــذت عملية نوعية في قضاء 
احلويجة متكنت خاللها من قتل ثالثة 
الشرطة  ارهابين مبشــاركة فرق من 

االحتادي وشرطة احلويجة.
ان املفرزة االمنية  وذكر املصدر االمني 
 3 »متكنت خــالل العملية مــن قتل 
إرهابين من ضمنهــم قيادي بارز في 

قضاء احلويجة«.

بابل – عملية امنية 
اعلن املتحدث اإلعالمي لقيادة شرطة 
العميــد عادل احلســيني امس  بابل 
االربعاء القبض علــى متهم بقضايا 

إرهابية شمالي احملافظة.
وقال احلسيني في بيان تلقت الصباح 
اجلديد نسخة منه، ان »قوة مشتركة 
بناحية  واالســتخبارات  الشرطة  من 
اإلســكندرية ، متكنت على اثر عملية 
معلومة  علــى  بنــاًء  ذت  نُفِّ أمنيــة 
متهم  اعتقال  من  دقيقة  استخبارية 
مطلــوب علــى وفق املــادة ) 4 إرهاب 
(، ضمــن قاطــع الناحيــة شــمالي 

احملافظة«.
وأشــار املتحــدث الــى  أن »العملية 
الوقائية  تأتي في ســياق اإلجــراءات 
التــي تنفذهــا األجهــزة األمنية في 

بابــل للحفاظ على حالة االســتقرار 
األمني الذي تشــهده احملافظة« ، أكد 
أن »القــوة احالت املتهــم الى اجلهة 
اخملتصة إلستكمال إجراءات التحقيق 

معه«.

صالح الدين – اعتقال مطلوب 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
صــالح الدين امــس االربعــاء بالقاء 
القبض على قاتل صاحب صيرفة في 
الشــرقاط ، بعد يومــن على ارتكابه 

اجلرمية.
وقال املصدر إن قوة امنية القت، صباح 
يوم امس القبض علــى قاتل صاحب 
الصيرفــة في مدينة الشــرقاط بعد 
وســرقته  اجلرمية  ارتكابه  على  يومن 
مبلغ قدره 200 الف دوالر« ، موضحا أن 

»املعلومات االولية تشير الى ان اجلاني 
منسوب في سلك الشرطة«.

نينوى – عملية استباقية 
كشــف مصــدر امني في شــرطة 
محافظة نينوى امس االربعاء اعتقال 
احدهم  استباقية  بعملية  ارهابين   5
عنصر باحلسبة واربعة من ديوان اجلند 

في اجلانب االمين من املوصل.
وقال املصدر ان »فوج طوارئ الشرطة 
نينوى  التابع لقيادة شــرطة  اخلامس 
وبعد  دقيقة  معلومــات  علــى  وبناًء 
القبض عــن طريق  اصدار مذكــرات 
على خمســة  القبض  القى  القضاء 

عناصر من عصابات داعش االرهابية 
احدهــم كان يعمــل فيما يســمى 
كانوا  االخــرون  واالربعــة  باحلســبة 

يعملون بصفة مقاتل فيما يســمى 
بديوان اجلند خالل فترة سيطرة داعش 

على مدينة املوصل«.

البصرة – اعتقال متهمني 
اكد مصدر امني في قســم شــرطة 
الفاو مبحافظــة البصرة امس االربعاء 
ان مفارز امنية القت القبض على عدد 
املتهمن على وفق مــواد جنائية  من 
مختلفة خالل حملــة أمنية لتنفيذ 

أوامر القبض.
وافــاد املصــدر ان التهــم تنوعــت 
بــن قضايا القتــل وااليــذاء العمد 
واالغتصــاب، مؤكــدة احالــة جميع 
املتهمن إلى اجلهــات اخملتصة متهيدا 
القانونيــة  اإلجــراءات  الســتكمال 

بحقهم.

سطو مسلح في منطقة االعظمية شمالي العاصمة بغداد * استهداف حافلة تقل طلبة بعبوة ناسفة شرقي ديالى 
  مقتل ثالثة ارهابيين بعملية نوعية في قضاء الحويجة * اشتباكات مسلحة مع ارهابيين شمالي القائم

سائـرون: االسبـوع املقبـل يحـدد
موعـد استجـواب عبـد املـهدي

رئيس  “امــام  أن  العقابي،  ويسترســل 
تنتهي مطلع  النــواب مهلــة  مجلس 
االســبوع املقبــل لكي يحــدد موعداً 
لالستجواب وبعدها سنعرف مدى نواياه 
في التعاون معنا ملمارسة دورنا الرقابي”.
ولفــت، إلى أن “حتالف ســائرون وقائمة 
النصر ونواب من ائتالف الوطنية وقائمة 
املعارضة  الكرديــة  الفتــح واالحــزاب 
يقفون مع االســتجواب وسحب الثقة 

عن عبد املهدي”.
وفي مقابــل ذلــك، ذكــر العقابي، أن 
“اغلب نواب قائمة الفتح وقائمة القوى 
العراقيــة بزعامــة احللبوســي واحلزب 
الدميقراطي الكردستاني واالحتاد الوطني 

الكردستاني يساندون احلكومة”.
ويجــد، أن “عبــد املهدي اســتغل هذا 
التبيان في املواقف وتذرع بأنه مســتعد 
االتفاق على  يتم  أن  لالستقالة شــرط 
بديل وهــذا كالم ال قيمة له، فهو عليه 
ايجاد شخصية  وباإلمكان  االســتقالة 
اخرى ملنصب رئيس مجلس الوزراء خالل 

وقت قليل”.
ورجــح، أن “اســتقالة رئيــس الــوزراء 
من منصبــه قريبــاً، فهو ســيتجنب 
االســتجواب الــذي قد يفتــح االبواب 
حملاسبته في جلسة علنية أمام الشعب 

العراقي”.
إن “جعل  بالقــول،  العقابــي  وأكمــل 
اجللسة علنية سوف يسهل علينا اقالة 
عبد املهدي ألن ذلك سيضع النواب امام 

بأن  الشــعب  مســؤولية في مواجهة 
احلكومة احلالية تتحمــل ما يجري من 

احداث وقمع للمتظاهرين”.
من جانبه، افاد النائب اآلخر عن التحالف 
رامي السكيني في تصريح إلى “الصباح 
اجلديد”، بأن “عمليات القمع للمتظاهرين 
ما زالت مســتمرة في عموم احملافظات 
من خالل قتلهم وجرحهم وحق خيمهم 

ومالحقاتهم”.
“االحصــاءات  أن  الســكيني  وأضــاف 
أظهرت لنا عــددا كبيرا مــن الضحايا 
بنحــو مخيف، فكل مــن يحمل العلم 
العراقــي اصبــح مســتهدفاً من قبل 

احلكومة”.
وبــن، أن “الدســتور كفــل التظاهــر 
الســلمي، وقد الحظنا ان االحتجاجات 
جاءت علــى وفق الســياقات القانونية 
ولم يتم التعرض إلى املمتلكات العامة 

باستثناء حاالت ارتكبها مندسون”.
وال  مســتقلون،  “املتظاهريــن  إن  وزاد، 
ينتمون إلى حزب سياســي وال يبحثون 
عــن الوصول إلــى الســلطة وطالبوا 

بحقوقهم التي كفلها الدستور”.
وأكمل الســكيني بالقــول، إن “رئيس 
مجلس الــوزراء ال يعلم مبــا يجري في 
ساحات التظاهر من انتهاكات خطيرة، 
مبا  فقــدت شــرعيتها  وأن حكومتــه 
ارتكبته من حاالت قمع للمدنين العزل”.

يشــار إلى أن قائمة ســائرون كانت قد 
اعلنت فــي وقت ســابق حتولهــا إلى 
املعارضة واعتصامها في مجلس النواب 
آثر التظاهرات التــي اجتاحت عددا من 

احملافظات العراقية ســقط فيها املئات 
بن شهيد وجريح.

 
التخطيط تنفي حتويل او مناقلة 

اي تخصيصات مالية من احملافظات 
اجلنوبية الى الغربية

واوضح املتحدث الرسمي ان تخصيصات 
مليارا   )١٣٣( بلغــت  املثنــى  محافظة 
و)٩٠٠( مليــون دينــار، امــا محافظــة 
واســط فقد بلغت تخصيصاتها لعام 
٢٠١٩ )٢٣٤( مليــارا و)٨٩٠( مليون دينار (
اوبلــغ مجموع تخصيصــات محافظة 
نينــوى )٥٣٢( مليارا و)٨٧٤( مليون دينار ، 
ومت تخصيص مبلــغ )٣٠١( مليار و)٥٥٨( 
مليون دينــار حملافظة صالح الدين ، وبلغ 
االنبار  محافظــة  تخصيصــات  حجم 
)٣٧٨( مليــارا و)٨٥٨( مليون دينار ، فيما 
كركوك  محافظة  تخصيصــات  بلغت 
 ، دينــار  مليــون  و)٣٩٩(  مليــارا   )٢٥٦(

ومحافظة ديالى )١٨٢( مليار دينار .
واشار الهنداوي الى ان هذه التخصيصات 
تتضمــن ) برنامــج تنميــة االقاليــم 
ومناقــالت اضافيــة ، ومناقــالت اخرى 
خاصة مبشــروع بناء املدارس والبترودوالر 
ومشاريع خفض الفقر واعادة االعمار ( .

سومو توقع عقدا مع ناقالت النفط 
العراقية لنقل النفط االسود

من جانبه قال مدير عام شــركة ناقالت 
النفــط العراقية وكالــة علي قيس أن 
“هذا العقــد ميثل بدايــة مهمة العادة 
النشاط للناقل الوطني العراقي املتمثل 

بالشركة، والعمل على االرتقاء بعملها 
وتطويرها وتوسيع نشاطها وفق خطط 

اعدت لذلك”.
وكشف املتحدث بإســم الوزارة عاصم 
جهاد عن “قيام شــركة تسويق النفط 
العراقية )ســومو( بابــرام عقود جديدة 
قريبــا لنقــل املنتجــات النفطية مع 
كل من شــركة النقل البحري وشركة 
النقل البري وهـي مـن تشكيـالت وزارة 

النقـل”.
واضــاف جهاد أن “ذلك ياتي ســعياً من 
الوزارة لدعم وأســناد وتطوير الشركات 

الوطنية وتعزيزاً لاليرادات املالية لها”.
 )IOTC( وشركة ناقالت النفط العراقية 
هي شــركة عراقيــة مملوكــة للدولة 
متخصصة في النقــل البحري للنفط 
اخلام واملنتجات املكررة، مت تأسيسها في 

عام 1972.

ملاذا عدم املساواة في الواليات املتحدة 
أعلى من نظيره في أوروبا ؟

وغالًبا ما يعزو االقتصاديون عدم املساواة 
املتزايد إلى التغيــر التكنولوجي، أو منو 
التجــارة الدولية. ومع ذلــك، فإن هذا ال 
يفســر اجتاهات عدم املســاواة املتباينة 
تباينــا حادا، علــى مدار األربعــن عاًما 
املاضية، في الواليات املتحدة وأوروبا، ألن 
تكنولوجية  لصدمــات  تعرضا  كالهما 
وواجهــا منافســة متزايدة من  مماثلة، 
البلدان الناميــة خالل تلك الفترة. وبدالً 
من ذلــك، يعكس التناقض بــن أوروبا 
سياســية  خيارات  املتحدة  والواليــات 

مختلفة.
وأمــام صانعــي السياســة مجالــن 
مبعاجلة  يتعلق  فيما  لالختيار  واســعن 
والهدف من  الدخل.  عدم املســاواة في 
التوزيع القبلي هو تهيئة الظروف لتوزيع 
أكثــر عدالً للدخل في املســتقبل– عن 
طريق االستثمارات في الرعاية الصحية 
االحتكار  مكافحة  وقوانــن  والتعليم، 
العمل، ونقابات  الفعالة، وأنظمة سوق 
العمــال القوية نســبياً، على ســبيل 
املثال. وفي الوقت نفســه، تهدف إعادة 
توزيع الدخــل إلى احلد مــن أوجه عدم 
املساواة احلالية، عن طريق فرض ضرائب 
تدريجية- حيث يدفع األشخاص األغنى 
معدالت أعلى من الضرائب- والتحويالت 

االجتماعية إلى أشد الناس فقراً.
إن انخفاض مســتويات عدم املســاواة 
لسياســات  نتيجة  ليــس  أوروبــا  في 
ضريبية أكثر إلعــادة التوزيع. إذ صحيح 
أن أعلى معدل هامشي لضريبة الدخل 
الفيدرالية األمريكيــة قد انخفض من 
٪80 في املتوسط في الفترة ما بن 1950 
و1980 إلــى ٪37 اليوم، وخفض الرئيس 
دونالد ترامب معدل ضريبة الشــركات 
مــن ٪35 إلى ٪21 فــي قانون تخفيض 
الضرائب والوظائــف لعام 2017. ولكن 
معدالت ضرائب الشــركات فــي أوروبا 
قد انخفضت أيًضا، من متوســط 50٪ 
في عــام 1980 إلى ٪25 اليــوم- مما أفاد 
يعتمدون  الذيــن  األغنيــاء  املواطنــن 
بشكل متزايد على األسهم الشخصية 
للحصول على دخلهم. وفضال عن ذلك، 

زادت الضرائــب على االســتهالك، التي 
تفرض عبًئا أكبر نســبًيا على الفقراء، 
زيــادة كبيرة فــي أوروبا خــالل الفترة 

نفسها.
لذلك، أصبحت أنظمة الضرائب بشكل 
عام فــي كل من الواليات املتحدة وأوروبا 
أقــل تدريجا في العقود األخيرة. ورمبا قد 
أصبح النظام الضريبــي األمريكي اآلن 
أكثر تدريجا بقليل من النظام األوروبي، 
لكن عدم املســاواة في الواليات املتحدة 

أكبر بكثير.
إن تقريــر “ما مــدى عدم املســاواة في 
العاملي  الــذي أجنــزه اخملتبــر  أوروبــا؟” 
للالمساواة- يشــير إلى أن توزيع الدخل 
األكثر مســاواة في أوروبــا، ناجت إلى حد 
كبير عن سياســات التوزيع األولي، مثل 
احلــد األدنى لألجــور الوطنيــة ، وتعزيز 
حمايــة العمــال، واالســتفادة اجملانية 
من التعليم العــام، والرعاية الصحية. 
ومــع ذلك، ال تزال الضرائــب التدريجية 
أساســية للحد من عدم املســاواة في 
الدخل بعد الضريبــة وما قبلها. فعلى 
ســبيل املثال، ميكن أن تساعد معدالت 
احلد  على  املرتفعة  الهامشية  الضريبة 
من تراكم رأس املــال غير املتكافئ، ومن 
ثم جعل تدفقات الدخل في املســتقبل 

أكثر إنصاًفا.
واألهم من ذلك، أن الضرائب التدريجية 
ضرورية لالستدامة السياسية لألنظمة 
املالية للبلدان. إن احتجاجات “السترات 
الصفــراء” التــي بدأت في فرنســا في 
في  ظهــرت  والتي  املاضــي-  نوفمبــر 

مكان آخر في أوروبــا بعد ذلك- اندلعت 
بالظلم  الشــعور  البداية بســبب  في 

الضريبي.
وأخيــرًا، تضطلع الضرائــب التدريجية 
أيًضا بدور في التوزيع األولي في أوروبا عن 
طريق املساعدة في متويل برامج التعليم 
العــام، والرعاية الصحية الشــاملة. و 
تعزز هذه البرامج، بدورها، تكافؤ الفرص، 
ومن ثم توزيع أكثــر تكافئا للدخل في 
وقت الحــق. ويكمن اخلطــر، إذا، في أن 
العام نحو أنظمــة ضريبية أقل  االجتاه 
تدريجا سيجعل من الصعب على أوروبا، 
والواليات املتحدة احتواء عدم املســاواة 

في املستقبل.
ولكــن هذا ليــس حتميا. رمبــا يصبح 
الناخبون األمريكيــون أكثر حرًصا على 
التعليم العام، والرعاية الصحية اجملانية، 
إذا رأوا كيف دعمت هذه العوامل النمو 
من عرقلته.  بــدالً  أوروبا  االقتصادي في 
وقد تســتمد أوروبا اإللهام من الطريقة 
التــي أنهت بهــا احلكومــة األمريكية 
قبل  الواليات،  بن  الضريبية  املنافســة 
قرن، عن طريق فــرض ضرائب فيدرالية 

على الشركات والدخل.
وإذا متكنت أوروبــا والواليات املتحدة من 
بهذه  البعــض  بعضهما  مــن  التعلم 
الطريقة، فقد تبدو املقاربات الراديكالية 
ملعاجلة عدم املســاواة أكثــر براغماتية، 
وجــدوى على جانبي احمليط األطلســي. 
ورمبــا يكون مســتوى الالمســاواة في 
العقود األربعــة القادمة أقل من نظيره 

في العقود األربعة السابقة.
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بغداد - الصباح الجديد:
دعــا زعيم التيار الصــدري، مقتدى الصدر، 
2019 )املوظفن  األربعاء )13 تشرين الثاني، 

إلى إضراب شامل.
وقال الصدر، عبر تغريدة على منصة تويتر، 
إنه يجدد مناصرة الثوار بامور ثالثة، من بينها 
الشرفاء مساندة إخوانهم  املوظفن  »على 

الثوار بإضراب شامل ولو ليوم واحد«.
وأضاف أن على »الشرفاء في البرملان العمل 
على إقــرار اإلصالحــات اجلذريــة كتغيير 
مفوضية االنتخابات وقانونها وكذلك تغيير 
بعض بنود الدســتور«، حاثا »أئمة اجلمعة 
في كل احملافظات علــى أن يقودوا مظاهرة 
ســلمية ملســاندة الثــوار لكــي تتحقق 

اإلصالحات«.
ومنــذ الـــ 25 مــن تشــرين األول املاضي، 
انطلقت تظاهرات في العاصمة بغداد وعدد 
من احملافظات الوسطى واجلنوبية، تخللتها 
مصادمات مع القوات األمنية، أســفرت عن 
مقتــل أكثر من 300 شــخص في صفوف 

الطرفن، وإصابة اآلالف.
امتــدادا  االخيــرة   التظاهــرات  وتعــد 
انطلقت مطلع تشــرين  التــي  للتظاهرة 
األول املاضــي، للمطالبــة بإجراء إصالحات 
وإلغاء  ووزارية، وتوفير فرص عمل،  دستورية 
احملاصصة، والكشـف عن املتسبـب بقتـل 

املتظاهريـن.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت هيئة النزاهة، أمس األربعاء، عن 
صدور قرارٍ بحجــز األمــوال املنقولة وغير 
املنقولة لثالثة من كبار املسؤولن السابقن 
والبلديات  واإلســكان  اإلعمــار  وزارة  فــي 
إلى أحكام املادَّة  واألشغال العامة؛ استناداً 

)340( من قانون العقوبات.
وقالــت دائــرة التحقيقات فــي الهيئة إن 
بالنظر  النجــف اخملتصة  »محكمة حتقيق 
بقضايا النزاهة أصدرت قراراً بحجز األموال 
املتهمن  املنقولة لــكلٍّ من  املنقولة وغير 
)املفتــش العام للــوزارة والوكيــل الفني 
ومدير عام( السابقن؛ مبينة أن القرار صدر 
اســتناداً إلى أحكام املــادة )340( من قانون 
العقوبــات العراقيِّ عن تهمــة عدم تنفيذ 
املتهمن للعقد اخلاص بالتصميم األساس 

ملدينة النجف.

الصدر يدعو الموظفين
إلى إضراب شامل

النزاهة: حجز أموال ثالثة 
مسؤولين سابقين في 
وزارة اإلعمار واإلسكان

السليمانية ـ عباس كاريزي:

بينما ابــدت اغلب االحزاب والقوى 
كردستان  اقليم  في  السياســية 
رفضهــا املســاس بــدور الكــرد 
العراقية،  الدولــة  في  ومكانتهم 
اجراؤها  املزمــع  التعديالت  ضمن 
علــى الدســتور العراقــي، توقع 
الســابق  النواب  مجلــس  عضو 
اخملضرمة  السياسية  الشخصية 
الدكتور محمود عثمان، ان ال تأتي 
التعديالت الدستورية اذا ما اجريت 

في مصلحة الكرد.
واضاف عثمان، في تصريح جلريدة 
اجلديد،  الصبــاح  تابعتــه  اژانس 
ان الذهــاب الى تعديل الدســتور 
العراقي، لن يأتي مبا تشتهي سفن 
الكرد، وسيشــكل خطــورة على 
املادة 140 اخلاصة بتطبيع االوضاع 

في املناطق املتنازع عليها.
ولم يســتبعد محمود عثمان، ان 
تذهب القوى واالحزاب السياسية 
الى سحب ســلطات االقليم في 
اســتخراج وانتاج وبيع النفط في 
االقليم، مشــيرا الى ان كثير من 

الكتل تؤيد هذا االجراء. 
واشــار عثمــان الــى، ان اقليــم 
كردستان لم يعد ميتلك االن أوراقا 
ورقة  ومنهــا  بها  يســاوم  رابحة 
على  االبقــاء  مقابل  االنفصــال، 
العراقي،  الدســتور  حقوقه فــي 
االنفصــال  ورقــة  االن  واردف« 
للكرد،  والميكن  اصبحت خاســرة 
ان يعيدوا اســتخدام هذه الورقة، 
ولم يبَق امامنا سوى العمل على 

تثبيت الفيدرالية في العراق«. 
وتوقع عثمان، ان ال تأتي التعديالت 
الدستورية مبا يصب في مصلحة 
الكــرد، نظرا لوجــود اعتقاد لدى 
بعض القوى الشــيعية والسنية، 
الدستور منح سلطات كبيرة  بان 
إلقليم كردســتان، لــذا فانه وفي 
حــال مت تعديل الدســتور فانه لن 
يكون في صالح الكــرد، الفتا الى 
ان احلديــث عــن اجــراء تعديالت 
على الدســتور ليــس بجديد، اال 
انه لم يكن من الســهولة ان يتم 
داخل مجلس النواب سابقاً، اال ان 
التظاهرات الشعبية دفعت بهذه 

الرغبة الى العودة من جديد. 
اقليــم كردســتان  رئيــس  وكان 
نيجيرفان بارزانــي، قد اعلن خالل 
مشاركته في ملتقى مركز ميري 
للبحــوث والدراســات االســبوع 
املنصرم، ان اقليم كردستان يعمل 
بالتعــاون مع احلكومــة العراقية 
وانهاء  العالقة  املشكالت  ملعاجلة 
االزمــات فــي العــراق، ويؤيد اية 
تعديالت دستورية تصب في صالح 
احلفاظ  مع  العراقيــن،  املواطنن 
في  ومكانتها  املكونــات  دور  على 

العملية السياسية.    
اذا كان علــى الكرد  وحــول مــا 
االصطفاف مع السنة بالضد من 
التي تسعى  الشــيعية،  االطراف 
لتعديــل الدســتور وتغيير نظام 
احلكم من برملاني الى رئاسي، قال 
عثمــان، »انا ال اعتقــد بان هناك 
اطرافا شــيعية تسعى لتحجيم 
دور الكرد، النه فيما يتعلق ببعض 
والشــيعة  الســنة  فان  النقاط 

ان  الكرد  متفقون، وال ينبغي على 
يصطفوا مع جهة على حســاب 
اجلهة االخــرى«، واردف اال ان املهم 
االن احلفــاظ على التوافق والعمل 
على اجــراء التغييرات والتعديالت 
بالتوافق والتفاهــم، لذا فان على 
الكرد التأكيد واالبقاء على التوافق 

السياسي.    
واضــاف عثمــان، ان عــدم وجود 
حلد  كردستان  إلقليم  دائم  دستور 
االن اثر سلبا على موقف االقليم، 
الدســتور  في  مادة  وجــود  برغم 
متنــح لالقليم احلق بــان يكون له 
ان اليتعارض مع  دستور دائم على 

الدستور االحتادي.   
واكد عثمــان، ان املطالبة بتغيير 
نظام احلكــم في البالد من برملاني 
الى رئاســي طرح خاطــئ وهو ال 
يصــب فــي مصلحة الشــعب، 
وســيمنح فرصة لبروز دكتاتورية 

جديدة في العراق.
واوضــح ان املضــي فــي اجــراء 

التعديالت على الدســتور سيحد 
من الســلطات والصالحيات التي 
ميتلكها اقليم كردستان، في ملف 
النفط وغيره مــن امللفات املالية، 
لذا فإنني ال استبعد ان تستخدم 
القوى السياسية تعديل الدستور 
كحجة لســحب تلك السلطات 

من االقليم. 
اقليــم كردســتان  رئيــس  وكان 
نيجيرفــان بارزاني قد وصل صباح 
امس الى بغداد فــي زيارة وصفت 
بالرئاسات  خاللها  التقى  باملهمة 
الثــالث، وقال مصــدر مقرب منه 
للصبــاح اجلديد، ان زيــارة بارزاني 
تأتــي في وقت حرج متــر به البالد، 
واغلــب  االقليــم  حكومــة  وان 
تؤيد  الكردية  السياســية  القوى 
احلالي عادل  الــوزراء  رئيــس  بقاء 
عبــد املهدي في احلكم وتســعى 
ملنحه الفرصة الجــراء التعديالت 

واالصالحات التي وعد بها.
عبر  بارزاني  ان  املصــدر،  واضــاف 

عــن دعمه حلكومة عبــد املهدي، 
للمشــاركة  االقليم  واســتعداد 
في اجلهــود املبذولة تلبية ملطالب 
املتظاهرين، ودعم محاربة الفساد 
واالصالح في مؤسسات ومفاصل 

احلكومة العراقية.    
الــى ذلــك اصدر عضــو مجلس 
النــواب عن حركــة التغيير كاوة 
محمــد بياناً، انتقد فيه وبشــدة 
مطالبة بعض القوى بتغيير نظام 
احلكم في العــراق من برملاني الى 

رئاسي. 
واضــاف محمد في البيــان الذي 
حصلــت الصبــاح اجلديــد على 
نســخة منه،« الحظنا في اآلونة 
األخيرة ظهور بعض األصوات التي 
حتاول التناغم مع الشارع املنتفض، 
بإظهــار التأييد لبعــض املطالب 
جملرد  الســليمة،  غير  واملتبنيــات 
بقائهم في الصــورة وإعادة انتاج 
انفســهم في املشهد السياسي 
العراقي، وخاصــة الوقوف بالضد 

من النظام البرملانــي، في حن ان 
لهم في البرملان شأن عال وحضور 
واضح، وأخذوا يشيعون بأن النظام 
الرئاســي أفضل حلكم العراق من 
وصفوه  الــذي  البرملاني  النظــام 

بالفاشل حسب ادعائهم.
واكد محمد ان النظــام البرملاني 
التي ميكن  النظــم  أرقى  يعد من 
ان تــدار مبوجبه الــدول املتقدمة،  
وهو أفضل ما تستحقه الشعوب 
الدكتاتورية  النظــم  املتحررة من 
البائدة، وتلك األنظمة في بريطانيا 
وكندا واليابان وسويسرا والنمسا 
وهولنــدا  وايطاليــا  والدامنــارك 
واستراليا وغيرها خير دليل ومثال 
علــى رقي وجنــاح ومتيــز النظام 
البرملاني، لكونــه نظاماً متحضراً 
للشــعوب  يحفــظ  ومتوازنــاً، 
حقوقها وميثل سلطتها احلقيقية 
وإرادتها احلرة التي تعبر عنها بأروع 

املمارسات الدميقراطية.

