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بغداد - الصباح الجديد:
وقعــت أحزاب وكتل سياســية 
األول  امــس  اجتمعت  عراقيــة، 
االثنــن، اتفاقا لتنفيــذ عدد من 
ملواجهة  والقــرارات،  اإلجــراءات 
األول  منذ  املستمرة  االحتجاجات 
برحيل  واملطالبــة  أكتوبــر،  من 
النخبــة احلاكمة، وفقــا لوثيقة 

نشرت في االعالم.
وأبرز مــا جاء فــي الوثيقة التي 
وقعها 12 كيانا سياسيا التعهد 
لتوفير  االنتخابات  قانون  بتعديل 
املرشــحن  لفوز  متكافئة  فرص 
وتشــكيل مفوضية  املستقلن، 
انتخابات جديــدة، وإجراء تعديل 
مفاهيــم  "عــن  واســع  وزاري 

احملاصصة".
واجلهات  احلكومة  املوقعون  وحث 
األمنيــة علــى "حتديــد اجلهات 
املتورطة في اختطاف املتظاهرين 
الكتشــاف  اجلهــد  ومواصلــة 
وقتــل  بالقنــص  املتورطــن 
وسائل  واســتهداف  املتظاهرين 

اإلعالم".
السياســية  الكتــل  وأمهلــت 
يوما   45 والبرملان مــدة  احلكومة 
لتنفيــذ اإلصالحات الــواردة في 

فإن  الفشــل  حال  وفي  الوثيقة، 
"ملزمون  السياســين  القــادة 
باملضي مــن خــالل كتلهم في 
مجلــس النــواب إلــى اخليارات 
لتلبيــة  البديلــة  الدســتورية 
ســحب  عبر  الشــعب  مطالب 
الثقة عن احلكومــة أو انتخابات 

مبكرة".
الوثيقة  علــى  املوقعــون  وميثل 
الرئيســية  التيــارات  معظــم 
املشــاركة في احلكومة والبرملان 

منذ 2003.
وأعلن ائتالف النصر بزعامة رئيس 
الوزراء الســابق حيــدر العبادي، 
أمس الثالثــاء، أن إمضاءه بتوقيع 
وثيقــة الكتل السياســية، جاء 
مشــروطا بتشــكيل حكومــة 
وجتري  التوصيات  تطبــق  جديدة 
انتخابــات مبكــرة، بينما نصت 
الوثيقة على أن فــي حال أخفق 
بتنفيــذ  واحلكومــة  البرملــان 
التوصيــات ســتمضي الكتــل 
السياســية إلى ســحب الثقة 
انتخابات  إجــراء  أو  احلكومة  عن 

مبكرة.
وقال االئتالف في بيان "نعلن الى 
الراي العــام، اّن امضاءه وتوقيعه 

علــى وثيقة الكتل السياســية  
بتاريخ 18/11/2019 جاء مشروطا 
جديــدة  حكومــة  بتشــكيل 

تقــوم بتطبيق هــذه االلتزامات 
واجــراء انتخابــات مبكــرة بعد 
تعديل قانــون االنتخابات واصالح 

مفوضية االنتخابات ومبشــاركة 
الفعاليات الشعبية وكذلك ادانة 
واضحة لقتــل وجرح املتظاهرين 

السلمين واختطافهم". 
تتمة ص2
نص الوثيقة الكامل ص 2

اتفاق سياسي توقعه 12 كتلة وكيانا سياسيا
يجنب انزالق البالد الى الهاوية

مجلس النواب "ارشيف"

الصباح الجديد ـ وكاالت:
املتحــدة  األمم  مكتــب  عــاود 
حلقوق اإلنســان أمــس الثالثاء 
التأكيد على موقفه املعلن منذ 
املســتوطنات  بأن  طويلة  فترة 
األراضــي  فــي  اإلســرائيلية 
الفلســطينية احملتلــة متثــل 
رافضا  الدولي،  للقانون  انتهاكا 
بالتالي موقف اإلدارة األمريكية 

املعدل في هذا الصدد.
املتحــدة  الواليــات  وكانــت 
قــد أيــدت فعليا امــس األول 
االثنــن حق إســرائيل في بناء 
مستوطنات يهودية في الضفة 
الغربيــة احملتلة، متخلية بذلك 
عن موقفهــا القائم منذ أربعة 
تتســق مع  ”ال  بأنهــا  عقــود 

القانون الدولي“.
وقــال املتحدث باســم املكتب 
روبــرت كولفيــل فــي إفــادة 
صحافيــة بجنيــف، إن "تغير 
ال  لدولة  السياســي  املوقــف 
يعدل القانون الدولي القائم وال 

تفسير محكمة العدل الدولية 
ومجلس األمن له“.

الروسية،  اخلارجية  وزارة  وقالت 
األمريكــي  القــرار  إن  أمــس، 
بدعم حق إســرائيل فــي بناء 

يهوديــة علــى  مســتوطنات 
األساس  يقوض  احملتلة  األراضي 
القانونــي لتســوية الصــراع 

الفلسطيني اإلسرائيلي.
وأعلن وزيــر اخلارجية األمريكي 

مايك بومبيو تخلي واشــنطن 
تنتهجهــا منذ  عن سياســة 
بــأن هذه  وتفيد  أربعة عقــود 
مع  تتســق  ”ال  املســتوطنات 

القانون الدولي“.

وأدانت وزارة اخلارجية الروســية 
أصدرته  بيــان  في  التغيير  هذا 
أمس الثالثاء وحذرت فيه من أن 
هذه اخلطوة ســتزيد التوتر في 

املنطقة.
وأضاف البيان أن موقف روســيا 
املقامة  املســتوطنات  أن  هــو 
على األراضي الفلسطينية غير 
القانون  وتتعــارض مع  قانونية 

الدولي.
وفي تطور مهم، يبحث مجلس 
األمــن الدولي،  اليــوم األربعاء، 
في جلســته الشــهرية بشأن 
الشرق األوسط، إعالن واشنطن 
املستوطنات  "شرعية"  مؤخرا 
الغربية  بالضفة  اإلســرائيلية 

احملتلة.
وقال املندوب اإلسرائيلي الدائم 
دانون،  دانــي  املتحــدة،  بــاألمم 
أمس األول االثنن: "ســيناقش 
اجمللــس قرار واشــنطن باعتبار 
املستوطنات اإلســرائيلية غير 

مخالفة للقانون الدولي".

أرض  فــي  "حقنــا  وأضــاف: 
إســرائيل ال يرتكــز فقط على 
املطالبــة التاريخيــة، ولكــن 
العدالة مبوجب  أفكار  أيضا في 

القانون الدولي".
ودعا مندوبي الدول في مجلس 
األمــن إلــى "النظر فــي قرار 
حتيــز  دون  املتحــدة  الواليــات 

واعتماد أساسه القانوني".
على  اليــوم  جلســة  وتنعقد 
اخلارجية  وزيــر  إعــالن  خلفية 
األمريكي، مايك بومبيو، أن بالده 
لم تعــد تعتبر املســتوطنات 
األراضــي  فــي  اإلســرائيلية 
"مخالفــة  الفلســطينية 

للقانون الدولي".
بتغييــر  إســرائيل  ورحبــت 
موقف الواليات املتحدة بشــأن 
االســتيطان، واصفــة إيــاه بـ 
التاريخي"،  للخطــأ  "تصحيح 
فيما دانته ورفضته الســلطة 
اجملتمع  مطالبة  الفلسطينية، 

الدولي بالرد عليه.

روسيا: تأييد أمريكا للمستوطنات اإلسرائيلية ضربة لعملية السالم

مكتب األمم المتحدة لحقوق اإلنسان يعد المستوطنات
اإلسرائيلية غير قانونية ومجلس االمن يناقشها اليوم

بغداد- وعد الشمري
كشــف حتالــف الفتــح، أمس 
الثالثاء، عن تعهد رئيس احلكومة 
الورقة  بتنفيذ  املهدي  عادل عبد 
الكتل  من  املوقعــة  االصالحية 
اول  أن  إلى  السياسية، مشــيراً 
اجنازها  علــى  املتفق  الفقــرات 
وزاري  تعديــل  بإجــراء  يتعلــق 
واســع، لكــن قائمة ســائرون 

انفردت مبوقــف مغاّير، ووصفت 
الورقــة بأنها غير مجدية، داعية 
إلــى اصــالح شــامل للعملية 

السياسية.
وقــال النائب عــن حتالف الفتح 
أحمد االســدي، إن "االجتماعات 
بن القوى السياســة بن شتى 
املكونات كانت مســتمرة خالل 
االســبوعن املاضيــن لبلــورة 

رؤية وقــرارات واضحة تصب في 
مصلحة املتظاهرين وتأخذ بنظر 
االعتبار االرشــادات الصادرة من 

املرجعية الدينية".
إلى  وأضاف االسدي، في تصريح 
"الصبــاح اجلديــد"، ان "ورقة مت 
االتفــاق عليها بــن تلك القوى 
اجلهات  مختلف  مع  وبالتنسيق 
ذات العالقــة ومت البحــث فــي 

تفاصيلها في اجتماع امس االول 
الذي انعقــد في منزل زعيم تيار 

احلكمة عمار احلكيم".
وأشــار، إلى ان "القوى الوطنية 
قوانن  على ضرورة ســن  أكدت 
االصالحيــة  العمليــة  تخــدم 
تتخذهــا  خطــوات  وكذلــك 

احلكومة على الصعيد ذاته".
تتمة ص2

الصباح الجديد - متابعة:
أكــد املتحدث الرســمي باســم 
األمن العام لألمم املتحدة استيفان 
أنطونيو  العــام  األمن  ان  دوغريك 
بالــغ  بقلــق  يتابــع  غوتيريــس 
الصدامات بــن املتظاهرين وقوات 

األمن في إيران.
وقــال فــي مؤمتر صحفــي عقده 
الدولية  للمنظمــة  الدائم  باملقر 

فــي نيويورك في وقــت متأخر من 
امس األول: إن األمــن العام يتابع 
بقلــق بالغ الوضع فــي جمهورية 
بن  والصدامات  اإلســالمية  إيران 

املتظاهرين وقوات األمن.
واضاف ان : غوتيريش حزين للغاية 
لألرواح التي أزهقت. مشــددًا على 
أن األمم املتحدة تؤمن من حيث املبدأ 

بحق الناس في التجمع السلمي.

وتتواصــل االحتجاجــات في ايران 
لليوم  احملروقات،  أســعار  رفع  جراء 
اخلامس على الرغــم من مواجهة 
احلكومــة لهــا بالذخيــرة احلية، 
وفي تطور مثيــر طالبت صحيفة 
الثالثاء،  امــس  اإليرانية  "كيهان" 
أعلن  فيما  املتظاهريــن،  بإعــدام 
قائد شــرطة طهران أنه مت اعتقال 
عدد كبير من املتظاهرين، مضيفاً: 

"سنستمر باالعتقاالت".
وأبدى مكتــب األمم املتحدة حلقوق 
اإلنسان قلقه من استخدام قوات 
األمــن اإليرانية للذخيرة احلية ضد 
احملتجن مما يعد انتهــاكاً للقانون 
الدولي، وحث الســلطات اإليرانية 
علــى إعادة اإلنترنــت واحترام حق 

املتظاهرين في حرية التعبير.
تتمة ص2

عبد المهدي يتعهد بتنفيذ "الورقة االصالحية" 
وسائرون يعّدها "غير مجدية"

رجوي تدعو لعقد اجتماع طارئ في مجلس األمن الدولي 
وغوتيريس حزين لالرواح التي ازهقت

االحتجاجات في ايران تدخل يومها الخامس..إعداد البنود المتفق عليها استغرق اسبوعين من النقاشات

مئات المتظاهرين في لبنان يشكلون درعا 
4بشريا يمنع البرلمان من االنعقاد الحكومة االتحادية تمنح االقليم فرصة أخيرة 

2لتسليم النفط وااللتزام بقانون الموازنة

بغداد - الصباح الجديد:
هددت الواليات املتحدة األمريكية، 
مســاء أول أمس االثنــن، بفرض 
عقوبات على مســؤولن عراقين 
»فاســدين«، مؤكدة أنها لن تقف 
مكتوفــة األيــدي حيــال معاناة 

الشعب العراقي.
وقــال وزيــر اخلارجيــة األمريكي 
مايك بومبيــو، في مؤمتر صحفي 
عقده في مقــر وزارة اخلارجية في 

وقت مبكــر من يوم امــس: »لن 
نقف مكتوفــي األيدي في الوقت 
الفاسدين  املسؤولن  يجعل  الذي 

الشعب العراقي يعاني«.
وأضــاف بومبيو »الواليات املتحدة 
ستستخدم صالحياتها الشرعية 
الفاســدين  على  عقوبات  لفرض 
العراقين،  ثروات  يســرقون  الذين 
الذيــن يقتلــون  وعلــى هــؤالء 

ويصيبون احملتجن املدنين«.

بغداد - الصباح الجديد:
كشف رئيس حتالف سائرون برهان 
املعموري، امــس الثالثاء، تفاصيل 
مقتــرح قانــون إلغــاء امتيازات 

املسؤولن.
اطلعت  بيان  فــي  املعموري  وقال 
"اســتناداً  اجلديد:  الصباح  عليه 
الحــكام املــادة )60/ثانيــاً( مــن 
النظام  من   )120( واملادة  الدستور 
الداخلــي جمللس النــواب جمعت 
كتلة سائرون النيابية تواقيع عدد 
تشريع  لغرض  النواب  السادة  من 
امتيازات  إلغــاء  يتضمــن  قانون 
املســؤولن"، مبيناً إن "ســائرون 

قدمت مقترح القانون إلى رئاسة 
مجلــس النــواب لغــرض اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة بصدد تشريعه".
وأوضــح ان "مقتــرح قانون إلغاء 
تضمــن  املســؤولن  امتيــازات 
إلغاء كافــة النصوص الواردة في 
متنحها". التــي  اخلاصة  القوانن 

واشــار إلى  إن "االمتيــازات التي 
بالرئاسات  خاصة  الغاؤها  سيتم 
الثــالث ورئيس وأعضــاء احملكمة 
القضاء  مجلس  ورئاسة  االحتادية 
األعلــى وأعضاء مجلــس النواب 

والوزراء...
تتمة ص2

واشنطن تكرر تهديدها بفرض عقوبات 
على مسؤولين عراقيين "فاسدين"

بغداد - الصباح الجديد : 
امس  النزاهــة  هيئــة  اصــدرت 
وزير  بحق  استقدام  أوامر  الثالثاء، 
إلى عضو  إضافة  احلالي،  الثقافة 
وعدد  النواب  في مجلس  ســابق 
من املســؤولن في محافظة ذي 
قار، إضافة الى كل أعضاء مجلس 

محافظة واسط.
وذكر بيان للهيئة تلقت " الصباح 
اجلديد " نسخة منه، أن "محكمة 
التحقيق اخملتصة بالنظر بقضايا 
النزاهــة فــي احملافظــة أصدرت 
وزير  أمر اســتقداٍم بحق كلٍّ من 
الثقافة وعضو سابق في مجلس 
النواب ومحافظ ذي قار الســابق 
النفطي،  الغــراف  ومدير حقــل 

فضالً عن مدير بلدية سابق وستة 
موظفن آخرين".

وأضاف البيان أن قرار االســتقدام 
صــدر وفق املــادة )6( مــن قانون 
لتجاوزهم  الشــواطئ،  استغالل 
على محرمات نهــر الفرات وبناء 
مشــيدات على شكل منتجعات 

على ضفاف النهر".
وفي بيان آخر، اوردت هيئة النزاهة 
أمس ايضــا، انها أصــدرت أوامر 
محافظة  في  جماعية  استقدام 
واسط، شملت رئيس اجمللس مازن 
اجمللس  أعضــاء  وكافة  الزاملــي 
احمللي وفق أحــكام املادة 340 من 

قانون العقوبات.
تتمة ص2

 النزاهة تستقدم وزير الثقافة وكل 
أعضاء مجلس محافظة واسط

المعموري: إلغاء امتيازات المسؤولين 
تشمل كل النصوص في القوانين 

الخاصة التي تمنحها"

بغداد - الصباح الجديد:
والشــؤون  العمل  وزيــر  أكد 
النائب  الســابق،  االجتماعية 
محمــد شــياع الســوداني، 
أمــس الثالثــاء )19 تشــرين 
الثانــي 2019(، أن احلكومــة 
احلالية ال تســتطيع استعادة 
هيبة الدولــة والقانون، مبينا 
شــيئاً  ســتكون  إقالتها  أن 
البد منه إلعــادة االعتبار الى 
مظاهــر  وكل  االنتخابــات 

الدولة.
وقــال الســوداني فــي بيان 
إنه  اجلديد(،  )الصبــاح  تلقته 
"لم تعــد احلاجة الــى اجراء 
سياســية  جذرية  إصالحات 
اجــراء  وحتــى  واقتصاديــة 
تعديــالت دســتورية وكذلك 
القيــام بحملــة حقيقيــة 
مطلبا  الفســاد  ملكافحــة 
واملتظاهريــن  للمحتجــن 
الى  ، بل حتول ذلك  فحســب 
الناس  وحديث  للجميع  هدف 
في كل مكان، هــذا اإلجماع 
الذي ال يجــرؤ حتى املتضررون 

منه التجاهــر مبخالفته، وفر 
للمضي قدما في  زخما هائال 
عملية اإلصالح املنشودة، ومن 
هنا ينبغــي ان يلتفت اجلميع 
واحملتشدون  احملتجون  سيما  ال 
حاليا في الشوارع والساحات 
الذيــن كان لهم فضل إطالق 
هذا احلراك املبارك  الى التركيز 
علــى املفاصــل احليوية التي 
والتغيير  اإلصــالح  الى  حتتاج 
وتضييع  االنشــغال  وعــدم 
ليس  التي  بالتفاصيل  الوقت 

من ورائها طائل".
تتبلور  فشيئا  :"شيئا  وأضاف 
خارطة طريق يتحتم متابعتها 
بدقة ومواصلــة العمل على 
أساســها، نســتطيع القول 
واضحــا  اصبــح  االجتــاه  ان 
القوانن  بإصــالح  البدء  نحو 
تغيير  التي ال ميكن  املفصلية 
الواقع والقيام بعملية إصالح 
حقيقية وتغييرات جذرية دون 
وأساسي  جذري  تعديل  اجراء 

فيها".
تتمة ص2

 الحكومة ال تستطيع استعادة 
’’هيبة الدولة وإقالتها ال بد منها

تضمن تهديدًا بسحب الثقة عن الحكومة وسياسيون: ال يلبي مطالب الشارع

بغداد ـ الصباح الجديد:
االنسان  أكد عضو جلنة حقوق 
النائب ارشد الصاحلي،  النيابية 
أمس الثالثــاء، ان رئيس الوزراء 
للقوات  العــام  القائد  بصفته 
املســلحة ووزيــري الداخليــة 

والدفاع ســيحالون الى احملاكم 
مبجرد هــدوء االوضاع بســبب 
املتظاهرين، في حن اشار  قمع 
الى ان قرارات مجلس النواب لم 
املتظاهرين  تتماش مع مطالب 
وال ميكن ان تســهم في اخماد 

الغضب الشعبي. 
تصريــح  الصاحليفــي  وقــال 
اجلديد  الصباح  اطلعت عليــه 
امــس، ان "رئيس الــوزراء عادل 
القائد  بصفتــه  املهــدي  عبد 
ووزيري  املسلحة  للقوات  العام 

الداخليــة ياســن الياســري 
الشــمري  جنــاح  والدفــاع 
ســيحالون الــى احملاكم مبجرد 
قمع  بســبب  االوضاع  هــدوء 
بان "جلنة  املتظاهرين"، مبينــاً 
النيابيــة  االنســان  حقــوق 

تســجل جميــع االنتهــاكات 
جتري  وســوف  املتظاهرين  ضد 
املتورطن  جميــع  محاســبة 
فيها مهما كانت مناصبهم او 

رتبهم العسكرية".
واوضــح عضــو جلنــة حقوق 

االنســان النيابيــة، ان "قرارات 
مجلس النواب التي اتخذها في 
اجللسات الســابقة لم تتماش 
مع مطالب املتظاهرين وال ميكن 
ان تســهم في اخماد الغضب 

الشعبي".

حقوق االنسان النيابية: رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع
سيحالون للمحاكم بسبب قمع المتظاهرين

محمد شياع السوداني:تقريـر
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اتفاق سياسي توقعه 12 كتلة وكيانا 
سياسيا يجنب البالد االنزالق الى 

الهاوية
ائتــاف الوطنية امس  ومن جانبه نفى 
الثاثــاء، توقيعه على اي ورقة اصاحية، 
فيما اكد انه يتدارس خيار االنسحاب من 
العملية السياسية بُرمتها بعد ان بقي 
االئتاف الكثر مــن عقد من الزمن يدعو 

الصاح العملية السياسية. 
واكــد االئتاف في بيــان تلقت الصباح 
“تقــدم بعدة  انه  اجلديد نســخة منه، 
انتخابات  اجراء  في مقدمتها  مقترحات 
مبكرة وســن قانون عــادل لانتخابات 
وتغيير مفوضيــة االنتخابات”، الفتاً الى 
ان “الورقــة التي مت تداولها عبر وســائل 
االعام حول اجتماع يوم امس ال تتناسب 
مع خطورة املرحلة وال متطلبات االصاح 
السياســي”.وحذر االئتاف من استمرار 
وانتهاج  الشــعبية  املطالب  تســويف 
“تبنى  انه  الى  والفساد.واشار  احملاصصة 
طروحــات االصاح ودعــوات املتظاهرين 
منذ ٢٠٠٥ اال ان احلكومات املتعاقبة لم 
تستجب لتلك املطالبات وهو ما ادى الى 

ما نحن عليه االن”.
وعلق النائب هوشــيار عبــد اهلل، امس 
الثاثاء، على اجتماع القادة السياسيني 
الذي عقد أول امس، فيما اشــار الى ان 
تلبي  أيــة إصاحات  االجتماع لم يقدم 

مطالب الشارع.
وقــال عبد اهلل في بيــان تلقت الصباح 
“القــوى  ان  منــه  نســخة  اجلديــد، 
السياسية التي اجتمعت أمس في منزل 
عمار احلكيم لــم ولن تقدم أية حلول أو 
اصاحات حقيقية تلبي مطالب الشارع 
الذي انتفض ضدها منذ أكثر من شــهر 
ونصف في بغــداد واحملافظات اجلنوبية”، 
الذي  اتفاقهــم  “بحســب  انــه  مبينا 
توصلوا اليــه لیس هناك حل للحكومة 
والبرملــان، و لیــس هناك موعــد إلجراء 
انتخابــات مبكرة، وباحملصلــة النهائية 
فإن اجتماعهـــم با جـــدوى ولـم يأِت 

بجديد”.
وافاد عبداهلل ان “معظم اجملتمعني اللیلة 
املاضية من القوی الشــیعیة والسنیة 
في  أساســیون  فاعلون  والكردية هــم 
العملیة السیاسیة بعد 2003، والشارع 
االن ينتفض ضدهم”، متســائا “هل من 
املعقول أنهم هم الذين یقدمون احللول؟! 
وهل ســيصبحون هم اخلصم واحلََكم؟ 
وأصا هل باســتطاعتهم تقدیم منوذج 
ناجح غیر النموذج الفاشل السابق، وإذا 
بإمكانهم ذلك فلماذا لم يقدموه حتى 

االن؟”.
واوضح عبــد اهلل ان “هذه األحزاب على 
يقني بأنها لن يكــون لها مكان في إدارة 

البلد في حال وجود اإلصاحات احلقيقية، 
ولذلك حتــاول ان جتهض هذه االنتفاضة 
التــي باتت تقلقها وتهــدد وجودها في 

سدة احلكم”.
وفي الســياق، علق اخلبير السياســي، 
منقــذ داغر، أمس الثاثــاء، عن اجتماع 
الكتل السياســية، أمس االثنني، بقوله 
انهم لــن يصبحوا احلل بعــد أن كانوا 

املشكلة.
وقال داغر إن “اجتماع القيادات املبَشــرة 
لوضــع خارطــة طريق واقتــراح احللول 
للخروج من األزمــة، لن يلَق أذاناً صاغية 

في ساحات التظاهر”.
وأوضح بالقول، “متــى يفهمون ان ثقة 
ومخرجات  وببرملانهــم  بهم  الشــعب 
اجتماعهــم مفقــودة”، مخاطباً لكتل 
بالقــول، “لن تصبحوا احلل بعد أن كنتم 

املشكلة”.

