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الصباح الجديد - القسم السياسي:
طالت التظاهرات احلاشدة، التي 
انطلقــت اجلمعــة املاضية في 
الوقود،  أســعار  زيادة  ايران جراء 
ان  بعد  الكبيــر  ســوق طهران 
اعلن االضراب فيــه امس األحد 
في تطور خطير يعني ان النظام 
اإليرانــي ســيواجه مشــكلة 
القادة  وان  مستعصية، ســيما 
في النظــام يعرفــون اكثر من 
ثورة ســنة  ان شــرارة  غيرهم، 
السوق  هذا  من  انطلقت   ،1979
وأدت الى اإلطاحة بحكم الشاه 
النظام  ووصــول  بهلــوي،  رضا 

احلالي الى السلطة.
أغلــق أصحاب  اكثر من هــذا، 
املتاجــر فــي مجمــع ”أمــن“ 
التجــاري متاجرهم تضامنا مع 
املنتفضــن، األمر الذي يرجح ان 
يؤدي الى تزايد ســخط احملتجن 
جراء الشــحة احملتملة في املواد 
حدث  كما  األساسية،  الغذائية 

في 1979.
جاء هــذا بعد وقــت قصير من 
اعــان املرشــد علــي خامنئي 
تأييــده لتقنن البنزيــن والقرار 
وبعد  االحتجاجات،  اشعل  الذي 

ان صــادق مجلس االمن القومي 
اإليراني على قانون تقنن البنزين.

خامنئي  قال  للقرار،  تأييده  وعن 
امــس األحد في كلمــة نقلها 
التلفزيون الرسمي "لست خبيرا 
وهنــاك آراء مختلفــة، لكنني 
قلت إنه إذا ما اتخذ قادة الفروع 

الثاثة قرارا، فإنني أؤيده".
رؤســاء  "اتخذ  خامنئي  وقــال 
إلى  استنادا  قرارا  الثاثة  الفروع 
رأي خبراء، وينبغي بطبيعة احلال 

تنفيذه".
وتابع "البعض سيســتاء حتما 
من هذا القرار ... لكن إحلاق األضرار 
)باملمتلكات( ليس  النار  وإشعال 
أمرا يقوم به النــاس )العاديون(، 

إنهم مشاغبون".
وقال خامنئــي إن بعض اجلهات 
املعارضة للنظام احلالي في إيران 
"تهلل" منذ يومن، في إشــارة 
إلى عائلة بهلــوي التي طردتها 
الثورة اإلســامية من السلطة 
حركــة  وكذلــك   ،1979 عــام 
"مجاهــدي خلــق" املعارضــة 
إيران  تعتبرها  التــي  املنفى  في 

منظمة "إرهابية".
تتمة ص2

اضـراب عام في سوق طهـران الكبير وأكثر 
من 75 مدينة إيرانية تجتاحها االحتجاجات

جانب من احتجاجات جتتاح مدن ايران

الصباح الجديد ـ وكاالت:
احتدمت األزمة السياســية في 
أمــس األحد،  لبنــان وتعمقت، 
من  رئيس  مرشح  انسحاب  بعد 
لتولي  قائمة األســماء احملتملة 
الوزراء مما يقلل من فرص  رئاسة 
تشــكيل حكومة تتولى تنفيذ 

إصاحات عاجلة.
احتمال  وكانت تســريبات حول 
تشــكيل  الصفــدي  تكليــف 
حكومة اثارت غضب وســخرية 
الذين  اللبنانيــن  املتظاهريــن 
يطالبون في حراكهم املســتمر 
منذ نحو شهر بإسقاط الطبقة 
متهمن  بالكامل  السياســية 
إياها بالفســاد وبالعجز عن حل 

األزمات املعيشية.
اللبناني  املــال  وزيــر  وســحب 
الســابق محمــد الصفدي في 
وقــت متأخر مــن مســاء يوم 
املرشحن  كأحد  اسمه  السبت 
لرئاســة احلكومــة اللبنانيــة، 
الصعب تشــكيل  ”من  إن  قائا 
ومدعومة  متجانســة  حكومة 
السياسين“،  الفرقاء  من جميع 
املستقيل  الرئيس  بتكليف  آماً 
سعد احلريري بتشكيل احلكومة 

من جديد.
الصعب  "مــن  ان  أمــس،  وقال 
تشــكيل حكومة متجانســة 
ومدعومة من كل السياسين"، 
ان من الصعب تشــكيل  زاعماً 
اجــراء  بامكانهــا  حكومــة 

اصاحات فورية.
أول مرشــح بدا  وكان الصفدي 
أنه يحظــى ببعض اإلجماع بن 
اللبنانية  والطوائــف  األحــزاب 
احلريري  ســعد  اســتقالة  منذ 
مــن رئاســة الــوزراء فــي 29 

أكتوبــر تشــرين األول مدفوعا 
باحتجاجات حاشدة ضد النخبة 

احلاكمة.
لبنانية  وذكرت وســائل إعــام 
ومصادر سياســية أن حزب اهلل 
وحركة أمــل وافقــا على دعم 

الصفدي بعد اجتماع مع احلريري 
ولكن لم يقر أي حزب سياســي 

بعد ذلك رسميا ترشحه.
وال بــد أن يكون رئيس وزراء لبنان 
احملاصصة  لنظام  طبقا  ســنيا 

الطائفية املعمول به.
في  تظاهــروا  ونــدد محتجون، 
الشــوارع منذ 17 تشرين األول، 
بترشيح الصفدي احملتمل قائلن 
إن ذلــك يتعارض مــع املطالب 
التي  السياسية  النخبة  برحيل 
أنه جزء منهــا، ففي وقت  يرون 
مبكــر مســاء اجلمعــة، جتّمع 
الصفدي  أمــام منزل  محتّجون 
اعتراًضا على احتمال  بيروت  في 

تكليفه، ووصفوه بأّنه "فاسد".
األميركّية  الســفارة  وأعلنــت 
فــي بيروت امس االول الســبت 
االحتجاجّية  التظاهرات  دعمها 
وقالت في  لبنان.  التي يشهدها 
تغريدة "ندعم الشعب اللبناني 
وتعبيره  السلمّية  في تظاهراته 

عن الوحدة الوطنّية".
وجالــت امــس االول الســبت 
"بوســطة  ســّميت  حافلــة 
الثــورة" مناطــق لبنانيــة من 
الشــمال الى اجلنوب. وانطلقت 

من عكار شــماال ووصلت مساًء 
وأّكد  جنوبًا.  صيــدا  مدينة  الى 
في  شــاركوا  الذين  املتظاهرون 
هذه املبادرة أّنها تهدف الى كسر 
احلواجــز اجلغرافّيــة والطائفّية 
احلرب  آثار  وجَتــاوز  اللبنانين  بن 

األهلّية )1990-1975
وفــي ظــل دعــوات لتظاهرات 
حاشدة في بيروت وباقي املناطق 
بدءاً من يوم أمس، قال رئيس احتاد 
نقابــات موظفي املصــارف في 
لبنان، أمــس، إن إضراب موظفي 
البنوك سيســتمر حتــى اليوم 

االثنن.
مــن جانبهــا، نفت الســفارة 
توليها  بيــروت  في  األميركيــة 
"بوسطة الثورة"، في حن تعتزم 
اللبنانية تســيير  األمــن  قوات 
دوريات بالقرب من البنوك لتأمن 

سامة العاملن. 
وبدأ االحتــاد اإلضراب يوم الثاثاء 
تتعلق  مخاوف  بســبب  املاضي 
البــاد  جتتــاح  إذ  بالســامة 
موجة احتجاجــات ضد الزعماء 
املودعون  ويطالب  السياســين 
بسحب أموالهم بعد أن فرضت 

البنوك قيودا جديدة.

األزمة تحتدم في لبنان مع انسحاب الصفدي من الترشيح لرئاسة الوزراء

بغداد - وعد الشمري:
أكد نواب، أمس االحد، ان التعديل 
احلكومــي ســيطال نحو عشــر 
وزارات، مشــيرين إلــى ان القــوى 
السياســية ســتكون مضطــرة 
للتصويت عليه في مجلس النواب 
حتت ضغط الشارع وابعاد اخلافات 
جانبــاً، فيمــا حتدثوا عــن اهمية 
استمرار القرارات االصاحية تلبية 

ملطالب املتظاهرين.
وقال النائب عن تيار احلكمة حسن 
خاطي، في حديــث إلى "الصباح 
إن "واحدة من االصاحات  اجلديد"، 
عنها  احلديث  جرى  والتي  املطلوبة 
في وقت ســابق هو اجراء تعديات 

وزارية وصفت بأنها واسعة".
وأضاف خاطي، أن "املعلومات التي 
وردت الينا تفيد بأن التعديل سوف 

يطال من ســبع إلى عشــر وزارات 
ولم يتم التعرف عليها لغاية االن".
وأشــار، إلى ان "محاولة ســابقة 
وقــت ســابق ألجراء  فــي  كانت 
تعديل وزاري بالتزامن مع التصويت 
على وزيري الصحــة والتربية لكن 
اخلافــات السياســية حالت دون 

ذلك".
وأوضح خاطي، أن "رئيس مجلس 

الــوزراء عادل عبد املهــدي يواجه 
حالياً ازمــة التظاهرات بأجراء هذا 
التعديل من أجــل تنفيذ البرنامج 

احلكومي بالنحو االمثل".
وفيمــا بــن أن "الوقت مناســب 
للتعديــل كونه ينصــب في خانة 
االصاح وتسمية اصحاب الكفاءة 

والنزاهة".
تتمة ص2

بغداد - الصباح الجديد:
طالب رئيس جلنة حقوق االنســان 
النيابيــة ارشــد الصاحلي بطلب 
النواب،  رئيس مجلــس  رســمي، 
الداخليــة  وزيــري  باســتضافة 
والدفاع والقادة األمنين للكشف 
عمن يقف وراء قتــل املتظاهرين، 
مؤكــداً ان اللجنة ال متتلك األرقام 
الدقيقة ألعداد الذين استشهدوا، 

سيما وان هناك تعتيما على هذا 
األمــر وان وزارة الصحة بدورها ال 

تكشف هذه األرقام.
مباشــر  بث  في  الصاحلي  وقــال 
انه طالب  احلــدث،  العربية  لقناة 
باســتضافة الــوزراء املعنين في 
الرابع من الشــهر اجلاري، مشدداً 
علــى ان جلنته تطالــب وطالبت 
باســتضافة القــادة األمنين، اال 

ان هــذه املطالبات لــم تلب كما 
ينبغي.

واتهــم الصاحلــي رئيــس الوزراء 
عادل عبد املهدي، بأنه مينع القادة 
األمنين مــن التواصل مع اللجنة 

او مجلس النواب.
بالكشــف  أيضا  الصاحلي طالب 
الــذي يقتل  الثالث  عن الطــرف 
املتظاهرين، ويذكر في هذا الصدد 

ان وزير الدفاع جناح الشــمري قال 
اخلميــس املاضي فــي باريس بأن 
العزل  املتظاهريــن  يقتــل  الذين 
طرف ثالــث، في إشــارة الى انه 
)الطرف الثالث( ليــس من الباد، 
سيما بعد ان كان قال ان األسلحة 
التي استخدمت ضد املتظاهرين، 
دخلت الى الباد من دون اســتيراد 

ومن دون علم احلكومة. 

نّواب: الكتل مضطرة لقبول تعديل 10 وزارات
خوفًا من التظاهرات

أكدوا ضرورة االطالع على سير المرشحين وابعاد المحاصصة اتهم رئيس الوزراء بمنع القادة األمنيين من حضور االستضافة

ارشد الصالحي: الوزراء المختصون يتكتمون على
ارقام الشهداء وطالبنا بكشف "القاتل" للمتظاهرين

نقابة العاملين في قطاع النفط والغاز 
6بالعراق تعلن إضرابًا عامًا القصف اإلسرائيلي لغزة يقتل 34 فلسطينيا 

4اغلبهم من المدنيين ويكشف هشاشة التهدئة

بغداد ـ الصباح الجديد: 
انتقد النائب عن حتالف الفتح 
محمــد البلــداوي خطــوات 
اجلهات اخملتصة مبلفات محاربة 
الفســاد ، ووصفها باخلجولة 

وغير اجملدية لغاية اللحظة.
تصريح  فــي  البلداوي  وقــال 
اطلعت عليــه الصباح اجلديد 
:"ان جميــع اجراءات وخطوات 
الباد  فــي  الفســاد  محاربة 
تشــمل املوظفــن الصغار ، 
ولغايــة االن لم تتم محاكمة 
وزير او نائب او شخصية كبيرة 

فاسدة ".

واضــاف :" ان تلــك االجراءات 
اجلهــات  وعلــى    ، خجولــة 
محاربــة  مبلفــات  اخملتصــة 
الروؤس  ملفات  تقدمي  الفساد 
الكبيــرة وتقدميها الى احملاكم 

اخملتصة ".
وتابــع :" ان احلكومة مطالبة 
باجــراءات اصاحية شــاملة 
لردع الفاســدين ، مســتغلة 
الســخط الشــعبي ضدهم 
،  مثــل اصــدار منع ســفر 
ومصادرة االموال املنقولة وغير 
امللفات بشكل  املنقولة وفتح 

شفـاف".

الصباح الجديدـ  وكاالت: 
أعربــت حكومة كنــدا امس 
االحد عــن قلقها مــن ازدياد 
حــاالت القتل فــي تظاهرات 
العــراق، فيما اكــدت دعمها 
حق التظاهر الســلمي وحرية 

الصحافة.
الكندية  للخارجية  بيان  وذكر 
إن "حكومــة كنــدا تعبر عن 
العنف  جتاه  الشــديد  قلقها 
في  تســّبب  الذي  املتواصــل 
حــاالت قتــل متزايــدة خال 

العــراق"،  فــي  التظاهــرات 
مشيرة الى أن "حكومة كندا 
حق  متواصل  بشــكل  تدعم 
التظاهــر الســلمي وحريــة 

الصحافة".
"الشعـــب  ان  واضافـــت 
العراقـــي يستحق االستقرار 
واالزدهـــار واألمــان"، مؤكدة 
ان "احلكومــة الكندية تدعم 
باحلـوار  القيـــام  وتشجـــع 
البّنـــاء ألجـــل العراقييـــن 

كافـة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف املتنبئ اجلــوي، صادق 
عطيــة عن أولى بــوادر املوجة 
البادرة املرتقبة في مدن العراق.

وقال عطيــة في صفحته على 
اجلميع  على  انه"  الفيســبوك 
االســتعداد ألول موجــة باردة 
شتوية تسبب انخفاض بدرجات 
العراق  مــدن  عموم  في  احلرارة 
الى مستويات متدنية خصوصا 

خال ساعات الصباح".
وأضاف ان" املوجة بدأت تأثيرها 
على مدن الشــمال منذ صباح 
يــوم امــس االحد وســتتقدم 
تدريجيا نحو باقــي مدن الباد 

خال اليوم االثنن".
اجلوية  االنــواء  هيئــة  وحذرت 
والرصد الزلزالــي من انخفاض 
درجــات احلــرارة الــى 4 درجة 

مئويـة.

البلداوي : الرؤوس الكبيرة
مازالت خارج نطاق إجراءات

مكافحة الفساد

كندا تبدي قلقها من إزدياد
قتلى التظاهرات في البالد

ترجيحات بانخفاض درجة الحرارة
في البالد حتى 4 مئوية

بغداد - الصباح الجديد:
العاصمــة  أهالــي  بــدأ 
العراقية بغداد ومحافظات 
عدة فــي وســط وجنوب 
الباد، امــس األحد، إضرابا 
لنداءات  تلبية  عام  شــبه 
أطلقهــا املتظاهــرون في 
واستجابة  التحرير  ساحة 
النشــطاء  بعض  لدعوات 
التواصــل  مواقــع  علــى 
ميثل  فيمــا  االجتماعــي، 
مبســار  جديــدا  تطــورا 
شــعبية  احتجاجــات 
متواصلــة منــذ أكثر من 
للمطالبة  ونصف  شــهر 
وحتسن  الفســاد  مبحاربة 
األوضــاع املعيشــية وحل 

البرملان.
غالبية  أضربت  بغداد  ففي 
احلكوميــة  املؤسســات 
املستشفيات  )باســتثناء 

الصحيــة(،  واملؤسســات 
واجلامعــات واملــدارس عن 
الدوام، فيمــا اختار الكثير 
مــن الطلبــة املشــاركة 
التظاهــر  فــي ســاحات 
واالعتصام منذ الســاعات 

األولى من صباح اليوم.
املشــاركن  أحــد  وذكــر 
فــي التظاهرات بســاحة 
التحرير)رفض الكشف عن 
اسمه(، أن "ساحة التحرير 
شــهدت اليوم مشــاركة 
اآلالف مــن الطــاب مــن 
وجامعات  مدارس  مختلف 
يرتــدون  وهــم  بغــداد 
البيضــاء"،  القمصــان 
مؤكدا أن "هذه املشــاركة 
املتظاهرين  عزمية  من  زادت 
ونتمنــى أن تســتمر هذه 

املشاركة يوميا".
تتمة ص2

أئمة المساجد شاركوا بالدعوة اليه
عبر مكبرات الصوت ليال

إضراب شبه كامل في بغداد 
ومحافظات وسط وجنوب العراق

كان السبب الرئيس في سقوط الشاه رضا بهلوي سنة 1979

متابعة الصباح الجديد:
أعلنت وزارة اخلارجية األميركية، 
أمــس األحــد، مســاندتها ملا 
ذهب لــه املرجــع الديني علي 
السيستاني في خطبة اجلمعة 
املاضيــة مــن توجيهــات، في 

حن شــددت على ضرورة إبعاد 
االحزاب الفاسدة وانهاء الفساد 
والتوجه نحو اصاحات حقيقة.  
وفــي حــن هــددت الواليــات 
املتحدة األميركية، أمس، باتخاذ 
إجراءات قانونية ضد شخصيات 

متورطة بالفساد وسرقة أموال 
ان  أكــدت  العراقي،  الشــعب 
تغيير الدســتور شــأن عراقي 

خاص.
وقــال وكيــل وزيــر اخلارجيــة 
األميركي جوي هود، إن "األشهر 

املقبلة ستشهد اتخاذ الواليات 
املتحدة األميركية إجراءات ضد 
الفاســدين الذين سرقوا أموال 
الشــعب العراقــي"، مبينا أن 
"تلك اإلجراءات ســتطول ألنها 

إجراءات قانونية".

وأضاف هود، أن "العراقين يريدون 
نهاية للفســاد املستشــري"، 
الفتا إلــى أن "الواليات املتحدة 
األميركيــة ســتتعامل مع أي 

شخصية وطنية عراقية".
وبشــأن املســاعي السياسية 

لتغييــر  املبذولــة  والنيابيــة 
الدســتور العراقي، أكد هود أن 
ال  عراقي  الدستور شأن  "تغيير 
يهم الواليات املتحدة وال أي دولة 

أخرى".
تتمة ص2

الخارجية األميركية تساند ما ورد في خطبة المرجعية وتتوعد الفاسدين باتخاذ إجراءات ضدهم 
إبعاد االحزاب الفاسدة وانهاء الفساد والتوجه نحو اصالحات حقيقة

جانب من احتجاجات لبنان
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الملف األمني

بغداد – انفجار عتاد 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امــس االحد ان االنفجــار الذي وقع في 
منطقة بغداد اجلديدة شرقي العاصمة 

بغداد هو عبارة عن مواد متفجرة .
وقال املصــدر ان »االنفجــار الذي وقع 
صباح يوم امــس في منطقــة بغداد 
اجلديدة هــو عبارة عن مــواد متفجرة 
كانــت موضوعة داخل كيــس قرب دار 
موظف حكومي يســكن في املنطقة 
» ، مضيفــا ان »االنفجــار لم يوقع اية 

اصابات«.

ديالى – اجتماع امني 
كشــف مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة ديالى امس االحد ان مجاميع 
اجتماعا  عقدت  الشــعبي  احلشد  من 

امنيا موســعا ضم شــيوخ العشائر 
واخملتارين في مناطق شرقي ديالى لبحث 
تطورات الوضع األمني واالســتمرار في 

مطاردة فلول “داعش”. 
وقال املصــدر  إنه »من اجــل القضاء 
وللتعاون  لداعش  النائمــة  اخلاليا  على 
املستمر بني شــيوخ العشائر واخملتارين 
مع احلشد الشعبي واالجهزة االمنية مت 
عقد اجتماع موسع مساء يوم اول امس 
واالســتمرار  االمني  الوضع  ملناقشــة 
مبطــاردة فلــول “داعــش”، مضيفا أن 
مســؤول احلركات في اللواء األول ثمن 
اجلهــود املبذولة مــن قبل ابنــاء هذه 
املناطق وتعاونهم غير احملدود وســرعة 

ايصال املعلومة االمنية .

كركوك – انفجار عبوة 
أفاد مصدر أمني في الشرطة العراقية 

امس االحد بإنفجار عبوة ناســفة في 
منطقة احلي مبركز مدينة كركوك.

وقال املصدر إن عبوة ناســفة انفجرت 
مساء يوم امس االول في منطقة احلي 
العســكري - قرب اسواق نزار في مركز 
مدينــة كركوك« ، مبينــا أنه »ال يوجد 

اضرار بشرية جراء االنفجار«. 

بابل – عملية تفتيش 
اعلن مصــدر امني في قيادة شــرطة 
محافظــة بابــل امس االحــد اعتقال 
أمنية جنوبي  ارهابي بنقطة تفتيــش 

احملافظة.
امنية من  أن »مفــارز  وقــال املصــدر 
الشــهيد فاضل في منطقة  سيطرة 
عنانة ضمن قضاء مدينة احللة متكنت 
االســتخبارات وجهاز  بالتعــاون مــع 
االمن الوطني ومفــارز امن االفراد،  من 

اعتقال متهم من سكنة وسط املدينة 
مطلوب على وفق املادة ) 4 إرهاب ( بعد 
مطابقة بيناته الشخصية مع حاسبة 
التســجيل اجلنائي داخل الســيطرة« 
احالت  االمنيــة  »املفارز  ان  ، مضيفــا 
املعتقل الى اجلهــة اخملتصة التخاذ ما 

يلزم بحقه من اإلجراءات القانونية«.

االنبار – عملية امنية 
مديريــة  فــي  امنــي  اكــد مصــدر 
االستخبارات العسكرية امس االحد ان 
مفارز امنيــة متكنت بعملية امنية من 
، القبض على ارهابيني اثنني في االنبار. 

شــعبة  »مفــارز  إن  املصــدر  وقــال 
الفرقة  في  العســكرية  االستخبارات 
اســتخبارات  مع  وبالتعاون  العاشــرة 
لواء املشــاة ٤٠، متكنت بعملية امنية 
مــن إلقــاء القبــض علــى أثنني من 

اإلرهابيني الذين كانوا يعملون كعناصر 
أمنيــة مهمتها جمــع املعلومات عن 
معها  واملتعاونني  االمنيــة  قطعاتنــا 
وتضبط بحوزتهم بندقية كالشنكوف 

وعتادها«.

ذي قار – انفجار ناسفة 
كشــف مصــدر أمنــي في شــرطة 
محافظة ذي قار امس االحد عن طبيعة 
مدينة  وســط  حصل  الــذي  االنفجار 

الناصرية مركز احملافظة.
وذكر املصــدر أن » االنفجار الذي حصل 
مســاء يوم اول امس وســط ســاحة 
احلبوبــي مبدينة الناصرية كان بســبب 
عبــوة محليــة الصنع اســتخدم في 
صناعتها مــادة )الصجم(« ، مبينا أن » 
احلصيلة النهائيــة لالنفجار بلغت 13 

جريحا، ثالثة منهم بحالة خطرة«.