محمود عثمان تعديل الدستور سيقلل
من السلطات النفطية إلقليم كردستان 

قال إن االنفصال بعيد المنال وعلينا العمل على تثبيت الفيدرالية

ان اقليم كردستان لم 
يعد يمتلك االن أوراقا 
رابحة يساوم بها ومنها 
ورقة االنفصال، مقابل 
االبقاء على حقوقه في 
الدستور العراقي، واالن 
ورقة االنفصال اصبحت 
خاسرة واليمكن للكرد، 
ان يعيدوا استخدام هذه 
الورقة، ولم يبقَ امامنا 
سوى العمل على تثبيت 
الفيدرالية في العراق

محمود عثمان



3محليات

البصرة _ سعدي السند :

مع  العلمي  للتعــاون  تعضيدا 
البحثية  االكادميية  املؤسسات 
العراقيــة  اجلمعيــة  وقعــت 
للبحوث والدراسات الطبية مع  
جامعة البصرة مذكرة للتعاون 
العلمــي في اجملــاالت البحثية 
العلمية  الفعاليــات  واقامــة 

والطبية .
ووقــع املذكرة رئيــس اجلمعية 
والدراســات  للبحوث  العراقية 
الطبيــة العراقيــة الطبيــب 
حيدر  الدكتــور  االختصاصــي 
ســعد  والدكتــور  التميمــي 
جامعة  رئيس  شــاهني حمادي 

البصرة. 

رئيس جامعة البصرة يأمل 
ان تكون املذكرة بابا خلدمة 

العلم 

وقد ابدى الدكتور سعد شاهني 
تفاؤلــه بهذه الوثيقــة واعرب 
عــن امله ان تكــون بابا خلدمة 
العلم واملعرفة واالرتقاء بالواقع 
العلمــي البحثي في محافظة 
وان  عموما  والعــراق  البصــرة 
جامعة البصرة بحاجة ماســة 
لنهضتهــا  مايحقــق  لــكل 
ترتقي  مميزة  اضافــات  املعروفة 
مبســيرتها وهي التي تعد اليوم 
علميا  صرحا  اساتذتها  بجهود 
يشار إليه بالبنان حيث ال يخفى 
على اجلميع ان اجلامعة تأسست 
هي  كليات  بأربــع   1964 عــام 
اآلداب والعلوم والهندسة فضال 
عن كلية احلقوق وبعد مســيرة 
علميــة حافلــة بالنجاحــات 
على مر خمســة عقود مضت ، 
أصبحت اليــوم تضم 20 كلية 
في شتى التخصصات العلمية 
واإلنســانية واملراكــز البحثية 
األخرى ومبا يالئم متطلبات سوق 
الدكتور شاهني  واشار   . العمل 
الى ان اجلامعة تسعى الى توفير 
املنــاخ املالئم للطلبــة للتزود 
بالعلوم املعرفية التي تســهم 
للمجتمع  اخلدمــات  تقدمي  في 
كال حســب اختصاصــه واننا 

جهد  وبــكل  نســعى  اليــوم 
الــى تطبيق البرنامــج الوزاري 
للجامعــة حســب التوقيتات 
اجلامعة  وإدخــال  وضعت  التي 
في التصنيفات العاملية ، مبينا 
ان جامعتنا تضم االن 20 كلية 
وهي كليات  الهندسة ، الزراعة 
، التربية للعلوم الصرفة ، االدارة 
واالقتصــاد ،  التربيــة البدنية 
وعلوم الرياضة ،  الفنون اجلميلة 
، علوم احلاسوب ،العلوم ،  علوم 
البحــار ،  الطــب ،  الصيدلة ،  
طب االسنان ، التمريض ، الطب 
البيطري  طب الزهراء ،  واآلداب  
و التربيــة للعلوم االنســانية ’ 
القانون و التربية للبنات وكلية 
... ونســعى من  التربيــة قرنة 
خالل مذكــرة التفاهم هذه مع 
للبحوث  العراقيــة  اجلمعيــة 
العراقية  الطبية  والدراســات 
الى خدمة مســيرتنا اجلامعية 
جتســيدا  مجتمعنا  وخدمــة 

لشــعار ) اجلامعة فــي خدمة 
اجملتمع ( .

املذكرة ستعمل على تبادل 
اخلبرات واملعلومات

وحول مذكرة التفاهم هذه قال 
الدكتور حيــدر التميمي رئيس 
للبحوث  العراقيــة  اجلمعيــة 
والدراســات الطبية العراقية : 
املذكرة  هذه  من خالل  ســيتم 
املهمة تبادل اخلبرات واملعلومات 
والزيــارات في اجملــاالت الطبية 
والصحية واملساعدة على اجراء 
البحــوث العلمية املشــتركة 
فــي االختصاصــات الطبيــة 
واملشاركة في الندوات واملؤمترات 
التدريبية  و  الدراسية  واحللقات 
التي يقيمها الطرفان مع تبادل 
الطبية  املؤلفات  ونشر وترجمة 
تبادل  الــى  اضافة  والثقافيــة 
والكتب  واملطبوعــات  البحوث 

العلمية  والدوريات واالشــرطة 
والثقافية وقد مت تشــكيل جلنة 
مشــتركة من الطرفني لتنفيذ 
العمل  باشــرنا  التي  املذكــرة 
وســتبقى  مضامينها  لتنفيذ 
نافذة ملدة خمس سنوات قابلة 
في  ولدينا  تلقائيــا  للتجديــد 
للبحوث  العراقيــة  اجلمعيــة 
العراقية  الطبية  والدراســات 
الكثير من األفــكار التي تعمل 
التي  باملهــام  األرتقــاء  علــى 
التفاهم  مذكــرة  تتضمنهــا 
من خــالل اخلبرات املمارســات 
التخصصيــة ألعضاء اجلمعية 
الذين أعربــوا عن تفاعلهم مع 
الفقرات التي تضمنتها املذكرة 
اســتعداد  على  انهم  مؤكدين 
تعزيز  في  لالســهام  متواصل  
والفعاليــات  األنشــطة  كل 
التي جتعل مــن املذكرة اطاللة 
مهمة علــى كل مايعزز الفعل 
العلمــي واجملتمعــي املتطــور 

الذي يحتاجــه اجملتمع وحتتاجه 
جامعة  في  العلمية  املســيرة 
جمعيتنا  وان  خصوصا  البصرة 
سبق ان وقعت مذكرات تفاهم 
مع عــدد من اجلامعــات ومنها 
جامعة الكوفة وجامعة املوصل 
وجامعــة النهريــن وجامعــة 
ميســان واجلمعيــة االميركية 

للكيمياء وغيرها الكثير.
وحضــر حفــل التوقيــع نائب 
رئيس اجلمعية االستاذ املساعد 

الدكتور صادق حسن كاظم .

رؤية ورسالة اجلمعية 
العراقية للبحوث والدراسات 

الطبية 

واجلديــر بالذكــر ان اجلمعيــة 
والدراســات  للبحوث  العراقية 
الطبية العراقية هي أول جمعية 
البصرة  محافظــة  في  علمية 
وقد تأسســت عام 2017 باألمر 

الوزاري  ب ت 5747/5 في 12 متوز 
التعليم  وزارة  من  الصادر   2017
وهي  العلمي  والبحــث  العالي 
منضويــة حتت مظلــة اجمللس 
األعلــى للجمعيــات العلمية 
فــي العراق ولديهــا مقعد في 
مجلــس التعليــم الطبي في 
وزارة الصحــة العراقيــة ولها 
رؤيتها التي تتمثــل في الريادة 
البحث  فــي  وأقليميا  وطنيــا 
وتعمل  الرصني  الطبي  العلمي 
عبر رســالتها الى دعم البحث 
الطبية  والدراســات  العلمــي 
في شــتى األختصاصات وعقد 
البحثية  اجلهات  مع  الشراكات 
احملليــة والعاملية بهــدف تبادل 
اخلبــرات وتشــجيع التأليــف 
والترجمــة وتدريــب  والنشــر 
العاملــني  قابليــات  وتطويــر 
والباحثــني في اجملــال الصحي 
وتقــدمي األستشــارات الطبية 

والفنية .

أنشطة لتبادل الخبرات والمعلومات والزيارات
 واجراء  البحوث المشتركة وعقد الندوات والمؤتمرات

اعلنت عن تخصيص نحو )٦( ترليونات دينار للمحافظات خالل العام الحالي

مذكرة تعاون بين الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية وجامعة البصرة

جامعة البصرة 
بحاجة ماسة 

لكل مايحقق 
لنهضتها 

المعروفة اضافات 
مميزة ترتقي 

بمسيرتها وهي 
التي تعد اليوم 

بجهود اساتذتها 
صرحا علميا يشار 

إليه بالبنان

اخلميس 14 تشرين الثاني 2019 العدد )4291(

وزير النفط يؤكد على ضرورة توفير فرص عمل للعاطلين

خطة الدارة المخلفات الصناعية لشركات وزارة الصناعة

وزير االعمار يبحث 
سبل النهوض بعمل 

اقسام التصاميم

أدوية سامراء تجاوز 
الخمسة مليـارات 

دينـار الشهر الماضي

بغداد _ الصباح الجديد :
 اكــد نائــب رئيس الــوزراء 
لشــؤون الطاقة وزير النفط 
ثامر عبــاس الغضبان حرص 
التنســيق  علــى  الــوزارة 
والتعــاون مــع احلكومــات 
احمللية في احملافظات ، موجها 
النفطيــة  التشــكيالت 
مــع  التنســيق  بضــرورة 
توفير  اجــل  من  احملافظــني 

فــرص العمــل للعاطلــني 
على وفق الســياقات االدارية 
النافذة . ولفــت الوزير خالل 
اســتقباله محافــظ املثنى 
الى ان وزارة النفط تســعى 
الصالحيات  وضمــن  دائمــا 
واالمكانيات املتاحة االسهام 
فــي التخفيف مــن معاناة 
املواطنــني من خــالل تنفيذ 
املشاريع اخلدمية في املناطق 

واملــدن القريبة مــن احلقول 
الــى  اضافــة   ، النفطيــة 
توفير فــرص عمل للعاطلني 
مع  بالتنســيق  واخلريجــني 
احلكومــات احملليــة ، مؤكدا 
االيعــاز الــى ادارة شــركة 
الوســط  لتوفير  مصافــي 
فرص عمــل البناء محافظة 
املثنى وســيتم االعالن عنها 

قريبا.

اشــاد محافظ  جانبــه  من 
املثنــى احمد منفــي جودة 
النفــط  وزارة  بجهــود 
االســتثنائية خــالل االيــام 
في  واالنســيابية  املاضيــة 
 ، النفطية  املنتجــات  توزيع 
املثنى  ســيما في محافظة 
الكبير  تقديــره  عن  معبرا   ،
باالنابة عــن احلكومة احمللية 
لالهتمام  احملافظة  ابناء  وعن 

الوزير  يوليــه  الذي  الكبيــر 
باحملافظات مــن اجل االرتقاء 
بواقعها خدمــة للمصلحة 
العامــة ، متمنيا له االرتقاء 

بقطاع الطاقة في البالد.
ان  بالذكــر  اجلديــر  ومــن 
من   2200 تعيــني  اجــراءات 
في  العراقية  العاملة  االيدي 
التي  كربالء  مصفى  مشروع 
الوزارة في وقت  اعلنت عنها 

ســابق حققت تقدما كبيرا 
العمالة  مكان  الستبدالهم 
االجنبيــة ، اضافة الى وجود 
الشركات  بني  عال  تنســيق 
البصرة  ومحافظة  النفطية 
لتعيني املئــات من العاطلني 
عن العمل في التشــكيالت 
النفطية على وفق تعليمات 
وقــرارات  مجلــس الــوزراء 

االخيرة.

بغداد _ الصباح الجديد :
البحــث  هيئــة  باشــرت 
والتطويــر الصناعي احدى 
الصناعة  وزارة  تشــكيالت 
واملعــادن بتنفيــذ خطــة 
مــع  بالتنســيق  العمــل 
شركات الوزارة واملؤسسات 
محاور  حســب  احلكومية 
عمل تتــالءم واختصاصات 
الهيئــة ومراكزها البحثية 
للمرحلــة القادمــة ومبــا 

ينسجم ومفردات البرنامج 
احلكومي.

في  مخــول  مصدر  وقــال 
الهيئــة ان الهيئــة ومــن 
باشرت  املهمة  احملاور  ضمن 
اخمللفات  الدارة  باعداد خطة 
الوزارة  لشركات  الصناعية 
الغراض  استعمالها  واعادة 
واالسهام  صناعية متنوعة 
املؤشــرات  حتســني  فــي 
لهذه  واالقتصادية  البيئية 

الشــركات حيــث ان وجود 
وبكميات  اخمللفــات  هــذه 
كبيرة تؤثر سلبا على كلف 
االنتــاج اضافة الــى اثرها 

البيئي السيء .
ولفت املصدر الى ان الهيئة 
عملــت علــى حصــر نوع 
الصناعية  اخمللفات  وكمية 
جلميــع شــركات الــوزارة 
فنية  دراسات  اعداد  لغرض 
مجاالت  في  الســتثمارها 

مختلفــة ، مشــيرا الــى 
بهذا  اخلاصة  االمثلة  بعض 
املوضــوع والتي وصلت الى 
مراحــل متقدمــة منهــا 
اســتثمار غبار االســمنت 
البالط من قبل  في صناعة 
اخلاص  القطــاع  شــركات 
بالتنســيق املباشــر مــع 
املديريــة العامــة للتنمية 
والشــركة  الصناعيــة 
العراقية  لالسمنت  العامة 

مت  حيث  للــوزارة  التابعتني 
االتفاق علــى عقد اجتماع 
املستشار  برئاسة  مشترك 
للــوزارة وحضور  العلمــي 
املعنية  االطــراف  جميــع 
مبــا فيها اصحــاب معامل 
البالط فــي القطاع اخلاص 
الناجت  التبغ  تراب  واستثمار 
في  الســكائر  صناعة  عن 

انتاج االسمدة العضوية.
وافصــح املصــدر عــن ان 

وبعــد  باشــرت  الهيئــة 
على  العمــل  اســتكمال 
والريادي  اخملتبري  املســتوى 
كمية  كامــل  باســتثمار 
اخمللفــات علــى املســتوى 
مع  وبالتعــاون  االنتاجــي 
واســتثمار  اخلاص  القطاع 
مجاالت  فــي  احلديد  خبث 
صناعية مختلفة واستثمار 
واملطاط  االطارات  مخلفات 

واملواد البالستيكية . 

بغداد _ الصباح الجديد :
تــرأس وزير االعمــار واالســكان والبلديات 
اجتماعا  ريكانــي  بنَكني  الســيد  العامة 
التصاميم  اقســام  لبحث تطوير  موسعاً 
)التخطيط العمراني،  الوزارة ومديريات  في 
املــاء، اجملاري، الطــرق واجلســور(، بحضور 
التصاميم  العامني ورؤساء اقسام  املديرين 

وموظفيهم.
ووجــه الوزير فــي اثناء االجتمــاع بتهيئة 
اقســام  لعمــل  املطلوبــة  املتطلبــات 
التصاميم من مالكات وادوات ومستلزمات 
واقامــة دورات تطويريــة لهــم والتأكيد 
علــى العمل علــى وفق احــدث التقنيات 
املســتعملة والتنســيق مع وزارة التعليم 
العالــي والبحث العلمي لفتح دراســات 
عليــا خاصــة بالتصاميــم والتعاقد مع 
استشــاريني ذوي كفاءة وخبــرة عالية في 
االستفادة منهم  لغرض  التصاميم  مجال 

في تطويرعملهم.
واكــد الوزير علــى اهمية تقــدمي موقف 
بالتصاميم التــي مت التعاقد عليها واعداد 
املنجزة  بالتصاميم  وجرد شــامل  ارشيف 
من حيــث توفر االوليات واخملططات اخلاصة 
بها من قبــل دوائــر) املاء، اجملــاري، الطرق 
واجلســور( ، مبينا انــه مت التوجيه بتهيئة 
قاعدة معلومات ملشاريع )املاء،اجملاري، الطرق 
واجلســور( ليتم مناقشــتها في االجتماع 
املقبل واســتحداث مشــروع دراسة اعداد 
مخططــات تنفيذية للشــبكات املنفذة 
للماء واجملــاري للحصول علــى املعلومات 

الدقيقة وتاريخ تنفيذها.

بغداد _ الصباح الجديد :
اعلنت الشركـة العامـة لصناعـة االدويـة 
واملستلزمـــات الطبيـة فـي سامراء امس 
االربعاء عــن تنفيذ أعلــى برنامج أنتاجي 
شهري منذ تســعة سنوات مضت بقيمة 

جتاوزت اخلمسة مليارات دينار.
وذكر مدير عام الشــركة عبد احلميد عبد 
الرحمن ، بـــأن »الشركة أعدت برنامجها 
االنتاجي لشهر تشرين االول املاضي بقيمة 
أنتاج وصلت الى خمســة مليــارات و688 
مليونــا و258 الف دينار بعــد وصول املواد 
االولية وجناح فحوصاتها وهي أعلى نسبة 

تشهدها الشركة منذ عام 2010«.
واكد املدير العام علــى ان »هذا األجناز جاء 
نتــاج اخلطــة الطموحة التــي وضعتها 
الشــركة لزيادة نســبة أنتاجها مع تنوع 
البرنامج االنتاجي الى جانب اجلهود الكبيرة 
املبذولة من قبل موظفي االقســام املعنية 
، مفصحاً عن ان أنتاج الشــركة سيستمر 
بهــذه الوتيــرة املتصاعدة خالل االشــهر 

املقبلة ».
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بغداد _ الصباح الجديد :

عــن  التخطيــط  وزارة  كشــفت 
مليارا  و٧٨٢  ترليونــات   ٥ تخصيص 
و٤٠٨ ماليــني دينــار للمحافظــات 
ضمــن موازنة ٢٠١٩ ، نافية بشــدة 
االنباء التي حتدثــت عن مناقلة جزء 
من االمــوال اخملصصة للمحافظات 
احملافظات  الــى  وحتويلها  اجلنوبيــة 
الغربيــة بســبب الظــروف التــي 

تواجهها احملافظات اجلنوبية .
للوزارة  الرســمي  املتحــدث  ولفت 

اي مناقلة  ان  الهنــداوي  عبدالزهرة 
مالية من محافظــة الى محافظة 
اخرى لــم ولن حتدث النها غير ممكنة 
قانونا ، مشــيرا الــى النخصيصات 
املالية الي محافظة ، الميكن حتويلها 
او مناقلتهــا الــى محافظة اخرى ، 
محافظة  تخصيصــات  ان  مضيفا 
البصــرة للعام احلالي ، بلغت ترليونا 
و٤٠٠ مليار دينار ، وبغداد )٩٦٤( مليار 
دينــار ، ومت تخصيــص )٣١٦( مليارا 
و)٥٢٧( مليون دينــار حملافظة ذي قار 
دينار  و)٩٢٥( مليون  و)٢٢٢( مليــارا   ،
حملافظة ميســان ، وتخصيص )٢٣٦( 
مليارا  و)٣٠٣( ماليــني دينار حملافظة 

الديوانية  وحملافظة  االشرف،  النجف 
مت تخصيــص )١٧١( مليــارا  و)٨٥٣( 
مليون دينار ، وُخصص حملافظة كربالء 
)١٦٤( مليارا و)٣٧٠( مليون دينار ، اما 
محافظــة بابل فقــد ُخصص لها 

)٢٨٥( مليارا و)٦٥٨( مليون دينار .
ان  الرســمي  املتحــدث  واوضــح 
بلغت  املثنى  محافظة  تخصيصات 
دينار،  )١٣٣( مليــارا و)٩٠٠( مليــون 
اما محافظة واســط فقــد بلغت 
 )٢٣٤(  ٢٠١٩ لعــام  تخصيصاتهــا 
(اوبلغ  دينــار  مليون  و)٨٩٠(  مليــارا 
مجمــوع تخصيصــات محافظــة 
نينــوى )٥٣٢( مليــارا و)٨٧٤( مليون 

دينار ، ومت تخصيص مبلغ )٣٠١( مليار 
صالح  حملافظة  دينــار  مليون  و)٥٥٨( 
الديــن ، وبلــغ حجــم تخصيصات 
و)٨٥٨(  )٣٧٨( مليارا  االنبار  محافظة 
مليون دينار ، فيما بلغت تخصيصات 
محافظــة كركــوك )٢٥٦( مليــارا 
و)٣٩٩( مليون دينار ، ومحافظة ديالى 

)١٨٢( مليار دينار .
هــذه  ان  الــى  الهنــداوي  واشــار 
برنامج   ( تتضمــن  التخصيصــات 
تنمية االقاليــم ومناقالت اضافية ، 
ومناقالت اخرى خاصة مبشــروع بناء 
املدارس والبترودوالر ومشاريع خفض 

الفقر واعادة االعمار ( .

