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بغداد ـ الصباح الجديد: 
والطيران  التحرير  ساحتا  غصت 
في  منها  املتفرعــة  والشــوارع 
وذلك  املتظاهرين  بحشود  بغداد 
بعــد موقف املرجعيــة الدينية 
العليــا فــي خطبــة اجلمعــة 
الشعبية  لإلحتجاجات  واملساند 
التي بدأت في األول من تشــرين 

األول املاضي.
وغير  اعــداد كبيــرة  وتوافــدت 
مســبوقة في ســاحة التحرير 
واملناطق احمليطة لها بعد خطبة 

املرجعية اليوم.
الدينية  املرجعية  خطبة  وكانت 
العليا اجلمعة قد شــددت على 
مســاندة االحتجاجات والتأكيد 
وخلوها  بسلميتها  االلتزام  على 
من أي شكل من اشكال العنف، 
وادانة االعتــداء على املتظاهرين 
الســلميني بالقتــل أو اجلرح أو 
اخلطف أو الترهيــب أو غير ذلك، 
وأيضاً ادانة االعتداء على القوات 
احلكومية  واملنشــآت  األمنيــة 
ويجــب  اخلاصــة.  واملمتلــكات 
مالحقة ومحاسبة كل من توّرط 

ـ  االعمال  في شــيء من هــذه 
ـ  للقانون  واخملالفة  احملّرمة شرعاً 
وفق االجراءات القضائية وال يجوز 

التساهل في ذلك.
وبينت إن "احلكومة إمنا تســتمد 
شــرعيتها ـ فــي غيــر النظم 
االســتبدادية ومــا ماثلها ـ من 
الشعب، وليس هناك من مينحها 
ارادة  وتتمثــل  غيره،  الشــرعية 
الشــعب فــي نتيجــة االقتراع 
الســري العام إذا اجــري بصورة 
عادلــة ونزيهــة، ومن هنــا فان 
األهمية مبكان اإلســراع في  من 
اقرار قانون منصــف لالنتخابات 
يعيــد ثقة املواطنــني بالعملية 
االنتخابيــة وال يتحيــز لألحزاب 
والتيــارات السياســية، ومينــح 
القوى  لتغيير  حقيقيــة  فرصة 
البلــد خــالل  التــي حكمــت 
السنوات املاضية اذا اراد الشعب 
تغييرهــا واســتبدالها بوجــوه 
جديدة، ان اقرار قانون ال مينح مثل 
يكون  لن  للناخبني  الفرصة  هذه 

مقبوالً وال جدوى منه.
تتمة ص2

المرجعية: المتظاهرون لم يجدوا غير االحتجاجات 
طريقًا للخالص من الفساد المتفاقم ولن يتراجعوا

جانب من تظاهرات  "عدسة: علي دبدب"

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
الســبت،  امــس  اتســعت 
االحتجاجــات الغاضبة في إيران 
والتي اندلعت امس األول اجلمعة 
الوقود  أســعار  احلكومة  رفع  اثر 
العشرات  لتشــمل  كبير،  بنحو 
من املدن اإليرانية، وتتسبب مبقتل 

12 متظاهر بينهم طفل.
وشغل هذا احلدث معظم وسائل 
االعالم على مستوى العالم، ورأى 
مراقبــون ان هــذه االحتجاجات 
هي األعنف التــي تواجه النظام 

اإليراني.
 وطالــب املتظاهــرون اإليرانيون 
االقتصادية  أوضاعهم  بتحسني 
واملعيشية، مرددين هتافات برحيل 
النظام، معربني عن اســتيائهم 
اإليرانية  التدخالت  الشــديد من 

في شؤون البلدان العربية.
صباح  اإليرانيون،  احملتجون  وقطع 
الطرق  العديد من  السبت،  امس 
الرئيســية في طهــران ومدينة 

شــيراز، احتجاجا على قرار نظام 
املاللــي برفع أســعار الوقود في 
اآلونــة األخيرة، حســبما أكدت 
وسائل إعالم إيرانية رسمية، وفي 
من  العديد  وقت الحق شــهدت 

املدن اإليرانية قطع الشوارع.

في  الغاضبون  اإليرانيــون  وخرج 
اإليرانية امس  املــدن  العديد من 
الســبت، مرددين هتافات رافضة 
لتدخل النظام في شــؤون الدول 
العربية، مطالبني في الوقت ذاته 
بتحســني أحوالهم املعيشــية 

واالقتصادية.

قطع خدمة اإلنترنت
وأوردت انبــاء الحقــة ان مصادر 
ان  كشــفت  معارضة،  إيرانيــة 
حلقوق  انتهاكاته  يواصل  النظام 

للمتظاهرين،  وقمعه  اإلنســان، 
الســلطات  أن  إلــى  مشــيرين 
االنترنت  خدمة  قطعت  اإليرانية 
عــن مناطق األهــواز ومــن ثم 
تفاقمــت فيها  التي  املــدن  عن 
االحتجاجــات، فيما دعت زعيمة 
املعارضــة اإليرانية مــرمي رجوي، 

الشباب إلى دعم املتظاهرين.

يسقط الديكتاتور
في  الغاضبون  املتظاهــرون  وردد 
العاصمــة “طهــران” هتافــات 
تطالب بإســقاط نظام خامنئي، 
“يســقط  شــعارات  رافعــني 
الديكتاتور”، مشددين على ضرورة 

إسقاط نظام املرشد.
مدينة  فــي  احملتجــون  وأضــرم 
بهبهان جنوب غربي إيران، النيران 
في مقــر املصرف الوطني، صباح 
امــس، فيما خرجــت مظاهرات 
حاشــدة في مدينة كرج وسط 
البــالد للمطالبــة برحيل نظام 

املرشد.
اإليرانية  األنبــاء  وكالــة  وقالت 
الرســمية، إن احملتجــني هاجموا 
مدينة  فــي  للوقود  مســتودعا 
إيران، احتجاجا  سيرجان وســط 
على رفع األســعار، ليل اجلمعة، 
عقب إعالن نظام املاللي املفاجئ 
عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود.

اإليرانية  األنبــاء  وكالــة  وذكرت 
“إرنا”، أن الشركة الوطنية لتوزيع 
اإليرانية،  النفطيــة  املشــتقات 
رفعت أسعار البنزين بنسبة 50% 
حتى حصة 60 لترا في الشــهر، 
وبنســبة %300 خــارج احلصــة 

الشهرية.
ويأتي ذلك، بعدمــا أصدر اجمللس 
االقتصادي  للتنســيق  االعلــى 
للســلطات الثــالث فــي نظام 
املاللي، قرارا برفع أســعار الوقود 
على أن يبــدأ تطبيقه اعتبارا من 

يوم اجلمعة.
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التظاهرات تتسع في ايران لتشمل عشرات المدن
و12 قتياًل بالرصاص الحي في اول يومين 

شرارة البنزين تضع النظام امام منعطف خطير 

بغداد - وعد الشمري:
يراهن مجلس النواب على سلسلة 
من التشــريعات املهمة يســعى 
لتمريرها خالل الشهر احلالي بهدف 
امتصــاص غضــب االحتجاجات، 
وفيما ترى كتــل أن رئيس مجلس 
الوزراء عادل عبد املهدي ال يتحمل 
العملية  فــي  األخطــاء  جميــع 
السياســية وأن مســاءلته يجب 
اســتهداف  علــى  تقتصــر  أن 
املتظاهرين، ترفــض أطراف كردية 
إجراء انتخابات مبكرة وتبحث عّما 

تعده حلوال ترضي جميع املكونات 
العراقية.

تيــار احلكمة  النائب عــن  وقــال 
املعارض ســتار اجلابري في تصريح 
إن "مجلس  اجلديد"،  "الصباح  إلى 
النواب ومنذ بــدء االحتجاجات جلأ 
إلى تشــريع قوانــني تتعلق بحياة 

املواطنني".
وأضاف اجلابري، أن "النتائج ظهرت 
اعضاء  علــى  بالتصويت  مبكــراً 
مجلس اخلدمة االحتــادي، ومن ثم 
بدأنــا مبناقشــة قانــون التقاعد 

املوحد الذي ســيوفر آالف الدرجات 
الوظيفية للخريجني العاطلني".

االنتخابات  "قانون  أن  إلى  وأشــار، 
سيأخذ دوره للتشريع ايضاً وكذلك 
احلال بالنسبة لقانون الكسب غير 

املشروع )من أين لك هذا؟(".
ولفــت اجلابري، إلى أن "البرملان جاد 
في اســتمرار أعماله وهناك اتفاق 
علــى متريــر التشــريعات املهمة 
بني الكتل السياســية؛ ألننا أمام 

ضغط الشارع".
مســار  تصحيح  "عــن  وحتــدث، 

النواب على املســتويني  مجلــس 
كانت  أن  بعد  والرقابي،  التشريعي 
التشريعات التي توضع على جدول 
األعمــال لــم ترتق إلى مســتوى 

طموح الرأي العام".
وأكد اجلابري، أن "نواباً طالبوا رئاسة 
البرملان وزعماء الكتل السياســية 
بأن يكون هناك سقف زمني لتمرير 
القوانني، لكي تصل رســائل  تلك 
ايجابيــة إلى املواطــن بوجود نية 

حقيقية لتقدمي األفضل".
وكشــف، عن "اتفاق على أن يكون 

بالنسبة  حاســماً  احلالي  الشهر 
لعــدد مــن التشــريعات املهمة 

وأبرزها قانون التقاعد املوحد".
تقدمت  التي  "احللول  اجلابري،  وعّد 
الوضع  بشــأن  املتحدة  األمم  بهــا 
وكانت  باجلديدة  ليســت  العراقي 
العديــد من اجلهــات الوطنية قد 
طالبت بها ســابقاً، في مقدمتها 
ومحاكمة  الفاســدين  محاسبة 
بإهدار  املتورطني  املســؤولني  كبار 

املال العام.
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تحالف القوى يكشف موقفه من عبد المهدي.. والكرد ضد االنتخابات المبكرة

البرلمان يسعى الستمالة المتظاهرين بقوانين يشّرعها الشهر الحالي

إسرائيل تقصف مواقع لحماس في غزة
4 بعد إطالق صواريخ من القطاع غالب محمد: نفط االقليم ملك لتركيا 

2وبعض االشخاص والمافيات

بغداد ـ الصباح الجديد: 
وقــف املعتصمــون في ســاحة 
التحريــر امــس الســبت، دقيقة 
صمــت حداداً على أرواح شــهداء 
جمعــة الصمــود، في الســاعة 

السابعة مساء.
تلقت  بيان  فــي  املعتصمون  وقال 
منه،  نســخة  اجلديــد  الصبــاح 
املنتخب  ان "احتفاالتكــم بفــوز 
التي  املليونية  واحلشــود  الوطني، 
غصت بها ســاحة التحرير وبقية 
ســاحات التظاهر، يومي اخلميس 

واجلمعــة، قد أغضبت الســلطة 
مرحلة  من  فانتقلــوا  معها،  ومن 
باالنفجــارات  النــاس  تخويــف 
الصوتية، إلى ســفك الدماء داخل 

ساحات االعتصام السلمي".
ُخطبــة  "بعــد كل  ان  واوضــح، 
للمرجعيــة الدينيــة العليا، تزداد 
عمليات قمع املتظاهرين بالرصاص 
فبينما  اخملتلفــة،  والقنابل  احلــي 
دعت املرجعية أمــس اجلمعة إلى 

عدم االعتداء على احملتجني.
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بغداد - الصباح الجديد:
 يقول نــواب من كتــل مختلفة، 
ان مشــروع تعديل قانون التقاعد 
املوحــد، يحظــى مبقبولية كبيرة 
داخل البرملان، وفيما اشاروا الى ان 
ذك يجعله "األقرب الى التشريع"، 
في اجللســات املقبلــة، اوردوا انه 
يشمل 5 وزراء في احلكومة احلالية 
الرئاســات  وكثير من مســؤولي 

الثالث

ويتضمــن قانون التقاعد تعيدالت 
مهمــة، مــن بينها زيــارة الراتب 
التقاعــدي 100 الف دينار، وتقليل 
سن التقاعد، وكذلك عدم التعاقد 
مع املتقاعدين، لـ"فسح اجملال أمام 
التعيينات اجلديدة"، وهذا التعديل 
يشمل 5 وزراء في احلكومة احلالية 
وكثيرا من املسؤولني في الرئاسات 

الثالث وغيرها.
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متابعة - الصباح الجديد:
حث ديفيد جولدفــني، رئيس أركان 
القــوات اجلويــة األمريكيــة، دول 
اخلليــج العربيــة، امس الســبت، 
على حل خالفاتها وتوحيد قدراتها 
العســكرية في ظل احتدام التوتر 

مع إيران.
وقــال جولدفني أمام مؤمتــر لقادة 
دبي:  تســتضيفه  اجلوية  القــوات 
"عندمــا ينطلق صــاروخ أو طائرة 
مسيرة من إيران فلن يكون هذا هو 
لتسوية شكاوى  املناســب  الوقت 
اآلن..  هو  املناســب  الوقت  املاضي. 

اليوم".
إيران  املتحــدة  الواليــات  وتتهــم 

باملســؤولية عن سلسلة هجمات 
فــي اخلليج خالل الصيــف، مبا في 
ذلك هجــوم بالصواريخ والطائرات 
املسيرة استهدف منشأتني لشركة 
14 سبتمبر  يوم  السعودية  أرامكو 
أيلــول. وتنفــي طهــران ضلوعها 
جولدفني:  وأضــاف  الهجــوم.  في 
"ال متلــك أي دولة كل مــا حتتاجه 
للدفاع عن نفســها مبفردها، لكننا 
مًعا منلك كل مــا نحتاجه للدفاع 
اجلماعي.. لدينا القوة لبدء هذا اآلن 
ألننا نواجه خصًما مشــترًكا يبدو 
خبيث  سلوك  بانتهاج  متمســًكا 

في املنطقة".
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بعد كل خطبة للمرجعية يزداد قمعنا 
بالرصاص الحي والقنابل المختلفة

إقرار قانون التقاعد الموحد يطيح بخمسة 
وزراء ومسؤولين في الرئاسات الثالث 

حذروا من تسويفه..

امريكا تدعو إلى وحدة خليجية في
مواجهة إيران .. "الوقت المناسب االن"

معتصمو التحرير يصدرون بيانهم الثالث

بغداد ـ الصباح الجديد: 
العليــا  املفوضيــة  أكــدت 
حلقــوق االنســان فــي العراق 
امــس الســبت، ان التفجيــر 
املتظاهرين  اســتهدف  الــذي 
السلميني في ســاحة التحرير 
امــس تهديد خطير لســالمة 
املتظاهرين وينعكس سلبا على 
واملطالبات  التظاهرات  سلمية 

الشعبية باحلقوق املشروعة.
وقالت املفوضية في بيان تلقت 
الصبــاح اجلديد نســخة منه 
استهدف  الذي  التفجير  "ندين 
املتظاهريــن الســلميني فــي 
ســاحة التحرير ليلة اول امس 
15 تشرين الثاني ٢٠١٩ وتسبب 
بسقوط شــهيد واحد وإصابة 
١٩ متظاهرا"، عادة "هذا الفعل 
لســالمة  خطير  تهديد  مبثابة 
املتظاهرين وينعكس سلبا على 
واملطالبات  التظاهرات  سلمية 

الشعبية باحلقوق املشروعة".
"لقــد  املفوضيــة،  وأَضافــت 

االول  اليــوم  منــذ  حذرنــا 
عبــر  التظاهــرات  ألنطــالق 
ولقاءاتنا  وتصريحاتنــا  بيانانتا 
االمنيني  القادة  مع  الرســمية 
من وقوع هكذا حوادث، وطالبنا 
مبخاطبــات رســمية بتوفيــر 
وساحات  للمتظاهرين  احلماية 
من  عدد  واقترحنــا  التظاهــر، 
احللــول منها ان تكــون هنالك 
نقــاط تفتيش مشــتركة بني 

القوات األمنية واملتظاهرين".
وطالبــت، املفوضيــة العليــا 
"االجهــزة  االنســان،  حلقــوق 
االمنيــة بحمايــة املتظاهرين 
مناطــق  وتأمــني  الســلميني 
التحرير  تواجدهم في ســاحة 
واملناطق القريبة منها واحلفاظ 

على حياتهم".
يشار الى ان مدنيا قتل واصيب 
أخريــن في انفجار اســتهدف 
املتظاهرين فــي منطقة الباب 
التحرير  الشرقي بني ســاحتي 

والنصر وسط العاصمة بغداد.

حقوق االنسان: تفجير التحرير 
تهديد خطير وينعكس سلبا 

على سلمية التظاهرات

حشود كبيرة توافدت على ساحة التحرير والطيران بعد خطبتها..

القوى الحاكمة جعلت الوطن مغانم يتقاسمونها فيما بينهم وبعضهم يتغاضى عن فساد البعض اآلخر

المتظاهرون يستحدثون جبال جديدا في السنك

بغداد – الصباح الجديد 
أعلــن مكتــب رئيس الــــوزراء 
عـــادل عبد املهدي، ان الـبـــدء 
بإعداد مـشـــروع قانون }مــــن 
أيــن لــك هـــــذا؟{ وإقـــــراره 

بات قريبــا، وفيما قــال املتحدث 
باسم املكتب ان إعـــــداد هــذا 
فــي  يــنــــدرج  املــشــــروع 
ضمن  احلكومة  جـهـــود  إطــار 
احلزمــة اإلصـالحـيـــة الـتـــي 

قال   ، مــؤخــــراً  أطـلـقـتـهـا 
خبير قانوني ان هــذا القانون لم 
يتنــاول اســتيالء االحــزاب على 

ممتلكات الدولة.
مكتب  باسم  املتحدث  وقـــــال 

احلديثي في  الوزراء ســعد  رئيس 
تصريــح اطلعت عليــه الصباح 
اجلديد، إن "مجلس الوزراء يسعى 
) مــن  إلقرار مشروع قــانــــون 
ملـراقـبـة   ،) هــــذا؟  لــك  ايــن 

وعــقــــارات  مـمـتـلـكـــات 
الدولة  في  املـسـؤولـــني  كـبـار 
ومتابعة  الســابقة  املــدة  خالل 

أصولها وكيف حصلوا عليها".
هــــذا  "إعـــــداد  أن  وبــني، 

فــي  يــنــــدرج  املــشــــروع 
ضمن  احلكومة  جـهـــود  إطــار 
احلزمــة اإلصـالحـيـــة الـتـــي 

أطـلـقـتـهـا مــؤخــراً".
تتمة ص2

مكتب عبد المهدي يعلن البدء بإقرار قانون من أين لك هذا
وخبير قانوني: لم يتناول استيالء االحزاب على ممتلكات الدولة
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الملف األمني

بغداد – هجوم مسلح 
ذكر مصدر امني في الشــرطة العراقية 
امس الســبت، بأن ناشــطا مدنيا قتل 
بهجوم مسلح شــمال غربي العاصمة 

بغداد.
وقال املصــدر ان »مســلحني مجهولني 
اطلقــوا النار علــى ناشــط مدني في 
منطقة احلرية شــمال غربــي بغداد، ما 
ادى الــى مقتله في احلــال«، مضيفا ان 
»قوة امنيــة طوقت مكان احلادث، ونقلت 
اجلثة الــى دائــرة الطب العدلــي فيما 
، الفتا  فتحت حتقيقــا في مالبســاته« 
الى ان العاصمة بغداد تشــهد بني احلني 
واآلخر تفجيرات بسيارات ملغمة وعبوات 
إلــى هجمات  إضافة  ناســفة،  وأحزمة 
متفرقــة تســتهدف املدنيــني وعناصر 
متفرقة  مناطــق  في  األمنيــة  األجهزة 

منها .

كركوك – عملية امنية 
افــاد مصدر امنــي فــي وزارة الداخلية 
امــس الســبت مبقتــل قياديــني اثنني 
بتنظيم«داعــش« االرهابي في محافظة  

كركوك.
وقــال املصــدر ان »قــوة مــن وكالــة 
االســتخبارات والتحقيقات االحتادية في 
وزارة الداخليــة، متكنت من تعقب ورصد 
حتركات عناصر داعش االرهابية في ناحية 
التي يختبئون  الرياض مبحافظة كركوك 
بها في احدى القرى الزراعية« ، مضيفا ان 
القوة »جنحت في قتل اثنني من القيادات 
االرهابيــة وتدمير وكرهــم وضبط املواد 
املوجوده بداخله«، وقد »مت اتخاذ االجراءات 
القانونيــة بحقهمــا من قبــل مديرية 
اســتخبارات ومكافحــة ارهاب كركوك 

واستخبارات الشرطة االحتادية«.

بابل – ضبط متفجرات 
أعلــن مصدر امنــي في قيادة شــرطة 
محافظة بابل امس السبت ضبط عجلة 

بداخلها مواد متفجرة جنوبي احملافظة.
وقــال املصدر إن »قوة من مركز شــرطة 
الكفــل معززة مبفــارز مكافحة  ناحية 
املتفجــرات، متكنت بعــد ورود معلومة 
اســتخبارية دقيقــة عن وجــود عجلة 
صالــون متروكــة خلف ثانويــة الكفل 
جنوبــي احملافظة ، ومن خــالل التفتيش 
مت العثور بداخلهــا على ) اصبع TNT مع 
صاروخ قاذف مضاد لألشــخاص عدد/1( 
مربوطة على شــاصي العجلة بواسطة 

شريط الصق ) تيب ( وغير مسلكة«.

االنبار – عملية استباقية 

امنــي فــي مديريــة  اعلــن  مصــدر 
االستخبارات العســكرية امس السبت 
عــن احباط عملية ارهابية الســتهداف 
صالة اجلمعــة باحد جوامع البغدادي في 

االنبار.
نوعية  »بعمليــة  انــه  املصــدر  وقــال 
واســتباقية جريئة متكنت مفارز شعبة 
االستخبارات العسكرية في الفرقة ٧ من 
احباط عملية ارهابية كانت تســتهدف 
املصلــني باحد جوامع ناحيــة البغدادي 
بقضــاء هيت في االنبــار«، مضيفا انها 
»وصلت الى مكان احلزام الناســف الذي 
كان سيســتخدم في العملية االرهابية 
وحمــل عبارة ) ابو عائشــة الشــامي ( 
اضافة الى رمانه هجومية معه«، مشيرة 
الى انه »مت التعامــل مع املواد املضبوطة 

على وفق السياقات املعمول بها .

النجف – اعتقال مطلوبني 
أعلن مصــدر امني في مديرية شــرطة 
محافظــة النجف امس الســبت إلقاء 
القبض علــى عشــرات املطلوبني خالل 

العشرين يوما املاضية.
وذكــر املصدر أنــه » بتوجيه مــن قائد 
احلســيني،  غامن  اللواء  النجف  شــرطة 
وبإشــراف مباشــر من قبل مدير قسم 
العميد  اخلارجيــة  والطرق  الســيطرات 
ســيطرات  متكنت  ناصر،  ســلمان  رافع 
النجف وخالل فترة عشرين يوما من إلقاء 
القبض على 55 مطلوبا على وفق قضايا 
ان املطلوبني  ، مضيفا  جنائية مختلفة« 
مت القاء القبض عليهم من قبل سيطرات 
احملافظة ومتــت احالتهم للقضاء لينالوا 

جزاءهم العادل«.

كربالء – عملية تفتيش  

كشــف مصــدر امنــي فــي شــرطة 
محافظة كربالء امس الســبت عن القاء 
القبض على شخص يحمل بندقية نوع 
كالشــنكوف كان يروم التوجه بها نحو 

املتظاهرين السلميني.
وقال املصــدر إن قوات أمنية مشــتركة 
الفرات  قيادتي عمليات  ضمن تشكيالت 
االوســط وشــرطة كربالء نفذت عملية 
تفتيــش دقيق متكنت خاللهــا من إلقاء 
بندقية  يحمــل  شــخص  على  القبض 
نوع كالشــنكوف مع مخزنــي عتاد من 
نفس النــوع كان يــروم التوجه بها نحو 
املتظاهريــن الســلميني، مشــيرة الى 
احالتــه للجهات اخملتصــة ملعرفة دوافع 

واسباب حمله السالح.

الناصرية – انفجار صوتية 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة ذي 

قار امس الســبت أن 11 شخصا اصيبوا 
بانفجار عبوة صوتية قرب ساحة احلبوبي 

وسط الناصرية.
وقال املصــدر االمنــي  ان »عبوة صوتية 
انفجــرت قرب ســاحة احلبوبي وســط 
الناصرية، ما ادى الى اصابة 11 شخصا« 
، مضيفــا ان »قوة امنيــة طوقت مكان 
احلادث، ومت نقل املصابني الى مستشــفى 

قريب لتلقي العالج«.

نينوى – عملية امنية 
اكد مصدر امني في شــرطة محافظة 
نينوى امس السبت ان مفرزة امنية نفذت 
عملية أمنية للقضاء على فلول تنظيم 

داعش شرقي مدينة املوصل.
وذكر املصدر ان »قوة امنية نفذت عملية 
أمنيــة للقضاء على فلول تنظيم داعش 

االرهابي شرقي مدينة املوصل«.

هجوم مسلح في منطقة الحرية شمال غربي بغداد * مقتل قياديين بتنظيم«داعش« االرهابي في كركوك
احباط عملية ارهابية الستهداف جامع في االنبار  * انطالق عملية أمنية للقضاء االرهاب شرقي الموصل

املرجعية: املتظاهرون لم يجدوا غير 
االحتجاجات طريقاً للخالص من 

الفساد املتفاقم ولن يتراجعوا
كما يتعني اقــرار قانون جديد للمفوضية 
التي يعهــد اليها باإلشــراف على اجراء 
االنتخابات، بحيث يوثق بحيادها ومهنيتها 

وحتظى باملصداقية والقبول الشعبي.
وأشارت اخلطبة الى “ إنه بالرغم من مضي 
مــدة غير قصيرة على بــدء االحتجاجات 
والدماء  باإلصــالح،  املطالبة  الشــعبية 
الشهداء  التي ســالت من مئات  الزكية 
وآالف اجلرحى واملصابــني في هذا الطريق 
املشــرِّف، إال انــه لم يتحقق إلــى اليوم 
على أرض الواقــع من مطالب احملتجني ما 
يستحق االهتمام به، وال سيما في مجال 
مالحقة كبار الفاسدين واسترجاع االموال 
االمتيازات اجملحفة  والغاء  املنهوبة منهم 
حســاب  على  معينة  لفئــات  املمنوحة 
ســائر الشــعب واالبتعاد عن احملاصصة 
واحملســوبيات في تولــي الدرجات اخلاصة 
ونحوها، وهذا مما يثير الشــكوك في مدى 
قدرة أو جدية القوى السياســية احلاكمة 
في تنفيذ مطالــب املتظاهرين حتى في 
حدودها الدنيا، وهــو ليس في صالح بناء 
الثقة بتحقق شيء من االصالح احلقيقي 

على أيديهم.
وأكــدت إن “املواطنــني لــم يخرجوا الى 
بهذه  باإلصــالح  املطالبــة  املظاهــرات 
الصــورة غير املســبوقة ولم يســتمروا 
عليها طــوال هذه املدة بــكل ما تطلب 
ذلك من ثمن فادح وتضحيات جســيمة، 
اال ألنهم لم يجدوا غيرها طريقاً للخالص 
من الفساد املتفاقم يوماً بعد يوم، واخلراب 
املستشــري على جميع األصعدة، بتوافق 
القــوى احلاكمةـ  مــن مختلف املكونات 
ـ على جعل الوطن مغامن يتقاســمونها 
فيما بينهم وتغاضي بعضهم عن فساد 
البعض اآلخــر، حتى بلغ االمــر حدوداُ ال 
تطاق، واصبــح من املتعذر على نســبة 
كبيــرة من املواطنني احلصــول على ادنى 
مســتلزمات العيش الكــرمي بالرغم من 

املوارد املالية الوافية للبلد”.
واذا كان مــن بيدهــم الســلطة يظنون 
أن بإمكانهــم التهرب من اســتحقاقات 
بالتســويف واملماطلة  اإلصالح احلقيقي 
فإنهم واهمون، إذ لــن يكون ما بعد هذه 
االحتجاجــات كمــا كان قبلهــا في كل 

االحوال، فليتنبهوا الى ذلك.

وأوضحــت املرجعية العليــا ان “معركة 
اإلصالح التي يخوضها الشــعب العراقي 
الكرمي إمنا هــي معركــة وطنية تخصه 
وحــده، والعراقيــون هم مــن يتحملون 
اعباءهــا الثقيلة، وال يجوز الســماح بأن 
يتدخــل فيها أي طرف خارجــي بأي اجتاه، 
مع أن التدخالت اخلارجيــة املتقابلة تنذر 
مبخاطر كبيرة، بتحويل البلد الى ســاحة 
للصراع وتصفية احلسابات بني قوى دولية 
واقليميــة يكون اخلاســر االكبر فيها هو 

الشعب”.

مكتب عبد املهدي يعلن البدء بإقرار 
قانون من أين لك هذا وخبير قانوني: لم 
يتناول استيالء االحزاب على ممتلكات 

الدولة
“هــــذا  أن  الـحـديـثـــي،  وأوضــــح 
فـي مجلس  قـريـبـــاً  املـشـروع سيعد 
الـــــوزراء من قبل الدائــرة القانونية في 
األمانة العامة ومـجـلـس الــشــورى، إذ 
بـه، وسوف يكتمل قريباً  الـعـمـل  بــدأ 
الــنــواب  ليتم إرساله الى مـجـلـــس 
لتشــريعه وتطبيقــه”، غيــر ان اخلبيــر 
التميمي اكد أن مشــروع  القانوني علي 
قانون من اين لك هذا لم يتناول اســتيالء 

األحزاب واملسؤولني على ممتلكات الدولة.
بيــان اطلعت عليه  التميمــي في  وقال 
العقوبات  قانــون  “في  اجلديــد”  الصباح 
العراقي 506 مادة لم تترك صغيرة وكبيرة 
اال وتناولتها وما يخص املوظفني عاجلتها 
املواد مــن 322 إلى 341 منه، ومنها االثراء 
بال سبب والكســب غير املشروع كما أن 
قانون النزاهة عالج هذا املوضوع في املادة 
19 منه بالتفصيل ..والعبرة ليســت في 

كثرة التشريعات بل في تطبيقها”.
واوضــح أن “مشــروع قانون مــن اين لك 
هذا، لم يتناول مســألة استيالء األحزاب 
واملســؤولني على ممتلــكات الدولة والتي 
الفاحش وهذا االســتيالء  بالغنب  توصف 
باطل وفق القانــون املدني على وفق املواد 

138 إلى 142”.
وأضــاف أن “القوانني اجلنائيــة حتتاج إلى 
التطبيق وليس فقط التشريع فما فائدة 
التشريعات وكثرتها إذا كانت انتقائية في 

التطبيق”.

