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بغداد - الصباح الجديد:
 اكــد رئيــس كتلة بيــارق اخلير 
النيابيــة محمــد اخلالدي امس 
الســبت، ان ١٦٦ نائبــا وقعــوا 
على طلــب موجه إلى رئاســة 
اجلمهورية لغرض إرســال كتاب 
اتهمت  وفيما  احلكومــة،  إقالة 
امس  النيابية  ســائرون  كتلــة 
السبت، رئاســة مجلس النواب 
بـ "املماطلة"، في حتديد جلسة 
الوزراء  مجلس  رئيس  استجواب 
ان  نائب  أورد  عادل عبد املهــدي، 
لم  اســتجواب  طلبات   9 هناك 
املصالح  بســبب  تفعيلها  يتم 
واملزاجية فــي التعامل من قبل 

رئيس البرملان.
 وقــال اخلالدي في مؤمتر صحفي 
مبجلس النــواب تابعته الصباح 
اجلديــد، ان "الوضع احلالي للبالد 
بعد مــرور ٥٠ يومــا أصعب من 
بدايــة األزمــة التي بــدأت في 
النــواب  وعلــى  األول  تشــرين 
التحرر من كتبهم السياســية 
بعد ان فشــلت في تقدمي احللول 

املناسبة".
 واشار الى ان "عدد التواقيع التي 
جمعت بلغــت ١٦٦ نائب او اكثر 

لعرضها علــى رئيس اجلمهورية 
لغرض الضغط عليه في إرسال 

كتاب إقالة احلكومة".
 وطالب رئاســة مجلس النواب 
استجواب  جتاه  املسؤولية  حتمل 
الــوزراء عــادل عبد على  رئيس 

جدول أعمال اجمللس.
 ولفــت إلى أن "الدســتور وضع 
من  للخــروج  طريــق  خارطــة 
الكتل  توافق  احلالية وهي  االزمة 

السياسية في إقالة احلكومة".
أن “هناك اســتجوابا   وأضــاف 
مقدمــا مــن  النائبــن  صباح 
الســاعدي وعدنــان الزرفي وانا 
مســتعد لتقدمي استجواب في 

حالة االعتذار من أي جهة".
واتهمت كتلة ســائرون النيابية 
في وقت ســابق من يــوم امس 
بـ  النواب  رئاســة مجلس  ايضا 
جلســة  حتديد  في  "املماطلة"، 
الوزراء  مجلس  رئيس  استجواب 

عادل عبد املهدي.
وقــال رئيــس الكتلــة صبــاح 
الســاعدي في مومتــر صحفي 
عقده مبجلس النواب مبشــاركة 
اعضاء الكتلة وكتل اخرى تابعته 
الصباح اجلديد، إن "كتلة سائرون 

تقدمــت بطلــب الســتجواب 
رئيس الوزراء، لكن هيئة رئاســة 
مجلــس النواب متاطل في حتديد 

موعــد لالســتجواب"، مبيناً ان 
"اســتجواب رئيس الوزراء يتناول 

قتل واعتقال املتظاهرين".

"هيئة  أن  الســاعدي،  وأضــاف 
تتحمل مسؤولية  اجمللس  رئاسة 
تأخير حتديد موعد الســتجواب 

رئيــس الــوزراء وهــذا يزيد من 
استمرار قمع املتظاهرين ".
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166 نائبا يوقعون ورقة ضغط على رئيس الجمهورية 
إلقالة عبد المهدي و9 طلبات الستجوابه في البرلمان

مجلس النواب "ارشيف"

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ســلطت مجلة "فورين بوليسي"، 
في مقال، الضوء على مســتقبل 
النفط في العراق، فيما كشــفت 
عن احملاوالت التي تقوم بها روســيا 
’’لالنقضاض’’ على السوق العراقية، 
التي مير  محاولة استغالل األوضاع 
بها العراق واالحتجاجات املستمرة 

منذ مطلع تشرين األول املاضي.
وذكرت اجمللة االمريكية في مقالها، 
أنه "رغم االحتجاجات املستمرة في 
العراق، والتي تثير قلق املستثمرين 
موســكو  تســتجمع  اآلخريــن، 
الزخــم ومتضي ُقدمــاً نحو دخول 
ولن يكون  العراقي،  النفط  ســوق 
النفوذ الروســي علــى النفط في 
اقتصادية  ضربة  -وسورية-  العراق 
للواليات املتحدة فحســب، بل هو 
ضربة سياسية لها أيضاً، فالنفط 
هــو العملة الرئيســية في هذين 
البلدين، وبذلك، فإن من يســيطر 
عليه سيكون له أيضاً تأثير رئيسي 
علــى اجلغرافيــا السياســية في 

املنطقة".
الرغم من  أنــه علــى  وأضافــت، 
االحتجاجات املســتمرة في بغداد، 
والتي شــهدت رحيــل العديد من 
البلد  األجانب عن  الدبلوماســين 

لــدواٍع أمنيــة، ضاعفت روســيا 
رهاناتها هناك. ولم تظل سفارتها 
األســابيع  في  فقــط  مفتوحــة 
األخيرة من االضطرابات، بل قام وزير 
بزيارة  الفروف،  سيرجي  خارجيتها، 

إلى البلد الشهر املاضي، حيث قام 
أوالً بجولة في بغداد ثم في أربيل.

وتابعت فورين بوليسي أنه ال ينبغي 
أن يكون مفاجئــاً أن يتركز اهتمام 
روسيا بالبلد بعد استثمار أكثر من 

10 مليارات دوالر في قطاع الطاقة 
العراقي على مدى السنوات التسع 
املاضية، على املشاغل التجارية في 

أغلبه.
ممثلة  الروسية  الشــركات  وكانت 
بن شركات  وبشكل جيد  مسبقاً 
العراق.  فــي  تعمل  التــي  النفط 
ونظراً للطبيعة بعيدة املدى لعقود 
النفط والغاز، فإن حصة الســوق 
الروسية من النفط العراقي سوف 
تتزايــد مع مرور الوقت فحســب، 
وعلى سبيل املثال، في العام 2009، 
فازت شــركة “لوك-أويل” الروسية 
بأحد عقود النفط األولى في عراق 
ما بعد احلرب ملشروع تطوير “القرنة 
الغربية- 2” في البصرة، ومن املقرر 
أن يستمر املشــروع ملدة 25 عاماً، 
وبهــدف حتقيــق إنتــاج 800.000 
العام  نهاية  بحلــول  يومياً  برميل 
2024، واليــوم، ينتج هذا احلقل ما 
يبلغ معدله نحــو 400.000 برميل 
يوميــاً فقــط، لكن هــذا اإلنتاج 
يشــكل فعليــاً 9 فــي املائة من 

إجمالــي إنتاج العــراق من النفط 
اخلــام، و12 في املائة مــن صادرات 

النفط العراقية.
وبينت اجمللة األمريكية أن تشــمل 
الصفقات األخرى منذ العام 2011 
اســتثمارات بقيمة 2.5 مليار دوالر 
لشــركة "غازبروم" وشركائها في 
وســط العراق وإقليم كردســتان 
أنتجت شــركة  وحدهمــا، وقــد 
غازبــروم 3 مالين برميل من حقول 
ســرقلة في إقليم كردستان، على 
ســبيل املثال، وأطلقت العديد من 
مشاريع التنقيب في حقول حلبجة 
فازت  نفسه،  الوقت  وفي  وشاكال، 
شركة "سترويترانسغاز" الروسية 
بعقد  املاضي،  )سبتمبر(  أيلول  في 
مدتــه 34 عامــاً للتنقيــب عــن 
النفط والغــاز في محافظة األنبار 
العراقية، وهو اتفاق شــكر الفروف 
بشــكل خاص خالل  عليه  العراق 
زيارته، وفقاً ملصدر في مكتب رئيس 

الوزراء العراقي.
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بعد استثمار أكثر من 10 مليارات دوالر في قطاع الطاقة 

فورين بوليسي تتهم روسيا باستغالل االحتجاجات 
العراقية’"لالستحواذ" على مستقبل نفط البالد

السليمانية - عباس كاريزي:
قــال املتحدث باســم حكومة 
الدكتور جوتيار  إقليم كردستان 
عادل للصباح اجلديد ان "حكومة 
اإلقليم لم تتخذ القرار باملوافقة 
على تســليم وزارة النفط 250 
الــف برميــل يوميا حتــى اآلن 
ألنها تسعى الى ضمان حقوقه 

الدستورية.