ميسان – ضبط اسلحة 
افــاد مصــدر امني في قيادة شــرطة 
محافظة ميســان امس االحد مبصادرة 
أســلحة نارية واعتدة واعتقال حائزيها 
فــي ســيطرات أمنية مشــتركة في 

احملافظة.
وذكر املصدر  ان »قوة أمنية مشــتركة 
متكنت مــن ضبط أســلحة نارية نوع 
ومســدس  كالشــنيكوف  بندقيــة 
واعتقــال اثنــني من حائزيهــا بنقطة 
تفتيش امنية في إحدى مناطق مدينة 
العمارة« ، مضيفا ان »دوريات شــرطة 
النجدة في ميســان متكنت من إعتقال 
بحوزته قطعة سالح  شــخص ضبط 
ناري نوع كالشــنكوف ومت إحالتهم مع 
املضبوطات إلــى اجلهة اخملتصة التخاذ 
اإلجراءات القانونيــة املطلوبة » ، فيما 

شــرعت بتنفيذ خطة أمنيــة حلماية 
العامة  واملمتلــكات  املواطنــني  أرواح 
واخلاصة و إجراء العديد من السيطرات 

ونقاط التفتيش في عموم ميسان«.

نينوى – اعتقال ارهابي 
الداخلية  وزارة  امني فــي  اعلن مصدر 
امس االحد اعتقــال ارهابي في تنظيم 
داعش كان يعمل مبا يسمى احلسبة في 

املوصل.
وقــال املصدر ان »قوة مشــتركة وبناء 
علــى معلومــات دقيقــة متكنت من 
القاء القبض علــى االرهابي الذي كان 
يعمل فيما يسمى باحلسبة خالل فترة 
ســيطرة داعش على مدينــة املوصل« 
، مضيفــا انــه »مت القبــض عليه في 
منطقة حي القدس في اجلانب االيسر 

ملدينة املوصل«.

دوي انفجار في منطقة بغداد الجديدة شرقي بغداد * مفارز امنية تمكنت من القبض على ارهابيين باالنبار
مصادرة أسلحة نارية واعتقال حائزيها في ميسان * اعتقال ارهابي يعمل بما يسمى الحسبة في الموصل

اضراب عام في سوق طهران 
الكبير وأكثر من 75 مدينة إيرانية 

جتتاحها االحتجاجات
خامنئــي لــم ينس أيضــا التهديد 
باللجوء الى القوة لفض التظاهرات، 
وقبلــه كان الرئيس اإليراني حســن 
ان  روحاني صرح في كلمــة غاضبة 
“ايران ليســت العــراق او لبنان لكي 
تسيرها وســائل االعالم” في تهديد 

واضح باالجتاه الى العنف.
الســلطات  اختــارت  وبالفعــل 
اإليرانيــة، نهج القمــع في التعامل 
مــع االحتجاجات التــي اندلعت في 
عشرات املدن ضد رفع أسعار البنزين، 
املتظاهرون  وقوبــل  الســبت،  أمس 
بعنــف كبير مــن رجال الشــرطة 
الثــوري وقــوات  وعناصــر احلــرس 

“الباسيج”.
وأدت عملية القمــع، التي أطلقتها 
السلطات اإليرانية، إلى سقوط اكثر 
من 25 قتيال خالل يومني، وإصابة عدة 
أشخاص، فيما قام املتظاهرون بحرق 
صورة املرشد اإليراني، ومهاجمة مبان 

حكومية ومحطات التزود بالوقود.
وأوردت وســائل اعالم عاملية، ان اكثر 
من 100 مصرف في ايران تعرضت الى 
النهب واحلرق، الذي تعرضت له مبان 

اخرى.
ففي رباط كرمي جنوبي طهران، أضرم 
املواطنــون النار فــي محطة ”قائم“ 
للوقــود، وفي ”طهران بــارس“ أضرم 
الشــبان النار في بنــك حكومي في 

ساحة ”بروين“.
وفي مدينة كرج، مت إشــعال النار في 
مركز لشرطة املرور وجميع السيارات 
15 مصرفا  إلــى  باإلضافــة  فيهــا 
كرج،  في  ”عظميــة“  وفي  حكوميا، 
أطفأ ســائقو املركبات ســياراتهم 
“الضغط  يهتفون  وهم  الشوارع  في 
قد كســر ظهرنا ونحن نحطم هذا 
الضغط”، و”كفى أيها اإليراني، قم يا 
صاحب النخــوة” و”اخجل يا روحاني، 
واترك جيوبنا” كمــا أحرق املواطنون 

محطة ”طالقاني“ للوقود.
وفي بلــدة قدس بطهــران، مت إضرام 
النار في عدة مصارف ومبنى حكومي 
وسط حالة الهلع واخلوف التي انتابت 

قوات األمن.
احملتجون  أحــرق  آباد،  وفي ســلطان 
الغاضبــون مبنى البلديــة ومصرفا 
حكوميــا وأغلقــوا طريق ”ســاوه- 

سلطان آباد“.
وفــي مدينة ”مالرد“ أضــرم احملتجون 
”بنــك ملت“ في شــارع  النار فــي 
كاشاني، كما أشــعلوا مخفر ”كل 
دشــت“ في شــيراز وأغلقوا الطريق 

السريع  باملدينة.
ودخلــت املظاهرات في إيــران، أمس 
األحد، يومهــا الثالث، احتجاجا على 
رفع أســعار البنزين بنســبة 300%، 
وامتــدت إلــى 65 مدينــة فــي 25 

محافظة بجميع أنحاء البالد.
العارمــة  االحتجاجــات  وشــهدت 
اإليرانية  املعارضــة  وصفتهــا  التي 
بأنها “انتفاضة شــعب” مساء أمس 
السبت، مواجهات دامية بني احملتجني 

وقوات األمن التي حاولت تفريقهم.
وبحســب موقع املعارضــة اإليرانية 
فإن الســلطات قمعت االحتجاجات 
بواســطة قوى األمن الداخلي وقوات 
واألمنيني  واخملابرات  والباسيج  احلرس 

املتنكرين بالزي املدني.
وأســفرت املواجهات عن مقتل نحو 
10 محتجــني وإصابــة العشــرات 
بجروح، فضال عن حــرق ما وصفتها 
املعارضة بـ”مراكز القمع والنهب مبا 
في ذلك قواعد الباســيج واملصارف 

احلكومية”.
وتداول رواد مواقع التواصل االجتماعي 
العديد من الصــور ومقاطع الفيديو 
التي تظهر إشــعال النــار في صور 
ونصب  وخامنئي  للخمينــي  كبيرة 
كبيــر خلــامت خميني في ”شــهريار“ 

جنوب غربي طهران.
الرسمي  التلفزيون  نقل  املقابل  وفي 
اإليرانــي، أمــس األحد، عن املرشــد 

إنه يجب تطبيق  علي خامنئي قوله 
زيادة ســعر البنزين وأنحى باللوم في 
“أعمال التخريب” على الثورة املضادة 

واألعداء وليس الشعب اإليراني.
وفي مدينة سنندج غربي إيران تظاهر 
املواطنون وهم يرددون ”ال تخافوا نحن 

كلنا مًعا“.
واحتشد متظاهرون بأعداد كبيرة في 
مدينة تبريز وســط الطريق السريع 

واشتبكوا مع قوى األمن الداخل.
”بندر  وأغلق احملتجون مفتــرق طريق 
جنوبي  ”بوشهر“  في محافظة  ريك“ 

إيران.
وفي مدينة جابهــار، أغلق مئات من 
إطارات،  وأحرقوا  الشــوارع  اإليرانيني 
مرددين هتافات ضــد احلكومة، فيما 
هاجمت قوات األمن احملتجني وضبطوا 
الهواتف احملمولة في محاولة منهم 
ملنعهم من التصوير والتقاط الصور 

من مشاهد االحتجاجات امليدانية.
الغاضبون بتحسني  وطالب احملتجون 
أحوالهم املعيشــية، كما استنكروا 
إنفــاق النظام لعائــدات البالد على 
قوات “الباسيج” وفيلق القدس، لكن 
الســلطات اإليرانية جلأت إلى اإلنكار 
وقطع شــبكة اإلنترنــت للحد من 

التغطية اإلعالمية لالحتجاجات.
املعارضة  زعيمة  رجوي  مرمي  ووجهت 
اإليرانيــة، حتياتهــا للمنتفضني في 
مختلف املــدن اإليرانية ودعتهم إلى 

استمرار االحتجاجات.
النظام في  إن اســتمرار هذا  وقالت 
السلطة يعني مواصلة سرقة ثروات 
الشعب اإليراني ونهب أمواله وابتزازه 
وإنفاق األمــوال في تأجيــج احلروب 
وتصديــر اإلرهــاب وبرامــج النظام 

النووية والصاروخية.
كما ناشدت الســيدة رجوي اجملتمع 
القمعية  السياســات  إدانة  الدولي 
التي ينتهجها نظام املاللي وطالبت 
بدعم الطلب العادل للشعب اإليراني 

إلسقاط النظام.
جديــر بالذكر ان املعارضــة اإليرانية 

تتواصل  االحتجاجات  أن  امس  اكدت 
في العشرات من املدن.

ونقــل املوقــع اإللكترونــي ملنظمة 
املعارضة  اإليرانية  “مجاهدي خلــق” 
أن االحتجاجات تتواصل في أكثر من 
75 مدينــة إيرانية، وأن احملتجني دمروا 

كثيراً من املقار األمنية واحلكومية.
كمــا أفــادت ببــدء إضــراب عــام 
واحتجاجات في سوق طهران الكبير، 

صباح امس.

اخلارجية األميركية تساند ما 
ورد في خطبة املرجعية وتتوعد 

الفاسدين باتخاذ إجراءات ضدهم 
وقال هود في تصريحات إن “اجلماعات 
للقانون  تخضع  ان  يجب  املســلحة 
ونحن  ندعم اراء املرجعية في اصالح 

شامل بالعراق”.
وأضاف “نحن اكثر دولة تساعد العراق 
ماليــاً، فضال عن مســاعدة القوات 
االمنية في تصفية العناصر االرهابية 
والشعب يريد تغيير الدستور وقانون 
وال  االنتخابات  ومفوضية  االنتخابات 

ميكن عدم استجابة احلكومة”.
وأشار هود إلى أن “اميركا غير راضية 
بوجــود جماعــات مســلحة خارج 
اطــار الدولة، أما االحزاب الفاســدة 
نحو  والتوجه  الفســاد  انهاء  عليها 

االصالحات احلقيقة”.
وأوضح إن “األشهر املقبلة ستشهد 
اتخــاذ الواليات املتحــدة األميركية 
إجراءات ضد الفاسدين الذين سرقوا 
أمــوال الشــعب العراقــي”، مبينا 
ألنها  ســتطول  اإلجــراءات  “تلك  ن 

إجراءات قانونية”.
وأكــد هــود، أن “العراقيــني يريدون 
نهاية للفســاد املستشــري”، الفتا 
إلى أن “الواليــات املتحدة األميركية 
ســتتعامل مع أي شخصية وطنية 

عراقية”.
وبشأن املساعي السياسية والنيابية 
املبذولة لتغيير الدستور العراقي أكد 
هود أن “تغيير الدســتور شأن عراقي 

ال يهم الواليــات املتحدة وال أي دولة 
أخرى”.

وكانت املرجعيــة الدينية العليا في 
النجف شــددت، أمس فــي خطبة 
اجلمعــة، علــى ان احلكومــة إمنــا 
تستمد شــرعيتها، في غير النظم 
االستبدادية وما ماثلها، من الشعب، 
وليــس هناك من مينحها الشــرعية 
غيــره، وتتمثــل إرادة الشــعب في 
نتيجة االقتراع السري العام إذا أُجري 
بصورة عادلة نزيهــة ومن هنا، فإنه 
من األهمية مبكان اإلســراع في إقرار 
ثقة  يعيد  لالنتخابات  قانون منصف 
وال  االنتخابية،  بالعمليــة  املواطنني 
يتحيز لألحزاب والتيارات السياسية، 
القوى  لتغيير  فرصة حقيقية  ومينح 
الســنوات  البلد خالل  التي حكمت 
أراد الشــعب تغييرها  إذا  املاضيــة، 

واستبدال وجوه جديدة بها.

نّواب: الكتل مضطرة لقبول 
تعديل 10 وزارات خوفاً من 

التظاهرات
توقع أن “الكتل السياســية ســوف 
تســتلم لضغــط الشــارع وتضع 
وتصــوت علــى  خالفاتهــا جانبــاً 

املرشحني”.
أن “جتاوز  النائــب عن احلكمــة،  وزاد 
املناصــب  توزيــع  احملاصصــة فــي 
احلكومية الســيما احلقائب الوزارية 
والدرجات العليا فــي الدولة، اصبح 
مطلباً شــعبياً ونادت بــه املرجعية 

الدينية في العديد من خطبها”.
ويأمل خالطي، بأن “يلتزم عبد املهدي 
فــي ابعــاد احملاصصة عن الــوزارات 
املشمولة بالتعديل، وأن يكون اختيار 
املرشحني حســب الكفاءة والنزاهة 
واخلبــرة لكي نلبي طموح الشــارع 

العراقي”.
من جانبــه، ذكر النائــب عن حتالف 
سائرون ســالم الشمري، في تصريح 
إلــى “الصباح اجلديــد”، أن “مجلس 
النــواب يؤيد اجــراء اي تعديل وزاري 

يصحح من مسار العمل احلكومي”.
واضاف الشــمري، أن “التصويت على 
املرشحني يجب أن يكون بعد االطالع 
على ســيرهم الذاتيــة والتأكد من 
أنهم ال ينتمون إلى احزاب سياسية 

ولديهم من اخلبرات الكافية”.
ويؤيد الشمري ما ذهب اليه خالطي، 
بأن “التعديل قد يطال سبع وزارات أو 
أكثر من التي لــم حتقق جناحاً طيلة 

املدة املاضية”.
وشــدد، علــى أن “مجلــس النواب 
ألداء  الرقابــي  دوره  فــي  مســتمر 
احلكومــة وأن كتلة ســائرون تعمل 
وزيــر  اي  مخالفــات  رصــد  علــى 
بغية محاســبته وفقاً للســياقات 

الدستورية والقانونية”.
إلى ذلك، ذكــر افاد النائب عن حتالف 
الفتــح حامد املوســوي، في تعليق 
إلى “الصبــاح اجلديد”، بــأن “الكتل 
السياســية اصبحــت مقتنعة بأن 
الطريق االجنح لعبــور االزمة احلالية 
هو تصحيح املسار احلكومة واملضي 

بإجراءات اصالحية”.
وأضاف املوسوي أن “الدعوة ألسقاط 
النظــام السياســي ال تصــب في 
املصلحة العامة، ونحن نقف بالضد 
منها، وكــذا احلال بالنســبة لقوى 

مجلس النواب”.
إلى  السياســيني  “الفرقــاء  ودعــا، 
والتفكير  وضع خالفاتهــم جانبهم 
جديــاً فــي كيفية تلبيــة املطالب 
اصالحي  برنامج  وتنفيذ  املشــروعة 
حقيقي، وال يكــون ذلك إال مبزيد من 
احلوارات واالجتماعات املباشرة واتخاذ 
القــرارات التي تصــب في مصلحة 

املواطن العراقي”.
“اللجوء  أن  إلــى  املوســوي،  ومضى 
إلى التعديل الــوزاري ليس فيه ضرر 
فــي حال تقدمي مرشــحني يتمتعون 
باملواصفــات املهنيــة التي تؤهلهم 

إلداء مهامهم على امت وجه”.
يشــار إلى أن رئيــس الــوزراء عادل 
عبد املهدي أعلن عن سلســلة من 

االجــراءات ملواجهة االحتجاجات من 
بينهــا اجراء تعديــل حكومي يطال 
عدداً مــن احلقائب، فيما ابدت جهات 
متعــددة فــي مقدمتــه املرجعية 
نوايا  بوجود  شــكوكها  عن  الدينية 
حقيقية في االصالح الذي يطالب به 

املتظاهرون.

إضراب شبه كامل في بغداد 
ومحافظات وسط وجنوب العراق

ومدراس  إضراب طالب جامعات  يأتي 
وســط وجنوب العــراق، اليوم، على 
الرغم من رغم بيانات نشرتها وزارتي 
التعليم العالي والتربية أمس، تؤكد 
على أن األحد، هو يوم دوام رســمي، 
وتدعــو الطالب إلــى “االنتظام في 

الدوام”.
كما قطــع بعض احملتجني شــوارع 
رئيســية في بغداد بإشعال النار في 

إطارات سيارات.
وممــا زاد من حجــم املشــاركة في 
اإلضــراب دعوات لإلضــراب أطلقها 
أئمة مســاجد في مناطق مختلفة 
مكبرات  عبر  العراقية  العاصمة  من 
الصوت، فــي وقت متأخــر من ليل 

أمس.
وفي محافظات أخرى بوسط وجنوب 
عن  املشــهد  يختلف  لــم  البــالد، 
إذ دخلت غالبية  الوضع في بغــداد، 
واجلامعات  احلكوميــة  املؤسســات 
واملــدارس فــي إضــراب شــبه عام 
تضامنــا مع املتظاهريــن، مع قطع 
للطرق الرئيســية من قبل محتجني 

في هذه احملافظات.
العراق منذ مطلع تشرين  ويشــهد 
األول/أكتوبــر املاضــي احتجاجــات 
األوضاع  بتحسني  للمطالبة  واسعة 
وإقالة  الفساد  ومحاربة  املعيشــية 
احلكومــة وحــل البرملــان، وإجــراء 
انتخابات مبكرة، وقد شــهدت هذه 
االحتجاجــات مقتل أكثــر من 300 
متظاهر ورجل أمن، وأكثر من 15 ألف 

مصاب.
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

الوطني  االحتاد  اعضاء ومالكات  بدا 
االحزاب في  أكبر  ثاني  الكردستاني 
بإجراء  االحد  اقليم كردستان أمس 
املؤمترات املصغــرة للجانه ومراكزه 
محافظات  شــتى  في  التنظيمية 
حتضيرا  كردســتان،  اقليــم  ومدن 
املقرر  الرابــع  العام  لعقد مؤمتــره 
عقده في الســابع من شهر كانون 

الثاني املقبل.
وقــال رزكار علي مســؤول اللجنة 
العليــا لالنتخابــات فــي االحتــاد 
الوطني الكردســتاني، ان انتخابات 
يومي  بــدأت  التنظيمية  اللجــان 
بنحو  واالحد، وهي تسير  الســبت 
جيد، الفتا الى انــه، بنجاح عملية 
انتخابات اللجان التنظيمية يدخل 
االحتاد الوطنــي مرحلة جديدة من 

نضاله السياسي.
واشــار الى، ان نسبة املشاركة في 
االنتخابات كانت جيدة شارك فيها 
التنظيمية  اللجــان  اعضاء  اغلب 
الختيار ممثليهــم النتخابات املراكز 
التنظيمية، التي سيختار املصوتون 
فيها مرشــحيهم للمشاركة في 

املؤمتر العام الرابع.
وكان االحتــاد الوطني قد اخفق في 
عقد مؤمتــره العام الرابع، الذي كان 
من املقــرر، ان يعقد في حزيران من 
الثالث  2013، بعد عقد مؤمتره  عام 
عام 2010، نظــرا لبروز خالفات بني 
جناحي السيدة هيرو ابراهيم احمد 
التــي كانــت حتظى بتأييــد اغلب 
وبني  السياســي،  املكتب  اعضــاء 
جناح برهم صالح وكوسرت رسول 
املعارضة  اللذان كانا ميثــالن جناح 

داخل املكتب السياسي.
وتأسس االحتاد الوطني الكردستاني 

دمشــق  الســورية  العاصمة  في 
بشــهر حزيران من عــام 1975 من 
قبل )جــالل طالباني وعــادل مراد 
وفــؤاد معصوم وعبد الــرزاق عزيز 
فيلي(، بعد اشهر قليلة من نكسة 
الثــورة الكردية في العام نفســه، 
بزعامة املال مصطفى بارزاني، عقب 
اتفاقية اجلزائر بني شاه ايران وحزب 
البعث الــذي مثله نائــب الرئيس 
انذاك صدام حســني، التــي تنازل 
العراق  في  البعثي  النظام  مبوجبها 
عن اراضي عراقية وقسم من شط 
ايران، مقابل مشاركة  العرب لشاه 

اجليــش االيراني فــي القضاء على 
الثورة الكردية، التي كانت مندلعة 
في جبال كردســتان، عقب فشــل 
اتفاقيــة اذار التــي منحت احلكم 

الذاتي للكرد.
تلقى االحتــاد الوطني صدمة قوية 
عقب مــرض امينه العــام الرئيس 
جــالل طالباني ووفاتــه عام 2017، 
واثرت بنحو كبير على دور احلزب وادائه 
وتأثره على الســاحة السياســية 
املنطقة،  والعــراق  في كردســتان 
وتســبب ذلك بتراجــع دوره احملوري 
ومكانتــه بني اجلماهير، وانشــغال 

بعــض مــن قياداتــه باســتغالل 
مناصبهــم لتحقيــق مكاســب 
انطباعا سلبياً  اعطى  الذي  مالية، 
الذين  واملواطنــني  اجلماهيــر  لدى 
طالبوا بابعاد مؤسســات حكومة 
االقليم عــن الهيمنة احلزبية، ومن 
هذا املنطلق يسعى اعضاء ومؤيدي 
االحتاد الوطني الى العودة وبقوة الى 
الساحة السياسية عبر عقد املؤمتر 
العام الرابع الذي ســيقدم امنوذجا 
جديدا، وآليــات حديثة لبناء هيكل 

احلزب وشكله التنظيمي. 
اللجنة  علي مسؤول  رزكار  واوضح 

العليــا لالنتخابــات فــي االحتــاد 
الوطنــي، ان املرحلــة االولــى من 
االنتخابات ستشمل اعضاء اللجان 
التنظيميــة ونواب رؤســاء اللجان 
وبعد ذلك ستكون االنتخابات على 

مستوى مراكز التنظيمات.
هــذا وتهدف هــذه االنتخابات الى 
للمشــاركة  املرشــحني  حتديــد 
الوطني  الرابع لالحتــاد  املؤمتــر  في 
الكردســتاني الــذي مــن املقرر ان 

يعقد الشهر املقبل.
وكانت انتخابات اللجان التنظيمية 
كركوك  تنظيمــات  مراكــز  فــي 

وكرميان،  ودهوك  وشنكال  وشارزور 
والدوز وســوران ورابريــن وكالر، قد 
واستمرت  بنجاح،  الســبت  جريت 
اللجان  انتخابــات  االحــد،  امــس 
التنظيمية التابعة ملراكز تنظيمات 
االحتــاد فــي الســليمانية واربيل 
وبغداد وسوران وخانقني، بعد انتهاء 
االنتخابات فــي اللجان التنظيمية 
كركوك  تنظيمات  ملراكــز  التابعة 

وشارزور وشنكال ودهوك وكرميان.
العليا  اللجنــة  رئيس  قــال  بدوره 
املشرفة على مؤمتر مركز تنظيمات 
الســليمانية لالحتــاد الوطني زبير 

عثمان في حديــث للصباح اجلديد 
عقدته  موســع  اجتمــاع  عقــب 
اللجنة في الســليمانية، ان االحتاد 
يتحضر لبدايــة مرحلة جديدة من 
نضاله السياســي، مؤكــدا وجود 
تنســيق وتعــاون تام بــني اللجنة 
العليا والهيئة العليا املشرفة على 
التحضيرات اجلارية للمؤمتر لتهيئة 
االجواء الدميقراطية املناسبة إلجراء 

االنتخابات التمهيدية.
وشــدد زبير عثمان على ان اجلميع 
يعمل بروحية عالية متحلني باإلرادة 
الداخلي  النظــام  الى  باالســتناد 
ناجح عصري،  مؤمتر جامــع  إلجراء 
يضمن تغيير هيكل وشــكل ونوع 
االدارة، يكون منسجماً مع تطلعات 
واالعضــاء  املــالكات  ومطالــب 

وجماهير االحتاد الوطني.
واشــار على ان تأخر عقد املؤمتر ادى 
الى خلق فراغ قانونــي في القيادة، 
وان االسباب التي ادت الى عدم عقد 
املؤمتر، من مــرض الرئيس مام جالل 
وانشغال القيادة باحلرب على داعش 
واالنتخابات،  االقتصاديــة  واالزمات 
التي مرت  الظروف االستثنائية  وان 

باإلقليم خالل االعوام املاضية.
واشــار الى ان احلزب وفقا للبرنامج 
والنظــام الداخلــي احلالي لم يعد 
متطلبات  مــع  التجاوب  مبقــدوره 
املرحلــة الراهنة، لذا فــان عليه ان 
التجدد  يسعى لعقد مؤمتر يضمن 
واعتمــاد برامج عصرية تنســجم 
مع املرحلة احلالية، مشــيرا الى ان 
اجمللس املركزي اعــد برنامج ونظام 
داخلــي جديد العتمــاده في املؤمتر 
احلقيقي  التمثيل  يضمــن  املقبل، 
اجمللس  العضاء  وجغرافيا  مناطقيا 
العــام، اضافة الى انه ســيضمن 
والشباب  للمرأة  احلقيقي  التمثيل 

في القيادة اجلديدة.