تقرير

التخطيط تنفي تحويل او مناقلة اي تخصيصات مالية من المحافظات الجنوبية الى الغربية

جانب من توقيع مذكرة التفاهم بني جامعة البصرة و اجلمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية

))تهنئة((
يتقدم منتســبو اإلدارة العامة ملصرف 
الرافدين بأحر التهاني والتبريكات للسيدة 
أفراح محمد مبناسبة تسنمها منصب 
مدير عــام مصرف الرافدين متمنني لها 
املستمر  والنجاح  والسداد  التوفيق  كل 
في إدارة هذا املرفــق املالي واالقتصادي 
العهد  يجددون  املناسبة  وبهذه  احليوي. 
في املضي مبســيرة التطويــر ومواكبة 
التطــورات املصرفيــة العاملية لالرتقاء 

بعمل املصرف.
منتسبو اإلدارة العامة ملصرف الرافدين
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلنت احلركة االحتجاجية في 
السودان  امس االول الثالثاء أّن 
النيابة العامة أصدرت مذكرات 
اعتقال وأوامر منع ســفر بحق 
»مدّبري ومنّفذي انقالب« 1989 
الرئيس السابق  وفي مقّدمهم 
منذ  املوقــوف  البشــير،  عمر 
نيسان حني أطاح به اجليش إثر 
انتفاضة شعبية غير مسبوقة.

وقــال محمــد حســن عربي، 
القانونية في  اللجنة  منّســق 
والتغيير،  تنسيقية قوى احلرية 
فرانس  وكالة  تلقــت  بيان  في 
»النيابة  إّن  برس نســخة منه 
البالغ  إجراءات  واصلت  اجلنائية 
ومنّفذي  مدّبــري  ضــّد  املدّون 
انقالب 30 حزيــران 1989، حتت 

إشراف وكيل النيابة«.
وأضاف »متّ إصــدار أوامر قبض 
أعضــاء  كّل  مواجهــة  فــي 

مجلــس قيادة انقــالب اإلنقاذ 
ومــن  األحيــاء،  العســكريني 
قبض  أوامر  املدنيــني صــدرت 
بحّق كّل من علي احلاج محمد 
وابراهيم السّنوسي اللذين لم 
يتّم القبض عليهما حتى اآلن«.

واحلــاج هو األمــني العام حلزب 
املؤمتر الشعبي، احلزب اإلسالمي 
الذي انشّق عن حزب البشير في 
1999 لكّنه ظل متحالفاً معه، 
في حني أّن السنوسي كان حلني 

اإلطاحة بالبشير مساعداً له.
وبحســب البيــان الــذي أّكد 
مصدر في مكتب املّدعي العام 
مضمونه،  صّحة  برس  لفرانس 
اجلنائية  النيابــة  أصدرت  فقد 
أمراً بحظر ســفر كّل املّتهمني 
هــؤالء،  وجميع  البــالغ.  فــي 
والسنوسي،  احلاج  باســتثناء 
موقوفون في ســجن كوبر في 

اخلرطوم.

إلى  باإلضافة  هــم  واملّتهمون 
ونافع  البشير، علي عثمان طه 
علي نافع وعــوض أحمد اجلاز، 
يضاف إليهم العقيد يوســف 
عبد الفتاح امللّقــب بـ«رامبو« 
والــذي اعتقل اإلثنــني املاضي 

وأودع بدوره سجن كوبر.
الســوداني  القانون  ويعاقــب 
النظام  »تقويــض  تهمة  على 
إلــى  املوجهــة  الدســتوري« 
أو  باإلعــدام  وأعوانه  البشــير 

السجن املؤبد.
في  الذي كان ضابطاً  والبشير، 
السلطة  اجليش، استولى على 
دعمــه  عســكري  بانقــالب 
اإلسالميون ضّد حكومة رئيس 
الــوزراء املنتخب آنذاك الصادق 

املهدي.
طوال  السودان  البشير  وحكم 
ثالثــة عقود بقبضــة حديدية 
إلى أن أطــاح به اجليش في 11 

نيسان بعد احتجاجات شعبية 
غير مسبوقة ضد حكمه.

أيضــاً  مطلــوب  والبشــير 
للمحكمــة اجلنائيــة الدولية 
ومقّرهــا الهاي بتهــم ارتكاب 
وجرائم  جماعية  إبــادة  جرائم 
حــرب وجرائم ضد اإلنســانية 
خــالل احلرب في إقليــم دارفور 

)غرب(.
والرئيس الســابق الــذي يؤّكد 
براءته من جميــع هذه التهم، 
موقوف حالياً في ســجن كوبر 
في اخلرطوم حيث يحاكم أمام 
محكمة سودانية بتهمة حيازة 
أمــوال أجنبية واســتخدامها 

بشكل غير قانوني.
ويتوّلى الســلطة في السودان 
حالياً مجلس سيادة من املدنّيني 
انتقالّية  لفترة  والعســكرّيني 
تنتهي بإجــراء انتخابات تنقل 
السلطة إلى املدنّيني بالكامل.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
اإلندونيسية  الشــرطة  قالت 
إن مهاجمــا  األربعــاء  امــس 
انتحاريــا علــى األرجــح فجر 
نفســه أمام مقر الشرطة في 
مدينــة ميدان في ســومطرة 
إصابة  عن  أسفر  مما  الشمالية 
ســتة أشــخاص بجروح بعد 
شــهر من مهاجمة متشــدد 

إسالمي لوزير سابق لألمن.
ولم يتضح علــى الفور الدافع 
وراء هجــوم  امس األربعاء لكن 
ذات  الــدول  أكبر  إندونيســيا، 
األغلبيــة املســلمة ســكانا، 
شــهدت تصاعدا في أنشطة 
املتشددين في السنوات األخيرة 
الهجمات  واســتهدفت بعض 

الشرطة.

وقال ديدي براســيتيو املتحدث 
اإلندونيسية  الشــرطة  باسم 
إن منفــذ الهجوم ُقتل وأصيب 
أربعــة مــن ضباط الشــرطة 
أحدهمــا موظــف  ومدنيــان 
االنفجــار  جــراء  بالشــرطة 
النتظار  في ســاحة  وقع  الذي 
الســيارات أمام مقر شــرطة 

ميدان.
وذكر أن وحدة مكافحة اإلرهاب 
إذا  88( حتقق فيما  )دينســوس 
كان الهجــوم عمــال منفــردا 
متطرفة  بجماعــة  متصال  أم 
الدولة  أنصــار  جماعــة  مثل 
التي تســتلهم فكــر تنظيم 
والتي نفذت  الدولة اإلسالمية، 

سلسلة هجمات في البالد.
التلفزيون صــورا تظهر  وبــث 

دخانــا وحطامــا متطايرا من 
وأشــخاصا  االنتظار  ســاحة 
يخرجون مســرعني من املباني 
بعد  الشــرطة  مبقــر  احمليطة 

االنفجار.
أمتاجا  ديرســان  تاتــان  وقــال 
شــرطة  باســم  املتحــدث 
سومطرة الشمالية إن املشتبه 
بــه كان يرتدي ســترة ويحمل 
حقيبة ظهر جرى فحصها قبل 
دخولــه ســاحة االنتظار قرب 
منطقة يصطــف فيها الناس 

للحصول على تصاريح أمنية.
الهجوم بعد شــهر من  ويأتي 
أنه  طعن مسلح يشــتبه في 
متشــدد إســالمي وزير األمن 
افتتاحه  بعد  ويرانتو  الســابق 
مبنــى جامعيا فــي باندجالجن 

وخرج  الغربية.  في ســومطرة 
أن  بعد  املستشفى  من  ويرانتو 

أجريت له جراحة.
مئات  الســلطات  واعتقلــت 
املشــتبه بهم منذ بداية العام 
مع توقع تزايد مخاطر الهجمات 
انضموا  إندونيسيني  جانب  من 
إلى تنظيم الدولة اإلســالمية 
الشــرق  من  العــودة  وبــدأوا 

األوسط.
رجــال  إن  براســيتيو  وقــال 
اعتقل  امــس االول الثالثاء في 
بيكاســي قرب جاكرتا. وأضاف 
حارب  أنه  تعتقد  السلطات  أن 
انتمائه  في سوريا وتشتبه في 
جلماعة أنصار الدولة، لكنه لم 
وبني  بينه  يربط بشكل مباشر 

هجوم ميدان.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
نقلت وكالة رويترز عن مســؤول 
كبير بــإدارة الرئيــس األمريكي 
قوله، إن واشــنطن عرضت على 
إجالء  في  مساعدتها  املكسيك 
الرئيس البوليفي املستقيل إيفو 
اللجوء  الــذي منحته  موراليس 

السياسي.
املســؤول  الوكالة عن  ونقلــت 

املكســيك  »أبلغــت  قولــه: 
على  بعزمها  املتحــدة  الواليات 
توفير اللجــوء ملوراليس وعرضنا 
املســاعدة في مجــال اخلدمات 

اللوجستية حسب احلاجة«.
وأشار املســؤول إلى أن الواليات 
الرئيس  رحيــل  تعتبر  املتحــدة 
بوليفيا  من  موراليس  الســابق 
»خطــوة إيجابيــة للبــدء في 

البالد،  فــي  الوضــع«  تطبيــع 
على الرغم مــن أن هذا الرئيس 
السكان  من  املنحدر  اليســاري 
األصليني، من مناوئي واشــنطن 

وسياستها.
موراليس  البوليفي  الرئيس  وفاز 
االنتخابات  األولى من  اجلولة  في 
الرئاســية التــي جــرت في 20 
منافســه  لكن  املاضي،  أكتوبر 

الرئيســي كارلوس ميســا، لم 
يعترف بنتيجة التصويت.

ودعت القوات املسلحة لبوليفية 
موراليــس األحــد املاضــي إلى 
االستقالة لضمان االستقرار في 
البالد، وبعد ذلك أعلن مع القيادة 
العليــا بأكملها اســتقاالتهم 
مجلس  رئيس  نائبة  وتســلمت 
الشيوخ منصب الرئاسة مؤقتا.

القضاء السوداني يصدر مذكرات اعتقال 
بحق البشير وبقية قادة انقالب 1989

مقتل انتحاري في هجوم على الشرطة 
في مدينة ميدان اإلندونيسية

واشنطن عرضت على المكسيك مساعدتها في إجالء موراليس
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
ذكر دبلوماسي أمريكي سابق أن مسؤولني من الواليات 
املتحدة وكوريا الشــمالية عقدوا اجتماعا بعيدا عن 
األضواء خالل مؤمتر منع االنتشــار النووي الذي انعقد 

األسبوع املاضي في موسكو.
وأدلى توماس كونترميان مساعد وزير اخلارجية السابق 
لشــؤون األمن الدولي ومنع االنتشــار النووي ببعض 
التصريحات، بعد حضوره مؤمتر موسكو ملنع االنتشار 
النووي الذي شــارك به 250 شــخصية من 40 دولة، 

بينها كوريا الشمالية، حسب إذاعة صوت أمريكا.
ونقلــت اإلذاعة عــن توماس قوله: »أخبــرت أنه عقد 
اجتماع بني مســؤولني من كوريا الشمالية والواليات 
املتحدة... لم أســمع بعــد عما متت مناقشــته في 

االجتماع«.
وأنعش املؤمتر الذي استمر لـ3 أيام وانتهى يوم السبت 
املاضي اآلمال بــأن تكون كوريا الشــمالية والواليات 
املتحــدة عقدتا محادثات مهمة بعــد انتهاء احملادثات 
النوويــة على مســتوى العمل بينهما في الســويد 

الشهر املاضي بدون تقدم يذكر.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
قال آدم شــيف رئيــس جلنة اخملابرات مبجلــس النواب 
األمريكي امــس االول الثالثــاء إن اللجنة ســتعقد 
جلسات علنية على مدى ثالثة أيام األسبوع املقبل في 

إطار حتقيقها بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب.
وأضاف شــيف وهو دميقراطي في بيان أن الشهود في 
اجللسات التي ستعقدها اللجنة أيام الثالثاء واألربعاء 
واخلميس من األسبوع املقبل قد تلقوا بالفعل طلبات 

استدعاء           لإلدالء بشهاداتهم.          
وستبدأ أول جلسة من اجللسات العلنية في التحقيق 
بشأن املساءلة يوم األربعاء. ويحقق الدميقراطيون فيما 
إذا كان ترامب قد ضغط على أوكرانيا الســتهداف جو 

بايدن منافسه الدميقراطي في االنتخابات الرئاسية.
ومن املقرر أن يدلي كل من ألكسندر فيندمان املسؤول 
مبجلس األمن القومي وجينيفر وليامز مساعدة مايك 
بنس نائــب الرئيس وكيرت فولكــر املبعوث األمريكي 
اخلاص الســابق ألوكرانيا وتيم موريســون املســؤول 
مبجلس األمن القومي بشــهاداتهم فــي 19 نوفمبر 

تشرين الثاني.
وفي اليوم التالي ســيدلي ســفير أمريكا لدى االحتاد 
األوروبي جوردون سوندالند ولورا كوبر نائب مساعد وزير 

الدفاع وديفيد هيل وكيل وزارة اخلارجية بشهاداتهم.
وســتدلي فيونا هيل املسؤولة السابقة مبجلس األمن 

القومي بشهادتها في 21 نوفمبر تشرين الثاني.

أنباء عن لقاء مسؤولين 
كوريين شماليين 

وأمريكيين في موسكو

لجنة بمجلس النواب األمريكي 
تعقد جلسات بشأن مساءلة 

ترامب األسبوع المقبل

متابعة ـ الصباح الجديد :

صباح  غاضبون  لبنانيــون  قطع 
امس األربعاء طرقاً رئيســية في 
مواقف  غــداة  املناطق،  مختلف 
اعتبروها  عون  ميشــال  للرئيس 
»مســتفزة« وتتجاهــل مطالب 
أجلهــا منذ نحو  يتظاهرون من 
شــهر، تزامناً مع اقفال املدارس 

واملصارف أبوابها.
مواقع  علــى  ناشــطون  وتداول 
التواصــل االجتماعــي دعــوات 
الرئاســي  القصر  قرب  للتظاهر 
على مشــارف بيــروت قبل ظهر 
امــس األربعــاء، غــداة مقتــل 
متظاهر برصاص عسكري جنوب 
العاصمة، في حادثة أثارت غضباً 

واسعاً.
وقطع املتظاهــرون طرقاً حيوية 
منــذ الصباح الباكر في وســط 
بيــروت وعلــى مداخلهــا، وفي 
نقــاط عدة علــى الطريق املؤدي 
من بيروت إلى شمال لبنان، وفي 
والبقاع  طرابلس وعكار شــماالً 
اإلطارات  وأشعلوا  شرقاً.  الغربي 

املطاطية احتجاجاً.
قرب  الشــفروليه  محلــة  وفي 
بــني  تدافــع  حصــل  بيــروت، 
الطريــق  متظاهريــن قطعــوا 
وعناصر من اجليــش حاولوا فتح 
الطريق بالقوة. ونقلت املؤسسة 
مشــاهد  لإلرســال  اللبنانيــة 
عســكريني  تظهــر  مباشــرة 
يضربون شــابا بأعقاب بنادقهم، 
قبل أن يتدخل متظاهرون لتهدئة 

الوضع.
وعاد املتظاهرون إلى أسلوب قطع 
الطرق بعدما كانــوا اتبعوا منذ 
التجمع  املاضي أسلوب  األسبوع 
أمــام املرافق العامــة واملصارف 
ومنــع موظفيها مــن االلتحاق 

مبراكز عملهم.

مشــهد  الطــالب  وتصــدر 
التحركات خالل األيام األخيرة مع 
تنفيذهم وقفات احتجاجية أمام 

مدارسهم وجامعاتهم.
وقال املتظاهر أنطوان سعد وقد 
قطع مع عشــرات الشبان طريق 
جل الديب شــمال بيروت لوكالة 
فرانس برس »سنبقي مجدداً على 
الرئيســية  الطرق  قطع معظم 
وحصــار كل اإلدارات الرســمية 
في  املســؤولني  محاصرة  وقريباً 

منازلهم«.
وأضــاف »الشــعب من شــيب 

وطالب  ونساء  وأطفال  وشــباب 
الطرق منذ نحو شهر  يفترشون 
بينما رئيس اجلمهورية لم يلتفت 
لهم«، مؤكداً أنه »لم يعد هناك 
من فرصة تُعطى له، طاملا لم ينو 
بعد تشــكيل حكومة ويخاطب 
أن  عليه  باســتخفاف.  شــعبه 
يعلم أن الشــعب لم يعد يريده 

وعليه أن يرحل«.
واقترح عون خالل حوار تلفزيوني 
ليــل الثالثاء تشــكيل حكومة 
مؤلفة مناصفة من اختصاصيني 
يصر  بينما  سياســية،  ووجــوه 

املتظاهــرون علــى حكومة من 
ورجح  واختصاصيني.  مستقلني 
النيابية  تبــدأ االستشــارات  أن 
رئيس مكلف  لتســمية  امللزمة 
بتشــكيل احلكومة يوم اخلميس 
رئيس  بعد اســتقالة  اجلمعة  أو 
احلكومة ســعد احلريــري في 29 
تشرين األول حتت ضغط الشارع.

وانتقد عون، في موقف أثار غضب 
قياديني  وجود  عــدم  املتظاهرين، 
ميثلون احلراك غير املســبوق الذي 
يشــهده لبنان منذ 17 تشــرين 
ســابقة  دعــوة  يلبــون   ، األول 

أطلقها للحوار معهم. ورداً على 
املتظاهرين  فقدان  حول  ســؤال 
ثقتهم بالســلطة، دعاهم عون 
في حــال لم يجــدوا »أوادم« في 
السلطة الى أن »يهاجروا«، مبدياً 
في الوقت ذاته استعداده للرحيل 
في حــال لــم يعجــب تاريخه 
املتظاهريــن. وفور انتهــاء احلوار 
الذي بثته شاشات التلفزة احمللية، 
الشــوارع  إلى  متظاهــرون  نزل 
وعملوا علــى قطع الطرق. وقتل 
متظاهر في منطقة خلدة جنوب 
بيروت ليالً، بعد اطالق عســكري 

النار عليه، فــي محاولة لتفريق 
متظاهرين قطعــوا الطريق بعد 
وقوع تالســن، وفق قيادة اجليش 
التي أكدت توقيــف مطلق النار 

للتحقيق معه.
ويعد هذا القتيل الثاني منذ بدء 
مقتل  بعد  الشعبية،  التحركات 
متظاهر بإشكال فردي على طريق 

املطار اثر اندالع االحتجاجات.
ورفع متظاهــرون في جل الديب 
للقتيل عالء  األربعاء صورة  امس 
أبو فخر، مذيلة بتوقيع »شــهيد 

الثورة«.

تزامنًا مع اقفال المدارس والمصارف أبوابها

المتظاهرون الغاضبون من استفزاز عون يجددون
 قطع طرق رئيسية في المناطق اللبنانية

قطع المتظاهرون 
طرقًا حيوية منذ 

الصباح الباكر في 
وسط بيروت وعلى 

مداخلها، وفي 
نقاط عدة على 

الطريق المؤدي 
من بيروت إلى 

شمال لبنان
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الصباح الجديد - وكاالت: 

أمتت املنصة اللوجســتية السعودية، 
املبادرة احلكوميــة املكلفة بدعم منو 
القطــاع اللوجســتي فــي اململكة 
محطتهــا الثالثــة ضمــن حملتها 
التســويقية العاملية فــي العاصمة 

املصرية القاهرة.
وأبرزت الفعالية التي أقيمت مبشاركة 
اللوجستي  القطاع  في  املتخصصني 
في القاهرة أحدث التوجهات، مسلطة 
الضوء على فرص االســتثمار الراهنة 
في القطاع اللوجســتي في اململكة، 
املســتثمرين  تعريــف  إلــى  إضافة 
ومؤسســات القطاع املهمة باملنصة 
لتعزيــز  الســعودية،  اللوجســتية 
ســبل التعاون بني اململكة واألسواق 
القطاع  وتطوير  العاملية،  اللوجستية 
اللوجستي في اململكة، ودعم مبادرات 

االستثمار.
 وقــال معالــي وزير النقــل املهندس 

صالح بن ناصر اجلاســر رئيس املنصة 
اللوجستية الســعودية: »إن اململكة 
ومصــر يضطلعــان بدور قيــادي في 
العالــم العربــي، وجتمعهما عالقات 
جتارية منذ زمن طويل، وأن اململكة دائًما 
ما حترص على تعزيز هذه العالقات، لذا 
فإن املنصة اللوجستية السعودية قد 
أدرجت مصر ضمن حملتها لتسليط 
املزيد من الضوء علــى التطورات في 

القطاع اللوجستي«.
 يذكــر أن مصر قد احتلــت املركز 13 
كأكبــر أســواق اململكة مــن حيث 
التصدير واملركز 22 كأكبر أســواقها 
على صعيد االستيراد في عام 2018م 
حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية بني 
البلديــن في العام ذاتــه 3.5 مليارات 
دوالر، وصــدرت اململكة مــا قيمته 2 
مليار دوالر من السلع إلى مصر العام 
املاضــي، فيما بلغت قيمــة الواردات 
1.5 مليار دوالر, وفي ذات الســياق، فإن 
املنصة اللوجستية السعودية تهدف 
القائمة وخلق  العالقــات  إلى توطيد 

فرص اســتثمارية مربحة في القطاع 
اللوجستي.

 وأشــار تقرير التنافسية العاملي لعام 
االقتصادي  املنتدى  الصادر عن  2019م 
العاملي، أن تصنيف اململكة قد احتل 
املركز 34 في مؤشــر البنية التحتية 
للنقل متقدماً عن ترتيبه العام املاضي 
في الترتيب 40، كمــا قفزت اململكة 
على صعيد مؤشــر كفــاءة خدمات 
القطارات مــن املركــز 50 إلى املركز 
26، وتعــد اململكة اليــوم واحدة من 
أســرع الدول منواً للقطاع اللوجستي 
العالــم، حيث ُصنفت كأســرع  في 
دول العالم من حيــث إجراء اإلصالح 
االقتصادي في تقريــر مزاولة األعمال 
لعــام 2020م الصادر عــن مجموعة 
البنك الدولي، لتقفز 30 مرتبة محتلة 

املرتبة 62.
كما شهدت حتســناً بجوانب مزاولة 
األعمــال في 9 من أصل 10، لتقفز 72 
مرتبة وحتّل في املركز 86 في تصنيف 
العابرة للحدود، وهو مؤشــر  التجارة 

يقارن بني زمن وتكلفة تصدير السلع 
واستيرادها.

 ودعماً ألهداف رؤيــة اململكة 2030م، 
تهدف املنصة اللوجستية السعودية 
إليجــاد بيئة جتارية حتفــز على النمو 
والتطور في اململكة مــن خالل زيادة 
مشــاركة القطاع اخلــاص في اجملال، 
واملمارســات  الريادية  احللــول  وتبني 
العاملية املثلى، وحتديث البنية التحتية 

والعمليات واإلجراءات.
 وتوفــر احلملة منصــة لترويج أحدث 
فرص التعــاون واالســتثمار، وإيضاح 
قدرات املنصة اللوجستية السعودية 
باعتبارها بوابة لوجســتية مميزة إلى 

آسيا وإفريقيا وأوروبا.
الترويجية  احلملــة  أجندة   وتشــمل 
اللوجســتية  للمنصــة  العامليــة 
الســعودية: اإلمارات العربية املتحدة 
واليابان  وســنغافورة  والصني  واألردن 
والهنــد وأملانيــا للترويــج للفــرص 
االســتثمارية في القطاع اللوجستي 

باململكة العربية السعودية.

تقـرير

المنصة اللوجستية السعودية تروج لفرص األعمال واالستثمار في مصر
لتعزيز سبل التعاون بين المملكة واألسواق العالمية

بغداد - الصباح الجديد:
انخفضت اسعار صرف الدوالر ببورصة الكفاح 

واالسواق احمللية امس االربعاء.
وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120.700 
دينار لكل 100 دوالر ، اما اســعار البيع والشراء 
في محال الصيرفة فقد بلغ ســعر بيع الدوالر 
= 121.000 دينار وســعر شراء الدوالر = 120.000 

دينار.

الصباح الجديد - وكاالت: 
ســجلت أســعار الذهب امس االربعاء ارتفاعا 
في االســواق العاملية بعد كلمة ألقاها الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب سحقت اآلمال بشأن أي 
مؤشــر إيجابي على إبرام اتفاق جتاري بني الصني 
والواليات املتحدة مما دفع املستثمرين إلى اللجوء 

للمعدن األصفر الذي يُعتبر مالذا آمنا.
وارتفع الذهب في املعامــالت الفورية %0.4 إلى 
1462.15 دوالر لألونصة وارتفعت العقود اآلجلة 
األمريكيــة للذهــب %0.7 إلــى 1463.30 دوالر 

لألونصة.
وتراجعت األسهم اآلسيوية والعقود اآلجلة لوول 
ســتريت مع تنامي القلق بشــأن تعثر احملادثات 
التجاريــة ومخاوف من تصاعــد االضطراب في 
هونغ كونغ مما أثر ســلبا على األصول املرتفعة 
اخملاطر.وقال ترامب في كلمة أمام نادي نيويورك 
االقتصــادي إن املفاوضني األمريكيني والصينيني 
يقتربون من إبرام اتفاق »املرحلة واحد« التجاري 
لكنه لم يذكر تفاصيل جديدة بشأن املفاوضات.