وقبــل يــوم واحــد مــن هــذا 
النفط  وزير  رجح  كان  التصريح، 
ثامــر الغضبان، أن يبــدأ إقليم 
ألف   250 بتســليم  كوردستان 
إلى  النفط  مــن  يومياً  برميــل 
احلكومــة االحتاديــة اعتباراً من 

مطلع العام املقبل 2020.
الناحية  من  عادل:"نحن  واوضح 
املبدئيــة نطالب بــان يكون أي 

اتفــاق بيننــا في اطــار احلقوق 
كردستان،  لشــعب  الدستورية 
االمــر الــذي ســيكون عــادال 
للطرفــن، واردف، "حلد اللحظة 
االقليم على  تعمــل حكومــة 
التوصل الى حل وسط مع بغداد، 
وهناك عدد من الســيناريوهات 
على  منفتحون  ونحن  املطروحة 
اي ســيناريو شريطة، ان يضمن 

احلقــوق الدســتورية لشــعب 
كردستان.

وكان قــال الغضبان في مقابلة 
تلفزيونية إن "النفط سُيســلم 
إلــى شــركة تســويق النفط 
العراقية )ســومو( التي ستقوم 
إلى  أنابيب  عبر خــط  بتصديره 

ميناء جيهان التركي".
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بغداد - الصباح الجديد:
اكــد عضو مجلس النــواب خالد 
اجلشعمي، امس السبت، ان كتلة 
احلكمــة النيابية قدمــت مقترح 
قانون لتعديل قانــون العفو العام 
رقم 27 لســنة 2016 الذي شمل 
مبوجبه كل مداني جرائم الفســاد 
التحقيــق  قيــد  واإلداري  املالــي 
احلكم عليهم  مت  الذيــن  واآلخرين 
وإيداعهم السجن وشملوا بالعفو 

بعد دفع التعويضات املالية.

 وقال النائب خالد اجلشــعمي في 
مؤمتر صحفي عقــده في مجلس 
النــواب مبشــاركة نــواب كتلــة 
احلكمة، وتابعتــه الصباح اجلديد: 
"إحلاقا بالقانــون ليكون مكافحة 
الفساد املالي واإلداري أكثر فاعلية 
ومالحقة كل الفاسدين في الدولة 
قانون  مقتــرح  قدمنا  العراقيــة، 
لتعديل قانون العفو العام رقم 27 
الذي شمل مبوجبه   2016 لســنة 
املالي  الفســاد  جرائم  مداني  كل 

واإلداري قيــد التحقيــق واآلخرين 
الذين مت احلكــم عليهم وإيداعهم 
الســجن ثم شــملوا بالعفو بعد 

دفع التعويضات املالية ".
القانون  تعديل  "مقترح  أن  وأضاف 
يقضي بعدم شمول جرائم الفساد 
املالي واإلداري املنصوص عليها في 
قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 
  27 رقم  العام  العفو  بقانون   2011
التحقيق  باب  ، وفتح   2016 لسنة 
في كل الدعاوى املشمولة بالعفو 

التحقيق  قيد  من  املتهمن  واخرج 
او الذيــن مت احلكم عليهــم ، وبأثر 
التي شملها  القضايا  رجعي لكل 
العفو تخص قضايا الفساد املالي 
واإلداري"، مبينا انه "مت اســتكمال 
واملوضوعية  الشــكلية  اإلجراءات 
لتقدمي مقتــرح القانون الى رئيس 
مجلــس النــواب ليأخــذ املقترح 
مساره التشريعي بحسب إجراءات 

النظام الداخلي".
تتمة ص2

حكومة إقليم كردستان لم تقرر تسليم النفط
المتفق عليه الى الحكومة االتحادية

مقترح قانون لتعديل قانون العفو العام لسنة 2016
يؤمن محاكمة من شملهم من الفاسدين

اثر تصريح وزير النفط ثامر الغضبان بموافقتها

فهم األعتصامات في العراق..
7مظاهرات، حراك إجتماعي، أم ثورة العراق واألردن يؤكدان مواصلة مشروع أنبوب 

6النفط االستراتيجي بين مينائي البصرة والعقبة 

بغداد - الصباح الجديد:
كشــف اخلبيــر القانونــي طارق 
حــرب، اخلميس، عن زيــادة برواتب 
الرفحاوين مبعــدل 300 الف دينار 
ان  اجلديــد، مبينا  التقاعد  بقانون 
رفع  عليه  املصوت  اجلديد  التعديل 

من رواتبهم ولم يلغيها.
وقال حــرب ان “احلكومــة قدمت 
مقترح ضمن التعديل اجلديد على 
قانون التقاعــد يقضي مبنع اجلمع 
بن راتبــن وبالتالــي تلغى رواتب 

الرفحاوين”.
مقترح  ألغى  “البرملــان  ان  وأضاف 
احلكومة وأبقــى على فقرة اجلمع 
بن راتبن للرفحاوين”، مشيرا الى 
ان “إبقاء رواتب رفحاء يعني ان هناك 
ان “معدل  وأوضح  برواتبهم”.  زيادة 
التقاعدي  اجلديــد  بالراتب  الزيادة 
100 الف دينار والرفحاوين جمعوا 
بن ثالثة رواتب مما يعني زيادة تقدر 
بـ 300 الــف دينار لــكل رفحاوي 

بتعديل قانون التقاعد اجلديد”.

خبير قانوني: تعديل قانون 
التقاعد زاد رواتب الرفحاويين 

300 الف دينار

بغداد - الصباح الجديد:
اعتبر االمــن العام لكتلــة النهج 
احلســن  عبد  النيابيــة،  الوطنــي 
مقترح  ان  الســبت،  أمس  املوسوي، 
توزيــع %50 مــن املقاعــد النيابية 
ضمن  السياســية  الكتــل  علــى 
قانــون االنتخابــات، "اغتصاب" حلق 

املتظاهرين والناخبن.
املوســوي في مؤمتــر صحفي  وقال 
"املطالبة  ان  النــواب  عقده مبجلس 
بتعديل قانون االنتخابات بالشــكل 
الذي يســمح بفوز االعلــى أصواتاً 

بغض النظر عن القوائم، فيه انصاف 
للشــارع ومطالبهم احلقة وخارطة 
واإلتيان  الواقع  لتغيــر  طريق فعلية 
بنخبــة سياســية جديــدة تتطلع 
إلحــداث حتــول فعلــي بتوجيهات 
احلكومــة القادمة مبــا يخدم حاضر 
"من  واضــاف  ومســتقبله".  البلد 
احليف املضي مبا أُرســل مــن قانون 
جمللــس النــواب كونه مينــح نصف 
احلزبية  والقوائم  للكيانــات  املقاعد 

كما حصل في التجارب السابقة".
تتمة ص2

نائب: قانون االنتخابات المعدل 
)يغتصب( حق المتظاهرين 

والمقترعين

بغداد - الصباح الجديد:
الوزراء  رئيس مجلس  أكد مكتب 
عادل عبد املهدي، امس الســبت، 
األميركي  الرئيس  نائــب  زيارة  أن 
مايــك بنس إلــى البــالد متفق 

عليها مع بغداد.
وذكــر بيــان للمكتــب اطلعت 
عليه الصباح اجلديــد، أن " نائب 
الرئيس األميركي قام بزيارة متفق 
عليها الــى العراق، تفقد خاللها 
قوات بالده في قاعدة عن األسد 
العراقيــة، فــي اطــار التحالف 

الدولي الــذي يقوم بدعم القوات 
العراقية في محاربة داعش".