بعد كل خطبة للمرجعية يزداد قمعنا 
بالرصاص احلي والقنابل اخملتلفة

يخوضها  التــي  االصــالح  معركــة  وإن 
الشــعب هي “معركة وطنيــة”، مؤكدة 
على “ُحرمة قتل احملتجني شــرعاً وقانوناً، 
جاء رد الســلطة القمعية بعــد انتهاء 
اخلطبة فــوراً، بإطالق الرصــاص احلي في 
ســاحة اخلالني، وقتل أربعــة متظاهرين 
وإصابة العشــرات، قبل أن تضرب ساحة 
التحريــر ومحيطها بالعبوات الناســفة 
والقنابــل الصوتيــة، أدت إحداهــن إلى 
متظاهراً،   ٢٨ نحــو  وإصابة  استشــهاد 

فضالً عن اخلسائر املادية”.
واشار الى ان “التراخي األمني في محيط 
ســاحة التحرير واملداخــل املؤدية إليها، 
بتأمني  إلى عدم رغبة احلكومــة  يؤشــر 
التظاهرات، والذي هو الواجب األساســي 
للقوات األمنية، ومــا االنفجارات اليومية 
إال دليــل على ذلك، لذا ســوف نســعى 
كمعتصمــني لتأمني ســاحات التظاهر 
ومداخلها، راجني مــن أحبتنا املتظاهرين 
التعاون مــع اللجان التنظيمية، للحفاظ 

على سالمتهم”.
وكان البيان قد دعا الى “احلضور لساحات 
االعتصام، والوقــوف دقيقة صمت حداداً 
على أرواح شــهداء جمعــة الصمود، في 
السبت،  الســابعة من مســاء  الساعة 
لتضحياتهم،  الشــموع تكرميــاً  وإضاءة 
ولنعاهدهم، بأن ال عودة للحياة الطبيعية 

إال بعودة الوطن الذي أرادوه”.

إقرار قانون التقاعد املوحد يطيح 
بخمسة وزراء ومسؤولني في الرئاسات 

الثالث 
ويســعى مجلس النواب الــى التصويت 
علــى مجموعة مــن القوانــني املهمة، 
منها التقاعد العــام، وتخفيض امتيازات 
اخلاصة،  والدرجــات  الثــالث  الرئاســات 
وبالكسب غير املشروع، والضمان الصحي 
والرعايــة، باإلضافة الى مــا يخص عمل 

مجالس احملافظات.
ومــن املقــرر ان يصوت مجلــس النواب، 
األسبوع املقبل، على قانون تعديل التقاعد 
املوحد، فيمــا دعا رئيــس اجمللس محمد 
احللبوسي اللجان اخملتصة الى عدم العمل 

باالستثناءات في تعديل قانون التقاعد.
التقاعد  وتتضمن مســودة تعديل قانون 
املوحد، “تقليل السن التقاعدي من 63 الى 
60 ســنة، وتوفير 246 ألف درجة وظيفية 
لنهايــة العام املقبل، الى جانب شــمول 

املؤقت، ممن لديهم  املتعاقدين على املالك 
15 ســنة خدمة بالراتب التقاعدي، حتى 

وان لم يثبتوا على املالك الدائم”.
وشــملت أيضا، “زيادة احلد األدنى للراتب 
التقاعدي للموظــف املتقاعد مبقدار 100 
الف دينار شــهرياً، وتقليل اخلدمة الالزمة 
لصرف مكافأة نهاية اخلدمة من 30 سنة 
الى 25 سنة، وتخصيص راتب تقاعدي ملن 
ُفِصل او استقال او ُفِسخ عقده اذا كانت 
لديه خدمــة فعلية اكثر من 15 ســنة 

وعمره 45 سنة”.
وتشــمل التعديــالت أيضــاً “التقاعــد 
االختياري ملن لديه خدمة 15 سنة وعمره 
45 ســنة ملؤسســات التمويــل الذاتي، 
وإلغــاء صالحية رئيــس الــوزراء والوزراء 
التقاعدي، ومساواة جميع  السن  بتمديد 
املتقاعدين قبل وبعد اقرار قانون التقاعد 

املوحد رقم ٩ لسنة 2014”.
ومــن أبرز النقاط التــي تضمنها القانون 
املرتقب، هو “عدم الســماح بالتعاقد مع 
املتقاعدين لفســح اجملال أمام التعيينات 
اجلديــدة”، مــا يعنــي ان هــذا التعديل 
سيشمل به وزراء في احلكومة احلالية، الى 
جانب عدد من املستشارين واملسؤولني في 
مكاتب رؤساء اجلمهورية والبرملان والوزراء.
وفي حــني أدى ضغــط التظاهــرات الى 
اقرار التعديالت، فــان مصادر تتحدث عن 
محــاوالت تســويف، من قبــل األطراف 
فقدانهــا  دون  للحيلولــة  املتضــررة 

المتيازاتها.

امريكا تدعو إلى وحدة خليجية في
مواجهة إيران .. “الوقت املناسب االن”

وتأكيــًدا على مبدأ األمــن اجلماعي، قال 
جولدفني على سبيل املثال: “أفضل فرصة 
للدفاع عن اإلمــارات قد تكون من قطر أو 

من سلطنة عمان اجملاورة”.

البرملان يسعى الستمالة املتظاهرين 
بقوانني يشّرعها الشهر احلالي

وإبعادها  االنتخابــات  تأمــني  إلى  إضافة 
عن التزوير ومعاجلــة ملف البطالة وأزمة 

السكن”.
من جانبه، ذكر النائــب عن حتالف القوى 
العراقية عبــد اهلل اخلربيــط أن “احللول 
لألزمــة في العــراق يجــب أن تبقى في 
اطارها الوطني وال ميكن السماح للجهات 

األجنبية التدخل”.

وأضاف اخلربيــط، في حديث إلى “الصباح 
اجلديــد”، أن “األمم املتحــدة ميكن أن تلعب 
دورا وسيطا بني الســلطات واملتظاهرين 
وهو أمر مقبول لكن أن تأتي دولة وتفرض 
نفسها لن يســمح بذلك مجلس النواب 

أبداً”.
وزاد، أن “الــدور النيابي يجــب أن يتكرس 
خالل هــذه املرحلة على مســاءلة رئيس 
مجلس الوزراء عادل عبد املهدي عن قمع 

املتظاهرين ومن املتورطني بقتلهم”.
ورأى اخلربيط، أن “املشــكالت السياسية 
األخــرى ال يتحملها عبد املهــدي وحده، 
بل جميع احلكومات الســابقة تشاركت 
في استشــراء الفســاد وســوء األوضاع 
الدولة  أن “جميــع موارد  اخلدمية”، مبيناً 
مصالح  لتحقيق  السياسيون  يستغلها 
واحلصــول علــى منافع  حزبيــة ضيقة 

انتخابية”.
إلى ذلــك، أفــاد املتحدث باســم احلزب 
الدميقراطي الكردســتاني آرام بالتي، في 
تعليق إلى “الصباح اجلديــد”، بأن “دعمنا 
حلكومة عبد املهدي جاء للقيام بإصالحات 

حقيقية”.
وأضاف بالتي، أن “اخلشية تأتي من الوصول 
إلى حالة الفوضى املطلقة، برغم أننا في 
حالة ســيئة لكننا ال نريد أن ننجر إلى ما 

هو أسوء”.
وطالــب، “القــوى السياســية العراقية 
بالتعــاون والتحاور من أجــل اخلروج من 
األزمة احلالية وتنفيذ املطالب املشــروعة 

للمتظاهرين”.
ويجد بالتي، أن “موضوع إجراء االنتخابات 
املبكرة كما يتم الترويج له حالياً غير مبرر 
ولن يأتــي بنتائج جديدة، ومن ثم ال نؤيده، 
ونعتقد بــأن هناك حلول أخــرى مرضية 

للشعب العراقي بجميع مكوناته”
ومضــى بالتــي، إلى أن “حكومــة إقليم 
القــرارات  جميــع  تدعــم  كردســتان 
اإلصالحية للحكومــة االحتادية ومجلس 
النواب وهو ما يتم تباحثه باســتمرار مع 
الرئاسات الثالث وبقية القوى السياسية 

في اللقاءات املشتركة”.
يشــار إلى أن االحتجاجات دخلت شهرها 
الثاني وســط دعوات باإلضراب يشــمل 
جميع مؤسســات الدولة، فيما تشــهد 
ساحات التظاهرات سقوط يومي لضحايا 

بني شهيد وجريح.

 التظاهرات تتسع في ايران لتشمل 
عشرات املدن و12 قتيال بالرصاص احلي 

في اول يومني 
ووفقا لهذا القرار، فإن سعر البنزين ضمن 
احلصة 60 لترا في الشهر وصل إلى 1500 
تومان للتر الواحد، علما بأن الدوالر )يعادل 
الرسمي،  الســعر  حســب  تومان   4200
ونحو 11500 تومان حســب السوق احلرة( 
فيما يصل سعر اللتر الواحد خارج احلصة 
3000 تومان، بحســب الوكالــة اإليرانية 

لألنباء.
وعلقت مــرمي رجــوي زعيمــة املعارضة 
اإليرانية، على إرتفاع أســعار البنزين بعد 
الزيــادة األخيــرة التي أقرتهــا احلكومة 

اإليرانية.
وقالت رجوي في تغريده لها على حسابها 
الرســمي على موقع تويتر: “نظام املاللي 
برفعه سعر البنزين بنسبة ثالثة أضعاف، 
يتســبب في جعل الكادحني أكثر فقرا.. 
بينما مفاصل اقتصــاد البالد في قبضة 
خامنئي وروحاني ومختلسي آالف املليارات 
ثروات  ينهبــون  ، هؤالء  من حاشــياتهم 
الشــعب ويبددونها  في إشــعال احلروب 

واملشاريع الال وطنية والصاروخية “.
وتأتي تصريحات رجوي دعما لالحتجاجات 
التي انطلقــت اول امس اجلمعة في مدن 
إيران ضد أســعار زيــادة البنزين، وامتدت 
التظاهــرات إلى عدد من املــدن اإليرانية 
في األحــواز، حيث قام احملتجــون بإغالق 
“دزفول”  والقنيطــرة  الطريق بني تســتر 
احتجاجا على رفع أســعار البنزين، وحرق 
إطارات الســيارات في الطرق، وهو ما دفع 
قــوات مكافحــة الشــغب اإليرانية إلى 

مواجهتهم باالعتقال والقمع.
وقــال مراقبون أن النظــام اإليراني يواجه 
منعطفــا خطيــرا يهــدد أركانــه على 
املســتويني الداخلي واخلارجي وإن الوقت 
الراهن رمبا هو أصعــب األوقات التي مرت 

على النظام.
حيث تقف إيــران محاصرة فــي الداخل 
واخلــارج، فما بني عقوبات دولية قاســية 
تواجههــا، ومحــن أخرى تواجــه أذرعها 
املســلحة التــي رعتها خالل الســنوات 
املاضيــة في دول عــدة، إضافــة لداخل 
الظروف  بســبب  لالشــتعال  يســتعد 

االقتصادية القاسية.
أول  أن  سياســيون   ناشــطون  ويــرى  
منعطف يواجه نظــام املاللي يتمثل في 

احلراك الثوري املشتعل في العراق ولبنان، 
والذي يشــترك في مطلب رئيسي واحد 
وهو رفض التدخالت اإليرانية في الشؤون 
الداخلية لبغــداد وبيروت، ويأتى من بعده 
اتفــاق الريــاض الذي حاصــر اخملططات 
الفصائل  ووحــد  اليمــن،  في  اإليرانيــة 

اليمنية في مواجهة ميليشيات احلوثي.
 ويشير  باحثون في الشأن اإليراني إلى أن 
أخطر ما يواجه طهران حاليا هي الداخل 
الغاضــب وينتظر االشــتعال، والذي بدأ 
التي  أول حركاته باالحتجاجات الشعبية 
اندلعــت شــرارتها اجلمعــة رفضا لرفع 

أسعار الوقود، وتردى األحوال املعيشية.
ويؤكــدون أن هــذه الوقائــع تشــير إلى 
ســيناريوهني متوقعني بالنســبة إليران 
األول متمثل في  التعامل مع االحتجاجات 
الداخلية بنفس الطريقة السابقة، والتي 
والعنف،  القمعية،  املواجهة  على  تعتمد 

من خالل التنكيل باحملتجني في الداخل.
وأشــاروا إلى أن  هذا الســيناريو املتصور 
ســيعى من خالله النظام للحفاظ على 
نفوذه، ويلمح البعض  إلى ســيناريو ثان 
متوقع إلى أنه يرجــح األول، ويعتمد على 
مدى قوة االحتجاجات الداخلية وصمودها 
أمام عنف أجهزة األمن اإليراني، وفي هذه 
احلالة قد تتغير وجهــة النظام جزئيا في 

محاولة منه لتهدئة الشارع.
وتصاعدت حدة الغضــب داخل إيران في 
اليومــني املاضيــني، بعد ارتفاع أســعار 
البنزين، والتي أقرتها حكومة طهران، في 
ســاعات متأخرة من ليل اخلميس/صباح 
اجلمعة، مما دفــع بالعديد مــن اإليرانيني 
إلــى التجمهر داخــل محطــات الوقود 

واالحتجاج على رفع األسعار.
وانضــم إلى االحتجاجات عــدد كبير من 
اعتراضا على  ســكان منطقة األحــواز، 
رفع أســعار البنزين، إلــى جانب رفضهم 
االعتقــاالت التي شــنتها قــوات احلرس 
الثــوري، لعدد كبير من الشــباب اإليراني 
الذي انتفض ضد مقتل الشــاعر حسن 

احليدري.
روحاني  حســن  اإليراني  الرئيــس  وحاول 
امتصاص نقمة الشارع بقوله:” ان الغاية 
من رفع أســعار الوقود حتصيل أموال توزع 
علــى الفقراء الذين يبلــغ عدد 60 مليون 
إيرانــي” األمــر الــذي أدى الــى مزيد من 
السخط سيما وعدد نفوس ايران يبلغ 80 

مليون نسمة.
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السليمانية ـ عباس كاريزي: 

قال عضو جلنة الطاقــة في مجلس 
النواب العراقي الدكتور غالب محمد، 
بنفط  يتحكمان  وتركيــا  املافيات  ان 
االقليــم، وانه ال يوجد حــل آخر امام 
االزمة  االقليم للخــروج من  حكومة 
احلكومة  مع  االتفــاق  اال  االقتصادية 

االحتادية.
واضاف محمد فــي تصريح للصباح 
اجلديد، ان نفط االقليم ال يدار من قبل 
اشخاص مسؤولني وان تركيا تتحكم 
به اضافة الى بعض املافيات املتنفذة 
في االقليم، وان االطراف املشاركة في 
حكومة االقليم ضعيفة، ال تستطيع 
ان تضغــط على احلــزب الدميقراطي 
الهيمنة  النفط مــن  إلخراج ملــف 

احلزبية.
واوضح محمد، ان الدســتور العراقي 
هو املســؤول عن احلفاظ على حقوق 
املواطنني، اذا ما كانــوا في االقليم او 
بغداد، وان تصرفات القيادة السياسية 
في االقليــم خلفت انطباعاً ســيئا 
لــدى الشــارع العراقــي ولــم تعد 
احلكومة االحتادية قادرة على التجاوب 
مــع مطالــب االقليــم، دون ان تضع 
اعتبارا لــرأي الشــارع العراقي، الذي 
يرفع شــعارات تندد باملســؤولني في 
الفاسدين  الذين يؤوون بعض  االقليم 

واملطلوبني.
واشــار الى ان املواطنني فــي العراق 
ينظــرون الى االقليــم وخصوصا في 
بانه اصبــح عبئا ماليا  النفط  ملف 
على ميزانيــة الدولــة العراقية، لذا 
فان على املســؤولني فــي االقليم ان 
يغيروا من سياســاتهم جتاه احلكومة 

االحتادية.
واضــاف، ان حكومــة االقليــم بدأت 
باســتخراج النفط منذ عــام 2002 
2007 ولغاية  واســتخرجت منذ عام 

عــام 2014 نحو 266 مليــون برميل 
من النفط، وحتكمــوا بنفط كركوك 
وباعتــه منذ عام  2014 ولغاية 2016، 
وان انتاجها من النفط االن يبلغ قرابة 
500 الف برميل يوماً، من دون ان يكون 
لبرملان كردستان او اجلهات الرقابية او 
احلكومة االحتاديــة اي اطالع على اية 
ارقــام حلجم الواردات ونســب االنتاج 
وان  االقليــم،  حقول  مــن  والتصدير 
حكومــة االقليم تقول بــان 22 دوالرا 
فقط يبقى لها من اجمالي سعر بيع 
البرميل، وهو ما يختلف عن احلكومة 
العراقية التــي تنفق %10من اجمالي 
في  الواحد  البرميــل  ســعر  مبلــغ 

االسواق العاملية.
واكد ان عدم وجود الشفافية في ملف 
االحصاءات  وانعــدام  االقليــم  نفط 
واالرقــام خلف مشــكلة كبيرة وهو 
امام معاجلة املشــكالت  يقف عقبة 

العالقة بني االقليم وبغداد.
واردات  ان  غالــب محمــد،  واوضــح 
احلكومة االحتادية يأتي 90 باملئة منها 
من بيع النفط، واذا لم تلتزم حكومة 
االقليم بتسليم النفط الى احلكومة 
املطالبة  بإمكانها  فكيــف  االحتادية 
بحصتهــا من امليزانيــة وفقا لقانون 

املوازنة االحتادية.
اشار، الى ان قانون املوازنة للعام احلالي 

يضمن مرتبات موظفي االقليم اال انه 
ووفقا ملوقف حكومة اإلقليم وتنصال 
من االلتــزام بقانون املوازنة، فان رواتب 
املوظفني وحصة االقليم ســتتعرض 
للخطر ما لــم تلتزم حكومة االقليم 

مبا يقع على عاتقها وفقا للقانون.
واضــاف »نحن ادخلنا فــي عام 2019 
نحو ســتة تريليون ونصف التريليون 
االقليم من  الــى خزينــة حكومــة 
ميزانية احلكومة االحتادية، دون ان متنح 
حكومة االقليم دينارا واحدا للميزانية 
»واردف،  االقليم«،  واردات  العراقية من 
»ملــاذا علينــا نحــن املواطنــني في 
االقليــم ان ندفع ضريبة اخلالفات، بني 

بغداد واربيــل التي برزت جــراء عدم 
التزام حكومــة االقليم وذلك لالبقاء 
على الســرقة التي يقــوم بها بعض 

املسؤولني الفاسدين في االقليم.
واوضــح،« اذا كان االقليم قد ســلم 
النفــط الى احلكومــة االحتادية وفقا 
لقانــون امليزانية لكان قد حصل على 
10 ونصف تريليون دينار، اما االن فانه 
لم يحصل ســوى على اربعة تريليون، 
اذا ملــاذا كل هذا الفســاد ملاذا ال يتم 
تســليم النفط، اذا كنتــم ال تريدون 
تســليم النفــط ال تســلبوه ولكن 
باملقابــل امنحــوا مرتبات الشــعب 
الكبيرة  والرســوم  الضرائب  وارفعوا 

االقليم،  في  املواطنني  على  املفروضة 
اذا لم تكونوا غيــر قادرين على تأمني 
اخلدمات من  وتوفيــر  املوظفني  رواتب 
بيع النفط تفضلوا بتســليم النفط 
الى احلكومة االحتادية، الن هناك حلني 
ال ثالــث لهمــا امام املســؤولني في 
واحلصول  النفط  تسليم  اما  االقليم، 
على حصتنا من امليزانية او بيع النفط 

منفردا وتأمني رواتب املوظفني«.
واشــار الى ان احلقيقة املــرة، هي ان 
لتركيــا وبعض  النفــط هنا ملــك 
يتحكمون  الذين  واملافيات  االشخاص 
البيع  ويتملكــون حق  االقليم  بنفط 
والتصرف به، واردف فليعلم املواطنون 

»هذه املرة ان نيجيرفان ومسرور بارزاني 
املشــاركة في  الضعيفة  واالحــزاب 
حكومة االقليم سيتســببون بقطع 
املواطنني من  ميزانية االقليم وحقوق 

امليزانية العامة للبالد.   
من جهتــه قال الكاتــب والصحفي 
شــوان محمد، ان على املسؤولني في 
حكومة االقليم توقــع بدء تظاهرات 
مشــابهة ملا يحصل فــي العاصمة 
بغــداد، نظــرا لوجــود العديــد من 
املقومــات والعوامل واالســباب التي 

تدفع باملواطنني الى التظاهر. 
واضــاف محمد فــي مقــال تابعته 
الصباح اجلديد، ان املتابع للواقع الراهن 
في االقليــم ال يحتاج الــى التفكير 
مطــوالً حتى يــدرك بانها مســألة 
وقت فقط حتى تشــهد مدن االقليم 
لبقية محافظات  تظاهرات مشابهة 
العــراق، نظــرا الن الرتفاع مســتوى 
عن  االقليم  حكومة  وعجز  الفســاد 

تأمني رواتب املوظفني.  
واوضح انــه اضافة الــى ان حكومة 
االقليــم ســتعجز عن منــح رواتب 
العدالــة  فــان غيــاب  موظفيهــا، 
واملســاواة وعجــز حكومــة االقليم 
عن اجراء االصالحــات االدارية واملالية 
وارتفاع مســتويات البطالة، في ظل 
عجــز حكومــة االقليم عــن تعيني 
يتخرجون  ألف شــاب   45 واستيعاب 

سنويا من جامعات ومعاهد االقليم.
واضاف ان هذه العوامل وغيرها تظهر 
لنا جليــاً بان حصــول تظاهرات في 
وقت،  ليست ســوى مسألة  االقليم 
وان الشــباب ســيكونون هــذه املرة 
رأس احلربــة لهذه التظاهــرات التي 
ســتكون عفوية بعيــدة عن االحزاب 
والسياسيني الذين يتحكمون مبقدرات 
االقليم منذ قرابة نصف قرن من دون 

ان يقدموا شيئاً يذكر. 

غالب محمد: نفط االقليم ملك لتركيا وبعض االشخاص والمافيات
انقاذ الحال باالتفاق مع الحكومة االتحادية

ان نفط االقليم ال 
يدار من قبل اشخاص 
مسؤولين وان تركيا 
تتحكم به اضافة الى 
بعض المافيات المتنفذة 
في االقليم، وان االطراف 
المشاركة في حكومة 
االقليم ضعيفة، ال 
تستطيع ان تضغط على 
الحزب الديمقراطي 
إلخراج ملف النفط من 
الهيمنة الحزبية
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بغدداد _ الصباح الجديد :

طرحت مصانــع البان ابوغريب 
التابعــة الى الشــركة العامة 
احدى  الغذائيــة  للمنتجــات 
واملعادن  الصناعة  وزارة  شركات 
انواعــا جديــدة مــن منتجات 
االلبــان بشــتى العبــوات الى 
احالتها  بعــد  احمللية  الســوق 
املكاء  لالستثمار على شــركة 
كوناي التركية شملت منتجات 
لنب زبادي بالقشــطة وخمسة 
انواع من جنب الشــيدر املطبوخ 
اضافة الى منتجات اللنب الرائب 

والشنينة والقشطة.
الشركة  عام  مدير  معاون  وقال 
عبدالرحيــم عايــد عبداهلل ان 
التوجــه نحو االســتثمار جاء 
بهــدف ادخال اخلبــرات الفنية 
الى داخل البلــد وتطوير جميع 
املوجودة  االنتاجيــة  اخلطــوط 
اخلطــوط  تشــغيل  واعــادة 
االنتاجية العاطلة وزيادة االنتاج 

كما ونوعا .
وشــدد معاون املدير العام على 
علــى  حريصــة  الشــركة  ان 
التعاون مع الشركة املستثمرة 
له  ملا  االستثمار  مشروع  الجناح 
مــن اهمية كبيرة فــي حتقيق 
ودفع  ابو غريب  االيرادات ملصانع 
رواتــب موظفيهــا اضافة الى 
منحهم اجورا اضافية ومكافآت 
وحوافز ، مشيرا الى ان اخلطوط 
االنتاجيــة فــي املصانع تعمل 
بحاجة  عالية  انتاجية  بطاقات 
الى استيعابها من قبل السوق 
باملنتجات  املغرقــة  العراقيــة 
الصحيــة  غيــر  املســتوردة 
الحتوائهــا على مــواد حافظة 
ابو  بخــالف منتجــات مصانع 
غريب التي متتاز بطعمها اللذيذ 
من  خللوها  العاليــة  ونوعيتها 
أي مواد حافظة او مغشوشــة 
مبســترة  منتجــات  كونهــا 

ومجنسة .

واوضح معاون املدير ان الشركة 
التركية املســتثمرة مازالت في 
التأهيــل وانها ملتزمة  مرحلة 
ببنود العقد ودفع مســتحقات 
املوظفني وستعمل على اضافة 
خطوط جديدة النتاج انواع غير 
مطروقــة من االجبــان وااللبان 
االنتاجية  بالطاقــات  والصعود 
مشــيرا   ، بالنوعية  واالرتقــاء 
الى ان املنتجــات مطروحة في 
التســويقية  الشــركة  منافذ 
واحملافظات  بغداد  العاصمة  في 
اجلوالة فضال عن  السيارات  مع 
املســوقني في شــتى  الوكالء 

محافظات البالد.
من جانبه اكــد نائب مدير عام 
التركية  كوناي  املكاء  شــركة 
املســتثمرة علي املوســوي ان 

التركية قامت بتأهيل  الشركة 
جميع املكائن االنتاجية املوجودة 
وترميم وتصليح وصيانة االبنية 
وجميــع موجــودات املصانــع 
واضافــة منتجــات جديدة من 
بينهــا ) اللنب الرائــب بعبوات 
من 200 غم الــى 4 كيلوغرام( 
و )القشــطة بعبوات 90 غم ، 
100 غم ، 150 غم( و )خمســة 
انــواع من جنب شــيدر مطبوخ 
بعبوات 40 غم )للمستشفيات 
واخلطــوط اجلويــة العراقية(  ، 
100 غم ، 140 غــم ، 175 غم( 
و )شــنينة 330 غم ، 900 غم ، 
5 لتر( و )اجلنب بالقشــطة عبوة 
90 غم( و )لنب زبادي بالقشطة 
1750 غم ، 1 كيلو ( ، كاشــفا 
عن انه ســيتم طرح منتج جنب 

املثلثات والكيري مطلع الشهر 
املقبل بعد انتــاج كميات منه 
جتريبيــا وطرح منتــج االجبان 
بعبــوات زجاجيــة ومعدنيــة 
مطلــع العام املقبــل ، مؤكدا 
ان اخلطــوط االنتاجية واملكائن 
املوجــودة فــي مصانــع البان 
اوروبية  مناشــئ  من  غريب  ابو 
وتركية وبطاقات عالية لتغطية 

السوق احمللية. 
من جانب اخر أعلنـت الشركـة 
العامـــة لصناعـــة االسمدة 
الشــمالية إحدى شركات وزارة 
الصناعــة واملعــادن عن فرصة 
أستثمارية ألنشـــاء معمـــل 
 ( النيتروجينيـــة  االسمـــدة 
أنتاجيـة  بطاقـــة   ) اليوريـــا 
)2000( طن  عــن  التقل  فعلية 

متري / يوم قابلة للزيادة .
ودعـــا مديـر عـــام الشركـة 
بنيــان  عبــد اهلل مصطفــى 
والعربية  العامليــة  الشــركات 
او  املصنعة  الرصينة  والعراقية 
املنتجة او كالهمــا ووكالءهما 
بـأنتاج  املتخصصة  املعتمدين 
اليوريا لالشــتراك في  ســماد 
العروض  وتقــدمي  الفرصة  هذه 
األســتثمارية التــي تتضمــن 
العمل  وخطة  الفنــي  العرض 
والفتــرة  التجــاري  والعــرض 
النشــاء  املطلوبــة  الزمنيــة 

املشروع ،
الفرصــة  ان  الــى  مشــيراً 
االستثمارية متتاز بضمان حتقيق 
والتســويق  العالية  الربحيــة 
اليوريا  ملنتج ســماد  الكامــل 

وتوفر املــواد االوليــة املطلوبة 
في األنتــاج واملوقــع اجلغرافي 
للمشــروع الذي يقــع بالقرب 
وحقول  بيجــي  مصافــي  من 
في  والغازية  النفطيــة  عجيل 
محافظة صــالح الدين وحقول 
والغازية  النفطيــة  كركــوك 
وحقول النفط في القيارة فضالً 
عن قربه من نهر دجلة لضمان 
توفر مصدر املياه التي يحتاجها 
البنى  املشــروع وكذلك توفــر 
التحتية من طرق معبدة وسكة 
حديد القطار الواصلة الى داخل 
موقع الشــركة وتوفــر االيدي 
العاملــة التي تتمتــع بخبرات 
فنية عالية اســهمت في بناء 
املشــاريع النفطية والصناعية 

في املنطقة .