الصباح الجديد - وكاالت: 
أغلقت أســعار النفط امس االربعاء  بال تغيير 
يذكر، بعد أن تخلت عن مكاسب بلغت نحو 1 
% عقب كلمة للرئيس األمريكي دونالد ترامب 
بشــأن محادثات التجارة بني الواليات املتحدة 

والصني.
وأنهت عقود خــام القياس العاملي مزيج برنت 
جلسة التداول منخفضة 12 سنًتا عند 62.06 
دوالرًا للبرميل، بعــد أن تراوحت في نطاق بني 

61.82 دوالرًا و62.85 دوالر.
وتراجعت عقود خام القيــاس األمريكي غرب 
تكســاس الوسيط 6 ســنتات لتسجل عند 

التسوية 56.80 دوالرًا للبرميل.

الصباح الجديد - وكاالت: 
اكــدت وكالة الطاقــة الدولية امــس االربعاء، ان 
850 مليون شخص يفتقرون للطاقة الكهربائية، 
مبينة انه سيزداد الطلب على الطاقة بنسبة 1٪ 

سنويًا حتى عام 2040 .
وقالت الوكالة في تقرير لها حول توقعات الطاقة 
في العالم لعام 2019 اطلعت عليه السومرية نيوز 
ان »هناك فجوة بني الوعد بتوفير الطاقة للجميع 
وعدم توفــر الكهرباء لتبلغ 850 مليون شــخص 
في جميــع أنحاء العالم«، مشــيرة الى انه اليزال 
املستقبل احملدد في هذا السيناريو بعيًدا عن املسار 

املستهدف من مستقبل آمن للطاقة ومستدام«.
واضافت ان »الطلب ســيزداد على الطاقة بنسبة 
٪1 سنويًا حتى عام 2040، وسيتراجع الطلب على 
النفط فــي الثالثينات من القــرن املاضي ، بينما 

يتراجع استخدام الفحم«.
واشــارت الى أن »إنتاج الصخر الزيتي من الواليات 
املتحدة سيظل مرتفًعا لفترة أطول مما كان متوقًعا 
في السابق، وال يزال انتاج الواليات املتحدة ميثل 85٪ 
من الزيادة في اإلنتاج العاملــي للنفط إلى 2030 ، 
و ٪30 مــن الزيادة في الغــاز، و بحلول عام 2025 ، 
ســيتجاوز إجمالي إنتاج الصخــر الزيتي )النفط 

والغاز( إجمالي إنتاج النفط والغاز من روسيا«. 

انخفاض سعر الدوالر 
في السوق المحلية

ارتفاع اسعار الذهب 
في االسواق العالمية

استقرار أسعار 
النفط العالمية 

الطاقة الدولية: 850 مليون شخص 
يفتقرون الى لطاقة الكهربائية

الصباح الجديد - وكاالت: 

عادت أســعار النفط إلــى نطاقها 
املألوف مع نهاية األســبوع األول من 
تشــرين الثاني اجلاري، نتيجة اخملاوف 
وحتديداً  العاملــي،  االقتصاد  منو  حول 
التقدم املتذبذب في احملادثات التجارية 
األميركية - الصينية، واخملاوف بشأن 

زيادة املعروض النفطي. 
فقد كان آخر تــداول خلام برنت، وهو 
معيار عاملي ألسعار النفط اخلام، عند 
نحــو 62.5 دوالر للبرميل، أي بارتفاع 
نسبته %16.2 منذ بداية السنة حتى 
اآلن، متراجعاً عن أعلى مســتوى له 
في أربعة أســابيع في 5 نوفمبر حني 
سجل 63 دوالراً للبرميل تقريباً. فيما 
مت تداول خام غرب تكســاس، معيار 
أســعار النفط اخلام األميركي، عند 
57.2 دوالر للبرميل؛ أي بارتفاع نسبته 

%26.1 منذ بداية السنة حتى اآلن.
وأكــد تقرير صادر عــن بنك الكويت 
الوطني أن املؤشــرات كافة حظيت 
باالرتفاع لثالثة أيام بفضل إشــارات 
بشأن التقدم في املفاوضات التجارية 
تشــير  الصينية، حيث   - األميركية 
التوصل التفاق  إلى إمكانية  التقارير 
أولى«، وكذلك بفضل  جتاري »مرحلة 
أرقــام الوظائف األميركيــة وبيانات 
التصنيــع التــي جــاءت إيجابية... 
ولكــن بعد التقارير التــي أفادت بأن 
الرئيــس األميركــي دونالــد ترمب، 
ونظيره الصيني شــي جينبينغ »قد 
ال يتمكنان من توقيع االتفاق التجاري 
اجلزئي« الذي لطاملا سعيا إليه، حتى 
ديسمبر )كانون األول( املقبل، إضافة 
إلى إصــدار إدارة معلومــات الطاقة 
أن مخزونات  تُظهر  بيانات  األميركية 
اخلام األميركــي قد ارتفعت بأكثر مما 
كان متوقعاً )بزيادة بلغت 7.9 ماليني 
برميل لتصل إلى 446.8 مليون برميل 
في األســبوع املنتهي في 1 نوفمبر(، 

تراجعت األسعار مرة أخرى.
وقد اســهمت أيضــاً التقارير، التي 
أفادت بأنه من غيــر املرجح أن تدفع 
مجموعــة دول » أوبــك« وحلفائها 
نحــو املزيد من خفــض اإلنتاج لدى 

اجتماعهــا الوزاري املقــرر عقده في 
كانون االول املقبل، في تراجع السوق. 
وقد جــاء ذلك بعد أن توقعت »أوبك« 
في تقرير بعنــوان »طالتوقع العاملي 
الطلــب علــى  أن   »2040 للنفــط 
النفط عاملياً ســينمو بقدر متواضع 
يبلــغ 1.0 مليون برميــل يومياً على 
إنتاج  بينما سيرتفع  املتوسط،  املدى 
بنســبة  األميركي  الصخري  النفط 
قويــة تبلغ %40 بحلــول 2025. وقد 
تراجعاً  املنتجني  مجموعــة  توقعت 
في حصتها الســوقية من النسبة 
احلالية البالغة %35، إلى %32 بحلول 

.2025
وأضاف تقرير بنــك الكويت الوطني 
أنه وبعد عودة إنتاج اخلام الســعودي 
بســرعة إلــى مســتويات طبيعية 
األول(  )تشــرين  أكتوبر  في  نســبياً 
املاضــي؛ بعــد الهجــوم اإلرهابــي 
البنية  املســّيرة علــى  بالطائــرات 
بقيق وخريص  التحتية في منشأتي 
الشهر املاضي، تتراوح أسعار النفط 
معظم  ضيــق  أفقي  نطــاق  ضمن 
اآلثار  شــهر أكتوبر، حيث اختفــت 
املتبقيــة للمخاطر اجليوسياســية 
بعــد االســتعادة الكاملــة لإلنتاج 

الســعودي. ومع غيــاب احملفزات من 
جهة املعروض بشــكل كبير، هيمن 
االقتصادي  النمو  بشأن مسار  التوتر 

العاملي مجدداً.
إلى ذلــك، خّفض كل مــن صندوق 
النقــد الدولــي والوكالــة الدولية 
للطاقة توقعاتهمــا لنمو االقتصاد 
العاملي والطلب علــى النفط عاملياً، 
علــى التوالــي، فــي أكتوبــر. فقد 
استشــهد صندوق النقــد باحلواجز 
وارتفــاع ظــروف عــدم  التجاريــة 
والتجارية  اجليوسياســية  اليقــني 
ضمن عوامل تقــود إلى تباطؤ عاملي 

»متزامــن«، مما أدى إلى بلوغ نســبة 
النمو %3.0 في 2019، وهي النســبة 
األبطأ منذ األزمة املالية التي حدثت 
قبل أكثر من عشــر سنوات مضت، 
ولذلــك مت خفض النمــو االقتصادي 
املتوقع في 2020 بنسبة %0.2 ليصل 

إلى 3.4%.
الوكالة  خفضــت  ناحيتهــا،  مــن 
توقعها  مجــدداً  للطاقة  الدوليــة 
لنمو الطلب علــى النفط مبقدار 65 
ألف برميل يوميــاً ليبلغ نحو مليون 
برميل يومياً فــي 2019، ومبقدار 110 
آالف برميــل يومياً ليصــل إلى 1.2 

2020 رغم  مليون برميل يوميــاً في 
أن الوكالة أقــّرت بأن بعض التعديل 
الذي مت هذه الســنة كان بسبب رفع 
أرقام الطلب على اخلام في 2018 بعد 

املراجعة في أميركا.
وكما يبدو الوضــع حالياً، فإن معدل 
منو الطلــب على النفــط في 2019 
األضعف  هو  األرجح  على  ســيكون 
في ثالث ســنوات، األمر الذي يعكس 
أوروبا والهند  تراجعاً في اســتهالك 
ولكن  وأميــركا،  وكوريــا  واليابــان 
االستهالك النفطي الصيني استمر 

قوياً.

أسعار النفط تعاود التذبذب بتأثير
 تباطؤ االقتصاد العالمي والحروب التجارية

حالة ترقب الجتماع أوبك الشهر المقبل

كان آخر تداول لخام 
برنت، وهو معيار 
عالمي ألسعار النفط 
الخام، عند نحو 62.5 
دوالر للبرميل، أي 
بارتفاع نسبته 16.2% 
منذ بداية السنة حتى 
اآلن، متراجعًا عن 
أعلى مستوى له في 
أربعة أسابيع

أحد احلقول النفطية

الصباح الجديد - وكاالت: 
قالت وكالة الطاقــة الدولية، التي 
لها امس  باريس مقــراً  تتخذ مــن 
األربعــاء إنه من املتوقــع أن يتباطأ 
الطلب العاملي علــى النفط، وذلك 
اعتبارا مــن 2025 في ظل حتســن 
الوقــود وزيادة اســتخدام  كفــاءة 
املركبــات التــي تعمل عــن طريق 

الشحن بالكهرباء.
تقريرها  فــي  الوكالــة،  وأضافــت 

الســنوي آلفــاق الطاقــة العاملية 
للفتــرة حتــى 2040، إن منو الطلب 
على الطاقة ســيواصل الزيادة على 
تباطؤا  أنه سيســجل  الرغم مــن 
يبدأ في  الــذي  العقد  ملحوظا في 

.2030
توقعاتهــا  فــي  الوكالــة  وتــرى 
األساسية، التي جتمع بني سياسات 
الطاقة واألهــداف املعلنة، أن يرتفع 
الطلــب على النفــط بنحو مليون 

برميل يوميا في املتوســط ســنويا 
حتــى 2025 من 97 مليــون برميل 

يوميا في 2018.
وتتوقع الوكالــة زيادة الطلب مبقدار 
0.1 مليون برميل يوميا في املتوسط 
ســنويا خالل العقد الذي يبدأ 2030 
ليصل إلــى 106 ماليني برميل يوميا 

في 2040.
وقالــت الوكالــة »هنــاك تباطــؤ 
ملمــوس بعــد 2025 لكــن هذا ال 

إلى ذروة مؤكدة في استخدام  يؤدي 
النفط« مشــيرة إلى زيــادة الطلب 
الشحن  وقطاعات  الشــاحنات  من 

البحري والطيران والبتروكيماويات.
غير أن استخدام النفط في سيارات 
الركاب من املتوقع أن يحقق ذروة في 
أواخر العقد الذي يبدأ 2020 مع حتول 

الركاب إلى السيارات الكهربائية.
وتتوقــع الوكالة أن يكون هناك نحو 
على  كهربائية  ســيارة  مليون   330

الطريــق بحلــول 2040 ارتفاعا من 
300 مليون متوقعة في تقرير العام 
املاضي وهذا ســيزيح نحو 4 ماليني 
برميل يوميا من اســتخدام النفط 
مقارنة مــع 3.3 مليون برميل يوميا 

في توقعات سابقة.
ومن املنتظــر أن تكون أكبر زيادة في 
إنتــاج النفط في الواليــات املتحدة 
أكبر منتــج عاملي في الوقت الراهن 

إضافة إلى العراق والبرازيل.

وتتوقع وكالــة الطاقة الدولية أن 
يرتفع إنتاج اخلام األمريكي إلى 11 
مليون برميل يوميا في 2035 من 6 

ماليني برميل يوميا في 2018.
ومــن املتوقــع أن تتراجــع حصة 
منظمة البلــدان املصدرة للبترول 
)أوبــك( في إنتاج النفــط إلى 47 
باملئة خــالل معظم العقد املقبل 
وهــو مســتوى لم يُســجل منذ 

الثمانينيات.

الصباح الجديد - وكاالت: 
والزراعة  االغذيــة  منظمــة  اكدت 
التابعة لالمم املتحدة، ان 14 في املائة 
من إنتاج الغذاء في العالم إما يفقد 
أو يهدر، مبينة انه ال يزال 821 مليون 

شــخص يعانون من نقص التغذية 
املزمن. وقــال املدير العــام ملنظمة 
دونيو  )الفاو( شــو  والزراعة  األغذية 
إن »حوالــي 14 في املائــة من إنتاج 
الغذاء في العالم إما يُفقد أو يُهدر 

خالل مراحــل احلصاد وجتارة التجزئة 
يكلف  ما  وهو  الغذائية،  للسلسلة 

400 مليار دوالر«.
واضاف شو ان »فقدان الغذاء بشكل 
رئيســي في البلدان النامية حيث ال 

يعانون  821 مليون شــخص  يــزال 
من نقص التغذيــة املزمن، كما أنه 
يؤثر على تغّير املناخ«. واوضح شــو 
ان »فقد وهــدر الفواكه واخلضروات 
تســبب في خســارة 75 مليار متر 

مكعب مــن املياه في الســنة، في 
حني أن فقد وهدر اللحوم واملنتجات 
احليوانية يعني أن 715 مليون هكتار 

من األراضي استخدمت هدراً«.
وأكد شــو أنه »ال ميكننا إنهاء اجلوع 

وجميع أشكال نقص التغذية إذا لم 
املساواة  وعدم  القصور  أوجه  نعالج 
في نظمنــا الغذائية التي تؤدي إلى 
ارتفاع مســتويات فقــدان األغذية 

وهدرها«. 

الصباح الجديد - وكاالت: 
دانة  شــركة  حصة  ارتفعــت 
مبيعات  مــن  والنفط  للغــاز 
اقليم كردســتان بنسبة 16.7 
باملائــة وبلغت 230 مليون دوالر 
االولى  التسعة  خالل االشــهر 

من هذا العام.
ونقل موقع الشــركة في تقرير 
ترجمته وكالــة املعلومة ، عن 
لشــركة  التنفيذي  الرئيــس 
دانــة باتريــك املان قولــه إن ” 
مجموعتنــا حصلــت خــالل 

التسعة أشهر األولى من العام 
على اعلى الــواردات من إقليم 

كردستان العراق”.
واضــاف أن ذلــك “يرجــع في 
املقــام األول إلى زيــادة اإلنتاج 
املنتظمــة مــن  واملدفوعــات 

احلكومة اإلقليمية حيث وصلت 
املدفوعــات الــى 230 مليــون 
دوالر ، فيما اســتمرت عالقاتنا 
الداخلية القوية في االستفادة 

من األداء العام لألعمال”.
بيرل  أن “شــركة  التقرير  وتابع 

دانة  فروع شركة  احد  بتروليوم 
تعمل علــى زيــادة اإلنتاج في 

إقليم كردستان.
حيـــث ال تــزال نسبـــة 25 ٪ 
مـــن احتياجـــات الطاقة في 
املنطقة غيـر مستوفـاة ، ومـن 

الطلـــب  يتجاوز  أن  املتوقـــع 
عـــلى الطاقـــة العرض على 
والطويــل  املتوســط  املـــدى 
وميّكن حالًيا توليد ثالثـــة أرباع 
فـي  لكهربـاء  الرسمي  اإلنتاج 

االقليـم”.

وكالة الطاقة الدولية: تباطؤ الطلب على النفط من 2025

»الفاو« تكشف فقدان وهدر  14 في المائة من إنتاج الغذاء في العالم 

دانة النفطية تحصل على مبلغ 230 مليون دوالر من اقليم كردستان 
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كاظم مرشد السلوم

السينما والتسامح 
الســينما اشــبه بصندوق حكايات كبير 
يتحدث عن اخلير والشــر، عن احلب واحلرب، 
عن التسامح وعن الكراهية ، لذلك جاءت 
االفالم الســينمائية حاملة لهذا االختالف 
وهذا التضــاد منذ اكتشــافها في أواخر 

القرن التاسع عشر وحلد االن .
 التسامح هو الفاصل  بني العنف والالعنف 
، بني السلم وبني احلرب، بني احلب والكراهية 
الفئات  الســلمي لشــتى  التعايش  ، بني 
والطوائف واالديان ، وبــني االقتتال واحلروب 
االهلية ،  لو اتصف اجلميع بالتســامح ملا 
كانت هناك كراهية بدء من العائلة ومرروا 
الدولية  بالعالقات   وانتهاء  الواحد  بالوطن 

بني دول العالم اخملتلفة . 
املتابع ملوضوعة التسامح في السينما يجد 
فارقا كبيرا في عــدد  االفالم التي تتحدث 
عن التسامح او اتخذت من التسامح ثيمة 
اساســية لهــا ووضعته كغايــة وهدف ، 
مقارنة بعديد االفالم التي تتحدث عن احلرب 
والعنف والكراهية ،  لذلك ال ميكن املقارنة 
بينهما من حيث العدد ومن حيث ضخامة 
االنتــاج ، الســينما العاملية فــي رحلتها 
الطويلة تناولت موضوع التسامح بالتأكيد 
لكــن هذا التنــاول غالبا مــا مت  من خالل 
جملة او مشهد او رمبا لقطة ،  لكنها تروج 
للعنف والتطرف  وتسخر لذلك امكانيات 
كبيــرة وهذا نــاجت عن اجندات سياســية 
تنفذها شركات انتاج عاملية عمالقة ، لكن 
ذلك لم مينع بقية الســينمائيني من انتاج 
أفالم تتحدث عن التسامح والسالم واحلب 
وااللفة ، الســينما العربية انتجت العديد 
من االفالم التي تتحدث عن التســامح وان 

كان بشكل غير مباشر.
 حيــث اهتمــت منــذ بداياتهــا مبوضوع 
التســامح الديني ، الفنان الراحل يوسف 
وهبي من أوائــل الذين قدمــوا اعماال في 
هــذا اجملال ، مــن خالل االفــالم التي يكون 
ابطالها من ديانــات مختلفة ، وقدم اخملرج 
فؤاد اجلزايرلي عمال مهما بعنوان » حســن 
ومرقص وكوهــني » الذي قــدم مرة اخرى 
بعنوان » حســن ومرقص » لرامــي امام ، 
وبطولة الراحل عمر الشريف وعادل امام ، 
لكن اســم كوهني رفع هذه املرة ، وقدمت 
كذلك افالمــا مهمة اخرى مثــل  الناصر 
صــالح الدين ليوســف شــاهني ، وبحب 
، واالرهابي  السينما للمخرج اسامة فوزي 
لنادر جالل ، وغيرها  ، هذه االفالم اثارت جدال 
واسعا بني اجلمهور ، كونها تتعرض لثوابت 
وقيــم ، مثل التــزاوج بني ابنــاء الديانات 
، وهدفها اشــاعة  اخملتلفة وادانة التطرف 

التسامح ، الذي قد ال يؤمن البعض به. 
التســامح هــو العفــو عند املقــدرة ، ان 
تسامح من اساء اليك وانت  بكامل قدرتك 
حني يكون بإمكانــك  ان تنال منه جزاء ما 
فعل بك ، التســامح هــو ان تتقبل االخر 
مهمــا كان االختالف بينكما ، ديني ، عرقي 
، أو مذهبــي ،، بعض االفالم تظهر العطف 
وليس التسامح وشتان ما بني االثنني ، في 
فيلم » العازف » للمخرج رومان بوالنسكي 
، الضابــط األملاني هنا يعطف على العازف 
اليهودي وال يتســامح معــه الن العطف 

شيء والتسامح شيء آخر .

القاهــرة الســينمائي الدولي يعقد 
مؤمترا صحفيا ، لإلعالن عن تفاصيل 
الــدورة 41 التي حتمل اســم مديره 
الفني الراحل يوســف شــريف رزق 
اهلل، والتــي تقام خالل الفترة من 20 
وحتى 29 نوفمبر اجلاري برئاسة املنتج 

محمد حفظي.
وحــرص على حضور املؤمتــر اللجنة 
القاهرة،  العليا ملهرجان  االستشارية 
وعــدد من أعضــاء جلــان التحكيم، 
إضافة إلــى الناقد أحمــد رزق اهلل، 
ممثال عن أسرة املدير الفني للمهرجان 
يوســف شــريف رزق اهلل، واملنتجة 
ماريان خوري مخرجة فيلم »احكيلي« 
املشارك في املسابقة الدولية للدورة 

41 والسفير املكسيكي بالقاهرة.
وتوجه املنتــج محمد حفظي رئيس 
املهرجان بالشــكر لكل اجلهات التي 
حرصــت علي دعــم املهرجان وخص 
بالشكر اســم الناقد الراحل يوسف 
شــريف رزق اهلل الذي مت إهداء الدورة 

إلى روحه. 
وقال حفظــي: قمنا العــام املاضي 
رزق  يوســف شــريف  الناقد  بتكرمي 
اهلل قبل وفاته وهذا العام ســتمنح 
جائــزة اجلمهــور وقيمتهــا 20 ألف 
دوالر أميركي وحتمل هذا العام اســم 
يوســف شــريف رزق اهلل وســيتم 

اإلعالن عنها في حفل اخلتام. 

بتكرمي  وأعرب حفظي عن ســعادته 
اخملــرج العاملــي تيري جليــام واخملرج 
والنجمة منة شلبي  شــريف عرفة 
ألن لــكل منهم دور كبير في صناعة 
املهرجان بعرض  السينما وســيقوم 
عدد من أقالمهم، وهذا العام يحتفل 
املهرجان بالسينما املكسيكية وهي 
التجربة  فنيــة هامة تشــبه  جتربة 
املصرية وبدأت تغــزو العالم وحتصد 

العديد من اجلوائز. 
وأضاف حفظي: هناك تشــابه كبير 
بني السينما املكسيكية و السينما 
مرا  األزمنــة. كالهما  املصرية عقب 
بعصور ذهبيــة خرج خاللها عدد من 
السينما  اثرت  التي  الكالســيكيات 
العاملية.  وأحيانا  واإلقليميــة  احمللية 
أيضــا كانت هناك فترة ركود ســواء 
على املســتوي الفنــي أو في حجم 
االنتاج و لكن الســينما املكسيكية 
من  جديد  جيل  بفضل  اســتطاعت 
اخملرجــني أن تعود في الصــدارة مرة 
أخــري. اآلن ونحــن نأمــل في عصر 
ذهبي جديد للسينما املصرية يقوده 
عدد مــن اخملرجني وصناع الســينما 
املستقلة برغم من التحديات، علينا 
أن ننظــر الي جتربة املكســيك لرمبا 
نستلهم منها األفكار والطريق الذي 

يصل بنا الي ما مبتغاه. 
ويقوم املهرجان بتكرمي شــخصيتني 
الســينما  صناعــة  فــي  بارزتــني 

السيناريســت  هما؛  املكســيكية، 
الذي  أرياجا  واخملرج اخملضرم جويرمــو 
ترشح لألوسكار، كما حاز على جائزة 
أفضل ســيناريو مــن مهرجان كان 

السينمائي 
ريجاديس صاحب  كارلــوس  واخملرج   ،
األسلوب الشــعري التجريبي، الفائز 
التحكيم وجائزة أفضل  بجائزة جلنة 
مخرج في مهرجان كان السينمائي، 

كما يشــارك السيناريست ميشيل 
فرانكــو احلائز على جائــزة نظرة ما 
أفضل ســيناريو في  وجائــزة  ملرتني 
مهرجان كان السينمائي، في عضوية 
جلنة حتكيم املسابقة الدولية، ويحل 
ضيفا على املهرجان مبناســبة تكرمي 
الســينما املكســيكية أيضا اخملرج 
احلائز على جائزة  ريبشــتاين  جابريل 
أفضل عمل أول فــي مهرجان برلني 

الســينمائي عــام 2015 وابن اخملرج 
ريبشتاين  أرتورو  الشهير  املكسيكي 
الذي قدم النســخة املكسيكية من 

»بداية ونهاية«  لنجيب محفوظ. 
إلقاء  أيضا،  التكرمي  برنامج  يشــمل 
الــذي يعد أحد أهم  أرياجا،  جويرمو 
األسماء في املوجة اجلديدة للسينما 
املكسيكية باألفالم التي كتبها مثل 
»بابل« و«21 جرام« و«آموريس بيروس«، 

3 ســاعات  محاضرة مطولة مدتها 
عن فن كتابة السيناريو، وكذلك يقام 
حوار مفتوح مــع كارلوس ريجاديس 
حول أعماله السينمائية، إضافة إلى 
مائدة  في  األربعة  الضيوف  مشاركة 
السينما في  مستديرة حول صناعة 

املكسيك. 
خــالل  املهرجــان،  إدارة  وكشــفت 
املتنافســة  األفالم  املؤمتر، عن قوائم 
اخملتلفة،  والبرامــج  املســابقات  في 
كمــا أعلنــت أيضا عن أبــرز الورش 
وجلســات النقاش التي مــن املقرر 
إقامتها مبشاركة أبرز صناع السينما 

العامليني. 
قــال الناقــد أحمد شــوقي القائم 
القاهرة  الفني ملهرجان  املدير  بأعمال 
يوسف  الناقد  إن  الدولي  السينمائي 
شــريف رزق اهلل ســبب رئيسي في 
املســتوي الفني اجليد الذي سيظهر 
به املهرجان هذا العام خاصة وأنه من 
قام بوضع اخلطوات التي قمنا بالسير 
عليهــا ولواله ملا متكــن املهرجان في 

إجناز عمله. 
وأوضــح شــوقي أنــه مت االتفاق مع 
شــبكة نتفلكس لألفالم علي عرض 
فيلم االفتتاح كعرض أول قبل طرحه 
عليهــا ويبلغ عدد األفالم املشــاركة 
153 فيلما من 63 دولة منها 35 فيلما 
عــرض عاملي اول وهنــاك 120 فيلما 

عرض أول مبنطقة الشرق األوسط. 