النزاهة تستقدم وزير الثقافة وكل 
أعضاء مجلس محافظة واسط

وبّينــت الهيئــة ، أّن أوامر االســتقدام 
التحقيق  الصادرة مــن قبل محكمــة 
اخملتصة تأتي على خليفة صرف كميات 
مــن الوقــود وصيانــة ســيارات تابعة 

للمجلس خافاً للقانون.
يُذكــر أن الهيئة كانت قد أعلنت مطلع 
الشــهر احلالي عن صــدور 60 أمر قبض 
واستقدام بحق نواب ومسؤولني محليني 

عن تهم فساد وهدر في املال العام.

املعموري: إلغاء امتيازات املسؤولني 
تشمل كل النصوص في القوانني 

اخلاصة التي متنحها”
الهيئات  ورؤســاء  بدرجتهم  ومن هــم 
املســتقلة والوكاء ومن هم بدرجتهم 
واملستشــارين ومــن هــم بدرجتهــم 
والدرجات اخلاصة واملــدراء العامني ومن 
هم بدرجتهم”.وتابع املعموري، إن “مقترح 
هذا القانون يأتي اســتناداً لقرار مجلس 
النواب في جلســته العاشــرة املعقدة 
فــي 28/10/201 9 واســتجابة ملطالب 
املتظاهرين املشــروعة من أبناء الشعب 
العراقــي”، مؤكــداً ان “كتلة ســائرون 
ستصوت على تشــريع هذا القانون من 
أجــل إلغاء الفــوارق بــني املوظفني في 
الدولة العراقية ولضمان حتقيق العدالة 

االجتماعية بني ابناء الشعب العراقي”.

عبد املهدي يتعهد بتنفيذ “الورقة 
االصالحية” وسائرون يعّدها “غير 

مجدية”
املشــاركني  “اغلب  أن  االســدي،  وبــني 
فــي االجتمــاع وقعوا علــى الورقة في 
مقدمتهــم حتالــف الفتــح وحتالــف 

النصــر وائتــاف دولــة القانــون وتيار 
احلكمة وحتالف القــوى الوطنية واحلزب 
الدميقراطي الكردستاني واالحتاد الوطني 
الوطني  العقــد  وقائمة  الكردســتاني 
وائتاف الوطنية وحتالف القرار العراقي”.

وعّد، مــا خرج عــن االجتمــاع “حزمة 
اصاحات يجب علــى احلكومة تنفيذها 
وزاري واســع يعتمد  اجراء تعديل  أولها 
الكفاءات الشــبابية بشــروط النزاهة 

واالستقالية”.
وكشــف االســدي عن “تخلــي الكتل 
الوزارية  الورقة عن استحقاقها  املوقعة 
وتخويــل رئيــس مجلس الــوزراء عادل 
عبد املهدي اختيار املرشــحني على وفق 

املوصفات املطلوبة”.
ولفت، إلى أن “االجتماع ركز على قانوني 
الضمان االجتماعــي والضمان الصحي 
واليــات تنفيذهما، والتأكيــد على اقرار 
الفســاد  املتعلقــة مبحاربة  القوانــني 

ومحاسبة املسؤولني عنه”.
وأورد االسدي، أن “املوضوع الذي اخذ حيزاً 
من االجتماع هو اقــرار قانون االنتخابات 
مبا يضمن صوت الناخب والغاء املفوضية 
احلاليــة وتعيــني بــدالء مــن القضاة 
االنتخابات  واخملتصني يعملون خال مدة 
وبهذا سوف يكون الطريق مفتوحاً امام 
املستقلني للصعود إلى مجلس النواب”.

ويسترسل النائب عن الفتح، أن “سقفاً 
زمنيــاً مت وضعه خال الورقــة وقدره 42 
يومــاً تنتهي مــع نهاية العــام احلالي 
للحكومــة ومجلس النواب لتنفيذ تلك 

االصاحات”.
واســتطرد أن “مجلس النواب اذا فشل 
فــي تنفيذ مهامــه ســتذهب القوى 
السياســية إلى االنتخابات املبكرة، اما 
فاخليار ســيكون  احلكومة  اذا فشــلت 

بإقالتها”.
وشدد على، أن “االتفاق حصل بالتنسيق 
مــع احلكومــة، حيــث مت اطــاع عبد 
املهدي علــى تفاصيل الورقة االصاحية 
وتعهد االلتــزام بها وتنفيذها وأن القوى 
يتعاونون معه على  السياسية ســوف 

الصعيد ذاته”.
وعن عــدم حضــور قائمة ســائرون، رد 
االســدي أن “الكتلة ابلغــت اجملتمعني 
بأنهم داعمون خملرجات االتفاق باعتبارها 
قوانني وحزم اصاحية تأتي تلبية ملطالب 

املتظاهرين”.
لكن النائب عن قائمة ســائرون ســام 
الشــمري، ذكر في بيــان صحفي تلقت 
“الصباح اجلديد” نســخة منه، أن “عدم 
الجتماع  ســائرون  كتحالف  حضورنــا 
أمس االول للكتل السياســية لقناعتنا 
الكاملة بعدم جدواه ونعده عودة للمربع 

األول بدون حلول”.

وأضاف الشــمري، أن “مــا حصل أمس 
االول محاولة من بعض كتل سياســية 
لتوحيد الفرقاء واجلهود ملواجهة املطالب 
املشــروعة للشــعب العراقي الذي لن 
يقبل ونحن معه اال باإلصاح الشــامل 

للعملية السياسية”.

رجوي تدعو لعقد اجتماع طارئ في 
مجلس األمن الدولي وغوتيريس حزين 

لالرواح التي ازهقت
يأتــي ذلك فيما نقــل تلفزيــون إيراني 
معــارض، عن موظف في مستشــفى 
رجائي شــهر، مقتل 40 متظاهراً وجرح 
املئــات فــي مدينتــي كرج وشــهريار 
اندالع  منــذ  طهــران  العاصمة  قــرب 
االحتجاجــات، منذ 5 أيــام، فيما قالت 
احلكومــة اإليرانية إن شــبكة اإلنترنت 
ستظل مقطوعة حتى التأكد من عدم 

إساءة استخدامها.
وأفادت مواقع محليــة بأنه مت حتى اآلن 
حرق 9 حــوزات دينيــة ومكاتب ملمثلي 
املرشد اإليراني في االحتجاجات في إيران، 
فيما قالت مصــادر محلية إن محتجني 
الدينية في األحواز،  باحلوزة  النار  أضرموا 
مع  واشتبكوا  خامنئي،  مندوب  ومكتب 

قوات الباسيج التي هاجمتهم.
وأفاد موقــع إلكتروني إيراني أن محافظ 
طهــران أعلن مقتل ضابــط في احلرس 

الثوري في احتجاجات “مارد”. 
أن شــرطة  أورد كذلك  اإليرانــي  املوقع 
مدينة ماهشهر قد أعلنت مقتل شرطي 
وإصابة اثنني في االحتجاجات، فيما نقل 
عن احلرس الثوري تهديده للمحتجني “برد 

ثوري وحاسم”.
وتوعد انصار املرشد علي خامنئي بإنزال 
قوات الباسيج لقمع االحتجاجات، وذلك 
بعدما اتســعت رقعة االحتجاجات في 

مختلف مدن الباد.
وقبــل ذلك، أفــادت مصــادر مبقتل 20 
إيرانيــاً و6 من ميليشــيات  متظاهــراً 

الباسيج في اشتباكات األحواز.
وأكدت وكالة “فــارس” مقتل عنصر من 
احلــرس الثوري واثنني من الباســيج في 

اشتباكات غرب طهران.
وأوردت وســائل اعام عدة، سقوط قتلى 
في اشــتباكات بــني املتظاهرين واألمن 
اإليرانــي في مدينــة الفاحيــة، فيما 
تدخلت قوات الباســيج ضد املتظاهرين 

في مفترق زند وسط مدينة شيراز.
التواصل  مواقع  على  ناشــطون  وتداول 
لقطــات فيديو تظهر محاصــرة قوات 
األمن ملظاهــرات ليلية في األحواز، فيما 

هتف احملتجون: ال نخاف، نحن معا.
يأتــي ذلــك فيمــا اســتمرت الوقفات 
االحتجاجيــة لإليرانيني فــي اخلارج، في 

عــدد مــن العواصــم األوروبيــة، دعماً 
للمتظاهرين في بلدهم.

مــن جانبها، دعــت زعيمــة املعارضة 
اإليرانية، مــرمي رجوي، األمم املتحدة لعقد 
اجتماع طارئ فــي مجلس األمن الدولي 

بشأن األحداث اجلارية في إيران.
رجــوي وصفت تقاعس اجملتمــع الدولي 
حيــال ما يجري في إيــران بغير املقبول، 
مشــيرة إلى أن عدد القتلــى وصل إلى 
أكثر من 200 شــخص وهو فــي ازدياد 
مستمر، كما أن عدد املعتقلني هو أكثر 

بكثير مما يعلنه احلرس الثوري.
اال أن تلــك األرقام لــم تؤكدها مصادر 
مســتقلة، فــي حني وثقــت منظمات 
حقوقية مقتــل 40 متظاهراً في كافة 

أنحاء الباد.
األمم  مكتب  باســم  متحدث  وكشــف 
املتحدة حلقوق اإلنسان عن تقارير تتحدث 
عــن عشــرات القتلى فــي احتجاجات 
تشهدها إيران منذ خمسة أيام، مشيراً 

إلى أن الوضع يدعو للقلق.
وحثت األمم املتحدة الســلطات اإليرانية 
التــي عمدت إلى  على إعــادة اإلنترنت 
قطعها لعزل الباد عن العالم اخلارجي، 
كما دعت إلى احترام حق املتظاهرين في 

حرية التعبير.
وأبدى مكتب األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 
قلقه من استخدام قوات األمن اإليرانية 
للذخيرة احلية، ومــن أنباء عن انتهاكات 

للقانون الدولي.
وشــهد اليوم الرابع مــن االحتجاجات، 
االثنــني، ســقوط عشــرات القتلى في 
صفــوف املتظاهرين، وكذلــك عدد من 
عناصر األمن واحلرس الثوري والباســيج. 
وأعلن محافظ طهــران أن االحتجاجات 
عمت 22 محافظة من أصل 31 محافظة 

إيرانية، أي %70 من مساحة الباد.
إلــى ذلــك، أعلن ناشــطون، نقــاً عن 
مصدر بــوزارة الداخلية اإليرانية، أن عدد 
قتلــى االحتجاجات، حتــى االثنني، بلغ 
حوالي 200 متظاهر و3000 جريح، إال أن 
املعلومات لم تؤكدها مصادر مستقلة. 

في الســياق، أفادت وكالة مهر اإليرانية، 
بتقدم 60 نائباً إيرانياً بطلب اســتجواب 
للرئيــس اإليراني، حســن روحاني، على 
خلفية االحتجاجات التي عمت عشرات 
املدن في إيران، وأســفرت عن سقوط 36 
1000 متظاهر خال  واعتقال نحو  قتياً 

يومني.
بعدم  روحاني  الرئيــس  النــواب  ويتهم 
الكفــاءة إلدارة البــاد، كمــا يتهمونه 

مبمارسة التفرقة.
بأنه  الرئيــس روحاني  النواب  اتهم  كما 

ينفذ سياسات اقتصادية مكررة.
من جهته، اعتبر الرئيس اإليراني، حسن 

روحانــي، خــال اجتماع جمللــس الوزراء 
بحســب بيان للرئاسة أن االحتجاج من 
حق الشــعب لكن “يجــب الفصل بني 
التظاهر والشغب”، وحذر قائا إنه يجب 
عدم السماح بزعزعة استقرار إيران، كما 
أصدر روحاني توجيهات بدفع مساعدات 

مالية للمتضررين من رفع البنزين.
وبرر روحاني الزيادة في أســعار احملروقات 
قائــا “لو لم نرفع ســعر البنزين لعادت 

إيران الستيراده خال عامني”.
وكان نواب في مجلس الشــورى اإليراني 
قــد حملــوا الرئيس روحانــي، في وقت 
التي  سابق، مســؤولية أعمال الشغب 
أســعار  زيادة  على  محتجــون  ارتكبها 
احملروقــات. ونقلت وكالة “مهــر” لألنباء 
عنهم دعوتهم احلكومة التخاذ اإلجراءات 
الازمة من أجل السيطرة واإلشراف على 

األسعار حتى ال يتضرر الشعب.
وطالبــوا خال االجتمــاع العلني جمللس 
السلع  أسعار  باإلشــراف على  الشورى 
البنزيــن، موجهني  أســعار  ارتفاع  بعد 
احتجاجهم لعدم اتخاذ آراء النواب بعني 

االعتبار بهذا اخلصوص

احلكومة ال تستطيع استعادة “هيبة 
الدولة” وإقالتها ال بد منها

ولفت البيان إلى أنــه “في مقدمة هذه 
القوانــني، قانون االنتخابــات الذي يعد 
البناء التحتي الذي تشــّيد عليه األبنية 
الفوقية من األحزاب السياسية وأوزانها 
الشــعبية ومن ثم البرملانية وما يترتب 
على ذلك من اســتحقاقات سياســية 
وغير سياســية. ويبدو ان االحزاب لدينا 
اكتســبت خبرة في هذا اجملال اكثر من 
اي مجال آخر وصــارت تتقن عملية ادارة 
املوضوع مبا يضمن مصاحلها في مختلف 
األحوال، وذلــك يتم بطرق قانونية ولكن 
بصياغــات مختلفة ال يشــخصها اال 
املتمرسون في هذا اجملال ومن هنا تشتد 
حاجــة احملتجني الى مفاوضــني و خبراء 
قانونيــني ميكنهم ترجيــح صياغة من 
الصياغات لضمــان حصول تغيير  هذه 
او إصــاح، وميكن أن يتحــول ذلك  الى 
مطلب يصر عليه املتظاهرون ويرفضون 
املســاومة عليــه، فنحن اآلن شــئنا ام 
أبينا حتولت الســاحات لدينا واحلشــود 
في مختلف محافظــات احلراك  الى ما 
يشــبه البرملــان الثاني الــذي قد يكون 
أصــدق متثيا لصــوت األمة مــن األول 
أي مجلس النــواب احلالــي، وطاملا كان 
ســلميون  ومتظاهرون  محتجون  هناك 
يعتصمون على مقربة من البرملان وتكاد 
اصواتهم تســمع داخله  ال يســتطيع 
البرملان احلالي مترير قوانني بدون االستماع 
اليهم واألخذ بنظر االعتبار ما يقدمونه 

من رؤى وافكار، فكونوا أيها الشباب على 
بينة من ذلك وال تنشغلوا بصغائر األمور 
تضحياتكم  فتذهب  عظائمها  وتتركوا 
العزيــزة والغالية دون ثمن ميكن ان يرقى 

الى مستواها ال سمح اهلل”.
القوانني املهمة  أن “من  وتابع السوداني، 
أيضــا وال بد العمل على إعادة صياغتها 
هي قانون املفوضية العليا لانتخابات او 
اي هيئة تتولى ادارة العملية االنتخابية 
واإلشراف عليها بغض النظر عن اسمها 
وعــدد أعضائها وغير ذلــك، و هذه هي 
األخرى علــى جانب كبير مــن األهمية 
إلجنــاز اي عملية انتخابيــة ذات معنى 
ومصداقية، ال قيمــة ألي انتخابات غير 
موثوقة وال وزن ألي اقتراع شــعبي مالم 
يكن بأيٍد امينة وغير منحازة؛ لذا عليكم 
ان تفتحوا عيونكم جيدا كي ال نســلم 
اصوات الشــعب وهي اثمن ما متلكه اي 

أمة إال بأيٍد امينة وكفوءة”.
وأشــار إلــى أنه “مــن حســن احلظ ان 
القانونني اآلن قيد املناقشــة في البرملان 
االول او قل في الغرفة االولى من البرملان 
) اي مجلس النواب ( وأنتم الغرفة الثانية 
التي ســتكون اكثر فاعلية وتأثيرا وهي 
الشعب  بصوت  تصدح  التي  ساحاتكم 

وتتحسس آالمه أكثر من غيرها”.
واردف أنه “بعد إصــاح هذين القانونني 
نكــون قد هيأنــا األدوات الازمة إلطاق 
انتخابات اصدق تعبيرا عن إرادة الشعب 
ولكــن البد من توفر حكومة قوية لديها 
قــوة مهابــة وارادة صادقة فــي اجراء 
انتخابــات نزيهة، ال مجــال لترك األمور 
والعصابات  املليشــيات  بيــد  ســائبة 
الطامحة بغطاء سياســي ملمارساتها 
أضافة الى ما لدى الكثير منهم من مال 
سياسي وفير من الفساد ميكن أن يُسخر 
كله لشراء الذمم وكسب أصوات الفقراء 
احملتاجــني للقمــة العيــش، وال مجال 
للتهاون امــام عمليات التزوير  والتهديد 
والتحشيد خارج إطار القانون التي زخرت 
بنتائج  فجاءت  السابقة  االنتخابات  بها 
عرجاء ال يطمئن لها احد وما نعيشــه 

اليوم هو احدى نتائجها”.
واختتــم الســوداني قائــا :”إن اقالــة 
احلكومــة كحلقــة اخيــرة فــي هذه 
السلسلة ستكون شيئا البد منه إلعادة 
الــى االنتخابــات وكل مظاهر  االعتبار 
الدولة  هيبــة  تدهــورت  لقد  الدولــة، 
وانهــارت معها هيبــة القانون ولم يعد 
بإمــكان احلكومة احلالية اســتعادتها، 
فابد من تشكيل حكومة جديدة يكون 
اكبــر همها اجــراء انتخابات ســليمة 
واعادة االعتبار الى القانون ومؤسســات 
الدولة خــال فترة زمنيــة محددة غير 

طويلة”.
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السليمانية - عباس كاريزي:

منحت احلكومة االحتادية اقليم كردستان 
فرصــة اخيرة لالتــزام بقانــون املوازنة 
وتســليم ما يقع على عاتقه من النفط 
الى احلكومة االحتادية وفقا لقانون املوازنة.
رفض  واكد مصــدر سياســي مطلــع 
الكشــف عن اسمه في تصريح للصباح 
اجلديــد، ان رئيس الوزراء عادل عبد املهدي 
قرر خال لقائه رئيــس االقليم نيجيرفان 
بارزانــي مؤخرا في بغــداد، اعطاء فرصة 
اخيــرة حلكومة االقليم الظهار حســن 

النية وااللتزام بقانون املوازنة.
واضاف املصدر، ان عبد املهدي اكد التزام 
حكومته مبنــح مرتبات موظفي حكومة 
االقليم لغاية نهايــة العام احلالي، وقبل 
اقرار قانــون موازنة العــام املقبل 2020، 
االقليم  امام حكومــة  اخيــرة  كفرصة 
للتوصل الــى اتفاق حــول ملف النفط 

والقضايا االخرى اخلافية.   
واضاف املصدر، ان عبد املهدي ابلغ رئيس 
االقليــم نيجيرفــان بارزانــي صراحة، ان 
الوقت ليس فــي صالح حكومة االقليم، 
واذا لم تبــادر لغاية نهاية العام احلالي اي 
قبل اقرار قانون املوازنة، بتســليم النفط 
الــى بغداد، فان حصــة االقليم لن تثبت 
كما هــي عليه في قانــون موازنة العام 

احلالي 2019. 
واضــاف، ان حصة االقليم لــن تدرج في 
ميزانية العام املقبــل، من دون ان يتوصل 
الطرفــان الى اتفاق حول الية لتســليم 

النفط الى احلكومة االحتادية.
وكان عضــو املكتب السياســي لاحتاد 
الوطني ســعدي بيرة، قد اعلن في مؤمتر 
صحفي عقده في اربيل امس الثاثاء، ان 
حكومتي االقليم واالحتادية شكلتا جلنتني 
فنية وامنيــة ملعاجلة ملســائل العالقة، 
مطالبــا احلكومة االحتادية بان تتعاون مع 
االقليم لكي يتمكن من تســليم النفط 
الى بغداد، مشــيرا اال ان هناك التزامات 
على عاتق حكومة االقليم اذا لم تساعد 
بغــداد على االيفاء بها، فــان االقليم لن 
تتمكن من تســليم احلصــة املقررة الى 

بغداد. 
الدميقراطي  احلــزب  ان  املصــدر،  واوضح 
الــذي يتحكم مبفاصل احلكــم باالقليم 
ابدى مرونة لتســليم النفط الى بغداد، 
شــريطة، ان تتكفل احلكومــة االحتادية 
بدفع مستحقات شركات النفط العاملة 
في االقليم، الفتا الى ان احلكومة االحتادية 

لم ترد على شروط االقليم حلد االن.   
من جانبه قال عضــو اللجنة املالية في 
مجلس النــواب جمال كوجــر، ان هناك 
تقدمــا وتطورا فــي العاقة بــني بغداد 
واربيل، وان قانون املوازنة الذي اعدته وزارة 
املالية ووافق عليه مجلس الوزراء بانتظار 

امرين اساســيني ملناقشــته في مجلس 
النــواب، االول ادراج مطالــب املتظاهرين 
والثاني توصل االقليم واحلكومة االحتادية 
الى اتفاق بخصوص حصــة االقليم من 

املوازنة.   

وكان رئيس الوزراء عــادل عبد املهدي قد 
طالب رئيس االقليم نيجيرفان بارزاني بان 
يكون للكرد موقفا موحــدا، اذا ما كانوا 
يريدون احلصول على حقوقهم في بغداد.