وأضاف البيان "مــن املتفق عليه 
ان يقــوم بزيــارة اربيــل أيضــا، 
وقد جــرى اتصال هاتفــي اليوم 
الثانية  السبت بحدود الســاعة 
رئيس  بن  ظهرا  والنصف  عشرة 
مجلس الــوزراء عادل عبد املهدي 
تناول  االمريكي،  الرئيــس  ونائب 
البلدين وآفاق  تعزيز العالقات بن 

التعاون املشترك ..
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نائب الرئيس األميركي يصل 
بغداد ومكتب رئيس الوزراء: 

الزيارة متفق عليها

بغداد - الصباح الجديد:
اعلــن وزيــر النقــل عبد اهلل 
متابعة  السبت،  امس  لعيبي، 
العمــل فــي مينــاء ام قصر 
امس  يوم  أن  مؤكــداً  اجلنوبي، 
أربعمئة  أكثر من  دخول  شهد 
شاحنة وأكثر من عشرين عربة 

قطار صهريج نفط.
وذكر بيان للوزارة تلقت الصباح 
اجلديد نسخة منه، أن " امليناء 
جتارياً  اليوم نشــاطاً  يشــهد 
كبيراً فــي العمليات البحرية 
االرســاء واإلقالع  واملناولة من 
خالل دخول 430 شاحنة لتفريغ 
 22 وكذلك  التجارية  احلموالت 
عربة قطار صهريج نفط لنقل 

املشتقات النفطية".
ونقل البيان عن الوزير قوله أن 
" جميــع األرصفة في ام قصر 

اجلنوبــي مشــغولة بتفريــغ 
باخرة  املتضمنــة  احلمــوالت 
وباخرة  رز،  وباخرة  ســكر خام، 
ذره علفيــة، وكذلــك باخرتن 
حاويات وبانطون كلنكر اضافة 
ان  نفط".وأضاف  ناقلتــي  الى 
تعزيز  على  تعمل  النقل  "وزارة 
و  احلكومية  املؤسســات  ثقة 
باملوانئ  الكبــرى   الشــركات 
اجل  مــن  جلذبهم  العراقيــة 
نقــل البضائــع واحلاويات عن 
طريق العراق"، مشــيراً إلى ان 
"اي انقطاع فــي عمل املوانئ 
ارتفاعاً  العراقيــة سيســبب 
يثقل  الــذي  االمر  باألســعار، 
ولذلك  العراقي  املواطن  كاهل 
تعمــل الوزارة على اســتمرار 
انسيابية النقل من والى امليناء 

خدمة للصالح العام".

مئات الشاحنات تدخل ميناء أم قصر 
الجنوبي بعد عودة العمل اليه

سائرون تتهم رئاسة البرلمان بـ"المماطلة" لتحديد جلسة استجواب عبد المهدي

بغداد - وعد الشمري:
أكد تيار احلكمة، أمس السبت، 
أُجبرت  الســلطة"  "أحزاب  أن 
على تقدمي الكثير من التنازالت، 
وعزا ذلك إلى الضغط الشعبي 
للمطالبة باإلصــالح، ووجد أن 

املدة املتبقية على تنفيذ وثيقة 
كافية،  غير  السياسي  الشرف 
ولوح بــان األوضاع تســير إلى 
إقالــة احلكومــة وحل مجلس 
النــواب والدعــوة النتخابــات 

مبكرة.

التنفيذي  املكتــب  عضو  وقال 
إن  احلســيني،  محمد  للتيــار 
اختلف  السياســي  "الوضــع 
اليــوم عّما كان عليه ســابقاً 
من إهمال ملــن ينصح بضرورة 

اإلصالح".

إلى  حديث  في  احلسيني،  وتابع 
"الصبــاح اجلديــد"، إن "جدية 
أصبحت لدى القوى السياسية 
التوقيت الســيما  فــي هــذا 
التي كانــت ال تتعامل بالنحو 
املطلوب في املراحل السابقة".

"التعاطــي  أن  إلــى  وأشــار، 
بواقعيــة مع اإلصــالح لم يأت 
بناء على مرتكــزات أو قناعات 
أمنا  السياســية،  القــوى  تلك 
بضغــط من الشــارع العراقي 
تشــهدها  التي  والتظاهــرات 

جميع احملافظات".
ولفت احلســيني، إلى أن "عدداً 
من االجتماعات مت عقدها طوال 
املرحلــة املاضية من أجل إيجاد 

حلول للمشكالت العالقة".
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لّوح بأن األوضاع تسير نحو الدعوة النتخابات مبكرة

الحكمة: أحزاب السلطة بدأت تقدم التنازالت استجابة للضغط الجماهيري

تقريـر
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بغداد – سقوط صاروخ 
ذكر مصدر في خليــة اإلعالم األمني 
امس السبت سقوط صاروخ في نهر 

دجلة ببغداد من دون وقوع خسائر.
وقال املصــدر ان »صاروخــا لم يحدد 
نوعه، ســقط في نهر دجلة ببغداد، 
دون حدوث خســائر تذكر« ، ولم يدِل 

املصدر مبزيد من التفاصيل .

ديالى – انفجار عبوة 
أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
بإصابــة مزارع  الســبت  ديالى امس 
بجروح بليغة أثر انفجار عبوة ناسفة 
فــي ناحية جلوالء شــمال شــرقي 

احملافظة.  
وقال املصدر ان »عبوة ناسفة انفجرت 
على مزارعني في بساتني قرية االصالح 

ضمــن حوض الشــيخ بابــا بأطراف 
ناحية جلوالء شــمال شرقي ديالى« ، 
مضيفا أن »االنفجار اسفر عن اصابة 
احــد املزارعني بجروح بليغة نقل على 
اثرهــا الى املستشــفى، فيما مت فتح 

حتقيقا باحلادث«.

كركوك – هجوم مسلح 
كشــف مصدر أمني في الشــرطة 
تفاصيل  الســبت عن  امس  االحتادية 
الهجوم االرهابــي الذي حدث بالقرب 
من منطقــة تل خديجــة من جهة 
اســلحة  فيما حدد  الرشــاد،  ناحية 

داعش املستعملة فيه.
وقال املصدر إنه »في ســاعة متأخرة 
من مســاء يــوم اول أمــس هاجمت 
خاليا داعش االرهابية قوة للشــرطة 
االحتادية فــي منطقة تل خديجة من 

التابعة لقضاء  الرشــاد  ناحية  جهة 
، مضيفا  احلويجة جنوبي كركــوك« 
أن »قوة أمنية من الشــرطة االحتادية 
خرجت إلســناد القــوة التي تعرضت 
احباطه«،الفتا  مــن  ومتكنتا  للهجوم 
الــى ان«احلادث اســفر عــن مقتل 3 
احدهم كان مصابا  امنيني  منتسبني 

وفارق احلياة متأثرا بجروحه«.

صالح الدين – اشتباك مسلح 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
صالح الدين امس السبت بأن عنصرا 
ثالثة  واصيب  قتل  الســالم  بســرايا 
اخرون باشــتباك مع تنظيم »داعش« 

االرهابي في جزيرة سامراء.
وقال املصدر  ان »اشتباكات مسلحة 
اندلعت بني قوة من ســرايا الســالم 
وعناصــر في داعــش ضمــن جزيرة 

ســامراء/ الزورة، ادى الــى مقتل احد 
اخرين  ثالثة  واصابة  الســرايا  عناصر 
بجــروح« ، مضيفــا ان »قــوة امنية 
طوقت مكان احلادث ، ونقلت املصابني 
الى مستشــفى قريب لتلقي العالج 

واجلثة الى الطب العدلي«

االنبار – اعتقال ارهابي 
اعلــن مصــدر امنــي فــي مديرية 
امــس  العســكرية  االســتخبارات 
السبت عن إلقاء القبض على مسؤول 
الدعم اللوجستي لـتنظيم »داعش« 

في مدينة الرمادي.
وذكر املصدر االمني ان  »مفارز شعبة 
االســتخبارات العسكرية في الفرقة 
استخبارات  مع  وبالتعاون  العاشــرة 
لواء املشــاة ٣٨ القــت القبض على 
الطاش  منطقة  فــي  االرهابيني  أحد 

ب الرمــادي مركز محافظــة االنبار » ، 
عن  »اإلرهابي مســؤول  أن  مضيفــا 
الدعم اللوجستي ل داعش في الرمادي، 
ومن املطلوبني للقضاء مبوجب مذكرة 
قبض على وفق أحكام املادة ٤ إرهاب«.

نينوى – ضربة جوية 
كشــف مصــدر امني في شــرطة 
محافظــة نينــوى امس الســبت ان 
الدولي شــن غارة  التحالف  طيــران 
جويــة اســفرت عن مقتــل عدد من 
بادوش  داخل نفق في جبال  االرهابيني 

في محافظة نينوى.
وذكــر املصدر انــه »وفقــاً ملعلومات 
عمليات  قيادة  من  دقيقة  استخبارية 
نينوى، قتل عدد مــن اإلرهابيني داخل 
احد االنفاق في جبال بادوش بواسطة 
ضربة جوية بواسطة طيران التحالف 

الدولي« ، مضيفا ان »قوة مشــتركة 
من خليــة الصقور ولواء املشــاة ٦٦ 
بتفتيش  شــرعت  العشرين  بالفرقة 
النفق بعد هــذه الضربة وعثرت على 
وأحزمة  واخرى الصقة  ناسفة  عبوات 
غذائية  مــواد  عــن  فضال  ناســفة، 

مختلفة ومواد تفجير«

ذي قار – انفجار صوتية 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ذي قار امس الســبت ان عبوة صوتية 
انفجرت امام منزل نائبة ســابقة عن 

محافظة ذي قار.
وقال املصدر االمنــي ان عبوة صوتية 
النائبة  انفجرت مســتهدفة منــزل 
الســابقة امل عطية ، فــي حي اور 
وســط مدينة الناصرية » ، مضيفا ان 
االنفجار اسفر عن حدوث  اضرار مادية 

في املنزل فقط ». 