وأضاف شــوقي: يعرض في املسابقة 
للمرة  تعــرض  فيلما   15 الرســمية 
األولي في الشــرق األوسط و5 منها 
عــرض عاملــي أول وجلنــة التحكيم 
ســتجد صعوبة في اختيــار الفيلم 
املشــاركة  األفالم  لتميز  الفائز نظرا 
باملســابقة كما مت زيــادة عدد األفالم 
املشــاركة في آفاق السينما العربية 
إلــي 12 فيلما منهــا 6 افالم عرض 
عاملــي أول كما مت زيادة عدد افراد جلنة 

حتكيم املسابقة أيضا إلي 5 أفراد. 
ويعرض في أســبوع النقــاد 7 أفالم 
وتتشــكل جلنة حتكيمه مــن 3 أفراد 
وفي مسابقة سينما الغد يعرض 21 
فيلما منها 11 فيلما عرض عاملي أول 
كما يعرض خارج املســابقة 10 أفالم 
منها الفيلــم الفائز بجائزة مهرجان 
كان وجائــزة أفضل إخــراج مبهرجان 
فينيسيا إضافة إلي عروض منتصف 

الليل والبانوراما. 
وخــالل الفترة من 21 الــى 26 يقيم 
الثانية من »أيام  املهرجان النســخة 
التي  الســينما«  لصناعة  القاهــرة 
للشــراكة  فرصا  للمحترفني  توفــر 
والتشــبيك مع اجملتمع الســينمائي 
الدولي، باإلضافة إلى حضور الندوات 
النقاشــية، وتقدم  والورش واحللقات 
جوائــز قيمة ملشــاريع األفــالم في 
اإلنتاج  التطوير وما بعــد  مرحلتــي 

تصل قيمتها إلى 200 ألف دوالر. 
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تقرير

كاظم مرشد السلوم 

يقدم اخملرج املغربي هشام عيوش 
فــي فيلمه » حمى » مشــكلة 
قائمــة منذ بدايــات هجرة ابناء 
املغرب العربي الى فرنسا وغيرها 
من الــدول ، وما نتــج عنها من 
ونفسية  اجتماعية  مشــكالت 
نتيجة  احلاصل  التمييز  بســبب 
مختلفتــني،  ثقافتــني  التقــاء 
عيــوش حاول اخلــوض في عمق 
املشكلة ، من خالل حكاية عائلة 
مهاجرة ، تتسبب عالقة جنسية 
عابــرة البنها بــوالدة طفل غير 
شرعي ، لتنســج بقية احلكاية 
على التداعيات احلاصلة بسببها، 
ساردا عمق وخطورة أزمة الهوية 
بلدان  فــي  العرب  للمهاجريــن 
تتقاطع ثقافتهــا وتقاليدها مع 

ثقافتهم وتقاليدهم .

احلكاية 
يتفاجــأ االب كرمي بان دائرة رعاية 
االحــداث تتصل بــه لتخبره بان 
فرنســية  امرأة  من  ولــدا  لديه 
سجنت بسبب تهمة الدعارة وان 
من واجبه تسلم الولد، الولد جاء 
نتيجة عالقة عابرة لم يعرف كرمي 
ان ثمة ولد نتــج عنها، فيتقبل 
االمر ويتســلم الولد ليعيش مع 
عائلتــه املكونة من امــه وابيه 
في شــقة ضيقة بباريس ، حيث 
يعمــل حماال لنقــل بضائع في 

احد املوالت. 

الولد املتمرد
بنجامني هو االبن غير الشــرعي، 
يعرف انه ابن غير شــرعي، االمر 
وليضل  بالعــار،  يشــعره  الذي 
يردد، انه ابــن زنا ، ونتيجة رغبات 
ألنــاس ال يعــون مــا يفعلون . 
والده  عائلة  مــع  العيش  رافضا 

وادنى مستوى  كونهم مهاجرين 
مــن ان يعيش معهم، عاكســا 
للفرنسيني على  الغالبة  النظرة 
املهاجريــن، متقاطعا مع كل ما 
يدور في البيت، مشاكسا لدرجة 
جتعلك ال تتعاطف معه ، في احد 
املشــاهد ، يحاول احراق القرآن ، 
االمر الذي يثير غضب جده احلالم 
بالعــودة الى بيته فــي بلده االم 
، صانعــا مصغرا مــن الكارتون 

لذلك البيت احللم .
اجلدة هي الوحيدة التي تتعاطف 
مــع بنجامــني برغم قســوته 
عليهم عــادة انه ضحية ال يجوز 

القاء اللوم عليها . 
يفرغ الصبي غضبه بان يرســم 
في  البعيدة  اجلدران  على  لوحات 
املدينة، معلنا شعارات تعبر عما 
يدور في نفســه مــن صراعات، 
وليرتبــط بعالقة مبهاجر شــاب 
باملدنيــة فاتخذ من  ، ضاق ذرعا 
املدينة  املتنزهات في اطراف  احد 
ســكنا لــه ، يكتب الشــعر ، 
ويعرف مدى االسى الذي يشعره 
بنجامــني ، وهــو ما يشــعر به 
نفسه ولكن في مراحل متقدمة 
، حيــث ينهي حياته كوســيلة 

للخالص .
يكتشــف بنجامــني ان له عم 
معوق، مبتسم دائم لكنه يشعر 
التعبير عنه،  بألم ال يســتطيع 
العم،  هــذا  حياة  انهــاء  فيقرر 
رحيم  موت  بانــه  قناعته  ضمن 
يخلصــه من معاناتــه، وليعرف 
في النهاية ان هذا واقعه الذي ال 

خالص منه . 

االشتغال 
الفيلم العتماده على  يعود جناح 
كتبه حفيظ  ســيناريو محكم 
بني عثمــان و عائشــة يعقوبي 
باالشــتراك مع مخــرج الفيلم 
هشــام عيوش ، حيث رســمت 

شــخصيات الفيلــم بعنايــة ، 
كذلك جنح عيوش بتحريك ممثليه 
مبا يتالءم مع مفــردات احلكاية ، 
لها  النفسي  والوضع  يتالءم  ومبا 
، حيث املالمــح معبرة عن عمق 
االســى واملعاناة لكل شخصية 
والتي جتتمع جميعها في موضع 
الهجرة وازمة الهوية ، هذا الفعل 

يبقــى حتى النهايــة اي مرحلة 
التطهيــر ، وصفــو العالقة بني 
بنجامني وابيــه ، ومحاولة جعل 
هــذه العالقة عالقــة أمنوذجية 
نتيجة  احلاصل  للنقص  كســد 

ازمة الهوية التي يعانون . 
العمــل توفر علــى مدير تصوير 
ممتاز هو بــو بكر بنزيــات ، الذي 

كان لرسم مشــاهده دورا فاعال 
فــي اخذ املشــاهد فــي عتمة 
الفراغ الروحي والنفسي لألبطال 
ومن ثم العودة به الى املشــاهد 
التي تعبــر عن احللول  املفتوحة 

التي مت التوصل اليها . 

تأويل النص املرئي 
يواجــه املهاجر العربــي حتديات 
لإلقامة  ينتقــل  كثيــرة عندما 
في بلــد تختلف فــي قوانينها 
دولته  عن  وثقافتهــا  وانظمتها 
االم، وهــي حتديــات تختلف في 
شــدتها وقســوتها مــن فــرد 
الى فــرد آخر، لكن تظــل دائما 
اختبــارا صعبــا لــكل مهاجر، 
فهل اســتطاع املهاجرون العرب 
التي  اجملتمعــات  فــي  االندماج 
هاجروا اليها ، هل ذابت  هويتهم 
ضمن هوية الوطــن اجلديد ، هل 
ينتمون بشــكل كامل  اصبحوا 
للبلد اجلديد ، ام انهم رغم طول 
ســني االغتراب ســيبقون عربا 
يحنــون الى بلدانهــم التي أتوا 
منها ، يحلمــون بالعودة اليها ، 
برغم الفــارق الكبير في الكثير 
من االشــياء . هذا هو ما ميكن ان 
يطرحــه فيلم » حمــى » ضمن 

تأويل نصه املرئي .
ف« حمى » ليــس مجرد حكاية 
مــن  حكايات االغتــراب ، بل اراد 
صانعــوا العمل ان يبــرزوا عمق 
صــراع الهويــات فــي مجتمع 
بات  الــذي  الفرنســي  كاجملتمع 
يضم ثقافــات متعددة ، تتصارع 
فيها اجيال بسبب تفرقة ال ميكن 
التخلي عنها ، فيلم يؤكد عمق 
اخلطأ الذي ميكــن ان يرتكب دون 
الشــعور به كخطأ في مجتمع 
قد يكــون منفتح نــوع ما على 
لكــن   ، العاطفيــة  العالقــات 
نتائجه مدمرة وكارثية ملهاجرين 
ومعتقداتهم  ثقافتهم  تختلف 

في التعاطي معها عن الكيفية 
التي يتعامل بها الوطن اجلديد او 

حاضنتهم اجلديدة .

االداء 
كان الختيار املمثلني دورا مهما في 
جناح الفيلم، حيث جاء االداء عفويا 
املعبرة  بتجاعيده  االب   ، ومعبــرا 
عن ممدى التعب الذي حلق به، اجلد 
العجوز الذي يحلــم بالعودة الى 
بلده  صانعا بيــت من ورق، االم او 
اجلدة الطيبــة، التي توزع طيبتها 
على اجلميــع ، فهي ام عربية ، لم 
تتأثر بالثقافة الفرنسية، ومراعاة 
وتربيــة حفيد حتى لــو كان غير 
شــرعي هي مسؤوليتها، ألنه في 

االخر حفيدها . 
السيناريو الذي اشترك في كتابته 
مع حفيظ  اخملرج هشــام عيوش 
بــن عثمــان وعائشــة يعقوبي، 
الشــخصيات  ينجح في رســم 
جميعها، ونســج العالقات فيما 
بينهــا، واالنتقــال احملســوب من 
هذه الشــخصية إلــى تلك، في 
الوقت املناســب، مــن خالل ذلك 
اإلخراج الواثــق الذي يتحكم في 
تصميم املواقف، في “امليزانسني”، 
نرى  التمثيلي بحيث ال  األداء  وفي 

مغاالة في تصوير املشاعر.

خامتة 
الفيلم من انتاج مغربي، فرنسي، 
امارتي، وقطري، كتب الســيناريو 
هشــام عيوش ، حفيــظ عثمان 
، عائشــة يعقوبــي ، تصوير ، بو 
، مونتــاج ، جوليان  بكر بنزبــات 
فــور ، الصوت ، حســان كمراني ، 

موسيقى بشار خليفة .

التمثيل 
فريدة عموش ، محمد عروســي ، 
االن أزيرو ، ســليمان دازي ، امييليا 

ديرو برنال ، باسكال اسو.

متابعة الصباح الجديد
في أكبر أســواق السينما في 
أميركا الالتينية، فينتانا ســور 
)من 30 نوفمبر/ تشــرين الثاني 
األول(،  كانون  ديســمبر/   2 إلى 
من  الرابعة  النســخة  تنطلق 
العربي  الالتيني  اإلنتاج  منتدى 
املشترك، والذي بدأ في استقبال 
طلبــات التقــدمي ملشــروعات 
األفالم العربية عبر موقع مركز 
املقرر  ومن  العربية،  الســينما 
التقدمي مفتوحاً  أن يستمر باب 
حتى 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 

املقبل.
الرابعــة مــن منتدى  الــدورة 
العربــي  الالتينــي  اإلنتــاج 
املشــترك تُنظمها مؤسســة 
الســينما اخلصبة األرجنتينية 
غير الهادفة للربح )مؤسســة 
الثقافــي  للتنــوع  الترويــج 
املتنامي( التــي فازت في 2018 
بـــجائزة اليونسكو - الشارقة 
ويســتهدف  العربية،  للثقافة 
املنتدى مشــروعات األفالم في 

مرحلة التطوير وما بعد اإلنتاج 
القادمــة من الــدول الالتينية 
املنتدى  ليكون  العربي،  والعالم 
فرصــة للترويــج ملشــروعات 
والتفاقات  ســمعية،  بصريــة 
ولدعــم  املشــترك،  اإلنتــاج 
بــني محترفي صناعة  التعاون 
الســينما من خالل أنشــطة 
مختلفــة تتنوع بني جلســات 
تقــدمي املشــروعات، حلقــات 
عمــل، مســابقات ومؤمتــرات 

متخصصة.
 ويقول كريســتيان مورو مدير 
العربي  الالتيني  اإلنتاج  منتدى 
املشترك »الشــراكة مع مركز 
وســيلة  العربيــة  الســينما 
لالســتمرار في خلــق التعاون 
الــذي لم يحدث مــن قبل، بني 
العربي  الالتينية والعالم  الدول 
ومتكافئ.  متماثــل  بشــكل 
الالتينــي  اإلنتــاج  منتــدى 
العربــي املشــترك ليــس أداة 
لذلــك فقــط، ولكنــه نظرة 
مســتقبلية تكشف عن قدرة 

متماثل  بنهج  املشترك  العمل 
علــى تقليــل املســافات بني 
واالســتفادة من كل  الثقافات 
اإلبداع  تعزيز  بهدف  خصوصية 
األخطاء  واستكشاف  واالبتكار 

وإصالحها«.
 احمللل السينمائي عالء كركوتي 

الشــريك املؤســس في مركز 
ورئيــس  العربيــة  الســينما 
 MAD شــركة  إدارة  مجلــس 
SolutionS يعلق على ذلك قائالً 

»نحن ســعداء بهذه الشراكة 
اإلنتاج  منتدى  مع  االستثنائية 
في  املشــترك  العربي  الالتيني 

عامها الرابع، خاصًة أنها تفتح 
تدريجياً مساحة وفرصاً للتعاون 
العالم  دول  بــني  الســينمائي 

العربي وأميركا الالتينية«.
 اجلوائــز التي ســوف تتنافس 
األفــالم  مشــروعات  عليهــا 
هــي 15 ألــف دوالر أميركــي 

وجائزة  وثائقي  مشروع  ألفضل 
 iES En lEnguAS ViVAS مؤسسة
التــي تتمثل فــي ترجمة كل 
امللفات اخلاصة بأفضل مشروع 
فيلم وثائقــي، وجائزة مهرجان 
اجلونة السينمائي، أحد شركاء 
وهي  العربية،  الســينما  مركز 
عبارة عــن دعم مــادي بقيمة 
4 آالف دوالر أميركــي ألفضــل 
مشــروع فيلم روائــي، وجائزة 
التي تتمثل في خدمات   gui.Ar

استشارية للســيناريو، وجائزة 
ألفضل   HADDock FilMS شركة 
فيلم أرجنتيني، وسوف يحصل 
أفضــل مشــروع فــي مرحلة 
lAHAyE- جائــزة  علــى  اإلنتاج 
PoMErAnEc التــي تتمثــل في 

خدمات ما بعــد اإلنتاج بقيمة 
16 ألف دوالر، هــذا إضافة إلى 
الســينما  جائــزة مؤسســة 
اخلصبة وهي عبــارة عن تقدمي 
ترجمــة النســخة النهائيــة 
أو  اإلنكليزية  إلــى  الفيلم  من 

اإلسبانية.

منتدى اإلنتاج السينمائي الالتيني العربي المشترك يفتح باب التقديم لنسخته الرابعة
يستهدف مشروعات األفالم العربية

المهاجرون العرب وأزمة الهوية 
فيلم ›حمى‹ لهشام عيوش

محرر الصفحة: كاظم مرشد السلوم

غالف الفيلم



تشارلز ثيبوت و ماثيو ليفيت*:

بعــد مقتل زعيــم تنظيــم »الدولة 
اإلسالمية« )»داعش«( أبو بكر البغدادي 
في 27 تشرين األول/أكتوبر، قد يتساءل 
املرء عن سبب استمرار توافد املسؤولني 
األجانب إلى واشــنطن حلضور اجتماع 
»التحالــف العاملــي لهزميــة تنظيم 
»الدولة اإلســالمية«« في 14 تشــرين 
الذي  التهديــد  أن  إّل  الثاني/نوفمبــر. 
يشــكله التنظيم استمر عبر سنوات 
من النتكاســات املماثلة، لذلك يتعني 
على العديــد من الــدول الفاعلة في 
مواجهة تنظيم »الدولة اإلســالمية« 
ملواصلة  الســبل  أفضــل  مناقشــة 

جهودها.
عندما عقــد املســؤولون اجتماعهم 
»الدولة  تنظيــم  »لهزميــة  الســابق 
اإلســالمية«« في باريس فــي حزيران/

يونيــو املاضــي، خلصوا إلــى أنه »مع 
املســتقر  األمني غير  الوضــع  مراعاة 
على األرض، من األهمية مبكان أن تبقى 
القوات العســكرية التابعة للتحالف 
في ]دول[ املشــرق لتوفير الدعم الالزم 
حللفائنا علــى األرض«. ويجــري حالياً 
اختبــار هــذا اللتزام بشــدة عبر قرار 
واشــنطن ســحب قواتهــا والتخلي 
أساساً عن »قوات سوريا الدميقراطية«. 
وســتخضع القيادة األمريكية للمزيد 
مــن الختبار في اجتماع الرابع عشــر 

من تشرين الثاني/نوفمبر بشأن احلفاظ 
على إطــار عمل التحالف، الذي هو أمر 
ضروري لتنســيق األعمال التي تتجاوز 
املســتوى العسكري ومواصلة املسيرة 
نحو النصر طويــل األجل ضد تنظيم 

»داعش«.

ما الذي حققه التحالف عسكرياً
مت إنشــاء التحالف في أيلول/سبتمبر 
2014 رداً علــى غــزو تنظيــم »الدولة 
اإلسالمية« ملساحات واسعة من أراضي 
ســوريا والعراق. ومنذ ذلك احلني، شكل 
الرئيســي الذي قام  التحالف اإلطــار 
من خالله 81 بلداً بتنســيق جهودهم 

العسكرية واملدنية ملواجهة التهديد.
الكردية  »البيشمركة«  قوات  وشّكلت 
والقــوات الحتادية في العــراق و»قوات 
والعربية  الكردية  الدميقراطية«  سوريا 
فــي شــمال شــرق ســوريا احلليفنْي 
احمللينْي األساســينْي للتحالف في هذه 
املعركــة. وقدمــت الوليــات املتحدة 
القوات من خالل  الدعم األكبر لهــذه 
ملكافحة  فعالــة  بل  عملية صغيــرة 
اإلرهاب. وساهم العديد من احللفاء في 
هذه اجلهود من خــالل جمع املعلومات 
جوية،  غارات  وشــن  الســتخباراتية، 
العســكري،  والتدريب  املعدات،  وتوفير 
ومن بينهم أســتراليا وبريطانيا وكندا 
وفرنسا وأملانيا وإيطاليا واألردن وهولندا 
والبرتغال والسعودية واإلمارات العربية 

املتحدة.

وعلــى الرغــم مــن صعوبــة احلملة 
العســكرية وارتفــاع عــدد القتلــى 
احمللية من  القــوات  واجلرحــى، متّكنت 
استعادة جميع أراضي تنظيم »الدولة 
اإلســالمية« بحلــول آذار/مارس 2019. 
كما أن التعاون املستمر مع هذه القوات 
مّكن تنفيذ العملية األمريكية األخيرة 

لقتل البغدادي.
 »خريطة وزارة الدفاع األمريكية تُظهر 
أراضي تنظيم »الدولة اإلسالمية« في 
ذروتها في عــام 2015، وكيف قلصتها 
عمليــات التحالف بشــكل كبير في 

السنة األولى من العمليات«.

خطوط اجلهود غير العسكرية
على الرغم مــن أن عدداً محدوداً فقط 
من الدول قد شــاركت عســكرياً، إل 
أن التحالــف كان آليــة فعالة جلميع 
األعضــاء البالــغ عددهــم 81 بلــداً 
للتعــاون في اجلهود احلاســمة األخرى 
مثل مكافحــة اإليديولوجية اجلهادية 
ومتويل اإلرهاب، وحتقيق الســتقرار في 
»الدولة  تنظيم  لـ  الســابقة  األراضي 
اإلســالمية«، وإعاقــة تدفــق مقاتلي 

تنظيم »داعش«، ومحاكمة العائدين.
إجمالــي  بلــغ   ،2017 عــام  ومنــذ 
املســاهمات األوروبيــة مبوجــب إطار 
عمــل التحالف أكثر مــن 400 مليون 
دولر لدعــم شــمال شــرق ســوريا. 
وساهمت هذه األموال في إزالة األلغام 
األرضية التي خلفهــا تنظيم »الدولة 

اإلســالمية«، وجتنُّب األزمات اإلنسانية 
في مخيمــات الالجئني، وإصالح البنية 
التحتية األساســية، وتوفيــر الرعاية 
الصحية األولية، وإعادة إطالق القتصاد 
الدعم  التحالــف  احمللي. كما شــجع 
الثنائي واملتعدد األطراف للعراق، والذي 
شمل توفير األموال إلعادة بناء جامعة 
املوصل. وهذه اجلهود ضرورية لستعادة 
الظروف املعيشــية الالئقة للســكان 
الذين عانوا من حكم تنظيم »داعش« 
واحلــرب ضده. باإلضافة إلــى ذلك، قام 
التحالف بتنســيق مشــاريع ملواجهة 
اإلســالمية«  »الدولة  تنظيــم  دعاية 
وإغــالق حســابات شــبكة التواصل 
الجتماعي التابعة له. كما مت حتســني 
تبــادل املعلومات حول متويــل اإلرهاب 

واملقاتلني األجانب.
التحالف لضمان  مت تشكيل  باختصار، 
»الدولة  تنظيــم  لـ  الدائمة  الهزميــة 
اإلسالمية«، وســيتطلب زيادة التعاون 
]بني الدول األعضاء[ حــول األبعاد غير 
العسكرية لتحقيق هذا الهدف. ولهذا 
الســبب، ل يزال هنــاك دورٍ مهمٍّ ]من 

الضروري[ على التحالف الضطالع به.
قضايا أساسية لالجتماع القادم

تشــمل البنــود املدرجة علــى جدول 
الــوزاري  بالجتماع  اخلــاص  األعمــال 
للمجموعة الصغيرة الذي ســينعقد 
هــذا األســبوع عــدداً مــن القضايا 

السياسية احملتدمة:
كيف ينبغــي التعاطي مــع اخلريطة 

اجلديدة لسوريا؟ إن القضية األكثر إثارة 
للجدل هي عدم الستقرار الناجم عن 
التوغل التركي والنســحاب األمريكي 
غير املنسق في شمال شرق سوريا في 
الشــهر املاضي. وطلب وزيــر اخلارجية 
الفرنســي جان إيــف لو دريــان عْقد 
الجتماع الوزاري بعد أن شــّنت تركيا، 
وهــي أحد أعضــاء التحالــف، حملة 
على  متتد  عسكرية لستعادة منطقة 
عمق ثالثني كيلومتراً على طول احلدود.