البان ابو غريب تطرح انواعا جديدة من منتجاتها 
وتعتزم انتاج جبن المثلثات قريبا

قناة مقترحة لتحويل جزء من مياه نهر دجلة الى بحيرة الثرثار

إقرار قانون توزيع االراضي والقروض للمتفرغين الزراعيين

بعد استثمارها من قبل شركة المكاء كوناي التركية

ان التوجه نحو 
االستثمار جاء 
بهدف ادخال 

الخبرات الفنية الى 
داخل البلد وتطوير 
الخطوط االنتاجية 
الموجودة واعادة 
تشغيل الخطوط 
االنتاجية العاطلة 

وزيادة االنتاج كما 
ونوعا
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وزير الزراعة يؤكد تخفيض اسعار االسمدة وتوفير المستلزمات لتطوير القطاع 

صحة الرصافة تستنفر 
طاقاتها لتقديم خدماتها 

لجرحى التظاهرات

وزير التجارة يبحث في 
النجف آلية تسويق 

الشلب ومعالجة المعوقات

بغدداد _ الصباح الجديد :
أكد وزير الزراعة الدكتور صالح 
بجانب  تقف  الوزارة  ان  احلسني 
الفالح من خالل تخفيض اسعار 
املستلزمات  وتوفير  االســمدة 

الزراعية واملكننة احلديثة .
وشــدد الوزير على اخلطط التي 
اتبعتهــا الوزارة مبنع اســتيراد 
التمور  ومنها  الزراعية  احملاصيل 
البساتني  والتي مكنت أصحاب 
من بيعها بأسعار مجزية حيث 
وصل ســعر الطــن الواحد من 
التمــر الزهدي الــى )650( الف 
دينار ، فيما مت استعراض العديد 
مــن اإلجنــازات احلكوميــة في 
القطاع الزراعــي ومنها حتقيق 
احلنطة  الذاتي مــن  االكتفــاء 
وبــذور الرتب العليا والتوســع 
باملساحات الشلبية ومضاعفة 
إنتــاج البيــض والدجــاج بعد 
والتي  االستيراد  إيقاف  عمليات 

أدت إلى تشغيل االيدي العاملة 
وفتح فرص اســتثمارية جديدة 

للقطاع اخلاص.  
كمــا مت التأكيد خــالل اجتماع 
الوزير بهيئة الراي على الفحص 
الدقيق حملصــول الذرة الصفراء 
من  الضــارة  املواد  مــن  وخلوه 
مختصة  جلنة  تشــكيل  خالل 
بخصوص  مفصلة  نتائج  تقدم 

املوضوع ، 
نخيل  محطــة  على  واإلبقــاء 
وتفعيل  البصرة  في  البرجسية 
العمل فيها مســتقبال ، ونظرا 
لبــدء تســلم عرانيــص الذرة 
الصفراء وبيــع احلبوب العلفية 
ولغرض جتهيــز احلبوب املنتجة 
أوال بأول ملربي الدواجن واألسماك 
وتالفــي  واجلامــوس  واالبقــار 
ولوجود مســاحات  تكدســها 
كبيــرة مزروعة بهــذا احملصول 
على جتهيز  الهيئة  فقد صوتت 

بدفعة  الصفراء  بالــذرة  املربني 
واحدة وعدم جتزئتها .

كمــا وجــه احلســني بضرورة 
مفاحتــة مديريــات الزراعة في 
احملافظات بوجود شــتى اآلليات 
واملعــدات الزراعية في معارض 
الشــركة العامــة للتجهيزات 
الزراعية بغية جتهيزها للفالحني 
النافذة  التعليمــات  وحســب 
والعمــل علــى وفــق خطوات 

وبطرق بيع معتمدة . 
وأشــار احلســني الى ان هناك 
الدعــم  مــن طــرق  العديــد 
للفالحني ســيتم إقرارها خالل 
هــذه األيــام مثل دعم ســعر 
السماد مع االخذ بنظر االعتبار 
املناطــق املروية وشــبه املروية 
واالرشــادات  اخلدمات  وتقــدمي 

اخملتلفة للفالحني واملزارعني .
أعلنت  متصــل  صعيــد  على 
وزارة الزراعــة ومن خــالل دائرة 

من  االنتهاء  الزراعيــة  االراضي 
تعديل واقرار مشروع قانون )٢٤( 
لســنة ٢٠١٣ اخلاص باملتفرغني 
الزراعيــني وخريجــي الثانويات 
واملعاهــد وكليــات الزراعة في 

بغداد واحملافظات.
وأكــد مدير عام دائــرة االراضي 
الزراعية محمد كرمي ان القانون 
صدر مــن هيئة الرأي في الوزارة 
بعد اجــراء التعديالت عليه في 
مجلس شورى الدولة وأحيل الى 
مجلس النواب للموافقة عليه ، 
مبينا ان هذا القانون يعد افضل 
املعاهد  خلريجي  يســن  تشريع 
وكليات  الزراعيــة  والثانويــات 
الزراعة والطــب البيطري حيث 
سيشــمل اكثر من )٢٠٠( الف 

زراعي.  
واوضــح املدير العــام ان مميزات 
هذا القانون تتضمن عدم حاجة 
الوظيفة  الــى  الزراعي  املتفرغ 

نتيجة احتســاب مــدة التفرغ 
من تاريخ تسلمه قطعة االرض 
الزراعية ومن دون مزايدة مقارنة 
بالسنوات الســابقة فضال عن 
عدم دفع اي بــدل مالي لذلك ، 
مشيرا الى ان هذا املشروع يعد 
يسهم  قانون  مشــروع  افضل 
لدى  البطالــة  امتصــاص  في 
الزراعيــني وزيــادة اإلنتاج احمللي 
في  الزراعية  العمليــة  ودعــم 
الريف  رفد  الــى  العراق، اضافة 
والكفاءات  الزراعيــة  بالعقول 

العلمية.
اخلريجني  الدائرة  عام  مدير  ودعا 
الزراعيني الى زراعة هذه االراضي 
واستثمارها بصفتهم متعينني 
بالوظيفة من تاريخ تســلمهم 

لألرض ، 
بناًء علــى امر مجلــس الوزراء  
ومن  الشــاغرة  االراضي  بتوفير 

دون مزايدة.

بغدداد _ الصباح الجديد :
وجه مدير عــام صحة الرصافة الدكتور عبالغني 
ســعدون الســاعدي املالكات الصحة باستنفار 
جميع طاقاتها لتقدمي اخلدمات العالجية والطبية 
جلرحى التظاهرات من خالل شــعب الطوارئ في 
املستشفيات العامة وكذلك املراكز التخصصية 
واالنتشار الواسع لسيارات االسعاف املرابطة في 

ساحات التظاهر .
وقد اشــرف املدير العــام شــخصيا على عمل 
املالكات الطبية والتمريضية واملالكات الســاندة 
االخرى في املؤسســات الصحية خــالل جوالته 
املســتمرة للمستشــفيات ومتابعته املتواصلة 

للحاالت املرضية بشكل مباشر.
كمــا تفقد املدير العام جرحى تظاهرات ســاحة 
التحرير في مستشفى الكندي التعليمي واطلع 
على احــوال املصابني الذين مت اســتقبالهم في 
شــعب الطوارئ ، مؤكدا على اهمية بذل اقصى 
اجلهــود للوصول الى جــودة اخلدمــات والعناية 

الكاملة بهم .

بغدداد _ الصباح الجديد :
بحث وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني، مع 
معاون محافظ النجف االشــرف هاشم الكرعاوي، 
آلية تسويق محصول الشلب ومعاجلة االشكاليات 

في مراكز احملافظة.
ومت خالل اللقاء اســتعراض آلية حملة التســويق 
حملصول الشــلب هــذا العام واســتيعاب الكميات 
التــي اتخذتها  املســوقة من الفالحني واإلجراءات 
الوزارة الســتيعاب كميات الشلب املتوقع تسلمها 
ومبا يحقق انســيابية في عمليتي التســلم واخلزن 
وزيــادة في الطاقــات اخلزنية للمحافظــات ومنها 
محافظة النجف تالفيــا للمعوقات التي قد حتدث 
فــي اثناء احلملة التســويقية ، فضــال عن معاجلة 
املشــكالت التي اعترضت  عملية التســويق خالل 

السنوات السابقة.
واشــار الوزير العاني الى ان احلملة يجب ان تتســم 
باحلالــة التنظيميــة وتامني الطاقــات اخلزنية ومبا 
يتناســب وحجم الكميات املتوقعة وتكثيف الدور 
الرقابي واحملاسبة من جميع اجلهات الساندة للحملة 
التسويقية حيث سنعمل على محاسبة أي تقصير 
يحدث خصوصا بعد االجراءات التي اتخذناها الجناح 

احلملة   .
من جانبه اكد هاشم الكرعاوي على تعاون احملافظة 
مع وزارة التجارة الجناح املوســم التســويقي لهذا 
العام وتذليــل كل العقبات الســتيعاب الكميات 
املســوقة من الشــلب لدعم االقتصاد الوطني من 

هذه املادة .
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بغدداد _ الصباح الجديد :

افتتــح وزير املــوارد املائيــة د.جمال 
اعمار سدة  اعادة  العادلي مشروعي 
الرمادي وناظم الــورار في محافظة 
االنبــار بتمويــل من صنــدوق اعادة 
اعمار املناطق املتضررة من العمليات 
االرهابيــة بحضور محافــظ االنبار 
الدكتور علي فرحــان ومدير صندوق 

االعمار الدكتور مصطفى الهيتي .
والقى احملافظ كلمة ترحيبية اشــاد 
فيها بجهود الــوزارة في اعادة اعمار 
املنشــات االروائية املتضررة من جراء 

العمليات االرهابية في احملافظة .
بعدهــا القى الوزير ممثــال عن رئيس 
باملناســبة  كلمة  الــوزراء  مجلس 
قــال فيها نحــن نعيش ايــام ثورة 
لتوفير  ابنائنــا  ومطالب  الشــعب 
اخلدمــات نحتفــل اليــوم بأفتتاح 

اعمال صرحني عمالقني ومهمني من 
اعمار  اعادة  وهي  السيطرة  منشآت 
ســدة الرمادي واعــادة اعمار ناظم 
الــورار واللتني تعدان من املنشــآت 
على  الســيطرة  في  االستراتيجية 
املياه والتي أنشــأت في خمسينيات 
القرن املاضي وتتكــون من 24 بوابة 
لكل منشــأ وبتصريــف 2800 م٣/
ثــا لناظــم الــورار و 3600 م٣/ثــا 
لســدة الرمادي وقد تعرضت للدمار 
والتخريب على ايادي عصابات داعش 
االرهابية وكان لهــا االثر الكبير في 
عدم ايصال احلصــص املائية وتوفير 

مياه الشرب للمحافظات اجلنوبية.
واضاف الوزير بأشراف مباشر ومتويل 
من قبل صندوق اعادة اعمار املناطق 
املتضــررة مــن االرهاب وبســواعد 
الغيــارى من ابنائنا من مهندســي 
فــي  العاملــة  مالكاتنــا  وفنيــي 
تشــكيالت الوزارة متمثلتة بالهيئة 
العامة للســدود واخلزانات وشركتي 

الرافديــن العامة لتنفيذ الســدود 
وشــركة العــراق العامــة لتنفيذ 
مشــاريع الري ، فقد مت اعادة االعمار 
وبجهــود وطاقــات ذاتيــة ومن دون 
االعتماد على اخلبرات االجنبية برغم 
وبكلفة  املشــروعني  وحجم  أهمية 

التتجاوز 17 مليار دينار 
على صعيــد متصل قام فريق يضم 
عام  ومدير  التخطيــط  عــام  مدير 
السدود ومدير عام التصاميم ومدير 
عــام املســاحة وممثلني عــن هيئة 
التشــغيل والصيانة والكري بجولة 
املوقعي  الكشــف  لغرض  ميدانية 
لتحويل  املقترحة  القناه  موقع  على 
جزء من مياه نهــر دجلة الى بحيرة 
الثرثار في اوقــات الفيضان حيث مت 
الكشــف على مواقع سدة سامراء 
وسد مكحول ومناطق الزوية لغرض 
اختيــار البديل املناســب وامكانية 

تنفيذه .
الى ذلك واصلت املالكات الهندسية 

مشاريع  صيانة  مديرية  في  والفنية 
الري والبزل مابــني النهرين اعمالها 
بتبطــني قناة محطة ضــخ الدورة 
فوق منشــأ الســايفون مــع املبزل 
DH-07-02 في هــور رجب لتحقيق 
واالستعداد  للمياه  عالية  انسيابية 
للموسم الشتوي وملواجهة السيول 
، فيما  واالمطــار من جانــب اخــر 
واصلت مديرية صيانة مشاريع الري 
والبزل في واســط اعمالها بتأهيل 
االستعداد  بهدف  الشماشير  سداد 
ودرء  احلالــي  الشــتوي  للموســم 
خطر الفيضــان وحماية املناطق من 
، حيث استعملت  املتوقعة  السيول 
االليات املتخصصة واالليات الساندة 

لها في هذا العمل .
ومن اجلدير بالذكر ان الوزارة جادة في 
نســبة  على حتقيق  وعازمة  عملها 
اجناز عالية للنهوض بالواقع االروائي 
للــوزارة واحتواء الســيول واالمطار 
املتوقعة واالستفادة منها مستقبال.

تقرير

وزير الموارد المائية يفتتح مشروعي اعادة اعمار سدة الرمادي وناظم الورار في االنبار

مكائن التعبئة والتغليف في مصنع البان ابو غريب

وعقيلتــه  اهلل  نصــر  مــروان  الســيد  رزق 
بمولودتهما »رهف« أقر اهلل بها عيونهما 

وجعلها من بنات السالمة.
األهــل واألصدقــاء يقدمون لكمــا أزكى 
التهاني وأحلى التبريكات بمناسبة المولودة 
الســعيدة، متمنين لهما دوام العز مع العمر 
المديد وهــي في أحضــان والديها، اللهم 

بارك لها على اتمام خلقها وخلقها.

)تهنئة بالمولود الجديد(
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الصابح الجديد ـ وكاالت :
قال رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية إســماعيل 
دميــر امس الســبت إن تركيا اشــترت منظومة الدفاع 
الصاروخي إس400- من روسيا بغرض استخدامها وليس 
تخزينها، وذلك بعد أيام من محادثات بني الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان والرئيس األمريكي دونالد ترامب.
وأضاف دمير في مقابلة أجرتها معه محطة )ســي.إن.إن 
ترك( أنه ليس من املنطقي       أن تقدم دولة على شــراء مثل 
هذه األنظمــة لتنحيتها جانبا لكنه قال إن املســؤولني 
األتراك واألمريكيني ســيعملون علــى معاجلة القضية. 
وأوضــح أنه لن تصــل أي طواقم من روســيا إلى تركيا 
لتشــغيل املنظومة الصاروخية.       كان أردوغان وترامب قد 
أجريا محادثات في واشنطن يوم األربعاء املاضي للتغلب 
على اخلالفات املتزايدة بــني الدولتني العضوين في حلف 
شــمال األطلسي والتي تشــمل التهديد بالعقوبات ردا 
على شــراء تركيا منظومة إس400- والسياســة بشأن 
سوريا. وتقول واشنطن إن منظومة إس400- متثل تهديدا 
ملقاتالتها مــن طراز إف35- وعلقت مشــاركة تركيا في 

برنامج تصنيع هذه املقاتالت.

الصابح الجديد ـ وكاالت :
طلب الرئيــس األمريكي دونالد ترامب مــن اليابان زيادة 
املبالغ التي تدفعها للقــوات األمريكية املتمركزة هناك 
أربعة أمثال ما تدفعه حاليــا وذلك في الوقت الذي حتث 
فيه واشــنطن حلفاءها منــذ فترة طويلــة على زيادة 
نفقاتهم الدفاعية حسبما قالت مجلة فورين بوليسي 
نقال عن مســؤولني أمريكيني حاليني وسابقني لم تنشر 
أسماءهم. وقالت فورين بوليسي نقال عن ثالثة مسؤولني 
دفاعيني سابقني لم تنشر أسماءهم إن واشنطن تريد أن 
تزيد طوكيو املبالغ التي تدفعها سنويا للقوات األمريكية 
في اليابــان التي تضم 540 ألف فرد من نحو ملياري دوالر 
إلى نحو ثمانية مليــارات دوالر. وتنتهي االتفاقية احلالية 
فــي مارس آذار عام 2021. وقالت اجمللة إن هذا الطلب ُقدم 
للمســؤولني اليابانيني خالل زيارة قام بها للمنطقة في 
يوليو متوز جون بولتون الذي كان مستشار األمن القومي 
األمريكي في ذلك الوقت ومــات بوتينجر الذي كان مدير 

شؤون آسيا في مجلس األمن القومي األمريكي آنذاك.
وصرح متحدث باســم وزارة اخلارجيــة اليابانية بأن هذا 
التقرير غير صحيــح وإنه ليس هناك مفاوضات جتري بني 
الواليات املتحدة وأمريكا بشــأن إبــرام اتفاق جديد.ولم 
يتسن االتصال مبمثلي احلكومة األمريكية للتعليق خارج 
ساعات العمل. وقالت رويترز يوم األربعاء املاضي  إن ترامب 
أصر أيضا على ضرورة حتمل ســول قدرا أكبر من نفقات 
الوجود العسكري األمريكي في كوريا اجلنوبية والذي ميثل 
رادعا ضد كوريا الشــمالية وطرح فكرة ســحب القوات 

األمريكية من شبه اجلزيرة الكورية.

الصابح الجديد ـ وكاالت :
قالت احلكومــة املؤقتة في بوليفيا 
امــس االول اجلمعــة إنهــا طلبت 
من املســؤولني الفنزويليني مغادرة 
البالد واتهمــت كوبيني ومن بينهم 
أطباء بالتحريــض على اضطرابات 
إيفو  السابق  الرئيس  استقالة  بعد 

موراليس.
وقالــت كاريــن لوجناريــك وزيــرة 
إن كوبا ســتعيد  اجلديدة  اخلارجية 
725 من رعاياهــا معظمهم أطباء 
بعد أن أبدت لوجناريك قلقها بشأن 

تورطهم املزعــوم في االحتجاجات. 
كل  مــن  طلبــت  إنهــا  وقالــت 
الدبلوماســيني الفنزويليني املغادرة 

ألسباب مماثلة.
ويأتي هذا التعديل في السياســة 
اخلارجية في الوقت الذي اســتمرت 
حكومة  ضــد  احتجاجــات  فيــه 
الرئيســة املؤقتة جنني أنييس التي 
منذ  البالد  في  الســلطة  تسلمت 
اضطرابات  أكبر  أيام وســط  أربعة 
سياســية تشــهدها بوليفيا منذ 

أكثر من عشر سنوات.
حليفني  وكوبــا  فنزويــال  وكانــت 

الذي  اليساري  ملوراليس  رئيســيني 
رئيس  الســلطة كأول  إلــى  وصل 
للبــالد من الســكان األصليني في 
حتــت ضغوط  اســتقال  ثم   2006
األحــد املاضي بســبب االنتخابات 
املتنــازع عليها التي جــرت في 20 

أكتوبر تشرين األول.
في  ســاحقا  فوزا  موراليس  وحقق 
االنتخابــات التي لطختها اتهامات 
على نطاق واســع بالتالعب مما أثار 
احتجاجات ضخمــة ضد احلكومة 
حتولت في أغلب األحوال إلى أعمال 

عنف.

وفر موراليس ونائبه إلى خارج البالد 
األسبوع املاضي وجلأ إلى املكسيك. 
ولكن احتجاجــات أنصار موراليس 
استمرت في العاصمة الباز ومدينة 
إل آلتو القريبة ومدينة كوتشابامبا 
بوســط البالد.ونفت وزارة اخلارجية 
الكوبية فــي بيان دعم أطبائها ألي 
احتجاجات. ولم تــرد وزارة اخلارجية 

الفنزويلية على طلبات للتعليق.
املنطقة من  أخرى في  دول  واتخذت 
بينها البرازيل واإلكوادور إجراء مماثال 

ضد الكوبيني في األشهر األخيرة.
وأطلقت الشــرطة في البــاز الغاز 

املسيل للدموع على محتجني امس 
االول اجلمعة في الوقت الذي استمر 
أدى إغالق  املدارس كمــا  فيه إغالق 

طرق إلى تعطيل وصول الوقود.
وأظهــرت وســائل اإلعــالم احمللية 
مواجهات عنيفة بني مزارعي الكوكا 
والشرطة في منطقة كوتشابامبا 

وهي أحد معاقل التأييد ملوراليس.
وقالت جهات رســمية في بوليفيا 
إن ما ال يقل عن خمســة أشخاص 
لقــوا حتفهــم في بلدة ســاكابا 
كما أصيــب أكثر من 30 آخرين يوم 
اجلمعــة ودعت إلى قيــام احلكومة 

بتحقيــق عاجــل في اســتخدام 
الشرطة واجليش للقوة.

القتلى  ان مجمل عدد  إلى  وأشارت 
اآلن منذ  الذيــن ســقطوا حتــى 
انتخابات أكتوبر تشــرين األول بلغ 
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وقالت أنييس يوم اجلمعة إن بإمكان 
موراليس العودة إلى بوليفيا ولكنه 
اتهامات  على  الرد  عليه  ســيتعني 
بالتالعــب في االنتخابــات وإنه لن 

يكون محصنا من التحقيق.
وقال موراليس امــس االول اجلمعة 
إنه ميكن إجــراء االنتخابات اجلديدة 

في بالده بدونــه ليزيل بذلك عقبة 
الختيار زعيم جديد.

حكومة  يبــدو  ما  علــى  وتوصلت 
بوليفيــا املؤقتة وبرملانيون من حزب 
موراليس إلى اتفاق إلجراء انتخابات 
رئاسية جديدة بعد االنتخابات التي 
اعتبرت على نطاق واسع أنها مزورة 

وأدت لسقوطه.
وقــال موراليــس لرويتــرز خــالل 
مقابلة في مكســيكو ســيتي » 
من أجــل الدميقراطية ،إذا لم يريدوا 
مشاركتي، فليس لدي مشكلة في 

عدم خوض االنتخابات اجلديدة.

تركيا تقول إنها اشترت 
منظمة إس400- من روسيا 
الستخدامها وليس تخزينها

ترامب يطالب طوكيو 
بثمانية مليارات دوالر إلبقاء 
القوات األمريكية في اليابان

بوليفيا تنحى باللوم على كوبيين في إثارة قالقل وتطرد الدبلوماسيين الفنزويليين

متابعةـ  الصباح الجديد:

قصف اجليش االسرائيلي امس 
الســبت مواقــع حلمــاس في 
غزة، بعدمــا بقيت احلركة التي 
احملاصر  القطاع  على  تســيطر 
فــي منأى عــن الضربــات في 
يؤكد  ما  األخيرة،  العنف  دوامة 

هشاشة اتفاق التهدئة.
أنه  االســرائيلي  اجليش  وأعلن 
غزة  قطــاع  في  ضربات  شــن 
بفضل  اعتراضه صاروخني  بعد 
منظومتــه الدفاعيــة »القبة 

احلديد«.
وفــي تغيير مهــم منذ مطلع 
اسرائيل  قالت  اجلاري،  األسبوع 
إنها قصفــت »مواقع حلماس« 

وليس حركة اجلهاد اإلسالمي.
وأوضح اجليش االســرائيلي في 
رســالة عبر تطبيق واتساب أن 
»صاروخــني اطلِقا مــن قطاع 
االسرائيلية  االراضي  باجتاه  غزة 
القبــة  نظــام  واعترضهمــا 
احلديد«. وأضاف أنه قصف على 

األثر »مواقع حلماس« في غزة.
مصادر  قالــت  جهتهــا  مــن 
الضربات  إّن  فلسطينية  أمنية 
االسرائيلية استهدفت موقعني 
حلماس في شمال القطاع حيث 
حتت  فلسطيني  مليونا  يعيش 

احلصار االسرائيلي.
وكالة  مــن  صحافيون  وأكــد 
الضربات  حــدوث  برس  فرانس 
االســرائيلية وحتدثــوا عــن رد 

عليها من القطاع.
وأطلــق اجليــش االســرائيلي 
سلســلة  املاضــي  الثالثــاء 
ضربــات اســتهدفت على حد 
قولــه، عناصر من حركة اجلهاد 
اإلســالمي في غزة متجنبا في 
الوقت نفســه ضــرب حماس 
اتفاق  أبرمت منذ أشــهر  التي 

تهدئة مع اسرائيل.
اجليش  باســم  الناطق  وقــال 
كونريكوس  دوناتان  االسرائيلي 

مّيزنــا بني  العمليــة  »خــالل 
اإلســالمي«،  واجلهاد  حمــاس 
موضحــا »أردنا إبقــاء حماس 

خارج املعارك«.
مــن جهتهــا، قــررت حماس 
يبدو عدم مســاندة  مــا  على 
حركة اجلهاد االسالمي حتى ال 
مع  أبرمته  تهدئة  اتفاق  تعرض 
اســرائيل بعد التفاوض بشأنه 
برعاية مصر وقطر، وينص على 
مباليني  شهرية  مساعدة  تقدمي 

الدوالرات.
اســتمرت  مواجهــات  وبعــد 
يومني واســفرت عن ســقوط 
34 قتيــال في قطــاع غزة ولم 
تســفر عن قتلى في اسرائيل 

التي استهدفت بـ450 صاروخا، 
اإلسالمي  اجلهاد  حركة  وافقت 
وقف  على  العبريــة  والدولــة 
إلطالق النــار دخل حيز التنفيذ 

صباح اخلميس.
لكــن وقف إطــالق النــار هذا 
يبقى هشا إذ إن الطيران احلربي 
االسرائيلي شّن غارات على غزة 
اجلمعة بعد إطالق صواريخ من 
القطاع بعد دخول التهدئة حيز 

التنفيذ.
 »ضحايا مدنيــون »لم يكونوا 

متوقعني« 
التهدئــة حيز  دخــول  قبيــل 
التنفيــذ صبــاح اخلميس، ادى 
قصف اســرائيلي إلــى مقتل 

أفــراد عائلة واحدة  ثمانية من 
في دير البلح بجنوب قطاع غزة.
وأســفرت الغــارة عــن مقتل 
الذي قالت  أبو ملحوس  رسمي 
القوات االسرائيلية إنه »قيادي« 
في حركة اجلهاد اإلسالمي، مع 
زوجتيه وخمســة أطفال. لكن 
احلركة نفــت ذلك موضحة أنه 

كان »محسوبا عليها«.
لكن اســرائيل اعترفت اجلمعة 
بــأن هذه الغــارة علــى عائلة 
إلى ســقوط  أدت  ابو ملحوس 
يكونوا  »لــم  مدنيني  ضحايــا 

متوقعني«.
وأكــد اجليش االســرائيلي في 
بيان تسلمت وكالة فرانس برس 

أمس  »ضرب  أنه  منه  نســخة 
اخلميس بنية حتتية عســكرية 
للجهــاد اإلســالمي فــي دير 
البلح«، لكنه قال إنه »حســب 
املعلومــات املتاحة للجيش في 
وقت الغارة، لم يكن من املتوقع 
أن يتعرض أي من املدنيني لألذى 

نتيجة لها«.
اجليــش  أن  البيــان  وأضــاف 
قــد  كان  الــذي  االســرائيلي 
اتهم حركة اجلهاد اإلســالمي 
بشــرية«  »دروع  باســتخدام 
للوقاية مــن الضربات، »يحقق 
فــي األذى الذي حلــق باملدنيني 

جراء الغارة«.
وقــال أحــد أقاربهــم عيد أبو 

ملحوس »هل هؤالء إرهابيون؟«. 
األوالد  »كان  عيــد  ويضيــف 
فــي املنزل وســقطت عليهم 
الصواريخ، إنهم أبرياء ولم يتبق 
لهم ســوى الذكريــات املؤملة 
التي ســتحتاج لوقت من أجل 

التعافي من آثارها«.
اســتمرت  التي  العنف  ودوامة 
من الثالثاء إلى اخلميس املاضي 
اســفرت عــن أكبــر حصيلة 
للقتلــى منــذ الصدامات بني 
جنود اسرائيليني وفلسطينيني 
التي ســقط فيها نحو ستني 
 2018 ايار  منتصــف  في  قتيال 
الواليات  ســفارة  افتتــاح  يوم 

املتحدة في القدس.

مليونا فلسطيني تحت الحصار االسرائيلي ..

إسرائيل تقصف مواقع لحماس في غزة
 بعد إطالق صواريخ من القطاع

قالت مصادر أمنية 
فلسطينية إّن 

الضربات االسرائيلية 
استهدفت موقعين 
لحماس في شمال 
القطاع حيث يعيش 

مليونا فلسطيني 
تحت الحصار 

االسرائيلي
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متابعة ـ الصباح الجديد :

تطفئ حركة السترات الصفراء نهاية 
األولى النطالق  الشمعة  األسبوع  هذا 
احتجاجاتها التي اجتاحت فرنسا ضد 
واالقتصادية  االجتماعية  السياســة 
األولى  الشــرارة  ونتجت  للحكومــة. 
للحركــة عــن فــرض ضريبــة على 
غيــر  احلركــة  وخرجــت  احملروقــات. 
املسبوقة من رحم املواقع االجتماعية 
بعيدا عن أي وصاية من أي جهة حزبية 
أو نقابية. واستطاعت بفعل قوتها أن 
تهز والية الرئيس إميانويل ماكرون، الذي 
كان مجبرا على طرح إصالحات جديدة 
املرحلة الصعبة من اجلزء  لتجاوز هذه 

األول من واليته.
مع نهاية األســبوع اجلــاري، يكون قد 
مر عام كامل على انطالق احتجاجات 
الســترات الصفراء في فرنســا، التي 
اســتطاعت أن حتشد في أول مظاهرة 
لها في 17 تشــرين الثانــي من العام 
املاضــي 282 ألف متظاهر، بالعاصمة 
باريــس والعديد من املدن الفرنســية، 
اســتجابة لدعــوات أطلقــت عبــر 
اإلنترنت، للتنديد باألوضاع االجتماعية 

الصعبة.
وأغلــق احملتجــون فــي أول يــوم من 
مظاهرات السترات الصفراء في باريس 
جادة الشانزليزيه، التي حتولت مع مرور 
الوقت إلى أحد معاقــل االحتجاجات 
كل أيام السبت، إلى أن منعت من قبل 
الســلطات في منتصف آذار 2019 إثر 

أعمال عنف ونهب شهدتها.