عبد املهدي طالب بارزاني تشــكيل جلنة 

من شتى القوى واالحزاب السياسية فور 
عودته الــى االقليم، لتزور بغداد للتباحث 
حول مطالب الكرد ودور حكومة االقليم 

في العراق.
الــى ذلك ذكــر موقع »پیســر پريس« ان 

الواليات املتحــدة االميركية دخلت على 
خط الوســاطة بني بغداد واربيل، وقدمت 
في احــدث تطور مقترح لتشــكيل وفد 
حزبي وحكومي مــن االقليم يقوم بزيارة 
بغــداد للتوصل الى اتفــاق على حلحلة 

القضايا واملشكات العالقة.  
واوضــح املوقــع، ان االميركيني متفقون 
علــى ان يتــرأس نيجيرفــان بارزاني هذا 
الوفد، متوقعا ان يتشــكل هذا الوفد في 
اقرب فرصة، ليزور بغداد للتباحث في الية 

معاجلة املسائل العالقة. 
يشــار الــى، ان مخاوف تدهــور العاقة 
بني بغــداد واربيــل نتيجة لعــدم التزام 
املوازنة خلفت  بقانــون  االقليم  حكومة 
قلقاً وتاثيرات سلبي على حركة االسواق 
والتعامــات التجاريــة فــي محافظات 
احزابه  اغلــب  يطالــب  الذي  االقليــم، 
ومكوناتــه ومواطنيــه بايفــاء االقليم 
بالتزاماتــه جتــاه احلكومــة االحتاديــة، 
وانهاء الفســاد الذي يغلف ملف النفط 

وتسليمه الى شركة سومو.  
وكان عضــو جلنــة الطاقة فــي مجلس 
النواب العراقي الدكتور غالب محمد، قد 
اعلن ان املافيات وتركيا يتحكمون بنفط 
االقليم، وانه اليوجد حل آخر امام حكومة 
االقتصادية  االزمــة  من  للخروج  االقليم 

سوى االتفاق مع احلكومة االحتادية.
واضــاف محمد فــي تصريــح للصباح 
اجلديــد، ان نفط االقليم اليــدار من قبل 

اشــخاص مســؤولني وان تركيا تتحكم 
به اضافــة الى بعض املافيــات املتنفذة 
فــي االقليم، وان االطراف املشــاركة في 
حكومة االقليم ضعيفة، التســتطيع ان 
الدميقراطي الخراج  احلــزب  تضغط على 

ملف النفط من الهيمنة احلزبية.
واوضــح محمــد، ان حكومــة االقليم 
بدأت باســتخراج النفط منذ عام 2002 
واســتخرجت منذ عام 2007 ولغاية عام 
2014 نحو 266 مليون برميل من النفط، 
وحتكموا بنفــط كركوك وباعته منذ عام  
2014 ولغايــة 2016، وان انتاجهــا مــن 
النفــط يبلغ االن قرابــة 500 الف برميل 
يوماً، من دون ان يكون لبرملان كردســتان 
او اجلهات الرقابية او احلكومة االحتادية اي 
اطاع على اية ارقام حلجم الواردات ونسب 

االنتاج والتصدير من حقول االقليم.
واكد ان عدم وجود الشــفافية في ملف 
نفط االقليم وانعدام االحصاءات واالرقام 
خلف مشــكلة كبيرة وهــو يقف عقبة 
امــام معاجلــة املشــكات العالقة بني 

االقليم وبغداد.
اشــار الى، ان قانون املوازنة للعام احلالي 
يضمن مرتبات موظفــي االقليم، اال انه 
ووفقا ملوقف حكومــة االقليم وتنصلها 
من االلتــزام بقانون املوازنة، فــان رواتب 
املوظفــني وحصــة االقليم ســتتعرض 
للخطر، اذا مــا لم تلتزم حكومة االقليم 

مبا يقع على عاتقها وفقا للقانون.

الحكومة االتحادية تمنح االقليم فرصة أخيرة
لتسليم النفط وااللتزام بقانون الموازنة

اميركا تدخل مجددًا على خط الوساطة ونّواب كرد يحذرون  

بالنظر للضروف االستثنائية والتعقيدات 
البالغة التي تشــهدها البــاد واهتداء 
برؤيــة املرجعيــة الدينيــة العليــا وما 
والواقع  الوطنيــة  تقتضيه املســؤولية 

العراقي املتفاقم.
فقد اجتمــع القادة السياســيون – من 
املــواالة واملعارضة- بدافــع احلفاظ على 
الدولة وتطوير النظام السياسي وحفظ 
شــرعية التظاهر الســلمي ودستوريته 
وحق املواطنني الكامل فــي ذلك واكدوا 
االصاحية  واحلركة  االحتجاجات  ان  على 
متثل حتوال مهمــا في العــراق ويجب ان 
تتكلــل بتحقيق اصاحــات جذرية في 
مكافحة الفســاد واخرى وزارية وخدمية 
واقتصادية وامنية وانتخابية ودســتورية 
تصحح مســارات عمل الدولة لتضعها 
في الســياقات الطبيعية كدولة خادمة 
وراعية وحامية ملصالح تصحح مسارات 
الســياقات  في  لتضعها  الدولــة  عمل 
الطبيعية كدولة خادمة وراعية وحامية 
ملصالــح الشــعب وبعــد املناقشــات 
املرحلــة  طبيعــة  فــي  التفصيليــة 
الى  االنــزالق  وخطورة  واســتحقاقاتها 
الفوضى والادولــة مت االنتهاء الى قرارات 

وتوصيات االتية:
1 - ان االولوية القصــوى هي حقن دماء 
واحلفاظ علــى حياة املواطنــني وحماية 
حقوقهم وجتنيبهم احلرب االهلية واخلراب 

والدمار الذي لن يستثني احدا .
2 - ان احلفاظ على بنية الدولة ونظامها 
السياســي الدميقراطية وترســيخ مبدأ 
التداول السلمي للســلطة عبر االليات 
الدستورية هي املثابة التي يلتقي عندها 

اجلميع وجتاوزها وانهيارها خط احمر.
3 - يتوجــب على رئيس مجلــس الوزراء 
واالجهزة االمنيــة واجلهات املعنية تعزيز 
االمن وحماية املمتلكات العامة واخلاصة 
من اجــل جتنيب البــاد هاويــة االنزالق 
الــى الفوضى واجملهــول والادولة وتعرب 
القوى السياســية عــن دعمها الكامل 
بهذا  واجباتها  اداء  فــي  لاجهزةاالمنية 

الصدد.
االجهزةاالمنيــة  علــى  يتوجــب   -  4
والقضائية فرز املندسني واخملربني واجملرمني 
ممــن شــوهوا التظاهــرات وحرفوها عن 
ســلميتها وحتديدهــم بشــكل صريح 

ومحاسبتهم عبر القانون والقضاء.
5 - يتوجــب على القائد العــام للقوات 

املســلحة واالجهــزة اخملتصــة حتديــد 
اجلهات املتورطة في اختطاف املتظاهرين 
املتورطني  الكتشــاف  اجلهد  ومواصلــة 
بالقنــص وقتل املتظاهرين واســتهداف 
وســائل االعام ابان انــدالع التظاهرات 
مطلــع شــهر تشــرين االول واالفصاح 
عنهــم للرأي العــام وتقدميهم للعدالة 
لينالــوا جزاءهــم جــراء اجلرائــم التي 

ارتكبوها.
6 - التزام مجلس النواب باالنعقاد الدائم 
وكذلك احلكومة الخذ دوريهما الكاملني 
في تشــريع وتنفيذ مطالــب املواطنني 
بوتيرة عاجلة وعالية ضمن سقوف زمنية 
وتوقيتات محددة غير قابلة للتســويف 
والتمديد ال تتجاوز  نهاية هذا العام اي ال 
تتجاوز )45( يوما وفي مقدمة ذلك حزمة 
االصاحــات التي عرضها الســيد رئيس 
مجلس الوزراء عشية التظاهرات اخلامس 
والعشــرين مــن تشــرين االول واطاع 

الشعب على ذلك اوال باول.
املقترحات وحسب االولويات

1 - تفعيــل احملكمــة القضائية املعنية 
بالنظــر فــي ملفــات الفســاد واحالة 
املتهمني بالفساد اليها فورا ومحاكمتهم 

ايا كانت مواقعهــم وانتماءاتهم بصورة 
علنية واصدار االحكام القضائية العادلة 
بحقهــم واســترجاع االمــوال املنهوبة 
منهــم وتلتــزم القوى السياســية في 
دعم قرارات احملكمة وعدم التغطية على 

الفاسدين اذا كانوا ممن ينتمون اليها .
2 - التــزام القوى السياســية باالبتعاد 
الكامــل عن التدخل في عمــل الوزارات 
ومؤسســات الدولة مطلقــا ملا في ذلك 
االنشــطة االقتصادية وكشف املتخلف 

عن ذلك ومحاسبته امام الشعب .
3 - تلتــزم القوى السياســية بتشــريع 
وتعديــل القوانــني االساســية لتطوير 
في  الشــعب  متطلبات  وحتقيق  النظام 

مجلس النواب وهي :-
أ - تعديل قانون االنتخابات بشــكل عادل 
لتوفير فرص متكافئة للفوز للمرشحني 
املستقلني بالتشاور مع بعثة االمم املتحدة
ب - تعديــل قانــون املفوضيــة العليــا 
املســتقلة لانتخابــات وانهــاء عمــل 
املفوضيــة احلالية وتشــكيل مفوضية 
بالتشاور  جديدة مســتقلة عن االحزاب 

مع بعثةاالمم املتحدة.
ج - تشــريع قانون الغاء كافة االمتيازات 

والدرجات  والرئاســات  املسؤولني  لكافة 
اخلاصــة والــوكاء واملــدراء وغيرهم مبا 

يحقق العادلة االجتماعية 
د - تشريع قانون احملكمة االحتادية 

هـ- تشريع قانون مجلس االحتاد
و- تشريع قانون مجلس االعمار

ز- تعديل قانون هيئة النزاهة 
ح - تشريع قانون من اين لك هذا

ط - تشــريع قانون يعتبر قرارات مجلس 
قيــادة الثــورة املنحل وقرارات ســلطة 
مجلس  قــرارات  لقوة  املؤقتــة  االئتاف 

الوزراء وليست بقوة القانون
ي- تشريع قانون مجلس الوزراء والوزارات 

ك- تشريع قانون النفط والغاز
4 - الــزام احلكومة بتنفيــذ ماوعدت به 
من خطوات خال مــدة التتجاوز 45 يوما 

ويشمل مايلي
أ- اجــراء تعديل وزاري واســع يركز على 
بعيدا عن  النزيهة  الشــبابية  الكفاءات 
احملاصصــة وتلتــزم الكتل السياســية 
بتخويل رئيــس مجلس الــوزراء باختيار 
البدالء على ان يتحمل املسؤولية بشكل 

كامل
اخلاصة  الدرجــة  تعيينات  ب-مراجعــة 

املقررة في املــدة االخيرة عبر جلان مهنية 
بعيدة عن احملاصصة السياسية

ت-تقدمي قانون الضمــان االجتماعي عن 
طريق تأســيس صندوق يضمن عدم بقاء 

عراقي حتت خط الفقر
ث-تقدمي قانون الضمان الصحي

ج-الترشــيد في االنفــاق احلكومي غير 
الضروري وخاصة في االيفادات واالمتيازات 

االخرى
ح-اســتبدال اكبر عدد ممكن من العمالة 

االجنبية غير الضرورية بطاقات عراقية
خ-فرض ســيطرة احلكومــة على جميع 
الرســوم  واســتحصال  احلدودية  املنافذ 
املستحقة للخزينة العامة وفق القانون.

االجبــاري  التقاعــد  ســن  د-خفــض 
واالختياري.

املنتج  بشــراء  احلكومية  اجلهات  ذ-الزام 
احمللي من القطاع اخلاص او العام العراقي 

في حال توفره.
والتظاهر  احلريات  ر-تقدمي قانون حمايــة 
واجلرميــة  االعــام  وحريــة  الســلمي 

االلكترونية الكماله في مجلس النواب.
5 - تلتــزم القــوى السياســية بتعديل 
الدســتور وتطويــر النظــام ومعاجلــة 

االشكاليات التي حددها الدستور نفسه.
ان القادة السياسيني يعبرون عن التزامهم 
الكامل بهذا اخلطــوات ومتابعتهم لها 
واذا ماتبني عجز مجلس النواب اواحلكومة 
عن اداء مهامها في تنفيذ املواد واخلطوات 
التوقيتات املشــار  انفــا ضمن  املذكورة 
اليها فانهم ملزمــون باملضي من خال 
كتلهم في مجلس النــواب الى اخليارات 
الدستورية البديلة عبر سحب الثقة عن 

احلكومة او انتخابات مبكرة 
املوقعون

بغداد 2019/11/18
حتالف الفتح
حتالف النصر

حتالف دولة القانون
حتالف القوى الوطنية

احلزب الدميقراطي الكردستاني
االحتاد الوطني الكردستاني

تيار احلكمة الوطني
ائتاف الوطنية

جبهة االنقاذ والتنمية
كتلة العطاء الوطني
كتلة العقد الوطني

اجلبهة التركمانية

نص الوثيقة التي وقعتها الكتل السياسية االثنين 2019/11/17



3محليات

بغداد - الصباح الجديد :

اعلــن وزيــر التجــارة الدكتور 
محمد هاشم العاني، مجموعة 
مــن القرارات لدعــم الفالحني 
املوســم  واجنــاح  واملزارعــني 
التسويقي حملصول الشلب الذي 
انطلق في العاشــر من الشهر 
اجلاري في عــدة محافظات. في 
عن  الزراعة،  وزارة  أعلنــت  حني 
البدء بتصدير الشعير إلى خارج 
االكتفاء  حتقيــق  بعــد  البالد  
الذاتي، مبينة أن انتاج محصول 
الشعير لهذا العام بلغ اكثر من 

نصف انتاج العام املاضي.
وذكــرت الوزارة في بيــان نقله 
للــوزارة،  الرســمي  الناطــق 
ان”اللجنــة العليــا املشــرفة 
على تســويق محصول الشلب 
عقــدت اجتماعهــا برئاســة 
الدكتور محمد هاشــم العاني 
وزيــر التجارة وبحضــور رئيس 
اجلمعيــات الفالحية في العراق 
ونائب محافظ النجف وناقشت 
عــدة مواضيــع ابرزهــا ايجاد 
وسائل دعم للفالحني واملزارعني 
مــن خــالل تغييــر عــدد من 
اخلطة  التي تضمنتها  الفقرات 
التســويقية للموسم الزراعي 
احلالي وتخفيض سعر االكياس 
التي يتحملها الفالحون بنسبة 
النصف والتــي كانت معتمدة 
الســابقة، كذلك  املواسم  في 
ســايلو  ادراج  على  املصادقــة 
الصويرة ضمن خطة تســويق 
محصول الشلب ليكون موقعاً 
لتســلم احملصول خالل املوسم 

احلالي”.
واكــد الوزيــر العانــي خــالل 
االجتمــاع، على”ضــرورة ايجاد 
وسائل دعم للفالحني واملزارعني 
تتناســب مع اجلهــود الكبيرة 
التي تبذل من اجل اجناح املوسم 

الكميات  وزيــادة  التســويقي 
املســوقة التي ستصل مرحلة 
الضعف عن العام املاضي وهذا 
يتطلب اعادة النظر بالعديد من 
اخلطة  التي تضمنتها  الفقرات 
منها  واملتعلــق  التســويقية 
احلويزاوي  احلمراء  احلبوب  بقبول 
لغايــة 8 %  مــن دون خصم في 
حني تقبــل بخصم 1 % لكل 1 %  

زيادة ولغاية 12 % ”.
العليــا  أن”اللجنــة  واضــاف، 
صادقت ايضا على الغاء الفقرة 
العامة  الضوابط  من  )خامسا( 
 2019 لعام  التسويق  في خطة 
وضع  عدم  مبوجبهــا  كان  التي 

اكيــاس معبــأة باحلاصل على 
طاقة السيارة املسوقة للشلب 
الفل لغرض زيادة احلمولة وكان 

يرفض تسلمها “.
واشــار الى، ان”اللجنة اطلعت 
على تقرير قســم الســيطرة 
النوعيــة فــي فــرع النجــف 
املوافقة  واملتضمــن  االشــرف 
اخملتبر  فاحصــي  الــزام  علــى 
بتحديد نســبة احلبوب احلمراء 
وحســب ماجاء فــي املواصفة 
حملصول  املعتمدة  التســويقية 
اخملتبر  فاحص  والتزام  الشــلب 
باحلد االعلى املســموح لنسبة 
احلبوب احلمراء غيــر )احلويزاوي(

وهي 25 %  في االمنوذج بعد جرش 
عينة التحليل”.

وكان نائب محافظ النجف، قد 
دعا الى”امكانيــة قيام اللجنة 
العليا املشــرفة على تســويق 
اتخاذ قرارات تخدم  الى  الشلب 
املزارعــني والفالحــني من خالل 
رؤية جديــدة تتفق مع الظروف 
التي يشــهدها العراق واجلهود 
التي بذلــت من الفالحني لزيادة 

الكميات املسوقة هذا املوسم.
مــن جانــب  اخر أعلنــت وزارة 
الزراعــة، عــن البــدء بتصدير 
الشــعير إلى خارج العراق بعد 
حتقيق االكتفــاء الذاتي، مبينة 

أن انتاج محصول الشعير لهذا 
انتاج  اكثر من نصف  بلغ  العام 

العام املاضي.
وقال املتحدث باسم وزارة الزراعة 
حميد النايف في تصريح له إن 
“اخلطة الزراعية للعام احلالي مت 
فيها توســيع زراعة محصولي 
لتوفر  نظراً  والشــعير  احلنطة 
انتاجنا حملصول  بلــغ  وقد  املياه 
الشــعير بحدود مليون طن في 
حني كان انتاج العام املاضي 27 

ألف طن”.
واضاف النايف، أن “حاجة العراق 
يقدر  الشــعير  محصــول  من 
وبالتالي  بنصــف مليون طــن 

مت حتقيــق االكتفــاء ذاتيــاً من 
هــذا احملصول”، مشــيراً إلى ان 
مت  الفائض  املليــون  “النصــف 

عرضه للتصدير”.
احلنطة  “محصــول  ان  واوضح 
اكثر من  قد حقــق  أيضــاً  هو 
مــا حتتاجه البــالد من احملصول 
واملتوقــع ان يكــون العراق في 
العــام املقبــل مصــدراً لهذا 
احملصــول”,  مبينـــاً ان “الوزارة 
قد وفــرت مئات املالييـــن من 
الدوالرات للخزينة االحتاديـة من 
الزراعيـــة  اخلطة  تنفيذ  خالل 
انتاجه مـن  ودعم الفالح لزيادة 

احملاصيل االستراتيجيـة”.

وزير التجارة : اتخذنا مجموعة قرارات لدعم الفالحين 
والمزارعين وإنجاح الموسم التسويقي

استرداد أكثر من )149( مليون دينار من المتجاوزين على اعانة الحماية االجتماعية

50بالمائة منهم يتركزون في محافظتي االنبار ونينوى

تصدير الشعير بعد تحقيق االكتفاء الذاتي

أعلنت وزارة 
الزراعة، عن البدء 

بتصدير الشعير إلى 
خارج البالد  بعد 
تحقيق االكتفاء 
الذاتي، مبينة أن 

انتاج محصول 
الشعير لهذا 

العام بلغ اكثر من 
نصف انتاج العام 

الماضي.
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تقرير اممي : 4.1 مليون نازح مازالوا
 بحاجة للمساعدات االنسانية في العراق

كيا تطلق “بيجاس 2020”: شبابية واقتصادية

استئناف النقل عبر 
القطارات بين بغداد 

والفلوجة

وزير الصحة والبيئة يترأس اجتماعًا 
موسعًا مع القطاع الخاص .. ويؤكد 

دعمه للصناعة الوطنية لألدوية

 متابعة -  الصباح الجديد :
أفاد تقرير اممي، أن من بني 6 ماليني 
شــخص نزحــوا خــالل الصراع 
ضــد داعش بني اعــوام 2014 الى 
2017 فان هنــاك 4.1 مليون  عام 
شــخص بحاجة الى شــكل من 
االنسانية في  املساعدات  اشكال 

العراق.
مكتب  اعده  الــذي  التقرير  وذكر 
تنســيق الشؤون االنســانية في 
االمم املتحدة : أن ” 50 باملائة منهم 
يتركــزون في محافظتــي االنبار 
ونينــوى من بني احملتاجني بشــدة 
فيمــا مايزال1.5 مليون شــخص 
باملائة منهم   70 داخلــني  نازحني 
نزحوا منذ اكثر من ثالث سنوات “.

واضاف أن “ نحو514 الف شخص 
عادوا من النــزوح عبر 286 موقًعا 
مناطق  في  ثماني محافظات  في 
باملائة   23 شديدة اخلطورة وهناك 

الــى بحاجة مســاعدات  منهم 
انسانية ملحة في املوصل وتلعفر 

في نينوى والفلوجة في األنبار”.
وتابــع أن ” النازحني تعرضوا داخل 
إلى  والعائدين  وخــارج اخمليمــات 

انهيار جزئي أو كامل ملســتويات 
إلى  الوصول  وتعطيل  املعيشــة 
 ، األساســية  واخلدمات  الســلع 
واســتنفاد قدراتهم على التأقلم 
االحتياجات  زالــت  وما   ، واللجوء 

األكثر حدة موجودة في احملافظات 
التــي شــهدت صراعاً مباشــراً 
وكركوك  ونينــوى  األنبــار  مثل   ،
وصــالح الدين ، وفــي احملافظات 
التي اســتقبلت أعداداً كبيرة من 
النازحــني ، مثل مدينــة دهوك”. 
واشــار التقرير الى أن “ الوضع في 
العراق غير مستقر بسبب اخملاوف 
اإلنســانية الواســعة النطــاق. 
التي  الصراعــات  ســنوات مــن 
اقتلعت املاليني من الناس ، وتآكل 
التماســك االجتماعي ، وتعطلت 
الوصول إلى اخلدمات األساســية 
إلى  وأدت  العيش  ، ودمرت ســبل 
زيادة مخاطــر احلماية. مع ضعف 
احلكم املركزي والتقدم احملدود نحو 
االنتعاش والتنمية ، أصبح الوضع 
طويالً وما يــزال ماليني الناس في 
إلى  العــراق بحاجة  أنحاء  جميع 

املساعدة اإلنسانية”.