ســتيتعنّي علــى الــدول الشــريكة 
املتغيرة  مناقشة عواقب هذه اخلريطة 
اآلن، بالتزامن مع حلول القوات التركية 
والروسية وقوات النظام السوري محل 
الوجــود األمريكي في شــمال شــرق 
ســوريا. وقد أعرب الرئيــس ترامب عن 
رغبته في الحتفاظ بالســيطرة على 
حقول النفط في شــرق سوريا، ولكن 
ليس من الواضح أين تخطط واشنطن 
مواصلة عملياتها ضد تنظيم »الدولة 
اإلسالمية« وكيف ستقوم بذلك. وبعد 
أن تخّلى التحالف مؤّخراً عن قواعده في 
سوريا، من املرجح أن يعتمد على أربيل 
في العراق كقاعدة لوجستية رئيسية 
له، لكّن ذلك سيتطلب انخراطاً واسع 
النطــاق مع كل مــن »حكومة إقليم 

كردستان« وبغداد.
وعلــى أي حــال، يضر الوضــع اجلديد 
ببعض جهود التحالف، ومن املرجح أن 
يؤدي إلى قيام الوفد األمريكي مبطالبة 
مســاهماتهم  بزيادة  آخرين  شــركاء 

ذلك،  ومع  العســكرية.  قواتهم  ونشر 
فبينمــا عرضــت دول مثــل بريطانيا 
وفرنســا وأملانيا بذل املزيــد من اجلهود 
في األشهر املاضية في أعقاب تصريح 
الرئيس ترامب في كانون األول/ديسمبر 
2018 الداعم لنســحاب القــوات، إّل 
أن املســاهمات األوروبيــة في عمليات 
مكافحة اإلرهاب ضد اخلاليا اإلقليمية 
لـ تنظيم »الدولة اإلسالمية« ستكون 
صعبــة دون وجــود أمريكــي. وباملثل، 
ل ميكــن للمنظمــات غيــر احلكومية 
األوروبيــة أن تعمل محلياً دون ضمانات 
الســتهداف  وحتى  أمريكية.  أمنيــة 
األمريكــي لإلرهابيني قــد يصبح أكثر 

صعوبة في البيئة العملياتية احلالية.
كيــف ينبغي التعاطي مــع املعتقلني 
اإلســالمية«؟  »الدولة  تنظيــم  مــن 
إحلاحاً  األكثر  التحالــف  تتمثل مهمة 
ــقة  فــي تصميــم اســتجابة منسَّ
»الدولة  تنظيم  من  املعتقلني  لحتجاز 
املدى  وعلى  ومحاكمتهم.  اإلسالمية« 
القريــب، يعنــي ذلك منــع معتقلي 
تنظيــم »داعــش« مــن الهــروب من 
السجون في نطاق الفراغ األمني احلالي 

في سوريا.
وبالتالــي، مــن املرجــح أن يُطلَب من 
املسؤولني األمريكيني الذين سيحضرون 
اجتماع هذا األسبوع أن يوّضحوا كيف 
ميكــن توُقع اســتمرار »قوات ســوريا 
الدميقراطيــة« فــي احتجــاز مقاتلي 
تنظيم »الدولة اإلســالمية« والتعامل 

القوات  الوقت نفســه مع مغادرة  في 
األمريكية والتقدم العســكري التركي 
-السوري. وفي هذا الصدد، أعلن رئيس 
التركية  الرئاســة  التصــال في  دائرة 
فخر الدين ألتون في 15 تشــرين األول/

أكتوبــر، أنه »لن يُســمح ألحد بإلقاء 
عبء هؤلء اإلرهابيني ]املسجونني[ على 
كاهل تركيــا«، لذلك فمن غير الواضح 
ما إذا كان سيكون من املمكن تقسيم 

العمل اجلديد مع أنقرة.
الدول  ترامب  الرئيس  وحتى اآلن، طالب 
الذين  مواطنيهــا  بإعــادة  األوروبيــة 
انضموا إلى تنظيم »الدولة اإلسالمية« 
ومالحقتهــم قضائيــاً، ووصل إلى حد 
وعلى حد  باإلفراج عنهــم.  التهديــد 
تعبير مســؤول أمني لم يُذكر اسمه، 
إنشــاء  األوروبية جتنب  احلكومات  تريد 
»خليج غوانتانامو جديد« في ســوريا، 
لكنهــا حتى أكثــر قلقاً مــن اخملاطر 
احملتملــة التي تنطــوي عليها عملية 

اإلعادة إلى الوطن.

* تشــارلز ثيبــوت، هــو دبلوماســي 
فرنســي وزميل زائر مقيم في معهد 
واشــنطن، وقــد عمــل ســابقاً في 
املؤسســات الدبلوماســية األوروبية 
في ســوريا واجلزائر والعراق وفرنســا 
وبلجيــكا وأملانيا. ماثيــو ليفيت هو 
زميل »فرومر- ويكسلر« ومدير برنامج 
»راينهارد« لالســتخبارات ومكافحة 

اإلرهاب في املعهد.
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شيرزاد شيخاني

من بني سلسلة طويلة من اجلرائم الكبيرة التي 
اقترفها صدام حسني ضد العراقيني ، مبا فيها 
جرميتي األنفال والقصــف الكيمياوي حللبجة 
، إختــارت محكمة اجلنايــات العراقية العليا 
قضية واحدة لعدامه ، وهي قضية مقتل 143 
مواطنا في مدينة الدجيل اثر محاولة الغتيال 

الفاشلة التي إستهدفت الرئيس العراقي ..
ويبــدو أن هــدف احملكمة اجلنائيــة، هو إرضاء 
التي  اجلديدة  احلاكمــة  السياســية  الطبقة 
إستحوذت على احلكم بدعم احلاكم األمريكي 
بول برمير ، وإل كان من املفترض أن تكون قضية 
األنفال التي راح ضحيتهــا أكثر من 182 ألف 
مواطن كردي هــي القضية الكبــرى واألولى 
حملاكمة أقطاب النظام الفاشي وعلى رأسهم 
الدكتاتور صدام حسني . أو قضية قصف مدينة 
حلبجة باألسلحة الكيمياية وهي اكبر جرمية 
ابادة بشــرية بعد احلرب العاملية الثانية ، ولكن 
هذا لم يحصــل ، فقد تقدمت قضية الدجيل 
ومواطنيها الـ143 على جميع القضايا األخرى 
التــي راح ضحيتهــا آلف املواطنني العراقيني 
الذين كانــت عوائهم تنتظر من العهد اجلديد 

إنصافهم وإستعادة حقوقهم ..
منذ أكثر من شهر تتواصل املظاهرات الصاخبة 
في أنحاء العــراق والتي إنتشــرت كالنار في 
الهشيم لتشــمل جميع احملافظات بإستثناء 
احملافظات الســنية التي يبدو أنها تتخوف من 
إنتقام القوى وامليليشــيات الشيعية ، ولهذا 
حتاول أن تنأى بنفســها عــن القضية رغم أن 
فساد املســؤولني الســنة أن لم يتفوق على 
فســاد أقطاب الشــيعة ، فإنه ليقل عنهم 
بشــيء ، فاجلميع في الهوا سوا ..فالعراق كان 
عرضة للنهب والسلب والفساد بيد مسؤولي 

الشيعة والسنة على حد سواء ..
لقد خلفت التظاهــرات العراقية حلد اليوم ما 
يزيد عــن مقتل 300 مواطن عراقي ، أي ضعف 
عدد الذيــن قتلوا في الدجيــل ، ويجوز القول 
أن ضحايــا التظاهرات األخيــرة هم أيضا من 
املكون الشــيعي ، بإعتبار أن أكثرهم ســقط 
في محافظات اجلنوب الشــيعية وفي ساحات 
بغداد ، وطبعا دماء هؤلء الضحايا لتختلف عن 
دماء ضحايا الدجيــل ، فهم جميعا مواطنون 

عراقيون ليختلفون في إنتمائهم للوطن .
اذن السؤال الكبير هو، ملاذا يعدم رئيس الدولة 
بســبب إنتقامه من مجموعة مــن مواطني 
مدينــة حاولــوا إغتياله ، ول يحاســب رئيس 
الوزراء احلالي أو على أقل اآلمر أو الضابط الذي 
قتــل املتظاهرين في مدن العــراق إنتقاما من 
خروجهم ) الســلمي ( لإلحتجاج على فساد 

الدولة ؟؟!!.
إن املســؤولية القانونية التي حوســب عليها 
صدام حســني بإعتباره رأس الدولــة وقائدها 
العــام ، تنطبــق متاما على عــادل عبداملهدي 
الذي هو بدوره القائد العام للقوات املســلحة 

العراقية ..
 حتى لو سلمنا بأن عبداملهدي لم يكن مع قتل 
املتظاهريــن ، وأنه أمر فعال باحلفاظ على أرواح 
املتظاهرين ، ولكــن الواقع يقول ان هناك أكثر 
من 300 مواطن قتلوا في الســاحات وامليادين ، 
فعلى األقل يفتــرض برئيس الوزراء العراقي أن 
يحاســب من عصوا أوامره كقائد عام للقوات 
.. أو كأضعف  املســلحة وقتلوا املتظاهريــن 
اإلميان يفترض بــه أن يحتذي باحلاكم الروماني 
بيالطس البنطي حني أرغمه اليهود على قتل 
السيد املسيح  ويخرج في العالم ليقول » أنا 

بريء من دماء هؤلء األبرار » .

جريمة صدام
وجريمة عبدالمهدي

كاريكاتير

عن موقع »كارتون سياسي«

الكثير من العمل ينتظر التحالف المناهض لتنظيم »داعش« بعد موت البغدادي
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المقاالت و اآلراء التي تنشر 
تعبر عن وجهة نظر أصحابها 
وال تمثل بالضرورة رأي 
الجريدة

عامر سعيد*

يؤكد خبراء قانون ومتابعون للشأن 
الكتل  إن فــرص قيــام  العراقــي 
مجلس  رئيس  بإقالة  السياســية 
الوزراء عــادل عبد املهدي أو الطلب 
بعد  تقلصت  قد  الســتقالة  منه 
اتفاق الكتل الشيعية األخير، الذي 
أكد وقــوف تلك الكتل مــع ابقاء 
عبد املهدي بتوجيــه من إيران،عدا 
حتالــف النصــر برئاســة الدكتور 
الشخصيات  وبعض  العبادي  حيدر 
الشــيعية ، لكن الشــيء الوحيد 
تبقى  إقالته  يســهل مهمة  الذي 
عن طريق إســتجوابه فــي البرملان 
البرملانية  من قبل إحــدى الكتــل 
ذات الثقــل املؤثر في احجام الكتل 
السياسية داخل البرملان ، وبخاصة 
كتلتي النصر وســائرون التي اذا ما 

حتالفــت لســتجوابه، فقد حتصل 
علــى مبتغاها فــي التخلص من 
عبــد املهــدي ، كونهــا الطريقة 
الكثر مالئمــة لبعاده من منصب 
رئاســة الوزراء، بالرغــم من ان هذا 
الســتجواب يصطدم بإرادة حتالف 
الفتح وائتالف دولة القانون برئاسة 
املالكــي ، املنضوي ضمــن الفتح 
، والــذي يعارض بشــدة ابعاد عبد 
ايراني  وبقرار  املهدي عن منصبــه، 

كما أشرنا .
لكن خبراء قانون ومتابعني للشــأن 
العراقي أشاروا الى ان كتلة سائرون 
كانت قد هيأت نفســها قبل فترة 
قريبــة لســتجواب رئيس مجلس 
الوزراء عادل عبــد املهدي، وقد هيأ 
نوابها الذين كانوا ينوون استجوابه 
 ، كل السئلة اخلاصة بالستجواب 
وهم يؤكدون ان مجرد مساءلة عبد 
املهدي عن مســؤوليته عن مقتل 
مئات الشــهداء الذين سقطوا في 

15 الف  الحتجاجــات واكثر مــن 
واســتخدامه   ، وجريح  بني مصاب 
غازات محرمة دوليا في التظاهرات 
الخيــرة ، يكفــي لدانتــه وابعاده 
في  الولى  املســؤولية  عن مركــز 
الســلطة التنفيذية ، وهي تكفي 
لوحدهــا لتقدميه الى احملاكم، وأقل 
تهمة يحاكم عليها وفقا للقيادي 
في حتالف سائرون صباح الساعدي 

هي العدام.
من  يخشــون  املراقبني  بعض  لكن 
ان حتالــف ســائرون ليقــدم على 
اســتجواب عبــد املهــدي او هم 
يعملــون على تأجيل اســتجوابه 
دولة  وائتالف  الفتــح  بضغوط من 
القانون ومن ايــران في املقام الول، 
لكن هناك حتركا مــن نواب حتالف 
النصر الذي يرأســه الدكتور حيدر 
الوزراء  رئيس  لســتجواب  العبادي 
عادل عبد املهدي، مشــيرين الى ان 
لديهم أدلــة دامغة تؤكد قدراتهم 

التيار  ملؤشــرات  وفقا  اقالته،  على 
ارتكبه من  الصدري نفســها عما 
جرائــم قتل وابــادة ، هــو وقادته 
التظاهرات  فترة  العسكريون خالل 
دول  أثارت ســخط  والتي  احلاليــة 
، وعدت  الدولــي  العالــم واجملتمع 
ممارســات مــن هــذا النــوع بانها 
وتشــكل  مقبولة  وغير  دكتاتورية 
النســان  حلقوق  خطيرا  انتهــاكا 
كذلك  بشــدة  ورفضوا  العراق  في 
التعدي على حرية التعبير والعالم 
وقطع النترنيــت، حتى ان حكومة 
عبد املهدي قد حصلت على اوسع 
ادانــات وشــجب دولي فــي تاريخ 

احلكومات العراقية املتعاقبة.
وما يعزز توجه حتالف النصر في هذا 
الجتاه من وجهــة نظر مراقبني هو 
توجه جبهــة النقاذ والتنمية التي 
النجيفي  أســامة  السيد  يرأسها 
، وبخاصــة بعد لقائــه الخير مع 
الدكتور حيــدر العبادي وحتوله الى 

كتلة برملانية معارضة ، وهم يأملون 
ان يكون مبقدور حتالف الصالح الذي 
يضم حتالف سائرون والنصر والقرار 
وكتل أخرى ونواب آخرين أن ينضموا 
البرملان  داخــل  اغلبية  لتشــكيل 
ملســاءلة عبد املهدي واستجوابه، 
كما ان ائتــالف احلكمة قد ينضم 
لتوجه من هذا النوع ، ان وجد أجواء 
ورغبة حقيقية تهــيء لبعاد عبد 
املهدي من على راس السلطة، ولن 
ببيعيد  احلكيم  عمار  السيد  يكون 
عن حتــركات من هذا النــوع ، ومن 
شأن الســتجواب ان يكون اخلطوة 
األســرع للتخلص منه ، والتسريع 
بانتخابات مبكرة ، وعلى القل يبقي 
عبد املهدي لفترة في اطار حكومة 
تشــكيل  حلني  اعمــال  تصريــف 
لنتخابات  تهــيء  مؤقتة  حكومة 
ومفوضية  انتخابات  وقانون  مبكرة 
جديدة، وهو املطلــب الذي يتناغم 
مع مطالــب املتظاهرين ، ويجدون 

فيه دعما شعبيا لهم للوصول الى 
هذا الهدف، بالرغــم من املعارضة 
لتوجه  الفتح  لتحالف  الشــديدة 
من هــذا النــوع ، وهــم يظهرون 
تصميمهم على مساندته والدفاع 
عنه بأي ثمن ، ومع هــذا فإن ابعاد 
عبد املهــدي يبقى هدفا رئيســيا 
لغلب توجهات كتل شيعية كبيرة 
.واليام  القرار.  ومؤثرة في ســلطة 
تكون  مفاجآت..وقد  حبلى  القادمة 
نهاية عبد املهدي قريبة، إن صدقت 
نوايــا الكتــل البرملانيــة الكبيرة 
فــي ان تزيحــه ، وبالتالــي إظهار 
املتظاهرين  ملطالب  اســتجابتهم 
الذيــن إن أبقوا علــى تظاهراتهم 
واعتصاماتهم تتوســع، فان العراق 
وفوضى  الى مصير مجهول،  يتجه 
لميكــن التنبؤ مبخاطرهــا الكبرى 

على مستقبل العراق.

* كاتب عراقي

إستجواب عبد المهدي.. هل يفتح الطريق أمام تسريع إقالته ؟

القسم األول
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منوعات10

هاتف ذكي يقتل صاحبه وهو نائم
انفجر هاتف ذكي في أثناء شحنه مما أدى إلى مقتل صاحبه الذي 
كان نائماً بالقرب منه، في حادث مأســاوي أثار تعاطفاً واســعاً 

مبنطقة جاغاتسينغبور في والية أوديشا الهندية.
وذكر موقع »بي جي آر« الهندي أن الهاتف انفجرفي  أثناء شحنه، 

بينما كان صاحبه )22 عاما( غافياً، حسبما أفادت به الشرطة.
وقالت الشــرطة إن الضحية يدعى كونا برادهــان، وهو مواطن 
هندي يتحدر من قرية رانبور في منطقة نياغار، مشــيرة إلى أنه 

كان يعمل كعامل في بناء معبد جاغاناث في باراديب.
وفتحت الشــرطة حتقيقاً في احلادث، فيمــا جرى نقل اجلثة إلى 

املشرحة للتعرف على السبب الدقيق للوفاة.
ولم يتم التعرف على طراز الهاتــف الذكي، الذي انفجر وخلف 

دخاناً هائال في الغرفة.
وشــهدت كازاخســتان حالة مماثلة قبل أيام، بعدما لقيت فتاة 
تبلغ من العمر 14 عاماً، مصرعها إثر انفجار هاتفها الذكي على 
وسادتها. وقالت شرطة احمللية حينها، إن الهاتف انفجرفي أثناء 
شحنه بعدما ارتفعت درجة حرارته.                                               

مجهول يشتري أغلى ساعة في التاريخ
أصبحت ساعة يد نادرة األغلى في التاريخ، بعد أن بيعت في مزاد 
علني نهاية األسبوع بأكثر من 31 مليون دوالر، حسبما كشفت 
تقارير صحفية. وعرضت دار كريستيز للمزادات في جنيف ساعة 
من طــراز »Patek Philippe Grandmaster Chime« ملدة 5 دقائق 
فقط، انهالت فيها عروض الشــراء قبل أن يغلق املزاد بعد تقدمي 
الســعر األعلى من جانب مشــتر عبر الهاتف، لم يكشف عن 
هويته. وحضر احلدث الذي أطلق عليه اسم »ساعة فقط« ألبرت 
الثاني أميــر موناكو، وخصص إيراده لصالــح اجلمعيات اخليرية 

التي تدعم مرضى ضمور العضالت.
ونقلت وســائل إعالم عن دار كريســتيز قولها: »إنها النســخة 
األولى والوحيدة من هذه الساعة االستثنائية التي يتم إنتاجها 

من الفوالذ املقاوم للصدأ«.
ويبلغ قطر الساعة التي استغرق صنعها 100 ألف ساعة عمل 
47 ميليمتراً، وقــد صنعت من الفوالذ املقــاوم للصدأ والذهب 
األبيض. والســاعة لها وجهان قابالن لالنعــكاس، أحدهما من 

الذهب الوردي واآلخر من خشب األبنوس األسود.
وكان من املتوقع أن يتم بيع الساعة بنحو2.5 مليون دوالر، لكنها 
حطمت الرقم القياسي السابق البالغ 17.5 مليون دوالر لساعة 
رولكس دايتونا، التي كان ميلكهــا جنم هوليوود بول نيومان، قبل 

بيعها في عام 2017.

ال تقتل العناكب في منزلك
يصاحب وجودها في املنــازل موجة من الهلع والصراخ لدى ربات 
املنازل، فإلــى جانب أرجلها الطويلة وطريقة زحفها فإن أكثر ما 
يخيف الكثيرين هو لدغتها كون معظمها سام، هذا ما تتسبب 

به العناكب.
برغم من اخلوف الذي يســيطر على أغلب النــاس لدى رؤيتهم 
للعناكب، إال أن نصيحة اخلبراء هي بعدم قتلها، ما األسباب التي 

تدعو لعدم قتلها من وجهة نظر اخلبراء.
تقوم العناكب باصطياد كميات كبيرة من اآلفات املنتشــرة في 
احلدائق، ففي إحصائية تستهلك العناكب سنوياً ما مقداره 400 

إلى 800 مليون طن من احلشرات في جميع أنحاء العالم.
كما أن احلشرات التي تتغذى عليها مضرة لإلنسان، فعلى سبيل 
املثال تتغذى العناكب على حشرة العث التي تستهدف املالبس، 

كما تتغذى على البعوض مصاص الدماء.
يعتقد الكثيرون بأن العناكب ال تستهدف املنازل النظيفة، إال أن 
دراسة أجريت لـ50 منزال في والية كارولينا الشمالية، عثر فيها 

على عناكب في كل منزل متت زيارته.

ملونشريط

متابعة الصباح الجديد :

الصني  فــي  قرون  مــدى  على 
وأوروبا، كانت توضع أربطة على 
األقدام لكــي تدخل في أحذية 
صغيرة، يغوص معرض باريسي 
بعالقة اجلســم باألحذية التي 
برغم من أنهــا باتت توفر راحة 
أكبــر ما تــزال تفــرض قيوداً 
على االنســان بحسب املوضة 

الرائجة.
إي  »مــارش  يتنــاول معــرض 
في  األحذية  تاريــخ  دميــارش« 
الزخرفية في  الفنــون  متحف 

باريس.
ويقول مــؤرخ املوضة ومفوض 
املعــرض دونــي برونــا لوكالة 
الفكــرة  إن  بــرس«  »فرانــس 
أتت مــن حــذاء انتعلته ماري 
انطوانيــت العــام 1792 وكان 
أخرى  مناذج  وثمة   ،33 قياســه 
ارســتقراطيني  أحذيــة  عــن 
القرنني  في  كبــار  وبورجوازيني 
الثامن عشــر والتاسع عشر ال 

تزيد قياساتها عن ذلك بكثير.
ويتســاءل »كيــف متكنوا من 
إدخال أقــدام بالغني في أحذية 

بهذا الصغر؟«
ويــرد قائــاًل »أفــراد الطبقات 
الراقية لم يكونوا ميشــون بل 

يبقون قابعني في منازلهم. 
فمواجهة الوحــول وبرك املياه 
والنفايــات كان حكــراً علــى 
واقدامهم  الشعبية  الطبقات 

الكبيرة«.
األرجل  دليل حــول عالج  وكان 

يوصي   1802 العــام  إلى  يعود 
»بربط أصابع القدمني بأربطة« 

للحصول على أقدام جميلة. 
وكان اجليــل الراقي في مطلع 
بأقدام  يتمتــع  العشــرينيات 
أحذية  ينتعل  كان  ألنه  نحيفة 

في الطفولة أصغر بقياسني.
وتقليد القدم الصغيرة مصدره 
الصــني اذ كان يعمد إلى طي 
القدم  باطن  القدم حتت  أصابع 
لــدى الفتيات ابتداء من ســن 

اخلامسة.
ويــروي دونــي برونــا »كانوا ال 
يترددون أحياناً في كسر العظام 
بواســطة عصا حديد من أجل 

زيادة التقوس. 
التوصل  األمثــل  الوضع  وكان 
26 كحد أقصى في  إلى قياس 
سن البلوغ مع قدم على شكل 

برعم زهرة لوتوس«.
واضاف »كانــت الفتيات يعدن 
رابحة  ورقة  الصغيرة  القدم  ان 

من أجــل زواج جيد« فيما كان 
شــكل القدم هذا كما تظهر 
رغبة  »محور  معروضــة  لوحة 
جنسية ويســعى إليه الرجال 

كثيرا«.
وقد بدأت راحة األحذية تتحسن 
ابتداء من النصــف الثاني من 

القرن العشرين فقط.
وخــالل العرض األخيــر لألزياء 
الراقية مــن دار »ديور« في متوز، 
عمــدت املصممــة اإليطالية 

إلى عدم  ماريا غراتزيا كيــوري 
اســتعمال الكعــوب العالية 
مصممــة أحذيــة مؤلفة من 

نعل ملصوق باجلوارب.
الناحية  أنه من  وترى املصممة 
تشــكل  االنتروبولوجيــة، 
»تطــوراً  العاليــة  الكعــوب 
معاصراً لتقاليد أقدام اللوتوس 

الصينية«.
وقد طرزت على أحد فســاتني 
اجملموعــة عبارة »هــل املالبس 

عصريــة؟« وهو عنــوان كتاب 
املعماري  للمهنــدس  شــهير 
برنار رودفسكي استوحيت منه 

اجملموعة.
العام  إلى  العائــد  الكتاب  في 
1947، يشدد املهندس املعماري 
األقدام  تكييف  يتــم  انه  على 

لتجاري مثاال محدداً.
والختبــار ذلك، يدعــو املعرض 
بكعوب  أحذية  إلى جتربة  الزوار 
شاهقة أو بطرف مستدق جداً 
واملشــي فيها باالســتناد إلى 

حواجز.
وثمة فسحة مكرسة ملشاهد 
ســينمائية  أفالم  في  شهيرة 
مونرو  مارلني  مشية  بينها  من 
الشــهيرة أو جان مــورو وهما 

تنتعالن كعوباً شاهقة.
أنه  على  برونــا  دوني  ويشــدد 
»منذ عشرين سنة تقريباً ومع 
خصوًصا،  الرياضيــة  األحذية 
بــات عنصر الراحــة هو األهم 
عند اختيار احلذاء« إال أن بعض 
التقاليد الثقافية ما تزال تلقي 

بثقلها أيضا على اخليار.
مصمــم  أردي  بيــار  ويقــول 
وأحد  للنساء  الفاخرة  األحذية 
الذين ساهموا في جعل احلذاء 
»الكثير  للرجال  أنيقا  الرياضي 
من الفتيات يســألنني ملاذا لم 
 12 أحذيــة بكعب  تتوافر  تعد 

سنتيمترا«.
ويختــم قائال »بالنســبة إلي، 
ال أحد يريد بعد اليوم الســير 
بحذاء مــن 12 ســنتيمتراً إال 
الفتيات  بعــض  للمفارقة  انه 

يعشقن ذلك«.