البصرة – اندالع حريق
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
البصرة امس السبت بأن حريقا اندلع 
في قضاء القرنة جنوبــي احملافظة و 

متكنت فرق الدفاع املدني من اخماده.
ورود  وقــال املصــدر  األمني: »بعــد 
معلومات عن وجــود حادث حريق في 
قضــاء القرنة، توجهــت فرقة اطفاء 
مع عجلة حوضيــة من مركز القرنة، 
وتبني ان احلادث احتــراق كرفان حرس 
باب كلية التربية //القرنة من دون اية 

اضرار تذكر ».
وأضــاف: »مت اخمــاد النيــران ومنــع 
انتشــارها الى بنايــة الكلية مبهنية 
عالية«، مشيرا الى ان »اسباب اندالع 

احلريق، متاس كهربائي داخلي«.

سقوط صاروخ في نهر دجلة في العاصمة بغداد * انفجار عبوة ناسفة في جلوالء شمال شرقي ديالى 
اشتباك مسلح مع ارهابيين  في جزيرة سامراء * الطيران يقتل عددا من االرهابيين في جبال بادوش

الملف األمني

166 نائبا يوقعون ورقة ضغط 
على رئيس اجلمهورية إلقالة عبد 
املهدي و9 طلبات الستجوابه في 

البرملان
وأكــد أن “كتلة ســائرون والكتل 
املتضامنــة معها لم يتســاهلوا 
في تأخير اســتجواب رئيس الوزراء 
أن  ولن نتراجــع عن ذلــك”، مبيناً 
النواب محمد  “على رئيس مجلس 
تاخيــر  ان  يعلــم  ان  احللبوســي 
اســتجواب رئيس الوزراء سيدعونا 

الى سلك الطرق االخرى”.
وأشــار الســاعدي، إلى أن “القوى 
السياسية وبقاءها ليس اقدس من 

الدم العراقي”.
وكان امجــد العقابــي النائب عن 
اتهم احللبوسي   ، التحالف نفسه 
رئيس  اســتجواب  تأخير  بتعمــد 
الوزراء عادل عبد املهدي الســباب 

سياسية.
وقــال العقابــي :” ان اغلب النواب 
يخالفون اراء كتلهم بشــأن اقالة 
عبد املهدي من منصبه “، مشــيرا 
الى :” ان هناك 9 طلبات استجواب 
موجودة حاليا ولــم يتم تفعيلها 
بســبب املصالــح واملزاجيــة في 

التعامل من قبل رئيس البرملان “.
وضمن هذا االجتــاه، كانت اتهمت 
كتال   الوطنــي”  “النهــج  كتلــة 
سياســية لم تسمها ، بالتمسك  
بحكومة رئيس الــوزراء عادل عبد 
املهــدي رغم فقدانها الشــرعية 
، مؤكــدة :” ان  خارطــة الطريــق 
الوحيدة امــام الكتل هي  الذهاب 

باجتاه اقالة احلكومة “.
وقــال النائب عن الكتلة حســني 
العقابــي :” ان خارطــة الطريــق 
السياســية  الكتل  امام  الوحيدة 
هــي الذهاب نحو اقالــة احلكومة 

واجراء انتخابات مبكرة حتت سقف 
الدســتور والقانــون “، فيمــا أورد 
النائب  القيادي في حتالف” سائرون 
سياســية  كتال  ان  الزيــادي:”  بدر 
متنفذة اتخذت قــرارا بعدم  اقالة 
رئيس الوزراء عادل عبد املهدي  من 

منصبه”.
الوزراء  رئيس مجلــس  ان  وقــال:” 
اعلــن عــن موافقته علــى تقدمي 
اســتقالته ، لكن ضغوط االحزاب 
منعته من تقدميها ..في مقدمتها 
االحزاب الكرديــة باعتبارها  اجلهة 
املستفيدة من حكومة عبد املهدي 
واقالتهــا ال تصب فــي مصلحة 

االكراد “.
وهكــذا فاحلكومة مســتمرة في 
التعديالت  ان  تناســيها اوجتاهلها 
الوزارية ليســت هي ما تطالب به 
اجلماهير املنتفضة، وان املتظاهرين 
سبق وان رفضوا باكثر من مناسبة 
مثل هذه االجراءات واعلنوا صراحة 
انهــم اليرضــون باقل مــن انهاء 
بكل  احلالي  السياســي  النظــام 

اشخاصه ورموزه ..  

احلكمة: أحزاب السلطة 
بدأت تقدم التنازالت استجابة 

للضغط اجلماهيري
املاســكة  “القــوى  أن  وأوضــح، 
بالســلطة واألحــزاب احلاكمة قد 
تغير منهجهــا االن بعد أن كانت 
باحلل  إلى مقترحاتنا  ال تســتمتع 
ومبادراتنا كونها شعرت طيلة املدة 
وجود  عدم  مع  باالطمئنان  املاضية 

خطر محدق يهدد وجودها”.
وشــدد القيادي في تيــار احلكمة، 
“التغييــرات األخيرة في  أن  علــى 
الشــارع أجبرت تلك األحزاب على 
احللول  ومقترحــات  الــرؤى  تقدمي 

تكن موجودة عندما  لم  والتنازالت 
كانت قوّية”.

وطالــب احلســيني بـــ “ضــرورة 
اســتثمار هــذا الظرف مــن أجل 
حتقيــق املكتســبات واإلصالحات 
واحللول للمشكالت في إدارة الدولة 
بجميــع مفاصلهــا وكــذا احلال 

بالنسبة للجانب التشريعي”.
ويقّر، بــأن “مــا مت التصويت عليه 
من قــرارات وقوانــني وصفت بأنها 
إصالحيــة لــم تصل للمســتوى 
طمــوح  تلبــي  وال  املطلــوب 

املتظاهرين”.
ورأى احلســيني، أن “املواطن العراق 
لن يرضى بعــد اليوم مبنحة مالية 
بســيطة أو درجات وظيفية كونه 
أصبح أكثر إدراكاً ويطالب بإصالح 
شــامل في العملية السياســية 
وحلــول جذرية تنقل العــراق إلى 
حالــة أخــرى كما هو حــال على 

املستوى اإلقليمي”.
ويجد، أن “وثيقة الشرف التي وقعت 
األسبوع  السياسية  الكتل  عليها 
اســتراتيجية  رؤية  متثــل  املاضي 
جتاوز  يفضي  زمني  تتضمن سقف 
إلــى إقالــة اجلهــات املقصرة في 
تنفيذ البنود وهي كل من احلكومة 

ومجلس النواب”.
وخلص احلســيني بالقول، إن “املدة 
الزمنيــة وعلــى قصرهــا كونها 
تنتهي مع نهاية العام احلالي فأنها 
ستكون اخليار األخير حلسم قضايا 
املاضية  ســنة   16 طــوال  عالقة 
وبخالفــه فأننا ســوف نذهب إلى 
إقالة احلكومة وحل مجلس النواب 

والدعوة إلى انتخابات مبكرة”.
مــن جانبه، ذكر النائــب عن التيار 
حســن فدعم، أن “مجلس النواب 
األســبوع  قوانني  قد صوت علــى 

املاضي مهمة وهذا يعد بداية ميكن 
االعتماد عليها في اإلصالح”.