بغداد - الصباح الجديد :
كيــا  شــركة  اطلقــت 
للسيارات، فئة جديدة باسم 
اجلديدة   ”2020 بيجاس  “كيا 
مبواصفات شــبابية  كليــا، 
بتقنيات  ومــزودة  اقتصادية 

عالية في اإلضاءة واألمان.
بيان  فــي  الشــركة  وقالت 
في  “اطلقت  إنهــا  صحفي 
ســبتمبر 2019، سيارة كيا 
وهي  اجلديدة،   2020 بيجاس 
من الفئة املتوسطة وتنافس 
ســيارات كثيــرة فــي هذه 

الفئة”.
وتابعــت ان “الســيارة تعد 
واحدة من مركبات ســيدان 
ذات األبــواب األربعة بحجم 
صغيــر”، مبينــة ان “هــذه 
ثمنها،  برخــص  متتاز  الفئة 
الى كونها اقتصادية  اضافة 

وعملية”.
وفيمــا يخــص مواصفاتها 
“تصميمهــا  ان  بينــت 
بســيط مع مالممح شبابية 

وخطوط انسيابية، ويشترك 
اجليل  مــالح  مع  تصميمها 

احلالي من سيارات كيا”.
ولفتــت الــى ان “الســيارة 
أنيقــة  مبصابيــح  تتمتــع 
تعمل بتقنيــة LED، ومزودة 

بعدســات داخليــة لضمان 
القيادة،  اثنــاء  واضحة  رؤية 
أنف  شــبكة  الى  باالضافة 
النمر، التي طرحت في اجليل 
تأتي  حيث  كيــا،  من  احلالي 
باللون  مغــزول  بتصميــم 

االســود ومحاطــة بالكروم 
إلى  وأشــارت  االطراف”.  في 
ان “النســخة القياسية من 
الســيارة تأتي مبحــرك 1.5 
 132 95 حصــان  لتر وقــوة 
نيوتن متر في عــزم الدوران، 
ويتصل احملــرك بناقل حركة 
اوتوماتيكــي مكــون من 4 
الدفع  شــركات، وخاصيــة 
األمامــي”، موضحة ان “أهم 
اقتصادية في  انها  ما مييزها 
اســتهالك الوقود، إذ تقطع 
17.8 كــم لكل لتر واحد من 

الوقود”.
وبشأن نظام االمان، اوضحت 
ان “الســيارة مزودة بالعديد 

من أنظمة االمان، 
اهمها وســائد هوائية عدد 
ونظام  والراكب  للســائق   2
 ،ABS مكابح مانــع لالنزالق
تشــغيل  منع  خاصــة  مع 
احملرك فــي حال عــدم توفر 
املفتاح االصلي، حلمايتها من 

السرقة”.

بغداد - الصباح الجديد :
اعلنت وزارة النقل،عن اســتئناف نقل املســافرين عبر 

القطارات من بغداد الى الفلوجة وبالعكس.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت » الصباح اجلديد » نسخة 
منه انه » مت اســتئناف تســيير رحالت القطارات عبر 
القطارات الصاعدة والنازلة لنقل املسافرين من بغداد 
الى الفلوجة وبالعكس ابتداء من اول ، بعد انقطاع دام 

اكثر من 27 يوماً«.
وأضافت أنه » نزوالً عند رغبة اهالي الفلوجة واقبالهم 
املتزايــد على خــط ســكك )فلوجة-بغــداد( قامت 
الشركة العامة لسكك احلديد العراقية/ قسم النقل 
والتشــغيل بالتنســيق مع منطقتي بغداد الوسطى 
والفلوجــة بتهيئــة جميــع املســتلزمات واخلدمات 
للمسافرين للمباشــرة بنقل عبر هذا اخلط«، مشيرة 
الى أن »هذا القطار يكتســب جانــب اخلدمات للنقل 
الســريع والراحة واألمان حيث هنــاك رغبة ملحة من 

املواطنني بالسفر على منت هذا القطار«.

بغداد - الصباح الجديد :
ترأس وزير الصحــة والبيئة الدكتــور جعفر صادق 
عالوي اجتماعاً موســع مع ممثلــي القطاع اخلاص 
والصناعــة الوطنية فــي العراق في قاعــة الوزارة 
الــوزارة االداري والفنــي والدكتور  وبحضور وكيلي 
حمودي عباس حميد مستشــار الصناعة في هيئة 
املستشــارين في رئاســة مجلس الوزراء ومدير عام 
الشــركة العامة لتســويق االدوية واملســتلزمات 
الطبية ومدير معمل سامراء الصيدالني عبد احلميد 
السامرائي ومعاون ومدراء أقسام دائرة االمور الفنية 
واملتحدث الرســمي لوزارة الصحة والبيئة الدكتور 
سيف البدر واخملتصني في الوزارة. ومت خالل االجتماع 
مناقشــة وطرح اهم املعوقات التي تواجه القطاع 
اخلاص والصناعة الوطنية في ســبيل تذليلها خللق 

فرص عمل للشباب العراقي.
واكد الوزير على دعمه للقطاع اخلاص وتشــجيعه 
خالل املرحلــة احلاليــة واملقبلة لدعــم الصناعة 
الوطنية وتســهيل مهام القطاع اخلــاص لتطوير 
الصناعة الدوائية في العراق ،مبيناً ان ســنة ٢٠٢٠ 
هي ســنة للصناعــة الدوائية والطمــوح ان تاخذ 
الصناعــة الوطنيــة مكانها الصحيــح في نهاية 
هذا العام. كما اشــار ان وزارة الصحة شكلت جلان 
بالتعــاون مع اجلهات االمنيــة واجلهات ذات العالقة 
لزيادة الرقابة على االدوية غير املرخصة وبصورة غير 
شــرعية ومن دون اجازة رســمية من وزارة الصحة 

كونها متس االمن الصحي للبلد.

Wed.20 Nov. 2019 issue )4295(

بغداد - الصباح الجديد :

والشــؤون  العمــل  وزارة  أعلنــت 
االجتماعية استرداد أكثر من )149( 
مليون دينــار مــن املتجاوزين على 
اعانــة احلمايــة االجتماعية خالل 

شهرتشرين األول املنصرم. 
وقالــت مديرعام صنــدوق احلماية 
العمــل  وزارة  فــي  االجتماعيــة 
الدكتــورة كوثر إبراهيــم فاضل : 
ان املبالــغ التي اســتردتها الوزارة 
مت تســديدها  نقداً أو أقساطاً من 
ومتقاعدين  )موظفــني  املتجاوزين 
وفئــات أخرى(، مؤكــدة ان مجلس 
الوزراء كان قد مدد مدة تقســيط 
اســترداد االموال إلى عشر سنوات 
بعد أن كانت مدة التسديد التتجاوز 

اخلمس سنوات. 
يذكــران اســتعادة األمــوال مــن 
املتجاوزيــن علــى اعانــة احلماية 
االجتماعيــة تتــم باالعتماد على 
قانون حتصيل الديون احلكومية رقم 

)56( لسنة 1977.
فــي حني أعلنــت مدير عــام دائرة 
الصنــدوق فــي هيئــة احلمايــة 
الدكتورة  العمل  بوزارة  االجتماعية 
إيقــاف  فاضــل  إبراهيــم  كوثــر 
االستقطاعات املالية لـ )185( أسرة 
من املتجاوزين علــى اعانة احلماية 
االجتماعية من ذوي الشهداء تنفيذاً 
لقرار مجلس الوزراء رقم 112 لسنة 
العمل  وزير  أن  الى  2019, مشــيرة 
الدكتور باســم عبد الزمان بصدد 
املوافقــات األصولية  اســتحصال 
لشــمول فئات أخرى من املتجاوزين 
باالعفاء من االســتقطاعات املالية 
من ذوي شهداء العمليات اإلرهابية.
 واضافت ان دائــرة الصندوق اجنزت 
تدقيــق )756( اظبارة خالل شــهر 
تشــرين االول املنصرم، منوهة الى 
 )380( بواقــع  توزعت  االظابيــر  ان 
لفئة  و)340(  الرجــال  لفئة  اظبارة 
النساء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء 
املدة  بتقسيط  القاضي   )431( رقم 
الى )120( شــهراً بعدما كانت )60( 
شهرا، وتنوعت بني منح براءة الذمة 

املترتبة  املبالــغ  ســددوا  ملواطنني 
واخرون مت تقســيط  بذمتهم نقداً 
مبالغ الديــن مراعاة لعدم قدرتهم 

على التسديد املباشر.
من جهة اخرى منح قســم صرف 
الرواتب التقاعدية في دائرة التقاعد 
التابعة لوزارة  والضمان االجتماعي 
العمل والشــؤون االجتماعية )16( 
الســن  بلغوا  ملعامالت عمال  قيداً 
القانونية للتقاعد واصدر )19( هوية 
تقاعدية الخريــن للمدة من )3 الى 

11-7 لعام 2019(.
 وقالــت معــاون مدير عــام دائرة 
التقاعــد والضمــان االجتماعــي 
للعمال جنلة عيسى : ان قسم صرف 
الرواتب اجنز حتديث معلومات )429( 
اووكالة  راتب  نقل  تشمل  استمارة 
اووصاية اوتغيير درجة العجز واجاب 
عن )52( استفســاراً يخص العمل، 
فضالً عن احالة العمال املضمونني 
الى  اجلزئي  العجــز  املتقاعدين عن 
نســبة  لتحديد  الطبية  اللجــان 
القســم سلم  ان  العجز مضيفة 
رواتب تقاعديــة لبغداد واحملافظات 

الــى االدارة العامة ملصرف الرافدين 
واجنز )720( اضبارة تتضمن احتساب 

راتب او تأييد دراسة او قطع حصة.
في الوقت ذاتة اصدر املركز الوطني 
للصحة والسالمة املهنية في وزارة 
العمل والشؤون االجتماعية دراسة 
لتسجيل إصابات العمل في العراق 

للعام 2018. 
وافــاد  مدير عــام املركــز الوطني 
للصحة والسالمة املهنية الدكتور 
ناضر محمود الشــمري : ان الهدف 
من الدراسة هو العداد قاعدة بيانات 
وطنية عن إصابــات العمل لغرض 
تزويــد اخلطــط الوطنيــة  وتعزيز 
العاملني للحد  الوقائي لدى  الوعي 
من تعرضهــم لالصابات في مواقع 

العمل .
 واوضح ان : أهمية هذه الدراســة 
املركز  تأتي ضمن حتديث اطار عمل 
الــذي أصبــح يرتكز علــى تقدمي 
االستشــارات ورســم السياسات 
واعداد البحوث والدراسات للنهوض 
املهنية  والســالمة  الصحة  بواقع 

وتوفير بيئة عمل آمنة وسليمة.

تقرير

العمل تعفي )185( أسرة متجاوزة على راتب اعانة الحماية االجتماعية من االستقطاعات المالية
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
دعا الرئيس املصري، عبد الفتاح السيسي، اجملتمع الدولي 
إلى مســاعدة القارة اإلفريقية في محاربة الفقر، مؤكدا 
أن القارة أصبحت واحدة من أســرع املناطق منوا وأكثرها 

جذبا لالستثمار األجنبي.
وقــال الرئيس السيســي، امــس الثالثــاء، على هامش 
اجتماعــات مبادرة قمــة مجموعة العشــرين وإفريقيا 
في برلني: »هذا االجتماع يعــزز التعاون بني أملانيا والقارة 

اإلفريقية على نحو غير مسبوق«.
وأضــاف: »نســعى للتعاون مــن خالل حتقيــق املنفعة 
املتبادلــة، خاصة فــي ظل تزايد خطــر احلمائية«، وتابع: 
»مشــاريع الربط اإلقليمي في القارة ستساعد في زيادة 

النمو العاملي«.
ووصــل الرئيــس املصري مســاء أمس االثنــني إلى مقر 
الرئاســة األملانية، وعقد جلســة مباحثــات مع نظيره 
األملاني، فرانك فالتر شــتاينماير، حول تطوير وتعزيز أطر 

التعاون بني البلدين.
كما شــارك السيســي في اللقاء الذي جمع شتاينماير 
برؤســاء دول وحكومــات البلــدان املشــاركة في قمة 

مجموعة العشرين وإفريقيا، ومن ثم في عشاء العمل.
ومن املقرر أن يجري السيســي مباحثات مع املستشارة 
األملانية أنغيال ميــركل، اليوم األربعاء، فــي ختام زيارته 

احلالية ألملانيا.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
قالت وكالة األناضــول التركية الرســمية لألنباء امس 
الثالثــاء إن تركيا أمــرت باعتقال 133 مــن أفراد اجليش 
لالشــتباه في صالتهم بشــبكة فتــح اهلل كولن التي 

تتهمها أنقرة بتدبير محاولة انقالب في عام 2016.
وأضافت الوكالة أنه يجري البحث عن املشــتبه بهم في 
إطار عملية تركزت في إقليم أزمير الســاحلي في غرب 

البالد وأضافت أن 82 منهم ما زالوا باخلدمة.
وتتهم أنقرة كولــن، رجل الدين املقيم في بنســلفانيا 
بالواليات املتحدة منذ عام 1999، بتدبير محاولة االنقالب 
الفاشــلة يوم 15 يوليو متوز عــام 2016. وينفي كولن أي 

صلة له باألمر.
وســجنت تركيــا أكثر مــن 77 ألف شــخص إلى حني 
محاكمتهم وأقالــت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا 
من موظفــي احلكومة وغيرهم في إطــار حملة تطهير 
مستمرة منذ محاولة االنقالب. وال تزال االعتقاالت جارية 

على نطاق واسع.
وانتقد حلفاء غربيون لتركيا ومنظمات حقوقية احلملة 
املوســعة قائلني إن الرئيس رجب طيب أردوغان اســتغل 

محاولة االنقالب كذريعة لسحق معارضيه.
ودافعت أنقــرة عن اإلجراءات قائلة إنهــا رد ضروري على 
اخلطر األمني الكبير الذي تواجهه البالد وتوعدت بالقضاء 

على شبكة كولن.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
باحتمالني  البولندية   »Mysl Polska« خرجت صحيفــة
لنشــوب حرب بني الدولتني النوويتــني الواليات املتحدة 

وروسيا.
ورأت الصحيفة أن أولهما ميكن أن ينطوي على قيام اجليش 
األمريكي بشن هجوم واسع على روسيا باستخدام كافة 

الوسائل املتاحة، مبا في ذلك األسلحة النووية.
واســتدرك كاتب املقال املنشــور في الصحيفة، أنتوني 
كونيوشيفســكي، قائال إن مثل هذا الهجوم االفتراضي 
ينطوي على مخاطر، وذلــك ألن الكرملني قد يتمكن من 
االحتفاظ بالقــدرة على »توجيه ضربــة جوابية مدمرة 

مماثلة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
الدائم  الفلسطيني  املندوب  بعث 
منصور،  ريــاض  املتحدة،  األم  لدى 
ثالث رســائل لألمم املتحدة تتضمن 
موقف فلسطني الذي يدين ويرفض 
القانوني  »غيــر  األمريكي  اإلعالن 

بشأن االستيطان اإلسرائيلي«.
الفلسطينية  »وفا«  وكالة  وذكرت 
ثالث رســائل  بعــث  أن منصــور 
متطابقــة لكل مــن األمني العام 
لألمم املتحــدة، أنطونيو غوتيريش، 
ورئيــس مجلــس األمــن، ورئيس 
أعــرب عن فيها  العامة،  اجلمعية 
عن موقف دولة فلسطني الرافض 
لتصريحات وزير اخلارجية األمريكي، 
مايك بومبيو، بشــأن »االستيطان 
اإلسرائيلي غير الشرعي في األرض 

فيها  مبــا  احملتلة،  الفلســطينية 
القدس الشرقية«.

الفلســطيني في  املنــدوب  وقال 
أن  الثالثــاء،  امس  بيان صحفــي، 
األمن ســيعقد جلســة  مجلس 

يوم األربعــاء املقبل، حول القضية 
الفلســطينية، مشــيرا إلــى أن 
املوقف األمريكــي املنافي للقانون 
والشرعية الدولية، سيكون محور 

النقاش في هذا االجتماع.
الفلسطيني  املندوب  بدأ  ذلك  إلى 
املشاورات مع أعضاء  سلسلة من 
مجلــس األمــن بــدءا بالعضــو 
العربي في اجمللــس، دولة الكويت، 
حلشــد املواقف الدولية في اجمللس 

للتصدي لإلعالن األمريكي.
جتدر اإلشــارة إلى أن  وزير اخلارجية 
األمريكي مايك بومبيو أعلن أمس 
األول االثنــني، أن »الواليات املتحدة 
املســتوطنات  أن  تعتبر  تعــد  لم 
اإلســرائيلية بالضفــة العربيــة 

مخالفة للقانون الدولي«.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
ذكرت وسائل إعالم سورية سماع 
دوي انفجارات قرب مطار دمشــق 
الدولي دون أن حتدد مصادرها. في 
حني أعلن اجليش اإلسرائيلي على 
الفوري  للتراسل  واتساب  تطبيق 
عــن اعتراضــه ألربعــة صواريخ 
أطلقت من سوريا باجتاه إسرائيل، 
هــذه  مــن  أي  تصيــب  أن  دون 

الصواريخ أهداف في إسرائيل.
وأعلــن اجليش اإلســرائيلي امس 
الثالثاء أنه اعترض أربعة صواريخ 
أطلقت من ســوريا اجملاورة بينما 
السورية  اإلعالم  وســائل  حتدثت 
الرســمية عــن »دوي انفجارات« 

سمع بالقرب من مطار دمشق.
وفي دمشق، حتدثت وسائل اإلعالم 

احلكومية في وقت مبكر من امس 
انفجارات سمع  »دوي  عن  الثالثاء 
فــي املطار«، بــدون أن تضيف أي 

تفاصيل. 
وذكر اجليش اإلسرائيلي في رسالة 
»بعدما  واتســاب  تطبيــق  على 
أطلقت صفــارات اإلنذار في قرى 
إســرائيلية في اجلــوالن اعترض 
النظام الدفاعي اجلوي اإلسرائيلي 
أربعة صواريخ أطلقت من سوريا 
باجتــاه األراضــي اإلســرائيلية«، 
مؤكــدا أنــه »لم يصــب أي من 

الصواريخ هدفا في إسرائيل«.
وشــنت إســرائيل مئات الغارات 
في ســوريا منذ بدء النزاع هناك 
عــام 2011 معظمها ضد أهداف 
إيرانية وأخــرى حلزب اهلل اللبناني 

الذي يدعم الرئيس بشــار األسد، 
على حد قولها.

1967 جزءا  إســرائيل منذ  وحتتل 
من اجلوالن قامت بضمه في 1981 
بها اجملتمع  في خطوة لم يعترف 
الدولي. واعترف الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب بســيادة إســرائيل 
على اجلوالن حيث يعيش  18ألف 
سوري مع نحو 20 ألف مستوطن 
يهودي. وكان اجليش اإلســرائيلي 
 450 أن نحو  املاضي  ذكر األسبوع 
إســرائيل  باجتاه  أطلقت  صاروخا 
من قطــاع غزة في أعقاب عملية 
عسكرية إســرائيلية ضد قيادي 
لكن  اإلسالمي.  اجلهاد  في حركة 
لــم يتم إطــالق أي صــاروخ من 

سوريا.

السيسي يدعو المجتمع 
الدولي من برلين لمساعدة 

القارة اإلفريقية

تركيا تأمر باعتقال 133 
من أفراد الجيش لالشتباه 

بصلتهم بغولن

صحيفة بولندية تحتمل 
اندالع حرب بين الواليات 

المتحدة وروسيا

ثالث رسائل فلسطينية لألمم المتحدة بعد 
تصريحات بومبيو حول المستوطنات

انفجارات قرب مطار دمشق وإسرائيل 
تعترض صواريخ أطلقت من سوريا

متابعة ـ الصباح الجديد :

جنح الدرع البشــري الذي أقامه 
املتظاهرون في لبنان مبنع انعقاد 
جلســة البرملان التــي كان من 

املقرر ان تنعقد امس الثالثاء.
وجتمــع املئات مــن املتظاهرين 
بيروت  اللبنانية  العاصمــة  في 
وواجهوا أعدادا ضخمة من قوات 
األمن التي أغلقت املنافذ املؤدية 
النجمة،  للبرملــان في ســاحة 
وذلــك ملنــع احملتجــني الذيــن 
برحيل  يطالبون منذ نحو شهر 
كامل الطبقة السياســية في 
لبنان. ودعا املتظاهرون إلى قطع 
الطرق ملنــع النواب من الوصول 

إلى اجللسة في البرملان.
األمنيــة  القــوى  وعمــدت 
والعســكرية باكــراً إلى إقفال 
كل املداخل املؤدية إلى ســاحة 
البرملان،  مقــر  حيــث  النجمة 
فبما أعادت املصــارف اللبنانية 
فتــح أبوابها اليــوم بعد إقفال 
األولني  األسبوعني  خالل  قسري 
مــن االحتجاجات، ثــم إضراب 

ملوظفيها ملدة أسبوع.
ووقعــت، وفق مراســلي وكالة 
األنباء الفرنســية، حاالت تدافع 
وإشكاالت محدودة بعد محاولة 
شــريط  إزالة  غاضبني  شــبان 
شائك وعوائق حديدية وضعتها 
قوات األمن ملنع تقدمهم. وحمل 
املتظاهــرون األعــالم اللبنانية 
ورددوا هتافــات عدة بينها »ثورة 
على  عسكر  عسكر،  و«يا  ثورة« 
مــني؟ عســكر على الشــعب 

املسكني«.
املؤسســة  تلفزيــون  ونقــل 
موكباً  أن  لإلرســال  اللبنانيــة 
من ثالث ســيارات أطلــق النار 
في الهواء في وســط بيروت في 
محاولــة لتفريــق املتظاهرين. 

حمل  غاضــب  شــاب  وســأل 
»يطلقــون  بيــده  رصاصــة 
املتظاهريــن  علــى  الرصــاص 
»إنهم  آخر  وصرخ  السلميني؟«. 
موظفون لدينا، كيف يسمحون 
ألنفسهم بإطالق النار على من 

انتخبهم؟«.
البرملان  الجتماع  الدعوة  وجاءت 
ألســبوع  تأجيل  بعــد  الثالثاء 
حتت ضغط الشارع. ويفترض أن 
أولى  مرحلة  في  النواب  ينتخب 
أعضــاء هيئة اجمللــس واللجان 

اجللسة  تتحول  أن  قبل  النيابية 
إلــى تشــريعية وعلــى جدول 
أعمالها مشــاريع قوانني مثيرة 
للجدل، بينها قانــون عفو عام 
يســتفيد منــه آالف املوقوفني 
ويثير  واملطلوبني بجرائــم عدة. 
الذين  املتظاهرين  غضــب  ذلك 
يجب  حالياً  األولوية  أن  يعتبرون 
حكومة  لتشــكيل  تكــون  أن 

جديدة.
17 تشرين  ويشــهد لبنان منذ 
األول مظاهرات غير مســبوقة 

بــدأت علــى خلفيــة مطالب 
معيشــية، ويبدو احلــراك عابراً 
ويتمســك  واملناطق،  للطوائف 
الطبقــة  رحيــل  مبطلــب 

السياسية بال استثناء.
وزاد من غضب الناس لدى نزولهم 
في  السيولة  نقص  الشارع  إلى 
الدوالر  ســعر  وارتفاع  املصارف 
نادرا بســبب وجود  الذي صــار 
تسعيرتني له، األولى من مصرف 
لبنانية،  ليرات   1507 لبنان وهي 
يرتفع  موازية  في سوق  والثانية 

فيهــا أحيانا الى حــدود األلفي 
ليــرة. وقــّرر موظفــو املصارف 
تعرضهم  بسبب  إضراب  تنفيذ 
لإلهانات والتهجم من محتجني 
وحاولوا  املصارف  بعضهم  دخل 
ســحب مبالغ مالية من دون أن 

يوفقوا.
وحتــت ضغــط الشــارع، قدم 
احلريري  ســعد  احلكومة  رئيس 
اســتقالته في 29 تشرين األول. 
لكن لم يبــدأ رئيس اجلمهورية 
نيابية  استشارات  عون  ميشال 

حكومة  رئيس  لتسمية  جديدة 
جديد، ما يثير غضب املتظاهرين 
بتشــكيل  يطالبــون  الذيــن 

حكومة اختصاصيني.
وأعلن نواب مســتقلون وكتلتا 
القــوات والكتائــب أنهــم لن 
بينما  اجللســة،  يشــاركوا في 
قال نواب من كتلتي املســتقبل 
برئاسة احلريري واحلزب التقدمي 
يشاركوا  لن  أنهم  االشــتراكي 
في اجللســة مــن دون أن تصدر 

مواقف رسمية عن حزبيهما.