االتحاد الوطني يبدأ الخطوات الفعلية لعقد مؤتمره العام الرابع  
بهدف إعادة تنظيم صفوفه.. 

رزكار علي مسؤول 
اللجنة العليا لالنتخابات 
في االتحاد الوطني 
الكردستاني: ان انتخابات 
اللجان التنظيمية بدأت 
يومي السبت واالحد، 
وهي تسير بنحو جيد، 
وانه، بنجاح عملية 
انتخابات اللجان التنظيمية 
يدخل االتحاد الوطني 
مرحلة جديدة من نضاله 
السياسي
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بغداد _ الصباح الجديد :

ترأس وزير االعمار واالسكان والبلديات 
اجتماعا  ريكانــي  بنَكــن  العامــة 
اقســام  تطويــر  لبحــث  موســعاً 
 ( ومديريات  الــوزارة  فــي  التصاميم 
التخطيــط العمراني ، املــاء ، اجملاري 
، الطرق واجلســور( بحضــور املديرين 
العامن ورؤســاء اقســام التصاميم 

وموظفيهم.
بتهيئة  االجتماع  الوزير خــال  ووجه 
املتطلبــات املطلوبة لعمل اقســام 
وادوات  مــاكات  مــن  التصاميــم 
ومســتلزمات واقامة دورات تطويرية 
لهــم والتأكيــد على العمــل على 
املســتعملة  التقنيات  احــدث  وفق 
والتنســيق مع وزارة التعليم العالي 
دراســات  العلمــي لفتح  والبحــث 
عليا خاصــة بالتصاميــم والتعاقد 
مع استشــارين ذوي كفــاءة وخبرة 
لغرض  التصاميم  عالية في مجــال 

االستفادة منهم في تطويرعملهم.
واكــد الوزيــر علــى اهميــة تقدمي 
التعاقد  مت  التــي  بالتصاميم  موقف 
عليها واعداد ارشــيف وجرد شــامل 
بالتصاميــم املنجزة مــن حيث توفر 
االوليات واخملططــات اخلاصة بها من 
قبل دوائر) املاء، اجملاري، الطرق واجلسور( 
وبن الوزيــر انه مت التوجيــه بتهيئة 
)املاء،اجملاري،  ملشاريع  معلومات  قاعدة 
الطرق واجلسور( ليتم مناقشتها في 
االجتماع املقبل املقرر انعقاده مطلع 
شــهر كانون االول املقبل واستحداث 

مخططات  اعداد  دراســة  مشــروع 
تنفيذية للشــبكات املنفــذة للماء 
املعلومات  علــى  للحصول  واجملــاري 

الدقيقة وتاريخ تنفيذها.
علــى صعيد متصــل اعلنــت وزارة 
االعمــار اجناز التصاميم االساســية 
ملدينــة )علــي الــوردي( الســكنية 
اجلديدة الواقعة فــي قضاء النهروان 

التابع حملافظــة بغداد ضمن البرنامج 
ســكنية  اراض  لتوفيــر  احلكومــي 
مخدومــة مبســاحات متنوعة الذي 
تعمل الــوزارة على تنفيذه في عموم 

احملافظات.
وذكر املركــز االعامي للوزارة ان الوزير 
بنَكــن ريكاني قرر تســمية املدينة 
بأسم عالم االجتماع العراقي الراحل) 

السكنية  املدينة  على  الوردي(  د.علي 
ورموزنا  ألعامنــا  اكرامــاً  اجلديــدة 
والتي ســيتم  الوطنيــة  العلميــة 
تنفيذها على مســاحة 28 الف دومن 
وســتوفر ما يقرب من 100 الف وحدة 
ســكنية )عمودي وأفقي( ، فضا عن 
املرافق الســكنية العامــة امللحقة 
فضاءات  االسواق،  )املدارس،  باملشروع 

مفتوحــة وماعب، نــوادي ترفيهية، 
محطة وقود، ابنية ادارية وغيرها( .

وأوضح املركز االعامي انه مت تصنيف 
املدينة على أربع فئات، شملت الفئة 
مبســاحة  الواطئ  الدخل  ذوي  االولى 
%35 مــن الوحدات  200م2وتشــكل 
شــملت  الثانية  والفئة  الســكنية 
300م2  ذوي الدخل املتوسط مبساحة 

الوحدات السكنية  %54 من  وتشكل 
اما الفئة الثالثــة فهي لذوي الدخل 
العالي مبســاحة 600-400م2 بنسبة 
%2 و%4 مــن الوحــدات الســكنية 
فيما شــملت الفئة الرابعة السكن 
العمودي متوسط االرتفاع بنسبة 5% 

من الوحدات السكنية. 
علــى صعيد متصــل تواصــل وزارة 
واجلسور   الطرق  دائرة  باشراف  االعمار 
احدى تشكيات الوزارة تنفيذ مشروع 
صيانــة وتاهيــل طريــق )اململحة ـ 
معامــل االســمنت( فــي محافظة 

املثنى بكلفة جتاوزت 5 مليارات دينار.
واكــد املركز اإلعامي فــي الوزارة ان 
طــول الطريق يبلــغ 12,5 كيلو مترا 
وبعــرض 8 امتــار ، مشــيراً الــى ان 
بلغت  للمشروع  احلالية  االجناز  نسبة 
%85 ، حيث يشــمل العمل قشــط 
املناطــق املتضــررة للطريــق واعادة 
الرابطة  االســفلت  بطبقة  إكسائه 
والسطحية مع اعادة تأهيل االكتاف. 
الى ذلك تواصل الوزارة اعمال مشروع 
إعادة إعمار جســر املوصل الثالث في 
محافظــة نينوى عن طريق شــركة 
الطرق  دائرة  وبإشــراف  العامة  أشور 

واجلسور التابعتن للوزارة.
وذكر املركز االعامــي للوزارة ان طول 
اجلســر الكلي يبلغ 660 مترا وبعرض 
20 متــرا ، فيما تبلغ مدة تنفيذه 540 
يوماً وبكلفة بلغت نحو 16 مليار دينار 
حيث يتواصــل العمل حالياً في صب 
مماشي اجلســر، مؤكدا ان العمل في 
املشروع يسير بوتائر متصاعدة إلجنازه 
ضمــن املدة الزمنية احملددة وحســب 

املواصفات الفنية املطلوبة. 

وزير االعمار بنَكين ريكاني يبحث سبل النهوض 
بعمل اقسام التصاميم في الوزارة

جولة للصباح الجديد في قضاء المدينة شمال غربي 

انهاء التصاميم االساسية لمدينة علي الوردي السكنية الجديدة في بغداد

وجه وزير االعمار 
بفتح دراسات عليا 
خاصة بالتصاميم 

والتعاقد مع 
استشاريين ذوي 

كفاءة وخبرة 
عالية في مجال 

التصاميم لغرض 
االستفادة منهم 

في تطويرعملهم
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زيارة الى مشروع هدم واعادة بناء 
اعدادية األنتصار بنسبة إنجاز 75 %

منح دراسية للعراق في 
جامعة درهام البريطانية 

لنيل شهادة الدكتوراه

جامعة كربالء تنجز 
المرحلة االولى من مشروع 

مسار الطوارئ

»الجوفية« تنجز حفر )92( بئرا مائية 
في عموم المحافظات

البصرة _ سعدي السند :
خــال تواجد الصبــاح اجلديد 
غربي  املدينة شمال  قضاء  في 
بزيارة مشــروع  بدأنا   ، البصرة 
اعدادية  بنــاء  واعــادة  هــدم 
األنتصــار ذات 12 صفا وبثاثة 
طوابق والتي تقع ضمن الواقع 
اجلغرافي ملركز القضاء لتشّيد 

على مساحة 2800م2.

ألعمل على اجناز مشروع 
األعدادية قبل املوعد املقرر 

مدير املشــروع حســن ناصر 
بهذا  باشــرنا  قــال  البزونــي 
املشــروع فــي 7 آذار من العام 
احلالي ووضعنا خطة عملنا أن 
يكون اجنازها بأقــل من الفترة 
املقــررة لهــا بســبب حاجة 
، وتعاملنا  القضاء الى املدارس 
بدقــة ومســؤولية مــع كل 
فقرة من فقــرات العقد املبرم 
وهي  املســتفيدة  اجلهــة  مع 
مناقصة رقم 6 على 36 )تربية 
وزاري( والتي أحيلت الى شركة 
أهوار ثغر الوطن وخضعت كل 
املواد التــي دخلت في عمليات 
مختبرية  فحوصات  الى  البناء 
األنشــائي  البصرة  في مختبر 
ناجحة  انها  نتيجتهــا  وكانت 
فتصاعدت تيرة العمل بأشراف 
موقعي من قبل قسم املشاريع 
/ شعبة  احلكومية  العقود  في 
املقيم  املهندس  املباني/دائــرة 
التي يرأســها املهندس قصي 
جبار / اضافة الى زيارات العمل 
التي يقوم بها املســؤولون من 
وقائممقامية  احملافظــة  ديوان 
، اذ يبارك اجلميع  قضاء املدينة 
لنا سعينا في األسراع بالعمل 
وبالدقة التي يتميز بها املشروع 
من خال األلتــزام احلرفي بكل 
صغيــرة وكبيــرة يتضمنهــا 
ان  الى  اضافــة  العمــل  عقد 

اجلهد املبــذول من قبل اجلهات 
للمشــروع  حقق  األشــرافية 
خطــوات مهمة علــى طريق 
، فبالرغم من  األجناز األفضــل 
اننا بدأنا بتنفيذ املشــروع  في 
شهر اذار املاضي اال ان التعاون 
األشــرافية  اجلهات  بن  املميز 
املقيــم  املهنــدس  ودائــرة 
والشركة املنفذة ) شركة أهوار 
ثغــر الوطن( حققــت الكثير 
اجنازه  قررنــا  الذي  للمشــروع 
وباملواصفات  كامل  وبشــكل 
املطلوبــة خال 3 – 4 شــهور 
لتكون اعدادية األنتصار جاهزة 

لدوام طالباتنا فيها .

اخلبرة املتراكمة حتقق الكثير
وأضــاف مديــر املشــروع : ان 
أجل  ومــن  املنفذة  الشــركة 
التنفيــذ  بعمليــة  األســراع 
وبتواجــد موقعــي مــن قبل 
اجلهات األشــرافية زّجت أكثر 

من وجبة عمل في اليوم الواحد 
أيام  العمل حتى في  ومواصلة 
العطــل لتحقيق نســب اجناز 
متقدمة في املشــروع والعمل 
في كل هذا مــن أجل اختصار 
مــدة األجناز احترامــا للجانب 
التربوي واألرتقــاء به من خال 
املشاريع  ضمن  املدارس  تهيئة 
على  تعمل  والتــي  تنفذ  التي 
مريحة  دراســية  أجواء  تهيئة 
للطلبــة ولألســرة التربويــة 
التعليمية  بالعمليــة  لترتقي 
، وان اخلبــرة املتراكمة ملاكات 
مت  الوطن  ثغــر  أهوار  شــركة 
اســتثمارها  أو  اســتغالها 
بشــكل دقيق ألجناز مشــروع 
بناية اعدادية األنتصار ، فلهذه 
املشاريع  عشــرات  الشــركة 
فــي عمــوم مدينة  املنفــذة 
قطاعات  شــتى  وفي  البصرة 
باملســتوى  لتكــون  العمــل 

املطلوب دائما

بغداد _ الصباح الجديد :
اعلنــت وزارة التعليم العالي والبحــث العلمي توفر 
منح  دراسية  في كلية ادارة االعمال في جامعة درهام 

البريطانية  لنيل شهادة الدكتوراه للعام 2020.
وقال  املدير العام لدائرة البعثــات والعاقات الثقافية  
الدكتور امجد عبد النبي الســواد  إن  الدائرة الثقافية 
في لندن اعلمتنا بتوفر  منح دراســية  في كلية ادارة 
االعمال  فــي جامعة درهام البريطانية لنيل شــهادة 
الدكتوراه  جلميع الدول مدعومة بالكامل للعام 2020.

واضاف  املدير العام ان  التقدمي الذي حدد اخر موعد له 
يوم االول من الشهر املقبل سيكون عبر الرابط اخلاص 
http://scrdgate.  لدائرة البعثات والعاقــات الثقافية

. scrdiraq.gov.iq

كربالء _ الصباح الجديد :
اجنزت املاكات الهندســية والفنية في جامعة كرباء 
املرحلة االولى من مشروع مسار الطوارئ ، ومبواصفات 
هندســية عالية اجلودة. وقال رئيــس اجلامعة الدكتور 
باسم خليل السعيدي ان املاكات الهندسية والفنية 
في جامعة كربــاء اجنزت املرحلة االولى من مشــروع 
مســار الطوارئ اضافة الى عدد من املشاريع اخلدمية 
التي تســهم في خدمة العمليــة التعليمية. واضاف 
السعيدي ان املشــروع  ميتد من البوابة اجلديدة  خلف 
االقسام الداخلية الى داخل مجمع الكليات في موقع 
فريحة ، مبينا  ان املشــروع نفذ مبواصفات هندســية 
عالية مائمة للظروف املناخية ومبساحة اجمالية تبلغ 
8250 م2 موزعة بن طرق , وســاحات وقوف, فضا عن 
مشــروع القناة االروائية اخلاص بسقي املزروعات وارواء 
احلدائق من اجل زيادة املســاحات اخلضر ، مؤكداً سعي 
اجلامعة على تطوير بيئتها اجلامعية وزيادة املســاحات 

اخلضر وتوفير املناخات املائمة للطلبة. 

 منى خضير عباس
تســتمر الهيئة العامــة للمياه 
اجلوفيــة في ســعيها من خال 
حتقيق اهدافهــا خلدمة املواطنن 
في حفــر االبار املائية وتوفير املياه 
الــذي يعتبــر عصب احليــاة في 
مجاالت احليــاة اخملتلفة ومن اجل 
احلصول علــى اكبر رقعة خضراء 
في بلدنا العزيز . ومن خال جهود 
بغداد  العاصمــة  فــي  عامليها 
واحملافظات كافة فقد مت اجناز )92( 
بئراً مائية خال شهر تشرين االول 
لعــام 2019 اضافــة الى فحص 
)56( بئــرا ونصب )17( طاقم ضخ 
وتتــوزع هــذه االبار علــى اغلب 
محافظاتنا التي تعاني من شحة 
املياه . واكــد املصدر االعامي في  
الهيئــة ســعيها  فــي الوصول 

الى نســب اجناز عالية وحســب 
املرســومة  الســنوية  اخلطــة 
املاكـــــات  لها فقد اجنـــــزت 
الفنيـــــة والهندسيــــة فــي 
بئرا   )24( مشروع بغـــــداد حفر 
العاملن فــي فرقة حفر  بجهود 
78  بئرا اخرى لتوفير املياه لســد 
للمواطنن  االنيــة  االحتياجــات 
املزروعات  لسقي  واستغــــاله 
اضافـــــة  احليوانــــــات  وارواء 
الــى االســتعماالت اليوميــــة 
النباعي  منطقــة  في  الضرورية 
- ناحيــة املشــاهدة / قريــة 14 
اليساري . كما تستمر الهيئة في 
نشــاطاتها في محافظة كرباء 
املقدسة  في توفير املياه اجلوفية 
الزراعية وتوفير احلصص  لاراضي 
فرقة  بجهود  لها  املطلوبة  املائية 

حفــر )118( بئرا حيث مت اجناز بئر ) 
لواء علي االكبر 11رقم /2 ( بعمق 
)24 ( مترا خال شهر تشرين االول  
اضافــة الى فحص بئر واحدة  في 
احملافظــة وتأتي هــذه اجلهود من 
في  احلاصل  النقــص  اجل ســد 
التي  بالنســبة للمناطق  امليــاه 
املســطحات  عن  بعيــدة  تكون 
املائية واســتغال امليــاه اجلوفية  
لســقي املزروعات بالدرجة االولى 
ومن ثــم االحتياجات االخرى. كما 
اجنزت الهيئة حفر )11( بئرا مائية 
خال شهر تشــرين االول املاضي 
بسواعد عامليها وباعماق تتراوح 
مابــن )12 ـ 18( متــرا  لكل بئر 
منها اضافة الى فحــص )4( آبار 
في احملافظة منها )9( آبار للمصب 

العام. 
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متابعة ـ الصباح الجديد :

رد اجليــش اإلســرائيلي بتنفيذ عدد من 
الضربــات اجلويــة على أهــداف تابعة 
للمســلحني الفلســطينيني بعــد ان 
اطلقــوا صاروخني من قطــاع غزة على 
جنوب إســرائيل امس االول  الســبت، 
األمر الذي كشــف ان عمليــة التهدئة 
هشــة بالفعل، ســيما بعد مقتل 34 

فلسطينيا اغلبهم من املدنيني.
وجــاء الهجوم الصاروخــي خالل الليل 
بعد نحــو يومني من وقف إطــالق النار 
الذي أنهى تصاعدا فــي أعمال العنف 
عبر احلدود بني إســرائيل وحركة اجلهاد 

اإلسالمي الفلسطينية.
واندلعت أعنف اشــتباكات شــهدتها 
املاضي  الثالثــاء  أشــهر،  منذ  املنطقة 
عندما قتلت إســرائيل قياديا في حركة 
اجلهاد املدعومة من إيران في غزة معتبرة 

إياه خطرا وشيكا عليها.
وقال مســؤولون طبيون بغــزة إن عدد 
الفلسطينيني الذين لقوا حتفهم خالل 
يومني من القتال بلغ 34 نصفهم تقريبا 

من املدنيني.
وفي نفس الوقــت أدت مئات الصواريخ 
التي أطلقها نشطاء ووصل بعضها إلى 
تل أبيب إلى إصابة احلياة بالشــلل في 
أنحاء كثيرة من جنوب إسرائيل وتسببت 

في إصابة عشرات اإلسرائيليني بجروح.
وظلت حركة حماس مبنأى عن املشــهد 
على ما يبدو طوال هذه الفترة وقد يكون 
هذا ســاهم في احليلولــة دون تصعيد 

الوضع.
لكن اجليش اإلسرائيلي قال يوم السبت 
إن حمــاس ســتكون مســؤولة عن أي 

هجوم ينطلق من غزة.

فــي غضــون ذلــك رحبــت الرئاســة 
الفلســطينية بتصويــت األمم املتحدة 
اجلمعة املاضي لصالــح جتديد تفويض 
وتشــغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  وكالــة 
رغم  )األونروا(  الفلســطينيني  الالجئني 

الضغوط األمريكية.
وقــال الرئيــس الفلســطيني محمود 

عباس »هــذا التصويت دليل على وقوف 
العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه 

التاريخية غير القابلة للتصرف«.
وأضاف فــي بيــان بثته وكالــة األنباء 
هــذا  أن  الرســمية  الفلســطينية 
التصويــت »تعبير عن موقــف اجملتمع 
الدولي في دعم الالجئني الفلسطينيني 

واســتمرار تقدمي اخلدمات لهم إلى حني 
حل قضيتهم حــال نهائيا وفق القرارات 

الصادرة عن األمم املتحدة«.
ســر  أمــني  عريقــات  صائــب  وقــال 
اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحرير 
عمل  تفويض  »جتديــد  الفلســطينية 
وكالة غوث وتشغيل الالجئني، 170 دولة 

مع، دولتان ضد )أمريكا وإسرائيل( و7 دول 
امتنعت«.

وأضاف في تغريدة على توتير »تسع دول 
صوتــت لصالح القرار أكثــر مما صوتت 
الدولي،  للقانون  انتصار  إنه   ...2016 عام 
وهزمية  الفلسطينيني،  الالجئني  وحلقوق 
ألعــداء القانون الدولــي، والذين اختاروا 

اجلانب اخلطأ للتاريخ«.
وســعت الواليــات املتحــدة األمريكية 
وإســرائيل على مدى األشــهر املاضية 
من أجل تغيير قواعد التفويض املمنوح 
لألونــروا الذي يتــم التصويت عليه كل 

ثالثة أعوام.
وأوضــح أحمد أبــو هولي رئيــس دائرة 

شــؤون الالجئني في منظمــة التحرير 
الفلســطينية أن ”مشــروع قرار متديد 
تفويض والية عمل األونــروا الذي حمل 
املســاعدة لالجئــني  »تقــدمي  عنــوان 
الفلســطينيني‘ تقدمــت بــه كل من 
اململكة األردنيــة ودولة االمارات العربية 
املتحــدة وإندونيســيا وبوليفيا وتونس 
واجلزائر وجيبوتي وعمان وجامبيا وفنزويال 
وكوبا والكويت ومصر واملغرب واملالديف 
ونيجيريا  الســعودية  العربية  واململكة 

واليمن ودولة فلسطني«.
وتابــع قائــال إن الــدول األعضــاء في 
أكــدت فــي مداخالتها  املتحــدة  األمم 
التي  االجتماعــات  ومقترحاتهــا خالل 
ســبقت عملية التصويــت »على دعم 
عمل األونروا واســتمرار خدماتها إلى ما 
يربو من 6.2 مليون الجئ فلسطيني إلى 
حني التوصل حلل عادل وشــامل لقضية 
الالجئني الفلسطينيني طبقا ملا ورد في 
القرار 194 والتأكيد على جتديد تفويض 
والية عمل االونروا لثالث سنوات قادمة«.
وقال أمين الصفدي وزير اخلارجية األردني 
» موقــف دولــي صريح واضــح لصالح 
اســتمرار األونروا  في القيام بواجبها إزاء 

الالجئني الفلسطينيني«.
وتقــدم األونــروا خدمات فــي مجاالت 
التعليم والصحة واإليواء واإلغاثة ألكثر 
من خمســة ماليني الجئ مسجلني في 
الضفــة الغربية وقطاع غــزة والقدس 
الشــرقية إضافة إلى الالجئني في دول 

مجاورة مثل األردن ولبنان وسوريا.
امليزانية  في  األونروا مشــكالت  وتواجه 
الواليات  إعــالن  إثر  املاضي  العــام  منذ 
املتحــدة، أكبــر مانح للوكالــة، وقف 
املســاعدات التي تدفعها والبالغة 360 
مليون دوالر ســنويا. وتقول واشــنطن 
إن بعــض أنشــطة األونــروا مناهضة 

إلسرائيل.