وأضــاف فدعم، فــي تصريح إلى 
“التظاهرات  أن  اجلديــد”،  “الصباح 
حــق مشــروع جلميــع العراقيني، 
وأن االحتجاجــات جــاءت من أجل 
املطالبة باإلصالح وهو أمر نادينا به 

في اكثر من مناسبة”.
“الكتــل أصبحت  أن  إلــى  ولفت، 
مقتنعــة اآلن بضرورة إجراء تعديل 
في ملف إدارة الدولة، وإال فأن مصير 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
في هــذه الــدورة االنتخابية على 
احملك وحينها ســنكون أمام دعوة 

النتخابات مبكرة”.
وذهب فدعم، إلى أن “اإلصالحات ما 
زالت دون املستوى، ونأمل أن تشهد 
األيام املقبلة حراكاً أكثر جدية في 
التعاطي مــع مطالبات العراقيني 

بغية حتقيقها”.
يشــار إلى أن الكتل السياســية 
وقعــت على مــا أســمته وثيقة 
شــرف تضمنــت إقرار عــدد من 
القوانــني والقــرارات خــالل مدة 
زمنية تنتهي نهايــة العام احلالي، 
إقالة  هو  اخليار  فسيكون  وبخالفه 
احلكومة وحل مجلس النواب، لكن 
الوثيقة  هــذه  رفضوا  املتظاهرين 
في  منها  نســخة  بحــرق  وقاموا 

ساحة التحرير.

نائب الرئيس األميركي يصل 
بغداد ومكتب رئيس الوزراء: 

الزيارة متفق عليها
واشار الى ان “املشاركة اجلماهيرية 
في االنتخابــات االخيرة كانت 20% 
مــن إجمالي عدد مــن يحق لهم 
االقتراع،  ولو تنزلنا وقلنا انها كانت 
جلمهور اجلهات السياســية مع ان 

البعض منهــا كانت ملن اجبر على 
بذلك  اخليــارات  حلصــر  االنتخاب 
بأن  املوسوي  البائس”.وتابع  القانون 
“منح نصف املقاعــد النيابية في 
بفوز  النسبي  للنظام  القانون  هذا 
للحقيقة  مجافــاة  هــو  القوائم 
واغتصاب حلــق الناس واملتظاهرين 
فضالً عــن ان الفائز بقانون االعلى 
أصواتاً لــن يكون مرتهناً بتوجهات 
الكتل السياسية التي رشحته بل 
ســيكون متطلعاً إلرضاء اجلمهور 
الذي اوصلــه لقبة البرملــان وهنا 
ســتكون بداية اخلالص من عوالق 

املرحلة السابقة وآثارها”.

نائب: قانون االنتخابات املعدل 
)يغتصب( حق املتظاهرين 

واملقترعني
الــى جانب بحث التطــورات التي 
يشــهدها العراق وجهود احلكومة 
اســتجابة  اإلصالحية  وإجراءاتها 

ملطالب املتظاهرين”.
األميركي  الرئيس  نائب  وكان وصل 
مايــك بنس إلــى البالد فــي زيارة 

مفاجئة وغير معلنة.
وهذه هي الزيــارة األولى لبنس إلى 
العــراق، واألولى ملســؤول أميركي 
على هذا املستوى منذ زيارة الرئيس 
نفســها  القاعدة  ترامب  دونالــد 
في أواخر ديســمبر 2018 لساعات 
فقط، ما أثــار جدال لعدم لقائه أي 

مسؤول عراقي.

مقترح قانون لتعديل قانون 
العفو العام لسنة 2016

يؤمن محاكمة من شملهم من 
الفاسدين

واوضــح ان “هناك مقتــرح قانون 
أخر يسهم بشــكل كبير في احلد 

من الفســاد املالي واإلداري قدمناه 
قبل أســبوع إلى رئاســة البرملان 
يتعلق بتنازل مزدوجي اجلنسية عن 
اي  توليهم  اجلنســية االخرى لدى 
منصب ســيادي امني او عسكري 
، ومت اســتكمال كافة  او سياسي 
اإلجــراءات القانونية والشــكلية 
املتعلقة باملقترح وسلم الى رئاسة 

البرملان ليأخذ دوره التشريعي”.

فورين بوليسي تتهم روسيا 
باستغالل االحتجاجات 

العراقية’”لالستحواذ” على 
مستقبل نفط البالد

اهتمام روســيا على  وال يقتصــر 
متلك  نفســها،  النفــط  حقــول 
املائة  60 في  “روزنفت” نحو  شركة 
من خــط أنابيب نفط كردســتان، 
التشــغيلي  التصدير  خــط  وهو 
ربيع  وفــي  العراق،  في  الرئيســي 
العام 2018، أعلنت “روزنفت” أيضاً 
عن توقيع اتفاقيــة مع وزارة املوارد 
الطبيعيــة فــي حكومــة إقليم 
التحتية  بنيتها  لتطوير  كردستان 
للنفط والغاز، مبا في ذلك إنشــاء 
خط أنابيب جديد للغاز، والذي من 
املتوقع أن تصل طاقته التصديرية 
إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز 
سنوياً. ويصل هذا إلى حوالي 6 في 
املائة من إجمالي الطلب على الغاز 
عراقي،  لسياسي  ووفقاً  أوروبا،  في 
والــذي حتــدث إلينا بشــرط عدم 
الكشــف عن هويته في تشــرين 
هذه  “مبوجب  فإنه  )نوفمبر(،  الثاني 
على  روســيا  حصلت  الصفقــة، 
الكثير من النفوذ السياســي في 
العراق. وميثل النفط حوالي 96 في 
املائة من صادرات العراق، ولكن، من 

دون وجود خط أنابيب لتصديره، لن 
بالنســبة  قيمة  أي  للنفط  تكون 
روســيا  أصبحت  ولذلك،  للبلــد، 
على  أساسي  اآلن بشكل  تسيطر 

هذا التصدير”.
لم تكن روسيا دائماً منخرطة في 
قطاع النفــط والغاز العراقي، بعد 
ســقوط نظام صدام حســني في 
العراق،  احتــالل  وبعد   2003 العام 
غائبة  الروسية  الشــركات  كانت 
إلى حــد كبير عن املشــهد، لكن 
هذا كله تغيــر مع تصاعد الصراع 
2009، في ذلك  الطائفي في العام 
شركات  من  العديد  غادرت  الوقت، 
النفــط الغربيــة )مثل إكســون 
موبيل وشيفرون( املنطقة -جزئياً أو 
لكن  األمنية،  اخملاوف  بسبب  كلياً- 
الشــركات الروســية، املتعطشة 

للمخاطرة، أخذت مكانها.
ولقــي دخــول روســيا الكثير من 
الترحيب في العــراق. وكما أخبرنا 
إقليم كردستان  أحد قادة حكومة 
هذا الشهر، فإنه “قبل وقت طويل 
من األزمــة السياســية واألمنية 
األخيرة، في أوائل العام 2012، دخل 
الروس كردستان العراق كمستثمر 
دولي قــوي. وفي ذلــك الوقت، لم 
تكن هناك حاجــة إلى الروس ألنه 
كان لألميركيني وجــود قوي ودعم 

في املنطقة.
ولن يكــون النفوذ الروســي على 
النفط في العراق وســورية ضربة 
اقتصاديــة علــى املــدى الطويل 
للواليــات املتحــدة فحســب، بل 
هــو ضربة سياســية لهــا أيضاً. 
في  الرئيسية  العملة  هو  فالنفط 
البلدين، وبذلك، ستكون ملن  هذين 
رئيسي على  نفوذ  يســيطر عليه 

اجلغرافيا السياسية في املنطقة.
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السليمانية ـ عباس كاريزي:
 

ان حكومة  افاد مصدر مطلع  فيما 
 250 وافقت على تســليم  االقليم 
الف برميل الــى احلكومة االحتادية 
وفقا لقانون املوازنة، اثر ترجيح وزير 
النفط ان هذا االمر سيحدث قريبا، 
قال املتحدث باسم حكومة االقليم 
الدكتور جوتيار عادل للصباح اجلديد 
ان حكومة اإلقليم لــم تتخذ هذا 
القــرار حتى اآلن النها تســعى الى 

ضمان حقوقه الدستورية.
وقــال املصــدر للصبــاح اجلديد ان 
حكومــة االقليــم قدمــت عــدة 
االحتاديــة  مقترحــات للحكومــة 
مبســتحقات  املطالبــة  تتضمــن 
االقليــم وحصته مــن املوازنة لقاء 
تســليم النفــط الــى احلكومــة 
االحتاديــة، متوقعــاً ان يضــع وفد 
حكومــة االقليم الذي يــزور بغداد 
على  االخيــرة  اللمســات  حاليــاً 
مسودة مشروع االتفاق الذي قال انه 