نجحوا في احباط جلسة انتخاب هيئة المجلس واللجان النيابية

مئات المتظاهرين في لبنان يشكلون درعا بشريا 
يمنع البرلمان من االنعقاد

نقل تلفزيون المؤسسة 
اللبنانية لإلرسال أن موكبًا 

من ثالث سيارات أطلق 
النار في الهواء في وسط 
بيروت في محاولة لتفريق 
المتظاهرين. وسأل شاب 

غاضب حمل رصاصة 
بيده »يطلقون الرصاص 

على المتظاهرين 
السلميين؟«. وصرخ آخر 

»إنهم موظفون لدينا، 
كيف يسمحون ألنفسهم 

بإطالق النار على من 
انتخبهم؟
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سنغافورة ـ رويترز:
تراجعت أســعار النفــط األميركي لليــوم الثاني 
على التوالي أمس الثالثاء في ظل قلق في الســوق 
بسبب التقدم احملدود في محادثات التجارة الصينية 
األميركية بشــأن إلغاء رسوم جتارية فضال عن زيادة 

اخملزونات األميركية.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط األميركي 27 سنتا 
أو 0.47 باملئة إلى 56.78 دوالر للبرميل، ليبتعد أكثر 
عن أعلى مســتوى في ثمانية أسابيع الذي سجله 

اجلمعة املاضية حني تنامت آمال اتفاق جتاري.
ونزلت العقــود اآلجلة خلام القيــاس العاملي مزيج 

برنت 20 سنتا أو 0.32 باملئة إلى 62.24 دوالر.
ونقل تلفزيون سي.إن.بي.سي عن مصدر باحلكومة 
الصينيــة قولــه االثنني إنه ثمة تشــاؤم في بكني 
بشأن احتماالت توقيع اتفاق جتاري إذ أقلق املسؤولني 
الصينيني تصريح الرئيــس األميركي دونالد ترامب 
بشــأن عدم التوصل التفاق بشــأن إلغاء تدريجي 

للرسوم.
وفي الوقت ذاته، توقع اســتطالع أولــي لرويترز أن 
ترتفــع مخزونات النفط اخلام األميركية لألســبوع 

الرابع علي التوالي مما يضغط على األسعار.
ومــن املقرر أن ينشــر معهــد البتــرول األميركي 
بياناته بشأن أحدث أســبوع، بينما من املقرر صدور 
التقرير الرسمي األسبوعي إلدارة معلومات الطاقة 

األميركية اليوم األربعاء.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
اســتقر الذهب أمس الثالثــاء، بعــد أن بلغ أعلى 
مســتوياته منذ السابع من تشرين الثاني في وقت 
ســابق من اجللسة، في الوقت الذي تأثر فيه اإلقبال 
على اخملاطرة سلبا بفعل شكوك بشأن التوصل إلى 

اتفاق جتاري بني الواليات املتحدة والصني.
ولم يســجل الذهب في املعامــالت الفورية تغيرا 

يذكر عند 1471.90 دوالر لألوقية )األونصة(.
وارتفعــت العقود األميركية اآلجلــة للذهب 0.07 

باملئة إلى 1472.90 دوالر لألوقية.
وقال مايكل مكارثي رئيس ســتراتيجيات الســوق 
لــدي سي.إم.ســي ماركتس ”ال نتوقــع أي حتركات 
كبيرة وبالنظر إلى االقتراب من مستوى 1490 دوالرا، 
فإن التحركات ســتكون صعودا وهبوطا على املدة 
القصير، ما لم تقل بكني أو واشــنطن إن التوصل 

إلى اتفاق جتاري مستبعد“.
وتباين أداء األسهم اآلسيوية، إذ يفتقد املستثمرون 
دافعــا للتداول انتظارا ألنباء أوضح بشــأن التقدم 

احملرز في مفاوضات التجارة.
وأثناء الليل، ذكرت سي.إن.بي.ســي أن ثمة تشاؤما 
في بكني إزاء احتماالت إبرام اتفاق. وقبع الدوالر قرب 

أدنى مستوى في أسبوعني.
ويتابــع املتعاملــون في الســوق أيضــا عن كثب 

االضطرابات في هوجن كوجن.
ويُعــد الذهــب مخزنا آمنــا للقيمة خــالل أوقات 

الضبابية االقتصادية أو السياسية.
وتتجه األنظــار حاليا حملضر أحــدث اجتماع جمللس 
االحتياطي االحتادي )البنك املركزي األميركي( بشأن 

السياسة النقدية واملقرر نشره اليوم األربعاء.
وبالنســبة للمعادن النفيســة األخــرى، ارتفعت 
الفضة 0.6 باملئة إلى 17.12 دوالر لألوقية، بينما نزل 

البالديوم 0.3 باملئة إلى 1732.93 دوالر لألوقية.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
ارتفعت األسهم األوروبية أمس الثالثاء، بعد ظهور 
مؤشــرات على تأجيل لفرض مزيد مــن العقوبات 
األميركية على هــواوي الصينية، وذلك بالرغم من 
أن التعامالت جترى داخل نطاق محدد في ظل ترقب 
املســتثمرين ملعرفة ما إذا كانــت الواليات املتحدة 

والصني ستتوصالن إلى اتفاق جتارة مبدئي.
وارتفع املؤشــر ســتوكس 600 األوروبي 0.4 باملئة، 
إذ قادت األســهم املدرجة في لندن املكاســب بعد 

العديد من نتائج األعمال اإليجابية للشركات.
وأصدرت إدارة الرئيس األميركــي دونالد ترامب يوم 
االثنــني متديدا جديدا ملدة تســعني يوما يســمح 
للشــركات األميركية مبواصلة العمــل مع هواوي 

تكنولوجيز الصينية.
لكــن الضبابيــة حيــال اتفــاق التجــارة جعلت 
املستثمرين يحجمون عن القيام مبراهنات كبيرة بعد 
أن ذكرت سي.إن.بي.سي خالل الليل أن املعنويات في 

بكني تشاؤمية حيال احتماالت إبرام اتفاق.

تراجع طفيف 
ألسعار النفط عالميًا 

1471 دوالرًا ألوقية 
الذهب

ارتفاع أسهم أوروبا 
في تعامالت حذرة

الصباح الجديد ـ وكاالت :

توقف عمليــات تصدير النفط 
في مينــاء خور الزبير الواقع في 
البصرة  غربي  الزبير  خور  ناحية 
بعد اغالق الطرق املؤدية للميناء 

من قبل املتظاهرين.
وكان محتجــون اغلقوا االثنني 
مدخل امليناء القريب من البصرة 
والشــاحنات  املوظفني  ومنعوا 
لتراجع  أدي  ممــا  دخولــه  مــن 

العمليات بنسبة 50 باملئة.
وســبق إغالق مداخل امليناء من 
29 تشــرين األول إلى التاســع 
الثاني مع استئناف  من تشرين 
وجيــز للعمليات بني الســابع 

والتاسع من تشرين الثاني.
ويســتقبل ميناء أم قصر، وهو 
املينــاء الرئيــس للعــراق على 
اخلليج، شحنات احلبوب والزيوت 
النباتية والســكر لبلد يعتمد 
بدرجة كبيرة على واردات الغذاء.
وعاد متظاهرو البصرة وميسان، 
إلى إشــهار ورقة حقول النفط 
واملوانــئ فــي وجــه احلكومة، 
أيام من إخالء الطرق  وذلك بعد 
املؤديــة إلى احلقــول النفطية 
التي يستخرج منها أغلب إنتاج 

العراق.
ويــرى مســؤولون فــي قطاع 
أن  اقتصــاد  وخبــراء  النفــط 
مبثابة  للطرق  املتظاهرين  إغالق 
رســالة إلى احلكومة بإمكانية 
سالح  استخدام  عبر  التصعيد 
أنهم  إلى  مشــيرين  االقتصاد، 
إغالق  إلــى  يلجؤون  كثيرا مــا 
ثم  ســاعات  لبضــع  الطــرق 

يفتحونها من تلقاء أنفسهم.
وقال مســؤول نفطــي عراقي، 
عمليات  اســتمرار  »برغــم  إن 
االســتخراج والتصديــر، إال أن 
هنــاك مخاوف من أن رســائل 
املتظاهرين لــن تبقى على هذا 
النحــو، وقد يجــري تصعيدها 
بشكل أكبر، وخصوصاً أن هناك 
شركات أجنبية عاملة باجلنوب 
األمني  اجلانــب  مــع  وتتعامل 
بحذر كبير«. وقطع متظاهرون، 
اإلثنني، الطــرق املؤدية إلى عدد 
مــن املنشــآت النفطيــة في 
محافظة البصــرة هي بئر 20، 
النفطية،  البرجســية  وحقول 
إضافة إلى قطــع طريق املوانئ 
املار عبر خــور الزبير، وقبل ذلك 
أغلقوا طرقــا تفضي إلى حقل 
مجنون النفطي، وميناء أم قصر 

احليوي، الذي جرى إيقاف العمل 
به أكثر من مرة.

كما قطع مئات احملتجني الطريق 
املصفاة  إلــى  املــؤدي  الرئيس 
وأغلق  النفطيــة في كربــالء، 
نفط ميســان،  اخــرون حقول 
النفطية  الشــركة  وأغلقــوا 
الكبيرة في احملافظة، قبل إعادة 
فتح هذه املرافق في وقت الحق 

بعد مفاوضات مع احملتجني.
وتأتــي حتــركات املتظاهريــن، 
نقابــة  رئيــس  قــال  بينمــا 
والغاز  النفــط  فــي  العاملني 
جعفــر جواد جعفر، فــي بيان، 
يــوم األحد املاضــي، إن النقابة 
عام  إضراب  في  املشاركة  قررت 
املزرية  األوضاع  على  »احتجاجاً 
التي يعاني منهــا أبناء الوطن، 
واحلريات  باحلقــوق  واملطالبــة 
التي  االجتماعيــة  والعدالــة 
ومساندتنا  الدســتور،  كفلها 
الكاملة للمتظاهرين في عموم 

العراق«.
وأكد ناشــطون أن إغالق املوانئ 
وحقــول النفط، يعــد من أبرز 
األدوات املؤثرة في الضغط على 

حسني  محمد  وأشار  احلكومة. 
21 عاماً، وهــو أحد املتظاهرين 
نحو  بيده  بالبصــرة،  الزبير  في 
مينــاء أم قصر التجــاري قائال 
»ماذا اســتفدنا منه؟ ال ماء وال 
كهرباء وال خدمــات وال مدارس 
خيراته  كل  مستشــفيات،  وال 

تذهب لألحزاب وأتباعهم«.
الطرق  »قطع  إن  وقال حســني 
والفساد  الســرقة  يعني قطع 
وبقــاء خيــرات العــراق داخله 
أفضل بالوقت احلالي«، مضيفاً: 
كل  وســنغلق  البداية  »هــذه 

شيء في املرات املقبلة«.
احملتجني  أن »مطالب  إلى  وأشار 
وشــركات  وحقول  املوانئ  أمام 
بني  تــراوح  متعــددة  النفــط 
إقالــة احلكومة وحــل البرملان 
إال  املتظاهرين،  قتلة  ومحاسبة 
أن املطلب األبــرز واألهم والذي 
مــن أجله خرجــت التظاهرات 
هو حصول الشــعب على حقه 
من األموال التي تنهب من قبل 

السياسيني«.
25 تشرين  ويشهد العراق، منذ 
احتجاجــات  موجــة  األول، 

للحكومة  مناهضة  متصاعدة 
هي الثانية من نوعها بعد أخرى 

سبقتها بنحو أسبوعني.
في  طالبوا  قــد  احملتجون  وكان 
بتحســني  التظاهرات  بدايــة 
اخلدمات العامــة، وتوفير فرص 
الفســاد  ومكافحــة  عمــل، 
الدولة  أجهزة  في  املستشــري 
يرفعــوا  أن  قبــل  اخملتلفــة، 
ســقف مطالبهم إلى إسقاط 
احلكومة، إثر اســتخدام اجليش 
املفرط  العنــف  األمن  وقــوات 
به  أقــرت  بحقهــم، وهــو ما 
مبحاســبة  ووعدت  احلكومــة، 

املسؤولني عنه.
وأخــذت التظاهــرات في األيام 
األخيرة منحى جديداً عبر قطع 
إلى  املؤدية  الرئيســة  الطــرق 
عدد من حقــول النفط واملوانئ 
واملنافذ البرية، إذ يرون أن عائدات 
تذهــب  ال  القطاعــات  هــذه 
لتحسني مســتويات املعيشة، 
بينما تقول احلكومة إن استمرار 
إغالق منشــآت الطاقة واملنافذ 
واملوانئ، يتســبب في خســائر 

مالية تقدر باملليارات.

تشــرين  من  الســادس  وفــي 
الكرمي  عبد  قــال  اجلاري،  الثاني 
خلــف املتحدث باســم القائد 
العام للقوات املســلحة )رئيس 
احلكومة عــادل عبد املهدي( إن 
خســائر العراق بســبب إغالق 
ميناء أم قصر عدة أيام بلغت 6 

مليارات دوالر.
بينمــا قال مســؤول كبير في 
وزارة النقــل لـ«العربي اجلديد« 
إن وزارتــه هي املعنيــة بتقدير 
اخلسائر إن وجدت وليس أي جهة 
أخرى، مــن دون إعطاء تفاصيل 

حول اخلسائر املقدرة.
وقال جاســم الفتــالوي اخلبير 
»اســتمرار  إن  االقتصــادي، 
منحــى  علــى  التظاهــرات 
بالتأكيد  تصاعــدي ســيؤجل 
اإلعالن  في  احلكومة  مســاعي 
نفطية  تراخيــص  جولــة  عن 
العاملية  الشركات  أمام  جديدة 

النفطية«.
وأضــاف، أن »التظاهــر أمــام 
حقــل نفط لــه وقع ســلبي 
فحســب،  احلكومة  على  ليس 
وإمنا على شــركات النفط التي 

في  االستثمارية  الفرص  تراقب 
العراق«.

وتابع أن »املتظاهرين يضغطون 
على مرفــق حيوي لذا قد تكون 
البصرة وميسان أولى احملافظات 
احلكومة  ستســترضيها  التي 

في الوظائف أو اخلدمات«.
وتراجعــت صــادرات العراق من 
شــهري  أســاس  على  النفط 
فــي تشــرين األول املاضي، إلى 
106.8 ماليــني برميل، في  نحو 
في  برميل  ماليني   107.2 مقابل 
أيلول، على وفــق بيانات صادرة 
الشهر  النفط، مطلع  وزارة  عن 
اجلاري، مشــيرة إلى أن اإليرادات 
انخفضت إلى 6.1 مليارات دوالر، 

في مقابل 6.3 مليارات دوالر.
وعلى وفق البيــان، بلغ مجموع 
الكميــات املصــدرة من حقول 
وســط وجنــوب العــراق، نحو 
103.5 ماليني برميل. والعراق هو 
اخلام  للنفط  أكبر منتــج  ثاني 
فــي منظمة البلــدان املصدرة 
للبترول »أوبك« بعد السعودية، 
مبتوسط إنتاج 4.6 ماليني برميل 

يوميا.

توقف تصدير النفط جنوبي البالد
 إثر احتجاج تسبب باغالق طرق

المحتجون قد يفرضون حصارًا أعمق على الحقول

قيود جديدة على سحب وتحويل األموال

كان محتجون اغلقوا 
االثنين مدخل الميناء 
القريب من البصرة 
ومنعوا الموظفين 
والشاحنات من دخوله 
مما أدي لتراجع 
العمليات بنسبة 50 
بالمئة.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
اللبنانية  املصــارف  أعادت  إن  ما 
فتح أبوابهــا صباح امس الثالثاء 
أسبوعا، حتى  استمر  إغالق  بعد 
ما  وسرعان  إليها،  العمالء  تدفق 

اصطفت طوابير طويلة أمامها.
وأشــارت تقارير إلى أن الطوابير 
اصطفت أمام املصارف اللبنانية، 
الفروع  أمام  الشرطة  انتشار  مع 
مشــددة  قيودا  البنــوك  وفرض 
على ســحب العملــة الصعبة 

والتحويالت إلى اخلارج.
وكانت البنــوك اللبنانية أغلقت 
اندالع  منــذ  الوقــت  معظــم 
النخبــة  ضــد  االحتجاجــات 
احلاكمة في لبنان في 17 تشرين 

األول، وفقا ما ذكرت وكالة رويترز.
الثانــي، أعيد  وفي أول تشــرين 
فتح املصارف عقب إغالق استمر 
أســبوعني، غيــر أنهــا أغلقت 
أبوابها مجددا بعد ذلك بأسبوع، 
الذين  املوظفني  إضراب  بســبب 
العمالء  من  تهديدات  من  شكوا 

الذين يطلبون أموالهم.
وفــي محاولــة منهــا لتجنب 
أعلنــت  األمــوال،  رؤوس  نــزوح 
جمعية مصــارف لبنان األحد أن 
النقدي  للســحب  األقصى  احلد 
وأن  أســبوعيا،  دوالر   1000 هــو 
التحويالت إلى اخلارج ســتقتصر 
العاجل  الشخصي  اإلنفاق  على 
فقط. ويأتي هــذا اإلجراء بالرغم 

من أن مصــرف لبنان املركزي قال 
إن الودائــع آمنة، وإن لديه القدرة 
الليرة  قيمة  علــى  احلفاظ  على 

اللبنانية املربوطة بالدوالر.
وفي منطقــة احلمراء في بيروت، 
قال شــاهد إن نحو 50 شخصا 
لبنك  فرع  أمــام  ينتظرون  كانوا 
»بلــوم«، بينما شــوهد نحو 20 
شــخصا أمام فرع آخــر للبنك 
نفســه في منطقة ســوديكو، 
وكذلــك نفس العــدد أمام فرع 
لبنك »عودة«، ونحو 50 أمام فرع 

»بلوم« في صيدا.
رفض  بنــك  فــي  عميل  وقــال 
اإلفصاح عن اســمه إن »اجلميع 
يفتقرون إلــى الثقة، هناك حالة 

مبررة  الناس  الذعر، ومشاعر  من 
ألنه ال أحد مينحهم الثقة«.

وقالــت جمعية مصــارف لبنان 
إنهــا وافقــت علــى مجموعة 
من اإلجــراءات املؤقتــة للبنوك 
التجارية، تتضمن حتديد ســقف 
أسبوعي للسحب من احلسابات 

الدوالرية بألف دوالر أميركي.
وأضافت جمعية املصارف في بيان 
صدر مساء األحد، أن التوجيهات 
تشــمل أيضــا الســماح فقط 
بأن تكــون التحويــالت بالعملة 
لتغطيــة  للخــارج  الصعبــة 

النفقات الشخصية العاجلة.
وتابعت اجلمعية أن هذه اخلطوات 
املعاييــر  توحيــد  تســتهدف 

وتنظيم العمل في البنوك وسط 
»الظروف االســتثنائية« التي متر 

بها البالد.
ومــن أبــرز القــرارات، ان ال قيود 
على األمــوال اجلديدة احملولة من 
اخلارج، علــى ان تكون التحويالت 
إلــى اخلــارج فقــط لتغطيــة 
امللحة،  الشــخصية  النفقــات 
وال قيــود على تداول الشــيكات 
بطاقات  واســتعمال  والتحاويل 
االئتمان داخــل لبنان، اضافة الى 
حتديــد املبالغ النقديــة املمكن 
سحبها مبعدل ألف دوالر أميركي 
كحد اقصى أســبوعيا ألصحاب 
احلســابات اجلارية بالدوالر، تدفع 
احملررة  الشــيكات  في احلســاب 

األجنبيــة، فضال عن  بالعملــة 
انه ميكن اســتعمال التسهيالت 
الرصيد  ضمن  داخليــا  التجارية 
الذي وصلــت إليه بتاريخ 17 عام 
2019، ودعوة الزبائن إلى تفضيل 
االئتمان،  بطاقــات  اســتعمال 
وخصوصــا بالليــرة اللبنانيــة، 

لتأمني حاجاتهم.
جمعيــة  رئيــس  وسيســلم 
املصارف مع وفد من مجلس اإلارة 
الئحة التوجيهات العامة املوقتة 
إلى رئيس وأعضــاء احتاد نقابات 
موظفــي املصارف فــي اجتماع 
متهيدا  الطرفــني،  بــني  يعقــد 
إلعادة اســتئناف العمل بشكل 

الطبيعي في القطاع املصرفي.

بعد فتح أبوابها.. طوابير أمام مصارف لبنان
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مبادرة شجاعة وداعمة للمتظاهرين في 
ســاحة التحرير، قام بها السينمائيون 
الشــباب، حيث نصبوا خيمــة كبيرة 
لعــرض األفالم الســينمائية التي لها 
حضور  املتظاهريــن،  بطلبــات  عالقة 
كبيــر من املتظاهريــن خليمة العروض 
التي استهلت بعرض فلم مصور بغداد 
تاله  الشـاب مجـــد حميـد،  للمخرج 
فلم اخملرج الكبيـــر أميـر كوستريكـا، 
Life is AmirAcLe ، ابطــال فلــم مصور 

بغداد االء جنم وأيـــاد الطائـي ، ولبـوة 
، حضروا العرض دعما للمبـــادرة التـي 
قام بهـــا الشباب الســينمائي، علي 
رحيــم ، مهند حيال، مــالك عبد علي 

وغيرهم. 
تأتي أهمية هذه املبادرة لتأكيد األهمية 
الكبيرة التي تشــكلها الســينما في 
دعم انتفاضات الشــعوب ضد الفساد 
والظلــم، لكن عــروض األفالم وحده ال 
يفي بالغرض املطلوب، فالتوثيق اليومي 
الدقيق لكل ما يجري من أحداث داخل 
ساحات التظاهر يشكل العامل األهم 
في دعم هــذه االنتفاضــة، وفعال بدأ 
الشباب بحمل كاميراتهم  العديد من 
وتصويــر ما يجــري ، ففــي كل زاوية 
من زوايا ســاحة التحرير جتد الشــباب 
 ، الســينمائية  كاميراتهم  يحملــون 
يصورا مــا يجري، مدركــن متاما ان ما 
يوثقوه سيشــكل مادة كبيرة وواسعة 
للقادم من األفــالم الروائية والوثائقية 
التــي ســتتحدث عما جــرى، وحجم 
التضحيــات التي دفعهــا املنتفضون، 
حجــم  كذلــك  وجرحــى،  شــهداء 
املشــاركة الواســعة خملتلف شــرائح 
الفاعلة  النســاء  الشعب، مشــاركة 
فــي التظاهرات، األطباء واملســعفون، 
أصحاب التك توك، توافد أبناء احملافظات 

القريبة وغيرها .
من  اإليطالية  الواقعية  ومثلما خرجت 
رحــم احلدث الكبير املتمثل بســقوط 
والذي  موســوليني،  وقائدها  الفاشية 
وثقته كاميرات السينمائين االيطالين 
، فقد يكون للسينما العراقية واقعيتها 
اجلديدة املتميزة، كونها واقعية عراقية، 
شــاهدة على كم احليف والظلم الذي 
تعرض له الشــعب العراقي على مدى 
عقود عدة، حتمل فيها كل أنواع الظلم، 
حتى جاءت ســاعة االنتفاضة الباسلة 
التي لن تقف اال بتغيير شــامل لنظام 
عمل مدى ستة عشر عاما على إشاعة 
اخلـــراب والفسـاد في كـــل جوانـب 

احليـاة.
حتية للسينمائين الشباب الذي بادروا، 
املبادرة،  الذين دعموا هــذه  وحتية لكل 
كذلــك حتية لــكل ســينمائي حمل 
كاميرته حتى لــو كانت كاميرا هاتفه 
الشــعب  انتفاضة هذه  ليوثق  احملمول 

العظيم.