الرئاسة الفلسطينية ترحب بتجديد تفويض وكالة األونروا وتصفه بالتاريخي

القصف اإلسرائيلي لغزة يقتل 34 فلسطينيا اغلبهم من المدنيين ويكشف هشاشة التهدئة

قال مسؤولون 
طبيون بغزة إن 

عدد الفلسطينيين 
الذين لقوا 

حتفهم خالل 
يومين من القتال 
بلغ 34 نصفهم 

تقريبا من 
المدنيين

الصباح الجديد ـ وكاالت :
قالت وزارة الدفاع التركية امس 
االول السبت إن هجوما بسيارة 
مســلحون  نفــذه  ملغومــة 
أكراد فــي ســوريا أودى بحياة 
أكثر  وأصاب  أشــخاص  عشرة 
من 15 آخريــن في مدينة الباب 
احلدودية  الســورية  الشمالية 
قوات  عليهــا  اســتولت  التي 
تركية في هجوم في عام 2016.

التركية  األناضول  وكالة  وقالت 
18 شخصا قتلوا في  لألنباء إن 
الهجوم بينما أصيب 30 آخرون 
أن  الوكالة  على األقل. وأضافت 
أضرارا حلقت بعدد من السيارات 

واملباني في مكان االنفجار.
تركيــا وحلفاؤها من  وشــنت 
املعارضة الســورية املســلحة 

ثــالث هجمــات منفصلة في 
على  اآلن  إلى  شــمال ســوريا 
اإلســالمية  الدولــة  تنظيــم 
الشــعب  حمايــة  ووحــدات 
وبســطوا سيطرتهم  الكردية 
على مناطــق محاذية للحدود. 
وشنوا هجوما آخر على وحدات 
حمايــة الشــعب الكردية في 
الشهر  ســوريا  شــرق  شمال 

املاضي.
وتقول تركيــا إن وحدات حماية 
الرئيسي  املكون  وهي  الشعب، 
الدميقراطية  ســوريا  قوات  في 
املدعومة مــن الواليات املتحدة، 
بحزب  إرهابية متصلة  منظمة 
العمــال الكردســتاني احملظور 
الذي يشــن متردا منذ عقود في 

جنوب شرق تركيا.

التركية في  الدفاع  وزارة  وقالت 
بيان على تويتر إن وحدات حماية 
الشعب الكردية فجرت السيارة 
احلافالت  محطة  عند  امللغومة 
فــي مدينة الباب مما أودى بحياة 

عشرة أشخاص.
إرهابيو  »واصــل  تقول  ومضت 
حــزب العمــال الكردســتاني 
ووحدات حماية الشعب اجملردون 
من اإلنسانية واملدنية استخدام 

أساليب داعش«.
وقوبل الهجــوم التركي األخير 
بإدانة واســعة من حلفاء تركيا 
الغربيني الذين قالوا إن الهجوم 
ميكن أن ميثــل عائقا أمام احلرب 
في  اإلســالمية  الدولــة  على 
سوريا. ورفضت تركيا ذلك قائلة 

إنها تواصل قتال التنظيم.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
املتحدة خليفة  الواليــات  دعت 
حفتر قائــد قوات شــرق ليبيا 
الليبي( اجلمعة  الوطني  )اجليش 
املاضــي  إلــى وقــف هجومه 
التي  طرابلس  العاصمــة  على 
تسيطر عليها احلكومة املعترف 
بهــا دوليا وحذرت مــن التدخل 

الروسي.
ويحاول اجليــش الوطني الليبي 
الســيطرة علــى طرابلس منذ 
نــزاع على  إطــار  نيســان في 
املنتج  البلد  يعانيه  الســلطة 
مبعمر  اإلطاحــة  منذ  للنفــط 

القذافي عام 2011.
ومسؤولون  دبلوماســيون  وقال 
مدعوم  إن حفتر  طرابلــس  في 
من مصر واإلمــارات وإن مرتزقة 
من روســيا أصبحــوا يدعمونه 
في اآلونة األخيرة. وينفي اجليش 

الوطني الليبــي تلقيه أي دعم 
أجنبي.

األمريكية  اخلارجية  وزارة  وقالت 
في بيان في ســاعة متأخرة يوم 
وزيري  زيارة  املاضي بعد  اخلميس 
اخلارجية والداخلية في احلكومة 
مقرا  طرابلس  مــن  تتخذ  التي 
لها لواشــنطن ”تدعو الواليات 
الوطنــي  ’اجليــش  املتحــدة 
الليبــي‘ إلى إنهاء هجومه على 
طرابلــس“. وجاء فــي البيان أن 
ميثل  الــذي  األمريكي  »الوفــد 
عــددا من الــوكاالت احلكومية 
األمريكية أكد على دعم سيادة 
ليبيا وسالمة أراضيها في وجه 
محــاوالت روســيا الســتغالل 
الصراع مبــا يتعارض مــع إرادة 

الشعب الليبي«.
األشــد  هو  األمريكي  والبيــان 
مرتزقة  أن شــوهد  لهجة منذ 

روس للمــرة األولى في طرابلس 
في سبتمبر أيلول وهم يحاربون 
الوطني  اجليــش  صفــوف  في 
حكومة  مع  املتحالــف  الليبي 

موازية في شرق ليبيا.
دونالد  األمريكي  الرئيس  واتصل 
األســابيع  في  بحفتر  ترامــب 
األولى للهجــوم في خطوة رأى 
فيها دبلوماسيون عالمة على أن 
الذي  حفتر  تدعم  رمبا  واشنطن 
كان ضابطا في جيش القذافي. 
في  يفلــح هجــوم حفتر  ولم 

اختراق دفاعات طرابلس.
وقــال البيت األبيــض آنذاك إن 
املشــير حفتر  بدور  »أقر  ترامب 
اإلرهاب  محاربــة  فــي  البــارز 
وتأمني مــوارد ليبيــا النفطية 
وبحــث االثنان رؤية مشــتركة 
النتقال ليبيا إلى نظام سياسي 

دميقراطي مستقر«.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
بهــدف ضمان حســن ســير 
وللمرة  االنتخابيــة،  احلملــة 
األولى فــي تاريخ البــالد، وقع 
امس االول الســبت املرشحون 
الرئاسية  لالنتخابات  اخلمسة 
في اجلزائر املقررة في 12 كانون 
احلملة  أخــالق  »ميثــاق  األول 
االنتخابية« في العاصمة، وفق 
مشــاهد بثتها قنــاة خاصة 
االنتخابية.  احلملة  بدء  عشية 
األحد  االنتخابية  احلملة  وتبدأ 

وتستمر ملدة 25 يوما.
الســبت  االول  امــس  وقــع 
املرشحون اخلمسة لالنتخابات 
الرئاسية في اجلزائر املقررة في 
12 كانــون االول ، امــس االول 
الســبت »ميثاق أخالق احلملة 

االنتخابية« في العاصمة، 
وهو ميثاق يهــدف إلى ضمان 

االنتخابية  احلملة  سير  حسن 
و وقــد متت صياغتــه من قبل 
الوطنية املستقلة  الســلطة 

لالنتخابات.
وينص امليثاق الذي على »املبادئ 
التوجيهية واملمارسات اخلاصة 
التي تشــّكل إطار الســلوك 
الفاعلني  من  املنتظر  األخالقي 
العمليــة  فــي  واملشــاركني 
االنتخابية«، وفق مشاهد بثتها 
قناة خاصة عشية بدء احلملة 
االنتخابية. وهي املرة األولى في 
تاريــخ البالد التــي يوقع فيها 
وثيقة  لالنتخابات  مرشــحون 

مماثلة.
عز  هم  اخلمســة  واملرشحون 
الديــن ميهوبي األمــني العام 
الوطنى  التجمع  بالنيابة حلزب 
بن  القادر  وعبــد  الدميقراطي، 
قرينة رئيس حزب حركة البناء 

الوطني، ورئيس الوزراء األسبق 
عبد اجمليد تبون، وعلي بن فليس 
احلريات،  طالئــع  حــزب  رئيس 
وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب 

جبهة املستقبل. 
وتعهد موقعو امليثاق »االمتناع 
بــأي تصريحــات  عــن اإلدالء 
تنطوي على تشــهير وشتائم 
وإهانات جتاه مرشح آخر أو طرف 
وبأي  االنتخابية  العمليــة  في 

تصريحات أخرى مغلوطة«.
اجلمعــة  اجلزائــر  وشــهدت 
مستمرة  أسبوعية  مظاهرات 

منذ شباط 2019، 
االنتخابات  احملتجــون  ويرفض 
الرئاســية التــي يقولــون إن 
النظام  إنتــاج  إعــادة  غايتها 
احلملــة  وبــدأت  الســابق. 
االنتخابية امس األحد وتستمر 

25 يوما.

تركيا: مقتل 10 في تفجير نفذه مسلحون 
أكراد بمدينة الباب السورية

أمريكا تدعو حفتر إلى وقف هجومه على 
طرابلس وتحذر من تدخل روسيا

الجزائر: المرشحون لالنتخابات الرئاسية 
يوقعون »ميثاق أخالق الحملة«
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بغداد ـ الصباح الجديد:

للعاملني  العامــة  النقابة  أعلنــت 
في قطاع النفــط والغاز في العراق 
إضرابــاً عامــاً، أمس األحــد، دعماً 
ملطالب احملتجني، األمر الذي يزيد من 
على  والضغط  االحتجاجــات  رقعة 
احلكومة، إذ شــهدت عدة قطاعات 
ومحافظــات بالدولة إضرابــاً عاماً 

أيضاً.
وقــال رئيــس النقابة جعفــر جواد 
جعفر، فــي بيان، على وفــق وكالة 
األناضول، إن القــرار يأتي »احتجاجاً 
علــى األوضــاع املزرية التــي يعاني 
منها أبناء الوطن، واملطالبة باحلقوق 
واحلريــات والعدالة االجتماعية التي 
كفلها الدستور، ومساندتنا الكاملة 

للمتظاهرين في عموم العراق«.
وميثــل إضراب العاملــني في النفط 
والغاز تطــوراً جديداً، يطاول القطاع 
احليوي من الداخل، إذ كان في السابق 
عرضة للتظاهرات التي أدت إلى قطع 
الطرق الرئيســة املؤديــة إلى بعض 

احلقول النفطية وموانئ التصدير.
اجلــاري،  الثانــي  تشــرين  وبدايــة 
أغلــق مئــات املتظاهريــن مصفاة 
محافظــة  جنوبــي  »الشــنافية« 
نقل  صهاريج  ومنعــوا  الديوانيــة، 
املشــتقات النفطية مــن الدخول، 

واخلروج من وإلى املصفاة.
وقبل ذلك بأيام، أقدم متظاهرون في 
البصرة علــى قطع طرق  محافظة 
رئيســية مؤدية إلى مواني أم قصر 
)جتــاري(، وخور الزبيــر )صناعي( وأبو 

فلوس )مخصص الستقبال البضائع 
العامــة(، ومعمل األســمدة ومرفأ 
الكهرباء  ومحطــة  الســائل  الغاز 
الغازيــة. وفــي محافظة ميســان 
)شرق( قطع املتظاهرون طرقاً مؤدية 
إلــى احلقول النفطيــة، وإلى املنفذ 

احلدودي البري بني العراق وإيران.
النفط  في قطــاع  اإلضــراب  ويزيد 
الضغــط على احلكومة،  والغاز من 
في حني بدأ آالف احملتجني اعتصامات 
الدولة فــي محافظات  دوائــر  أمام 
وسط وجنوبي البالد لفرض اإلضراب 

العام، لتعلن محافظتا ميسان وذي 
قــار في وقت الحــق، تعطيل الدوام 

الرسمي لدواع أمنية.
ويشــهد العراق منذ مطلع تشرين 
غيــر  احتجاجــات  املاضــي،  األول 
مســبوقة تطالب برحيــل حكومة 

عــادل عبــد املهــدي، التــي تتولى 
السلطة منذ أكثر من عام.

وطالب احملتجون في البداية بتحسني 
اخلدمات وتأمني فرص عمل ومحاربة 
الفســاد، قبل أن تشمل مطالبهم 
السياسية  والنخبة  احلكومة  رحيل 

املتهمة بالفساد.
وما يؤجــج االضطرابات هو الغضب 
الناشــئ عن اقتصاد متخم بأموال 
النفط فشــل في توفيــر الوظائف 
وحتســني حيــاة الشــباب، الذيــن 
يشــكلون غالبية الذين خرجوا إلى 

الشــوارع، ويقولون إنهم سئموا من 
الفســاد احلكومــي الفاضح وتدني 

اخلدمات األساسية.
بوابة حقل مجنون  وأغلق محتجون 
النفطــي فــي محافظــة البصرة، 
بحســب وكالــة األنبــاء العراقية 
»واع«، التي أشارت إلى أن املتظاهرين 
إدارة احلقل  يطالبون بتوظيفهم وأن 

وعدتهم بتنفيذ مطلبهم.
كمــا أكد مديــر عام املوانــئ إعادة 
فتــح مينــاء أم قصر فــي البصرة 
بعد التفــاوض مع املتظاهرين الذين 
منعوا في وقت سابق الشاحنات من 

الدخول، مطالبني بتوظيفهم.
وعاود احملتجون، مساء اجلمعة املاضي، 
إغالق بوابــة ميناء أم قصر. إلى ذلك 
أوضح مصدر أمني مسؤول أن هناك 
اقتصر على  للمينــاء  غلقاً جزئيــاً 
خروج الســيارات احململــة بالبضائع 
فقط، وعدم دخول أي ســيارة خالل 

هذه الفترة.
وفي وقت سابق اجلمعة، ذكرت »واع« 
امليناء يجري بشــكل  أن العمل في 
اعتيــادي وطبيعــي، بعــد أن أغلق 
احملتجون بوابة امليناء لســاعات ليل 
اخلميس. يذكر أن أم قصر يســتقبل 
واردات احلبــوب والزيــوت النباتيــة 
وشحنات الســكر، التي تغذي البلد 
الــذي يعتمــد إلى حــد كبير على 

األغذية املستوردة.
وسبق أن أغلق احملتجون مدخل ميناء 
أم قصــر مطلع الشــهر احلالي، في 
حني أشــار املتحدث باســم القائد 
العــام للقــوات املســلحة إلى أن 
اإلغالق كلــف البالد مــا يزيد عن 6 

مليارات دوالر.

البصرة.. تطويق حقل مجنون وإعادة فتح ميناء أم قصر

نقابة العاملين في قطاع النفط والغاز بالعراق تعلن إضرابًا عامًا

احتجاجًا على 
األوضاع المزرية 
التي يعاني منها 

أبناء الوطن، 
والمطالبة بالحقوق 
والحريات والعدالة 

االجتماعية التي 
كفلها الدستور، 

ومساندتنا الكاملة 
للمتظاهرين في 

عموم العراق

القاهرة ـ رويترز:
قــال اجلهــاز املركــزي املصري 
للتعبئة العامة واإلحصاء أمس 
التجاري  امليــزان  إن عجز  األحد 
تراجع   25.8   باملئة إلى   3.51   مليار 

دوالر في آب.    
بيان  في  اإلحصاء  وأوضح جهاز 
ثالثة  انخفضت  الصــادرات  أن 
إلى  باملئة على أســاس سنوي 
1.97 مليار دوالر في أغســطس 
تراجعــت قيمة  آب، في حــني 
الواردات 19 باملئة إلى 5.48 مليار 
دوالر .   وبحســب جهاز اإلحصاء، 
املنتجــات  واردات  تراجعــت 
واملواد  باملئــة   33.3 البتروليــة 
األولية من احلديد والصلب 18.8 
باملئة والبالســتيك 17.3 باملئة 

والقمح 2.9 باملئة.
الــى ذلك، قــال وزيــر التموين 
املصــري علــي املصيلحي في 

احتياطيات مصر  إن  بيان أمس، 
الستراتيجية من القمح تكفي 

خلمسة أشهر.
وأضاف أن احتياطيات الســكر 
تغطــي 5.8 شــهر والزيت 3.4 

شهر واألرز ثالثة أشهر.
وســتعد احلكومــة املصريــة 
أســعار  بعــض  لتخفيــض 
البطاقات  على  املدرجة  السلع 
التموينيــة اعتبارا مــن كانون 

األول املقبل.
ونقلــت وكالــة أنباء الشــرق 
عــن  الرســمية  األوســط 
وزيــر التمويــن املصــري، علي 
املصيلحي قوله إن سعر قنينة 
زيــت الطهي ســيقل إلى 8.5 
في  دوالر(   0.53( جنيه مصــري 
مقابل سعرها احلالي 9.5 جنيه.

أن سعر السكر سيقل  وأضاف 
إلــى 8.5 جنيه للكيلوغرام بدال 

من 9 جنيهات، بينما سيخفض 
سعر األرز إلى 8 جنيهات للكيلو 
بــدال من 9 جنيهات، وســينزل 
الدقيق املعبأ إلى 6.5 جنيه بدال 

من 6.75 جنيه.
ولم يوضح وزير التموين ســبب 

خفض تلك األسعار.
املصريــة  احلكومــة  وأعــادت 
للبطاقات  مواطــن  مليون   1.8
األول  تشــرين  في  التموينيــة 
املاضي بناء على أمر من الرئيس 

عبد الفتاح السيسي.
وكانت وزارة التموين قد شطبت 
هؤالء املواطنني، في وقت سابق 
بدأت  بعدمــا  العام،  هــذا  من 
مراجعة منظومة الدعم إلبعاد 
من تعتقد أن دخولهم مرتفعة 
بدرجــة ال جتعلهــم في حاجة 
للحصول على ســلع أساسية 

مدعومة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
 »Les Echos« قالت صحيفــة
الفرنسية، إن روسيا تسير في 
طريق االمتنــاع عن الدوالر في 
والتجارية،  املاليــة  تعامالتها 
توتــر عالقاتهــا مع  بســبب 
الواليات املتحدة، وبهدف تفادي 
العقوبــات األميركية. وأوضح 

أن  الصحيفة  في  املقال  كاتب 
روسيا وقعت اتفاقيات العتماد 
الوطنية مع عدد من  العمالت 
الــدول التي عالقاتهــا متوترة 
أيضا مع الواليات املتحدة، مثل 
إيران وتركيا والصني، إضافة إلى 
تعزيز موســكو الحتياطياتها 
إذ  من عمــالت دول »بريكس«، 

ُقــدرت ســنة 2018 مبا قيمته 
125 مليار دوالر.

وأشارت املقالة إلى أن السياسة 
التي تتبعها موسكو في إطار 
تخفيض اعتمادها على الدوالر 
أدت إلى اســتقرار قيمة الروبل 
بل وتعزيزه بنســبة %7.6 أمام 

الدوالر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالــت بيانات رســمية إن عجز 
املوازنة في تركيا خالل األشــهر 
العشــرة األولى من العام اجلاري 
بلغ 100.7 مليار ليرة تركية )نحو 
16.5 مليــار دوالر(، بالرغــم من 
محاولة حكومــة حزب العدالة 
والتنمية الســيطرة على عجز 
املوازنة من خالل السيطرة على 
للبنك  االحتياطيــة  امليزانيــة 

املركزي.
تقاريــر وزارة املاليــة كشــفت 
بقيمة  عجزا  املوازنة  تســجيل 
14.9 مليــار ليــرة خالل شــهر 
تشرين األول اجلاري، بينما كانت 
بقيمــة 5.4 مليــار ليــرة خالل 

الشهر ذاته عام 2018.
في  املوازنة  إيــرادات  وســجلت 
املاضــي  األول  شــهر تشــرين 
إلى  لتصل   5.2% بنحــو  زيــادة 
65.4 مليار ليــرة، بينما ارتفعت 
نفسه  الشــهر  في  املصروفات 
 80.3 إلى  لتصل   ،18.9% بنسبة 

مليار ليرة.
عجز  إجمالــي  ســجل  وبينما 
املوازنة، في األشــهر العشــرة 
األولــى من العام اجلــاري 100.7 
مليارات ليرة، بالرغم من محاولة 
الســيطرة على العجز بتحويل 
إلى  النقدي  االحتياطي  جزء من 
العجز في  املوازنة، كان حجــم 
املوازنــة خالل الفتــرة ذاتها من 

العام املاضي 62.1 مليار ليرة.
عجز  يتجــاوز  أن  املتوقــع  ومن 
125 مليــار ليرة بنهاية  املوازنة 
العام اجلاري، على عكس توقعات 
والتنمية  العدالة  حكومة حزب 
بتحقيــق عجز موازنــة بقيمة 
80.6 مليار ليرة فقط خالل العام 

اجلاري.
وخــالل الفتــرة بني الشــهرين 
األول والعاشــر من هــذا العام، 
إيرادات املوازنــة زيادة  ســجلت 
بنحــو %18.1 لتصل إلى 719.2 
مليار ليرة، بينما زادت املصروفات 
 819.9 إلى  %22.2 لتصل  بقيمة 
إيرادات  ارتفعت  كما  ليرة؛  مليار 
الضرائب بنحو %6.3، لتصل إلى 
539.9 مليار ليرة، أما مصروفات 
الفوائد فقــد وصلت إلى 88.3% 
في األشــهر العشرة األولى من 

العام اجلاري.
العسكرية  النفقات  وســجلت 
غير  زيــادة  والدفاعية  األمنيــة 
مســبوقة خالل شــهر تشرين 
األول املاضــي، وصلــت إلى 1.5 
في  اإلجمالي  ليصل  ليرة،  مليار 
األشهر العشرة األولى من العام 

إلى 7.1 مليار ليرة.
أما النفقات الســرية لرئاســة 
اجلمهورية فقد ســجلت 263.6 
مليون ليرة في شــهر تشــرين 
األول املاضــي، لتصــل إلى 1.8 
مليار ليرة في األشهر األولى من 

العام اجلاري.
املاليــة  وزارة  بيانــات  وكانــت 
التركيــة ذكــرت ان العجز في 
امليزانيــة بلغ 14.9 مليــار ليرة 
»2.58 مليــار دوالر«، في شــهر 

تشرين األول املاضي.
إن  التركيــة،  الــوزارة  وذكــرت 
يســتثني  الذي  األولي،  »العجز 
بلغ في  الديون،  فوائد  مدفوعات 

الشهر املذكور 8.1 مليار ليرة«.
 100.7 امليزانيــة  عجــز  وبلــغ 
مليار ليرة في األشــهر العشرة 
بحسب  اجلاري،  العام  من  األولى 
مليار   62.1 مع  مقارنة  البيانات، 
ليرة في الفتــرة ذاتها من العام 

املاضي.
وفي برنامجها االقتصادي املمتد 
لثالث سنوات، تقدر أنقرة العجز 
بنحو 125 مليــار ليرة في العام 

2019 بأكمله.
اخلبراء مشــروع  يقيم  وبينمــا 
بها  تقدمت  التي   2020 ميزانية 
احلكومة للبرملان، ووصفوها بأنها 
وحربية«  ميزانيــة »عســكرية 
العسكرية  باجلوانب  أكثر  تهتم 
واألمنية على حســاب األغراض 

التنموية واالجتماعية«.
وزارة  »مخصصات  ان  الى  واشار 
101 مليار  ارتفعت مــن  الدفاع 
ليــرة إلى 141 مليارا، حســبما 
»الزمــان«  صحيفــة  ذكــرت 

التركية«.