بات قريبا بني اجلانبني.   
وكان رجح وزير النفط ثامر الغضبان 
مــن جانبه امس األول أن يبدأ إقليم 
كوردستان بتسليم 250 ألف برميل 
يوميــاً مــن النفط إلــى احلكومة 
االحتاديــة اعتباراً مــن مطلع العام 

املقبل 2020.
الوزير،  لترجيحات  نحو مغاير  وعلى 
قال املتحدث باسم حكومة االقليم 
الدكتــور جوتيار عــادل:  » حلد االن 
لــم تصــدر حكومــة االقليم هذا 
احلقوق  لضمان  تسعى  وهي  القرار، 
وبعدها عندما  لالقليم،  الدستورية 
اتفــاق وفقا لســير  الى  نتوصــل 
املباحثات ســنقرر في ضوئه  وتيرة 
آلية تســليم النفط الى احلكومة 
االحتادية، ونحن ســنلتزم بأية وعود 

نقدمها للحكومة االحتادية«.
كما قال للصبــاح اجلديد، ان »وفدا 
رفيع املســتوى من حكومة االقليم 
برئاسة وزير املالية اوات شيخ جناب 
املباحثات  لشــؤون  االقليــم  ووزير 

وسكرتير  شــواني  خالد  بغداد  مع 
يزور  رحيــم،  اماجن  الــوزراء  مجلس 
العاصمة بغداد لبحث اربعة ملفات 
والتي تتضمن محورين اساســيني 
االول امليزانية والنفط والثاني االمن 
بانه  نعتقد  فاننا  لذا  والبيشمركة، 
هذه املشكالت كانت جتدد كل عام 
والتوصل  حللهــا  نســعى  فان  لذا 
الى تفاق كونكريتــي مع بغداد في 
لشــعب  الدســتورية  احلقوق  اطر 

كردستان«.
واضاف عــادل ان » الزيــارة تأجلت 
نتيجــة لألوضاع في بغــداد، اال ان 
تنقطع  لم  واملباحثــات  االتصاالت 
وكانت مســتمرة بني اجلانبني على 

شــتى الصعد، مؤكــدا ان االقليم 
دائماً،  للحــوار  اســتعداده  ابــدى 
معربــا عن املــه فــي ان يتوصل 
اجلانبني الــى اتفاق متزن كونكريتي 
يضمن احلقوق الدســتورية لشعب 

كردستان قريباً«.  
وحول مــا اذا كانت الزيــارة احلالية 
لزيارة  متهيديــة لتحديــد موعــد 
رئيس حكومة االقليــم الى بغداد، 
اوضــح عادل، ان موعــد زيارة رئيس 
بارزاني  االقليم مســرور  حكومــة 
الــى العاصمة لم حتــدد بعد، الفتا 
الــى ان االقليــم بانتظــار النتائج 
عن  ســتتمخض  التي  والتفاصيل 
هذه الزيارة واالجتماعات وسنستمر 

في املناقشات لنقرر بعدها اخلطوة 
املقبلة.     

واوضح »نحن مــن الناحية املبدئية 
نطالب بان يكون أي اتفاق بيننا في 
اطار احلقوق الدســتورية لشــعب 
الذي سيكون عادال  كردستان، االمر 
اللحظة  »حلــد  واردف،  للطرفــني، 
تعمل حكومة االقليم على التوصل 
الى حل وسط مع بغداد، وهناك عدد 
ونحن  املطروحة  السيناريوهات  من 
منفتحون على اي سيناريو شريطة، 
ان يضمن احلقوق الدستورية لشعب 

كردستان.
وتابع نحن كنا ومازلنا نتعقد بوحدة 
املصير واملصالــح وندعم احلكومة 

االحتادية في شــتى االوقات احلرجة، 
والشــعب  احلكومة  مــع  وقفنــا 
العراقي في اطار الدســتور، وندعم 
املطالب املشروعة للشعب العراقي 
املتظاهر، وندعو الى حل دســتوري 
ملشــكالت االقليــم العالقــة مع 

احلكومة االحتادية. 
وكان وزيــر النفــط فــي احلكومة 
االحتاديــة ثامر الغضبــان، قد اكد 
اســتمرار ارســال رواتــب موظفي 
اقليم كردستان للعام املقبل 2020، 
واوضح ان احلقــوق والواجبات التي 
تقع على اقليم كردستان واحلكومة 
االحتادية واضحة فــي قانون موازنة 

.2019

مقابلــة  فــي  الغضبــان  وقــال 
تلفزيونيــة،«ان اقليــم كردســتان 
سيقوم بتسليم النفط الى شركة 
ســومو في بدايــة العــام املقبل، 
وانــا كنت فــي اجتماع مــع كوادر 
التسويق واوعزت اليهم باالستعداد 
الستقبال النفط املصدر من اقليم 
كردســتان والبالغ 250 الف برميل 
يومياً ابتداء من بداية العام املقبل«.
واشــار وزير النفط الى ان احلكومة 
اتفــاق مع حكومة  لديها  االحتادية 
اقليم كردستان على ان يكون هناك 
تبادل شفاف للمعلومات حول انتاج 

وتصدير النفط.
وكانت احلكومة االحتادية قد ادرجت 

مادة في قانــون موازنة العام احلالي 
2019، تنــص علــى التــزام بغداد 
بتســديد مرتبات موظفــي اقليم 
كردســتان، على ان يقــوم االقليم 
بتسلم مستحقات 250 ألف برميل 

نفط يومياً إلى احلكومة االحتادية.
واضــاف مصدر مطلــع، ان اجلانبني 
اقتربا من التوصــل الى اتفاق وفقا 
املطروحة،  الســيناريوهات  الحدى 
االول تسليم النفط مقابل حصول 
االقليــم على حصتــه كاملة من 
والثاني   ،2020 املقبل  العام  ميزانية 
تســليم كامل النفط الــى بغداد 
لقــاء تكفــل احلكومــة االحتادية 
تسديد القروض اخلارجية والداخلية 
التــي بذمــة حكومة  املتراكمــة 
االقليــم لشــركات النفط وبعض 
الــدول، وهــو ما قيــل ان احلكومة 
االحتادية رفضته، والسيناريو الثالث 
ان يستمر االتفاق املوقع بني اجلانبني 
الــذي ادرج في قانــون موازنة العام 
احلالــي علــى ان تتكفــل حكومة 
االقليم بتسديد قروضها املتراكمة 
من الفائــض الذي جتنيــه من بيع 
البقيــة مــن انتاجها مــن النفط 
املتبقي بعد تسليم 250 الف برميل 

الى احلكومة االحتادية.
االحتادية  احلكومــة  ان  الى  واشــار 
رفضــت حلــد االن عــدة مقترحات 
قدمها وفــد حكومة االقليم وحذر 
من خطورة عدم التوصل الى اتفاق 
بني اجلانبني على مســتقبل حصة 
االقليــم مــن املوازنة قبيــل البدء 
 2020 للعام  املوازنة  قانون  مبناقشة 

في مجلس النواب. 
مناقشــة  تأخــر  ان  الــى  الفتــا 
والتصويــت علــى قانــون املوازنة 
2020 دفع باألطراف السياسية الى 
الضغط على االقليم وبغداد، حلسم 
وارســال  بينهما  النفطي  اخلــالف 
مشروع مسودة قانون املوازنة خالل 
72 ســاعة املقبلــة الــى مجلس 
النــواب، نظرا لتأخرهــا عن املوعد 
احملدد لهــا على خلفية اخلالفات بني 

بغداد واربيل.