وكانت هذه احلركــة االحتجاجية غير 
بهذا  املظاهرات  تاريخ  في  املســبوقة 
البلد األوروبي، قد مت إطالقها والتعبئة 
االجتماعي  التواصــل  مواقع  عبر  لها 
بــدون أية وصاية مــن أي جهة حزبية 
أو نقابيــة، واختارت لباس الســترات 
الصفــراء، املســتخدمة مــن قبــل 
الســائقني في حال تعرض سياراتهم 

ألي عطل على الطريق، كرمز لها.
حركة  ملظاهــرات  األولــى  الشــرارة 

السترات الصفراء
لم تكن احلكومة الفرنسية تتصور رد 
فعل بالزخم الذي شهدته احتجاجات 
إقرارها ضريبة  بعد  الصفراء  السترات 
حــول احملروقــات. وحتولــت املظاهرات 
مع مرور األســابيع إلى وسيلة لتعبير 
املواطنــني الفرنســيني عــن همــوم 
اجتماعية أخرى، بينهــا الرواتب، كما 
عزز صفــوف املتظاهريــن املتقاعدون 
أيضا، الذين يشتكي الكثير منهم من 
ضيق اليد بسبب قيمة املعاشات التي 

يحصلون عليها.
وبلغــت التعبئــة مســتويات كبرى، 
جسدتها املشاركة الواسعة واملكثفة 
وجتاوزات  فيها،  الفرنسيني  للمواطنني 
كذلك كمــا حصل في كانــون األول 
2018، إذ شهد قوس النصر، أحد الرموز 
التاريخيــة لفرنســا، عمليات تخريب 

أثارت صدمة كبرى في الداخل.
وبعد عام من خروجها إلى الوجود، لم 
تتمكن الســترات الصفراء من دخول 
احلياة السياســية من بابها الواســع. 
التي جرت  األوروبية  االنتخابــات  ففي 
في أيار، لم حتصد القائمتان املنبثقتان 
عن احلــراك ســوى%0,54 %0,01  من 

األصوات.
وال يخفي املراقبون أن حركة السترات 
الرئيس  واليــة  كثيرا  هــزت  الصفراء 
أنها لم تتواصل  إال  إميانويل ماكــرون، 
بنفــس الزخــم مع مــرور الشــهور. 
التحركات  تنفــك  لم  الربيــع،  فمنذ 
التراجع لتشهد في  الشــارع عن  في 

آالف  بضعة  حضور  األخيرة  أسابيعها 
مــن املتظاهرين فقط على املســتوى 

الوطني.
ماكــرون يغيــر منهجيــة إصالحات 

بضغط من السترات الصفراء
مع تراجــع زخم احلركة في الشــارع، 
يكون ماكرون قد جنح في جتاوز مرحلة 

صعبــة من واليتــه الرئاســية. ويقر 
الرئيس الفرنســي أن ظل هذه املرحلة 
سيكون حاضرا في حتركاته اإلصالحية 
املقبلة، خاصة وأنــه مقبل على اجلزء 
الثاني من عهدته الرئاسية، مبا يتطلب 
ذلك من »الطاقــة واحليوية« من أجل 
»تغييــر البالد« مع »املزيــد من الصبر 

واإلنصات«.
لم يكــن الرئيــس الفرنســي يتوقع 
أن هــذه االحتجاجات ستســتهدفه 
بلغته  الذي  وتفاجأ ملستوى  شخصيا. 
األول  ديسمبر/كانون  في  االحتجاجات 
2018. إذ كان يعتقــد أنــه »باإلمكان 
فــرض إصالحاته«، يقــول الباحث في 
العلوم السياســية جان غاريغ لوكالة 

األنباء الفرنسية.
وارتفاع حدة االحتجاجات فرضت على 
ماكرون التقاطه كرسالة من مواطنيه 
لتغييــر منهجية اإلصالحــات، حيث 
يقول غرايــغ أن تلك األزمــة »جعلته 
يــدرك أن العدائية التــي عبرت عنها 
غالبية الفرنسيني تفرض عليه منهجا 
آخــر«، يرتكز على »البحــث عن احلوار 
مع املواطنــني ولكن أيضا مع الهيئات 
الوســيطة«. وجاء ما عــرف بـ«احلوار 
الوطنــي« الــذي أطلقتــه احلكومة 
الفرنســية في كافة أنحاء البالد بني 
كانون األول آذار، ليجسد النهج اجلديد 
للرئاسة الفرنسية في مقاربة امللفات 
الشائكة، التي هزت الشارع الفرنسي. 
وإن كانت فئة واســعة من الفرنسيني 
تشــكك في فعالية هذه املقاربة في 

إنهاء املعضالت االجتماعية.
ويــرى فريديريك دابي، وهــو نائب مدير 
املعهد الفرنسي لدراسات الرأي العام، 
أن مبلغ 17 مليار يورو من املســاعدات 
عنه  أعلن  الــذي  الضرائــب،  وخفض 
توتر  بتهدئة  الفرنسي، سمح  الرئيس 
عالقــة ماكرون مــع مواطنيه. ويبقى 
ذلك مؤقتــا، ألن احلركة لم تنته كليا، 
وحتــاول من جديد العودة إلى الشــارع 
بقــوة. هــل تعــود حركة الســترات 

الصفراء للشارع بقوة؟
احلكومــة  مســاعي  مــن  بالرغــم 
لــم  احلركــة،  الحتــواء  الفرنســية 
تنجــح في ذلك بشــكل كلي، والتزال 
الصفراء حاضرة في مشهد  السترات 
بريســكيليا  وتعتبــر  االحتجاجــات. 
لودوســكي، وهي واحــدة من ملهمي 
هذه احلركــة االحتجاجية، في تصريح 
لوكالة األنباء الفرنســية أن »املدهش 

هي أنها ال تزال قائمة«.
وال يخفي املتحدث باســم الســترات 
في  بولو  فرانســوا  احملامــي  الصفراء 
مدينة روان شمال غرب البالد أن خوف 
البعض من الفرنسيني من التعرض إلى 
إصابات نتيجة العنف، الذي شــهدته 
مظاهرات، يجعلهــم يفضلون البقاء 
في بيوتهم. فبالنسبة له: »الكثير من 
الناس اليوم ال يجــرؤون على التظاهر 
خشــية فقدان عني أو يــد أو التعرض 

للغاز املسيل للدموع«.
وأصيــب  2500 متظاهر و1800 عنصر 
مــن القــوى األمنية فــي املظاهرات. 
التــي  الكــرات  قاذفــة  وشــكلت 
اســتخدمتها الشــرطة فــي تفريق 
األمني«  »للعنــف  رمزا  املتظاهريــن، 
خالل املظاهرات. وكثيرا ما نددت حركة 
القاذفات،  الســترات الصفراء بهــذه 

فيما رفض القضاء منع استخدامها.
ويعتبــر الباحث في املعهــد الوطني 
الفرنسي لألبحاث العلمية لوران جان-
بيــار أن إعالن نهاية احلراك باالســتناد 
املشــاركني«  إلــى »معيار عدد  فقط 
خطأ. ويقــول »ثمة بال شــك تراجع ، 
غير أن أثر حركة مــا يتجاوز دوما فترة 

احلشد«.

تقرير

هل تستعيد السترات الصفر زخمها بعد مرور عام على انطالقتها؟
نتجت الشرارة األولى للحركة عن فرض ضريبة على المحروقات
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

كشــف وزير الطاقة الروسي، ألكسندر 
نوفاك، عــن العائدات املالية التي جلبها 
اتفــاق »أوبك+« للميزانية الروســية، إذ 
ارتفاع أسعار النفط  أسهم االتفاق في 

في األسواق العاملية.
وقال الوزير الروســي في مقال نشر في 
مجلة »سياســة الطاقــة«، إن االتفاق 
حقق عائدات للميزانية الروســية تقدر 
بنحو 6 تريليونات روبــل )نحو 94 مليار 
دوالر(، منــذ البدء بتطبيقــه في بداية 

العام 2017.
وعن العام اجلاري، أشار إلى أن االتفاق عاد 
على امليزانيــة بنحو تريليوني روبل )زهاء 
31 مليار دوالر(، مشــيرا إلــى أن إيرادات 
شــركات الطاقــة العاملة فــي قطاع 

النفط والغاز زادت أيضا.
وأكــد نوفاك أن قيود اإلنتــاج املفروضة 
في إطــار اتفاق »أوبك+« ليســت دائمة 
وستطبقها روسيا في حال عدم تعارض 

ذلك مع مصاحلها، وخاصة في الســوق 
العاملية.

و«أوبك+« عبارة عن اتفاق يضم مجموعة 
»أوبك+« وخارجها،  منتجني من منظمة 
بقيادة روسيا والسعودية، وينص االتفاق 
على خفــض اإلنتاج بواقــع 1.2 مليون 
برميل يوميــا من مســتوى اإلنتاج في 

تشرين األول 2018.
التخفيضات حتى  وسيســتمر تطبيق 
آذار 2020، وقبــل هذا الوقت، يتعني على 
الــدول املشــاركة في القــرار إما متديد 
التخفيضات لفترة أخرى أو تعميقها أو 
البدء في زيادة إنتاج النفط، ويتخذ قرار 
»أوبك+« بناء على معطيات السوق عقب 

تقييم العرض والطلب.
على مســتوى أســعار النفــط عاملياً، 
ارتفعت العقــود اآلجلة للخام مبا يقرب 
مــن اثنني باملئــة، إذ عــززت تصريحات 
ملســؤول أميركي كبير التفــاؤل حيال 
اتفاق جتــارة أميركي صيني، لكن اخملاوف 

من ارتفاع إمدادات اخلام تكبح األسعار.
وارتفــع خام برنت 1.02 دوالر أي ما يعادل 

1.6 باملئة ليتحدد ســعر التسوية عند 
63.30 دوالر للبرميل، فــي حني زاد اخلام 
األميركي غرب تكســاس الوســيط 95 
سنتا أي ما يعادل 1.7 باملئة ليغلق على 

57.72 دوالر للبرميل.
وســجل اخلامان ثاني مكسب أسبوعي 
لهما علــى التوالي. وصعــد برنت 1.3 
باملئة وربح غرب تكســاس الوسيط 0.8 

باملئة.
وقال وزير التجــارة األميركي ويلبور روس 
في مقابلة على شبكة فوكس بيزنس إن 
هناك احتمالية مرتفعة للغاية لتوصل 
الواليات املتحدة إلــى اتفاق نهائي على 

املرحلة واحد من اتفاق جتارة مع الصني.
وقال روس: ”نحن اآلن في طور التفاصيل 

النهائية“.
وأثر تقرير شــهري من وكالــة الطاقة 
الدولية سلبا على األســعار، إذ أشارت 
تقديرات الوكالة إلى أن منو املعروض من 
خارج أوبك سيقفز إلى 2.3 مليون برميل 
يوميا العام املقبل مقارنة مع 1.8 مليون 
برميل يوميا فــي 2019، وعزت ذلك إلى 

إنتاج الواليات املتحدة والبرازيل والنرويج 
وجيانا.

وكان أمــني عام أوبك محمــد باركيندو 
رســم صورة أكثر تفاؤال في وقت سابق 
من األســبوع اجلاري، إذ قــال إن منو إنتاج 
الواليــات املتحدة املنافســة للمنظمة 
سيتباطأ في 2020، بالرغم من أن تقريرا 
للمنظمة قال إن الطلب على نفط أوبك 

من املتوقع أن يتراجع.
إن الطلب علــى نفطها  أوبــك  وقالت 
ســيبلغ فــي املتوســط 29.58 مليون 
برميــل يوميا في العــام املقبل، مبا يقل 
1.12 مليون برميل يوميا عن مستواه في 
2019، مما يشير إلى فائض بنحو 70 ألف 

برميل يوميا في 2020.
ومن املتوقع أن تبحــث أوبك وحلفاؤها، 
التحالــف املعروف باســم أوبك+ الذي 
يخفض اإلمدادات منذ بداية العام اجلاري 
لدعــم األســعار، سياســة اإلنتاج في 
والسادس  اخلامس  يومي  بفيينا  اجتماع 
من كانون األول. ويستمر اتفاق التحالف 

احلالي بشأن اإلنتاج حتى آذار.

تقـرير

روسيا تجني 94 مليار دوالر من اتفاق »أوبك+«
أسعار النفط تصعد %2 برغم المخاوف من زيادة اإلمدادات

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت حصيلة إيرادات السياحة في مصر 
خالل العام املالي املاضي إلى 12.5 مليار دوالر، 
مقارنة بـ 9.8 مليــار دوالر خالل العام املالي 

2017/ 2018 ، أي مبعدل منو نسبته 28.2%.
وقالت وزارة املالية املصرية أمس السبت في 
بيان لها إن ملحق نشــرة االكتتاب املدرجة 
ببورصة لوكســمبورغ، اخلاصة بالســندات 
الدوليــة املقومــة بعملة الــدوالر، الصادر 
بتاريخ 11 تشــرين الثاني احلالي، تضمن في 
جدول اإلحصائيات مقارنة حصيلة اإليرادات 
 2018 /2017 الســياحية خالل العام املالي 

بالعام املالي 2018/ 2019.
وأضــاف البيان أنه لم جتري اإلشــارة إلى أن 
املاضي تتعلق بتســعة  املالي  العام  بيانات 
والثاني والثالث«  أشــهر فقط »الربع األول 
وليس العام املالي كامال، مما أظهر تراجعا في 
اإليرادات السياحية، عكس الواقع الذي أكد 

زيادتها مبعدل منو 28.2%.
وأوضح بيان الــوزارة، أن املعلومــات الواردة 
بأنشــطة الســياحة لم تكن كاملة نظرا 
لعدم توفــر البيانات الكاملــة للعام املالي 
2018/ 2019، وقــت إعــداد ملحق نشــرة 

االكتتاب املدرجة ببورصة لوكسمبورغ.
وأشــار أن الــوزارة حترص على نشــر األرقام 
املالية واالقتصادية بشــفافية ودقة، وحترص 
أيضــا على إبــراز نتائج اجلهود امللموســة 
للنهــوض بقطاع الســياحة، باعتباره أحد 
أعمدة االقتصاد القومي التي تُســهم في 

زيادة معدل النمو وتوفير فرص العمل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بدأت الســلطات اإليرانية تقنــني توزيع البنزين 
ورفعت أســعاره، األمر الــذي أدى إلى اصطفاف 
طوابير طويلة لسيارات املواطنني أمام محطات 

الوقود.
وبررت احلكومة االجراء بحاجتها لسيولة نقدية 
لتغطية االحتياجات العاجلة لـ18 مليون أسرة 
فقيرة، وتأمني املساعدات املستمرة ألكثر من 60 

مليون إيراني.
وقال التلفزيون الرســمي في إيران، إن سعر ليتر 
البنزين العادي ســيرتفع إلى 15 ألف ريال )12.7 
سنت أميركي( بعدما كان في حدود عشرة آالف 

ريال.
وجرى حتديد احلصة الشــهرية للسيارة اخلاصة 
عند 60 ليترا في الشــهر، وســيبلغ ســعر أي 
مشــتريات إضافية 30 ألف ريال لليتر، على وفق 

ما نقلت »رويترز«.
وعلــى ما يبدو فــإن هذه اخلطوة جــاءت مبثابة 
تطبيق مباشــر لدعوة الرئيس روحاني، الثالثاء 
املاضــي، إلى زيــادة الضرائب على الشــركات 
واملواطنــني، لتعويض العجــز الناجم عن حظر 

صادرات النفط اإليراني.
ومع ارتفاع أســعار البنزين داخل إيــران، يتوقع 
مراقبــون ارتفاعا حادا ألســعار النقــل واملواد 
الغذائية، وهو ما سيســهم بــدوره، في تدهور 
األوضاع املعيشية، لشــعب ال يتجاوز متسوط 

دخله نحو مائتي دوالر أميركي. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهرت بيانات مــن وزارة املالية التركية عجزا 
في امليزانية قــدره 14.9 مليار ليرة )2.58 مليار 

دوالر( في شهر تشرين الثاني املاضي.
وقالت الوزارة التركيــة إن العجز األولي، الذي 
يســتثني مدفوعــات فوائد الديــون، بلغ في 

الشهر املذكور 8.1 مليار ليرة.
وبلغ عجز امليزانية 100.7 مليار ليرة في األشهر 
العشــرة األولى مــن العام اجلاري، بحســب 
البيانات، مقارنة مع 62.1 مليار ليرة في الفترة 

ذاتها من العام املاضي.
وفي برنامجها االقتصادي املمتد لثالث سنوات، 
تقدر أنقــرة العجز بنحــو 125 مليار ليرة في 

العام 2019 بأكمله.

12.5 مليار دوالر إيرادات 
السياحة في مصر

إيران ترفع أسعار 
البنزين

2.6 مليار دوالر عجز 
الميزانية التركية

بغداد - الصباح الجديد:

أعلنت دائرة البيطرة دخول مرض 
فيروسي يصيب االسماك مرحلة 
الوبــاء بعــد ظهور بــؤر جديدة 
احملافظات  مــن  عدد  في  للمرض 
وزارة  منعت  حــني  في  العراقية، 
الزراعة استيراد محاصيل قد يؤثر 

ذلك على اسعارها محلياً.
البيطرة  دائــرة  وقال مديــر عام 
صــالح فاضــل عباس فــي بيان 
صحافي، ان دائرتــه تلقت تقارير 
لعينات  الفحوصــات  نتائج  عن 
من االسماك النافقة في عدد من 
احملافظات أظهرت حدوث إصابات 
مبــرض )كــوي هيربــس فيروس 
KHV(«، مشــيرا الى انه استناداً 
الى املادة 15 من الفصل اخلامس 
مــن قانــون الصحــة احليوانية 
رقم 32 لســنة 2013 الذي يلزم 
البيطرية  الصحيــة  الســلطة 
)متمثلًة بدائرة البيطرة( باإلعالن 
عن املناطق املوبــوءة باملرض فإن 
دائــرة البيطرة تعلــن عن مرض 
كمرض  فيــروس  هيربس  كــوي 

وبائي.
وأضاف البيــان ان »البؤر اجلديدة 
املرض ظهرت في محافظات  من 
كربالء وبغــداد واألنبار والديوانية 
وواسط إضافًة ألى محافظة بابل 

التي ظهرت بها األصابة اوالً«.
وشــدد البيــان علــى ان الدائرة 
قامت بجميــع اإلجراءات الالزمة 
للحــد من تفاقم ظاهــرة نفوق 
اإلصابات  حدوث  قبل  االســماك 
اإلجراءات  عممــت  وقد  وبعدها، 
على  اتخذتها  التــي  والتوصيات 
البيطرية  املستشــفيات  جميع 
في جميــع احملافظات )عدا اقليم 
اإلجراءات  هذه  ومن  كردســتان(، 
املتخــذة الشــروع بالعمل على 
لقاح  بانتــاج  اخلــاص  البحــث 
ضــد املرض، وكذلــك نصب اربع 
مصــدات مطاطيــة علــى نهر 
الفــرات لغــرض إيقــاف انتقال 
االســماك النافقة عبــر مجرى 

النهر وانتشــالها وطمرها ضمن 
الضوابــط الصحيــة، كمــا مت 
توزيع املعقمــات )الفركون( على 
احملافظات التــي أظهرت إصابات 
 ،KHV مبرض كوي هيربس فيروس
والتعاقــد علــى شــراء كميات 
لغرض  املعقمــات  مــن  جديده 
السيطرة  إجراءات  في  االستمرار 

واالحتواء للمرض.
ومن اجلديــر بالذكر ان هذا املرض 
الــى هــالكات في  يــؤدي  الذي 
االســماك غير قابل لالنتقال الى 

اإلنسان.
واختتــم البيــان تأكيــده على 

اســتمرار الدائرة بتقدمي اخلدمات 
ملشــاريع تربيــة االســماك عبر 
واملستوصفات  مستشــفياتها 
احملافظات  التابعة لها في جميع 
املســتمرة  املتابعــة  وكذلــك 
آلخر املســتجدات بشــأن املرض 
عبــر التقارير الوبائيــة اليومية 
املرســلة الى قسم الوبائيات في 
الدائــرة وكذلك متابعــة نتائج 
الفحوصات للعينات املرسلة الى 
اخملتبر البيطري املركزي في بغداد.

في الســياق، أعلنت وزارة الزراعة 
عشر  لســبعة  الذاتي  االكتفاء 

محصوالً نباتياً لوفرتها محلياً.

وقــال الناطــق الرســمي للوزارة 
تلتق  بيــان  فــي  النابف  حميــد 
»الصبــاح اجلديد« نســخة منه، 
أن »الــوزارة ونتيجــة للدعم الذي 
قدمته للفالحني واملزارعني ســواء 
كان باملســتلزمات الزراعيــة بذور 
حديثة  وتقانات  ومبيدات  واسمدة 
مــن جانب، وحمايــة املنتج احمللي 
والتخطيــط العلمــي الســليم 
من  الفالحني  مستحقات  وأعطاء 
قبل وزارة التجــارة من جانب اخر، 
فضــالً عن توفــر احلصــة املائية، 
الفالحني  تشــجيع  في  أسهمت 
الزراعي كماً  زيــادة االنتــاج  على 

ونوعاً والتي افضت نتائجه بتوفير 
العام،  طــوال  زراعياً  ١٧ محصوالً 
وهــذا الول مرة يحدث نتيجة عدم 

فتح االستيراد وحمايتها محلياً«.
وبــني ان هــذه احملاصيــل »هــي 
والبطاطــا  واخليــار  )الطماطــة 
والباذجنــان واللهانــة والقرنابيط 
واجلزر والنبق واخلس والذرة الصفراء 
والتمــر والرقي والبطيــخ والثوم 
والبصل االخضر والشجر والرمان(، 
احلنطة  الــى محصولــي  اضافة 
املنتجات  عــن  فضالً  والشــعير، 
احليوانية من )بيض املائدة والدجاج 
العام  يعد هذا  وبذلك  واالسماك(، 

٢٠١٩ عامــاً حافالً بزيــادة االنتاج 
الزراعي كماً ونوعاً وبأمتياز«.

وأوضح أن »سياســة الــوزارة هي 
جانب  مــن  احمللي  املنتــج  حماية 
وحمايــة املســتهلك مــن جانب 
آخر من خــالل تطبيــق الروزنامة 
الزراعية، فضالً عن البيانات الواردة 
مــن مديريات الزراعــة والتي تبني 
مدى وفرة أوشــحة املنتج الزراعي 
احمللي«، داعياً هيئة املنافذ احلدودية 
ودائــرة اجلرمية املنظمــة واجلهات 
تشــديد  الى  الصحية  الرقابيــة 
االجراءات من أجــل حماية املنتج 

الزراعي احمللي.

مرض وبائي يصيب األسماك في محافظات البالد
»الزراعة« تتخذ اجراءات قد ترفع سعر محاصيل زراعية منتجة محليًا

استنادًا الى المادة 15 
من الفصل الخامس 
من قانون الصحة 
الحيوانية رقم 32 
لسنة 2013 الذي 
يلزم السلطة الصحية 
البيطرية )متمثلًة 
بدائرة البيطرة( 
باإلعالن عن المناطق 
الموبوءة بالمرض فإن 
دائرة البيطرة تعلن عن 
مرض كوي هيربس 
فيروس كمرض وبائي

مرض وبائي يصيب األسماك

بغداد ـ الصباح الجديد:
عراقي،  رســمي  مصــدر  أكد 
وافقت  العراقية  احلكومــة  أن 
على تســريع التعاقد مع األردن 
الكهربائية  الطاقة  الســتيراد 
عقد  مبوجــب  النقص،  وســد 
العراقي  األردني-  الربط  لتنفيذ 
بالطاقــة  العــراق  لتغذيــة 
الشــبكة  مــن  الكهربائيــة 
األردنية بطول خط تقريبي يبلغ 
300 كيلــو مترا تقــدر كلفته 

بنحو 140 مليون دوالر.
»بترا«،  لوكالــة  املصــدر  وقال 
مبوجــب ذلك ستســتورد وزارة 
الكهربائية  الطاقــة  الكهرباء 
من األردن لسد النقص احلاصل 

الذي يحاول العراق توفيره.
من جانبها، أكدت وزيرة الطاقة 
والثروة املعدنيــة األردنية هالة 
الكهربائي  الربط  أهمية  زواتي، 
العراق في إطــار منظومة  مع 
الربــط الكهربائــي العربي، مبا 

يعزز العالقات التجارية ويحقق 
التكامل الطاقي.

وقالت زواتي، إن »من شأن هذه 
املشاريع تعزيز الربط الكهربائي 
العربي في إطار التطلع لسوق 
عربية مشــتركة تســهم في 
حتقيق التكامل العربي وخدمة 

الشعوب العربية«.
مشاريع  أهمية  الوزيرة،  وأكدت 
خفض  في  الكهربائــي  الربط 
الكلف وتشــكيل شبكة أمان 

جلميع الدول املشاركة.
تعقيبا  زواتي،  تصريحات  جاءت 
على قــرار احلكومــة العراقية 
التعاقد  »تسريع  على  املوافقة 
الطاقة  الســتيراد  األردن  مــع 

الكهربائية«.
وأشادت زواتي، بعالقات التعاون 
في مجال الطاقــة مع العراق، 
وبخاصــة بعد أن عــاد تصدير 
الصهاريج  العراقي عبر  النفط 

لألردن في أيلول 2019.

وأعربت عــن أملها بأن يبدأ في 
القريب تنفيذ شبكة الربط مع 
واســتكمال  العراق،  جمهورية 
إجــراءات مــد أنبــوب تصدير 
العقبة  ميناء  عبر  العراق  نفط 
وتنفيذ باقي مشــاريع التعاون 

الطاقي بني البلدين.
وكان األردن والعــراق اتفقا في 
متوز املاضي علــى برنامج زمني 
العراقي  األردني-  الربط  لتنفيذ 
بالطاقــة  العــراق  لتغذيــة 

الشــبكة  مــن  الكهربائيــة 
األردنيــة في نهايــة عام 2021 
 300 يبلغ  تقريبــي  بطول خط 
كيلو مترا تقــدر كلفته بنحو 

140 مليون دوالر.
أقــر  الــوزراء  مجلــس  وكان 
اخيــرا توصية اجمللــس الوزاري 
للطاقــة باملوافقــة على قيام 
وزارة الكهرباء بالتعاقد بشــأن 
مشــروع الربــط الكهربائــي 

العراقي – األردني.

متابعةـ  الصباح الجديد:
الرئيســة  املؤشــرات  أغلقت 
لوول ســتريت عند مستويات 
قياســية مدفوعــة بتفــاؤل 
إزاء احتمــال تهدئــة  جديــد 
الواليات  بني  التجارية  التوترات 
ومكاســب  والصني  املتحــدة 
كبيرة ألسهم شركات الرعاية 

الصحية.
جونــز  داو  املؤشــر  وصعــد 
221.71 نقطة أي ما  الصناعي 
يعادل 0.8 باملئة إلى 28003.67 

ستاندرد  املؤشر  وارتفع  نقطة. 
آنــد بــورز 500 مبقــدار 23.72 
نقطــة أي ما يعادل 0.77 باملئة 

إلى 3120.35 نقطة.
وأضاف املؤشــر ناسداك اجملمع 
61.81 نقطة أي ما يعادل 0.73 

باملئة إلى 8540.83 نقطة.
الى ذلك، أظهرت وثائق اطلعت 
عليهــا رويترز أن ســتاندرد آند 
بورز داو جونز وفوتســي راسل 
أبلغتا عمالء  األسواق  ملؤشرات 
هذا األسبوع أنهما قد تسرعان 

إلى  الســعودية  أرامكو  بضم 
كانون  بنهايــة  مؤشــراتهما 

األول.
كما من احملتمل أن تسرع إم.إس.

ســي.آي، أكبر شركة ملؤشرات 
األسواق في العالم والتي يجري 
تُســتخدم كمؤشر  أو  تتبعها 
من جانب صناديق متتلك أصوال 
أنحاء  في  الدوالرات  بتريليونات 
العالم، ضم الشركات املُدرجة 
عن  امتنعت  لكنهــا  حديثــا 

التعقيب بشأن أرامكو.

ومــن املقرر أن تدشــن أرامكو 
للدولة،  اململوكة  الســعودية 
أكثــر الشــركات ربحيــة في 
بيع أسهم في  العالم، عملية 
الثاني، بهدف جمع  17 تشرين 
ما يتراوح بني 20 و40 مليار دوالر 
في طرح عــام أولي محلي في 

أوائل كانون األول.
وبينما من املقرر بيع جزء كبير 
من الطرح للمستثمرين األفراد، 
فإن توقيت ضم الشــركة إلى 
مؤشــرات عاملية واحلصة التي 

على  ســيؤثران  بها  ستمثلها 
طلب شراء األسهم من مديري 
األموال في اخلارج، على األخص 
أن الســعودية  حاليا في ضوء 
حصلت على تصنيف ”ســوق 

ناشئة“.
وبدأت فوتسي راسل وستاندرد 
آند بورز داو جونز في ضم أسهم 
ســعودية إلــى مؤشــراتهما 
لألسواق الناشئة في آذار، بينما 
أضافت إم.إس.ســي.آي بورصة 
الســعودية، وهــي األكبر في 

املنطقة، إلى مؤشرها لألسواق 
بوزن  املاضي  آب  في  الناشــئة 

قدره 2.8 باملئة.
وفــي إيجــاز للعمــالء، قالت 
ســتاندرد آند بورز داو جونز إنها 
ســتعتبر أرامكو الســعودية 
كبيرة مبا يكفي لتسريع ضمها 
إلــى مؤشــراتها القياســية 
العاملية، استنادا إلى احلد األدنى 
لرأسمال الســوقي املعدل في 
ضوء التداول احلر عند ما ال يقل 

عن ملياري دوالر.