كاظم مرشد السلوم

سينما الثورة

تونس ـ لمى طيارة:
شــارك في دورة هــذا العام مــن ايام 
قرطاج الســينمائية التي انتهت منذ 
أيام  14 فيلما روائيا طويال ، معظمها 
افالم عربية فيما لو اســتثنينا فيلما 
وحيداً قادماً من القارة السوداء حتديداً 
من  الســينغال بعنــوان )اطلنطيك( 
للمخرجــة الســنغاليه ماتــي ديوب 
، بينمــا تشــارك وبعيداَعــن افريقيا 
افالم قادمة من كل من ســوريا واالردن 
والعــراق والســعودية ، ورغم ان وجود 
االفالم العربية في املهرجان بهذا الكم 
اجلــودة يؤكد علــى حضور قوي  ورمبا 
للســينما العربية فــي احملافل، لكنه 
على جانب آخر يبدو كظاهرة ســلبية  
لم تعتــد عليهــا األيام فــي دوراتها 
الســابقة ، فاأليــام كانــت ومازالت  
فرصــة لنا نحن القادمــون من حوض 
البحر األبيض املتوســط البعيدون الى 
حــد ما عــم أفريقيــا ،  لالطالع على 
ثقافات وســينمات القارة الســوداء ، 
أما املنطقة الشــمالية مــن أفريقيا 
فتشارك هذا العام بالعديد من االفالم 
جنبا الى جنب مع البلد املضيف تونس 
. وتشارك اجلزائر الدولة اجلارة  بفيلمن 
روائين هامن ، األول هو فيلم أبو ليلى 
للمخرج أمن سيدي بوميدين ، والثاني 

فلم بابيشــا للمخرجة مونيا دور الذي 
ميثل اجلزائر في منافســات مســابقة 
جوائز االوسكار الســينمائية، والفائز 
بجائــزة أفضل عمل روائي عربي طويل 
فــي الــدورة الثالثة ملهرجــان اجلونة 

السينمائي.
بابيشــا في فترة  تدور أحــداث فيلم 
العشرية الســوداء وحتديدا في نهاية 
التســعينيات ،  في ذلك الوقت الذي 
كانت فيه اجلبهة االســالمية لالنقاذ 
حتاول فرض نفوذها على الشارع اجلزائري 
وخاصة على الشــباب اجلامعي منهم 
بطريقة قويــة وعنيفة ، فتـــأمرهم 
وتقيدهم   ، )احلايــك(  بوضع احلجــاب 
في ملبسهم ومســكنهم وحتى في 
ووســط كل   ، االجتماعية  حياتهــم 
هذا الضغــط االجتماعــي واالرهابي 
املقيمة  اجلامعية  الطالبة  حتاول جنمة 
والتــي فقدت  اجلامعي  الســكن  في 
شــقيقتها بعمل ارهابي  ، ان تصمم 
احلايك  من  املستوحاة  العصرية  اآلزياء 
رفضها  علــى  ورمز  كداللــة  اجلزائري 
الواقــع الذي حتيــاه ،  وتقــرر عرضه 
مبشاركة بعض من صديقاتها املؤمنن 
باحللم ، وســط خــوف واعتراض كبير 
بائع األقمشــة،   من قبل اجلميع حتى 
وكلمة بابيشــا التي عنون بها الفيلم  

تعني  باجلزائرية الفتاة اجلميلة املددلة 
والصغيرة.

صحيح ان الفيلم يســتثمر مضمونه 
من  فترة تاريخية سوداء في حياة اجلزائر 
، وهي فترة عصبية مازالت  واجلزائرين 
عالقــة خاصة في عقول كبار الســن 
الذين عايشــوها ،  ومت التعاطي معها 
سينمائيا بطرق عديدة ومتنوعه ضمن 
أفالم كثيرة ســابقة ، اال ان ما مييزهذا 
الفيلــم  هو قدرته علــى طرح وتقدمي 
خفايا بعض فئات  اجملتمع اجلزائري الذي 
كان يحاول املقاومه حينها ، والذي رمبا 
تنفض  ان  اجلزائر  بسببهم استطاعت 
الغبــار عنها وان تتخلــص اليوم  الى 
حــد ما من الفكر األرهابــي الذي كان 

يسيطر عليها .
ورغــم ان فيلم  )بابيشــا(  يعتبر من 
نوعيــة أفالم ســينما املؤلف حيث أن 
الكاتبة هي نفســها مخرجة الفيلم 
، اال ان اخملرجــه لم تقع في مســتنقع 
سرد احلكاية بشــكل تقليدي أو حتى 
دموي كما جتري العاده ، بل حاولت خلق 
حكاية أقرب ما تكــون الى الواقعية ، 
رغم انها سقطت ســهوا في اخطاء  
بســيطه متعلقة على ســبيل املثال 
بأخطــاء باملالبــس )اجلينــز املقطع( ، 
ولكنها لم حتاول اســتدراج العواطف 
ولم تستخدم الدم ، رغم مرور األمرين 

بشكل سريع.
 كما انهــا حافظت على احلد الفاصل 
ما بن كونهــا كاتبة ومخرجه للعمل 
، فلم تركز على احلبكة على حســاب 
اللغة السينمائية ولم تفعل العكس، 
ورمبا يبدو ذلك نتيجة طبيعية لعملها 
الوثائقية  لســنوات في اخراج األفالم 
والروائيــة القصيــرة، فاســتخدمت 
اخملرجــه لغة ســينمائية بصرية مميزة 
سواء من خالل زوايا التصوير أو من خالل 
االضــاءة أو حتى في حركــة الكاميرا، 
محاولة في الوقت عينه  احلفاظ على 
االيقاع املتوزان واملناســب للعمل وهو 
أمر يحسب بشده للمونتير الذي عمل 

معها في الفيلم .
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مشروعات ملتقى القاهرة السينمائي تتنافس على جوائز تصل قيمتها إلى 200 ألف دوالر
كشــفت ميريــام دغيدي مديــرة ملتقى 
القاهرة السينمائي، أن نسخته السادسة 
التي تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة 
الســينمائي خــالل الفترة مــن 20 و29 
الثاني، ســتقدم جوائز  تشــرين  نوفمبر/ 
املشاركة  األفالم  ملشروعات  وعينية  مادية 
بقيمة 200 ألف دوالر، وهو الرقم األضخم 
الــذي يقدمــه امللتقى منــذ انطالقه، مما 

يوضح حجم ثقة الشركاء والرعاة.
وأوضحت “دغيــدي”، أن امللتقى الذي يقام 
بالشــراكة مع مركز الســينما العربية، 
يقدم ســنويا مشــروعات أفــالم تفرض 
نفســها على خريطة املهرجانات واجلوائز، 
وهو ما دفع الشركاء والرعاة لضرورة دعم 
هذه املشروعات واملساهمة في إجنازها من 
التي يقدمونها، وهي  القيمة  خالل اجلوائز 

كالتالي؛ 50 ألف دوالر لشراء حقوق عرض 
الفيلــم مقدمة من شــبكة OsN، و15 
ألف دوالر مقدمة مــن باديا، و10آالف دوالر 
مقدمة من شــبكة راديو وتلفزيون العرب 
)ArT(، و10 آالف دوالر مقدمــة مــن أرابيا 
بيكتشرز، و10 آالف دوالر مقدمة من روتانا، 
و5 آالف دوالر مقدمة من السينما العراقية، 
و7 آالف دوالر مقدمــة من إنســان فيلمز، 
و10 آالف دوالر مقدمــة من نيوسنشــري، 
وجائزة قدرها 3 آالف دوالر وتوفير شــريط 
DcP اخلــاص بالفيلم فــي مرحلة ما بعد 
اإلنتــاج مقدمة من The ceLL، كما تضمن 
mAD sOLuTiONs وergO مبلغ 30 ألف دوالر 

العالم  بتوزيعه في  الفائز،  الفيلم  لُصنَّاع 
العربي، ويقــدم مركز الســينما العربية 
دعوة صناع املشروع الفائز للمشاركة في 
روتردام فيلم الب 2020، كما يقدم مهرجان 

البحــر األحمر الســينمائي الدولي، دعوة 
للمشــروع الفائز للمشاركة في النسخة 
األولــى من ســوق املهرجــان، وتقدم ليث 

لإلنتاج خدمات هندسة صوت ومكساج.

جوائــز ملتقــى القاهرة الســنOOمائي 
يتنافــس عليها هذا العام، 16 مشــروعاً 
تتنوع بن الروائــي والوثائقي، في مرحلتي 
التطويــر ومــا بعــد اإلنتــاج، وتنتمــى 

املشروعات إلى مصر ولبنان واألردن واليمن 
وتضم  وتونس،  وسوريا  والعراق  وفلسطن 
املصرية  السيناريســت  التحكيــم  جلنة 
مرمي نعوم، إيدا مارتينز املؤِسســة واملديرة 
 ،meDiA LuNA New fiLms العامة لشــركة 
واملنتج ومستشار املشــاريع السينمائية 

والتليفزيونية جورج ديفيد.
يذكر أن ملتقى القاهرة الســينمائي يُقام 
كجزء من فعاليات أيــام القاهرة لصناعة 
السينمائية بالشراكة مع مركز السينما 
العربية، خالل الفترة من 24 الى 26 نوفمبر، 
النقاشــات  ويوفر فضــاًء مهمــاً إلجراء 
والتواصل واالجتماعات والورش واحملاضرات، 
كما يفسح اجملال إلقامة تعاون بن املواهب 
العربية واحمللية وأهم الشخصيات الدولية 
في عالــم صناعــة األفالم بهــدف دعم 

السينما العربية.

الســينمائي  القاهرة  مهرجان  يعلن 
الدولي، عن منح الفنانة منة شلبي، 
جائزة فاتن حمامة للتميز، في افتتاح 
الدورة 41، التي تقام خالل الفترة من 
20 إلى 29 نوفمبر احلالي، وذلك تقديرا 
بأعمال  احلافلــة  الفنية  ملســيرتها 

سينمائية بارزة.
مهرجان  رئيــس  حفظــي  محمــد 
القاهرة السينمائي، قال، إن عدد قليل 
التكرمي  يســتحق  املمثلن فقط  من 
بجائزة حتمل اســم سيدة الشاشة، 
ولذلك هــذا العام يســعد مهرجان 
القاهرة السيمائي أن مينح جائزة فاتن 
حمامة للتميز للفنانة منة شــلبي، 
التي تتميز بانتقاء أدوارها، واجلرأة في 
طرق األبواب غير املعتادة، لتصبح في 
وقت قياســي واحدة من أهم ممثالت 

جيلها.
وأكــد “حفظي”، أن منة شــلبي، قد 
ينافسها في النجومية عدد من بنات 
جيلهــا، ولكنها في حب الســينما 
إخالصا  األكثــر  تكــون  أن  اختــارت 
وبالتالي كانت الســينما  ومتســكا، 
فاستحقت  بها،  أكثر متســكا  أيضا 
أن تكون املكرمة بجائــزة التميز في 

افتتاح الدورة 41.
من جانبها قالت الفنانة منه شلبي: ” 
خالل السنوات األخيرة تلقيت الكثير 
داخل وخــارج مصر،  التكرميــات  من 
أنني أعتز بها جميعا وأعتبرها  ورغم 
دفعة كبيرة ملواصلة مسيرتي الفنية، 
إال أن تكرميــي مــن مهرجــان بلدي، 
ســيبقى في مكانة خاصة، ال ينازعه 

أحد عليها”.
وأعربت “شلبي” عن اعتزازها مبهرجان 
القاهــرة قائلة: “عندمــا كنت ممثلة 
جديــدة متنيت أن أحصــل على دعوة 

حلضــور افتتــاح مهرجــان القاهرة 
الســينمائي يكتب عليها اســمي، 
رمبا يكشــف ذلك عن حجم سعادتي 
وفخــري بتلقــي دعــوة مــن نفس 
املهرجان بعد 20 سنة سينما، يكتب 
عليهــا املكرمة منه شــلبي، ويزيد 
بالفخر  واإلحساس  قلبي  سعادة  من 
أن هــذه اجلائزة الكبيرة، حتمل اســم 
الفنانة االستثنائية فاتن حمامة التي 

أتشرف أنني أنتمي لنفس مهنتها”.
وأكــدت، أن اختيارهــا للتكــرمي في 
جعلها  العريــق،  القاهرة  مهرجــان 
بذلته خالل  الذي  بأن اجملهود  تشــعر 
مشوارها السينمائي لم يذهب هباء، 
موضحة أن هذا التقدير من مهرجان 
كبيــر بحجم القاهرة الســينمائي، 

يشــجعها علــى التمســك بتقدمي 
األفضل في أعمالها القادمة.

وختمت منة شلبي كلمتها مبناسبة 
التكرمي قائلة، إن مصر بلد كبيرة في 
و”القاهرة  والفكــر،  والثقافة  الفــن 
الســينمائي” هــو املهرجــان األهم 
واألكثر عراقة ويتمتــع بتاريخ طويل 
وكبير، لدرجة أن جنوم الفن الكبار في 
يوم  التصوير  يوقفــون  املاضي، كانوا 
افتتاحــه كل عام ليحتفلوا بصناعة 
السينما، معربة عن سعادتها بإدارته 
احلاليــة التــي تعمل جاهــدة على 
اســتعادة بريقه، ووضعه في املكانة 
بــن مهرجانات  التــي يســتحقها 

املنطقة والعالم.
منة شلبي، ممثلة مصرية، استطاعت 

أن جتمــع بــن بطولة األفــالم التي 
التذاكر،  تنافس على صدارة شــباك 
باهتمام  حتظى  مغايرة  أعمال  وتقدمي 

نقدي، وحتقق اجلوائز في املهرجانات.
بدأت مســيرتها الفنية عــام 2001 
“حديث  مسلســل  في  باملشــاركة 
الصباح واملســاء” املأخــوذ عن قصة 
وفي  نوبل جنيــب محفــوظ،  أديــب 
العام نفســه كتبت شهادة ميالدها 
فيلم  في  باملشــاركة  الســينمائية 
“الســاحر” للمخرج الراحــل رضوان 
الكاشف، ومنذ هذه اللحظة حرصت 
على تقدمي أعمــال ذات قيمة، أبرزها 
فيلم “بحب السيما” للمخرج أسامة 
فــوزي عام 2004، وفي العام نفســه 
قدمت “أحلى األوقات” للمخرجة هالة 
خليل، وفي 2005 قدمت “بنات وسط 
البلد” مع اخملــرج الراحل محمد خان، 
تبعته بفيلم “عن العشــق والهوى” 

لـكاملة أبو ذكري عام 2006 .
2007 اختارها اخملرج املصري  وفي عام 
العاملي يوسف شــاهن لبطولة آخر 
أفالمه “هــي فوضى”، الذي نافس في 
مهرجان فينيســيا، كما شاركت في 
فيلم “ميكروفون” عام 2010 للمخرج 
أحمد عبد اهلل السيد، وكان من أوائل 
الضوء  التي تســلط  العربية  األفالم 
علــى عالم املوســيقى املســتقلة، 
وقد شــارك الفيلم فــي أكثر من 50 
مهرجان دولي مــن بينها تورنتو، كما 
احتل املركز 95 فــي قائمة أهم 100 
فيلم عربي التي أصدرها مهرجان دبي 

السينمائي الدولي.
2012 تعاونت منة شــلبي  وفي عام 
مع اخملرج املصري الكبير يســري نصر 
اهلل فــي فيلم “بعــد املوقعة”، الذي 
أعاد الســينما املصرية إلى مسابقة 
مهرجان كان السينمائي بعد 15 عاماً 

من الغياب، قبل أن تكرر التعاون معه 
عــام 2016 في فيلم “املــاء واخلضرة 
كان عرضه  الــذي  احلســن”  والوجه 

العاملي األول في مهرجان لوكارنو.
وشــهد عام 2016 حتقيق منة شلبي 
رقماً قياســياً بحصولها على جائزة 
أفضل ممثلة 10 مــرات عن دورها في 
الى عشــرات  تضاف  “نــوراة”،  فيلم 
اجلوائــز التــي حصدهــا الفيلم في 

املهرجانات احمللية والدولية.
وتعاونت منة شــلبي مع اخملرج مروان 
حامــد فــي فيلمن، همــا األصلين 
املــاس” عام  “تراب  ثــم   ،2017 ععام 
األكثر مبيعاً  الرواية  2018املأخوذ عن 
التي حتمل االســم نفســه للكاتب 
أحمــد مراد، أما أحــدث أفالمها كان 
“خيال مآتة” في موسم عيد األضحى 

2019، من إخراج خالد مرعي.
ومتتلك منة شــلبي مســيرة حافلة 
الدولية  املهرجانــات  فــي  باجلوائــز 
واحمللية، فباإلضافــة إلى جوائزها عن 
فيلم نــوارة، فازت بعشــرات اجلوائز 
عن أدوارها في أفالم “الســاحر” و”عن 
البلد”  العشق والهوى” و”بنات وسط 
و”هي فوضــى”، كما منحها اجلمهور 
لقب أفضل ممثلة في عدة استفتاءات 
أجرتهــا صحــف وإذاعــات مصرية 

وعربية.
مشاركة منة شلبي في املهرجانات ال 
تتوقف عند املنافسة باألفالم وحصد 
اجلوائــز، ولكنها امتدت للمشــاركة 
فــي عضوية جلنة حتكيم املســابقة 
الدولية ملهرجان القاهرة السينمائي، 
واملســابقة الرسمية بـــأيام قرطاج 
مسابقة  في  وكذلك  الســينمائية، 
والقصيرة  الطويلة  الروائيــة  األفالم 
في مهرجان ماملو للســينما العربية 

بالسويد.

مهرجان القاهرة السينمائي يكرم
منه شلبي بجائزة فاتن حمامة للتميز

للمــرة الثالثــة علــى التوالي، تشــارك فــي أيــام قرطاج 
الســينمائية افالم مســتوحاة من االحــداث الدامية التي 
ســاهم فيهــا الفكراألرهابــي المتطرف ســواء من قبل 
داعــش أوغيرهــا ، ويبــدو ان الجزائرالدولــة األولــى التــي 
تعرضت لحرب أهلية استمرت لعشر سنوات دامية ، مازال 
الســينمائيون الجزائريــون يعانون عقدة الخــوف من تلك 
الســنوات، لدرجة ان أفالمهــم مازلت تروي تلك القصص 

المستوحاة من واقع حقيقي حدث يوما ما .