حكومة إقليم كردستان لم تقرر تسليم النفط المتفق عليه الى الحكومة االتحادية
اقتراب التوصل الى اتفاق حول الميزانية ومستحقات االقليم

رجح وزير النفط 
ثامر الغضبان 
من جانبه امس 
األول أن يبدأ إقليم 
كوردستان بتسليم 
250 ألف برميل 
يوميًا من النفط إلى 
الحكومة االتحادية 
اعتبارًا من مطلع 
العام المقبل 2020



3محليات

بغداد - الصباح الجديد: 

اقامت هيئــة البحث والتطوير 
لــوزارة  التابعــة  الصناعــي 
الصناعــة واملعــادن ومن خالل 
مركز بحــوث الطاقة املتجددة 
والبيئــة التابع لهــا دورة حول 
اخلطوات األصولية لبناء وحدات 
بالطاقة  والترشــيد  ســكنية 
وحســابات العزل احلــراري في 

االبنية )البناء املستدام(.
وقال مصــدر مخول في الهيئة 
شــرح  تضمنــت  الــدورة  ان 
كيفيــة التخطيط وتقســيم 
على  اخلرائط  ورسم  الفضاءات 
الوجــه األمثل وأعــداد جداول 
واخلطوات  املســعرة  الكميات 
البناء  فقرات  لتنفيذ  األصولية 
أمكانية  وكذلك  بالتسلســل 

التداخل بني بعض الفقرات .
واضاف املصدر أن الدورة تطرقت 
الى شرح املعادالت املتخصصة 
حلســاب الكميات لكل فقرات 
حســابات  الى  اضافة  البنــاء 
العــزل احلــراري وأهميتــه في 
ترشــيد الطاقة ، مشيرا الى ان 
املركز اقام ايضــا دورة للتوعية 
حول امللوثــات الصناعية وطرق 
كيفيــة  تناولــت  معاجلتهــا 
األختيار األمثل ملواقع املشــاريع 
قبل انشــائها وتتمثــل بتوفير 
املســتلزمات البيئية النتشــار 
التحتية  الُبنى  وبالذات  املصانع 
ومــدى تأثيرهــا علــى االحياء 
وبيان مدى  القريبة  الســكنية 
انــواع  اســتعمال  امكانيــة 
النفايــات املطروحــة من هذه 
املصانع ودراســة خطة تشمل 
اعــادة تدويرهــا حفاظــا على 
البيئــة من جهة واالســتفادة 

منها من جهة اخرى.
في شــأن اخر لفت املصدر الى 
ان املركــز العرقي للتأكل التابع 
للهيئــة عقد اجتمــاع اجمللس 
العلمي السابع لبحث عدد من 
املواضيــع املهمة منها التأكيد 
على استمرار العمل على اجراء 
الزيــارات املوقعية للشــركات 
والوزارات واملؤسسات احلكومية 
لعــرض االمكانيــات واخلدمات 

التي مــن املمكــن ان يقدمها 
زيارة شركات وزارة  املركز ومنها 
)التعدينية  واملعــادن  الصناعة 
،الفوالذية ، ادوية سامراء ( اضافة 
واالســكان  االعمار  وزارة  الــى 
الــى جامعة  زيــارة  وتنظيــم 
مختبر  العلــوم  كليــة  بغداد 
للدراسات  الفيزياوية  الكيمياء 
العليــا ، مبينا بأن اجمللس ناقش 
بالدورة  اخلاصة  االعدادات  ايضا 
التي ســتقام من قبــل املركز 
للموانئ  العامة  الشــركة  في 
العراقية حــول موضوع التأكل 
ومبشــاركة  االنودات  وتقييــم 
استشــاري املركــز اضافة الى 
تكليــف اللجان اخملتصة بأعداد 
املطلوب  االجهــزة  موصفــات 
توجهات  تالئم  والتــي  توفيرها 

واختصاصات املركز.
من جانب اخر شـــارك مديـــر 
عام الدائــرة الفنية فــي وزارة 

املهندس  واملعــادن  الصناعــة 
ناصر أدريس املدني في األجتماع 
التحضيــري للجنــة العراقية 
اليابانية املشتركة بصفته ممثل 
الــوزارة في اللجنــة وبناء على 
دعوة مــن وزارة اخلارجية لبحث 
تعزيز العالقات الثنائية وســبل 
التعاون املشــترك بــني العراق 
واليابان مبشاركة وحضور ممثلي 
والتخطيــط  النفــط  وزارات 
والزراعة  والكهربــاء  واملاليــة 
واالعمــار واالســكان واملــوارد 
املائيــة والتعليم العالي وهيئة 

االستثمار ووزارة التجارة .
وجـــرى خــالل األجتماع عرض 
املقترحــات واملواضيــع التــي 
تخــص وزارة الصناعة واملعادن 
من بينها الفرص االســتثمارية 
املتاحــة في كافــة القطاعات 
وباالخص صناعات  الصناعيــة 
واالســمدة  البتروكيمياويــات 

والسيارات واالجهزة االلكترونية 
والغذائية والدوائية والكهربائية 
واالنشائية وفي مجال التدريب .
العراقيــة  اللجنــة  ان  يذكــر 
يرأســها  املشــتركة  اليابانية 
مستشــار  وان  اخلارجية  وزيــر 
لشؤون  واملعادن  الصناعة  وزارة 
التنمية املهنــدس عباس نصر 
اهلل محان نائــب رئيس اللجنة 
، وانــه من املقــرر ان يجري وزير 
وزارات  اخلارجية مــع وفد مــن 
الدولــة زيــارة الــى العاصمة 
للفتــرة  طوكيــو  اليابانيـــة 
مــن 8-4 كانــون االول املقبــل 
االجتمــاع  فــي  للمشــاركة 
التحضيــري للجنــة العراقية 
ومنتدى  املشــتركة  اليابانيــة 

األعمال العراقي الياباني. 
مــن جانبهــا أجنزت الشــركة 
االلكترونية  لالنظمــة  العامة 
احدى تشكيالت وزارة الصناعة 

أنظمة  تراخيص  عقود  واملعادن 
جديــدة لصالح دوائــر القطاع 
العام خالل شــهر تشرين االول 

املاضي.
وقال مدير عام الشــركة احمد 
الشــركة  ان  الكعبي  عبداهلل 
جددت عقــود تراخيص أنظمة 
الدولة  ودوائر  وزارات  مــن  لعدد 
وعدد من شركات وزارة الصناعة 
مديرية  بــان  ، مضيفا  واملعادن 
قامت  الشركة  في  البرمجيات 
بتصنيــع عــدد مــن الهويات 
وباجات دخول السيارات وباجات 
انواع  العقــود وطباعة شــتى 
الهويــات حيــث متتلــك هذه 
عمل  وفريق  اجهــزة  املديريــة 
متخصص في تصميم وطباعة 
الهويات  مــن  عديــدة  أنــواع 
املواصفات  وبشــتى  والباجات 

املطلوبة.
واشــار املدير العام الى ان قسم 

التسويق في الشركة جهز عددا 
من شــركات وزارة الصناعة مبواد 
االتصاالت وملحقاتها مع  اجهزة 
والتدريب  والتشــغيل  التنصيب 
املوقعي ، الفتا الى جتهيز سبورات 
الكترونيــة لــكل مــن مديرية 
تربية واســط واملديريــة العامة 
نظام  وتنصيب  وجتهيز  للمناهج 
لصالح  االلكترونــي  االرشــفة 
املديريــة العامة لتربية ديالى من 
يعد  والذي  االتصاالت  قسم  قبل 
من االقســام املهمــة المتالكه 
مــالكا فنيــا متخصصــا فــي 
يؤدي  والتــي  االتصــاالت  مجال 
مهام جتهيز وتنصيب وتشــغيل 
منظومــات االنترنت وشــبكات 
االنذار  انظمة  وكذلــك  االنترنت 
املتفجرات  كشف  واجهزة  املبكر 
باالقمار  املركبات  تتبع  ومنظومة 
الصناعيــة ) GPS ( وغيرهــا من 

املهام.   

الصناعة تقيم دورات عن بناء وحدات سكنية 
والترشيد بالطاقة والملوثات وطرق معالجتها

المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق للصباح الجديد :

شاركت فـي األجتمـاع التحضيـري للجنـة العراقيـة اليابانيـة المشتركـة 

تضمنت الدورة شرح 
كيفية التخطيط 

وتقسيم الفضاءات 
ورسم الخرائط على 
الوجه األمثل وأعداد 

جداول الكميات 
المسعرة والخطوات 

األصولية لتنفيذ فقرات 
البناء بالتسلسل

األحد 24 تشرين الثاني 2019 العدد )4297(

التعليم تعلن تمديد 
السقف الزمني لتسلم 
طلبات المرقنة قيودهم

العراق يبحث مع منظمة 
الفاو استراتيجية األمن 

الغذائي

يتطلب تشكيل وحدة تتولى عملية الخطة ومتابعتها  

بغداد - الصباح الجديد: 
والبحث  العالــي  التعليم  وزارة  أعلنــت 
الزمني لتسلم  الســقف  العلمي متديد 
طلبــات  الطلبــة املرقنــة قيودهم في 
الدراســات األوليــة الى مطلع الشــهر 

املقبل .
والتخطيط  الدراســات  دائــرة  وقالــت 
واملتابعة إن وزير التعليم العالي الدكتور 
قصــي الســهيل  “وافــق علــى متديد 
السقف الزمني لتسلم طلبات  الطلبة 
املرقنــة قيودهم في الدراســات األولية 
الراغبني بالعودة الى مقاعد الدراسة الى 

غاية2019/12/1”.