العراق يسّرع االجراءات الستيراد الطاقة من األردن

آمال التجارة تدفع وول ستريت إلى مستويات قياسية

خطوة تعزز مشروع الربط الكهربائي العربي
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ثقافة دراسة

ترجمات

اصدارمتابعات

وميوت. تتردد في نهاية املســرحية مقولة: 
»هذا العقل الفخــور قد أُنهك«. ويصيب 
اإلنهاك العقــل الفخور، ليس في صراعه 
مــع »خداعــات« العالم فقــط، بل وفي 
صراعه مع نفسه جاهداً، عبر »فخره«، في 

إظهار الكذب كحقيقة.
عام 1839، يؤلف ليرمنتوف قصيدًة أُخرى: 
»املبتدئون«، تتمّيز بوصــٍف رائع لطبيعة 
جبــال القوقــاز، وبتحوٍل دقيــق للحالة 
النفسية لصبيٍّ في اخلامسة عشرة من 
العمر، كان يحاول مغادرة الدير في محاولٍة 
للبحث عن طريــٍق يوصله إلى منزله. في 
اندفاٍع حماسيٍّ صوب  »املبتدئون« هنالك 
املثالي واجلمال، الذي لم تهينه بعد الدناءة 
البشــرية، مما يجعل الروح متنامية القّوة، 

ترى فيه »مقّدساً«.
يحاول ليرمنتوف، مبنهجيٍة، وعبر أساليب 
متنوعٍة، التغلب على براغماتية وفســاد 
العالم الــذي عاصره عبر أنــواٍع غنائية. 
وكانــت قصيدته »مــوت شــاعٍر«، التي 
عّرضته للعار، وكانت السبب في نقله إلى 
منطقة القوقــاز، متخمًة بنبرٍة متفّجرة، 
وبقوة اإلنكار لـ«جالدي« العبقرية البشرية. 
وفي الوقت نفسه، لم حتتو القصيدة على 
أدنى تلميٍح إلى »الســخط« من النظام 
السياسي السائد في البالد. فهو ال يدعو 
إلى »الثورة«، كما أّكد الوشاة واخملبرون، إّنا 
إلى »حكــم اهلل«، من »يحاول ليرمنتوف، 
التغلب  متنوعٍة،  أساليب  وعبر  مبنهجيٍة، 
على براغماتية وفساد العالم الذي عاصره 
عبر أنواٍع غنائية«أجل التخّلص من »رعاة 
الفجــور«. ويصم الشــاعر بالعار: أولئك 
الذين يفدون إلى روسيا »لتصّيد السعادة 
وكبار املوظفــن«، ومن يحتقر »بالد اللغة 
الغريبــة وتقاليدها«، ومن يبغض شــرف 
روسيا، وكّل »احلشد اجلشع« الذي يتدافع 
حول العرش ليحوز بــأي ثمٍن، مبا في ذلك 

االفتراء والتشهير واخليانة، على املكاسب 
بالطبــع، لم حتظ حماســة  الدنيويــة. 
األشعار املفعمة بالوطنية بإعجاب طبقة 

األرستقراطين العليا.
بعد عــام، توّصل الشــاعر إلــى نتيجٍة 
مفادها أن ال شيء أبداً يخيف أولئك الذين 
يعبدون »رنن الذهب«. لم يدرك أحٌد قبل 
ليرمنتوف العواقب الوخيمة لهكذا واقٍع 
علــى الدولة. فهذا الوضع ال يشــّل إرادة 
الفرد وحده، بل يؤدي إلى شلٍل في عملية 

التطور التاريخي برمتها:
بحزٍن أنظر إلى جيلنا

فمستقبله إّما فارٌغ وإّما مظلم.

وفي الوقت نفسه،

أراه يشيخ باكراً بال حول،

حتت وطأة عبء املعرفة والشكوك...

بــرز أمام الشــاعر ســؤاٌل ملّح بشــأن 
موقفــه كفناٍن ومواطن. وقــد تبّن له أن 
البحث ليــس باألمر الســهل. فال ميكن 
أن يكــون هناك احتاٌد مــع مجتمٍع عرضة 
أصبح  باستمرار، مجتمٍع  واإلنكار  للشك 

»ألعوبة« ملشاعر ال تتغّير.
احتلت الطبيعة مكاناً واســعاً في حياة 
وشعر الشاعر. فهي لم تخفف فقط من 
معاناة ليرمنتوف، بل كانت تذكره باخللود، 
وكانت قــادرًة على تعزيز »حلم روٍح« حلٍو، 
تالشــت فيه للحظة تناقضــات العالم 
كّلها. بيد أّن الطبيعة لم تســتطع كّل 
شــيٍء للشــاعر، فلم تطْل فترة السالم 
في روحــه. كان اإلبداع والنســاء كّل ما 
تبقى لدى الشــاعر، حيث لم يجد فيهما 
يكن  لم  وبالطبع،  املطلوبــة.  الطمأنينة 
لذلــك أن يحدث، فقد عدَّ الشــاعر احلّب 
»احتاداً« بــن قلبن يســعيان إلى األعلى 
لتحقيق أهداٍف روحيــة ذات أهمية. وفي 
الوقت نفســه، فإّن احليــاة الواقعية في 
مجتمــٍع ال »يكرهون« فيه فحســب، بل 
ويحبــون »بالصدفــة«، دون أّي قناعــات 
أخالقية، مبددين بال رحمــة آماالً وهمية 
يعيشــون فيهــا، مما عّمق عــدم تصديق 
الشــاعر إمكانية بلوغ السعادة في احلّب. 
وتبلغ عدم الثقة مداها في قصيدته »كّل 

شيٍء مملٌّ وحزين«، التي كتبها عام 1840.
ومنذ تلك اللحظة، حــدث تغيير حاّد في 
إبداع ليرمنتوف استمر عاماً ونصف العام. 
وكان جوهر التغّير انفصاالً تاّماً عن العالم، 
واالنطواء على الذات بحثاً عن طرٍق فعالة 
للخالص الروحــي. بطبيعة احلال، فإّن روح 
الشــاعر املنهكة متاماً واملفتتة بدرجٍة ما 
)واحلياة، عندما تنظر حولــك نظرًة باردة، 
تراها عبارة عن نكتٍة فارغة وغبّية( تدخل 
عالــم طفولته. فهنــاك يتفجر »حلمه« 
احلــّر بالتناغــم و«الوئام«، حيــث ال زيَف 
هناك، وحيث تتجّلى احلياة بكامل بهائها. 
ويحصل احللم علــى »تصريح إقامة«: إّنه 
الوطن، روســيا. وعلى دروبها، وفي قدرها 
يجــب البحث عــن التجّدد. هنــا يكتب 

الشاعر قصيدته الشهيرة »الوطن«.

جتلــت هذه الفكــرة املركزيــة، كبناٍء قد 
ُشــيِّد »باملقلــوب«، في روايــة »بطل من 
»بيتشورين« كطريٍد  عصرنا«، حيث ظهر 
من قبــل مجتمٍع يحتقــره، لم يجد فيه 
روحه،  كانت  والدنــاءة.  الالمباالة  ســوى 
التــي عّذبتهــا التناقضــات، تتــوق في 
الوقت نفســه إلى التجديد )»ألن يلوح... 
الشــراع املنتظر«(. ولكنَّ بيتشورين ليس 
الفلسفة  طالب  فبيتشورين،  ليرمنتوف. 
التجريدية وفق النمــوذج الغربّي، محروٌم 
من الشــعور بالوطــن، روســيا. البطل، 
منتزٌع من »الغصن العزيز الغالي«، غريبٌة 
عنه التقاليد احمللية، وال يعرف ماذا يفعل 
بنفسه: »ملاذا عشُت؟ ألّي غرٍض جئت إلى 
الدنيــا؟ وهل هنالك حقاً هــدٌف مقررٌ لي 
من األعلى... ولكنني لــم أدرك مهمتي«. 
وبحسب ليرمنتوف، فإّن البشر لن يدركوا 
هدف احلياة السامي احلقيقي، وهم فقط 
يعيشونها. لم تؤّثر قيم الشعب الروسي 
على البطل بيتشــورين، ولــم متتزج بها 
تصرفاته ومشــاعره. وعند العودة من بالد 
فارس، وهذا تفصيٌل مهّم: في إشــارٍة إلى 

الغربة! ميوت بيتشورين.

في العــام الذي أجُنز الشــاعر العمل في 
الروايــة، كتب »أغنية املهــد القوقازية«، 

التي كانت مبثابة

»عدَّ الشــاعر احلــّب »احتاداً« بــن قلبن 
يســعيان إلــى األعلى لتحقيــق أهداٍف 

روحية ذات أهمية«
تعليق ممّيز على الســؤال الــذي يطرحه 
بيتشورين على نفسه، والذي ميكن سحبه 
على كّل شخص يعيش بن الشعب، بغض 
النظر عن موقعه على السّلم االجتماعي. 
إّنهم يعيشــون، متاماً كشخصيات رواية 
»أغنيــة املهــد القوقازيــة«، ليخدمــوا 
موطنهم بطريقة نقّية صادقة، وإن كانت 
قاســية. ليس هنالك في األدب الروســي 
عمٌل فيه هذا القدر من االندماج العضوي 
واملهــارة الفنية، ُجمعت فيــه، بعيداً عن 
املواعظ، أسس  أو  التعليمية،  التوجيهات 
احلياة الروســية الرئيســة، ككياٍن واحد: 
الوطن، املنــزل احلبيب. في هــذا، ينبغي 
للمرء أن يرى أيضــاً ذروة ارتقاء ليرمنتوف 
نفسه روحياً، كشاعر. هذا االرتقاء الروحي 
تؤّكده أحدث أعمال الشاعر )»وحيداً أخرج 

إلى الطريق«(،«النبّي« و«الشيطان«.
ظهــر موضــوع الشــيطان فــي أعمال 
أشــعاره  فــي   1829 عــام  ليرمنتــوف 
»شــيطاني«، ثّم في الطبعــة األولى من 
قصيدة »الشــيطان«. كانت هذه الصورة 
تالحقــه كأّنها قــوة حّية حتــّدد حالته 
العقليــة وحتدد ســلوكه. وفــي أعماله 
املبكــرة حول هذا املوضــوع، كانت مبثابة 
»مانيفيســت« الشــّر. غيــر أّن ظهــور 
الشــيطان الذي ال يعرف املعاناة والتوبة، 
أصبح يقّل على صفحات مؤلفات الشاعر 
في شــبابه. وفي الوقت نفســه تقريباً، 
يولد شيطاٌن حزين، تواق. وهذا الشيطان 
بالتحديد، هو من سيمتلك السلطة على 
روح الشاعر الغنائية، ليس بقوة التدمير، 
بــل بقــوة التململ، بقوة الســعي نحو 

»صورة الكمال«.
لم تكن الشيطنة عند ليرمنتوف فلسفة 
الشّر، ولم يكن الشــيطان رمزاً لها. فهو 
ينوء حتت وطأة مهمته، »وقد أصابه الشّر 
بامللل«، ولذا يبحث الشــاعر عن التناغم، 

وعن احلّب حتى مع »سماء التصالح«:

أريد أن أُحّب

أريد أن أصّلي...

غير أّن روحه التي قتلها ســّم عدم اإلميان 
واإلنكار ال تســتطيع أن تولــد من جديد. 
وبتصويره الشــيطان شاعرياً، وجعله من 
روحية  بقوًى مضيئــة  الشــعور  املمكن 
التبرير  عالية، ال يطرح ليرمنتوف مسألة 
الكاملة لشياطينه. عالوًة على ذلك، فإّن 
مأســاة بيتشورين، الشــيطان، وأربينن، 
تتلخــص في أّنهــم يرزحون حتــت وطأة 
طاقاتهم املدّمــرة. يعكس هذا التناقض 
الشــيطنة، وهي ظاهرة اضطرارية  أزمة 
ظروف  بحكــم  األبطال  علــى  مفروضٌة 
منهم  واحٍد  فــكّل  املوضوعية.  وجودهم 
يخفي في ذاته قــوًى هائلة من أجل اخلير 
واإلبــداع، ولكنهــم كانــوا محكومــن 
بارتــكاب الشــرور. ولــم يبلــغ أبطــال 
وال  الرضا،  مرحلة  الشيطانين  ليرمنتوف 
السعادة، وحتى أّنهم لم يحظوا بالهدوء 
أصحاب  من  لألشــخاص  املتاح  البسيط 
الضمير النقــّي، ولم يتمكنوا من اإلفالت 
الذي  املنطق،  بالوحدة. هذا  من شعورهم 

فهمه ليرمنتوف: »الشّر يولِّد الشّر«.
في شــاعرية أعمال ليرمنتــوف األخيرة، 
يصبــح احلــّب مؤشــراً وشــرطاً لبلوغ 
االنســجام احلقيقي بن العالم واإلنسان. 
بيد أّن هذا ليس شعوراً حميمياً بقدر ما هو 
احلّب للخيــر، واحلقيقة، واهلل. وبالتحديد، 
، يصل ليرمنتوف إلى هذا  وبشــكٍل نهائيٍّ
احلــّب في قصيدتــه »وحيــداً، أخرج إلى 
الطريــق...«، التي كتبها قبل أســبوعن 

فقط من مصرعه في املبارزة.
)*( حركــة الديســمبرين: حركــة ثورية 
حتريرية قام بها األعيان، وتوجت بانتفاضة 
14 كانون األول/ ديســمبر عام 1825 التي 

قمعتها القيصرية بقسوة.

*ضفة ثالثة

نتاليا لوغينوفا
ترجمها عن الروسية: سمير رمان

 
غــادر ميخائيل ليرمنتوف احليــاة وملّا يبلغ 
27 عاماً، بعمــٍر بالكاد يبدأ عنده كثير من 
الكتاب طريقهم اإلبداعي. في وقٍت، جعل 
بوشكن«  وفاة  »في  الشــعري  منشــوره 
روســيا تقف على قدميها، كان ليرمنتوف 
قد كتب 300 مقطع شعري، و24 قصيدة، 
وخمس مســرحيات دراميــة، وروايتن لم 
يسعفه الوقت إلنهائهما. ميكننا فقط أن 
نتخّيل، ما الذي كان ينتظر األدب الروســي 
والعاملي لو قيَّض للشــاعر الفّذ أن يعيش 
حيــاًة مديدة، كتلك التي عاشــها عمالق 
األدب العاملي ليف تولســتوي! وباملناسبة، 
أعرب تولستوي عن شديد أسفه قائالً: »كم 
هو مؤسٌف أنه غادر باكراً لهذه الدرجة! يا 
للقوة التي ميتلكها هذا اإلنسان! وكم كان 

مبقدوره أن يفعل!«.
خالل حياته اجلامعية، غاص شاعر املستقبل 
في أعماق الفلسفة الكالسيكية، وخاّصًة 
األملانية. ولكّنه لم يرَ فيها مسألًة جتريدية، 
بل طريقة تفكير جعلت من وجهات نظره 
لتضع  متكامالً،  فكريــاً  برنامجاً  اجلمالية 
أمامه هدفاً عظيماً »تاج الطموحات، عند 
الضرورة«. هذه هي السمٌة الوطنية بعمق، 

التي يتمّيز بها الكاتب الروسي.
تكمن عبقريــة إنتاج ليرمنتوف في كونها 
تهدف إلى تطهير اإلنســان، الذي شّوهته 
أيضــاً الظــروف االجتماعية مــن التلوث 
األخالقي. كان تركيز ليرمنتوف منصّباً على 
حتليل نســبة اخلير والظالمية في اإلنسان، 
املثالية  والضعــف،  النبيلة  القــوة  درجة 
العليــا واالبتذال الدائــم، األمر الذي ظهر 

بجالٍء في »احلفلة التنكرّية«.
عادًة، يكون محتوى القصائد يرمي إلى نقد 
الوسط االرســتقراطي، إلى جانب شجب 
»الرجعيــة« التي يُزعم أنها انتشــرت في 
روسيا بعد سحق حركة »الديسمبرين«)*(. 
وبالفعــل، ورغــم أّن ليرمنتــوف ال يبدي 
حماســًة جتاه أخالقيات الدوائر العلمانية 
العليا، فإّن موضــوع الدراما الرئيس يبقى 
العيش  العيش، سواًء كان  مسألة كيفية 
والعمل،  بالفضيلة  والدتهم  بضميٍر، مبرراً 

أو 
»تكمــن عبقريــة إنتــاج ليرمنتــوف في 
كونها تهــدف إلى تطهير اإلنســان الذي 
شّوهته أيضاً الظروف االجتماعية والتلوث 
البشــرية  احلياة  أّن  األخالقي«باالفتــراض 
هي عبارة عن« لعبــٍة«، حيث ال يفوز فيها 
ســوى »القوّي«، الذي هو في الوقت نفسه 
»احملتال«، متجاهالً الشرف، ومظهراً بالتالي 
املغزى املأســاوي لوجود البشر على سطح 
األرض، في وقٍت يكون على خالٍف مع قوانن 
الكون، واملبــادئ األخالقيــة املمنوحة من 
األعلى. وباالنتقال إلــى موضوع »اللعبة«، 
واحدًة  ليرمنتوف  يثير  التنكرية«،  و«احلفلة 
من أكثر املواضيع االجتماعية - الفلسفية 
إحلاحــاً، ليس فقط في زمنــه، ولكن خالل 
العقود املقبلة، وصــوالً إلى زمننا املعاصر. 
بطــل املســرحية »آربينــن«، الــذي وثق 
 ، بفلســفة األنانية يتعرض النهيار حياتيٍّ

ما الذي نعرفه عن »ليرمنتوف الفيلسوف«؟ *

محمود عبد الغني

في األدب كما في الرســوم املتحركة متوء ألي 
ســبب،  تنام طوال اليوم، تخدش الكراســي 
وباقــي األثاث. تصطنع العبــوس أمام احللوى. 
تشتت كل شــيء وفي كل مكان. ورغم ذلك 
نحن نحبها. والُكّتــاب ال يزيغون عن القاعدة، 
وتاريخ األدب أظهر في عّدة مناســبات عالقة 
حب بن بعض كبــار األقالم وهذا احليوان الذي 

 Felis silvestris catus.يسميه العلماء
لكــن ما هي األســباب التي جعلــت الُكتاب 
يتعلقون بالقطط؟ منــذ بودلير وكوليت إلى 
بول ليوتار، مروراً بسيلن وباتريسيا هيغشميث 
وروبير دي الروش، ال ميكن أن نحصي األدباء الذين 
تأثرت أعمالهــم بوجود القطط. وهذا التأثر ال 
يقــف عند األدب فقط بل حتــى في حياتهم 
اليومية. وإذا كانــت هذه الظاهرة تطبع األدب 
الكالسيكي، فإننا نســّجل أيضاً وجود إنتاج 
غزيــر في أفالم الرســوم املتحّركــة، كما في 
كل ميادين النشــر. وال شــيء يستطيع منع 

حضورها.
لم تقم هــذه األعمال األدبيــة فقط بتخليد 
حيوان قريب من اإلنســان، بل أظهرت طيبته، 
ونفسيته، وأناقته، ووفاءه وأمانته؛ كما لو أنها 

»رفعــت أقدامها إلى اآللــة الكاتبة وخّطت 
كلماتها«، بحسب تعبير ألكسندر فيلون في 
العدد األخير من مجلة »لير« الفرنسية، التي 
خصصت محوراً لهذا املوضوع )عدد تشــرين 

األول/أكتوبر، 2019(.

ليوناردو دافنشي..
كل قّط هو حتفة أدبية

إن حّب القطط يشــكل سعادة قصوى لدى 
العديد من الناس، وفي كل األزمنة. وهذا احلّب 

عند الُكتــاب أنتج العديد من الصفحات في 
كل العالم، وفي كل اآلداب، وذلك في حالتيه 
األليفة واملتوحشة معاً. وجناح جتربة الكتابة 
عن هذا احليوان ال ميكــن حصرها في الئحة، 

ألنها كثيرة وغزيرة.
»كل قــّط هو حتفــة أدبية«- يقــول ليوناردو 
دافنتشــي.  وقد ذّكر فريدريــك فيتو الناس 
بهذا األمر حن صّنــف مؤلََّفه »قاموس حّب 
القطــط«، الذي أثبــت أن املوضــوع ال تنُفد 
أفــكاره وزوايا نظــره. وجمع هــذا األكادميي 

البارز منتخبات غزيرة مــن األقوال والكتابات 
الشــهيرة قيلت وُكتبت في حــّب القطط. 
وهكذا يحضر جان كوكتو في قوله »إذا كنت 
أفضل القطط عن الكالب فألن ال وجود لقّط 
شرطي«؛ ويحضر إرنست همنغواي من خالل 
قصيدته األولــى التي كتبها وهو في ســّن 
الثانية عشــرة بعد أن نفقت قطته »كرازي«، 
فدافع عــن »القط الذي ميتلك أمانة مطلقة، 
فاإلنســان يخفي مشــاعره لهذا السبب أو 

ذاك، أما القطط فال«.

قّط يتحّدث عن سيده الكاتب سيلني
هل القط حيوان؟ ال إطالقــًا، يجيبنا الكاتب 
الفرنســي سيلن، هذا السيد السعيد لقط 
ضخم )يزن ثمانية كغم( اسمه »بيبير«، كما 
جاء في كتاب »ســيلن وقطه بيبير« ملؤلفه 
فريدريك فيتو. ولذلك افتــرض أن »بيبير« لو 
أطلق العنان للسانه لقال الشيء الكثير عن 

سيده سيلن.
كان صاحب »ســفر في عمــق الليل« يرى أن 
قطه يجيب عن جميع األسئلة. يجيب سيلن 
وهو واثق مــن قدرة قطه هــذه على الفهم 
والتفاعل والتفكير في األســئلة. لقد رافقه 
من فرنســا إلى أملانيا، خــالل الهروب الكبير 
رفقة زوجته إلــى هامبورغ، برلــن، مودون... 
قبل أن تنتهــي حياته في حديقة بالضاحية؛ 
»تقولون دوماً إن القط هو مجرد جلد يغطي 
العظــام. ال، هو ليس كذلك على اإلطالق. إنه 
السحر نفســه. إنه الرقة في حالة متّوج. إنه 
يناقش إيجابيا، ويرّد على جميع األسئلة. اآلن 
هو يكلم نفســه فقط. يحاور نفسه داخلياً، 
مثلمــا أفعل أنا. كما أنه وحيد مثلي. اجلميل 
في »بيبير« هو جوالته، تســكعاته، الطريقة 

التي يتبعنا بها«.

حيوانات متفلسفة
كان شــارل بودلير من أفضل الشــعراء على 
مّر األزمنة، وفي ديوانه »أزهار الشــر« خّصص 

أبياتاً جيدة وعادلة عن أصدقائنا القطط.
لنذكــر هنــا بعض األبيــات مــن قصيدته 
»القطط«، التي نالت حّظاً كبيراً من التحليل 

والدرس.
»العشاق اخمللصون بشّدة والعارفون الصارمون

يحبون أيضاً، في فصلهم الناضج،
القطط القوية واللطيفة، كبرياء البيت.

مــن مثلهــم يتأثر بالبــرد ومثلهــم يطيل 
اجللوس«.

وقد قام صديق بودلير، تيوفيل غوتييه، بتقدمي 
ملخــص جّيد للرابطة بن الشــاعر ورفيقه 
احليوان املفضــل، »كان بودلير يحب القطط، 

ومثلها كان يحب العطور«.
وكتــب غوتييــه، صاحب الكتاب الشــهير 
»القبطان فراكاس«، ما يلــي: »القط حيوان 
بعاداته،  متعّلــق  هادئ،  منّظم،  فيلســوف، 
صديــق النظام والنظافــة، وال يضع محبته 
أينما اتفق، فهو يريــد أن يصبح صديقك إذا 
إذا كنت  كنت تستحقها، ويســحبها منك 

عبداً«.

* ضفة ثالثة

  
الثقافية،  االدباء  احتاد  تتواصل نشــاطات 
بيانات  عبــر  التحرير،  لشــباب  ودعمــه 
ضمنهــا دعواته للحفاظ على ســالمة 
املتظاهرين الســيما وهم ينادون ويؤكدون 
بأنها ســلمية، داعيا احلكومة الى تلبية 
مطالبهم، وســماعهم، ورفض أي تدخل 

خارجي يسيء لثورة أبناء العراق.
هذه املرة نقــل االحتاد نشــاطاته األدبية 
الى قلب ســاحة التحريــر وإقامة وقفة 
شــعرية شــارك بها عدد من الشــعراء 
بإلقاء قصائدهــم الداعمة للمتظاهرين 
واملتغنية بحب العراق، كما شارك الشاعر 

عمر الســراي والشاعر مروان عادل حمزة 
بغناء منولوجات من تأليفهم وتلحينهم، 
تغنــت بحب العــراق وأبنائــه االبطال، 
مبشــاركة جمع غفير من اجلماهير التي 

التحرير،  تظاهرات ســاحة  في  شاركت 
فكانت دافعا لهم لالستمرار حلن تنفيذ 
املطالب، وهتفــت اجلموع للعراق معلنة 

بذلك انتماءها احلقيقي للوطن.

«القطط في األدب«.. كل قّط تحفة أدبية *

"قدم بين حافتين" لمحمد فرحاتاتحاد االدباء ينقل نشاطاته في ساحة التحرير

يحاول ليرمنتوف، بمنهجيةٍ، وعبر 
أساليب متنوعةٍ، التغلب على 

براغماتية وفساد العالم الذي عاصره 
عبر أنواٍع غنائية. وكانت قصيدته 
»موت شاعٍر«، التي عرّضته للعار، 

وكانت السبب في نقله إلى منطقة 
القوقاز، متخمًة بنبرةٍ متفجّرة، 

وبقوة اإلنكار لـ«جالدي« العبقرية 
البشرية. وفي الوقت نفسه، لم 

تحتو القصيدة على أدنى تلميٍح إلى 
»السخط« من النظام السياسي 

السائد في البالد. فهو ال يدعو 
إلى »الثورة«، كما أّكد الوشاة 

والمخبرون
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عن دار موزاييك للدراســات والنشــر في 
إسطنبول صدرت حديثا مجموعة شعرية 
بعنوان "قدم بن حافتن" للشاعر محمد 

فرحات.
ضمــت اجملموعــة 92 قصيــدة، في 140 
صفحة مــن القطع املتوســط، وهي في 
أغلبهــا نصــوص متوســطة وقصيــرة 
اعتمدت علــى التكثيف واإليحاء وتوصيل 
الفكرة بسالســة ومــن دون إطالة؛ غلب 
عليها الشعر العمودي، وركزت على اجلانب 
املوضوعي في أطروحاتها، وما يشــغل بال 

املواطن العربي من حاالت تراجع وانكسار، 
وأيضاً كان للغزل والوجدانيات نصيب جيد 

في هذه اجملموعة.
مخطوط هذه اجملموعة كان قد حصل منذ 
شــهرين تقريباً على جائزة سعيد فياض 

الشعرية العربية لعام 2019 في لبنان.
محمد علــي فرحات: شــاعر لبناني من 
ضيعة عدشــيت القصير - جنوب لبنان؛ 
مواليد 1989؛ حاصل على إجازة في احلقوق؛ 
يتابع دراســته في األدب العربي؛ شــارك 
في العديــد من األمســيات واملهرجانات 
داخل وخارج لبنان، حاز على جائزة شــيخ 

الشهداء لبنان 2019.
حائز على املركز األول في املهرجان الرضوي 
الشــعري 2019، وعلــى املركــز األول في 
مسابقة ســعيد فياض لإلبداع الشعري 

.2019



تشارلز ثيبوت و ماثيو ليفيت*:

ملوجز السياســة الصادر من  ووفقاً 
قبــل »اجمللــس األوروبــي للعالقات 
اخلارجيــة« فــي 25 تشــرين األول/

2000 مقاتل  أكتوبر، هناك حوالــي 
أجنبي من بني حوالي 11000 محتجز 
في  اإلسالمية«  »الدولة  تنظيم  من 
املصدر  وأشار  شمال شرق ســوريا. 
نفســه إلى أن حوالي 200 من هؤالء 
املقاتلني فقط هم أوروبيني، لكنهم 
مــا زالوا يشــكلون تهديــداً كبيراً 
مــن حيث شــن هجمــات إرهابية 

مستقبلية في القارة.
ويأتــي غالبيــة املقاتلــني األجانب 
من دول عربية أخــرى، حيث تكافح 
املؤسســات احمللية للتعامل معهم 
دون دعم دولي. لننظر ]على ســبيل 
املثال[ إلى العدد الكبير من املقاتلني 
التونســيني؛ إن عودتهم إلى ديارهم 
إلى  أن تؤدي  بشــكل جماعي ميكن 
تكرار جتربة اجلزائــر قبل ثالثة عقود، 
عندما لعب احملاربون األفغان العائدون 
دوراً رئيســياً في احلــرب األهلية في 

البالد.
وبالفعل، بينمــا يدعو بعض اخلبراء 
إلى إعــادة احملتجزين إلــى أوطانهم 
اللوجســتية  العقبــات  أن  إاّل  األم، 
احملتملة  القانونية  القصــور  وأوجه 
من شــأنها أن تُعّقد هــذا االقتراح 
)على ســبيل املثــال، صعوبة جمع 
هناك  وليس  للمحاكمــة(.  األدلــة 
خيارٍ ســهل حملاكمة هؤالء املقاتلني، 
كما أن القضايا العملية األخرى هي 
عمالً قيد اإلجنــاز، مثل تطوير برامج 
إعــادة اإلدمــاج لألفــراد املتطرفني، 
والعنيفني في بعــض األحيان الذين 
قضــوا عقوبتهــم. باإلضافــة إلى 
ذلك، تعــارض اجلماهير األوروبية إلى 
حد كبير إعــادة هؤالء احملتجزين إلى 

أوطانهم.
ومــع ذلــك، يشــّكل التعامل مع 
املقاتلني األجانب واقعياً اجلزء األصغر 
املقاتلني  املشــكلة. فمعظــم  من 
 11000 عددهــم  البالغ  احملتجزيــن 
شــخص هــم ســوريون وعراقيون 
يســتطيعون إعــادة بنــاء تنظيم 
»الدولة اإلسالمية« في كال البلديْن 
إذا تُركــوا للقيــام مبــا يريدونــه أو 

ميكنهم القيام بذلك دون أن تتحكم 
بهم أو تساعدهم أي جهة خارجية، 
متاماً مثلما جلأ تنظيم »القاعدة في 
العراق« إلى العمل السري في الفترة 
2007-2009 قبــل أن يعاود الظهور 
باســم تنظيم »الدولة اإلسالمية« 

في عام 2011.
ومبــا أن مصير املقاتلني احملتجزين هو 
قضية دولية تؤثــر بدرجات متفاوتة 
دولة،  أربعة وخمســني  على حوالي 
إاّل أن هنــاك خيــار آخــر يتمثل في 
محاكمتهم من خالل والية قضائية 
الغرض، على  دولية مخصصة لهذا 
الدولية«  اجلنائيــة  »احملكمــة  غرار 
ذلك،  ومع  الســابقة.  ليوغوسالفيا 
يجــادل اخلبراء بأن إنشــاء مثل هذه 
الكثير من  قــد يســتغرق  احملكمة 
الوقت ومن املرجح أن تعارضه الدول 
الرئيسية. على ســبيل املثال، يبدو 
أن روســيا عازمة علــى دفع النظام 
السوري للسيطرة على معسكرات 
اســتخدام  احتمال  مــع  االعتقال، 
»الدولة  تنظيم  لـ  األجانب  املقاتلني 
اإلســالمية« كورقة مســاومة مع 

الغرب.