تراجع عجز الميزان التجاري لمصر 25.8 % 

صحيفة فرنسية: روسيا في طريقها 
لالمتناع عن التعامل بالدوالر

نحو 16.5 مليار دوالر عجز الموازنة التركية  
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ثقافة دراسة

دراسة

شعر

متابعات

اصدار

الشــامل؛ اخلطاط  املوهوب  لدى  مقبولة 
والنحات والرســام والقصاص يحيى جواد 
)١٩٨٨( أو محمــد روزنامجــي )؟!( أو عبد 
الصمد خانقــاه )؟!( أو نزار عباس، اويحيى 
عبــد اجمليد )جيان(، واألمر ينســحب على 
قاصنا عبــد امللك،الذي علــى الرغم من 
توعية  والتوعية؛  التوصيل  شغفه مبهمة 
اإلنتقادية  الواقعيــة  إلى  وتوقــه  الناس، 
أو اإلشــتراكية،لكن قراءاتــه املعمقــة 
في األدب الروســي القيصري، وال ســيما 
روايات ديستويفسكي، فضال عن جيمس 
جويس وروايته ) يوليسيس( وسارتر وكامو 
فــي ) الغريب( وتأثــره بفن تيــار الوعي، 
واالســترجاع واملنولوك الداخلي،الذي جاء 
وولف  فرجينيا  بــه جويس،والبريطانيــة 
)١٩٤١(،كما تركت أراء فرويد في التحليل 
النفســي آثارها على قصصــه، ليقترب 
من املنهج النفســي تســعفه في ذلك 
لغة إنكليزية جيدة، حتــى أنه كتب بها 
بعــض قصصه،فضال عــن التجويد في 
الكتابة،علــى الرغم من وقوعه في هنات 
وأخطاء لغوية وصرفية.مثل يجرؤ يكتبها 

يجرأ، أو وطىء يطأ يكتبها وطأ!
لقد انعقدت أصرة صداقة طيبة بني فؤاد 
الرائد  الناقد  وشــقيقه   )٢٠٠٨( التكرلي 
نهاد، الذي شهدت أواخر األربعينات وحتى 
القرن العشــرين،  منتصف خمســينات 
جهوده البحثيــة والنقدية على صفحات 

مجلتــي ) األديــب( و) اآلداب( اللبنانيتني 
وعدد من اجملالت العراقيــة مثل:) الثقافة 

اجلديدة( و) الكاتب العربي(.
أقــول: انعقــدت اصــرة صداقــة بــني 
التكرليــني فــؤاد ونهاد وبني عبــد امللك 
نوري من خــالل جماعة الوقــت الضائع، 
إضافــة إلى القــادم من فلســطني بعد 
نكبــة ١٩٤٨؛ جبرا إبراهيــم جبرا )١٩٩٤( 
ونزار ســليم،فكان أحدهما يعرض نتاجه 
على اآلخر مبودة ونزاهــة، فقد عرض فؤاد 
قصتــه الطويلة اخملطوطــة ) بصقة في 
وجه احلياة( التي كتبها ســنة ١٩٤٩ في 
ســاعة يأس وإحباط،بســبب ضياع جزء 
غال مــن فلســطني،وعقدمعاهدة بورت 
ســموث!واحتفظ بهــا أكثــر من نصف 
قرن،وليطلــق ســراحها فتنشــرها ) دار 
املدى( ســنة ٢٠٠٢، وثيمــة الرواية تقوم 
على الزنا باحملارم،مع أن فؤادا ال يقول بهذا 
للقارىء  متــروك  األمر  أن  التوصيف،ويرى 
والناقــد الفاحص، واألمر ينســحب على 
روايته ) خامت الرمل( التي تنهل من العقدة 
األوديبيــة، وكذلك إعتــداء ) عدنان( على 
خالته ) منيرة( جنســيا في رواية ) الرجع 
البعيد( وتأويالت الدارســني بشــأن هذه 

احلالة.
أقــول: يعــرض فــؤاد روايته هــذي على 
أن يعيــد كتابتها  عبــد امللك،فينصحه 
وتعابيــر  جمــال  فيهــا  ويشــذبها،وان 
ملالحظاتــه. فــؤاد  ركيكة،ويســتجيب 
تنظر ص٧٨ من كتــاب ) نزعة احلداثة في 
القصة العراقية( للدكتور محسن جاسم 

املوسوي.
واألمــر ينســحب على إســتخدام احلوار 
العامي في القصة، وارى أن فؤادا قد سبق 
عبد امللك في اســتخدامه، وال سيما في 
قصصــه األولى ) العيــون اخلضر( مثال أو 
) الوجــه اآلخر( ويتفقان  روايته القصيرة 
على إستخدامه متأثرَيْن مبناهج الواقعية 

وال سيما لدى عبد امللك.
وها هو يوجه نصيحته الصادقة إلى غائب 
طعمة فرمــان )١٩٩٠(،ويعتــرف غائب أن 
هــذه النصائح كانت تبكيــه، ففي حوار 
الثقافية  اللبنانية  الطريــق(   ( مع مجلة 
الفكرية الرائعة؛ العدد الصادر في مايس/ 
مايو ١٩٧٢ يؤكد غائــب«« كان عبد امللك 
نوري أكثرنا حساســية إزاء هذه األشياء.
كم مرة قال لي: غائــب إن املوضوع جيد، 
التناول. اللغة.. طريقة  االســلوب،  ولكن 
وكنت أحيانا أعود باكيــا إلى البيت، اريد 
ان التقط األشياء التي تعز على اإللتقاط، 
ابكي فشــلي.. أريد أن أتلمــس اخطائي 

واحتسسها«« املرجع السابق ص ٥٨
وإذ يبــدي عبــد امللــك رأيه فــي كتابات 
التكرلــي وفرمان، فإن التكرلــي وقد رأى 
شــغف عبد امللــك بالتجريــب ومغادرة 

أجواء القصة الكالسيكية،مترسما خطا 
الكتاب في روسية والغرب محذرا إياه من 
هذا اجلديد قائال له في إحدى رســائله«« 
حذار من اجلديد، هــذا احللم الرائع البعيد 
املنال،وحذار من هذه الرغبة املمزقة ألجله. 
إنه سراب ملن يركض خلفه،وقد يجده من 
ال يعرفه،يجــده في أحد جيوبه املهملة«« 

املرجع السابق ص٦٠
لقد تعرض عبد امللك لشــنأ الشــانئني 
وحسد احلاســدين،فها هو الشاعر كاظم 
جواد،الشخصية احلادة،الذي ما استطاعت 
حتــى زوجته الشــاعرة الفلســطينية 
سالفة حجاوي،التي  استقطبت االهتمام 
البالغ لدى مشــاركتها فــي مؤمتر األدباء 

الــذي عقد فــي قاعة اخللد بكــرادة مرمي 
ببغداد ربيع ســنة ١٩٦٩ وحضرت وقائعه، 
ما اســتطاعت العيش معه،وليموت في 
الغربــة صيف ســنة ١٩٨٤, كاظم جواد 
يتهمه باالســتفادة من الكاتب اإلسباني 
ليوبولــد واالس،في حــني يتهمه ) محيي 
الديــن إســماعيل( بأخذ ثيمــة قصته ) 
نشيد األرض( من ديستويفسكي؛ قصته ) 

حلم رجل هزأة( »« م.ن الصفحة ٣٩.
لقد نشأ عبد امللك نوري املولود ببغداد سنة 
١٩٢١،حيــاة مرفهة،ال بل أرســتقراطية، 
واضعني في احلسبان أن أباه عبد اللطيف 
نــوري كان ضابطا برتبــة عليا في اجليش 
العراقي،وتولــى وزارة الدفاع،وتــزوج امرأة 

كردية تذكرها الطبيبة سانحة أمني زكي 
كثيرا فــي مذكراتها، إذ كانــت زميلتها 
لتحيا  املتوســطة،تركته  الدراســة  في 
في امريكة،لكن هــذا الترف ما منعه من 
االنغمــاس في حياة الفقــراء وتبني فكر 
دفع  الذي  األمر  عنهم،  اليســار،والكتابة 
أحدهــم للقول إن عبد امللــك يكتب عن 
فالحي الصني،وهولم يرها حتى في احللم!

لكــن العصف السياســي الــذي ضرب 
العراق، واعفاءه من وظيفته الدبلوماسية 
في أيــام اللواء قاســم،قد دفــع به إلى 
العزلة واالعتكاف في منزله، إال من زيارات 
متباعــدة من بعــض أصدقائــه ومنهم 
مهدي عيســى الصقــر )٢٠٠٦( والقاص 
محمود عبد الوهاب )٢٠١٠( حني يأتي من 

البصرة
،لكن متكن هاتف عبد اللطيف الثلج من 
كسر عزلته، ونشر قصصه غير املنشورة، 
فبدأ يكتب ولكن بعد فــوات األوان، فقد 
ضمــرت الرغبــة وذوت املوهبــة، فطول 
البعاد عــن الكتابة والقــراءة ترك ظالله 
الكابية على فنه القصصي، وإني ألردد ما 
قاله فؤاد التكرلــي في مقدمته جملموعة 
أقاصيص ) ذيول اخلريف( لعبد امللك نوري،  
والتــي أصدرتهــا دار الشــؤون الثقافية 
العامــة ببغداد ســنة ١٩٨٧،ارددقولته«« 
قبــل أيام قلــت لعبد امللــك، إن ما طبع 
حياته بشــكل أساسي، هو حبه للقصة 
ولكتابة القصــة، كأن هذا احلب كان قدرا 
التفاصيل  مقدرا عليه، تزول أمامــه كل 
األخرى للحياة.. العائلة والزواج والوظيفة 
واملال، ويبقى هذا مفسرا للحياة ومانحها 
املعنى احلقيقــي الوحيــد.. ومقابل هذا 
القدر لم يجد متســعا مــن الوقت لكي 
ينصف نفسه، أو يفتش عن اإلنصاف لدى 
اآلخريــن««  الذين ما انصفــوه، ونحن من 

انصفنا كي ننصفه؟!

حاشية
..............     ..

نص احلديث الذي قرأته في ندوة إالحتفاء 
مبنجز القــاص العراقي الرائد عبد امللك 
نــوري واســتذكاره،التي أقامهــا بيــت 
املتنبي  والفنون بشــارع  للثقافة  املدى 
ببغداد،ضحــى يــوم اجلمعــة ٧ من ذي 
القعدة عام ١٤٣٩ه-- املوافق للعشــربن 
من متوز ســنة ٢٠١٨،التــي أدارها الناقد 
علي حسن الفواز،وحتدث فيها تباعا كل 
من: الناقد بشير حاجم،وشكيب كاظم 

، الدكتور جناح هادي كبة.

شكيب كاظم
 

أيلــول/  مــن   ١٤ اإلثنــني  مســاء 
االستذكار  جلسة  سبتمبر/١٩٩٨،حضرت 
والتأبني التي أقامها احتــاد األدباء مبنطقة 
العلويــة، فــي حديقته الغناء، ملناســبة 
أربعينية القــاص العراقي الرائد عبد امللك 
)عبد اللطيف( نوري، أدارها الناقد عبد اجلبار 
داود البصــري )توفــي ٢٠٠٢(، والقى الناقد 
الدكتور شــجاع مســلم العاني ملخص 
بحث عن الراحل الكبير، تاله الباحث يحيى 
الكبيسي؛ الذي كنت أتوسم فيه مشروع 
باحث وناقد عّز نظيره ومثيله، لكن ها هي 
الفضاء  من  تأخذه  والفضائيات  السياسة 
الذي خلق له، تاله الناقد واألستاذ اجلامعي 
الدكتــور عبد اإللــه أحمــد )٢٠٠٧( الذي 
أشعلت غضبه مالحظة بسيطة فاه بها 
الكبيســي! ليكون هاتف عبــد اللطيف 
الثلج مســك ختام تلك اجللسة النقدية 

الثقافية.
يعد عبــد امللك نوري من اجليــل الذي جاء 
بعد جيل الرواد، ممثالً مبحمود أحمد السيد 
أيــوب )١٩٨٨( وجعفر  النــون  )١٩٣٧( وذي 
اخلليلي )١٩٨٥( وعبد احلق فاضل، وعبد اجمليد 
لطفي ) ١٩٩٢(، وإذ غلب الروح اإلجتماعي 
بـ)  العاني  الناقد  ينعته  الذي  السياســي 
الوظيفي( القريب من أفكار أليســار، على 
توجهات غالب أالدبــاء وكتاب القصة في 
العــراق، فضالً عــن توجهــات وتطلعات 
وجودية، متأثرين بأفكار سارتر)١٩٨٠( وكامو 
)١٩٦٠( ،الوجودية التي انطفأت من وجدان 
املثقفني العرب- إثر الزيارة االســتقصائية 
التــي قام بها ســارتر ورهط مــن مريديه 
للجمهورية العربية املتحدة، ســنة ١٩٦٦ 
بغية دراســة الصراع العربي- اإلسرائيلي 
علــى الطبيعــة، ولقاءاته الواســعة مع 
مثقفي مصــر ولقائه مــع الرئيس جمال 
عبد الناصر )١٩٧٠( وأعلــن فيما بعد رأيه 
الســلبي إزاء قضية العــرب املركزية، هذا 
املوقف-- كمــا أرى-- أطفأ وهج الوجودية 
في ضمير مثقفي العراق والوطن العربي--.
أقــول: ظل التوجــه اليســاري فضال عن 
تأثيــرات وجودية هي التي تتحكم ببوصلة 
األدبــاء وكتاب القصة، منــذ رائدهم األول 
محمود أحمد الســيد، وظل ذو النون أيوب 
يكتب القصة املقالية، التي كان هدفه من 
كتابتها نشــر أفكاره السياسية، من غير 
اهتمام بفنية القصــة وبنائها، األمر الذي 
دفع بعبد امللك نوري إلــى أن يطلق عليها 
وصــف )املقاصة(؛ أي القصــة املقالية، أو 

املقال القصصي.
وإذ يأتــي جيل جديد معبــأ أيضا باألفكار 
السياســية، لكنه جعل للفن مكانة في 
هذا اللون األدبي، فما عادت القصة املقالية 

عبد الملك نوري ما أنصف نفسه وما بحث عن اإلنصاف لدى اآلخرين

 
أعلنــت جائزة ثيربانتس )نوبل اآلداب اإلســبانية( 
فوز الشــاعر الكتالوني املرموق جــوان مارجريت 
بها لهــذا العام. وهي بالطبع جائزة مســتحقة 

ملشروعه الشعري الطويل واملؤثر والفارق.
وتلقــت اجلرائد اخلبر بكثير من االرتياح والترحيب، 
لكن السياســة تلقي بظاللهــا في هذه األجواء 
املأزومة، إذ أن مارجريــت من األصوات البارزة التي 
تعترف بالهوية املزدوجة: الكتالونية واإلســبانية 
معاً، وهو اخلطاب الذي تتبناه الدولة اإلســبانية، 
كما يتبناه املناهضون لالنفصال، فيما يعد خطاباً 
معاديــاً لالنفصاليني الذين يرون في أنفســهم 
أبناء هوية واحدة هــي الهوية الكتالونية. وليس 
مارجريت هو الكتالونــي الوحيد في الفوز بهذه 
اجلائــزة، إمنا اخلامــس، حيث ســبقه إليها خوان 

جويتيســولو وإدواردو مندوثا وآنــا ماريا ماتوتي 
وخوان مارســيه، لكنه الوحيد الذي حقق إجنازاً 
في اللغــة الكتالونية يعادل إجنــازه في اللغة 
اإلســبانية، على عكــس الباقــني الذين كانت 

اإلسبانية هي لغة منجزهم.
التفــت جــوان مارجريت لتوقيت منــح اجلائزة، 
وللسياق السياسي لهذا التوقيت، لذلك كانت 
كلمته املرجتلة عنــد إعالن فوزه تدور حول نفس 
ســؤال الهوية، وترّكز في اللغة، باعتبارها إحدى 
أبرز عالمات الهوية. وتأكيد الشــاعر الكتالوني 
أنه ابن لغتني، واحدة هي لغة البيت والشــارع، 
والثانية تعلمها في املدرســة وطورها باعتبارها 
اللغة الرســمية للدولة اإلســبانية، يشير إلى 
الوحــدة في حلظــة املطالبة باالنفصــال. لقد 
انصهرت اللغتان فيه، وكانتا قادرتني على التعبير 

عنه، رغم أن بداياته كانــت باللغة الكتالونية. 
مارجريت اعتبر نفسه منذ البداية ابناً لثقافتني، 
وكان محظوظاً أن استطاع التعبير بهما، خاصًة 
أن النوع األدبي الذي اختاره هو الشعر، الفن الذي 
يلتصق كثيراً بالوجدان، ويصعب اســتيراد لغة 

ليست األم للتعبير من خاللها.

حياة ومسيرة
ولد جــوان مارجريــت بليدا عــام 1938، في عز 
احلرب األهليــة. عمل كمهنــدس معماري وبدأ 
مبكراً في كتابة الشعر. شهرته كشاعر باللغة 
اإلســبانية انطلقت في عام 1963 بديوان »أغاٍن 
من أجل كــورال رجل وحيــد«، مبقدمة كاميلو 
خوسيه ثيال ورسومات جوزيب سوبيرشس. وفي 
عام 1980 نشــر ديوانه بالكتالونية »ظل الرجل 

اآلخر«. والعام املاضي نشر سيرة شبابه بعنوان 
»لتملك بيتاً يجــب أن تربح احلرب«، بالكتالونية 
واإلسبانية. تتسم مســيرة جوان بأنها مزدوجة 
اللغة، كشاعر وباحث وناثر. جمع كل أشعاره في 
كتاب ســماه »كل القصائد«، ونشرت باللغتني. 
من بعض أشهر دواوينه »محطة فرنسا« )1999(، 
»جوانا« )2002(، »حساب الُبنيات« )2005(، »بيت 
الرحمة« )2007(، »احلب هو أين« )2015( و«شتاء 

مذهل« )2017(.
قالت جلنة التحكيم في حيثيات الفوز إنها تقدر 
»التجــاوز العميق واللغة املبصــرة اجملددة على 
الدوام« التي اســتطاع الفائــز »أن يثري بها كالً 
من اللغة اإلسبانية والكتالونية... ما ميثل التنوع 

الثقافي لشبه اجلزيرة اآليبيرية في بعد عاملي«.

سعيف علي

1
ال شيء أقسى

من دخول مدينة مهزومة
تقول أّمي دائماً

أن علّي أن أجد الّطريق
أن أدخل قلبي

مّرة أخرى بال وجل
أن أجتّنب الّلعب

حتت الاّلفتات املرحة
أن ال أشّج

جبيني مّرة أخرى
من أجل حمام

يسكن جدار بئر
يقضي الليل

في سرد القصص

2
لم يتعبني املسير

األرض رحبة
وكّل األسماء دُوار

لكن حذاء العروس
ورد بتويج أبيض

3
ال أحّب األخطاء

لكن ظلّي مجتهد
في كنس األجساد
عن عمود الكهرباء

4
ال أعقد الّصفقات

جزافاً
فاحلّب قرار خطير

واالبتسامات باب مترع
مع ذلك كّله

ال تريد باقة الزهور
الّسكن اجلديد

في كأس صغير

5
ال وجه

تسكن األوراق
سطح مكتب

يبكي منذ غزو املغول
على مدينة تبقى وال تكون

6
ألفُّ أطراف احلديث

وأبقى ساكناً
تلك املدينة املهزومة

طاردتني البارحة
قال الكتبي بأسف

لم تعد تأتي الطيور وال تروح

  
7

لم أعد قادراً على الّتلويح
بالتحية لرتل مدرعات

عاد من احلرب
تخّليت

عن تصديق البيانات
تخّليت

عن عادة االستمتاع بأغاني النخوة
لم أستبدل رتابة الّصباح

بنوم طويل
لكن حاجتي السم مرّكب

ملدينة بدور صغيرة
صارت ملّحة

8
علّي أن أدخل قلبي مّرة أخرى

علّي أن أعود سريعاً
إلى االختصارات البسيطة

أن أكون كما أريد
مشرقاً
متألقاً
متأنقاً

في رسم خط عريض
على جدار

انتصر على صوت احلافر
على حنق املغول

فوز جوان مارجريت بجائزة ثيربانتس.. شاعر الهوية المزدوجة

»لكنك ستفعل« رواية جديدةال شيء أقسى من دخول مدينة مهزومة
عن منشورات المتوسط

يعد عبد الملك نوري من الجيل 
الذي جاء بعد جيل الرواد، ممثاًل 

بمحمود أحمد السيد )١٩٣٧( 
وذي النون أيوب )١٩٨٨( وجعفر 

الخليلي )١٩٨٥( وعبد الحق 
فاضل، وعبد المجيد لطفي ) 

١٩٩٢(، وإذ غلب الروح اإلجتماعي 
السياسي الذي ينعته الناقد العاني 

بـ) الوظيفي( القريب من أفكار 
أليسار، على توجهات غالب أالدباء 

وكتاب القصة في العراق، فضاًل 
عن توجهات وتطلعات وجودية، 

متأثرين بأفكار سارتر)١٩٨٠( 
وكامو )١٩٦٠( 
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صدرت حديثاً عن منشــورات املتوســط 
- ميالنو، روايٌة جديــدة للكاتب اإليطالي 
ـه كاتوتســيال، بعنــوان »لكنــك  جوزبِـّ
اإليطالية يوسف  ستفعل«، ترجمها عن 
وقاص وخالد سليمان الناصري. وجاء في 
منزالً  »خمسوَن  أريليانا،  الناشــر:  كلمة 
من احلجارِة ومئتا نســمة«، هــي البلدُة 
التي يقضي فيهــا بييترو ونينا إجازتهما 
يِْهما، في صيــٍف فقدا في بدايتِه  مع جدَّ
ُهما. عطلٌة ال تشــبُه سابقاتِها، حيُث  أمَّ
ــيُل الذي لــم يَُعْد َســْيالً، والقصُر  السَّ
املهجــورُ، والبرُج النورماندّي، وغطرســة 
العــّم روّكو، ماّلك األراضــي األرعن الذي 
حكَم على البلدِة بالفقــر والتخلُّف. ثمَّ 
املهاجريَن مختبئًة  من  عائلٍة  اكتشــاف 
داخل الُبرج، وانقســام األهالي بني رافٍض 
لهــا وغاضٍب علــى تواجِدهــا الغامض 
بيَنهم، لكنَّ ذلك، هو ما سُيشــِعُل فتيَل 

التَّغيير ويزرُع بذورَ األمل في اجلنوب.
وفي خضــمِّ متاهــي األحــالم بالتَّوتُّرات 
اجلديــدة، يعبُر بييترو مــن الطفولة إلى 
املراهقــة، ويُخبرنــا صوتُه، كيــف يتمُّ 

لم، وكيف  التغلُّب على املوِت واخليانِة والظُّ
تطفُح تلك املرحلة بالرِّقة والبهجة رغم 
وت العفوي،  كلِّ اآلالم. ومن خالل هذا الصَّ
ــاخر واحلَكيــم، يكتُب كاتوتســيال  السَّ
الل  ـًة وناجَعًة، روايٌة مليئُة بالظِّ روايًة قويَـّ
ولكنها  حــك،  والضَّ باملأســاِة  واألضواء، 
بســيطٌة مثل كلِّ األشــياء التي تسبر 

األعماق.
وصحافي  كاتــب  كاتوتســيال:  ـه  جوزبِـّ
إيطالي مــن مواليد عام 1976، تخرج من 
كلية الفلسفة في جامعة ميالنو وكانت 
أطروحته عن مسألة العقل واملنطق في 

فلسفة نيتشه.
كتــب كاتوتســيال العديد مــن قصائد 
النثــر واجملموعات القصصيــة والروايات 
االســتقصائية واملقــاالت الصحافيــة. 
ونشــر فــي أهــم اجلرائــد اليومية في 
إيطاليا. تعنى كتاباته باألزمات اإلنسانية 
والوطنية كاملافيا،  والقضايــا  كالهجرة، 
واملثاقفة بهــدف بناء جســور التواصل 
بني حضارات العالــم وثقافاته املعاصرة. 
عمل مستشــاراً للعديد من دور النشــر 
مــن أهمهــا »فلترينيللي« وهــي إحدى 

كبريات دور النشــر اإليطاليــة وأعرقها. 
وحالياً يعمل كسفير للنوايا احلسنة لألمم 

املتحدة.
حازت روايتــه »ال تقولي إنك خائفة« على 
جائزة »لوستريغا« للشــباب، أهم جائزة 
وترجمــت ألكثر من  إيطاليا  لألدب فــي 
أربعني لغة، وصــدرت الطبعة األولى في 
اللغــة العربية عــام 2016. ثم الطبعة 

الثانية 2017، والطبعة الثالثة 2019.