أفالم  ملتقــى  فعاليات  تنطلــق 
األمنيشــن الدولي، ورغــم حداثة 
أنتــاج هذا النوع مــن األفالم ، إال 
ان جناح بعض األفالم التي انتحت 
وشاركت في العدد من املهرجانات 
الســينمائية ، وحققــت جوائــز 
مهمــة ، مثــل فلــم " الروليت 
الروســي" للمخــرج أنــس عبد 
الصمد ، وفلم " هاوية " للمخرج 
سامي كاكا، وبعض األفالم األخرى 
الســينمائين  قد شــجع بعض 
الشــباب على انتاج هذا النوع من 
األفالم، السيد بيشتوان عبد اهلل 
مدير املهرجان ، يقول ان هذا النوع 

من األفالم يشــكل نقلــة نوعية 
في الســينما العراقيــة وان تأخر 
بعض الشــيء، وان إقامة ملتقى 
لها يســهم في تشجيع الشباب 
السينمائي على مواصلة انتاجها، 
كثيرة شكل  عاملية  بافالم  مذكرا 
فن االمنيشــن أثرا مهمــا وفاعال 
300 للمخرج زاك  فيها، مثل فلم 
يتوقع  الذي لم يكن احد  سنايدر، 
وأضاف  الــذي حققه،  النجاح  له 
ان املهرجان ســيعرض العديد من 
األفالم ومن دول مختلفة ، البعض 
منها له بــاع طويل في انتاج مثل 

هكذا نوع من األفالم .
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انطالق أول ملتقى ألفالم 
اإلنميشن في أربيل



معتصم حمادة*

في لقاء بوخارســت، إستمرأ نبيل شعث 
وقوفه أمــام احلاضرين، وإسترســل، عبر 
مكروفــون، في ســرد أحاديــث فبركها 
لسانه على أنها حقائق، وقادته محاوالته 
املكشــوفة، للتغطية على فشــله في 
إدارة دائرة شؤون املغتربني، أن ذهب بعيداً، 
بحيث فقد إحساســه بالزمــان واملكان، 
فرســم لنفســه زمانه اخلاص، متجاهالً 
احلكمــة القائلة بأنــه بإمكانك أن تقنع 
البعض بأكاذيبك، لكنك ال تســتطيع أن 
تقنع اجلميع، خاصة في زمن بات التواصل 
فيه أســرع من البرق، وال يستطيع شعث 
أو ســواه، أن يتغطــى، أو يتلطى، بالنفي 
اللعبة  إلــى  اللجؤ  أو  الالحق ألكاذيبــه، 

الشهيرة املسماة »تدوير الزوايا«.
• بداية نسي شــعث أو تناسى، أنه ليس 
مدير أو رئيس دائرة شــؤون املغتربني، وأنه 
إنتزعت  بعدمــا  بإدارتها،  مجرد مكلــف 
معلقة  وباتــت  التنفيذية،  اللجنــة  من 
في الهواء. عني فيهــا بدعوى أنها حتولت 
إلى مجرد مكتــب للجبهة الدميقراطية، 
ليجري في اليوم التالي تعيني 22 موظفاً 
من لون حزبي وسياســي واحــد، بحيث 
حتولت فعالً هذه املــرة، إلى مكتب ملحق 
مبفوضية فتــح لشــؤون التنظيم. على 
صلة بشــكل رئيــس، مع قيــادة اخلارج. 
ومازال شعث يتشدق برفضه للفصائلية، 
ويدعــو لرفع يــد الفصائل عــن اجلاليات 
الذي  الوقت  اخلارج، في  الفلسطينية في 
عني فيه مكلفــاً بإدارة الدائرة من موقعه 
هدفها،  »فصائلية«  وألسباب  الفصائلي، 
الذي لم يتردد في الكشف عنه، هو هيمنة 
فصيلــه على احلركــة اجلماهيرية، وعلى 

اجلاليات الفلســطينية في اخلارج، ودوماً 
حتت شعار مقدس جرى جتويفه، وأفرغ من 
مضمونه، هو »الوحدة الوطنية«. اإللتحاق 
بشــعث وبفصيله، وبقيادته، والتســاوق 
مع سياســتها، هو الوحدة الوطنية، أما 
أن تكــون معارضاً لهذه السياســة، وأن 
تتســمك بقرارات اإلجمــاع الوطني في 
اجمللس الوطنــي، وأن تدعــو للخروج من 
باريس،  بروتوكول  عن  واإلنفكاك  أوســلو 
فأنت معادي للوحدة الوطنية، تعمل على 
شــق الصفوف. وهكذا، وفي زمن شعث 
وأمثاله، تنقلب القيم رأســاً على عقب، 
وفق  واملفاهيم،  املعــادالت،  وتعاد صياغة 
معايير لم تعد تستطيع اخلروج من قيود 

أوسلو وأغالله.
• منذ أن عني شــعث مكلفاً بإدارة الدائرة، 
رفع شــعار وحدة اجلاليات الفلسطينية 
في العالم، أوروبــا، واألميركيتني وغيرها، 
بحيث بــدا وكأن ما تعانيــه جالياتنا هو 
القائمة  األهلية  املؤسسات  إلى  إفتقارها 
على املبــادرات اجلماهيرية، وعلى أســس 
دميقراطية، وكأن جالياتنا كانت في غفوة 
تاريخية، جاء شعث ليوقظها من غفلتها 
ويعيد إليها احلياة. ولم يتوقف عن شــن 
حربه ضد الوجود الفصائلي في الشتات، 
نازعاً عن نفســه صفة الفصيل، مدعياً 
الوحدة، وحصر في شــخصه صفة متثيل 
منظمــة التحرير، في فهــم بيروقراطي 
إقصائــي يعتقد أن متثيــل املنظمة حكر 
على فصيل دون آخر، في فهم مســطح 
وتسلطي ملفهوم املنظمة، ونفي احلقيقة 
القائلة بأنها إئتالف وطني، يقوم على مبدأ 
الشراكة الوطنية، ويتنافى مع سياسات 
اآلخرين،  وإقصــاء  واالســتفراد،  التفــرد 
وتهميشهم. ولعل ما نشاهده حالياً في 
التنفيذية، يشكل  اللجنة  حالة تهميش 

منوذجاً فاقعاً لسياســة التفرد والتسلط 
، والبيروقراطيــة، ومحــاوالت فرض الرأي 
لالئتالف  بديــالً  الواحد،  والقــرار  الواحد، 

الوطني.
وقد ترجم شعث شعاره املزيف بعقد مؤمتر 
روما حتت مســمى مؤمتر الفلســطينيني 
في أوروبا. أشــرفت عليه قيــادة فتح في 
اخلارج ممثلــة بأحد أعضاء جلنتها املركزية، 
وهي التي فبركت املؤمتر، وسمت أعضاءه،  
ووضعــت جدول أعماله، وشــكلت هيئة 
رئاســته، وكتبت مخرجاتــه، مبا في ذلك 
هيئتــه اإلدارية. والتدقيق في األســماء، 
يوضــح أن املؤمتر كان حصــراً حلركة فتح 
ولبعــض الفصائل التي في حكمها. كان 
)ألســباب  أعضائه  الناقمني من  بإعتراف 
مؤمتراً  فيهــا(  الدخــول  معنيني  لســنا 
الدرجة األولــى، بيروقراطياً   فصائلياً، من 
مــن الدرجــة األولــى، حتــى أن مــكان 
وتوقيت انعقاده رســم ألسباب سياسية 
وبيروقراطية، كان الهدف منها مكشوفاً، 
بحيث بات املؤمتر مجرد تظاهرة سياسية، 
خارج أي عمل منظم، الهدف األول واألخير 
منها »صورة« وخبــر في وكالة وفا، بعيداً 
عن هموم اجلاليات الفلسطينية وتنظيم 

صفوفها.
السؤال اآلن، ماذا تبقى من مؤمتر روما ماذا 
حققت هيئته اإلدارية من أهدافه؟ ماهي 
املهام التــي أجنزها في خدمــة القضية 
الوطنية؟ بل ونســأل أيضاً من تبقى من 
أعضاء هيئتــه اإلدارية، وملاذا قدم عدد من 
أعضائها اســتقالته؟ وملــاذا يدور احلديث 
علناً، وفــي البيانات، عــن الهيئة اإلدارية 
احلالية وفشــلها الذريع، وضرورة تشكيل 
هيئة جديــدة. وإذا كانت هذه هي باكورة 
»املؤمتــرات« التي يدعو لها شــعث وفق 
مقاســاته، ووفقاً ملعادالته، وحســاباته: 

فشــل على فشــل، هدر للمال العام بال 
الفنادق  طائل، مصاريف سفر وإقامة في 
وحفالت في املطاعم، وموازنات بال حساب، 
والنتيجة، الفشل. فعن أية وحدة وطنية 
يتحدث، وبأية دميقراطية يتشــدق. وملاذا ال 
يطلع علينا مبكاشفة علنية، يوضح فيها 
لنا أسباب فشــل مؤمتر روما. إال إذا اعتبر 
»الصــورة« التذكارية، التي اختصر املؤمتر، 
من أجــل التقاطها، كانت هــي الهدف، 

وكانت هي النجاح الباهر.
• فــي بوخارســت، يقول شــعث إنه دعا 
لورشة من أجل تدارس كيفية بناء لوبيات 
] مجموعات ضغط[ فلسطينية في أوروبا، 
لصالح القضية الوطنية. ثم، بقدرة قادر، 
حتولت الورشــة إلى مؤمتر ميثــل اجلاليات 
الفلســطينية في أوروبا. كيف؟ من اختار 
األعضاء، وماهي أعماله التحضيرية؟ أين 
هي الوثائق املعدة سلفاً؟ أين هي مشاريع 
القرارات؟ والتوصيات؟ ومن أين اســتمدت 
الورشة شرعيتها، وشــرعية حتولها إلى 
مؤمتر بإسم اجلاليات في أوروبا؟ إال إذا كان 
كافيــاً، مجرد حضور شــعث، الذي ميلك 
صالحية منــح البركة الرســولية لهذه 
الورشــة، وإضفاء الشرعية عليها، وتالوة 
بعــض اخلطابــات الرنانة، حــول الوحدة 
الوطنية، وحول القضية ]متجاهالً أوسلو 
الذي كان له فــي صناعته الباع الطويل[. 
وبالتالي حتقيق املعجزات، في زمن لم يعد 

فيه للمعجزات وجود.
• وفي  بوخارست، ينتقد شعث اجلبهتني 
رفضتا  ألنهما  والشــعبية،  الدميقراطية 

دعوته لهذه الورشة التي حتولت مؤمتراً. 
لست معنياً بالدفاع عن الرفاق في اجلبهة 
الشــعبية بل أترك لهم حــق الدفاع عن 

النفس. 
أما عن اجلبهة الدميقراطية فإن شعث جلأ 

إلى األكاذيب ألنه فشل في فبركة ما يريد. 
لذا قال إن الرفاق في »الدميقراطية« رفضوا 
املشاركة ألنهم »حردانني« )على حد قوله( 
القومي  الصندوق  بســبب حصتهم في 

التي حجبها عنهم محمود عباس.
يكذب شعث أكثر من مرة.

نعم اجلبهــة الدميقراطية تتعرض حلصار 
مالي بقــرار مــن رئيس الســلطة حني 
حجب عنها حقها املشروع في الصندوق 
القومي، حلوالي عــام ونصف العام حتى 
اآلن. لكن األمر، كما يعرف شعث لم تغادر 
م. ت. ف ال عالقــة له بقضيــة املال كما 

ادعى.
فــي اللقاء معه فــي بيروت، لــم يطرح 
وفد اجلبهة مســألة املال وحقوق اجلبهة. 
لســببني: األول أن شــعث ليس صاحب 
صالحية فــي قضية تتعلق مبــكان آخر، 
وبالتالي ما قاله عــن املال مجرد أكاذيب. 
الثاني أن وفــد اجلبهة ال يخلط بني األمور 
لذلك لــم يرفــض الوفد فكــرة توحيد 
اجلاليــات فــي أوروبا، بل رفــض الصيغة 
التي  اإلقصائية  البيروقراطيــة  اإلداريــة 
قدمها شــعث وقدم لــه باملقابل صيغة 
خالل  من  اجلاليــات  لتوحيد  دميقراطيــة 
قيــادة جماعية، تقوم على املســاواة في 
كيانيتها،  جاليــة  لكل  وحتفظ  التمثيل، 
نفسه  الوقت  في  وحتفظ،  وخصوصيتها، 
ونضاالت  توحيــد جهــود  على  القــدرة 

اجلاليات في أوروبا.
مشروع شعث قام على مبدأ الدمج التام 
لــكل االحتادات، بقيادة مــن فتح، وبحيث 
يكــون القرار فــي نهاية املطاف، بشــأن 
اجلاليات الفلسطينية في أوروبا، بيد دائرة 
املغتربني، أي بيد شعث شخصياً. باسمها 
تصدر البيانات السياســية، التي ال تراعي 
التنوع السياســي في صفــوف اجلاليات، 

في وقت يدرك فيه اجلميع أن ثمة خالفات 
سياســية بني أطــراف م. ت. ف. بني من 
يناضل ألجل اخلروج من أوسلو، وبروتوكول 
باريس، واستعادة البرنامج الوطني، وإنهاء 
االنقسام، ونقل الرفض اللفظي لصفقة 
ترامب ـــ نتنياهو إلى الرفض العملي من 
خالل االشتباك السياسي في امليدان وفي 
قرارات  تطبيق  عبر  الدولية،  املؤسســات 

اجمللس الوطني، واجمللس املركزي،
وبني من يعطل هذه القرارات، ويرفض إعادة 
حتديد العالقة مــع دولة اإلحتالل، ويرفض 
ويتمسك  املتحدة،  الواليات  مع  اإلشتباك 
بالتنســيق األمنــي مع قــوات اإلحتالل، 
ويرفض سحب اإلعتراف بإسرائيل، ويرفض 
البضائع اإلســرائيلية، ويعطل  مقاطعة 
تقدمي طلب انعقاد مؤمتــر دولي للقضية 
باملفاوضات  ويتمســك  الفلســطينية، 
الثنائية مع إســرائيل، »علنية أو سرية«، 
علــى حد قــول خطاب رئيس الســلطة 
الفلســطينية أمام اجلمعية العامة لألمم 

املتحدة.
ما قدمتــه اجلبهة هي صيغــة ائتالفية 
دميقراطيــة، لتوحيد اجلاليــات، بينما ما 
قدمه شــعث صيغة إدماجية قســرية، 
همهــا، وهدفها، إســباغ اللــون الواحد 
على اجلاليات، هــو اللون املتنفذ في م. ت. 
ف، واملهيمــن على مؤسســاتها، يصادر 
دورهــا ويعطلها، ويجعــل منها هياكل 
إليها  اللجوء  يتــم  فارغة، مجرد عناوين، 
إلعــالن الوالءات واملبايعة في املناســبات 
القضية  حســاب  وعلــى  السياســية، 

والوطن.
 وألن شــعث، بنى نفســه زمناً خاصاً به، 
مفصوالً عن الواقع، وبنى لنفســه جرحاً 
التي  من األكاذيب، مفصوالً عن احلقيقة، 
ينحرها يومياً في أحاديث اإلفك التي بات 

يجيدها متاماً، جتاهل التجربة الرائدة التي 
الفلســطينية  احتادان للجاليات  حققها 
برئاســة جورج رشماوي،  األول  أوروبا،  في 
توصال  اســماعيل،  فوزي  برئاسة  والثاني 
خاللهــا إلى صيغــة دميقراطيــة، توحد 
جهودهما، ونضاالتهما، في ساحات أوروبا، 
بعيداً عــن الهيمنة، والتســلط، وفرض 
الرأي الواحد علــى اآلخرين، وحل القضايا 

وإدارتها باملراسيم الفوقية.
• أخيراً.. ننصح نبيل شــعث أن يستعيد 
وعيه، وأن يخرج نفســه من عامله اخليالي، 
وأن يعيد قراءة احلالة الفلسطينية قراءة 
علميــة وواقعيــة، وأن يــدرك أن املرحلة 
لواءها، مرحلة أوسلو  يرفع شــعث  التي 
وقيــوده، والتزاماته املذلة، باتت تشــرف 
على نهايتها. وأنها في النزع األخير، تلفظ 

أنفاسها مخلية مكانها ملا هو جديد.
ولى زمن أوسلو، وبات على حافة احلفرة.

ولى زمن الهيمنة والتفرد والتسلط، الرأي 
الواحــد، وزمن النصــف 1+، وزمن الكوتا 
واملناصب  باملال  الذمم  الفاسد، وزمن شراء 

واملغامن، وزمن شراء الوالءات..
ها نحن نقتحم زمناً جديداً، فيه للحركة 
الشعبية الدور الفاعل واملؤثر، هي صاحبة 

القرار، وصاحبة النفوذ.
انظــر حولك، واقــرأ جيداً مــا يجري في 
محيطنا العربي. وأنظر حولك واقرأ جيداً. 
إنــك تخاطب جاليات فــي أوروبا، أحزابها 
وقواها السياســية وأنظمتها تقوم على 
مبــادئ الدميقراطية، وال ميكــن أن نفرض 
على جاليات عاشت الدميقراطية سياسة 

الهيمنة والتسلط.
رهانك فاشل.

وكما فشل في روما.. حتماً سيفشل في 
بوخارست، وفي غير بوخارست.

* كاتب فلسطيني
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د. علي شمخي 

األطراف والقوى السياسية التي تواصل اجتماعاتها 
داخل الســلطتني التشريعية والتنفيذية من اجل 
البحث عن حلول لألزمة الكبيرة التي مير بها العراق 
عليها أن تدرك أوال طبيعة املســارات التي ميكن أن 

تؤدي إلى  هذه احللول..
واليعقل أن ميضي البعض في مســار  ينتهي إلى 
انســداد أو نفق مظلــم مــن دون ان يحمل معه 
مفاتيحا أو مصباحا مضيئا وخالل اكثر من شــهر 
توضحــت  معالم خريطة احلراك اجلماهيري ووصل 
صدى املطالب إلى اكثــر من جهة داخليا وخارجيا 
وبات على الطرف اآلخر أن يبعث برسائل االستجابة 
حتى ميكــن القول اننا منضي في الطريق الصحيح 
النهاء هذه األزمة الكبيرة التي ميكن وصفها بانها 
أزمة وطن طاملــا يعيش تفاصيلها اليومية  جميع 
اطياف الشــعب العراقي من شــماله إلى جنوبه 
فاملرجعية الدينية أعلنت وببيانات وخطب متتالية  
رعايتها لهذا احلــراك احلماهيــري واكدت دعمها 
للمطالــب االصالحية منذ أول يــوم انطلقت فيه 
التظاهرات في الساحات العامة واالمم املتحدة تتابع 
عن كثب مايجري في مدن العراق من خالل بعثتها 
في بغداد  وتريد مســاعدة العراقيني في الوصول 
إلى حلول مرضية وجتنيب البالد االســوء واالصعب 
وثمةافــكار  ومقترحات يجــري تداولها هذه االيام 
التقريبي بــني وجهات النظر اخلروج بخارطة طريق 
يفضي إلى حتقيق الســالم في العراق  و قد ادركت 
جميع األطراف أن املتظاهرين الذين خرجوا من دون 
وصايــة أو دعوة حزبية أو فئوية الميكن لهم العودة 
إلى منازلهم  من دون ان يروا أو يتلمسوا استجابة 
حقيقية من السلطات وبهذا فان محركات الدفع 
والتظاهرات ســتبقى في  االحتجاجــات  باجتــاه 
نشــاطها بانتظار مايقرره أولئك الذين يتشاورون 
فيما بينهم على  الضفة األخرى وقد ايقن اجلميع 
بأن الفرص تضييــق أمام املناورات وااللتفافات بعد 
مرور ثمانية وثالثــون يوما علــى انتفاضة العراق 
الوعود  الشعبية اسنفذت فيها السلطة خيارات 
واملواجهة املســلحة مع املنتفضنب ولم يبق بيدها 
من أوراق ســوى ورقة االنحناء للمطالب الشعبية 
املتحدة  واالمم  املرجعيةالدينيــة  مــن  املدعومــة 
واصدقاء العراق الذين يريدون لهذه البالد وشعبها 
اخلير امــا اعداء العــراق فهم اليزالــون يتربصون 
به الســوء ويشــجعون مريديهم في الداخل من 
احلاقدين والفاســدين واملنتفعني  على املضي في 
مســالك التعقيد والفوضى وصــوال إلى االنفجار  
واحلريــق الكبير وبــني االنفــراج واالنفجار يتحني 
اخمللصون والوطنيون الفــرص لتقدمي املبادرات التي 
تطفــيء النيران وتبعث االطمئنان وتشــيع االمل 

بنهاية قريبة الزمة العراق ومحنته الكبيرة.

انفراج ام انفجار

في الجيبكاريكاتير

عن موقع »كارتون سياسي«

عندما ينحر شعث الحقيقة في أحاديث اإلفك
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المقاالت و اآلراء التي تنشر 
تعبر عن وجهة نظر أصحابها 
وال تمثل بالضرورة رأي 
الجريدة

سامر القرنشاوي*

ككل حلظة ٍثورية يعرف من في الشارع 
في العراق ولبنان مــا يرفضون، لكن ما 
يطلبون يبقى قيد التشــكل، حتى وإن 
اتضحــت بعض مالمحــه. وضع مقلق 
لكــن ليس ســيئاً، فحســب احلكمة 
املعروفة: “نصف العلم حسُن السؤال”، 
واألسئلة هنا ال تخص البلدين وحدهما.

في احلالة العراقية، بعد ستة عشر عاماً 
من الغــزو األمريكي، و ســقوط صدام 
حســني، وصراعاٍت ضروس ومئات اآلالف 
من القتلى واملهجرين، ال يبدوا أن أوضاع 
ُجل العراقيني أصبحت أفضل، بل حديُث 
الفســاد هنا، في بلٍد ميتلــك أحد أكبر 

احتياطيات النفط في العالم، صدًى ملا 
نسمع عن فســادِ ساسة لبنان وزعماء 
طوائفــه، علماً أن التدهــور في حيوات 
النــاس ال يقــف عند افتقــاد اخلدمات 
األساسية، وال حتى الفقر والبطالة، بل 
يصل إلى ميليشــياٍت “مجهولة” تقتل 
وتخطف كما لو أن شــيئاً لــم يتغير 
بديهي  املاضيني.  والنصــف  العقد  عبر 
إذاً أن يكفر العراقيــون مبا هو قائم. وإن 
كان من عالج في حكومة “شيعية” ممن 
اُضطهدوا في عهد صدام )الذي لم توفر 
ديكتاتوريته أحداً(، فإن أكثر من ثالثمائة 
قد قتلوا في شوارع بغداد وكربالء وغيرها 
على يد حكومة “شيعية” مدعومة من 
اجلمهورية اإلســالمية فــي إيران خالل 
األســابيع املاضية )بتوجيهــاِت إيرانية 

تتناقلها وسائل إعالم(.  روايات  حســب 
إن كان للهوية الطائفية من وزن باٍق في 
العراق، فدماء هؤالء الشهداء أثقل مبا ال 
يقاس. في لبنان ال يشكك أحٌد، عالنيًة 
على األقــل، في تاريــخ “مقاومة” حزب 

اهلل.
لكن إن دخل احلزب شــريكاً مع، ومن ثم 
غطاء على، طبقة سياسية فاسدة، من 
داخــل وخارج “طائفته” الشــيعية، في 
أزمة اقتصادية  البالد فيــه  وقٍت تعاني 
طاحنــة، فالبد أن يواجــه العواقب. أما 
رد فعــل املرشــد األعلــى للجمهورية 
اإلســالمية جتاه أحداث العــراق ولبنان 
فكــرر ما ســمعناه مــراراً فــي طول 
وعرض املنطقة عــن كل حراٍك يطالب 
بأساســيات احليــاة: مؤامــرة خارجية. 

ما أســهل وضع اللوم علــى “أحدهم”، 
بعيداً عنا، وما أيسر جتاهل أسباب جناح 
املؤامرة املزعومــة، إن وجدت، والتعامي 
عن خصوبة التربة التي تلقفت بذرتها، 
منطــٌق ال مكان فيه ملعانــاة العراقيني 
أو اللبنانيــني، وإنــكارٌ لواقع فقدت فيه 
شــعاراٍت وعقائد وعواطف كانت يوماً 

رأسمال سياسي فّعال قيمتها.
لكن أزمة تياراٍت محسوبة على اإلسالم 
السياسي الشــيعي في البلدين تذهب 
اإليراني،  الرســمي  اخلطــاب  في  أبعد. 
املتحدة وإســرائيل  للواليــات  العــداء 
والصراع الذي ال ينتهي مع “االســتكبار 
العاملي” محوري، ومع ذلك ادعاُء الزعامة 
اإلسالمية. مما تسمعه من ألقاب يوصف 
بها السيد اخلامنئي في دوائر حزب اهلل 

في لبنان: “ولي أمر املســلمني”. الداللة 
الشــيعية واضحة، فالرجــل هو الولي 
الفقيــه، ممثل االمــام الغائب املعصوم 
على األرض حســب املنطق الذي أسس 
جمهوريته  الراحــل  اخلمينــي  عليــه 
اإلســالمية )منطق خالفــي بني علماء 
يبقى قابضاً  أنفسهم، ولكنه  الشيعة 

على السلطة في طهران(.
في حالة لبنــان ارتبط الولــي الفقيه 
بحزب اهلل ومقاومتــه التي أعلنت منذ 
ميالدها أنها تسعى إلبقاء البلد ساحة 
تخوضها طهران  التي  املبادئ  لصراعات 
)حســب البيان الذي أعلن رسمياً والدة 
احلزب عام 1985(. سرعان ما أصبح اسم 
باملقاومة إلســرائيل، ال  احلزب مقترنــاً 
يستطيع أحد إنكار بطوالته وتضحياته 

في هذا املضمار. بعد انسحاب إسرائيل 
من جنوب لبنان عــام 2000، بدأ احلديث 
يتصاعد عن مشــروعية هذا الســالح 
النظام  اللبنانية، لكــن  الدولــة  خارج 
الســوري، احلاكم الفعلي للبنان آنذاك، 
وإيــران كان لهمــا رأي آخــر، علمــاً ان 
ذكرى حتالف قوٍى من اليمني املســيحي 
اللبناني مع إسرائيل خالل احلرب األهلية 
اللبنانيــة )1975-1990( كانــت قريبة، 

كما ذكرى االحتالل وجرائمه.
بعد خروج سوريا من لبنان بُعيد اغتيال 
احلريري )الذي اتهم به النظام الســوري 
أوالً ثم حــزب اهلل الحقاً(، قدم اختطاف 
حزب اهلل جلنود إســرائيليني في صيف 
2006 عذراً لهجوم وحشــي على لبنان. 
ادعى حزب اهلل احلــرب نصراً إلهياً، رغم 

التكلفة البشــرية واملادية الهائلة. في 
2008 دخــل احلزب حربــاً أهلية قصيرة 
خرج منهــا الالعب السياســي األقوى 
بلبنــان، ثم في 2013 دخــل طرفاً فاعالً 
في احلرب األهلية الســورية دعماً حلكم 
آل األســد، ودفاعاً، حســبما أعلن، عن 
املقدســات الشيعية في ســوريا ضد 
الســلفيني اجلهاديني السنة. خالل كل 
مرحلٍة مــن هذا التاريــخ كان اإلجماع 
اللبنانــي حول حزب اهلل يقــل قليالً أو 
كثيراً، وفي األسابيع األخيرة خرج بعض 
جمهــوره ضد حتالفه السياســي كما 

رأينا.