اختبار القيادة األمريكية
إلى جانب مناقشــة حلول محددة، 
ســيكون االجتمــاع مبثابــة اختبار 
للقيــادة األمريكيــة فيمــا يتعلق 
اإلرهاب.  الدوليــة ملكافحة  باجلهود 
االســتقرار  تتطلب  املصداقيــة  إن 
واشنطن  انســحاب  أعقاب  ففي   -
املتســرع من سوريا، ســيكون من 
الصعب للغاية على كبار املسؤولني 
الغربيني  الشركاء  إقناع  األمريكيني 
أي  بــأن  األوســط  الشــرق  ودول 
مقترحات يقدمونها هذا األســبوع 
لن تتغير فجأة في األســبوع التالي. 
لذلك قد ال يكون احللفاء مستعدين 
إلرســال قوات أو القيام باستثمارات 
السياســة  بقاء  على  تعتمد  أخرى 
األمريكيــة ثابتــة. وعلــى األرجح، 
سيحاولون التكيف مع واقع موقف 
روســيا املعزز على األرض في سوريا 
الشرق  املتزايد على مسرح  وتأثيرها 

األوسط.
ويقيناً، يشير تركيز إدارة ترامب على 
تشــارُك األعباء إلى أنه ما زال هناك 
املناهض  التحالف  أمــام  حيوي  دور 

لـــ تنظيــم »الدولة اإلســالمية« 
عليــه القيام به. واألهــم من ذلك، 
يوفــر التحالف إطاراً للمناقشــات 
الفنيــة والسياســية، خاصــة مع 
الذين  واألتــراك،  العرب  املســؤولني 
ســيكونون على األرجــح محوريني 
في مواجهــة التهديد الــذي ميثله 
اآلالف من معتقلي تنظيم »داعش«. 
لكن الســؤال األساســي هو ما إذا 
كانت اإلدارة األمريكية تريد مواصلة 
العمــل من خالل حتالفــات متعددة 
أكثر  أو االستثمار بصورة  اجلنسيات 

في العالقات الثنائية.
وفي هذا النطاق، يقّدم جناح خطوط 
اجلهود غير العســكرية التي بذلها 
التعاون  ضرورة  حول  درساً  التحالف 
اإلرهاب،  ملكافحة  األطــراف  املتعدد 
والذي يشمل املستوى االستراتيجي. 
التي  األساسية  الظروف  وتســتمر 
أدت إلــى ظهــور تنظيــم »الدولة 
احلكــم  ســوء  أي   - اإلســالمية« 
والفســاد والقمع - في جميع أنحاء 
الشرق األوسط، وال تزال هناك ضرورة 
إلى التوصل إلى تســوية سياسية 
في ســوريا والعــراق. وتتطلب هذه 

التحديــات الصعبة قيــام الواليات 
باالنخــراط  وحلفائهــا  املتحــدة 
املستويات،  كافة  على  دبلوماســياً 
مثل الضغط على النظام الســوري 
و«اللجنة الدستورية« التي تترأسها 
وفي  تركيا.  املتحدة« مبساعدة  »األمم 
العراق، يجب أن يســتغل التحالف 
االحتجاجات  مــن  احلالــي  املنــاخ 
املناِهضــة للحكومة من أجل تعزيز 
احلوكمة األكثر شمولية في األراضي 
لســيطرة  خاضعة  كانــت  التــي 
اإلســالمية«.  »الدولــة  تنظيــم 
واقترح البعض أيضاً توســيع نطاق 
اإلرهابي  التهديد  ملواجهة  التحالف 
والتمرد الذي تشكله واليات تنظيم 
»الدولة اإلســالمية«، التي انتشرت 
في أفغانســتان واجلزائر والكاميرون 
وجمهوريــة  والشيشــان  وتشــاد 
الدميقراطية ومصر والهند  الكونغو 
والنيجر  وموزمبيــق  ومالي  وليبيــا 
والفلبــني  وباكســتان  ونيجيريــا 
وتركيــا  والصومــال  والســعودية 

واليمن.
مكافحة  استراتيجية  فإن  ]وأخيراً[، 
اإلرهاب الوطنيــة إلدارة ترامب لعام 

2018 صّبت مباشــرًة في مصلحة 
هذه الشراكات الواسعة النطاق كما 
يلي: »يتطلب عاملنا الذي يزداد ترابطاً 
أن مننح األولوية للشراكات التي من 
شأنها أن تؤدي إلى كل من اإلجراءات 
واجلهود املســتمرة التــي تقلل من 
اإلرهاب. وبالتالي، ستشارك الواليات 
املتحدة مــع احلكومات واملنظمات و 
... قطاع التكنولوجيا واملؤسســات 
املاليــة واجملتمع املدنــي«. وفي هذا 
لـ  املناهض  التحالف  يغدو  السياق، 
ضرورّياً  اإلسالمية«  »الدولة  تنظيم 
اليــوم بقدر مــا كان ضرورّيــاً قبل 
اإلخفاقات األخيرة التي تعّرضت لها 

اجلماعة اإلرهابية.
 

* تشــارلز ثيبوت، هو دبلوماســي 
فرنسي وزميل زائر مقيم في معهد 
في  واشــنطن، وقد عمل ســابقاً 
األوروبية  الدبلوماسية  املؤسسات 
في سوريا واجلزائر والعراق وفرنسا 
وبلجيــكا وأملانيــا. ماثيــو ليفيت 
هو زميل »فرومر- ويكســلر« ومدير 
لالســتخبارات  »راينهارد«  برنامج 

ومكافحة اإلرهاب في املعهد.
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د. علي شمخي 

األفكار واملقترحات  التي طرحتها املرجعية العليا في 
النجف االشــرف خالل اللقاء الــذي جمع بني اية اهلل 
العظمى السيد علي السيستاني ورئيس بعثة االمن 
املتحدة في بغداد  جينني بالســخارت  افكار واقعية 
ومنطقية ميكن لها ان تشــكل مفاتيح احللول لألزمة 
العراقية التي تبلورت  في تشــرين األول بهيئة حراك 
جماهيري واســع رافــض لنهج النظام السياســي 
فــي ادارة الدولة العراقية ورافض ملنظومة الفســاد 
املسشــتري في كل مفاصل املؤسســات احلكومية 
ومــن بتتبع خطب اجلمعة التي يلقيها ممثال الســيد 
السيســتاني في كربالء ســيجد انها مواكبة بدقة 
لهذا احلراك اجلماهيري ومتصلة مبا يدور في ســاحات 
التظاهر ولطاملا حذرت هــذه املرجعية من قدوم  ايام 
صعبة مثل التي تعيشــها اليوم الطبقة السياسية 
مــن دون ان يولي الذين ميســكون بزمــام األمور في 
البــالد االهتمام بتحذيــرات املرجعية وقــد غاب عن 
الكثيــر منهم أن عاصفــة االحتجاج ميكــن لها ان 
تطيح مبنظومة االكاذيــب واالوهام وان االمان الكاذب 
الذي احاطوا أنفســهم به ســرعان ما تهاوى مع أول 
كوكبة من الشهداء الشباب الذين سفكت دماؤهم 
في ســاحة التحرير وســاحات التظاهــرات االخرى 
فــي احملافظات .أن اخطر مايواجهــه العراق اليوم هو  
طغيان هــذه الطبقة السياســية وتعاليها وجتبرها 
وعنادها وتشــبهها بالديكتاتورية فــي تعاطيها مع 
االحتجاجات  الشعبية وقد  اصاب املرجع السيستاني 
فــي كلمته األخيــرة حينما نبه رموز الســلطة إلى 
استشراف املستقبل عندما قال ان العراق ماقبل هذا 
احلراك اجلماهيري لن يكون مثل ما بعده لذا من املهم 
جدا ان يكف املتالعبون مبصير شعبه  عن ممارساتهم 
املمجوجــة وعليهم ان يختصــروا  الطريق بالذهاب  
إلى التعديالت الدســتورية التي تتيــح تغيير قانون 
االنتخابات وان يدركوا بأن كلمة الشــعب هي العليا 
وان هذا الشــعب قال كلمته بكل وضوح بأنه اليطيق 
رؤيــة هذه الوجوه مرة أخرى وانه لن يقبل بهذا النهج 
السياســي املشــوه في ادارة البالد مرة أخرى وان لم 
تتم االســتجابة ملطالبه التي تبنتها املرجعية العليا 
فان الثمن ســيكون باهظا  وان الطريق االخر سيكون 
اكثر قساوة وصعوبة على من يرفضون االنصياع الرادة 
الشــعب وان الرهان على الزمن هو رهان خاسر يعمق 
من األزمة  ويكرس لدموية ووحشية السلطة ويسيء 
لســمعة العراق في احملافل الدولية التي بدأت تتهاوى 
في ظل االرقام املتصاعدة إلعداد الشــهداء واجلرحى 
في بغداد واملدن العراقية األخــرى وعلى رئيس الوزراء 
أن يعي جيدا  أســاليب القــوى احلزبية املتحكمة في 
االبقاء  على هذا االنســداد السياسي الذي تستفيد 
هي وحدها منه فيما يخسر عبد املهدي ثقة الشعب 
بقدراته وتتعمق مســؤوليته عن مايجري من احداث 

وماتفقده من مقدرات.

الطريق االخر ! 

الحرب على الحقيقةكاريكاتير

عن موقع »كارتون سياسي«

الكثير من العمل ينتظر التحالف المناهض لتنظيم »داعش« بعد موت البغدادي

المكتب الرئيسي:
العراق ـ بغداد ـ الوزيرية محلة 
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المقاالت و اآلراء التي تنشر 
تعبر عن وجهة نظر أصحابها 
وال تمثل بالضرورة رأي 
الجريدة

معتصم حمادة *

أول ما قام به ورثته أنهم ركنوا 
بندقيته في زاوية من التاريخ 

املنسي
* بعيداً عن أي نفــاق، كاد أن يصبح 
مرضــاً مستشــرياً لــدى البعض، 
نقول إننا كنا مع ياسر عرفات، على 
أخرى  وفاق وتفاهم أحيانــاً، وأحياناً 
كنا على خالف معــه. وما كنا على 
خالف حولــه. وخضنا فــي مراحل 
صنعت  مشتركة  نضاالت  التفاهم 
تاريخية، منهــا محطة  محطــات 
إطالق البرنامج املرحلي، وبناء املوقع 
التمثيلي الشــامل ملنظمة التحرير 
مراحل  الفلســطينية. وخضنا في 
اخلــالف، نزاعــات سياســية، خلف 
اجلدران، وعلى املــأل، لكننا لم نخرج 
- معــاً- من الدائرة، ولــم نصل إلى 

القطيعة.
احتــل مناصــب عديــدة أورثها ملن 

هم بعده؛ رئيســاً لفتــح، واللجنة 
الفلسطينية  والسلطة  التنفيذية، 
ودولة فلســطني. غير أنــه لم يورث 
منصبــه كزعيم لفلســطني حتى 

اآلن، ومازال هذا املنصب شاغراً.
كل املناصــب التــي احتلهــا لــم 
زعيماً  بالشــارع. كان  تقطع صلته 
في  أكثر منــه زعيماً  الشــارع  في 
اجلميع،  اختلف مع  رمبا  املؤسســة. 
لكنه لم يختلف مع الشــارع، ومع 
املواطن في الشارع. وحتى حني تصل 
إلى حلظة »عــدم تفاهم«،  األوضاع 
كان الشارع يعتب عليه، وال يغضب 

منه.
قبل قيــام الســلطة، كان حريصاً 
علــى دور »القيــادة اجلماعية«، وإن 
كان فــي الوقت نفســه يغلب رأيه 
في بعض األحيان. لكنه في احملطات 
الكبرى، كان حريصــاً على دور هذه 
القيادة. مثال ذلك حرصه على عقد 
االجتماعات القيادية عشية  اجملالس 
الوطنيــة واملركزيــة، والوصول مع 

كل األطراف إلى تفاهمات تؤســس 
لقرارات اجماع، أو ما يشبه اإلجماع، 
بعد أن تكون قد رسمت االجتماعات 
خطوط التفاهــم، وخطوط اخلالف. 
وكان »يعشــق« اللجنة التنفيذية، 
في  االجتماعــات  إلــى  فيدعوهــا 
مواعيد مختلفة، أهمها ما كان يبدأ 
بعد منتصف الليل، إلعطاء القضايا 

األبعاد التي تستحق من االهتمام.
أما في جوالته في العواصم الكبرى، 
فــكان دومــاً علــى رأس وفد يضم 
أعضــاء فــي اللجنة، مبا يتناســب 
ذلك مقروءاً  وكان  العاصمــة.  ولون 

للجميع.

***
افترقنا – فــي وجهــة النظر – مع 
مؤمتر مدريد، وتفاقم اخلالف مع اتفاق 
أوســلو، لكن حرصه على احلوار مع 
بآخر، لم ينقطع  أو  اآلخرين، بشكل 
متاماً. وبقيت بعض اخليوط واخلطوط 
ســاخنة. وصلــت اخلالفــات بيننا 

ذروتها، لكن بقيت م.ت.ف هي اخليمة 
التي جتمــع بيننا، وبقيت العني على 
ضرورة صون املنظمة، ما يعني صون 
األســاس املؤسســاتي والبرنامجي 
الســتعادة وحدة احلــال. وإن كانت 
معظم اجلســور قد دمرت في بعض 
اللحظات، إال أن جسراً ما بقي متيناً.
التاريخيــة ذات  أدركنــا اللحظــة 
إعمار  إلعــادة  التاريخية  الضــرورة 
هذه اجلسور، في الوفد املشترك إلى 
مفاوضات كامــب ديفيد 2 في متوز/ 
يوليو 2000. عند تلــك احملطة أدرك 
عرفــات أن طريق أوســلو وصل إلى 
نهاياتــه. وأنه أعطى كل ما ميكن أن 
يعطيــه. وآن األوان إلجراء املراجعة. 
وعلــى عادتــه كانــت املراجعة في 
األداء، ولم تكــن في الوثائق. فذهبنا 
معــاً إلــى االنتفاضــة الثانية في 
محاولة لفتح مسار جديد للمسألة 
الفلسطينية، غير أن البيت الداخلي 
فــي فتح، لم يكن متوازنــاً. كما أن 
موازيــن القوى اإلقليميــة والدولية 

كانت تضغط لبــث احلياة واألنفاس 
إعادة  امليت، عبر  أوســلو  في جسد 
تدويــر الصالحيــات في الســلطة 
لصالح مؤسســة  الفلســطينية 
احلكومة على حســاب مؤسســة 
الرئاســة. ما عــزز مــن دور اللجنة 
وعلى  التحرير،  ملنظمــة  التنفيذية 

رأسها عرفات.
أخرج عرفات من أوسلو. وفرض عليه 
احلصار، لكنه صمد حتت رعاية وفي 
ظل حماية اآلالف من العزل في بقايا 
ولم  احلصار،  بقي خلف  »املقاطعة« 
يفرج عنه إال عندما ذهب إلى املوت. 
مات اجلســد، وبقي »الظل العالي« 

عالياً.

***
بعــد الرحيــل عكف الورثــة على 
األولى  اخلطوة  البيــت.  ترتيب  إعادة 
التاريخ  فــي متحف  البندقية  ركن 
باعتبارهــا مــن إرث احلــرب الباردة، 
بني الدولتــني العظميني، كما أفتى 

أحد صغارهم. وباتت واشــنطن هي 
الطرف املمسك بأوراق امللف 100%. 

وأعيد نبش القبر إلخراج جثة أوسلو 
وإعــادة تلميعهــا وتقدميهــا خياراً 
وحيداً. بــدأت اجلثة تتحلل، لكن في 
كل مرة تخضع للتجميل، في طابا، 
وفي شــرم الشــيخ وفي أنابوليس 
وغيرها.  لكن اجلثة تبقى جثة. حتى 
أن م.ت.ف كادت هي األخرى أن تتحول 
إلــى جثــة. تناقصت دوائــر جلنتها 
أعيــدت صياغتها  ثم  التنفيذيــة، 
لتحويلها من جلان تنبض باحلياة إلى 
الشــمع، وجوهها  مجرد متاثيل من 
المعة، لكنها ال تنطق وال تنصت وال 
يأيتها نداء الشــارع وشكواه وأنينه 

وآالمه، وصرخات شبابه.
تعطل احلوار، وفقد حرارته. وتقلصت 
الدوائر، وتداعت األبنية وبدأت تتهاوى 
بناء وراء بناء، وحجر وراء حجر ومازال 

البناء يسمى قصراً.
أوســلو حتللت، وصارت هيكالً  جثة 
عظمياً ننت الرائحة، شــنيع املنظر. 

لكن أصحابه أصــروا على التعايش 
معــه، يدفعهم وهم بإعــادة احلياة 

إليه يوماً ما.
ما تبقى منه هو التنســيق األمني، 

الذي ارتفع إلى مرتبة القداسة.
وتبعية اقتصادية جعلت من مناطق 
»دولة فلســطني« حديقــة خلفية 

إلسرائيل.
وإدارة ذاتية يأتيها التمويل من خزينة 
العاملني فيها،  رواتب  كحلون، لدفع 

ولدى االحتالل في الوقت نفسه. 
 وعلى إحدى التالل تقبع إدارة مدنية 

توزع األدوار، وترسم السيناريوهات.
وهــا نحن نحيي الذكرى اخلامســة 
عشــرة لرحيــل عرفــات. وكثيرون 
مازالوا يتلطون خلف ذلك اليوم الذي 

أطلقت فيه الرصاصة األولى.

ثوار  واحــد  * كاتــب فلســطيني 
رئيس  وشغل  الدميقراطية  اجلبهة 
دائرة االعــالم والتوثيق في اجلبهة 

ذاتها.

في ذكرى رجل اسمه ياسر عرفات

القسم الثاني
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بغداد - الصباح الجديد:

فــي بغــداد وفــي ســاحة التحرير 
منــذ  املــرأة  دور  ياُلحــظ  حتديــداً، 
نصب  وبعدما  االحتجاجــات،  اندالع 
املتظاهرون خيم االعتصام عززت املرأة 
موقعها من خالل تقدمي اإلســعافات 
وفي  ميدانياً  الطعام  وحتضير  األولية 
الغفيرة  احلشود  وتوزيعه على  املنازل 
هناك، وأكثر من ذلك شــاركت املرأة 
في االعتصــام املفتوح في ســاحة 
التحرير واملســتمر منذ 25 تشــرين 

األول 2019.
سالي مارس فتاة بغدادية وهي عازفة 
غيتار تقول عن مشاهداتها في ساحة 
التحريــر وشــوارع بغــداد املكتظة 
بالنســاء العراقيــات املتظاهــرات: 
املشاركات  النســاء  أعداد  “فاجأتني 
في التظاهرات، الفتيات هناك يقدمن 
الطعــام واإلســعافات األولية وكل 
شيء ميكن تقدميه لدعم املتظاهرين، 
رأيت فتيــات أعتياديــات يقفن على 

األولية  اإلسعافات  ويحملن  األرصفة 
الغاز  لتقدميهــا للمصابني بقنابــل 
بنحو  حاضرات  إنهن  الدموع،  مسيل 

دائم في ساحة التحرير«.
وزادت مــارس إن املفاجــئ أكثــر في 
تظاهرات بغداد وبخاصة في ســاحة 
التحرير هــو التنظيم، فاألمور هناك 
ليســت عبثيــة أو فوضوية، بل على 
العكــس من ذلــك متاماً، “احلشــود 
تدخل  وعندمــا،  منظمة  البشــرية 
ســيارة اإلسعاف أو التوك توك إلنقاذ 
املتظاهرون  لهــا  يفتــح  املصابــني 
الطريق بطريقة الفتة وسريعة، ومن 
دون أن يُعرقل ذلك التظاهرات أو يؤثر 
في تنظيم التجمعات البشــرية في 

ساحة التحرير وحولها”.
وعن شــائعة التحرش بالنساء  التي 
يحاول البعض من املندسني  الترويج 
لها ،قالت مــارس: »هــذا كذب، لم 
يحدث أي حترش إطالقــًا،  فقد كنت 
أقف وسط الشباب الذين ال أعرفهم، 
ولــم يتعرض أيٌّ منهــم لي، ودخلت 
في أزقة منطقة البتاوين املشــهورة 

بســمعتها الســيئة، ولم أسمع أي 
كلمة حتــرش، على العكــس، فعند 

دخولي إلى ســاحة التحرير أعطوني 
إسعافات  وهي  والبيبسي  الكمامات 

أولية ضــد االختناق بالغاز مســيل 
الدموع”.

تذكــر مارس قصة مؤثــرة عن طفل 
عراقــي كان في التظاهــرات: اذ كان 
العاشرة من عمره،  الطفل ال يتجاوز 
وجــاء إلى أحد الشــباب املتظاهرين 
الذين يرتدون األقنعة املضادة للغازات 
بإحلاح  الدموع، وطلب منه  مســيلة 
شــديد أن يعطيه القنــاع، وعندما 
سأله ذلك الشاب عن السبب قال له 
إنَّه يريد الذهاب إلى جسر اجلمهورية 
أجل  الكونكريتية من  بالكتل  املغلق 
إسقاطها حتى يستطيع املتظاهرون 
املرور والتوجه إلى املنطقة اخلضراء«، 
سائلة، من أين لذلك الطفل كل هذا 

الوعي والشجاعة ليفعل ذلك.
ومن الشــعارات الالفتة التي رفعتها 
النســاء في التظاهرات هــي: اليوم 
ـي عكالك  الكذلــة تســولف… َخلَـّ
للــدّكات” وهذا شــعار رداً على قمع 

السلطة واجملتمع والقبيلة.
وبحســب هيئة األمم املتحدة لشؤون 
املرأة في العراق فإنَّ 14 في املئة فقط 
من النســاء العراقيات يعملن خارج 
البيت، وهذه النســبة هي األقل على 

أنها تعني  العالم، واألخطر،  مستوى 
أنَّ 86 في املئة من النساء العراقيات 
ال يتمتعــن باالســتقاللية ألنَّهنَّ ال 

. ميلكَن دخالً خاصاً بهنَّ
وفقاً لدراســة أجرتها “الذراع اخليرية 
لشــركة تومســون رويتــرز لألخبار 
وضع  لتقييم   2013 عام  واملعلومات” 
املــرأة في 22 بلــداً عربيــاً من حيث 
واملعاملة  اإلجنابيــة  واحلقوق  العنف 
داخل األســرة واالندمــاج في اجملتمع 
واملواقــف جتاه دورها في السياســة 
-بعد  ثانياً  العــراق  واالقتصاد، جــاء 
مصر- بوصفه أســوأ بلد عربي ميكن 

أن تعيش املرأة فيه.
وتبــني أن قرابــة 72.4 فــي املئة من 
النســاء العراقيــات فــي املناطــق 
الريفية، و64.1 في املئة من النســاء 
في املناطق املدنية يســتأذنَّ أزواجهنَّ 

للذهاب إلى العيادة الصحية.
على رغم هذا العنف، واإلقصاء، نزلت 
الشــوارع طبيبًة  إلى  العراقية  املرأة 
للرجال  ومؤازرًة  وشــاعرًة  ومسعفًة 

حتى حتقيق املطالب. 

»اليوم الكذلة تسولف.. َخلَّي عكالك للدّكات »
تقرير

الـوان فـي ساحـة التحريـر

بغداد - الصباح الجديد :

صعدت املرجعية الدينية العليا 
متمثلة بســماحة السيد علي 
اجلمعة  أمس  أول  السســتاني 
نبرتها جتاه تعامل احلكومة  من 
مع االحتجاجات، مؤكدة دعمها 
لالحتجاجــات التي تشــهدها 
أنها  علــى  ومشــددة  البــالد 
ستشــكل انعطافة كبيرة في 
الوضع العام، بعد أكثر من شهر 
انطالق  الشــهرعلى  ونصــف 
تظاهــرات فــي بغــداد ومدن 
جنوبية عدة مطالبة بـ«إسقاط 
النظــام« برمته. وكانت خطبة 
األكثر وضوحــاً للمرجعية منذ 
انطالق موجة االحتجاجات التي 
بــدأت مطالبها فــي األول من 

أكتوبر/تشرين األول املاضي.
الســيد  ســماحة  وقــال 
السيستاني في خطبة اجلمعة 
التي تالها ممثله الســيد أحمد 
الصافــي في كربــالء »إذا كان 
مــن بيدهم الســلطة يظنون 
مــن  التهــرب  بإمكانهــم  أّن 
احلقيقي  اإلصالح  استحقاقات 
فإنهم  واملماطلة  بالتســويف 

واهمون«.
وأضاف »لن يكــون ما بعد هذه 
قبلها  كان  كمــا  االحتجاجات 
في كل األحــوال فليتنبهوا إلى 

ذلك«.
إذا كان مــن بيدهم الســلطة 
في العراق يظنون أن بإمكانهم 
اســتحقاقات  مــن  التهــرب 
بالتســويف  احلقيقي  اإلصالح 

واملماطلة فإنهم واهمون
وهذه املــرة األولــى التي تقول 
فيهــا املرجعيــة إنهــا تدعم 
مطالبها  وليــس  االحتجاجات 
انعطافة  فقط، فــي ما يعــد 
لصالح  اخلطــاب  فــي  كاملة 

الشارع.
وأكد السيستاني الذي ال يظهر 
إلــى العلــن أن »املواطنني لم 
يخرجوا إلى املظاهرات املطالبة 
الصــورة غير  بهذه  باإلصــالح 
عليها  يستمروا  ولم  املسبوقة 

طوال هــذه املدة بكل ما تطّلب 
ذلك من ثمن فــادح وتضحيات 
جســيمة، إالّ ألنهم لم يجدوا 
غيرهــا طريقــاً للخــالص من 

الفساد«.
وعد أن الفساد في البالد يتفاقم 
على  احلاكمة  القــوى  »بتوافق 
جعل الوطن مغامن يتقاسمونها 
بعضهم  وتغاضي  بينهم  فيما 

عن فساد البعض اآلخر«.
االحتجاجات تواصلت في بغداد 
اول امس اجلمعة،  اجلنوب  ومدن 
وطالــب املتظاهــرون باملزيــد. 
األمنية  القــوات  وواجهتهــم 
املســيل  الغاز  قنابل  من  بوابل 

للدموع والرصاص احلي.
العليــا  املرجعيــة  وجــددت 
تأكيدهــا علــى أن »معركــة 
اإلصالح التي يخوضها الشعب 
العراقــي الكرمي إمنا هي معركة 
وطنية تخصــه وحده، وال يجوز 

الســماح بأن يتدخــل فيها أي 
طرف خارجي«.

خارطة طريق 
وكان آيــة اهلل العظمــى قــد 
التقى مطلع األســبوع املاضي 
املتحــدة  األمم  رئيســة بعثــة 
هينيس-  جينــني  العــراق  في 
بالســخارت، التي طرحت عليه 
مبوافقته  حظيت  طريق  خارطة 
مقسمة على مراحل، تدعو إلى 
وضع حــد فوري للعنف والقيام 
انتخابي  ذات طابــع  بإصالحات 
الفساد  ملكافحة  تدابير  واتخاذ 
تتبعها  أســبوعني  غضون  في 
وتشريعات  تعديالت دســتورية 

بنيوية في غضون ثالثة أشهر.
اعتبرت  الســياق  هــذا  وفــي 
املرجعية فــي خطبتها اجلمعة 
أن »إرادة الشــعب تتمثــل في 
نتيجــة االقتراع الســري العام 

إذا أُجري بصورة عادلة ونزيهة«، 
داعيــة إلى »اإلســراع في إقرار 
قانــون منصــف لالنتخابــات 
مينــح فرصة حقيقيــة لتغيير 
القوى التي حكمت البلد خالل 

السنوات املاضية«.
أن »إقرار قانون ال مينح  وأضافت 
لن  للناخبني  الفرصة  مثل هذه 

يكون مقبوالً وال جدوى منه«.

بيان اخلارجية االميريكية 
األميركي  اخلارجيــة  وزير  وحث 
مايك بومبيو االســبوع املاضي 
عبــد املهدي على االســتجابة 
علــى  املتظاهريــن،  ملطالــب 
وفق بيــان صادر عــن اخلارجية 

األميركية.
األبيض قد دعا في  البيت  وكان 
بيان لــه االســبوع املاضي إلى 
إجراء انتخابات مبكرة في العراق 

لنزع فتيل أزمة االحتجاجات.

تدفق بشري مستمر 
التظاهر في  وتشهد ســاحات 
ساحة التحرير ببغداد وساحات 
التظاهر في محافظات البصرة 
والناصرية وميســان وواســط 
وكربالء  والديوانية  والســماوة 
والنجــف وبابل تدفقا بشــرياً 
كل يوم منذ ســاعات الصباح 
األولــى لالنضمــام إلــى آالف 
املتظاهريــن واملعتصمني داخل 
ســرادق وخيــم مت نصبها منذ 
اخلامس  في  التظاهرات  انطالق 

والعشرين من الشهر املاضي .

عدد القتلى 
أكتوبر/تشــرين  األول من  ومنذ 
األول املاضي، قتل في احتجاجات 
330 شــخصاً  أكثر من  العراق 
املتظاهرين،  مــن  غالبيتهــم 
بحســب مصادر طبية وأمنية، 

لكن يبدو أن موازين القوى قبل 
لــن تكون كما  خطبة اجلمعة 

بعدها.