جرجيس كوليزادة *

استنادا الى الدستور العراقي الدائم، 
فإن القراءة املتمعنة لنصوص مواده 
املهمة،  املالحظــات  بعــض  أفرزت 
وقد خرجنا بهــا كحزمة اقتراحات، 
يســرنا ان نطرحهــا بتواضــع من 
خالل هذا املنبر احلــر، وذلك مع ذكر 
املقترحــة العادة صياغة  النصوص 
املادة الدستورية املقصودة، والنقطة 
الرئيسية التي ركزنا عليها في رسم 
وحتديد قاعدة جديدة للدستوراملعدل 
وللنظام السياســي املقترح للعراق 
هي تطبيق الدميقراطية االشتراكية 
بالتوازي مع النظام اجلمهوري االحتادي 
البرملاني التعددي املثبت باملادة االولى 
من الستور، وجند ذلك افضل طريقة 
للحل واالنقاذ وللتعامل مع القضايا 
واملشــاكل واالزمات العراقية، وذلك 
مــن اجل وبناء دولــة جديدة مبينة 
واركان  الرشيد  على اســس احلكم 
املدنيــة احلديثة، ونقطة اخرى ركزنا 
واملواقع  املناصب  اخراج  وهي  عليها 
افراد  بــن  من  واحلزبية  احلكوميــة 

العائلة الواحــدة وذلك ملنعها متاما 
السياســية بنصوص  الواجهة  من 
أن  نأمل  واجماال  دستورية محكمة، 
تؤخذ حزمــة االقتراحات هذه بنظر 
اإلعتبار من قبل اجلهات املعنية في 
مجلــس النواب لالســتفادة منها، 
وفيمــا يلي املواد التــي نعتقد انها 
واعادة صياغة  تعديــل  الى  بحاجة 
مع عرض نصوص مقترحة اسفلها، 

واملواد الدستورية هي:
املادة )1(:

جمهورية العراق دولٌة احتادية واحدة 
مستقلٌة ذات ســيادة كاملة، نظام 
احلكم  فيها جمهورٌي نيابٌي )برملاني( 
ضامن  الدســتور  وهذا  دميقراطــٌي 

لوحدة العراق.
النص املقترح:

جمهورية العراق دولة احتادية واحدة 
مستقلة ذات ســيادة كاملة، نظام 
احلكم فيها جمهوري نيابي )برملاني( 
الدستور  وهذا  اشتراكي،  دميقراطي 

ضامن لوحدة العراق.
املادة )3(:

العراق بلٌد متعدد القوميات واالديان 
واملذاهب، وهو عضٌو مؤسٌس وفعاٌل 

وملتزٌم  العربية  الــدول  في جامعة 
مبيثاقها وجزٌء من العالم االسالمي.

النص املقترح:
العراق بلٌد متعدد القوميات واالديان 
واملذاهب، وهو عضٌو مؤسٌس وفعاٌل 
وملتزٌم  العربية  الــدول  في جامعة 
مبيثاقها وجزٌء من العالم االسالمي، 
وهو عضو فــي األمم املتحدة وملتزم 
حلقوق  الدولية  واللوائــح  مبواثيقها 

االنسان.
املادة )10(:

العتبات املقدسة، واملقامات الدينية 
دينيٌة وحضارية،  العراق، كياناٌت  في 
وصيانة  بتأكيــد  الدولــة  وتلتــزم 
الشعائر  ممارســة  وضمان  حرمتها، 

بحرية فيها.
النص املقترح:

العتبات املقدسة واملقامات الدينية 
في العــراق كيانات دينية وحضارية، 
وصيانة  بتأكيــد  الدولــة  وتلتــزم 
الشعائر  ممارســة  وضمان  حرمتها، 
بحرية فيها، مبا ال يتعارض مع احلقوق 

واحلريات الواردة في هذا الدستور.
املادة )13(:

اوالً :ـ يُعــُد هذا الدســتور القانون 

االســمى واالعلى في العراق، ويكون 
ملزمــاً فــي انحائه كافــة، وبدون 

استثناء. 
ثانياً :ـ ال يجوز ســن قانوٍن يتعارض 
مع هذا الدســتور، ويُعــد باطالً كل 
نٍص يرد في دســاتير االقاليم، او أي 

نٍص قانونٍي آخر يتعارض معه.
النص املقترح:

أ والً- يُعــُد هذا الدســتور القانون 
األعلى فــي جمهورية  و  األســمى 
العــراق، ويكون ملزمــاً في أنحائها 

كافة وبدون استثناء.
ثانياً- ال يجوز سن قانون يتعارض مع 
هذا الدســتور، ويُعد باطالً كل نص 
يــرد في دســاتير االقاليم او أي نص 
قانونــي آخر يتعارض معــه، ويجوز 
وينظم  تعديله كل عشر ســنوات 

ذلك بقانون.
الدســتور  هذا  ديباجة  تعتبر  ثالثا- 

جزءا ال يتجزأ منه.
املادة )16(:

الفرص حــٌق مكفوٌل جلميع  تكافؤ 
اتخاذ  الدولــة  وتكفل  العراقيــن، 

اإلجراءات الالزمة لتحقيق ذلك.
النص املقترح:

تكافؤ الفرص حق مكفول دون متييز 
الدولة  جلميــع العراقين، وتكفــل 
اتخــاذ اإلجراءات الالزمــة لتحقيق 

ذلك.
املادة  )20(:

للمواطنــن رجــاالً ونســاًء، حــق 
املشــاركة فــي الشــؤون العامة، 
والتمتع باحلقوق السياسية، مبا فيها 
حق التصويت واالنتخاب والترشيح.

النص املقترح:
للمواطنــن رجــاالً ونســاًء حــق 
املشاركة على أساس مبدأ املساواة 
في الشؤون العامة، والتمتع باحلقوق 
السياســية، مبا فيها حق التصويت 

واالنتخاب والترشيح.
املادة )22(:

اوالً :ـ  العمل حٌق لكل العراقين مبا 
يضمن لهم حياًة كرميًة.

النص املقترح:
العراقين دون  العمل حق لكل  اوالً- 

متييز مبا يضمن لهم حياة كرمية.
املادة )25(:

تكفــل الدولــة اصــالح االقتصاد 
العراقــي وفــق اســٍس اقتصاديٍة 
حديثة ومبا يضمن اســتثمار كامل 

وتشــجيع  مصادره،  وتنويع  موارده، 
القطاع اخلاص وتنميته.

النص املقترح:
تكفــل الدولــة إصــالح االقتصاد 
العراقي على وفق اســس اقتصادية 
يضمن  ومبــا  حديثــة  اشــتراكية 
اســتثمار كامــل مــوارده، و تنويع 
اخلاص  القطاع  وتشــجيع  مصادره 
وتنميتــه، وتكفــل الدولة بتحقيق 

العدالة االجتماعية.
املادة )39(:

اوالً :ـ حريــة تأســيس اجلمعيــات 
االنضمام  او  السياســية،  واالحزاب 
اليها، مكفولٌة، وينظم ذلك بقانون.

النص املقترح:
اوالً :ـ حريــة تأســيس اجلمعيــات 
االنضمام  او  السياســية،  واالحزاب 
اليها مكفولٌة، وحتدد فترة ممارســة 
العمــل باملناصب واملواقــع احلزبية 
باربــع ســنوات وال متــدد، وال يجوز 
جمع املســؤوليات بن افراد العائلة 

الواحدة، وينظم ذلك بقانون.
املادة )42(:

لــكل فرد حريــة الفكــر والضمير 
والعقيدة.

النص املقترح:
لــكل فرد حريــة الفكــر والضمير 
والعقيــدة، وحــق حربــة التمتــع 
االطار  وفــق  والســعادة  بالرفاهية 

االنساني.
املادة )44(:

أوالً :ـ للعراقي حرية التنقل والسفر 
والسكن داخل العراق وخارجه .

ثانيــاً :ـ ال يجــوز نفــي العراقي، أو 
إبعــاده، أو حرمانه مــن العودة إلى 

الوطن.
النص املقترح:

أوالً :ـ للعراقي حرية التنقل والسفر 
والســكن داخــل العــراق وخارجه 

وتتكفل الدولة باملتابعة والرعاية.
ثانيــاً :ـ ال يجــوز نفــي العراقي، أو 
إبعــاده، أو حرمانه مــن العودة إلى 
الوطن وتتكفل الدولة بحق الكرامة.
ثالثــا :- جلميع العراقيــن احلق في 
التمتــع بــكل احلقوق الــواردة في 
املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة 
صادق  التي  االنسان  بحقوق  املعنية 

عليها العراق.
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التظاهر هو رســالة يقدمها اجلهور للطبقة السياسية، 
مفادها عدم الرضا والقبول مبا تقدمه تلك الطبقة من أداء 
سياســي، وهو الوسيلة الوحيدة التي يركن إليها الشارع، 
بعــد صناديــق االقتراع، حيــث إن الدميقراطيــة تقتضي 
معاقبة الســلطة من خالل عدم انتخاب األحزاب والكتل 
التي تشــكل احلكومة، فيما لو لم تقدم شيئا للناخبن، 
ولكــون أن الناخبن يريــدون التغيير قبل انتهــاء الوالية 
الدســتورية جمللس النواب الذي يقوم بدوره بانتخاب رئيس 
مجلس الــوزراء والتصويت على الــوزراء، فإنهم يقومون 
بالتظاهر، واخلروج الى الشارع، تعبيرا عن سخطهم وعدم 
رضاهم عــن احلكومة والبرملان. جتاوز حــدود التظاهر، من 
خالل حرق مقــار األحزاب وقطع الطرق، ومنع املوظفن من 
االلتحاق بدوائرهم، وإعالن حالــة العصيان املدني وامتناع 
الكوادر التدريســية عــن الدوام في املــدارس، وغيرها من 
املظاهــر االحتجاجية التي شــهدها الســاحة العراقية 
مؤخرا، هي مخالفة للقانون، وقد صرح السيد رئيس الوزراء 
بأن احلكومة عازمة على اتخــاذ كافة االجراءات القانونية 
بحق الذين يقطون الطرق ومينعــون املوظفن من الذهاب 
الى دوائرهم، حيث أن تلــك األفعال هي مجرمة قانونا وإن 
قانون العقوبات العراقي، وضع عقوبات لكل تلك األفعال. 
إن هذا صحيح، لكن: أليس ســرقة األموال اخملصصة لبناء 
املدارس، أو هدمها وســرقة األموال اخملصصة لبنائها فعل 
أكثر فداحة وأشد جرما من املدرس أو املعلم الذي ميتنع عن 
تدريس الطلبة؟ أليس فعل املســؤول الذي يحيل مشاريع 
تعبيد الطرق الى شركات غير رصينة وبالتالي إنفاق األموال 
الكثيرة على مشــاريع فاشلة، أشــد جرما من املتظاهر 
الــذي مينع الســيارات من العبــور؟ أليس املســؤول الذي 
يعرقــل عمل الدوائر احلكومية من خالل إســناد ادارة تلك 
الدوائر الى موظف غير كفوء بســبب احملاصصة واحلزبية، 
هو تعطيل لتلك الدائــرة، وتعدي على مصالح املواطنن؟ 
إن هــذه األفعال أكثر تأثيرا على الدولة، وأشــد وقعا على 
مصالح املواطنــن، وهي آفة فتكت بجســد الدولة منذ 
ســقوط النظام وحلد اآلن، ومازال املواطــن العراقي يعاني 
من تبعات الفساد واحملاصصة واحملسوبية وتقاسم األحزاب 
املناصب فيما بينها بعيدا عن معاييــر النزاهة والكفاءة. 
إن خروج املواطنن للشــوارع، هو محاولــة للحد من تلك 
املمارسات. نعم، ميكن محاسبة املواطن الذي يقطع شارعا 
أو ميتنع عن الدوام في دائرته، بعد محاســبة اجلهات التي 
خرج بســببها، وهذا من صميم عمــل الدولة وال يحتاج 
الــى تظاهرات وضحايا أبرياء ســقطوا برصاص القناصن 
وامللثمــن وبقنابل الغاز التي تطلق على املتظاهرين والتي 
غالبا ما تصيبهم فــي مناطق مختلفة ومنها في الرأس. 
وسائل التواصل االجتماعي نقلت الكثير من مشاهد الدم 
واالصابات املباشــرة، وبرغم هذا ينفي السيد رئيس الوزراء 
وجود عنف ضد املتظاهرين، ويرى أن ما تستخدمه القوات 
األمنية من أســاليب دفاعية بحتة وأن تلك األساليب أقل 
بكثير مما تســتخدم في الدول اجملاورة! إن اخلسائر احلقيقية 
للتظاهرات، ليســت املليارات التي تتحدث عنها احلكومة، 
بل األرواح التي فارقت األجســاد والتي تعود لشبان، خرجوا 

ليطالبوا بحقوقهم وحياتهم التي سرقت منهم. 

خسائر التظاهرات 

السلطة المطلقة تفسد بالتأكيد !كاريكاتير
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المقاالت و اآلراء التي تنشر 
تعبر عن وجهة نظر أصحابها 
وال تمثل بالضرورة رأي 
الجريدة

محمد السهلي*

اختار نتنياهو غزة لتكون احلرب عليها 
مفتــاح حــل األزمــة املزدوجــة التي 
األخيرة  الفتــرة  في  وســبق  يعانيها. 
أن كــرر تهديداته ضــد القطاع وأهله 
بــن كل جولة وأخرى مــن املفاوضات 
الفاشــلة مع حتالــف »أزرق ـ أبيض« 

بشأن حكومة »وحدة«.
التصعيــد  مــن  نتنياهــو  وأهــداف 
العســكري وإعادة سياسة االغتياالت 
الواجهة كثيرة ومرفقة برســائل  إلى 
متعــددة العناويــن، وإن كان »البريــد 
الداخلي« يســتحوذ علــى معظمها. 
ومؤشــرات هذا العدوان الفتة بدءا من 
التوقيت مــرورا بنوعية االســتهداف 
معادالت  فــرض  محاولة  إلــى  وصوال 
جديدة فــي التعامل مع غــزة وقواها 

السياسية.
ويدخل منافســو نتنياهــو وخصومه 
فــي جوقــة التهافــت علــى قتــل 
الفلســطينين فــي موقــف واحــد 
يجعل املراقبن يتســاءلون عن مشهد 

االســتقطاب احلاد بينهم، والذي جعل 
من تشكيل حكومة عقب جولتن من 
انتخابات الكنيست عقدة عصية على 

احلل!
في مقدمــة املتهافتن على ســفك 
نتنياهو  إلى جوار  الفلســطيني  الدم 
بينــي غانتــس، رئيــس أركان احلــرب 
الوزراء. رئيس  واملتحفز ملنصب  األسبق 
أراده شــريكا  نتنياهو  أن  وكان الفتــا 
)من الصف الثاني( فــي إدارة األهداف 
ذلك  وفي  العــدوان.  وراء  السياســية 
رسالة إلى حتالف أزرق أبيض أوال تقول 
إنه في هكذا ظروف عليهم أن يطمئنوا 
إلــى أنهــم وراء قائد مجــرب وخبير 
ظل  الفلســطينين«.وفي  »ردع  فــي 
هذه األجواء،بدأ احملللون اإلســرائيليون 
يتحدثون للمرة األولى منذ عدة أشهر 
عن فرصة متاحة لتشــكيل حكومة 

وحدة. 
لكن وفي الوقت نفسه،اليغفل غانتس 
عــن تقدمي نفســه كشــخص جدير 
باملســؤولية قادر على جتاوز أية خالفات 
مع خصمه حول السلطة، وهاهو يقف 
إلى جانبه »دفاعا عن أمن إســرائيل«، 

مســلحا بكل الوحشــية التي أبداها 
في إيعــازات القتل التــي وجهها إلى 
اجلنود خالل احلــرب العدوانية على غزة 
صيف العام  2014 ، وكان حينها رئيسا 
لألركان. وبن اإلثنن يتبجح بينيت حول 
فــرض منطقة الطوارئ علــى امتداد 
80 كيلومتــرا في محيــط قطاع غزة، 
وهو الذي اشــتراه نتنياهو مبنصب وزير 
دفــاع »مؤقت« كــي اليلتحق بغانتس 
في ســياق بحث األخير عــن حكومة 
جديدة. وضمن ماسبق يحاول نتنياهو 
أن يحســن فرصه في إقناع حتالف أزرق 
ـ أبيــض بقبول توليــه احلصة األولى 
الوحــدة في حال  من واليــة حكومة 

تشكيلها. 
فشل  الستحقاقات  نتنياهو  ويتحضر 
واللجوء  احلكومة  تشكيل  في  غانتس 
إلى انتخابات ثالثة. وهو يدرك أن أفضل 
املناخات التي حتسن فرصه بالفوز هي 
مناخات احلرب، وقد دق طبولها عشرات 
املرات كلما وقع في مأزق حكومي حتت 
على  الوجودي«  »اخلطر  تعاظم  يافطة 
إســرائيل الذي يســتوجب برأيه جتاوز 
الكثير من امللفــات الداخلية أو تأجيل 

بحثها. ورمبا يراهن هنا على تشــكيل 
رأي عام لدى اجلمهــور يطالب بتأجيل 
البحث مبلفــه القضائي عى يد املدعي 
القضائي للحكومة.  العام واملستشار 
وأمام احتمــال إجــراء انتخابات ثالثة 
إلى جتاوز اخلسارة في  نتياهو  يســعى 
األصوات وعــدد املقاعد في االنتخابات 
»الليكود«  عليــه  األخيرة، عما حصل 
في االنتخابات التي ســبقتها. ويراهن 
هنــا علــى أن التصعيد العســكري 
واحلديث عن األخطار احملدقة يستقطب 
املؤيدين في  املزيــد مــن  إلى جانبــه 
أوساط اليمن واليمن املتطرف. ويحث 
الناخبن على اختيار اســتمراريته في 
احلكــم على اعتبــار أن »االســتقرار« 
السياســي يعــزز قدرة إســرائيل في 

»الدفاع« عن نفسها.
ومن الطبيعي أن يســتخدم  نتنياهو 
هــذا العــدوان فــي تظهيــر مواقف 
األحزاب العربية في إســرائيل ونوابها 
فــي الكنيســت من هــذا العــدوان 
وإدانتهم لــه من أجــل وضعهم في 
اخلامــس« كما فعل  »الطابــور  خانة 
في محطات ســابقة، ومن خالل ذلك 

الغمــز من قناة غانتــس وحتالفة على 
خلفية التصريحات التي أطلقها حول 
املشاورات مع القائمة املشتركة بشأن 
تشكيل احلكومة.ويهدف من وراء ذلك  
تعميق مظاهر العنصرية والتمييز جتاه 
اإلسرائيلي،  اجملتمع  في  الفلسطينين 
وإبعاد الكتلة البرملانية للمشتركة عن 
التأثير في الشــأن العام ربطا بكونها 
الثالثة في الكنيست،  القوة البرملانية 
املشاكل  طرح  مســألة  في  وتقدمها 
التــي تعانيها اجلماهيــر العربية على 

جميع األصعدة. 
وإلــى جانب الطموحات الشــخصية 
لنتنياهو من وراء احلرب على غزة، إال أن 
سياســته تنطلق من تنفيذ مشروعه 
اإلســتعماري العدواني جتاه الشــعب 
الفلســطيني وأراضيه احملتلة، وهو في 
عدوانه هذا على غزه يضع أمام حلفائه، 
وخاصة إدارة ترامب واقع عدم االستقرار 
الــذي تعيشــه الدولــة العبرية جراء 
 ، التي تواحهها  التهديدات والتحديات 
وبأن »صفقة العصر« لم تتقدم باجتاه 
املعركة نهائيا لصالح املشروع  حسم 
اإلســرائيلي، وهو األمر الذي كان يعول 

عليه نتنياهو من وراء اخلطة األميركية 
التي واجهتها استعصاءات غير قليلة. 
وقد راهــن نتنياهو كثيــرا على تقدم 
صفقة ترامــب ومواقفه جتاه القضية 
الفلســطينية فــي تنفيــذ كامــل 
الضفة  فــي  التوســعي  مشــروعة 
الفلســطينية من خالل احلصول على 
موافقة أميركية رسمية معلنه بصم 
االستيطان  »ج« وضم  مناطق  معظم 
والتطهير  التهويد  حمالت  واستكمال 

العرقي بحق الفلسطينين.  
وقد لوحظ أن نتنياهو يحاول إطالة أمد 
العدوان على غزة بقوله أمام وســطاء 
التهدئة بأن أمامه أهدافا أخرى ينبغي 
»التعامل« معها، ويعني بذلك مواصلة 
الرضوخ  يتم  واالغتياالت حتى  التدمير 
ملا تريده إســرائيل من »التهدئة« عند 
بحثها. وفي هــذا اجملال املعادلة جاهزة 
أمــام نتنياهو وفحواها »الهــدوء .. أو 
القتل«، في جتاوز للمعادلة اإلسرائيلية 
الســابقة التي تقول»الهــدوء مقابل 
يريدها  الــذي  الوقــت  في  الهــدوء«، 
رفع  »التهدئة مقابل  الفلســطينيون 
احلصار«.وهــذا اســتباق ورســالة من 

نتنياهــو للجهود اإلقليميــة واألممية 
التي تبــذل من أجل تهدئــة األوضاع 

ووقف النار.
نتنياهو  أن  وفي الســياق، كان الفتــا 
يكرر ماحاول فرضه في مرات ســابقة 
بتســويق خطاب إســرائيلي يقول إن 
محصــور  العســكري  االســتهداف 
احلالة  والتشــمل  محــددة  بعناويــن 
السياسية الفســطينية كلها ، كما 
طــرح خالل عدوان العــام 2014، وكان 
الرد عليــه صائبا في حينهــا عندما 
احتد اخلطاب الفلســطيني عبر الوفد 
الفلســطيني الواحــد إلــى القاهرة 
الــذي تشــكل قبيل املفاوضــات غير 
املباشــرة حول التهدئــة، ولذلك كان 
جوهر اتفاق التهدئة الذي وقع في ذلك 
العام هو»التهدئة مقابل رفع احلصار«. 
وقبل تشــكيل هــذا الوفــد كان الرد 
على العدوان موحــدا من جميع األذرع 
العسكرية لفصائل املقاومة. وهو أمر 
بالــغ األهمية وينبغــي أن يكون ماثال 

أمام اجلميع.