* كاتب واكادميي من مصر
ُنشر في صفحة درج اللبنانية

القسم األولالعراق ولبنان اليوم : حيث أسئلة المستقبل
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بغداد ـ الصباح الجديد:

بالتعــادل الســلبي انتهى لقاء 
منتخبنــا الوطني امــام نظيره 
البحريني مســاء أمس في األردن 
ملباريات  السادسة  اجلولة  حلساب 
اجملموعة الثالثــة في التصفيات 
االســيوية املزدوجــة املؤهلة إلى 
قطر  في  العالم  نهائيــات كأس 

2022 وأمم آسيا في الصني 2023.
احلكــم  قــاده  الــذي  اللقــاء 
الســنغافوري محمــد تقي، لم 
يرتقي الى مســتوى االقناع، فقد 
مبســتوى  الرافدين  اســود  ظهر 
متواضع، كما هــو حال املنتخب 
االولى  املباراة  شــوط  البحريني، 
اذ  انتهــى بالتعــادل الســلبي، 
فعلي  تهديــد  فيه  نشــهد  لم 
على املرميــني، برغم ان منتخبنا 
الوطنــي كان اكثر فعالية وحاول 
اختراق دفاعــات البحرين، بيد ان 
احملــاوالت كانت متســرعة برغم 
ندرتهــا.. وفــي الشــوط الثاني 
اســتمر االداء الرتيب، باســتثناء 
كرة مهند علي التي ردها القائم 

في الدقيقة 86.
بنتيجــة املباراة يكــون منتخبنا 
الوطني رفع رصيده إلى 11 نقطة 
للبحرين  في حــني  الصدارة،  في 
9 نقاط باملركــز الثاني، وإليران 6 
نقــاط، ثم هونغ كونغ بـ 5 نقاط، 
وكمبوديــا باملركز اخلامس االخير 
برصيــد نقطــة واحــدة فقط.. 
وحلســاب اجملموعــة ذاتهــا، فاز 
منتخب هونغ كونــغ أمس على 
نظيره الكمبودي بهدفني من دون 

رد. 
وســيلعب منتخبنــا الوطنــي 
مباراته املقبلــة امام هونغ كونغ 
يــوم 31 من شــهر آذار من العام 
2020 ويالقي كمبوديا في  املقبل 
ارضنــا يوم 4 من شــهر حزيران، 
ثم يختتــم مبارياته عندما يحل 

ضيفا على منتخــب إيران يوم 9 
من الشهر ذاته.

مسلسل  سوريا  منتخب  وواصل 
التصفيــات  فــي  انتصاراتــه 
اآلســيوية املشــتركة املؤهلــة 
ملونديال 2022 وكأس آسيا 2023، 
مشــددا قبضتــه علــى صدارة 

منتخــب  بعدمــا  مجموعتــه، 
شــباب  ملعب  في   ،0-1 الفلبني 
سوريا،  هدف  دبي.وسجل  األهلي 
 23 الدقيقة  ورد الســالمة فــي 
من عمر املبــاراة، التي جرت على 
ملعب راشد، بنادي شباب األهلي 
دبي.املنتخب السوري عزز صدارته 

رصيده  رافعا  األولى،  للمجموعة 
إلى 15 نقطة، فيما بقي منتخب 
الفلبني في املركــز الثالث، بفارق 
الثاني، ولكل  األهداف عن الصني 

منهما 7 نقاط.
نســور قاســيون قدمــوا مباراة 
قوية، ليصلوا للفوز اخلامس على 

التوالــي في التصفيات، وســط 
حضور جماهيري كبير من اجلالية 

السورية في اإلمارات.
الكويت  املطوع منتخب  بدر  وقاد 
في كــرة القدم إلــى حتقيق فوز 
-1صفر،  نيبال  على  وثمني  صعب 
واالنفــراد بالتالــي باملركز الثاني 
في اجملموعــة الثانية للتصفيات 
املزدوجة املؤهلة إلى كأس العالم 
2022 في قطر وكأس آسيا 2023 

في الصني.
وسجل املطوع الهدف الوحيد في 
الدقيقة 28، رافعا رصيد »األزرق« 
أســتراليا  نقــاط خلف   10 إلى 
هذه  عن  تغيب  والتــي  املتصدرة 
األردن  وأمام  نقطــة(،   12( اجلولة 
تواجه  التــي  نقاط(   7( الثالثــة 
ضيفتهــا تايــوان )بــدون نقاط( 
الحقــا، فيما حتتل نيبــال املركز 
ثالث  نقاط(.وتتبقــى   3( الرابــع 
مباريات لـ«األزرق« في التصفيات، 
األولى أمام أســتراليا خارج الديار 
أمام  والثانية   ،2020 آذار   26 فــي 
األردن فــي الكويت فــي 31 منه، 
والثالثــة األخيرة أمام تايوان على 

أرضها في 9 حزيران.
القطــري على  املنتخــب  وفــاز 
دون  من  بهــدف  األفغاني  نظيره 
رد، فــي طاجيكســتان، في إطار 
املؤهلة  املشــتركة  التصفيــات 
ملونديال 2022 وكأس آسيا 2023.. 
سجل أكرم عفيف، هدف العنابي 
 75 الدقيقة  من ركلة جزاء فــي 
من املباراة، وارتفع رصيد املنتخب 
القطري إلى 13 نقطة في صدراة 
اجملموعــة، بينمــا جتمــد رصيد 

أفغانستان عند 4 نقاط.

الوطني يحافظ على صدارته بتعادل سلبي أمام البحرين
ضمن التصفيات اآلسيوية المزدوجة

املنتخب الوطني

ذهبيان وفضيان 
لبناء األجسام عالميًا

الجوية يجدد عقد 
علي حصني

السليمانية تضيف 
التجمع األول لممتاز اليد

بغداد ـ الصباح الجديد:
علق الالعب العراقي، علي حسني فرحان، 
علــى حصــده للمدياليــة الفضية في 
»كأس  االجســام  لبناء  العالــم  بطولة 

املاس« في الهند.
وقال فرحان إنه »حصلــت على املديالية 
الفضية في بطولة العالم لبناء االجسام 
ب الهند لوزن 90 كغم بعد منافسة قوية 
مــع العبني مــن جميع انحــاء العالم«.
واوضــح أن »الفــوز اهديه الــى جميع 
الشعب العراقي من شماله الى جنوبه«، 
معرباً عن املــه في »حتقيــق املزيد من 
االلقاب في املنافســات املقبلة«.يذكر ان 
منتخب العراق شارك باربع العبني وحصد 

ذهبيتني وفضيتني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن نادي القوة اجلوية، جتديد عقد العبه 
علي حصنــي للدفاع عن ألــوان الفريق 
الغموض  احلالي.واكتنــف  املوســم  في 
مســتقبل حصني، بعد تعرضه لإلصابة 
في الرباط الصليبي خالل شــهر نيسان 
املاضي، والتــي أبعدته عن املالعب نحو 7 

أشهر.
وذكر لنــادي عبــر موقعه الرســمي ان 
»الهيئة االداريــة لنادي القوة اجلوية جتدد 

عقد الالعب علي حصني«.

بغداد ـ حسام عبد الرضا*
اليد اجتماعا  عقد االحتاد املركزي لكــرة 
مع ممثلــي أندية الــدوري املمتاز بحضور 
االمني املالي لالحتاد خليل ابراهيم وعضو 
االحتاد املركزي الدكتور سعد خميس نائب 
رئيس جلنة املسابقات، وحضر ممثلي أندية 
واملســيب  واجليش  والطلبة  »الشــرطة 

وديالى وكربالء واخلليج العربي والدغارة«.
وتقــرر ان تكون املرحلــة االولى لبطولة 
الدوري على شكل جتمعات يكون التجمع 
ابتداي  الســليمانية  األول في محافظة 
من يوم اجلمعة املوافق 6 من شهر كانون 

األول املقبل.

* املنسق اإلعالمي الحتاد كرة اليد

تقرير

مدريد ـ وكاالت:

أعلــن رئيس االحتاد اإلســباني لكرة 
القدم لويــس روبياليس عودة لويس 
إنريكي إلى منصبــه مدرباً ملنتخب 
البــالد بدالً من روبيــرت مورينو، في 
لويس  أمس.عاد  مؤمتر صحفي عقد 
إنريكــي لإلشــراف علــى املنتخب 
اإلسباني لكرة القدم الذي تركه في 
ابنته  حزيران املاضي بســبب مرض 
التي توفيت الحقا، خلالفة مساعده 
الســابق روبرت مورينو الذي قاد »ال 
فوريا روخــا« للتأهل إلى كأس أوروبا 
2020، وذلك بحسب ما أعلن الثالثاء 

االحتاد احمللي للعبة.
وقال رئيس االحتاد اإلســباني لويس 
روبياليــس فــي مؤمتــر صحافــي 
»بإمكاننا التأكيد بأن لويس إنريكي 
يعود إلى منصبه السابق«، مضيفا 
»أعرب لنا لويــس إنريكي عن رغبته 
بالعــودة... والبــاب كان مفتوحا له 

على الدوام من أجل العودة«.
وكان ابن الـ49 عاما استلم مهامه 
كمــدرب للمنتخب الوطني في متوز 
2018 بعــد مونديال روســيا، لكنه 
إكمال مهمته بســبب  عجز عــن 
مرض ابنته تشــانا التي توفيت في 
أواخر آب بعد صراع مع مرض سرطان 

العظام، فناب عنه مساعده مورينو 
وجنح في قيادة أبطال مونديال 2010 
إلى نهائيــات كأس أوروبا 2020 التي 
رومانيا  بالفــوز على  اإلثنني  أنهوها 

-5صفر.
ولم يكن االعالن عــن عودة إنريكي 
مفاجئا بل كان متوقعا بعد أن غاب 
الذي  الصحافي  املؤمتــر  عن  مورينو 
-5صفر  تال فوز إسبانيا على رومانيا 
مساء اإلثنني في ختام مشوارها في 

التصفيات القارية.
للعبة  اإلســباني  االحتاد  يبــرر  ولم 
موقــف مورينــو، لكنه أفــاد بأنه 
ســيعقد مؤمترا صحافيا بعد ظهر 
امس الثالثاء، ما دفع وسائل االعالم 
إلــى التكهــن باإلعالن عــن عودة 

إنريكي ملنصبه السابق.
وال يبدو أن وسائل اإلعالم اإلسبانية 
راضيــة عن كيفيــة إدارة شــؤون 
املنتخب مــن قبــل روبياليس، وقد 
حتدثت صحيفة »مــاركا« الرياضية 
عن »أزمة شاملة حتوم حول املنتخب 
اإلســباني«، كاتبة فــي صفحتها 
األولــى »ال ميكن أن تكون إســبانيا 
سيرك. لقد تعاطى روبياليس بأسوأ 
الطــرق مع مســألة رحيــل روبرت 

مورينو«.
وبعد أن شغل مهمة مساعد املدرب، 
استلم مورينو مهمة االشراف على 

املنتخب بعد أن قرر إنريكي التنحي 
شخصية  ألسباب  حزيران/يونيو  في 
مرتبطــة مبــرض ابنته، ومــع عودة 
ابن خيخون ملنصبه الســابق يكون 
املنتخب قد شهد تغييرا في منصب 

للمرة اخلامســة في غضون  املدرب 
عامني فقط، وحتديدا منذ اجلدل الذي 
تســبب به جولن لوبيتيغي عشية 
2018 حني  انطالق مونديال روســيا 
أعلن بأنه ســينضم إلى ريال مدريد 

بعــد البطولــة ما أدى إلــى إقالته 
واســتبداله مؤقتــا بفرناندو هييرو 

ومن بعده إنريكي ومورينو.
وفي أيلول ، كشف مورينو استعداده 
للتخلي عن تدريب املنتخب والعودة 

إلى مساعدة إنريكي، في حال رغب 
األخيــر بالعودة إلــى املنصب الذي 
موضحا  حزيران/يونيــو،  فــي  تركه 
احترامه  علينــا  راهن  وضــع  »ثمة 
وال أعتقد أنــه )إنريكي( يفّكر بهذه 
للعودة  إشارة  املســألة حاليا«، في 

إلى منصبه.
وأضاف فــي حينهــا »أعتبر لويس 
صديقــا والصداقــة تأتــي قبل أي 
أمر في احلياة ألنــه من دونها، نفقد 
معنى أن نكون بشرا )...( لذا في حال 
جاء وقــت يرغب فيه بالعودة ليكون 
املدرب، حينها ســأكون أول شخص 
جانبا  بالتنحــي  ســرورا  واألكثــر 
كمســاعد. معه«  العمل  ومعاودة 
وقبــل تعاونهما فــي اإلدارة الفنية 
ألبطال العالــم 2010، عمل مورينو 
مســاعدا إلنريكي في أندية ســلتا 

فيغو، روما اإليطالي وبرشلونة.
الفنيــة  اإلدارة  إنريكــي  وتولــى 
للمنتخــب عقب اخلــروج من الدور 
ثمــن النهائي ملونديال روســيا في 
صيف 2018، لكنه غاب عن وظيفته 
منذ آذار/مارس املاضي قبل أن يتخذ 

قرار التنحي في حزيران/يونيو.
أمضاها كمدرب  التي  الفترة  وخالل 
مؤقت ثــم دائــم للمنتخب، خاض 
مورينو 9 مباريات في تصفيات كأس 
أوروبا 2020، ففاز في ســبع وتعادل 

في اثنتني مــن دون أي هزمية، وضمن 
»ال فوريــا روخــا« صــدارة اجملموعة 
السادســة أمام السويد قبل اجلولة 

األخيرة التي أقيمت اول أمس.
وأكد روبياليس في مؤمتره الصحافي 
امس »كنا سعداء جدا بالعمل الذي 
قام به روبرت لكن قائد هذا املشروع 
بأن  إنريكــي. لطاملا قلت  هو لويس 
الباب مفتوح أمامــه )للعودة(. لقد 
التزمنا مببدأ االستمرارية، وأعتقد أن 
إنريكي لديــه منهج رائع ونحن نثق 

به«.
املوجهة  االتهامات  روبياليس  ورفض 
لالحتاد بعدم الشفافية السيما فيما 
يخص التخلي عن مورينو، كاشــفا 
بأنه حتدث إلى إنريكي الشهر املاضي 
ثم مرة أخرى االثنني، بعد أن علم من 
خالل مورينو بأنه مســتعد للعودة.

وتابع »كان من الواضح أنه مبجرد أن 
يشعر لويس إنريكي بالقوة الكافية 
مفتوحا  البــاب  ســيكون  للعودة، 
أمامــه. لقد كنت صادقــا في ذلك. 
ال ميكــن ألحــد أن يشــعر باخلداع. 
روبرت مورينو على عمله«. نشــكر 

ورأى روبياليــس »يجب أن يكون يوما 
ســعيدا ألن لويس إنريكي عاد بعد 
كل الذي مر به. لقد التزمنا بكلمتنا 
جتاهه وجتــاه روبــرت. كان علينا أن 

نتخذ القرار. هذه هي وظيفتنا«.

لويس إنريكي يعود مجددًا لتدريب المنتخب اإلسباني
خلفًا لروبرت مورينو 

لويس إنريكي

العواصم ـ وكاالت:
بلغ منتخبا سويســرا والدمنارك 
نهائيــات كأس اوروبا 2020 بفوز 
االول على جبل طارق 6-1، وتعادل 
 1-1 ايرلندا  مع جمهورية  الثاني 
في اجلولة االخيرة من منافسات 
اجملموعة الرابعة االثنني.وتصدرت 
برصيد  اجملموعة  ترتيب  سويسرا 
17 نقطــة بفــارق نقطــة عن 

الدمنارك.
تخوض  التي  اخلامسة  املرة  وهي 
فيها سويسرا النهائيات القارية 

والتاســعة للدمنارك بطلة اوروبا 
االولى،  املبــاراة  1992.فــي  عام 
كانت سويســرا في بحاجة الى 
التأهل،  لضمــان  فقط  التعادل 
لكنها اتخمت شباك جبل طارق 
املتواضعة بســتة اهداف مقابل 
اهــداف  هــدف وحيد.وســجل 
)10 و84)  سويسرا سيدريك اينت 
وروبن فارغاس )50( وكريســتيان 
فاسناخت )57( ولوريس بنتو )75) 
اما هدف   ،)86( وغرانيت شــاكا 
جبل طارق فسجله ريس ستايك 

.(74)
الدمنــارك  دخلــت  بدورهــا، 
مــع  الصعبــة  مواجهتهــا 
جمهورية ايرلنــدا في دبلن وهي 
في حاجة ايضا الى نقطة واحدة.

وانتظر املنتخب الســكندينافي 
73 ليفتتــح له مارتان  الدقيقة 
مسافة  من  التسجيل  برايثويت 
قريبــة )73( قبل ان يــدرك مات 
قبل  اليرلندا  التعــادل  دوهيرتي 
نهاية املبــاراة بخمس دقائق من 

كرة رأسية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت جلنة الشباب والرياضة 
على  التصويت  موعد  النيابية، 
مقترح قانــون اللجنة االوملبية 
النواب. مجلــس  في  العراقية 

عباس  اللجنــة،  رئيــس  وقال 
عليوي فــي بيــان صحفي، ان 
اللجنة االوملبية  »مقترح قانون 
العراقية، ســيعرض للتصويت 
اليوم لتجنب  عليه في جلسة 
العقوبات الدولية على الرياضة 

العراقية«.
واضاف ان »مقتــرح القانون مت 

اعــداده من قبل اللجنة لغرض 
اقراره  اجل  من  عليه  التصويت 
حددتها  التــي  املهلــة  ضمن 
الدوليــة  االوملبيــة  اللجنــة 
والتــي تنتهــي فــي 30 مــن 
الشــهر اجلاري«، منوها إلى ان 
ضمن  القانون  على  »التصويت 
الزمنية احملددة سيجنب  املهلة 
الرياضــة العراقيــة العقوبات 
التي قد تصــل الى احلرمان من 

اللجنة االوملبية الدولية«.
واوضح النائب عليوي، ان »جلنة 
عكفت  والرياضــة  الشــباب 

خــالل الفتــرة املاضيــة على 
اجتماعات مع  عقد سلســلة 
اجلهــات الرياضية املعنية كما 
رياضية  استضافت شخصيات 
الرياضــة  وزارة  عــن  وممثلــني 
العراقية  االوملبيــة  واللجنــة 
لغرض رفدهــا باملالحظات من 
اجــل انضاج مقتــرح القانون 
خدمــة  عليــه  والتصويــت 
للرياضــة العراقيــة كونه من 
القوانــني املهمة التــي كانت 
النياببة  الدورات  خالل  معطلة 

املاضية«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أبدى العب املنتخب العراقي بشــار 
بريسبوليس  نادي  احملترف في  رسن، 
اإليراني، تذمره من التأخير املستمر 
قد  والتــي  املاليــة،  ملســتحقاته 
الفريق  مع  تعاقده  بفسخ  تتسبب 

بفترة االنتقاالت الشتوية.
وقال مصدر مقــرب من الالعب في 
رسن  »بشــار  صحفية:  تصريحات 
ممتعض جدا من عــدم التزام النادي 
اإليراني بتسديد املستحقات املالية، 
وهذا األمــر يتكرر ألكثــر من مرة، 
الالعب لفسخ  وبالتالي قد يضطر 
بفترة  واالنتقال  الفريق،  مع  تعاقده 

االنتقاالت الشتوية في حال استمر 
الوضع على ما هو عليه اآلن«.

وبــني أن بشــار رســن يبحث عن 

االستقرار بشكل مستمر وقدم مع 
الفريق اإليراني  مستوى مميزا، لكن 
الالعب سيغادر الفريق خالل الفترة 
املقبلة، وقد تكون وجهته إلى نادي 
القوة اجلوية الذي قدمه للنجومية.

وأشــار إلى أن الالعــب يركز حاليا 
الوطني  املنتخــب  مــع  مبهمتــه 
املؤهلــة  املزدوجــة  بالتصفيــات 
وبعدها  والعالم،  آســيا  لكأســي 
نهائي جتاه  قراره بشــكل  سيتخذ 
النادي اإليراني.يشــار إلى أن بشــار 
رسن يعد من الطاقات الواعدة في 
املنتخب العراقي ومثل بيرسبوليس 

في بطولة أندية آسيا.

تونس ـ وكاالت:
التونســية  املبارزة  بطلة  عبرت 
في  بتكرميها  بوبكــري،  إينــاس 
لإلبداع  راشــد  بن  جائزة محمد 
الرياضــي، واختيارها كســفيرة 
أنه  مؤكــدة  الرياضي،  لإلبــداع 

مصدر فخر للمرأة العربية.
وأضافت بوبكــري احلاصلة على 
برونزيــة املبارزة فــي أوملبياد ريو 
2016، على هامش مشــاركتها 

الرياضي  لإلبــداع  دبي  في مؤمتر 
الدولي، أنها تأمل بأن تكون قدوة 

لإلجيال الرياضية الصاعدة.
للمســتقبل،  خططها  وحــول 
قالت بوبكــري: »حاليا أضع كل 
تركيزي على التحضير لتصفيات 
 ،2020 طوكيو  ألوملبيــاد  التأهل 
باحلصــول على  العــرب  وأعــد 
هــذه  فــي  ذهبيــة  ميداليــة 

املنافسات بإذن اهلل«.

اليوم.. البرلمان يصوت على مقترح سويسرا والدنمارك إلى نهائيات يورو 2020
قانون اللجنة األولمبية 

أزمة مالية تهدد استمرار
بوبكري سفيرة اإلبداع الرياضي  بشار مع بريسبوليس

تعد العرب بالذهب األولمبي

 بشار رسن

إيناس بوبكري
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