منظمة العفو الدولية 
وقالت منظمــة العفو الدولية 
لها  بيــان  في  اســبوعني  قبل 
ان هــذه القنابــل املصنوعــة 
»نوع  هــي من  وصربيا  ببلغاريا 
غير مسبوق« و«تهدف الى قتل 

وليس الى تفريق« املتظاهرين.

الطرق واجلسور 
اجلمهوريــة  جســرا  ومــازال 
والسنك على نهر دجلة مغلقني 
أمام حركة السيارات ، في حني 
أعادت الســلطات افتتاح جسر 
و14رمضان  والشــهداء  األحرار 
أمــام حركة الســيارات للحد 
مــن االختناقــات املرورية التي 

تشهدها بغداد .

المرجعيـة الدينيـة تؤكـد أن احتجاجـات
 العـراق ستشكـل انعطافـة فـي أوضـاع البـالد

الرصاص الحي ال يمنع العراقيين من التمسك بمطالبهم في رحيل الطبقة السياسية 

قال سماحة السيد 
السيستاني في خطبة 
الجمعة التي تالها 
ممثله السيد أحمد 
الصافي في كربالء 
»إذا كان من بيدهم 
السلطة يظنون أّن 
بإمكانهم التهرب من 
استحقاقات اإلصالح 
الحقيقي بالتسويف 
والمماطلة فإنهم 
واهمون

تظاهرات اكتوبر »عدسة: علي دبدب«

فراشات ينثرن عطرهن 
ويكتبن أجمل القصص للتاريخ 
في مشــهد ال تراه أال في ســاحة التحرير ســاحة 
االعتصام  والبطولة ، حيــث الصور اجلميلة الزاهية 
التي يرســمها أبناء هذا الوطن اجلريــح، جتد فتيات 
يتقدمن فــي الصفوف األولى كما هــو حال الرجال 
،جتدهن في ساحات االعتصام » ساحة التحرير » منذ 

األيام األولى  للتظاهرات  .
بعضهن يحملن خبزاً يوزعنه على املتظاهرين ، وهناك 
من توزعن لتنظيف النفايات وكنس الشوارع ، وهناك 
مجموعة من الفتيات يحضرن بشــكل تطوعي كل 
يوم من اجل تقدمي شتى اخلدمات من اسعاف  اجلرحى 
واعــداد طعام الى تنظيف الســاحة وتخليصها من 

النفايات .
وهناك الكثيرمن الصور والرسومات عبرت عما بداخل 
الشــباب واحالمهم وتقول ماعجز اللسان عن قولِه، 
نقشــت بأنامل فتيات شــاركن في هذه التظاهرات 
وحتى اخليام الطبية التخلــو من طبيبة هنا وممرضة 

هناك يسعفن اجلرحى ويساعدنهم .
يهتفن لإلصالح  ومحاربة الفســاد ويرســمن على 
جــدران التاريــخ اجمــل الصــور ،ويضمــدن جراح 

املتظاهرين ويعدن الطعام لهم .
ادوار كثيــرة ومتنوعــة تقوم بها القــارورة العراقية 
مساندة اخاها واباها وابنها ، ادوارها متثل عصب احلياة 
في ســاحة االعتصامات هن نســاء العــراق اللواتي 
التكتمــل الصورة اال بهن . اذ هناك مشــهد ال جتده 
اال في ســاحة التحرير عذراً لكم فاحلقيقة الميكن ان 
تتغطى بغربال .فهناك أمرآتــان ضحتا باملال واجلهد 
لتقدمي خدمــة للمتظاهرين وهــن باصعب الظروف 
املادية حيث تقف » ام ســلوان » في احد اركان ساحة 
التحرير تنصب غســالتني لغسل مالبس املتظاهرين 
واملسعفني واألطباء . وقد اشترت أحداهما الغسالة 
باالقســاط لعدم امتالكها املال الكافي فهي ألمتلك 

حتى مبلغ ايجار منزلها الشهري .
آمــا » ام عباس » فقــد تبرعت بغســالتها املنزلية 
الى املتظاهريــن وبوقتها وجهدها لغســل املالبس 
، فمنذ اكثر من أســبوعني وهي تتواجد في ســاحة 
التحرير تقدم خدمات للشباب املتظاهرين من بغداد 

واحملافظات وإبطال املطعم التركي .
ساحة التحرير كانت ومازالت شاهداً على ما فعلته 
وقدمته املــرأة في مســاندة الرجل مــن أجل وطن 
خال من الظلم والفســاد والقضــاء على احملاصصة 
والتحزب الذي أنهك البالد، رافعات شــعار » أريد وطن 
» أمهات وأخوات وصديقات توزعن كفراشــات ينثرن 
عطرهن ويكتنب أجمل القصص للتاريخ الذي ينحني 
لهن فهن ملح وزاد هذه األرض ، فســالماً لكن أيتها 

الطيبات ورحمة اهلل وبركاته ...

زينب الحسني
فضفضة نسوة 

لهذا النصب أثره على اجملتمع العراقي 
على شــتى الثــورات والعصــور فلم 
يتوحــد العراقيــون برمز يومــاً كما 
توحــدوا بأتفاقهم بأن هذا النصب هو 

رمز للتخلص من العبودية والظلم.
نصب احلرية عبارة عن ســجل ُمصور 
صاغه الفنان جواد ســليم عن طريق 
الرمــوز أراد من خاللها ســرد أحداث 
رافقت تاريخ العــراق مزج خاللها بني 
القــدمي واحلداثة حيــث تخلل النصب 
واآلشــورية  البابلية  والنقوش  الفنون 
والســومرية القدمية، إضافة إلى رواية 
أحــداث ثورة متــوز 1958 ودورها وأثرها 
علــى الشــعب العراقــي، وكثير من 
املوضوعات التي اســتلهمها من قلب 
العراق ولعل أهم ما يجذب الشخص 
عندما يطالع النصــب للوهلة األولى 
هو اجلندي الذي يكسر قضبان السجن 
في وسط النصب ملا فيِه من قوة واصرار 
ونقطة حتول تنقــل قصة النصب من 
مرحلة االضطــراب والغضب واملعاناة 

إلى السالم واالزدهار.
ويحتــوي النصــب علــى 14 قطعة 

)حيث يرمز عددها إلى يوم 14 متوز( من 
املصبوبات البرونزية املنفصلة، وبعد أن 
كانت احلركــة مضطربة ميني النصب، 
فإنها ومع التحرك نحو اليسار تنتظم 
وتصبــح نابضــة بالعزميــة واإلصرار 
بصورة إنسان يتقدم إلى االمام وبعدها 
ترتفــع الالفتات والرايــات اجلديدة في 
السماء. بعد ذلك يطالعنا رمز البراءة 
واألمل على هيئة طفل صغير يشــير 
إلى بدايــة الطريــق. تطالعنا بعدها 
والغضب  باالنفعال  مشــحونة  امرأة 
واحلــزن، ومن ثــم منظــر مؤثر حيث 
ابنها الشــهيد وتبكي  حتتضــن األم 
عليِه ولعل هذا األمــر كثير الورود في 
التاريخ العراقي سواء كان القدمي منُه 
أم احلديــث، ألن النصب برموزه األربعة 
عشــر والتي ميكن اختزالها إلى أثنى 
عشــر رمزاً، إمنا ترمز إلى شهور السنة 
الواحدة املشحونة بالغضب واألنفعال 

واحلزن في العراق.
وتلي هذِه الرموز صــورة األمومة التي 
تغمــر احليــاة اجلديدة باحلــب واحلنان 
ضحاياها  واملأسي  للثورات  تكون  فقد 

لكنها متلك في الوقــت ذاته أجيالها 
اجلديدة ولعل في ذلك إلتفاتة جميلة 
من الفنــان لنبذ اليأس.بعد ذلك يصل 
إلى اجلزء األوســط وهو اجلزء األهم في 
النصب حيث يشير إلى نقطة التحول 
وهو يتألف من ثالثة متاثيل على اليمني 
يطالعنا متثال الســجني السياســي 
الذي تبــدو الزنزانة فيه على وشــك 
اإلنهيار حتت تأثير رجــل مزقت ظهره 
تنفصل  القضبان ال  ولكن  الســياط، 

فــي النهايــة إال باصرار وقــوة وجهد 
اجلندي الذي يظهر في الوســط وذلك 
اعترافا بأهمية دور اجليش في ثورة 14 

متوز.
بعد ذلــك تنقلــب صفحــة املعاناة 
واملأســي لتحــل صفحــة الســالم 
لنا  واحلريــة حيث تظهــر  واالزدهــار 
مجسم إمرأة متسك مشعالً وهو رمز 
احلرية األغريقــي وتندفع نحو محررها 
وبعد االنفعال يأتــي الهدوء فيتوقف 

الراحة  وحتل  الثــورة  ومواجع  الغضب 
والسكينة في القلوب وتتحول بعدها 
القضبان احلديدية إلى اغصان، وكذلك 
نهــرا دجلــة والفرات واللــذان يعدان 
العمود الفقــري حلضارة وادي الرافدين 
لم يغيبا عــن النصب حيث يفســر 
البعض نهر دجلة بأنُه اشجار النخيل 
ونهــر الفرات مبعنــى اخلصب متثلهما 
النخيل  امرأتان احداهما حتمل سعف 
واألخــرى حبلى وثمة فالحــان يرمزان 
إلى العرب واألكراد، ولكن أحدهما في 
زي ســومري والثاني برداء آشوري )وهي 
العراقي قدميا  واجلنوب  للشمال  رمزية 
وحديثا(وهما يتطلعان نحو نهري دجلة 
)مجرفة(  مســحاة  ويحمالن  والفرات 
واحدة فيما بينهمــا تعبيراً عن وحدة 
البلد الذي يعيشان في كنفِه، وكذلك 
هنالك رمــز عراقي آخر وهو الثور الذي 
يعد رمزاً سومرياً في حني يظهر اجلانب 
الصناعي في أقصى اليسار على هيئة 
عامل مفعم بالثقة، ويقف الرمز حالياً 
في حديقة األمة فــي جانب الرصافة 

من بغداد.

توحدوا تحت نصب الحرية 

بغداد - الصباح الجديد :
شهدت ســاحة التحرير، اخلميس 
املاضي ، احتفاالت واسعة بعد فوز 
على  العراقي  الوطنــي  منتخبنا 

غرميه التقليدي االيراني.
وعقب الفوز، بدأت االحتفاالت في 
ساحة التحرير عبر اطالق االلعاب 
النارية وتشغيل االغاني الرياضية 

والوطنية احلماسية.
وجنــح املنتخــب العراقــي لكرة 
االيراني  بالفوز على ضيفه  القدم 
بنتيجة هدفني مقابل هدف واحد 
ملعب  احتضنها  التي  املباراة  في 
عمان الدولي حلســاب التصفيات 
املزدوجة املؤهلة لكأســي العالم 

وآسيا
وجنح املنتخــب العراقي بالوصول 
لشباك خصمه عن طريق املهاجم 

مهند علي في الدقيقة 11
بالنتيجة  االيراني  املنتخــب  وعاد 

عن طريق الالعــب احمد نور اهلل 
في الدقيقة 26

لينجح البديل عالء عباس بخطف 
نتيجة املباراة بتســجيله الهدف 
الثاني فــي الدقيقة 92 معلنا به 

فوز العراق
يذكــر ان املنتخــب العراقي جنح 
برصيد  مجموعته  صدارة  باعتالء 
10 نقاط تاركاً املنتخب البحريني 
في املركز الثانــي برصيد 8 نقاط 
واملنتخب االيرانــي باملركز الثالث 

برصيد 7.
أن يســتضيف  املقرر  مــن  وكان 
العراق املبــاراة في ملعب البصرة 
التي  االحتجاجات  لكــن  الدولي. 
الثاني وتخللتها  دخلت شــهرها 
أعمال عنف داميــة أودت باملئات، 

دفعت إلى نقلها الى األردن.
عراقيــون  متظاهــرون  ونصــب 
شاشات في ســاحة التحرير في 

بغداد ملتابعة املباراة، وعد أحدهم  
أن فوز املنتخب العراقي ســيكون 

محفزاً لهم في احتجاجاتهم.
التواصــل  مواقــع  وتشــهد 
االجتماعــي تفاعال كبيــراً لهذا 

الفوز الكبير  .
وكتــب  أحد املغردين ســاخراً أن 
املواجهــة بني املنتخــب العراقي 
إلــى  إشــارة  فــي  وحكومتــه، 
احلياة  إيران على مفاصل  سيطرة 

السياسية في العراق.
مغردة أخرى تدعى دميا العاني كان 
لها الرأي نفسه ، وقالت عبر تويتر: 

» منتخبنا يلعب ضد حكومتنا«.
إال أن أصواتاً أخرى دعت إلى فصل 
السياســة عن الرياضــة والنظر 
إلى املبــاراة كلقاء كــروي فقط، 
واألخــذ باالعتبار أن اخلالف هو بني 
وليس  اإليراني  والنظام  العراقيني 

الشعب.

احتفاالت عارمة في ساحة التحرير 
احتفااًل بفوز العراق على ايران
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العواصم ـ وكاالت:

ليونيل  األرجنتينــي  النجــم  قاد 
للفوز  بــاده  منتخــب  ميســي 
علــى البرازيل في كأس الســوبر 
كاســيكو 1-0، أول أمــس، على 
ســعود  امللك  جامعــة  ملعــب 
بالعاصمة الســعودية »الرياض«.

الوحيد ســجله  املبــاراة  هــدف 
14 دقيقة فقط  ميسي بعد مرور 
ملنتخب  ليثأر  اللقــاء،  بداية  على 
نفسه  الكأس  خسارة  من  التاجنو 
أمام البرازيل، فــي جدة قبل نحو 

عام.
وأشــاد ليونيــل ميســي، قائــد 
منتخــب األرجنتني، بــأداء التاجنو 
خال الفوز الودي على البرازيل )1-

0(، وقال ميســي، خال تصريحات 
الرسمي  صحفية، نقلها احلساب 
»تويتر«:  علــى  األرجنتني  ملنتخب 
»عندما تفوز تتمكــن من العمل 
بهدوء، هذا أمــر إيجابي للغاية«.

اللقاء  هــدف  صاحــب  وأضــاف 
لعبنا بشكل جيد،  »لقد  الوحيد: 
اجلميع ركض كثيرًا، هذا ما ينبغي 
علينا القيام بــه.. التكتيك الذي 
لعبنا به املباراة، يعتمد على وجود 
خط دفــاع قوي، ومن اجليد أن جنيد 

اللعب بعدة طرق«.
وتابع جنم برشــلونة: »في الشوط 
األول ارتكبنــا بعض األخطاء، عن 
وعدم  الســيئة،  التمريرات  طريق 
الدقــة، وهذا األمر خلــق لنا عدة 
متاعب.. لكن في الشــوط الثاني 
قدمنا أداًء جيًدا وحتســنا كثيرًا«.
الودية  املبــاراة  وعن موقفــه من 
املقبلــة ضد أوروجــواي، قال: »أنا 
جاهز، إذا أراد سكالوني )املدرب( أن 

ألعب يوم االثنني سألعب«.
وأضاف أنه شــعر بالتنافسية بني 
املنتخبــني في املباراة »أكثر من أي 
وقت مضى«، متابًعــا: »من الرائع 
البرازيل«.وأردف  علــى  الفوز  دائًما 

هجمتني  نفــذوا  »لقد  ميســي: 
لم يخلقوا  مرتدتني علينا، لكــن 
فــي أي وقــت فرصــا للتهديف.. 
كنــا متمركزيــن بشــكل جيد، 
كانــت مبــاراة صعبــة للغاية«.

وختم بقوله: »لقــد كانت مباراة 
متكافئة، ومــن اإليجابي جًدا أننا 

فزنا بها«.
سكالوني  ليونيل  أكد  جانبه،  من 
أن  األرجنتــني،  مــدرب منتخــب 

العبيه أظهــروا أنهم يقاتلون من 
أجل القميــص، و«يؤدون على نحو 
بحجم  منافســني  أمــام  طيب« 
البرازيل.وقال ســكالوني: »تعامل 
النظر  بغض  جيد،  بشكل  الفريق 
عمن لعب. هــؤالء الفتية يبذلون 
قصارى جهدهم من أجل القميص 
هو  وهذا  رائعــة،  بصورة  ويلعبون 

املهم«.
وأضاف: »هــم مهمون للغاية من 

أجل هذا النوع من املباريات ألنهم 
يخوضــون اللقــاءات مبعنويــات 
مرتفعــة«، وذلك فــي تصريحات 
أدلــى بها لقنــاة )تي واي ســي 
سبورتس( األرجنتينية عقب الفوز 
0-1 على البرازيل في الرياض.لكن 
املدرب عــاد واعتــرف أن املنتخب 
البرازيلــي »اســتحوذ على الكرة 
في الشــوط األول«، برغم أنه لم 

يشكل خطورة كبيرة.

الى ذلك، وجه تياجو ســيلفا قائد 
البرازيل، انتقادات قاسية  منتخب 
للنجم األرجنتيني ليونيل ميسي، 
بعد نهاية الســوبر كاسيكو بني 
السوبر  ميسي  وحسم  الغرميني.. 
كاسيكو لصالح األرجنتني بهدف 
بعد حصولــه على ركلــة جزاء، 
ليتقدم لها بنفســه ويســددها، 
لكن احلارس أليسون بيكر جنح في 
التصدي لها، قبــل أن تعود الكرة 

للبرغوث، الذي وضعها بســهولة 
داخل الشباك.

وقال ســيلفا تعليًقــا على ركلة 
من  يســتفيد  »ميســي  اجلــزاء 
الكبيرة، حيث يحصل  شــعبيته 
علــى احلماية من جانــب احلكام. 
هذا ليس عــذرًا أو تبريرًا للهزمية«.
وأضاف فــي تصريحات لصحيفة 
جلوبو ســبورت »ميســي يفرض 
هيبته وســيطرته علــى احلكام، 
نتحــدث مع بعــض الاعبني في 
إســبانيا وأخبرونــا بذلــك أيًضا، 
ليونيل يســعى دائًما للســيطرة 
على املباريات بهذه الطريقة وهذا 
ال يصح«.وتابع ســاخرًا »إذا حدث 
األمر نفســه مع كاســيميرو، لن 
يُصــدر احلكم أي قــرار، ألن العب 
الســامبا سيئ وال يســتحق أي 

شيء«.
ونــوه »نحن رهينة لهــذا الوضع، 
يجــب أن يضــع احلــكام جنومية 
ميسي خارج امللعب، اجلميع داخل 
سواسية«. األخضر  املســتطيل 
وأوضح »ميســي ليس لديه هذه 
امليزة فــي دوري أبطــال أوروبا ألن 
احلــكام أكثــر صرامــة، لكن في 
الوضع  األرجنتــني  ومع  إســبانيا 

يختلف متاًما«.
والتقطــت عدســات الكاميرات، 
ميســي وهو يطالــب تيتي املدير 
بالصمت،  البرازيل،  ملنتخب  الفني 
وعلق  املنتخبني..  مواجهــة  خال 
»لو كنت مكان ميسي،  ســيلفا 
ملا تصرفت مع رجــل عجوز بهذه 
الطريقــة ألنه ســيغضب مني. 
بقدر ما لديك من موهبة، يجب أن 

يأتي التعليم أواًل«.
وواصل هجومه بقوله »ميسي أراد 
قيادة املبــاراة واحلكم لم يفعل أي 
شــيء، لقد جتادل مع احلكم وظل 
األخير يضحك«.وأمت »نحن جميًعا 
نعجــب بالاعــب العظيم، لكن 
مبجرد دخولك إلــى امللعب، يتعني 

عليك القيام بعملك فقط«.

يميز مباراة الرياض عن كل مواجهاته للسيليساو

ميسي يثأر من البرازيل ويتوج األرجنتين بالسوبر كالسيكو 

االرجنتني يفوز بكأس السوبر

أبو ظبي ـ وكاالت:
تســتضيف دبي فــي املدة من 18 إلى 23 تشــرين 
الثاني اجلــاري، مبجمــع حمدان الرياضــي، بطولة 
العالم لرفعات القوة التي تقام ألول مرة في الشرق 
األوســط، وينظمها احتــاد اإلمارات لرفــع األثقال 
واللياقة البدنية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.
وأعلنــت اللجنة املنظمة خال مؤمتر صحفي أقيم 
اخلميــس، عن تفصيــات البطولــة، وحتدث خاله 
خالد العور، مدير إدارة الفعاليات الرياضية مبجلس 
دبي الرياضي، ومحمد عبد الرحيم املري، أمني ســر 
احتاد اإلمــارات لرفع األثقال واللياقــة البدنية مدير 
البطولة، وإميانويل شيبر، املدير العام لاحتاد الدولي 

لرفع األثقال، ونصيف الشدراوي، مدير التنظيم.
البطولــة تعد األكبــر في العالم، ويشــارك فيها 
1000 شــخص، من بينهــم 250 العب من 60 دولة 
من مختلف قارات العالــم، بجانب أن احلدث يدعم 
أصحاب الهمم، حيث يشارك 20 العبا من أصحاب 
الهمــم من بينهــم 10 من اإلمــارات، كما أن دبي 
ستشــهد اجتماعات الكوجنرس العاملي الحتاد رفع 
األثقال الدولي اليوم األحد ، في مجمع حمدان بدبي.

ميونيخ ـ وكاالت:
باالحتاد  والقيم واالنضبــاط  النظــام  رفضت جلنة 
األوروبي، التماس املقــدم من آينتراخت فرانكفورت، 
لرفع احلظــر اجلماهيري املفروض علــى النادي في 

مباراتني خارج ملعبه مبسابقة الدوري األوروبي.
وبهذا، أكد اليويفا ســريان اإليقاف املفروض والذي 
ســيحرم النادي من حضور جماهيره في املدرجات 
خال مباراته أمام مضيفه آرســنال في وقت الحق 
من الشــهر احلالي، وذلك بدور اجملموعات في الدوري 
األوروبي.. وأعلن النــادي األملاني، رفض التماس الذي 
قدمه لليويفا، مشــيرا إلى أنه ليس مســموحا له 
بطرح تذاكر لهــذه املباراة املقررة في 28 تشــرين 
الثانــي احلالــي.وكان اليويفا قد فــرض احلظر بعد 
أعمال شــغب من جماهير آينتراخــت فرانكفورت 
خال مبــاراة الفريــق أمــام فيتوريــا جيمارايش 

البرتغالي بدور اجملموعات.

جدة ـ وكاالت:
أعلن نــادي جنران الســعودي مســاء أول أمس أنه 
تعاقد رســمياً مع املدرب التونسي شكري اخلطوي 
لإلشــراف على الفريــق األول فيما تبقــى من هذا 
املوســم.وجاء إعان النادي السعودي الذي ينشط 
في دوري الدرجة األولى السعودي عن هذه الصفقة 
عبر حسابه اخلاص مبوقع »تويتر«.وجتدر اإلشارة إلى 
أن شكري اخلطوي كان يشــرف على احتاد بن قردان 
قبــل أن يســتقيل من مهمته األحــد املاضي بعد 
هزمية الفريق أمام الصفاقســي بثنائية حلســاب 

اجلولة الثامنة للدوري التونسي.

دبي تستضيف 
مونديال رفعات القوة

»األوروبي« يرفض 
التماس فرانكفورت

الخطوي مدربا 
لنجران السعودي

نيويورك ـ وكاالت:

ســجل يانيــس أنتيتوكومبــو 38 
نقطة ليقود ميلووكي باكس للفوز 
124-115 علــى شــيكاغو بولز في 
دوري الســلة األميركي للمحترفني 
الليلــة املاضيــة.. وعانــى صاحب 
األرض حتــى منتصف الربع الثالث، 

لفرض سيطرته على املباراة.
وأنهى باكس الربــع الثالث متفوقا 
بفــارق 12 نقطــة علــى ضيفــه 
ليتقدم 97-86 بفضل 10 نقاط من 
أمام  باكس  وصمــد  أنتيتوكومبو.. 
محاوالت بولز في الربع األخير، لكنه 
خــرج منتصرا للمــرة الثامنة هذا 
املوسم مقابل 3 هزائم ليتقدم إلى 
املركز الثالث في القســم الشرقي 
وميامي  بوسطن سيلتيكس  خلف 
هيت.. وباإلضافة إلى تســجيله 38 
على  أنتيتوكومبو  استحوذ  نقطة، 
16 كــرة مرتدة، فيمــا أضاف إيريك 

بليدسو 31 نقطة.
وعلى اجلانب اآلخر، كان كوبي وايت 
األكثر تســجيا في صفــوف بولز 
برصيد 26 نقطة وأضاف زميله زاك 
إلى  بولز  وتراجــع  25 نقطة..  الفني 
12 في الشــرق بعدما تلقى  املركز 

الهزمية الثامنة في 12 مباراة.
مــن جانبه، فشــل لــوس أجنلوس 
الفــوز بجميع مبارياته  كليبرز في 
الثاث التي غاب عنها كواي ليونارد، 
بعدمــا ســقط 127-132 أمام نيو 
أورليانــز بليكانــز، فــي دوري كرة 
السلة األمريكي للمحترفني الليلة 

املاضية.
وغــاب ليونارد، املنتقــل إلى كليبرز 
هذا املوسم قادما من تورونتو رابتورز 
حامل اللقــب، للمرة الثالثة في 12 
مباراة هذا املوســم بداعي التعامل 
مع إصابة.. وخســر كليبرز كل هذه 
املباريــات باإلضافة إلى مباراتني في 

وجود ليونارد.
ولم تســاهم مشــاركة بول جورج 
ألول مرة مع كليبرز هذا املوسم منذ 
انتقاله قادما من أوكاهوما سيتي 
ثاندر، في تفادي فريقه الهزمية على 
نقطة.  33 تســجيله  مــن  الرغم 
نقطة   14 بفــارق  بليكانز  وتقــدم 
فــي منتصف الربــع الثاني، وأنهى 
 ..59-72 متقدمــا  األول  الشــوط 
وانتفــض كليبرز فــي الربع الثالث 

ليخطف التقدم 96-97.
وظلــت النتيجة متكافئــة إلى أن 
نقــاط مقابل   10 بليكانز  ســجل 
نقطــة واحــدة لضيفــه، ليفرض 

سيطرته ويحقق فوزه الثالث في 11 
مباراة هذا املوسم.. ويحتل بليكانز، 
الذي ما زال العبه زيون وليامســون 
غائبا عن صفوفه بســبب اإلصابة، 

املركز 14 في القسم الغربي.
وتراجــع كليبرز إلى املركز الســابع 
في الغــرب، بعدما تلقــى الهزمية 
الثانية على التوالي واخلامســة في 

هوليداي  جــرو  مباراة.وتصــدر   12
 36 برصيد  بليكانز  قائمة مسجلي 
فرانك  البديل  أضــاف  فيما  نقطة، 
جاكسون 23 نقطة.. واستحوذ بول 

على 9 كرات مرتدة باإلضافة إلى 33 
نقطة، فيما سجل زميله لو وليامز 

30 نقطة.
إلى ذلك، عــاد ميامــي هيت بفوز 
بســهل مــن ملعــب كليفانــد 
كافاليرز، فجــر أول أمس، في دوري 
للمحترفني  األمريكي  الســلة  كرة 
-108( بعدما تغلب عليــه بنتيجة 

97(.. ولم يواجه هيت أي مشــاكل 
أمام صاحــب األرض وخرج متقدما 
األول.وارتفع  الشــوط  فــي   44-68
الفارق إلى 27 نقطة في بداية الربع 
الثالث لكن كافاليرز قلص النتيجة 

إلى 74-94.
14 نقطة  واكتفى هيت بتســجيل 
في الربــع األخير لكنــه ضمن فوزه 
الثامن هذا املوسم ليتقدم إلى املركز 
الثاني في القســم الشرقي إذ خسر 
3 مرات فقــط في 11 مباراة.. وتراجع 
كافاليرز إلى املركز الـ11 في القسم 
ذاته بعدما تلقى الهزمية الثانية على 

التوالي والسابعة في 11 مباراة.
قائمة مسجلي  نان  كندريك  وتصدر 
هيــت برصيد 23 نقطــة وتبعه بام 
 16 وتايلر هيرو ولــكل منهما  أدبايو 
نقطــة، بينما اكتفــى جيمي باتلر 
بتســجيل 14 نقطــة مــع الفريق 
الضيــف.. وكان كيفــن الف األكثر 

تسجيا في صفوف كافاليرز برصيد 
21 نقطــة كما اســتحوذ على 10 

كرات مرتدة.
وفي مبــاراة اخرى، واصل بوســطن 
ســيلتيكس انتصاراتــه، فــي دوري 
للمحترفني،  األمريكي  الســلة  كرة 
بعــد تغلبــه 140-133 على ضيفه 
املاضية. الليلــة  ويزاردز،  واشــنطن 

وخســر ســيلتيكس أول مباراة في 
فيادلفيا ســيفنتي  أمام  املوســم 
سيكسرز.. ومنذ ذلك احلني انتصر في 
تسع مباريات متتالية، ليملك أفضل 
ســجل بني فرق البطولــة.. ويتصدر 
سيلتيكس القســم الشرقي بفارق 
انتصارين عــن ميامي هيت، صاحب 

املركز الثاني.
وجاء الشوط األول متكافئا، إذ انتهى 
لصالح صاحب األرض بفارق نقطتني 
68-66.. وبرغم تقدم ويزاردز في بداية 
الثالث، بفضل رمية ثاثية من  الربع 
إيســايا توماس، فرض ســيلتيكس 
هيمنتــه وســجل 17 نقطة مقابل 
ست لضيفه، ليتقدم 85-75.. وقلص 
ويــزاردز الفارق إلــى 102-96 بنهاية 
الربع الثالث.. واســتعاد سيلتيكس 
نحو  بعد   ،99-112 ليتقدم  سيطرته 
دقيقتني من بداية الربع األخير، ثم زاد 

الفارق إلى 16 نقطة.