*كاتب كويتي

أزمات نتنياهو والرهان على القتل

القسم األول

سالم مكي
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بغداد - الصباح الجديد:

يا ثنوة ابنــج رافع رأســج ... بهذه 
املتظاهر  الشــهيد  شيع  الكلمات 
اليتيــم » ابن ثنــوة » كما يحب ان 
يناديه اصدقاؤه ففي فجر حزين الح 
في ســاحة التحرير، يوم الثالثاء 29 
تشرين األول/أكتوبر، ودع املتظاهرون 
جثمان الناشط صفاء السراي، الذي 
قتل على يد قوات األمن قرب جســر 

اجلمهورية، وسط العاصمة بغداد.
بقذيفة غاز  الســراي  أصيب صفاء 
في رأســه بشكل مباشر، على وفق 
شــهادات ناشطني وشــهود عيان 
كانــوا إلى جانبه حلظة ســقوطه، 
األول/ 29 تشــرين  اإلثنــني  عصــر 
أكتوبر، ونقل إلى مستشفى اجلملة 
العصبيــة إلى اجلنوب من ســاحة 

التحرير، وهو في حالة حرجة جًدا.
لــم تفلح محــاوالت إنقــاذ صفاء 
السراي على مدى عدة ساعات وهو 
كانت  املركزة، حيــث  العنايــة  في 
اإلصابــة بالغة، ليعلن عــن وفاته، 

قبيل منتصف ليل اإلثنني.
الفجر  وشــَيع اآلالف مع ســاعات 
األولى، جثمان الســراي، في ساحة 

التحرير، بحزن بالــغ، تلبيًة لرغبته، 
حيث كان قد أوصى أن يطاف به حول 
نصب التحرير، بحســب شــهادات 

بعض أصدقائه املقربني. 
التي  تك«  »التــوك  عربات  وتقدمت 
باتت تعد أيقونة احتجاجات تشرين 
»ابن  التشييع  العراق، مســيرة  في 
الســراي  يلقب صفاء  ثنوة« كمــا 
نفســه نســبة إلى والدتــه، فيما 
اســتمرت صرخات أصدقائه تالحق 
حملت  التي  »الكوســتر«  ســيارة 
النعــش، تتعهــد بـــ »اســتمرار 
بدمــاء  واملطالبــة  االحتجاجــات 
الســراي ورفاقه الذيــن قتلوا، منذ 

مطلع تشرين األول/أكتوبر«.
من هو صفاء السراي؟

ُولد صفاء السراي عام 1993 لعائلة 
بغدادية، ســكنت مناطق »جميلة 
اجلامعة  والشــعب«، تخــّرج مــن 
ســنوات  وخــالل  التكنولوجيــة، 
الدراســة، عمل في سوق »جميلة« 
حّمااًل، على وفــق ما يقول أصدقاؤه 

املقربون.
أكمل صفاء السراي دراسته من دون 
أي سنة رسوب، وتخرج مبرمًجا من 
قسم علوم احلاســبات في اجلامعة 
التكنولوجية، وبعــد التخّرج، عمل 

)عرضحاجلي(  العرائــض  كتابة  في 
أمام إحدى مديريات املرور.

الســراي في جميع  شــارك صفاء 
صادفته  التي  االحتجاجية  احلركات 
تقريًبا، يقــول أصدقاؤه إنه لم يترك 
حركة احتجاجيــة من دون أن يكون 

ضمن أفرادها.
شارك صفاء الســراي في تظاهرات 
التحرير،  2011 في ســاحة  العــام 
فــي حقبة رئيــس الوزراء األســبق 
للضرب  وتعــرض  املالكــي،  نــوري 
بالهراوات على يــد القوات األمنية، 

وعــام 2015، في حقبة رئيس الوزراء 
الســابق حيدر العبادي، شــارك في 
تظاهرات احلــادي والثالثني من متوز/
انطلقت  والتــي  يوليو فــي بغداد، 
ملؤازرة تظاهــرات محافظة البصرة 
بعد مقتل املتظاهر منتظر احللفي، 

أيًضا للضرب، كما شــارك  وتعرض 
في تظاهرة أصحاب البسطّيات بعد 
حملة إزالة نفذتها السلطات وكان 
دائماً يردد ) محد يحب العراق بكدي 

.«
لالعتقال  الســراي  صفــاء  تعرض 
خــالل تظاهرات العــام 2013 التي 
طالبت بتقليص امتيازات املسؤولني 
احلكوميــني والنــواب، ثــم اعُتقل 
2018، على خلفية  مرة أخرى عــام 
اشــتراكه فــي تظاهــرات املناطق 
الفقيــرة شــرق بغــداد )املعامــل 
سراحه،  إطالق  وبعد  واحلســينية(، 
قال مقربون من صفاء الســراي، إنه 
كشــف لهم عن تلقيــه تهديدات 
علــى صفحتــه فــي فيســبوك 
لثنيه عن االســتمرار في املشاركة 
رســائل  تلقى  حيث  باالحتجاجات، 
تُظهر صورة  من »حسابات وهمية« 
الُتقَطــت له في أثنــاء تواجده في 

املُعتقل، وحتذره من االستمرار.
يقول أصدقــاؤه، إنه لم يكن يُخفي 
لكنه  االســتهداف،  مــن  مخاوفه 
كان يواصل فــي اليوم التالي عمله 

املعتاد، االحتجاج.
قبل أسبوع من وفاته، حصل صفاء 
الســراي للمرة األولى على وظيفة 

فــي اختصاصه، حني مت توظيفه في 
جامعة أهلية.

ُعرِف صفاء السراي، باجلرأة الشديدة، 
يقــول أصدقــاؤه إنــه كان كثيــر 
و«الُنخب«  اإلعالميني  مع  االشتباك 
التي يتهمها باملهادنة، وّبخ في وقت 
ســابق، جمًعا من الشــعراء كانوا 
بانتظار مسؤولة حكومية لتنظيم 
»فعاليــة شــعرية« بينمــا كانت 
اخلدمات،  االحتجاجــات على  تندلع 
وكتب باسمه الصريح وصورته، ضد 
أوقات  »في  اإلعالميــني  من  العديد 

االستراحة« من االحتجاجات. 
تُوفــي والد صفاء الســراي في وقت 
مبكر مــن حياته، وفي عــام 2017، 
توفيت والدته بعد إصابتها بالسرطان 
في عدة أجزاء من جسدها، على وفق 
ما يكشــفه زمالؤه الذيــن يؤكدون 
على أنه شــخص حتلى برباطة جأش 
شــديدة، جعلته يتجــاوز امِلن التي 

تواجهه، ويواصل مهامه ونشاطه.
كتب صفاء السراي الشعر الشعبي 
والفصيح على نطاق ضيق، كما كان 
رســاًما ماهرًا على حد قول زمالئه، 
وفــي الشــعر، كان يُبــدي إعجابًا 
العراقي  بالشــاعر  النظير  منقطع 

املعروف بثوريته، مظفر النواب.

» يا ثنوة ابنج.. رافع رأسج »
تقرير

     محد يحب العراق بكدي.. قالها وفعلها » صفاء السراي » أبن ثنوة  

قصص وبطوالت »ساحة التحرير« ينحني لها التاريخ
 بغداد - الصباح الجديد:

        
تنوعت الصــور والقصص البطولية 
في ساحة التحرير فما بني التضحية 
والبطولة رســم الشــعب العراقي 
اجمل الصور ،متحدين مع بعضهم 
البعــض باحثــني ومجاهديــن في 
سبيل وطن حقيقي وطن يؤمن لهم 
االمان والسالم الذي طاملا كان حلماً 
وبفضل  اليوم  للعراقيني  بالنســبة 
تضافــر اجلهود ،أصبــح حتقيق هذا 
احللم قريباً جداً فالتغيير قام وسيتم 
كل اخلالص من كل اشــكال الفساد 
التي عاثت في ارض السواد ارض اجملد 

والبهاء .
صور بطولية عدة شهدتها ساحة 

التحرير ومنها : 

طالبات ثانوية يتبرعن مبصروفهن 
اليومي

ببغداد،  الثانوية  املــدارس  في إحدى 
وزميالتها،  بــالل  ُهدى  تتواجد  حيث 
زميلتهن  وبتحفيــٍز من  الالتي قررن 
ُهدى التبــرع ببعض املبالــغ املالية 
من مصروفهن اليومي لدعم شباب 
اكتوبــر في ســاحة التحرير وتوفير 

املواد الغذائية لهم.
 تقــول هدى » بعــد االيــام االولى 
للتظاهــرة وما حلظته عبــر مواقع 
مواجهة  من  االجتماعــي  التواصل 
التحريــر  ســاحة  فــي  الشــباب 
للموت في ســبيل الوطــن قررت أن 
افــاحت زميالتي بجمــع التبرعات من 
مصروفنــا اليومــي، إال ان االمر لم 
يقتصــر على ذلك، لقــد فاحتت كل 
من ايــة، ومرمي، وفاطمة، ونور، وزينب، 
هذه  بخصــوص  اســرهن  ودعــاء، 
اكبر من  مبالغ  التبرعات فجمعنــا 

املبلغ الذي كنا توقعناه.«
التبرعات  لم تكتــِف هدى بجمــع 
تذكر انها قررت شــراء املؤن لشباب 
للســوق  بالذهاب  قمت  التحريــر« 
الغذائيــة وصناعة  املــواد  وشــراء 
االطعمة للشباب ونقلها الى ساحة 
التحرير برفقة جــدي وابي.« مؤكدة 
» ان هــذه اخلطــوة غير محســوبة 
فهي تعد ال شيء مقارنة مبا يقدمه 

الشباب .«    

موقف شهم لفتاة عراقية

الدموع   حني أصابت قنبلة مســيل 
»توك تك« واشعلت النار فيها ٠نزعت 
الذهبية  قالدتهــا  الفتيــات  أحدى 
وتبرعت بهــا لصاحب التك تك وهو 
يرفض أخذها وهي تصر وتســتعني 
باملتظاهرين إلقناعه بقبولها .             

صور للتعبير عن السخرية 
 حتولــت صــورة الفنــان املصــري 
مادة  الى  رمــزي،  هاني  الكوميــدي 
 ، املتظاهــرون  يتناولهــا  دســمة 
تعبيراً عن ســخريتهم من االوضاع 

السياسية ومن احلكومة.
وتعود احدى الصور الشهيرة للفنان 
هاني رمــزي الى فيلم »الســيد ابو 

العربــي وصــل«، وهو فلــم مصري 
انتــج عام 2005، ولكن ما جعل هذه 
الصورة تشــتهر حتديــداً في العراق 
هو نظــرة هاني رمزي فــي الصورة 
التي  والفكاهة  بالســخرية  املليئة 
يتقنها في الوقت نفسه. وهو االمر 
الذي جعــل املتظاهرين يرفعون هذه 
الصورة حتديداً تعبيراً عن سخريتهم 
وتصريحات  السياسية  االوضاع  من 

املسؤولني التي لم تنفذ اطالقاً.

ساحتدى اجلميع من اجل العراق
اكدت العبة املنتخب الوطني للعبة 
العــزاوي،  عشــتار  اجليوجيتســو، 
والتي  العالم  لبطولة  اســتعدادها 

انطلقت منافســاتها في مدينة ابو 
ظبي .

وانطلقت البطولة في صالة مبادلة 
الرياضية،  زايــد  فــي مدينــة  أرينا 
مبشاركة ما يقرب 1500 العب والعبة 
مــن 69 دولة حول العالم وتســتمر 
خالل الفترة من 16 إلى 24 تشــرين 

الثاني اجلاري.
وقالت عشــتار ، إن »االســتعدادات 
لبطولــة العالــم للجيوجيتســو، 
بدأت منذ شــهر مــن االن، واظبت 
على التمرينات الصباحية واملسائية 
كي اصل الى املســتوى املطلوب من 

اجلاهزية«.
العراقي  »الوفد  بالقــول،  واوضحت 

للجيوجيتسو سيصل الى ابو ظبي 
التواجد في  ،لذلك حرصــت علــى 
احتفالية انطالق البطولة اليوم كي 

اكون ممثلة عن بلدي العراق«.
وبينت العــزاوي، » ســاواجه العبة 
متــارس اللعبــة منــذ 20 عاماً في 
املقابل انا امــارس اللعبة من خمس 
سنوات فقط«، مشيرة إلى أن »هذه 
البطولــة تعد من اقــوى البطوالت 
في اجليوجيتسو كونها تضم جميع 

الفئات«.
بفخر  »اشعر  بالقول،  عشتار  وبينت 
كبير وانا ارتدي علم العراق، ساحتدى 
اجلميع من اجل رفع اسم بلدي عالياً، 
الدعم، قمت بتصميم  انعدام  برغم 

مســتلزمات اللعبة وقمصاني التي 
يتواجــد عليها العلــم العراقي من 
حسابي اخلاص، كون علم العراق هو 
افضل  والهامي الحقق  قوتي  مصدر 

النتائج«.
ووجهت عشتار رسالة إلى املتظاهرين 
فــي ســاحة التحريــر ومحافظات 
امتكن  لم  قائلة: »سامحوني  العراق، 
من النزول الى ساحة التحرير بسبب 
ظروفي اخلاصة، لكني اعدكم سابذل 
كل ما لدي من اجل رفع اسم العراق 
عالياً، ســادعمكم مــن هنا النكم 

مصدر قوتي«.
بتنظيم  تقــام  البطولة  أن   يذكــر 
من قبل االحتاد الدولــي بالتعاون مع 

احتاد اإلمارات للجوجيتســو ألول مرة 
بشــكل مجمع لــكل الفئات وكل 

املراحل السنية في مكان واحد.

رسامون يحتفون بـ » التوك توك«
التواصل االجتماعي  تشــهد مواقع 
في العراق اشــادة واســعة من قبل 
املدونــني و املتصفحــني باصحــاب 

مركبات التوك تك .
وانتشــرت مؤخــراً اجمل الرســوم 
االجتماعي  التواصــل  مواقــع  على 
مــن غرافك يصــور ما بــات يعرف 
مبلحمــة اهــل »التوك تــوك« التي 
اســتعملت لنقل املــواد التموينية 
واسعاف اجلرحى خصوصاً على جسر 

اجلمهورية . 

تبرعات للـ » التوك توك »
في حني قرراملتظاهــرون ان  يجمعوا 
األموال لتعويض خســائر أصحاب » 
التوك توك« .اذ تــرك أصحاب التوك 
توك اعمالهــم اليومية، حيث غادروا 
االســواق التــي كانوا يعملــون بها 
واستقروا في ســاحة التحرير. وكان 
لهم دور مشــهود وبطولي في اخالء 
اجلرحى واملصابني، ونقل املستلزمات، 
أنهم  من  بالرغم  التطّوعي،  والعمل 

يشكلون الفئة األكثر فقراً.
وقد تعــرض البعض مــن التك تك 
للعطل، وبشــكل عام فإن خســائر 
كبيــرة واجههــا أصحــاب مركبة 
قرر  فقــد  ولذا  هــذه،  التظاهــرات 
إطــالق  ومتظاهــرون  ناشــطون 
تك  التك  اصحاب  ملســاندة  حمالت 

ومساعدتهم مالياً إلمتام املهمة.

االبواق بديالً عن االنترنت للتواصل
ابتكر املتظاهرون طرقاُ عدة للتواصل 
والتجمعــات  التظاهــرات  خــالل 
قطع  مشكالت  لتجاوز  االحتجاجية 
خدمــات اإلنترنت والتشــويش على 
االتصاالت الهاتفية، وبني تلك الطرق 
التــي يطلقونها  األبواق  اســتعمل 
علــى شــكل مجموعــات لتعريف 
الناس بوجود تظاهرات في منطقة أو 
شارع، أو التحذير من خطر قادم خالل 

التظاهرة. 
األبواق  باســتعمال  املتظاهرون  وبدأ 
منذ قطــع اإلنترنت عن معظم مدن 
البالد، والتشــويش علــى االتصاالت 

الهاتفية.

بغداد -  زينب الحسني: 
مشاركة  العراق  تظاهرات  سجلت 
فاعلــة لعــدد كبيــر منهــم في 
بغداد ومــدن جنوبي البالد، وأصيب 

بعضهم باختناق جراء قنابل الغاز.
وسجل ناشطون ومدونون عراقيون 
حضوراً واضحاً لفنانني ومشــاهير 
كان لهم وقفة بطولية في ساحة 
النصر والبطولة من خالل تواجدهم 
في ســاحات االعتصامات ،في حني 
كان عــدد مــن الفنانــني يلحنون 
االغاني واالناشيد ، من خالل مقاطع 
فديو مصورة تظهرهم وتظهر احلب 

الكبير الذي يحملونه للعراق .
اشــعار وكتابــات واغــان متنوعة 
تنشد للوطن وللتغير وتروي قصص 
بســطاء  رســمها  التي  البطولة 
العراق في حتقيق هذا النصر الكبير 

.
ومع الشــرارة األولــى للتظاهرات 

بغداد  العاصمــة  التي شــهدتها 
شوهد الفنان العراقي جالل كامل، 
الرحمن، وسط  والفنانة سناء عبد 
املتظاهرين، في بــادرة لم تعهدها 

التظاهرات العراقية سابقاً.
وعلقت سناء عبد الرحمن: »زيارتي 
للمتظاهرين في ساحة التحرير لم 
تكن منة عليهم، ألن ســعادتي من 

سعادتهم وحزني من حزنهم« .
وأردفت: »هذا أقل ما ميكن أن أقدمه 
لهؤالء الشــباب الذين أعــادوا لنا 
الكرامة والشــهامة والوطن، وهم 

تاج فوق رؤوسنا نتزين به«.
وكان للفنانة املبدعة آســيا كمال 
لالختناق  تعرضت  اذ  بطولية  وقفة 
بسبب الغاز املســيل للدموع عند 

تواجدها مع ابطال التحرير .
فنانــون كثــر كان لهــم وقفــات 
بطولية ومنهــم الفنانة العراقية 
رحمة رياض التي دعمت أهل بلدها 

الذيــن خرجوا بتظاهرات ســلمية 
وتوفير  الفساد  مكافحة  إلى  تدعو 
فــرص العمل للعاطلني وحتســني 
الواقع اخلدمي. وذلك، من خالل اعادة 
نشر اغنيتها »نازل آخذ حقي«، على 
مقاطع فيديو من وحي التظاهرات.

ونشــرت فيديــو عبــر حســابها 
الرســمي علــى انســتغرام، فيه 
التي  التظاهــرات  مــن  لقطــات 
العراق،  انحــاء  معظــم  اجتاحت 
وعلقــت بكلمات االغنيــة املؤثرة: 
»املووو گد املسؤوليــــة مـا متشي 
قوانينـــه عليــه نــازل آخذ حقي 

وكافي ما اصبر ع الهم البيه.«
وايضاً الفنان تيســير السفير نشر 
فيديو على صفحته الرســمية من 
ســاحة التحرير وسط املتجني في 

أنستغرام .
اما الفنان حامت العراقي الذي يعرف 
بحبــه الكبيــر للعراق مــن خالل 

اغنياتــه املعروفة واســهامته في 
مساندة الشعب العراقي فقد كان 
له دور مشرف في هذه االعتصامات 
من خــالل موقفه املعــروف بدعم 
االعتصامــات التــي شــارك فيها 

الصغير قبل الكبير .
في حني علق الفنان مهدي احلسيني 
في مقطــع فيديــو نشــره على 
حسابه في تويتر من ساحة التحرير 
» متظاهرون  الرصاص  أزيز  وســط 
شــباب عزل، احلاجة والعوز والفقر 
والبطالة دفعتهم للخروج وبصدور 
عارية .. القنابل املسيلة للدموع مع 

األسف«.
ووجه احلســيني انتقاده للحكومة 
متســائالً »أهذا هو احلل؟ األمور ال 
حتل بهذه الطريقــة يا أولي العقل 
فمطالــب  عقــل  هنــاك  كان  إن 
الشــعب مطالب حقة ومشروعة، 
وقــد خرجــوا ســلميني فنفــذوا 

مطالبهم، األساس خطأ والدستور 
خطأ  السياســية  والعملية  خطأ 
ووجودكــم فــي الســلطة خطأ، 
افهموا واتعظوا، فالشعوب عندما 
تثور لن يســتطيع أحد الوقوف في 

وجهها«.
ومن بــني الفنانني الذيــن تعرضوا 
الى حــاالت اختنــاق نُقلــوا إثرها 
العالج،  لتلقي  املستشــفيات  إلى 
الفنانة آسيا كمال والفنانة أسماء 
صفاء والفنــان جواد املدهش الذين 
شــديدة  اختناق  بحــاالت  أصيبوا 
املسيل  بالغاز  استهدافهم  بسبب 

للدموع.
الشــغب  قوات مكافحة  أن  ويبدو 
كانــت ترصــد جتمعــات الفنانني 
واإلعالميني، وتطلق عليهم القنابل 
املســيلة للدمــوع بنحو مباشــر 
ومتعمــد ألن وجودهم كان يعطي 

زخماً وحماسة للتظاهرات.

فــي الوقت ذاتــه دعمــت الفنانة 
على  الثورة  حسون  شذى  العراقية 
طريقتها اخلاصــة. وذلك من خالل 
منشور على حسابها الرسمي على 

انستغرام.
الفنانة شذى صورة  حيث نشــرت 
معّدلــة ويظهــر خلفهــا العلم 
بكلمات  عليها  وعلقــت  العراقي، 
من أغنية ثوريــة للفنانة اللبنانية 

السيدة ماجدة الرومي.
وكتبــت على الصــورة:« قوم حتدى 
اللي  الظلم مترد كســر هالصمت 
فيك يا شــعبي اللي بأرضه تشرد 

قهر و أحزان بيكفيك«.
وكتب قيصر الغناء كاظم الساهر 
رســالة الى شــباب العراق ، حيث 
نشر الســاهر فيديو له على فيس 
بــوك وهو يغنــي، وأرفق املنشــور 
بتعليق متوجها فيه الى الشــباب 
العراقي.«شــباب العــراق شــباب 

العمل.... شباب النضال أبي بطل.«
 وأضــاف: »عريــق الكفــاح لنيل 
الصـالح .... طويل اجلهاد لعز البـالد.

وتابع: »عقدنا عليه عظيم األمل .... 
شــباب العراق شباب العمل«. ونال 
هذا الفيديو أكثر من 3 آالف نسبة 

اعجاب على فيس بوك. 
واضــح  دور  كان  ايضــاً  للكتــاب 
اليحجب ومن بني مواقفهم اجلميلة 
شهدت ساحة التحرير،تضامناً مع 
بغداد  تشــهدها  التي  التظاهرات 
وعــدد من املافظــات توقيع كتاب 
»شــبق صحفــي« للقــاص علي 

الساعدي.
ويحتوي الكتاب، بحســب الكاتب، 
علــى 88 قصــة قصيــرة توثــق 
التي  اخملتلفة  املراحــل  مبضامينها 
مر بها العــراق، وتكلــم ايضاً عن 
والفســاد«  الظلــم  »حكومــات 

املتعاقبة.