متابعة الصباح الجديد: 
صورًا  مراقبة  كاميــرات  التقطت 
جملتر آسيوي صغير في فيتنام، وهو 
حيــوان لم يره العلمــاء منذ أكثر 
مــن 25 عاماً، على وفــق ما أفادت 
دراسة نشــرت في مجلة »نيتشر 

إيكولوجي أند إيفولوشن«.

وهذه الثدييات املعروفة أيضاً بالفأر 
الغزال، موجــودة فقط في فيتنام 

ونادراً ما جترى دراسات عليها.
وقد مر أكثر من ربع قرن منذ أن رأى 
العلماء هذه احليوانات، وهم كانوا 
يخشون من أن الصيد اجلائر، برغم 
من أنه محظــور، دفع هذه اجملترات 

الصغيرة إلى حافة االنقراض.
وقــرر آن نغوين من الهيئة العاملية 
للحفاظ على احلياة البرية وزمالؤه 

إجراء بحث يتناول هذه احليوانات.
وقال عالــم األحياء الفيتنامي في 
بيان صــادر عن الهيئــة “لم يكن 
هناك الكثير من املعلومات املتاحة 

إلرشادنا نحو االجتاه الواجب اتباعه، 
ولم نكن نعرف ما الذي يجب علينا 

أن نتوقعه”
الســابقة  الدراســات  على  وبناء 
)التــي يعــود تاريخها إلــى أوائل 
3 ثالث  القرن التاسع عشر(، اختار 
مقاطعــات فيتناميــة للحصول 

على معلومات من السكان.
واســتناداً إلــى املعلومــات التي 
زودوهم إياها، وضع العلماء نحو30 
كاميرا مجهزة بكاشــف للحركة 
في الغابات احمليطــة باملقاطعات.
التقطت  عندما  املفاجــأة  وكانت 
الكاميــرات نحــو300 زيــارة من 

حيوانات الفأر الغزال إلى قريتني.
ما  أنه  »اكتشــاف  نغوين  وأوضح 
يزال موجودا هو اخلطوة األولى في 
حتديد الطريقة الفضلى حلمايته«.

ويعتقد الباحثــون أن هناك حاجة 
إلى دراســات إضافية ملعرفة املزيد 

عن هذه احليوانات.

بعد 25 عامًا على اختفائه.. » الفأر الغزال » يظهر من جديد

تقاليد وخيارات األحذية عبر التاريخ في معرض باريسي
فكرة المعرض جاءت من حذاء انتعلته ماري انطوانيت في العام 1792
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العذراءاألسدالسرطان

القوسالعقرب

إبتعد عن اجملاهرة بأفكارك وآرائك ومشاعرك، 
حاول أن تتكتم يــا عزيزي وأن تعمل بصمت 
وحتفظ. فكر جيداً قبل أي تصرف، وابتعد عن 
األعمال االنتقامية أو عن األحقاد والعدائية. 

العناد لن يفيدك.

مناسبة مهمة للتعبير عن قدراتك ومواهبك 
املميزة، وهذا ســيفاجىء بعضهم على نحو 
غير مسبوق. إذا كنت إلى جانب الشريك في 
األوقات الصعبة، فإنك ســتجده إلى جانبك 

عند أول اختبار.

جتنب العناد والتشــبث بأفكار بالية وال تقدم 
على صراعــات، أو خالفات، أوجــدل في هذا 
اليــوم. انتبــه لصحتك وانظر إلــى الفرص 
املتاحة، فقد حتقــق ضربة اقتصادية ناجحة، 

إال أنك تتحفظ في اإلعالن عن أعمالك. 

اندفاعــك غير املــدروس جتــاه اآلخرين، قد 
يدفعك إلــى ارتكاب أخطــاء غير متعمدة، 
فتريــث حتى تتجنب ذلــك. عليك أن تراعي 
ظروف الشريك وأوضاعه العائلية، وذلك يوفر 

عليك الكثير من املشكالت.

برهن عن ليونة ودماثة أخالق، وال تذهب نحو 
أفكار وأعمال غير آمنة، فواقع وضعك املهني 
غير مريح. يحمــل إليك هذا اليــوم وضعاً 
عاطفياً مرضياً، فتســيطر على انفعاالتك 

وتبدو واثقاً بنفسك.

كن متسامحاً مع اآلخرين ألّن األدوار قد تتبدل 
يوماً ما، فتنقلب األمور ضدك وجتد نفســك 
مضطراً إلى حتّمــل ردات الفعل. ال تتخيل أن 
طيبة الشريك ستمنحك اجملال لتستمّر في 

اخلطأ.

ما تعانيه اليوم هو مجرد تراكمات قدمية لن 
تقــّدم أو تؤخر، وجتاوز ذلك ليس إال مســألة 
وقت. غيوم بسيطة وغير مؤثرة في العالقة 
مع الشريك، لكنها ستدفعك الى التفكير 

بايجابية أكبر في املستقبل. 

مشــروع مهــم للغاية يدفعك إلــى إعادة 
النظر في حســاباتك مجدداً، وخصوصاً أن 
للنتائج.  مســتقبلك املهني يتحّدد وفقــاً 
نظرتك إلى احلياة ســتختلف نحو مزيد من 

اإليجابية.

ال تترك اإلحباط يتسلل إلى وضعك النفسي، 
فالتفاؤل ســيكون هو احلّل املناســب لكل 
األمور العالقة. التركيز مطلوب بكثرة، وخلط 
األمور ستكون له نتائج سلبية وغير متوقعة. 

تضع نفسك في موقف حرج.

يوم من الهدوء يساعدك على تنظيم عملك 
على نحو أفضل، ذلك قياســاً مبا قد تتطلبه 
املرحلة املقبلة. أجــواء إيجابية في العالقة 
مع الشريك، وذلك يعود إلى تصفية القلوب 

بينكما بعد سوء التفاهم.

احلظ والفلك يقفــان إلى جانبك في األيام 
املقبلة، فحــاول أن تســتفيد من الوضع 
قدر املســتطاع لتحقيق مكاســب طال 
انتظارها. ابتعد عن الشكوك واألوهام جتاه 

الشريك.

الدلو الحوتالجدي

تتلقى اتصاالت متعــددة لدعمك والوقوف 
إلى جانبك، فحاول االســتفادة من ذلك قدر 
املستطاع لفتح صفحة جديدة في حياتك. 
عليك أن تبعث برســالة واضحة وحاسمة 

إلى الشريك قبل فوات األوان.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. شاعر فلسطيني راحل.

2. شاعر سوري راحل.
3. شاعر مصري راحل.

4. مرض يصيب العيون o بحر.
5. في القميص تربط أطرافه.

6. أواخر ابيات الشعر o عكس 
حربا.

7. لؤلؤ o نوع قــدمي من اخلط 
العربي.

8. ضــوء o اميركي الف قصة 
العجوز والبحر.

9. كسر o أواخر.
10. رئيس )التجار مثال(.

 o نفس o 1. للسؤال عن شــخص
حد السيف.

2. يرفع به البنطال o محب.
3. تكاثر األشــياء مما يؤدى إلى أزمة 

)معكوسة( o رجف.
4. انتفاخ o مساعدة وإمداد.

5. أكثر من الدق باملطرقة o يخفنه.
 o 6. جهــاز العروس )فــي اخلليج( 

حيثما تهب الريح.
7. حترك في محله بدون تقدم o ثالثة 

حروف من فنان.
8. أناث اجلمل )مبعثرة( o من اسماء 

اهلل احلسنى.
9. اربعة حروف متشابهة.

10. رحلة بالدراجة o جمع ميقات.

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2345678910

الميزان

معلومة

متابعة الصباح الجديد : 

ســيمكنك اآلن أن تختــار أفضل طعام 
صحي بالنسبة لك في أثناء التسوق بناء 

على حتليل حلمضك النووي.
فقد طرحت شــركة دي.إن.إيــه نادج في 
الهواتف  علــى  جديــداً  تطبيقاً  لنــدن 
الذكية، يقــوم بتحليل احلمــض النووي 
للشــخص في أقل من ساعة، وبناء على 
نتيجة التحليل يرشــده ســوار معصم 
بشــأن اختيارات األطعمة الصحية التي 

تتوافق مع أسلوب حياته.
ويقــوم العميل مبســح ضوئــي ألي من 
األطعمة، التي تبــاع في املراكز التجارية، 

ومن خالل ســوار املعصم الــذي يرتديه، 
يكتشــف على الفــور مــا إذا كان هذا 
الطعام مناســباً له، بنــاء على تكوينه 
اجليني، واألمراض التي ميكن أن يصاب بها.

ويصدر ســوار املعصم ضــوءاً أخضر، إذا 
كان الطعام صحياً بالنســبة للشخص 
الذي يرتديــه، بينما يصدر ضــوءاً أحمر، 
إذا لم يكن كذلــك، كما يعرض التطبيق 
اختيارات أخــرى أفضل من حيث فوائدها 

الصحية.
ويصف كريس تومازو رئيس شركة دي.إن.

إيه نادج، واملشــارك في تأسيسها املزايا 
الصحية لهــذا التطبيق، قائــالً: »ليس 
الهدف الرئيســي من دي.إن.إيــه نادج أن 
البسكويت  لتفضيل  األشــخاص  توجه 

مثالً، بــل تناول النوع األفضــل بناء على 
حمضك النــووي، وأســلوب حياتك. إنه 
يستعمل علم األحياء إلرشادك، ومنحك 
مزيداً من االختيارات، بحيث يكون أسلوب 

حياتك أكثر صحة على املدى الطويل«.
وتؤكد شــركة دي.إن.إيه نــادج أن تناول 
حبوب إفطار حتتوي على سعرات، أو سكر 
أقل وفقا لإلشارات الصادرة عن التطبيق، 
قد تســفر عن تغييرات كبيرة، وإيجابية 

في صحة اإلنسان على املدى الطويل.
وتبلغ تكلفة اختبار احلمض النووي وحده 
40 جنيهاً اســترلينياً أو نحــو 51 دوالراً 
بينما تصل تكلفة اختبار احلمض النووي 
وسوار املعصم والتطبيق إلى 120 جنيهاً 

استرلينياً أو نحو 154 دوالراً.

تعرف على تطبيق  يرافقك في التسوق إلرشادك 
إلى الطعام الصحي

أحد جسور بغداد »عدسة: زياد متي«
صورة
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بغداد ـ الصباح الجديد:

يلتقي منتخبنــا الوطني لكرة 
القــدم نظيــره اإليرانــي فــي 
الســاعة اخلامســة من مساء 
اليوم اخلميس في ملعب استاد 
العاصمة  فــي  الدولي  عمــان 
اجلولة  ضمــن  عمان،  األردنيــة 
اخلامســة ملباريــات اجملموعــة 
الثالثة في التصفيات االسيوية 
املزدوجة املؤهلة لنهائيات كأس 
العالم في قطر 2022 وأمم آسيا 

2023 في الصني.
ويقــف منتخبنــا الوطني في 
ترتيــب اجملموعة برصيد  صدارة 
7 نقاط، متفوقــا على البحرين 
إيــران وله  بفارق األهــداف، ثم 
6 نقــاط، وهونــغ كونغ بنقطة 
واخيرا كمبوديــا بنقطة واحدة 

ايضا.
للمباراة  الصحفــي  املؤمتر  وفي 
مدرب  قــال  أمس،  عقــد  الذي 
احملتــرف  الوطنــي،  منتخبنــا 
ستريشــكو  الســلوفيني، 
كاتانيتش، ان هدفنا االساســي 
الظفــر بنقــاط املبــاراة ولكن 
كبيــرة  بواقعيــة  ســنلعب 
متمــرس  منتخــب  مبواجهــة 
ومعروف ، وليس بيدنا ســوى ان 
نلعــب وفق اي ظــروف حاصلة 
واكيد ان اللعب في البصرة كان 
ســيكون مختلفا جدا بحضور 
جماهير غفيــرة تدعم املنتخب 
وتابــع، ليس منطقيا  العراقي  
ان نتحدث االن بتحليل تكتيكي 

كيف ســنلعب وملــاذا النلعب 
بهكــذا طريقة االصــح ان نرى 
املباراة ومن ثم يتم التحليل وفق 

مايقدمه الالعبني 
في حــني قــال حــارس مرمى 
منتخبنا الوطني محمد حميد : 
هدفنا ادخال السعادة للجمهور 
العراقي ونعرف ظروف شــعبنا 
وتلهفه لنتيجة تســتدعي منا 
تقدمي كل مامنلك من امكانيات.

اما مدرب املنتخب االيراني مارك 
فقال:  »بلجيكــي«،  فيلموتس 

وامام  البصرة  اللعب فــي  عدم 
جمهــور عراقــي هائــل خفف 
الضغط علينا فــي هذه املباراة  
، واملنتخــب العراقــي منتخب 
كبيــر وتصــدره للمجموعــة 
يدفعه للتمسك بها بقوة .. وان 
خســارتنا امام البحرين جعلتنا 
في حتدي كبير مبواجهة املنتخب 
العراقــي.. وأكــد ان الرياضــة 
رسالة محبة وســالم وامتنى ان 
نخرج مبباراة كبيرة نصفق فيها 

للروح الرياضية 

في حــني، يرى الالعــب االيراني 
محســن شــجاعي، ان الفريق 
للمبــاراة  مســتعد  االيرانــي 
وفقداننــا لنقاطهــا يجعلنــا 
واملنتخب  عصيــب،  موقف  في 
العراقي صاحب تاريخ مشــرف 
في الكــرة االســيوية والفرص 
متســاوية للمنتخبني في هذه 

املباراة.
وفي املؤمتر الفني اخلاص باملباراة، 
سيرتدي اســود الرافدين، اللون 
باللون  واحلارس  الكامل  االخضر 

السمائي الكامل، فيما سيرتدي 
املنتخب اإليراني االبيض الكامل 

واحلارس باللون األصفر.
من جانبه، أعلن االحتاد االسيوي 
لكرة القدم، حكم مباراة العراق 
وايــران ضمن اجلولة اخلامســة 
املؤهلة  املزدوجة  التصفيات  من 
 2022 العالم  كأس  لنهائيــات 

وكأس آسيا 2023.
وقــال املديــر اإلداري للمنتخب 
الوطنــي، باســل كوركيس إن 
“االحتاد االسيوي لكرة القدم، قرر 

اناطة مهمة قيادة مباراة العراق 
الى احلكم الســريالنكي  وايران 
هيتكامكانامــج ديــالن بيريرا.

وأوضح أن “االســيوي كان سبق 
وان انــاط مهمة قيــادة املباراة 
الى احلكم األردني أدهم اخملادمة، 
لكنــه قرر تغييــر الطاقم بعد 
نقــل املبــاراة من العــراق الى 

األردن”.
إلــى ذلك، أعلن االحتــاد املركزي 
لكرة القدم، ان نظيره االسيوي، 
حذر من ارتــداء العبي املنتخب 
الوطني للكمامات قبيل انطالق 
إيران  امام  الرافدين  اسود  مباراة 
املزدوجة  التصفيــات  في  اليوم 
املؤهلــة لنهائيات كأس العالم 

2022 وكأس آسيا 2023. 
ُقدم  مقترح  الكمامــات،  ارتداء 
من  الرافدين  اســود  العبي  الى 
اجــل مســاندة املتظاهرين في 
ببغــداد  االعتصــام  ســاحات 
واجلنوبية،  الوسطى  واحملافظات 
الذين يواصلون التظاهرات لليوم 

الـ19 على التوالي.
وقال منسق احتاد الكرة العراقي 
فــي األردن، ســعد لزهيري في 
تصريح إن »االحتاد االسيوي، حذر 
العبي  ارتداء  من  العراقي  االحتاد 
املنتخــب الوطنــي للكمامات 
قبــل املباراة«.وأوضح أن »االحتاد 
االسيوي، يعد هذا االمر سياسياً 
الرياضة«،  في  اقحامه  يجوز  وال 
االســيوي  »االحتــاد  ان  مبينــاً 
ســيمنع اجلماهير العراقية من 
رفع أي صورة او شــعار سياسي 

في مدرجات امللعب«.

الوطني يالقي إيران بطموح تعزيز صدارة المجموعة الثالثة 
سمير خليل يضيفها »استاد عمان الدولي«ضمن التصفيات اآلسيوية المزدوجة 

تقرير

أسود الرافدين

امتحان صعب 
وامنيات مشروعة

يخــوض منتخبنــا الكــروي عصــر اليوم 
مباراته املهمة امام نظيــره اإليراني ضمن 
التصفيات املزدوجة املؤهلة لنهائيات كأس 
العالم  في قطر2022 وكأس آسيا 2023 في 
الصني على ارضية استاد عمان الدولي في 
متام الساعة اخلامسة مساًء بتوقيت بغداد.

املباراة التي كنــا ننتظر ان تقام في ملعب 
جذع النخلة في بصرتنا احلبيبة نقلت الى 
االردن بقرار من الفيفا بداعي عدم استقرار 
الوضع األمني في العراق على ان تقام املباراة 
االخرى ملنتخبنا في هــذه التصفيات امام 
منتخب البحرين يوم الثالثاء املقبل التاسع 
عشــر من الشــهر اجلاري في نفس امللعب 
ايضا ، وتاتي املباراة وســط ظروف متواترة 
يشــهدها بلدنا العزيز بتواصل التظاهرات 
الشــعبية املطالبــة باالصــالح ومحاربة 
الفســاد ورغم هذا فان اجلمهــور العراقي 
الوفي سيتابع باهتمام هذه املباراة ويامل ان 
يقدم العبونا نتيجة هذه املباراة هدية قيمة 

لعراقنا وشعبنا العظيم .
اهم الركائز التي تقف عليها امنياتنا بثقة 
هي تشــكيلة منتخبنا التي تضم عناصر 
قــادرة على حتقيــق املراد من جنــوم االندية 
ابراهيم  العراقية محمــد حميد واحمــد 
وســعد ناطق وامجد عطوان وعالء مهاوي 
وصفاء هادي وضرغام اســماعيل وابراهيم 
بايــش باالضافــة لقائمة احملترفــني الذين 
للتشكيلة مثل  اضافة كبيرة  سيشكلون 
علي عدنان احملترف في كنــدا وهمام طارق 
العب االســماعيلي املصــري ومهند علي 
محترف الدحيل القطري وبشار رسن العب 
بريســبوليس اإليراني وريبني سوالقا العب 
رادنيتشكي نيش الصربي، كما اننا نخوض 
املباراة ونحن في صدارة اجملموعة الثالثة في 
هذه التصفيات برصيد سبعة نقاط جاءت 
من فوزيــن وتعادل ثم املنتخــب البحريني 
بنفــس الرصيد وبفــارق األهــداف ويقف 
املنتخب االيراني باملركز الثالث برصيد ست 
نقاط ويتذيل منتخبا هونغ كونغ وكمبودويا 
القائمة برصيــد نقطة واحدة لكل منهما 
ويتأهل أول وثاني اجملموعة إلى الدور املقبل 
من التصفيات املؤهلــة لنهائيات مونديال 

 ..2022
في اجلانب اآلخر وبحســابات الواقع ال يبدو 
املنتخب االيراني بحالــة جيدة فهو يدخل 
امام  املبــاراة بعد هزميــة بهدف نظيــف 
املنتخب البحريني في اجلولة السابقة ، كما 
ان اشــكاالت فنية حتوط مدربه البلجيكي 
فلموتــس فحســب االخبار املتــواردة فان 

فلموتس
رحل عن إيران وهــدد بالتنحي عن منصبه 
بســبب خالفات تتعلق مبستحقاته املالية، 
لكنه أجرى محادثات مع مســئولني باحتاد 
الكرة اإليراني وعاد مرة اخرى ليقود املنتخب 

في هذه التصفيات .
وحتمل هــذه املباراة الرقــم 28 في لقاءات 
املنتخبــني التي بدأت في االول من شــهر 
حزيــران عام 1962 مببــاراة ودية اقيمت في 
بهــدف لكل  بالتعادل  وانتهــت  طهــران 
منتخــب حتى آخــر لقاء ضمــن نهائيات 
كاس آســيا في دبي في كانون الثاني العام 
اجلــاري وانتهــى بالتعادل الســلبي ،لكن 
اكثر املباريات اثــارة بني املنتخبني تلك التي 
جرت ايضا ضمن نهائيات كأس آســيا في 
اســتراليا عام 2015 وانتهت بفوز منتخبنا 
بركالت الترجيــح 7-6 بعد تعادل الفريقني 
في الوقتني االصلي واالضافي بثالثة اهداف 

لكل منهما.