ميلووكي باكس يحبط شيكاغو بولز في دوري السلة األميركي
خسارة جديدة لكليبرز في غياب ليونارد

تقرير

مباراة دوري السلة األميركي

5:00 مساًء
 8:00 مساًء

10:45 مساًء
 8:00 مساًء

مفكرة اليوم

لوكسمبرج ـ البرتغال
كوسوفو ـ إنجلترا

ألبانيا ـ فرنسا 
بلغاريا ـ التشيك

تصفيات يورو 2020

روما ـ وكاالت:
حقــق منتخــب إيطاليــا فــوزًا 
والهرسك،  البوسنة  على  عريًضا 
بثاثة أهــداف نظيفة، في املباراة 
التــي أقيمت أول أمس، حلســاب 
.2020 ليورو  املؤهلــة  التصفيات 

وفــي هذا الصدد، ذكرت شــبكة 
"أوبتــا" لإلحصائيــات، أن بهــذا 
اإليطالي  املنتخب  حقق  االنتصار 

الفوز فــي 10 مباريــات متتالية، 
ألول مرة فــي تاريخــه. . وافتتح 
فرانشيســكو أتشــيربي أهداف 
وضاعف   ،21 بالدقيقــة  املبــاراة 
لورينزو إنسيني النتيجة بالدقيقة 
37، قبل أن يختتــم أندريا بيلوتي 

الثاثية في الدقيقة 53.
وعزز املنتخب اإليطالي، الذي كان 
قد حســم تأهله في وقت سابق، 

صدارتــه جلدول ترتيــب اجملموعة 
نقطــة   27 برصيــد  العاشــرة، 
)العامــة الكاملــة(، فيما جتمد 
رصيد البوســنة عنــد 10 نقاط، 
في املركز الرابع.. ومير اآلزوري بفترة 
قوية لم يشــهدها منذ سنوات، 
وذلك حتــت قيادة املــدرب روبيرتو 
النهوض  الذي جنح في  مانشيني، 

مجددًَا بالفريق.

لندن ـ وكاالت:
أعلن االحتــاد اإلجنليزي لكرة القدم 
الوســط جوردان  أّن العب  أمــس 
هندرســون واملدافــع جــو غوميز 
خرجا من التشكيلة التي ستواجه 
كوســوفو في تصفيــات بطولة 
أوروبــا 2020 اليوم األحد بســبب 

املرض واإلصابة.
وغاب هندرســون، الذي لم يكتمل 
فيروســية،  عــدوى  من  تعافيــه 
عــن الفــوز الســاحق -7صفــر 
علــى مونتينيغرو فــي وميبلي يوم 

اخلميس ليحجز فريق املدرب غاريث 
ساوثغيت بطاقة التأهل كمتصدر 

للمجموعة األولى.  
أما زميله في ليفربول غوميز، الذي 
واجه صيحات استهجان من بعض 
اجلماهير بعد نزوله بدياً بســبب 
اشتباك مع زميله رحيم سترلينغ 
يوم االثنني، فيغيب عن الرحلة إلى 
كوســوفو بعد تعرضه إلصابة في 

الركبة في مران أمس األول.
وأوضــح االحتاد االجنليــزي في بيان 
»وصل هندرســون إلى املعســكر 

مصابــاً بعــدوى فيروســية ولم 
يتعاف بشــكل كامل كما أصيب 
ولم  املــران  فــي  بضربة  غوميــز 
السفر«. قبل  كاف  بشكل  يتعاف 
لفريقهما  االثنان  وأضاف:«سيعود 
بينما يتجه منتخب األسود الثاثة 
من  بتشكيلة  أمس  بريشتينا  إلى 

23 العباً«.  
ومتلك إجنلترا 18 نقطة من ســبع 
مباريات، في حني حتتل كوســوفو 
التشــيك  الثالــث خلف  املركــز 

ولديها 11 نقطة.  

مدريد ـ وكاالت:
حقق املنتخب اإلسباني رقما تاريخيا 
خال االنتصار بسباعية نظيفة، على 
مالطا اول أمــس  ، ضمن التصفيات 
املؤهلــة لــكأس األمم األوروبية )يورو 
2020(.. وســجل أهداف إســبانيا 7 
ألفارو موراتا  العبني مختلفني هــم: 

بالدقيقــة 23، ســانتي كازورال )41(، 
بــاو توريس )62(، بابلو ســارابيا )63(، 
 ،)71( )69(، جيــرارد مورينو  أوملو  داني 
وبحســب   ..)85( نافاس  خيســوس 
لإلحصائيات،  »ســكواكا«  شــبكة 
فإن هــذه هي املرة األولــى في تاريخ 
إســبانيا التي تسجل فيها 7 أهداف 

مبباراة واحدة عبر 7 العبني مختلفني.  
وأشــارت شــبكة »أوبتا«، إلى أن باو 
توريس ســجل خامس أســرع هدف 
لاعب بديل في التصفيات على األقل 
2006.. وجــاء هدف توريس  منذ عام 
عقب مشاركته في اللقاء بـ58 ثانية 

فقط.

مدريد ـ وكاالت:
قال العب التنس اإلسباني رافائيل 
نادال إن صدارة التصنيف العاملي، 
التي حصل على كأسها أول أمس، 
خاص  نــوع  من  بارتياح  تشــعره 
التي مر  الفترة الصعبة  بســبب 

بها في بداية العام.
العام  مبراحــل. مطلع  »أمر  وقال: 
كنت أفكر في ملبورن وبعدها في 
التالية..  البطولة  وفي  أكابولكو، 
حينما كان مير العام املاضي كنت 
ترى أين موقعك وترى ما إذا كانت 
املصنف  تكون  ألن  إمكانية  لديك 

األول عامليا أم ال«.
فوزه  بعــد  اإلســباني  وينتظــر 

ســتيفانوس  اليونانــي  علــى 
تسيتسيباس في مباراة استمرت 
لنحو 3 ســاعات، أن يفوز الروسي 
األملاني  على  ميدفيديــف  دانييل 
ألكســندر زفيريف لكي يعبر إلى 
نصف النهائي.وقال: »أنا في حالة 
جيــدة.. مباراتان لنحو ســاعتني 
تســاعدان ألن أحتمل بشكل جيد 
هذه املواجهات وهــو ما أحتاجه. 
امللعــب  فــي  ســاعات  قضــاء 
شيئا  التحسن  على  يســاعدني 

فشيئا«.
وأضــاف بشــأن مبــاراة زفيريف 
يقني  على  »لســت  وميدفيديف: 
بأننــي ســأراها أم ال«. وتابع »أنا 

ملا يحــدث. لقد قمت  مســتعد 
بعملي وأنا سعيد بالفوز. اآلن على 
االنتظار. علي القيام باألشياء التي 
علي«.وأشار إلى أنه في حال خرج 
»راضيا«  فســيغادر  البطولة  من 

عن العمل الذي قام به.
وعن تســلمه كأس املصنف األول 
وجيمي  فيــدرر  روجر  مع  وتعادله 
في  ديوكوفيتش  ونوفــاك  كونورز 
احلصــول عليها 5 مرات في نهاية 
العــام، قال نــادال إنهــا لم تكن 
هدفــه في بداية املوســم، ولكن 
 ،2008 فــي  بأنه  إحســاس  لديه 
و2012، كان باستطاعته املنافسة 

عليها ولكنه كان مصابا.

إيطاليا تحقق سلسلة غير مسبوقة في تاريخها

غياب هندرسون وغوميز 
عن إنجلترا أمام كوسوفو

إنجاز تاريخي إلسبانيا بعد سباعية مالطا

صدارة التصنيف ُتشعر
 نادال بارتياح من نوع خاص
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بغداد ـ الصباح الجديد:

عاشت بغداد وجميع مدن العراق 
ومدن األردن مساء اخلميس افراحا 
التأريخي  الفوز  وقع  على  واسعة 
ملنتخبنا  الــذي حتقــق  واملهــم 
الوطني بكــرة القدم على نظيره 
اإليراني بهدفني مقابل هدف واحد 
ملباريات  اخلامســة  اجلولة  ضمن 
اجملموعــة الثالثــة املؤهلــة إلى 
مونديــال قطر 2022 ونهائيات امم 
اذ اقيمت  2023 في الصني،  آسيا 
املبــاراة في ملعب اســتاد عمان 

الدولي بحضور جماهيري واسع.
مــن جانبــه، أكــد رئيــس وفد 
املنتخــب الوطنــي علــي جبار 
النائــب الثاني لرئيــس االحتاد، إن 
ملف املباراة الســابقة أمام إيران 
الذي  اإلجنــاز  برغم  متامــا،  أغلق 
ســتتغنى بها األجيــال لعقود.. 
وقال جبــار، إن الالعبــني خاضوا 
وسط  عالية  مبعنويات  التدريبات 
أجواء مثالية، ونحن كإدارة وجهاز 
لطي  جاهدين  عملنــا  تدريبــي 
صفحة مباراة إيران للتركيز على 
مباراة البحرين بعــد غد الثالثاء، 
التي ال تقــل أهمية عن املواجهة 

السابقة.
أن  النفس  مننــي  »كنا  وأضــاف: 
يكــون هنالــك تكــرمي حكومي 
لالعبني بعــد أن حققوا املطلوب 
ومتكنــوا من إدخــال الفرحة إلى 
قلوب الشــعب العراقــي، إال أن 
أســود الرافدين مازالوا يفتقدون 
النجاح،  مقومــات  أبســط  إلى 
ومع ذلك فاجلميــع عازمون على 
تكرار االنتصار وإسعاد اجلماهير«.
وأشار إلى أن أبطال العراق قادرون 
علــى الوصول إلــى أبعد نقطة 
في التصفيــات، ومن ميتلك هذه 
يواصل  أن  يســتطيع  األســماء 

مشواره لتحقيق احللم الذي طال 
انتظاره.

يشــار إلى أن املنتخــب العراقي 
يتصــدر اجملموعــة الثالثــة في 
التصفيــات املزدوجــة املؤهلــة 
لكأسي آســيا والعالم بعد فوزه 
على منتخب إيران بهدفني مقابل 
النقطة  إلى  رصيده  ليرفع  هدف 

العاشرة في قمة اجملموعة.
وعبر مــدرب املنتخــب العراقي، 
احملترف الســلوفيني، سريتشكو 
كاتانيتــش عن ســعادته بالفوز 

الذي حتقق اليوم على إيران بهدفني 
مقابل هدف واحد في املباراة التي 
حلساب  اخلميس  مســاء  أقيمت 
اجلولــة الرابعة مــن التصفيات 
آسيا  لكأســي  املؤهلة  املزدوجة 
والعالم. وقال كاتانيتش في املؤمتر 
الصحفي عقــب املباراة: »مبروك 
للعراق الفوز، كنا الفريق األفضل 
واإلصرار  مســتحق،  واالنتصــار 
كان واضحا على العبي منتخبنا 

بدليل الفوز بالدقيقة األخيرة«.
العراقي هدفا  املنتخب  وســجل 

الثانية من  الدقيقــة  قاتال فــي 
الوقت بدل الضائع ليهزم ضيفه 
هدف  مقابل  بهدفــني  اإليرانــي 
العراقي  املنتخــب  واحد.وحافظ 
الثالثة  اجملموعــة  صــدارة  على 
برصيد 10 نقاط، فيما ظلت إيران 
عنــد 6 نقاط في املركــز الثالث. 
املباراة  أنه يركز على  املدرب  وأكد 
املقبلة أمــام املنتخب البحريني، 
مضيفا: »علينا أن نحسم التأهل 
عــن اجملموعة الثالثــة لنعبر عن 
ســعادتنا بذلــك وليــس فقط 

وبني:  واحدة«.  مبــاراة  بالفوز في 
»مازلنا في نصف الطريق وهناك 
متغيرات اليــوم علينا أن نتعامل 
للمجموعة  العام  الشــكل  مع 
وال نترك التنافس جملرد الفوز على 
املنتخب اإليراني«.وزاد: »ســنركز 
علــى املباريــات املقبلــة، هناك 
منتخبــات أخرى تنافــس ولدينا 
4 جــوالت ممكن أن تتغيــر فيها 

احلسابات«.
وأجرى املنتخب الوطني، أول أمس 
اول وحدة تدريبية له عقب الفوز 

مباريات  ضمــن   ،٢-١ ايران  على 
اجلولــة اخلامســة للمجموعة 
الثالثة في التصفيات املشتركة 
اسيا.وقال  وكأس  العالم  لكأس 
الوطني  للمنتخب  االداري  املدير 
»املنتخب  إن  كوركيس،  باســل 
على  تدريباته  أجــرى  الوطنــي 
ملعــب جاوة في متام الســاعة 
الثالثة من عصر اجلمعة، وسط 
اجــواء جميلة تعيشــها بعثة 
املنتخــب الوطني عقــب القوز 

على ايران«.
واكد »الفــوز كان له طعم اخر 
خاصــة انه جاء فــي اللحظات 
احــد افضــل  االخيــرة علــى 
املنتخبات في القارة االســيوية 
واملنافي االول للعراق على صدارة 
اجملموعة«.هذا ويستعد املنتخب 
الوطني خلــوض لقاء مهم ايضا 
امــام املنتخــب البحريني، يوم 
بعد غٍد الثالثاء ، ويسعى خلطف 
الفوز لالبتعاد اكثــر في صدارة 

اجملموعة الثالثة.
إلى ذلك، كشــفت الفحوصات 
الطبية التــي اجريت، أول أمس، 
املنتخب  مهاجــم  إصابــة  عن 
الوطني مهند علــي بالتواء في 
الكاحل, فيما اكدت الفحوصات 
اصابــة حارس مرمــى املنتخب 
الوطني محمــد حميد بكدمة 
قويــة فــي اجلانب االيســر من 

منطقة االضالع.
الوطني  املنتخــب  طبيب  وقال 
قاســم اجلنابي إن »الفحوصات 
الطبية التي اجراها مهند علي، 
اوضحت وجود التواء في الكاحل 
االمين مما يستدعي خلضوعه الى 
الطبيعي  العالج  يتخللها  راحة 
ملدة يوم فقط وبالتالي سيغيب 
مؤكدا  أمــس،  تدريبــات  عــن 
بشكل  البحرين  ملباراة  جاهزيته 

اكيد.«

العراق يحقق فوزًا مهما على إيران في التصفيات المزدوجة
سمير خليل أسود الرافدين يستعدون لمواجهة البحرين الثالثاء 

تقرير

همام طارق يحاول تخطي دفاعات ايران

 من ملعب عمان 
..فرحة عراقية

لم يكن اخلميس املاضــي يوما عاديا، ليس 
جلمهــور الكــرة العراقية فقــط بل لكل 
الشــعب العراقي، ولم يكن لقاء منتخبنا 
الوطني بنظيــره االيراني ضمن التصفيات 
2022 في  العالم  لنهائيــات كأس  املؤهلة 
قطر مبــاراة عادية، بل كانــت ومضة فرح 
عراقية توهجت باصرار العبي منتخبنا في 
ملعب عمان الدولي الذين حققوا فوزا المعا 
اثلج الصدور واجج املشــاعر وادمع االعني 
املتلهفــة فرحــا واطمئنانا بــان منتخبنا 

الوطني ميرض والميوت.
لعب منتخبنا املبــاراة بطريقة 1-5-4-1 و 
وضحت خطة مدربنا السلوفيني كاتانيتش 
بتأمني اجلانب الدفاعــي ملعرفته بامكانات 
الدفاع في  ايــران الهجومية وجنــح  العب 
مهمته وخاصة محور هذا اخلط املؤلف من 
احمد ابراهيم وســعد ناطق وريبني سوالقا 
الذي قدم مباراة العمر، مع عودة العبي خط 
الوسط امجد عطوان وهمام طارق وصفاء 
هادي وبشــار رسن ملســاندة الدفاع وبقي 
مهاجمنــا ميمي يتحــرك بطريقة اقلقت 
االيراني،كما لعــب فريقنا بطريقة  الدفاع 
الضغــط علــى حامــل الكــرة ومحاولة 
االحتفــاظ بها وبرغم ماتطلبته اخلطة من 
مجهود بدني مرهــق اال ان املطاولة كانت 
شعار العبينا الذين جنحوا بارباك خصومهم 

الذين سلموا مفاتيح املباراة مبكرا.
كان بامكان منتخبنــا اخلروج بنتيجة اكبر 
لو مت تأمني ايصال الكــرة الى العبنا املبدع 
ميمي لكــن زميله الدؤوب بشــار رســن 
االيراني  امللعب  اســتلم كرة في منتصف 
عند الدقيقة العاشرة من عمر املباراة وعرج 
بها ميينا ليرفعها امــام املرمى فتجد قدم 
علي عدنــان بكرة قوية ارتــدت من احلارس 
ليكملها ميمي في ســقف املرمى االيراني 
معلنا تقدم منتخبنا ويشــعل الفرحة في 
مدرجات امللعب االردني الذي غص بجمهور 
عراقي وفي زحف الــى امللعب ليقف خلف 
منتخبنــا والعبينا ومتتــد الفرحة لتغطي 
فضاء العراق برمته ، لكن غلطة الشــاطر 
بالف كما يقولون عندما تباطأ علي عدنان 
بابعاد  والعشــرين  الرابعة  الدقيقــة  عند 
الكــرة التي كانــت مبتناولــه ليخطفها 
منه العب ايــران محمد محبــي ويناولها 
لزميله احمد نور الالهي الذي ســددها ميني 
حارسنا محمد حميد معلنا هذف التعديل 
العراقية  الســيطرة  االيراني،  للمنتخــب 
جتلت في اغلب دقائق الشــوط الثاني بعد 
عجزالعبي ايران من تنظيم هجمات خطرة 
وفقــدو ابرز اســلحتهم القائد مســعود 
شجاعي الذي طرد عند الدقيقة 82 بعد ان 
خاض املباراة باعصابه اكثر من قدميه كما 
املهاجم اخلطير ســردارازمون في  استبدل 
الدقيقة 89، والن الكرة تعطي ملن يعطيها 
فقد فجــر البديــل علي عبــاس الفرحة 
العراقيــة حني خطف هــدف الفوز القاتل 
عند الدقيقة الثانية من الوقت احملتســب 

بدل الضائع للمباراة .
ويبدو ان االحتاد اآلسيوي اراد ان يذكرنا مبأساة 
التحكيــم التي الزمت مباريــات منتخبنا 
الوطني سنوات متعاقبة عندما اناط مهمة 
قيادة املبــاراة للحكم الســريالنكي ديالن 
والذي لم يكن مبســتوى املبــاراة واهميتها 
وحساسيتها فجانبت اغلب قرارته الصواب 
وخاصة اغفاله ضربة جزاء واضحة ملنتخبنا 
في الدقيقة 59 وكان مــن املقرر ان يديرها 
احلكم االردني ادهم مخادمة لكنه استبدل 

بعد نقل املباراة من البصرة لعمان.  

بغداد ـ الصباح الجديد:

أرســل رئيس االحتاد املركــزي لكرة 
مســعود،  اخلالــق  عبــد  القــدم، 
استقالته من عضوية االحتاد العربي 
على خلفية قرار األخير بنقل مباراة 
الشرطة الى خارج العراق في بطولة 
»كأس محمــد  العربيــة  األنديــة 

السادس«.
القدم، قد  العربي لكرة  وكان االحتاد 
قرر نقــل مباراة إيــاب دور الـ16 بني 
الشرطة ونواذيبو املوريتاني الى خارج 
العراق، بعد ان كان من املقرر اقامتها 
في كربالء، بســبب التظاهرات التي 

تشهدها البالد.
وقال مسعود »قدمت استقالتي من 
عضوية االحتــاد العربي لكرة القدم، 
بعدما قرر نقل مباراة الشرطة امام 

نواذيبو املوريتاني الى خارج العراق«.
وأوضــح بالقــول، »تقدمت بطلب 
رســمي خــالل األيــام املاضية الى 
املباراة  إقامة  العربي من اجل  االحتاد 

في مدينــة أربيل، كونهــا امنة وال 
تشــهد أي احداث او تظاهرات، متاماً 
كما حدث في مبــاراة القوة اجلوية 
ومولودية اجلزائر بالبطولة العربية«.

وأضاف مســعود، أن »االحتاد العربي 
لم يستجب لطلبنا واغلق املوضوع 
وبالتالي بعثت استقالتي الى االحتاد 
العربي لكــرة القدم لعــدم اقامة 
املبارة فــي العراق«.يذكــر ان مباراة 
الذهاب فــي موريتانيــا، قد انتهت 
بفوز الشــرطة 1-0.. ومــن املقرر ان 
تقــام مبــاراة اإلياب فــي الـ26 من 

تشرين الثاني اجلاري.
إلى ذلك، أعلن االحتاد اخلليجي لكرة 
القــدم، جــدول توقيتــات مباريات 
بطولــة كأس اخلليج »خليجي 12« 
الثاني  اقامتها نهاية تشرين  واملقرر 
احلالــي.. واوقعــت القرعة املنتخب 
الى  الوطني فــي اجملموعــة االولى 
جانــب منتخبــات قطــر واالمارات 
اجملموعة  ضمــت  فيمــا  واليمــن، 
والسعودية  عمان  منتخبات  الثانية 

والكويت والبحرين.

وســتقام البطولــة للمــدة مــن 
يوم 26 مــن الشــهر احلالي وحتى 
8 كانــون األول املقبل.وفيمــا يلــي 
توقيــت مباريــات اســود الرافدين 
في البطولة: يلعــب منتخبنا أولى 
مبارياته امام البلد املضيف قطر،في 
اســتاد خليفة الدولي( في الساعة 
يوم  من مساء  والنصف  الســابعة 
الثالثاء املوافق 26 من شــهر تشرين 
الثاني اجلاري، ويلعــب الوطني ثاني 
مبارياته امام اإلمارات في امللعب ذاته 
في الســاعة اخلامسة والنصف من 
مســاء يوم اجلمعة 29 هذا الشهر، 
ويختتم مبارياته في اجملموعة بلقاء 
اليمن في التوقيت ذاته من مســاء 
يوم األثنني املوافق الثاني من شــهر 
تطبيق  املقبل.. وسيتم  األول  كانون 
تقنية الفيديو املســاعد VAR خالل 

مباريات البطولة.
لبطولة  املنظمة  اللجنــة  وأعلنت 
خليجي 24، جدول مباريات البطولة، 
االفتتاحية  املباراة  ســتجمع  حيث 
بني قطر والعراق، في 26 تشرين ثان 

اجلاري، ثم لقاء اإلمــارات مع اليمن، 
في اليوم نفســه.. ويلعب في اليوم 
التالي منتخب عمــان مع البحرين، 
ثم السعودية مع الكويت، واملباراتان 
على ملعب عبد اهلل بن خليفة، في 

إطار اجملموعة الثانية.
وتقام مباريات اجلولة الثانية، يوم 29 
تشــرين الثاني، حيث تلعب اإلمارات 
مع العراق، ثــم اليمن مع قطر.وفي 
اجملموعة الثانية، تلتقي الكويت مع 
عمان، ثم البحرين مع الســعودية، 
يوم 30 تشرين الثاني.. وتقام مباريات 
اجلولة األخيرة من دور اجملموعات، يوم 
2 كانــون أول، حيث تتواجه قطر مع 
اإلمارات، والكويت مع البحرين، على 
ملعب خليفة الدولي، ثم اليمن مع 
العراق وعمان مع الســعودية، على 

ملعب عبد اهلل بن خليفة.
وتقــام مباريــات أول جولتــني من 
اجملموعة األولى، على ملعب خليفة 
الدولــي، فيما تلعب أول جولتني من 
الثانية، علــى ملعب عبد  اجملموعة 

اهلل بن خليفة.

مسعود يستقيل من االتحاد العربي لكرة القدم
الوطني يالقي قطر في أفتتاح مبارياته بخليجي 24 

لقطة من مباراة سابقة بني املنتخب الوطني وقطر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن االحتاد املركزي لكرة القدم، 
أن وكيــل شــركة تويوتــا في 
موديل  ســيارتني  اهدى  العراق 
2020 لالعبني مهند علي وعالء 
عباس بعد تســجيلهما هدفا 
املنتخب الوطنــي على نظيره 

االيراني.
وقال االحتاد في بيان صحفي إن 
"وكيل شركة تويوتا في العراق 
اهــدى ســيارتني نــوع كامري 
موديل 2020 لالعبني مهند علي 
وعالء عباس بعد تســجيلهما 

هدفا النصر العراقي".

وجنح املنتخب الوطني، اخلميس، 
بالدقائق  مثير  فوز  اقتناص  في 
االخيــرة، )2-1( امــام ضيفــه 
االيراني في اجلولة اخلامسة من 
لنهائيات  املؤهلــة  التصفيات 
كأس العالم 2022 وكأس آسيا 

.2023

عمان ـ وكاالت:
أوضح املدير اإلداري للمنتخب الوطني 
لكــرة القــدم، باســل كوركيس أن 
الالعب علي عدنــان هو الوحيد الذي 
ســيغيب عن مباراة املنتخب املقبلة 
أمــام املنتخب البحرينــي، فيما عاد 

جميع املصابني للفريق.
وقــال كوركيــس ، إن الالعــب علي 
عدنان ســيغيب في املبــاراة املقبلة 
أمــام املنتخــب البحريني بســبب 
تراكم البطاقات امللونة، فيما سيعود 
املهاجم مهنــد علي واحلارس محمد 
حميد لتدريبات الفريق بعد اإلصابات 
الطفيفة التي حلقت بهما في مباراة 

املنتخب اإليراني.
وأشــار إلــى أن معظــم الالعبــني 
يتمتعون مبعنويــات عالية وانضباط 
والتزام عــال داخل امللعــب وخارجه 
وهذه احلالــة تولدت قبل مباراة الفوز 
األخير على املنتخب اإليراني، مشددا 
على أن األســود وضعــوا قدما على 
الجتياز  املؤهــل  الصحيح  الطريــق 
هذه التصفيات بنجــاح. وبني أن روح 
التفــاؤل والعزمية تــدب بني الالعبني 
منتخب  على  بالفوز  اجلدي  والتفكير 
البحرين في مباراة بعــد غٍد الثالثاء 
جدارتهم  لتأكيد  بأذهانهــم،  حاضر 
واستحقاقهم صدارة ترتيب اجملموعة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
القوة  لنــادي  اإلدارية  الهيئــة  نفت 
اجلوية، األنباء التي حتدثت عن مغادرة 
املهاجم أمجد راضي صفوف الفريق..  
وقال نائب رئيــس النادي وليد الزيدي 

فــي بيان رســمي للنــادي إن أمجد 
راضي مرتبط بعقــد ملدة عامني مع 
النادي، مشــيرًا إلى أن أنباء رحيله ال 

أساس لها من الصحة.
وأضــاف: »أمجــد يواصــل تدريباته 

اليوميــة من أجــل رفــع جاهزيته 
البدنية، كما أنه ميكنه رسمًيا اللعب 
والبطولة  والكأس  املمتاز  الدوري  في 
العربية، بعد رفــع العقوبة عنه من 

قبل االحتاد اآلسيوي«. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن االحتــاد العربي لكرة القدم عن 
اخلاصة  االســتئناف  جلنة  تســمية 
باالحتاد العربي وضمت في عضويتها 
الســيد يحيــى كرمي عضــو االحتاد 

املركزي لكرة القدم.
ومن جانــب اخر اعتمــد احتاد كأس 
اخلليج السيد يحيى كرمي عضوا في 
جلنة االســتئناف ملدة 4 ســنوات، اذ 
من  ابتداء  مهامها  اللجنة  ستباشر 

بطولة كأس اخلليج العربي املقرر ان 
تنطلق بنسختها الـ 24 في الدوحة 
26 تشــرين الثاني اجلاري  للمدة من 
ولغاية 8 من الشهر املقبل مبشاركة 

8 منتخبات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
لكرة  االوملبي  املنتخــب  تغلب 
القدم، على نظيره السوري 0-2 
فــي املباراة التــي اقيمت على 
ملعب االحتاد ضمن بطولة دبي 
الدولية أول أمس.. وتناوب على 
تســجيل ثنائيــة االوملبي كل 
من اميــر العماري في الدقيقة 
30 ومحمد قاســم نصيف في 
االوملبي  وتعــادل   ..39 الدقيقة 
فــي مباراته االولــى بالبطولة 
االربعاء..   ،3-3 اوزبكستان  امام 
نظيــره  االوملبــي  وســيواجه 
الكوري اجلنوبي اليوم االحد  في 

ثالث مبارياته بالبطولة.

تويوتا تهدي ميمي وعالء سيارتين 
بهدفيهما في شباك إيران 

علي عدنان يغيب عن لقاء البحرين 

الجوية ينفي رحيل أمجد راضي

يحيى كريم عضوا في استئناف العربي والخليجي

االولمبي يفوز على سوريا 
ويالقي كوريا الجنوبية اليوم

علي عدنان

املنتخب األوملبي
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بغداد ـ الصباح الجديد:
لن ينسى خميس النصر، عندما اطلق 
القدم عنان  الوطني لكــرة  منتخبنا 
اجــواء محافظات  الفرح لتشــتعل 
عراقنا اجلميل بااللعاب النارية واجواء 
الفرح والسعادة ليعيش اجلميع ليلة 

خالدة، ففي تلك األمسية سطر جنوم 
منتخبنــا الوطنــي أروع االنتصارات 
بالفوز علــى املنتخب االيراني بهدفني 
مقابل هــدف واحد في املبــاراة التي 
ضيفها ســتاد عمــان الدولي باألردن 
لتصفيات  اخلامســة  اجلولــة  ضمن 

إلـــى  املزودة املؤهلة  اسيا 
 2022 قطـــر  مونديـــال 
 2023 آسيـا  أمم  ونهائيـات 

فـي الصـني.
ليعــزز  الفــوز كان كافيــا 

موقف األســود في صــدارة الترتيب 

للمجموعــة الثالثــة بقبضــة من 
حديد أذ ارتفع رصيدهم إلى 10 نقاط 
بانتظار املواجهة املقبلة بعد غٍد امام 
البحرين في امللعب ذاته ضمن اجلولة 
السادســة، علما ان البحرين ميلك 8 

نقاط.

فوز عراقي كروي بطعم النصر يشعل 
اجواء بغداد والمحافظات ابتهاجًا
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