فنانو العراق يدًا بيد مع المتظاهرين
أغنيات صدحت بحب الوطن وشجاعة ابنائِه 
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بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد رحيم حميد، املدرب املساعد 
ملنتخبنا الوطني بكرة القدم، أن 
املباراة  سيخوض  الرافدين  أسود 
بتكتيك  البحرين  أمــام  املقبلة 
إيران، مشــددًا  مغاير عن مباراة 
على ضــرورة االبتعــاد عن أقرب 
املالحقني وبفــارق كبير من أجل 
أن تكــون موقعــة أزادي املقبلة 

»حتصيل حاصل«.
العراق  منتخــب  ويســتضيف 
نظيره البحريني، مســاء يوم غد 
الثالثاء ، في ســتاد عمان الدولي 
بالعاصمة األردنية حلساب اجلولة 
اخلامســة ضمــن التصفيــات 
املزدوجة املؤهلــة ملونديال 2020 

وكأس آسيا 2023.
وقــال حميــد ، إن املنتخب على 
األحمر  أهبة االستعداد ملواجهة 
البحريني وحتقيــق الفوز وانتزاع 
وصيف  مــن  الثــالث  النقــاط 
ســيكون  وبالتالــي  اجملموعــة 
الفارق كبيرًا بيننا وبني الوصيف 
النظر عن باقي مواجهات  بغض 

اجملموعة.
وأوضح أن املالك التدريبي بقيادة 
السلوفيني كاتانايتش، سيلعب 
املباراة  ألن  مختلــف  بأســلوب 
ولدينا  ســابقتها  عن  مختلفة 
طريقة  عن  الوافيــة  املعلومات 
اللعــب للمنافس لذا ســتكون 
الطريقــة مغايــرة عــن املباراة 
الفوز  من  متكنا  التي  الســابقة 
املنتخب  واحلد من خطــورة  بها 
اإليراني وإبطال هجومه وتفكيك 

دفاعاته.

وأشار رحيم إلى إن االستياء كان 
حاضرًا قبــل مواجهة إيران، ألننا 
على  كبير  بشــكل  نعتمد  كنا 
األرض واجلمهــور وهمــا عامالن 
مؤثران في املباريات القوية، إال أن 
حضور اجلالية العراقية في عمان 
والعراقيني من عموم محافظات 
العراق أدخلنا في أجواء تنافسية 

وبالتالي  كانت مشابهة ملالعبنا 
فإن الفوز على إيران أطفأ شرارة 
الغضب لدينا وأنســانا القرارات 

اجلائرة ضد الكرة العراقية.
وأضاف »نأمــل أن تترجم جميع 
معاني االنتصار السابق واحلضور 
اجلماهيــري فــي أرض امللعــب 
للمبــاراة املقبلــة ونطمــح أن 

نحصــد النقاط الثــالث بنفس 
الروح والعزميــة اللتان تعدان من 

صفات الالعب العراقي«.
مــن جانبه، أبدى جالل حســن، 
حارس املنتخب الوطني، سعادته 
بالعودة مجددًا للمالعب بعد أن 
غيبته اإلصابة عن مباراتي هوجن 
كــوجن، وكمبوديا، في التصفيات 

 ،2022 ملونديال  املؤهلة  املزدوجة 
وكأس آسيا 2023.

وقــال حســن: »بذلــت جهودًا 
كبيــرة، وحرصت علــى تطبيق 
التأهيــل للعودة مجددًا  منهج 
إلــى املالعــب، ومتكنــت مــن 
الزوراء،  فريقــي  التدريبــات مع 
للمنتخب«.وأضاف  العــودة  ثم 

أنَّ مشــاركته أمام إيــران والتي 
فزنــا بهــا )2-1(، بــددت جميع 
اخملاوف وأكــدت جاهزيتي التامة 
ألن  أطمح  املباراة حيــث  خلوض 
أكــون دائما رهن إشــارة املدرب 
للمســاهمة مــع زمالئــي في 

خطف بطاقة التأهل.
وأشار إلى أنَّ »املباراة املقبلة في 
يوم  البحرين،  أمــام  التصفيات 
الدولي،  إســتاد عمان  غٍد، على 
ســتكون مباراة حسم ومهمة 
للغاية نقاطها ســتضعنا على 
مرمى حجــر من التأهــل بطالً 
لذا سنبذل  الثالثة؛  للمجموعة 
النقاط  أجــل  ما بوســعنا من 
الثــالث وإســعاد اجلماهير مرة 
من  خطــوات  واالقتراب  أخــرى 
املؤهلة  التصفيــات احلاســمة 
أنَّ جالل حســن  ملونديال«.يُذكر 
اشــترك في مبــاراة إيران ضمن 
بعد  كبديل  املزدوجة  التصفيات 

إصابة احلارس محمد حميد.
من جانب اخر، سيتم طرح تذاكر 
مباراة العــراق والبحرين اجملانية 
في ملعــب ملعب عمان الدولي 
قبل أربع ســاعات من انطالقها 
وســيكون بإمــكان اجلماهيــر 
احلصــول عليها من االكشــاك 
املوزعة فــي امللعب قبل الدخول 

عبر البوابات االلكترونية.
حتكيم  طاقم  اللقاء  وســيقود 
سنغافوري بقيادة احلكم محمد 
الرابع  تقي فيما سيكون احلكم 
مــن األردن ومقيم احلــكام من 
االمارات واملشــرف مــن لبنان.. 
واملباراة ســتقام عند الســاعة 
اخلامسة مســاًء بتوقيت بغداد 

يوم غٍد الثالثاء.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعادل منتخبنا االوملبي بكرة القدم 
بثالثة  اجلنوبية  امام منتخب كوريا 
أهداف لكل منهما في بطولة دبي 
الدولية أمس، وســيلتقي منتخبنا 
في مباراته الرابعــة نظيره االردني 
في الســاعة 6 من مســاء يوم غد 

الثالثاء.

وسبق لألوملبي ان تعادل في املباراة 
االولــى امــام أوزبكســتان بثالثة 
أهــداف لــكل منهما ثــم فاز في 
املباراة الثانية على ســوريا بهدفني 
الدولية  البطولة  وتعــد  نظيفني.. 
اجلاريــة في دولة اإلمــارات العربية 
املتحــدة فرصــة طيبــة ملنتخبنا 
االوملبي بقيادة املــدرب عبد الغني 

شهد لالستعداد املثالي للمشاركة 
في نهائيات بطولة آســيا حتت 23 
عاما املقررة ان تنطلق مطلع العام 
املقبل في تايلنــد وهي مؤهلة إلى 

أوملبياد طوكيو 2022.
ويلعب املنتخب االوملبي في نهائيات 
آســيا حتت 23 عاما فــي اجملموعة 
بلقاء  مبارياته  يفتتح  االولى، حيث 

أســتراليا فــي الســاعة الواحدة 
والربع من ظهر يوم 8 كانون الثاني 
ذاتــه من  التوقيــت  وفــي   ،2020
ظهر يوم 11 الشــهر نفسه يالقي 
املنتخب البحريني، في حني يختتم 
مبارياته في الساعة الرابعة والربع 
14 الشهر نفسه  يوم  من مســاء 

بلقاء الفريق املضيف تايلند.

بغداد ـ الصباح الجديد:
القدم،  لكرة  اآلسيوي  االحتاد  أعلن 
للمنطقة  امللحــق  مباريــات  عن 
الغربيــة فــي دوري أبطال آســيا 
2020.. وسيشارك العراق في دوري 
أبطال آســيا 2020 بفريقني، األول 
الشــرطة والذي سيتأهل مباشرة 
لدوري اجملموعات والزوراء ســيلعب 
في امللحق كونه بطل كأس العراق.

وقال عضو الهيئــة اإلدارية لنادي 

الــزوراء عبــد الرحمن رشــيد إن 
»الزوراء ســيلعب ضد ثاني الدوري 
العاصمة  في  بونيودكور  األوزبكي 
أولى  فــي  طشــقند  األوزبكيــة 
مبارياتــه بامللحق املؤهل جملموعات 

دوري أبطال آسيا«.
وأوضح أن »الزوراء كان من املفترض 
أن يلعب ضد اجمــك ثالث لدوري 
االوزبكــي، لكــن بســبب حتقيق 
األخير لبطولة الكأس فســيكون 

ألوزبكســتان  الثاني  املمثــل  هو 
بعــد املمثــل األول بطــل الدوري 

باختاكور«.
وأضاف رشــيد أنه »في حال حقق 
فريق النوارس الفوز، فإنه سيلعب 
ضد العني اإلماراتي وفي حال حقق 
الفوز، ســيتأهل لــدور اجملموعات 

بدوري األبطال«.
وبــني عبد الرشــيد، أن »قرعة دور 
من  العاشر  في  ستقام  اجملموعات 

املقبل، حيث ســيتم  األول  كانون 
حتديد موعد إقامة املباراة«، مشيراً 
إلى أن »وفد الزوراء ســيتألف منه 
الفريق عبد  إلى ومديــر  باإلضافة 
الكرمي رزاق، حيث ســنحضر ورشة 
العمل اخلاصة بالبطولة من يوم 8 

ولغاية 12 في ماليزيا«.
يذكر أن الشرطة توج بطالً للدوري 
العراقي املمتاز، فيمــا توج الزوراء 
بلقب كأس العراق املوسم املاضي.

إعالم شؤون االقاليم والمحافظات: 
يحرص مســؤولو دائرة شــؤون 
بــوزارة  واحملافظــات  االقاليــم 
الشباب والرياضة على مواصلة 
العمــل على مختلــف الصعد 
وبوتيــرة متصاعــدة ، وفي هذا 
االطار اشرف معاون املدير العام 
للدائرة للشؤون االدارية د. ميثم 
تنظيف  حملــة  على  حســني 
ألروقة وارصفــة وقاعات مجمع 
واحملافظات  االقاليم  دائرة شؤون 
، نفذتهــا مــالكات شــعبتي 
املنشــآت  بقســم  الصيانــة 
الرياضيــة و االليــات واخلدمات 
ان  مؤكــدا   ، االداري  بااقســم 
اسبوعيا  احلملة ســتنفذ  هذه 
جميــع  كذلــك  وستشــمل 
الكهربائية  الطاقــة  مولــدات 
احلدائق  و  التكييف  ومنظومات 
االداري  املعــاون  اجتمــع  ، كما 

والفنية  االدارية  الدائرة  مبالكات 
العاملــة فــي املركــز الوطني 
لرعاية املوهبة الرياضية بالفترة 
قسم  مدير  بحضور  املســائية 

فالح  بالدائرة  الرياضية  املوهبة 
عودة ، وخصص االجتماع لبحث 
عــدد من القضايــا التنظيمية 
التي تسهم في تفعيل وتطوير 

آليــات العمل خــالل الوحدات 
التدريبيــة االســبوعية باجملمع 

واملراكز اخلارجية .
من جهة اخــرى واصلت اللجنة 
الدائرة  اجلــودة في  العليا ألدارة 
برئاســة معــاون املديــر العام 
د.  الفنيــة  للدائــرة للشــؤون 
علــي ســلمان ، اجتماعاتهــا 
اعضاء  بحضــور  االســبوعية 
اللجنة ومسؤولي االقسام ، وقد 
تركز االجتماع على متابعة ما مت 
اجنازه من مهام موكلة لألعضاء، 
فضال عــن مناقشــة املعوقات 
التي  والتقنية  واالداريــة  املالية 
قد تعترض سبيل عملهم وجرى 
طرح العديــد من االفكار والرؤى 
لتجاوزهــا مبــا يضمــن الدقة 
واجلودة والسرعة في اجناز العمل 
الالزمة لتحقيق  وتطوير اآلليات 

ذلك .

األولمبي يتعادل امام كوريا ويالقي األردن غدًا

عقبتان أوزبكية وإماراتية في طريق الزوراء لدوري أبطال آسيا

شؤون االقاليم والمحافظات تواصل اعمالها بوتيرة متصاعدة 

رحيم حميد يؤكد ان الوطني سيواجه البحرين بأسلوب مختلف
مباراة إيران تبدد مخاوف جالل حسن بشأن اإلصابة

جانب من مباراة املنتخب الوطني وإيران

من اجتماع دائرة شؤون االقاليم واحملافظات

الشبابي يفوز على رديف 
نادي قطر تجريبيا

الجوية يعلن غياب كرار 
وينذر السوداني بكري

بغداد ـ الصباح الجديد:
تغلب منتخب شباب العراق على رديف نادي قطر 
القطري 1-0 في املباراة الودية التي اقيمت على 
ملعب ســحيم بن حمد في إطار اســتعداداته 
لتصفيات آســيا.وحمل هدف اللقــاء الوحيد، 
توقيع الالعب حســني زياد، ليســجل منتخب 
ليوث الرافدين فوزهــم االول في مباريته الودية 
ب قطر.وكان منتخب الشباب قد خاض عدداً من 
املباريات الودية امام انديــة ال كرخ وامانة بغداد 
قبل الوصول الى قطر.وستنطلق التصفيات في 

الـ20 من تشرين الثاني اجلاري.
يشــار إلى إن القرعة تصفيات آســيا للشباب 
األولى  العراق ضمــن اجملموعة  أوقعت منتخب 
إلى جانب عمان والكويت وفلسطني وباكستان.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلــن نادي القوة اجلوية، غياب جنم وســطه كرار 
نبيــل عــن املالعب ملدة شــهر ونصف بســبب 
اصابة عظم يــده اليمنى.وذكر النــادي في بيان 
مقتضب أن »العب الوســط كرار نبيل، سيغيب 
عن صفوف الصقور ملدة شــهر ونصف بســبب 
الزورقي لليــد اليمنى«.نبيل  اصابته في العظم 
تعرض لالصابة خالل تدريبات الفريق اســتعداداً 
لالســتحقاقات املقبلة بعد انتهاء فترة التوقف 
الدولي، حيث من املقرر عودته خالل شــهر كانون 

الثاني من العام املقبل.
إلى ذلك، تغيب املهاجم الســوداني بكري املدينة، 
عن تدريبات فريق القوة اجلوية، بعدما حصل على 
إجازة قصيرة، وغادر إلــى بالده، لكنه لم يعد إلى 
العراق بعد. وقال جاســم قاطع أمني ســر القوة 
اجلوية: »بكري لم يلتزم مبــدة اإلجازة، وتغيب عن 
الذي يســتعد ملواجهة مولودية  الفريق  تدريبات 
اجلزائر في إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس 
لألنديــة األبطال«.وأضــاف »اإلدارة وجهت لالعب 
الســوداني إنذارًا وحددت له مــدة إن لم يلتحق 
فســتكون مجبرة لشــكوى الالعب لدى االحتاد 
الدولي، وتطبيق اللوائح بحقه، فال ميكن أن يتغيب 
عن التدريبات برغم االستعدادات اجلارية لزمالئه«.

وتابع »اجلهــاز الفني أبــدى امتعاضه من تغيب 
الالعب واإلدارة ســتكون حازمــة باتخاذ القرارات 
املناســبة ألن الالعب احملترف يجب أن يكون أكثر 
التزاًما بالتدريبات لكن لألســف لم يلتزم الالعب 
الســوداني بتدريباته«.يذكر أن الالعب السوداني، 
التحــق بالفريــق بوقــت متأخر مــن االنتقاالت 

الصيفية هذا املوسم.

10:45 مساًء
10:45 مساًء
10:45 مساًء

مفكرة اليوم

إيطاليا ـ أرمينيا
إسبانيا ـ رومانيا

إيرلندا ـ الدنمارك

تصفيات يورو 2020

بغداد ـ الصباح الجديد:
عــاود منتخب أشــبال العراق 
تدريباتــه، صباحــاً في ملعب 
بعد  املســتنصرية  اجلامعــة 
بســبب  القســري  التوقــف 
أوضــاع البــالد.. وقــال مدرب 
كمال  حسن  األشبال  منتخب 

في بيان صحفي "عاودنا أمس 
مبلعب  التدريبية  وحداتنا  األول 
بحضور  املستنصرية  اجلامعة 
عن  فضــالً  الالعبني،  جميــع 
واإلداري،  والطبي  الفني  اجلهاز 
وباشــرنا أول التدريبــات بعد 
توقــف فــي املــدة القصيرة 

املاضية".
"سنســتمر  كمال:  وأضــاف 
بالوحــدات التدريبيــة، ولدينا 
للحصــص  خــاص  برنامــج 
التدريبية، بالرغم من أن جميع 
الالعبــني لديهم ارتباطات في 

مدارسهم".

نيويورك ـ وكاالت:
قالت سلون ستيفنز، إنها جاهزة 
في  احملبط  موســمها  لنســيان 
2019، وحتويل تركيزها للتقدم في 
تصنيف العبــات التنس احملترفات 
أوملبياد  إلــى  التأهــل  من أجــل 

طوكيو العام املقبل.
 26 األمريكية،  الالعبــة  وعانــت 
أمريكا  ببطولة  فازت  والتي  عاًما، 
املفتوحة 2017، ووصلت إلى املركز 
في  العاملي  التصنيف  في  الثالث 
تراجع مســتواها هذا  2018، من 
العام، ولم تصل ألي مباراة نهائية 
للمركز  وتراجعت  املسابقات،  في 

25 عاملًيا.
متحمسة  »أنا  ســتيفنز  وقالت 
ألنه خالل  لبدء موســم جديــد 

في  أرغب  2019 كنــت  موســم 
انتهــاء العام. أتطلــع إلى 2020 
وحتقيق بداية جديدة. أنا في الواقع 
ليــس لديَّ مــا أخســره فيوجد 
الكثيــر أمامــي ميكــن حتقيقه، 
وليس لدي فرصة ســوى التقدم 
إلى األمام«.وأكدت ستيفنز أن من 
أهم أهدافها في 2020 أن تشارك 
مع الفريق األمريكي للمرة الثانية 
على التوالي فــي األوملبياد.وقالت 
»لقد شــاركت في مرة ســابقة 
وكان األمر رائعــا وأود بكل تأكيد 
أن أشارك مرة أخرى وأمثل بالدي«.
لكــن حتى تفعل ذلك ســتكون 
مع  بالتعامل  مطالبة  ســتيفنز 
جــدول مباريــات مزدحم وخوض 
املزيد من املباريات على مدار العام.

األنبارـ  احمد عبد الكريم:
جدد مدرب حـــراس املرمـــى، 
محمد عبد هــزام، تعاقده مع 
فريقه نادي الصوفية للموسم 
الثاني على التوالي، وسيشرف 

هزام على حراس مرمى الفريق 
املشــارك فــي دوري الدرجــة 
محافظـة  ضمـــن  االولـــى 

االنبـار.
 ويقود الفريــق النجم الدولي 

السابق سعد ناصر.
 وسبـــق للمـدرب هـــزام ان 
حــراس  تدريــب  علـى  اشرف 
الكاظميـة  ناديـــي  مرمـــى 

والفهـد.

ستيفنز تتطلع ألولمبياد 2020الجامعة المستنصرية تضيف تدريبات األشبال 

هزام يجدد تعاقده مع نادي الصوفية 

ستيفنز
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جمال جصاني

لقد كشــفت مجريات احــداث املبــاراة الكروية بني 
منتخبي العراق وايران، عن الكثير مما ســلطنا الضوء 
عليه فــي مجال العالقة بني البلديــن اجلارين، وحجم 
االحتياطــات الهائلة مــن العداء والثــارات الصدئة 
املوروثة عن حقب الذل والعبودية واالســتبداد، ثقافات 
وخطابات وعواطف مشوهة ومواقف "ال متيز بني الناقة 
واجلمل" أي االنظمة السياســية والعقائدية وشعوب 
ذلــك البلد الذي نتجــاور معه بأكبر شــريط حدودي 
ميتــد الى 1458 كــم، وتربطنا واياه وشــائج تاريخية 
وعقائدية واجتماعية وثقافية عميقة وواســعة. لقد 
جاء توقيت املباراة في ظــرف يعيش فيه العراق اندالع 
أوسع احتجاجات شــعبية ضد احلكومة وسياساتها، 
اتســم الكثير منها بطابع العداء للنفوذ االيراني في 
عراق ما بعد العام 2003. هــذا النفوذ الذي حذرنا من 
عواقبه ال على العراق وحســب بل على ايران بشــكل 
أكبر، كونه يلحق أبلغ الضرر باملصالح احليوية لشعوب 
بالد فارس املتطلعة لتقومي جتربتها السياسية وانتزاع 
حقوقها في دولة دميقراطية حديثة ال متيز بني شعوبها 
على اساس الرطانة واخلرقة والهلوسات. لقد كشفت 
املناخات التي رافقت تلــك املباراة داخل امللعب االردني 
وخارجه وفي ساحة التحرير وبعض املدن العراقية، عن 
حجم الفشل )اشــرنا اليه مرارا وتكرارا( في التعاطي 
مع ارث وثقافة االنظمة املستبدة، وعن زيف وهشاشة 
كل ما مت اســتنزافه مــن وقت وجهــد وامكانات في 

التصدي ملهمات مرحلة العدالة االنتقالية.
من نافل القول االشــارة الى املعاني االساســية ملثل 
هذه النشــاطات الرياضية، والتــي تتمحور حول مد 
جســور احملبة والسالم بني الشــعوب واالمم، ودورها في 
تقليص وجتفيف بؤر التوتر وشحنات احلروب والنزاعات 
بني ســالالت بنــي آدم، وقــد التفتت "الفيفــا" الى 
خطورة االنحراف عن ذلك وحذرت من ضخ الشــحنات 
السياســية والثــارات التاريخية الصدئــة على مثل 
تلك النشــاطات ذات الطابع السلمي واحلضاري. واننا 
كعراقيــني وايرانيــني وباقي شــعوب املنطقة بامس 
احلاجــة الى جتفيف مثــل ذلــك االرث والثقافة التي 
خلفتهــا وراءها حقب العبودية واالســتبداد، وكما ان 
شعوب بالد فارس كفيلة بالتعاطي مع ما ميرون به من 
مصاعب وحتديات في مجال تقومي جتربتهم السياسية 
والقيمية، كذلك ينبغي علينا كعراقيني التوقف بوعي 
ومسؤولية أمام كل هذا العجز والفشل في التعاطي 
مع دروس وعبر واهوال املاضي القريب، فمن دون االتفاق 
على طمر صفحة "القادسيات والرسائل اخلالدة" وما 
يتجحفل معها من تراتيل وعواطف مشوهة وايقاعات 
واناشــيد للدمار الشــامل ال ميكن احللم بعراق جديد 

ينعم باحلرية والكرامة واحلقوق.
بالرغم من كونها مجرد مبــاراة عادية جدا في جدول 
التصفيــات االوليــة ملونديــال 2020، اال انها حتولت 
بفعــل املناخــات املازومة وحالة االحتقان الى شــيء 
آخر متاماً، حيث تلقفتها وســائل االعالم ذات االجندة 
املعروفة لتحولها الى ما يشــبه الفتوحات التاريخية 
الغابــرة، وهــي بذلك قد اكــدت حقيقــة مثل هذه 
الوسائل االعالمية وسياساتها التي تختصرها العبارة 
املعروفة "ايريدوها كبــار كبار ايريدوها زغار زغار" وهي 
في نهاية املطاف محاوالت بائســة لسد النقص في 
ميادين الفتوحات احلقيقية. اننا ومع مثل هذه االجواء 
االنفعالية والشعبوية بامس احلاجة الى اآلراء الرصينة 
واحلكيمة في التعاطــي مع مثل هذه امللفات املعقدة 
في العالقة مع جيراننا، والتي حتتاج الى عقول وضمائر 
متخففة من ارث القادســيات وثارات القرون البائسة. 
ان الرياضــة اليوم حتتاج  الى جيل جديد من الرياضيني 
يفهم رسالتها االممية كجسر للمحبة والصداقة بني 

االمم...

ومضــة

المباراة.. والفتوحات الوهمية
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