العواصم ـ وكاالت:

خرج بليز ماتويدي العب وسط يوفنتوس 
اإليطالي من قائمة املنتخب الفرنســي، 
نتيجة إصابتــه بكدمة في الضلع خالل 
املباراة أمــام ميالن.وغادر ماتويدي ملعب 
املباراة فــي الدقيقة 70، حيث أكد املدير 
الفني ليوفنتوس ماوريســيو ســاري أن 

الالعب بحاجة ملزيد من الراحة.
وقال ساري: »بليز خضع للكشف الطبي، 
كان ينبغــي خروجــه مــن امللعب بعد 
الضلوع، ولم يتحدد  تعرضه إلصابة في 
»ســيجري  اإلصابة«.وأضاف  حجم  بعد 
الالعب املزيد مــن الفحوص للتأكد من 

عدم إصابته بكسر في الضلع«.
وقرر ديدييه ديشــامب مــدرب منتخب 
فرنسا استدعاء ماتيو جوندوزي بدال من 
أمام  املباراتني  في  للمشــاركة  ماتويدي 
مولدوفــا والبانيا بتصفيــات يورو 2020 

املقررة مساء اليوم اخلميس.
من جانــب اخر، أعلن املنتخــب األملاني، 
أنه ســيفتقد جهود كاي هافيرتز العب 
خط وســط باير ليفركوزن، في املباراتني 

األخيرتــني للمنتخــب فــي التصفيات 
املؤهلة إلــى نهائيات كأس األمم األوروبية 

)يورو 2020( بسبب اإلصابة.
وأوضــح املنتخب أن هافيرتــز، 20 عاما، 
تعرض إلصابة في الفخــذ خالل املباراة 
التــي انتهــت بفــوز ليفركــوزن على 
فولفســبورج 2 / صفر ضمن منافسات 
الــدوري األملانــي )بوندســليجا(.. وكان 
ماركو رويس مهاجم بوروسيا دورمتوند قد 
انسحب أيضا من املشاركة مع املنتخب 
بســبب إصابة في الكاحل، كما لم يجر 
اســتدعاء نيكالس  مدافع بايرن ميونخ 
مانشستر سيتي  وليروي ســاني العب 

اإلجنليزي.
تزال الشــكوك حتوم حول املشاركة  وال 
الدولية األولى لنيكالس شــتارك مدافع 
هرتا برلني، حيث يتلقى العالج من كسر 
في األنف.ويستعد املنتخب األملاني، الذي 
يحتل املركــز الثاني في اجملموعة الثالثة 
بالتصفيات، ملواجهة منتخبي بيالروسيا 
وأيرلندا الشمالية يومي السبت والثالثاء 

املقبلني، على الترتيب.
ويحتاج املنتخب األملاني 4 نقاط لضمان 
تأهله لنهائيــات اليورو، كما أن حصوله 

علــى نقطة واحدة قد يكــون كافيا فى 
حالــة فوز هولنــدا متصــدرة اجملموعة 
على املنتخب األيرلندى فى لقائهما فى 

بلفاست يوم السبت املقبل.
إلى ذلك، أعلن نادي برشــلونة اإلسباني 
لكرة القدم أول أمس أن العب وســطه 
الكرواتــي إيفــان راكيتيتش انســحب 
من تشــكيلة منتخب بالده ملباراته في 
تصفيــات كأس أوروبــا 2020 بســبب 
إصابة في وتر أخيل.وسيغيب راكيتيتش 
عن مباراة بالده األخيــرة في التصفيات 
األوروبية السبت أمام سلوفاكيا.وتتصدر 
كرواتيــا اجملموعة اخلامســة برصيد 14 
نقطة من ســبع مباريات أمام اجملر بفارق 

نقطتني.
وحتتل ســلوفاكيا املركز الثالث بعشــر 
نقــاط لكن مبباراة أقل إذ خاضت ســت 
مباريــات وســتكون مباراتهــا األخيرة 
األخيرة  أذربيجــان  ضد  القــادم  الثالثاء 
برصيد نقطــة واحدة، في حني حتتل ويلز 
التي ال تزال تتمســك بأمل التأهل املركز 
الرابــع برصيــد ثماني نقاط من ســت 

مباريات.
ولــن يكون راكيتيتش متوفــراً أيضاً في 

املباراة الودية لبالده أمام جورجيا الثالثاء 
القادم، وفي مباراة برشلونة اخليرية ضد 
كارتاخينا األربعــاء، لينضم إلى كل من 
جوردي ألبا والبرتغالي نيلسون سيميدو 
يعانيان من مشاكل عضلية في  اللذين 

الفخذ وربلة الساق على التوالي. 
ومت اختيــار جيرارد بيكيه، الفرنســي 
عثمــان دمبيلــي وســيرجي روبرتــو 
لضمهــم لفريــق من الشــباب من 
أجل املشــاركة في املباراة الودية التي 
ســيعود ريعها لضحايــا الفيضانات 
التي حصلت حول كارتاخينا في أيلول 

املاضي.
كما، يغيب سكوت مكتوميناي العب 
وسط مانشســتر يونايتد عن مباراتني 
ملنتخب إسكتلندا في تصفيات بطولة 
أوروبا 2020، أمام قبرص وكازاخســتان 

بسبب إصابة في الكاحل.
وفي البداية أصيب الالعب البالغ عمره 
22 عاما خالل فوز يونايتد -3صفر على 
بارتيــزان بلجراد بالــدوري األوروبي يوم 
اخلميس، ثم تفاقمت اإلصابة في الفوز 
3-1 على برايتــون آند هوف ألبيون في 

الدوري اإلجنليزي املمتاز يوم األحد.

جوندوزي بديال لماتويدي في قائمة فرنسا لمواجهة مولدوفا
هافيرتز خارج قائمة ألمانيا.. وانسحاب راكيتيتش من تشكيلة كرواتيا 

 7:00 مساًء 10:45 مساًء
  10:00 مساًء

 10:45 مساًء
 10:45 مساًء

مفكرة اليوم

مصر ـ كينياإنجلترا ـ الجبل األسود
الجزائر ـ زامبيا البرتغال ـ ليتوانيا

فرنسا ـ مولدوفا

تصفيات أفريقيا تصفيات يورو 2020

مبابي جنم فرنسا يحاول اجتياز دفاعات أندورا في مباراة سابقة بالتصفيات

بغداد ـ الصباح الجديد:
االوملبي  منتخبنــا  أمــس  تعادل 
أوزبكســتان بثالثة  امام نظيــره 
أهــداف لكل منهمــا في بطولة 
الثالثة،  بنســختها  الدولية  دبي 
ويالقــي منتخبنا بقيــادة مدربه 

عبد الغني شــهد في الساعة 6 
من مســاء يوم غد اجلمعة نظيره 
السوري، ثم يالعب كوريا اجلنوبية 
في الســاعة الثانيــة و45 دقيقة 
عصر يوم االحــد، في حني يختتم 
مبارياته بلقاء األردن في الساعة 6 

من مساء يوم الثالثاء املقبل.
وتعــد البطولة مهمة تأتي ضمن 
اطار التحضيرات للمشــاركة في 
نهائيات آسيا حتت 23 عاما املقررة 
مطلع العام املقبل في تايلند وهي 

مؤهلة إلى أوملبياد طوكيو 2020.

االولمبي يتعادل مع أوزبكستان
 ويالقي سوريا غدا

بغداد ـ الصباح الجديد:
والرياضة  الشــباب  وزير  استقبل 
الدكتور احمــد رياض، في مكتبه 
مبقر الوزارة أمس،  سفير العراق في 
حيدر  الهاشمية  األردنية  اململكة 
اللقاء مناقشة  العذاري، ومت خالل 
عــدد مــن األمــور التــي تخص 
القطاعني الشبابي والرياضي، إلى 
جانب توفير الدعم والرعاية للوفود 
العراقية  والرياضيــة  الشــبابية 
التي  والبطوالت  املشاركات  خالل 

تقام على ارض اململكة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
االحتــاد االســيوي لكرة  أعلــن 
مباريات  حــكام  عــن  القــدم، 
اجلولة اخلامســة من التصفيات 
املؤهلة لنهائيــات كأس العالم 
2023.واناط  2022 وكأس آســيا 

االســيوي، مهمة قيــادة مباراة 
احلكم  الــى  وتايلنــد  ماليزيــا 
العراقــي علــي صبــاح، حيث 
ســتقام علــى امللعــب الدولي 
العاصمة  بوكيــت جاليل فــي 
املاليزية كواالملبور اليوم اخلميس.

يذكر أن هــذه املهمة هي الثانية 
اجلولة  فــي  العراقية  للصافــرة 
حيث  التصفيــات،  مــن  املقبلة 
ســبق وان كلف االسيوي احلكم 
العراقي مهند قاسم ملباراة لبنان 

وكرويا اجلنوبية ضمن ذات اجلولة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تواصــل الكوادر الهندســية في 
وزارة الشــباب باكمال املشــاريع 

بهــا إلجنازها  املناطة  الرياضيــة 
بأســرع وقت ومت أكمــال وتأهيل 
في  املغلقة  الرياضيــة  القاعــة 

كركوك وأصبحت بهذا الشــكل 
الذي يليق برياضي  والرائع  اجلميل 

محافظة كركوك.

بغداد ـ الصباح الجديد:
مت زراعــة ارضيــة ملعــب الزوراء 
»الهايبرد«،  نوعية  باثيل  الرياضي، 
وتعد هــذه النوعية مــن افضل 
نوعيــات الثيل فــي العالم وهي 
اخلليط  الهاييــرد  الثيــل  نوعية 
بــني الطبيعــي والصناعي وبعد 

ثالثة اشهر وبعد القص املستمر 
يبقــى فقــط الثيــل الطبيعي 
أمــا الصناعــي فيبقــى منــه 
فقــط القاعــدة التي شــبيهة 
بالكاربت املفتوح والذي ســتنبت 
اجلذور الطبيعيــة من خالل هذه 

الفتحات.

لثيل مالعب  نوعيــة  احدث  هذه 
العالم وهي من شركة ميكستو 
اإليطالية التي عملت ثيل مالعب 
عاملية كثيرة ومنهــا ملعب ريال 
مدريد وملعب ســان سيرو ميالن 
وملعب اياكس أمســتردام وكثير 

من املالعب في شتى دول العالم.

الدوحة ـ وكاالت:
عقــد احتاد كأس اخلليــج العربي 
اجتماعه  القدم، قبل قليل،  لكرة 
في العاصمــة القطرية الدوحة، 
بعــد عودة احتــادات الســعودية 
للمشــاركة  والبحرين  واالمارات 
بالدوحــة.  »24 »خليجــي  فــي 

وثمــن االحتــاد خــالل االجتماع، 
السعودي،  الثالثة  االحتادات  جتاوب 
الدعوة  مع  واإلماراتــي  البحريني 
األخيرة للمشــاركة في خليجي 

.24
وأعلن االحتــاد، اجراء قرعة جديدة 
اخلميس  اليوم   24 خليج  لبطولة 

النطالق  جديد  موعــد  حتديد  مع 
بطولة كأس اخلليــج يوم 26 من 
8 كانون  احلالي وحتــى  الشــهر 
املقبــل.. وأعلنت منتخبات  األول 
والبحرين،  واالمارات  الســعودية 
رسمياً، أمس األول، انضمامها الى 

»خليجي 24« في قطر.

رياض يبحث سبل التعاون الرياضي
 مع سفير العراق في األردن

علي صباح يقود لقاء ماليزيا وتايلند

تواصل العمل بقاعة كركوك المغلقة

زراعة ارضية ملعب الزوراء بـ »الهايبرد«

اليوم.. قرعة جديدة
 لـ«خليجي 24« في الدوحة

رياض مع السفير العراقي في االردن
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جمال جصاني

من دون أدنى وجع من عقل أو ضمير يجتر غير القليل 
من الذين ســمموا احلقــل االكثر اهميــة في حياة 
والفكــر واالعالم( خطابات  )الثقافة  واالمم  اجملتمعات 
التملق والتزلف للشــريحة االصغر سناً للمشاركني 
في االحتجاجات االخيرة، والذين يشــكلون اجلســم 
االســاس واالنفعالي لها. ســلوك هو أقرب ما يكون 
لطقوس االعتراف فــي الكنائس، حيث يتم عبر تلك 
املمارسة التي ال تتجاوز الدقائق املعدودة شطب سيرة 
طويلة من االنتهــاكات واملوبقات. هكــذا يتوهمون 
بانهم قادرون عبر هذا الطفح الواسع من االعترافات 
اجملانيــة بخيباتهــم وعجزهم وانحرافهــم، أمام ما 
يدبجونه حول ما اجترحته شريحة صغار السن )غير 
القليل منهم أصغر سناً من أحفادهم( من معجزات 
وما شــكلوه من قطيعة وزحزحــة نوعية في تاريخ 
العراق احلديث؛ من شطب كل تلك السيرة من اخلنوع 
والذل التي رافقتهم الى أرذل العمر. ليس هناك أدنى 
شــك حول معنى ودور مثل هذه النشاطات الوطنية 
واحلضاريــة )التظاهــرات وكل أشــكال االحتجــاج 
السلمي( في تقومي ورســم مصائر اجملتمعات والدول، 
وكل من يعرف شــيئا عن جتــارب العراقيني مع هذه 
النشــاطات، يعرف جيدا حجم غربتهم عنها طوال 
أربعة عقود مــن الهيمنة املطلقة للنظام املباد، بعد 
أن كانوا روادا لشعوب املنطقة في هذا امليدان. لذلك 
ميكن تفهم ووعي ما يرافقها حالياً من عيوب وثغرات 
ميكنها احلاق أبلــغ الضرر بها، ان لــم يتم التعاطي 

معها بحكمة ومسؤولية ووعي.
ال يتناطح كبشــان على حقيقــة ان آخر ما حتتاجه 
شريحة صغار السن؛ هو خطابات التملق والتمجيد 
اجملانيــة هــذه، فمشــاركة الكثير منهــم في مثل 
هــذه االحتجاجات االكثــر عنفا ودمويــة في تاريخ 
االحتجاجات العراقية، يعد جرمية بحق هذه الشريحة 
التي دفعتها سياســات ومغامرات االنظمة املتتالية 
الى البؤس والتشرد، لتجد نفسها اليوم املزود االساس 
لقوافل ضحايا وجرحى االصطدامات بني قوات االمن 
واحملتجني. ان مواقف التملق هذه ال تشــكل قطيعة 
في مســيرة هذه الفئة الهالمية، بل هي في حقيقة 
االمر تعد امتداداً لســيرة التخــاذل والدقالت املثقلة 
باالنتفاخــات املوســمية. وما دفعهــم وحتريضهم 
لشريحة صغار السن ليكونوا رأس رمح االحتجاجات، 
اال دليل فاضح على تلك السيرة، التي جتيد فن الزوغان 

من حتمل أعباء املسؤوليات والتضحيات.
لقد شــاهدنا كيــف تلقــف الكثير منهــم، ما 
اكتشــفته حفريات أحد جهابذتهــم حول ما يراه 
يشــكل ســر قوة هذا اجليل بوصفهم لم يطلعوا 
علــى ارث ماركــس وال كتابات عفلــق وال مؤلفات 
محمد باقــر الصدر، ليصلوا الــى نتائج يعجز عن 
الوصول اليها أعظــم االركيولوجيون. وبالرغم من 
كونها حلقة من هلوسات واسهاالت تطلقها مثل 
هــذه اخمللوقات عند مفترق الطرق، اال انها تشــكل 
خطرا على تبلور الوعي وروح املسؤولية في مثل هذه 
احملطات امللتبسة في حياة اجملتمعات والدول. كل من 
ما زال يقبض على شيء من العقل والضمير، يدرك 
متاما اننا بأمس احلاجة الى ما تســتهني وتستخف 
به هــذه اخمللوقــات )املضيعة صــول جعابها(؛ أي 
حقيقة مــا جرى في املاضي القريــب والبعيد، كي 
تتواصل االجيال اجلديدة مع ارث أســالفها املشــرق 
ال اللصوصــي واالجرامي. ال أحد يســتهني باخلبرة 
والتجربة اال االحمق أو من يجر وراءه ماضي، يسعى 
بكل ما اوتي من قوة الدمياغوجية والتهريج السدال 
الســتار عليه. لكن في نهاية املطاف "لن ميكث في 

االرض اال ما ينفع الناس"...  

ومضــة

آخر ما يحتاجونه.. التملق

الصباح الجديد - وكاالت:
أقيمت في دار السينما "أكتوبر" مبوسكو 
العرض األول لفيلم "اخلطيئة"  مراسم 
الروســي  للمخرج  اإليطالي  الروســي 

املعروف، أندريه كونتشالوفسكي.
وزير  الفيلــم  عــرض  مراســم  وحضر 
الثقافــة فالدميير ميدينســكي والنقاد 
الفنانــني  ومشــاهير  الســينمائيون 
ورجــال  والصحفيــون  والسياســيون 
األعمال الروس وملكة املســرح الغنائي 
الروســي، آال بوغاتشــوفا، ورئيس حترير 
القنــاة التلفزيونيــة الروســية األولى 

قسطنطني أرنست.

وقال الوزير إن عــرض فيلم "اخلطيئة"، 
أن  عاملية، مشيرا  مناسبة ســينمائية 
وزارة الثقافة أســهمت هــي ايضا في 
إخــراج هذا الفيلم، الروســي اإليطالي 

الرائع.  
يذكر أن الفيلم عرض في وقت ســابق 
الدولي.  السينمائي  روما  خالل مهرجان 
للفنان  اإلبداعية  املســيرة  ويروي قصة 
والنحات اإليطالي املشهور، مايكل أجنلو 
بوناروتي، الذي تنافســت من أجل والئه 
العائالت اإليطاليــة. وقام املمثل  كبرى 
اإليطالي املعروف، ألبرتو تيســتون، بأداء 

دور مايكل أجنلو.

"الخطيئة".. فيلم لمخرج روسي عن مايكل أنجلو

أحالم يوسف
ال يختلــف اثنان علــى ان حب الذات 
أســاس حلب االخر والوطن واحلياة، فال 
ميكــن ان حتب أحــدا، وال ميكن ان حتب 
بلدك وحترص عليــه اال ان كنت حتب 
نفسك، لكن هناك بعض األشخاص 
الى نرجسية.  حتول حبهم لنفسهم 
بعض  وملــاذا  النرجســية؟  هــي  ما 
األشــخاص يعترفون بنرجســيتهم 

وبفخر؟ هل يعرفون معناها حقا؟
ابتســام كاظــم مجبــل الباحثــة 
بعلــم النفس، حتدثت عــن تفاصيل 
الشخصية النرجسية، وذكرت بعض 
املعلومــات التــي ميكن مــن خاللها 
نعــرف ان كانت النرجســية ميزة او 

عيب وقالت:
- الشــخص النرجســي، الذي يهتّم 
بنفســه بصورة مبالغ بها، ومن أهّم 
صفات األشخاص الذين ميتلكون تلك 
التعامل  في  الّسطحية  الّشخصية 
ومحاولة  بــه.  احمليطــة  األمــور  مع 
استغالل نقاط ضعف اآلخرين، فكلما 
حط من شأن االخر ارتفع بشأنه، وهي 
محاولــة لدى البعض في التســلط 
علــى االخر بعد ان يوهمه بانه أفضل 

منه، او أكثر وعيا ملا يحدث حوله.
وتابعت: يتميز أصحاب الشــخصية 
النرجســية باملبالغة فــي االهتمام 
واملواهــب  الّشــخصية  باإلجنــازات 
بأّنهم  العتقادهم  ميتلكونهــا،  التي 
املواهب  نوعهــم. فحتى  فريدون من 
االعتيادية التي ميتلكها اغلب سكان 
بانها  األرضيــة، يصورونهــا  الكــرة 
لديهم أكثر متيــزا وأكثر روعة، وذلك 
لرغبتهم الدائمــة في احلصول على 
معاملة خاّصة من اجلميع. وهذا يولد 
حّب  الشــخصية  تلك  أصحاب  لدى 
اســتغالل اآلخرين واالستفادة منهم 
لتحقيق مكاسب شخصّية وخاّصة، 
إضافة الى الغيرة من جناح غيرهم من 
االفراد، والتقليل من أهمية اجنازاتهم.

هــل ميكننا القــول ان النرجســية 
مرض نفسي بنحو معني؟

-ليســت كذلــك دائمــا، أحيانا هي 
او  اإلحبــاط،  مبنزلــة جــدار لصــد 
لتعويض نقص ما يشــعره صاحبها، 
لكن هنــاك من يعانــون بالفعل من 
اضطراب الشــخصية النرجسية أي 
نعود ونقول ان كل مــا يزيد عن حده 
احلالة  تكــون  وهؤالء  ينقلب ضــده، 
مســتفحلة لديهــم، وميكن معرفة 
العالمات  بعــض  خالل  من  صاحبها 
وتختلف بطبيعة احلال من شــخص 
الى شــخص اخــر، مثلهــا مثل أي 
مشكلة تتعلق بعلم النفس، لكنهم 
يشتركون بحبهم املرضي ألنفسهم، 

وبالتالي فكما احلــال مع من يقدس 
شــخص او حالــة يرفــض أي انتقاد 
يوجه اليهــا، وقد يعــادي من يعيب 
على الشــخص او احلالة أي تفصيلة، 
فهو أيضــا ال يتقبل النقد، وال يتقبل 
النصــح، ويتصــور ان كل منتقد هو 
باحلقيقة يشــعر بالغيرة منه، ويريد 

احباطه.

ماهي األسباب؟
-الســبب غير معــروف حتديدا، مثله 
مثــل االضطرابات التــي تتعلق باي 
مرض عقلــي، رمبــا البيئــة، عندما 
يجهل االهــل كيفيــة التعامل مع 
الطفل بهنــاك من يبالغون بالثناء او 

التوبيخ، حلاالت اعتيادية ال تســتحق 
العوامل  أحيانا  اليها،  حتى اإلشــارة 
الوراثية تلعب دورا في هذا، إضافة الى 
العالقة  وتعني  العصبية  البيولوجيا 

بني املخ والسلوك والتفكير.
يعتقد بعض الباحثني أنه هناك بعض 
حاالت األطفــال قد يكون هناك تأثيرًا 
حيث  يتلقونها  التــي  التربية  ألمناط 
االفراط باخلوف عليهم وبالتالي تقييد 
حركتهم بالصــورة التي تؤثر عليهم 
فيما بعــد، أو اإلهمــال املفرط الذي 
يدفع الطفل الــى التفكير بانه غير 
وامســاك  التوازن  اهله.  من  محبوب 
العصا من الوســط هو احلل للكثير 

من املشكالت. 

النرجسية ميزة ام عيب؟
هاجم املغني العاملي جون 
جلنــد ميالنيا ترامب زوجة 
رئيــس الواليــات املتحدة 
مشــيراً  ترامب،  دونالــد 
إلــى أنَّ معاييــر متدنية 
ولزوجها  ســمحت لهــا 
البيــت  إلــى  بالوصــول 
ال  األميركيني  وأن  األبيض، 
يرون فيها ســوى عارضة 
أزياء غيــر محنَّكة لتكون 
سيدة أميركا األولى، ويرون 
العقارات  تاجر  زوجها  في 
الــذي ال ميلــك األهليــة 
ليصبح رئيًسا ألهم بلدان 
العالم. وأضــاف جلند في 
 Vanity" تصريحــات جمللة
ميالنيا  أنَّ صعــود   ،"Fair

إلى  زوجهــا  مــع  ترامب 
السياسة  في  املكان  هذا 
األمريكية فتح الباب أمام 
أي واحدة لتصبح السيدة 
األولــى. يذكــر ان النجم 
يهاجم  نيــرو  دي  روبــرت 
ترامب بني آونة وآونة أخرى، 
واخر مــا قاله ان ترامب ال 
يصلح اال لسوق العقارات.

الراب  مغنــي  حفل  حتول 
ترافيس ســكوت  العاملي 
الــذي أحياه فــي مدينة 
األميركية ضمن  هيوسنت 
 Astroworld مهرجــان 
وذلك  مأســاة،  إلى   2019
 50 بسبب تدافع أكثر من 
ألف متفــرج قبل إفتتاح 
احلفل. وفي فيديو نشــره 
صفحته  عبــر  ســكوت 
اخلاصة علــى أحد مواقع 
اإلجتماعــي،  التواصــل 
يقوم  اجلمهور  فيه  يظهر 
بتســّلق األسوار والّركض 
انتظــار  باجّتــاه ســاحة 
كان  عندمــا  الســيارات 
فتح  يجري  أْن  املقــّرر  من 

جمهور  أمــام  البوابــات 
يتجاوز عدده الـ50 ألفاً.

وبحســب قســم إطفاء 
احلريق في مدينة هيوسنت، 
فإنه مت نقل ثالثة مصابني 
ميموريال  مستشفى  إلى 
هيرمــان القريب، مصابني 
تعّرضهم  بعــد  بجــروح 

للّدهس.

الفنانة املصرية  كشفت 
مفاجــأة  عــن  أنغــام 
جلمهورها، ونشرت صورة 
رامي  الفنان  مع  جتمعها 
الســتوديو  داخل  جمال، 
املوزع  بزوجهــا  اخلــاص 
املوسيقي أحمد إبراهيم.
وكشــفت أنغــام عــن 
الذي  اجلديــد  التعــاون 
ســيجمعها قريبــاً مع 
رامــي جمــال، وقالت: " 
حاليــا مجتمعــني عند 
أنا  االســتديو  في  أحمد 
الرائع  واملغنــي  وامللحن 
في  شغالني  جمال  رامي 
جديدة  وجناحــات  أغنيه 

بإذن اهلل".

أعلن  قــد  وكان جمــال 
إصابتــه مبــرض البهاق، 
بيضاء  بقــع  ظهور  بعد 
بجســده،  مبناطق  اللون 
من دون أن يجد له عالجا، 
وقرر أن يشــارك اجلمهور 
أمامه  حلني  ليضع  األمر 
أو أن يتقبله  إما االعتزال 

اجلمهور بهذا الشكل.

جون لجند

انغام

ترافيس سكوت

أخبــارهــــــــــم
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