بغداد - الصباح الجديد: 
لنشــاط  الزراعة  وزارة  بحث مستشــار 
الثــروة احليوانيــة / نائب رئيــس اللجنة 
الوطنية لألمن الغذائي الدكتور حســني 
علي ســعود مع ممثل منظمة الفاو لألمم 
املتحدة في العــراق الدكتور صالح احلاج 
حسن أعداد املسودة اإلستراتيجية لألمن 

الغذائي.
وناقش مستشــار الوزارة خالل االجتماع 
التمهيدي مع وفد املنظمة كيفية إعداد 
اللجنة  املسودة اإلســتراتيجية من قبل 
الوطنيــة لألمــن الغذائي برئاســة وزير 
الزراعة وعضويــة عدد من الوزارات ، فيما 
مت بحــث خطط العمــل التنفيذية حملاور 
إستراتيجية األمن الغذائي ووضع اخلطط 
ومتابعة تنفيذهــا وتقييمها مما يتطلب 
تشــكيل وحــدة تتولى عمليــة اخلطة 

اإلستراتيجية ومتابعتها .
يشار إلى إن املسودة اإلستراتيجية لألمن 
الغذائي التــي مت اعدادها من قبل اللجنة 
الوطنية التي يرأســها وزير الزراعة ونائب 
الرئيس مستشــار الوزارة لنشاط الثروة 
العامة  احليوانية ســتعرض على األمانة 

جمللس الوزراء لغرض اعتمادها .
على صعيد متصــل نظمت وزارة الزراعة 
ومن خــالل دائرة البيطرة نــدوة للتوعية 
عن االصابة مبرض االيدز بالتعاون مع وزارة 
الصحة والبيئة بحضور مستشار الوزارة 
لنشــاط الثروة احليوانية الدكتور حسني 
علي ســعود وعدد من منتســبي الوزارة 

واخملتصني في اجلانب الصحي.
القاء محاضرتني حول  الندوة  وجرى خالل 
املوضــوع لكل من الدكتور محمد كاظم 
والدكتورة بلقيس حسني من مركز االيدز 
تنــاوال فيها نبــذة تعريفيــة حول مرض 
فقدان العوز املناعي البشري االيدز، وتاريخ 
انتقــال املرض الى العــراق وطرق العدوى 
باملــرض وكيفيــة انتقاله الى االنســان 
كونه يصنف من مجموعة الفايروســات 
اخلطيــرة ، ومراحــل العــدوى واعراضها 
االنســان  تواجده في جســم  واماكــن 
وكيفية الوقايــة والتعقيم والتعامل مع 
الشخص املصاب بااليدز، واهمية احلد من 
انتقاله فــي اثناء احلمل والوالدة، واجملاميع 
املشمولة بالفحص الرسمي بالفايروس.  
حيث أكد الدكتور حسني علي سعود على 
اهميــة زيادة الوعي الصحــي واجملتمعي 
حول مخاطــر االصابة مبرض االيدز واجراء 
الفحوصــات الطبيــة املطلوبة لتجنب 

انتقال املرض بني االشخاص.

Sun. 24 Nov. 2019 issue )4297(

البصرة - سعدي السند:

أعلن الدكتور املهندس صفاء عبد 
احلسني املدير العام للشركة العامة 
ملوانئ العراق حصول الشركة على  
اململوكة  لألراضي  العقاري  السند 
للموانئ في املقاطعــة )62 (  3/1 
والتي تقع بني شط البصرة واملدينة 
الرياضية واجملاورة إلى مدينة األمل 

السكنيـة.  
 وقــال املديــر العام فــي تصريح 
صحفــي مــن املوقــع الفعلــي 
للموظفني  اخملصصــة  لألراضــي 
الفعلية  للتوجيهــات  تنفيذاً  انه 
املهندس  النقل  لوزير  واملســتمرة 
بخصوص  باهض  لعيبي  اهلل  عبد 
للموظفني  املالئم  الســكن  توفير 
نعلن حصول الشركة على  السند 
العقاري لألراضي اململوكة للموانئ 

في املقاطعة )62 (  3/1 والتي تقع 
بني شط البصرة واملدينة الرياضية 
واجملاورة إلى مدينة األمل السكنية.  
وبني املدير العام أن مساحة األراضي 
تتناسب  للشركة   التي خصصت 
الفعلي ملنتســبي  االحتيــاج  مع 
األراضي  لقطع  املستحقني  املوانئ 
أن معــدل  ، مؤكــداً  الســكنية 
للقطعة  300م٢  االفراز  مســاحة 

الواحدة واملستفيد الواحد .
وأكــد املدير العــام ان هناك ) 500 
( دومن من االراضــي تقع في قضاء 
بناؤها  يتم  ســوف  العرب  شــط 
كمجمع سكني أفقي مستقبلي 
وســيضم ) 2000 ( وحدة سكنية. 
موظفو  أطلــق  املناســبة  وبهذه 
حملافظ  عاجلة  مناشــدة  الشركة 
العيداني  أسعد  املهندس  البصرة 
املقاطعة بخدمات  بشــمول هذه 
البنــى التحتيــة لتعجيل عملية 

البناء والسكن.
 

شهادات عليا لعدد من موظفي 
املوانئ

من جانــب آخر احتفلت شــركة 
موانــئ العــراق بتخرج عــدد من 
شــهادة  على  وحصولهم  ابنائها 
) املاجســتير ( فــي ادارة املوانــئ 
البحــري  النقــل  ولوجســتيات 
البحرية  والبيئة  والسالمة  العاملي 
وعمليــات التســفني واملوانى من 
اجلامعــة البحريــة العامليــة في 
السويد واألكادميية العربية للعلوم 
في  البحري  والنقل  والتكنولوجية 

جمهورية مصر العربية. 
املديــر العام قــال فــي كلمة له 
خالل حفل اســتقبالهم في ضوء 
توجيهات وزير النقل بأهمية تطوير 
واإلمكانيات  العلميــة  القــدرات 
اليم  احتفلنا  للشــركة  البشرية 

بتكرمي هــذه النخبة من موظفينا 
بعــد حصولهــم على شــهادات 
عليا فــي التخصصــات املينائية 
، ونقلنــا للمحتفى بهــم تهاني 
وتبريكات  وزيــر النقل الذي يؤكد 
دائما على حتّمل الكفاءات العلمية 
بالعمل على وفق  النهوض  عملية 
اختصاصاتهــم األكادميية وتعمل 
تطويــر مالكاتها  علــى  املوانــئ 
واملعرفـــة  بالعلـــم  وتسليحها 
علـــى  وفــق املعطيــات العاملية 
اجلديـدة وهـــذا سيجعـل موانـئ 
العـــراق فـــي مقدمـــة موانـئ 

املنطقـة.
وبني املدير العــام ان موانئ العراق 
تقدم تســهيالت كبيرة ملوظفيها 
الراغبني في احلصول على شهادات 
أعلى في أثناء اخلدمة شرط ان تكون 
الدراســة من ضمن االختصاصات 

التي حتتاجها الشركة .

تقرير

حصول الشركة على  السند العقاري في المقاطعة
 )62 (  1/3  لتوزيعها على المستحقين  

مديرعام املوانئ في املوقع الفعلي لألراضي اخملصصة للموظفني

جانب من الدورة

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلــن وزيــر التجــارة الدكتور 
العانــي،  هاشــم  محمــد 
لدعم  القــرارات  مجموعة من 
الفالحــني واملزارعــني واجنــاح 
حملصول  التســويقي  املوســم 
الشلب الذي انطلق في العاشر 
مــن الشــهر اجلاري فــي عدة 

محافظات.
بيــان  فــي  الــوزارة  وذكــرت 
املشــرفة  العليا  ان"اللجنــة 
الشلب  محصول  تسويق  على 
عقــدت اجتماعهــا برئاســة 

الدكتور محمد هاشــم العاني 
وزيــر التجارة وبحضــور رئيس 
العراق  في  الفالحية  اجلمعيات 
ونائب محافظ النجف وناقشت 
عــدة مواضيــع ابرزهــا ايجاد 
وسائل دعم للفالحني واملزارعني 
مــن خــالل تغييــر عــدد من 
التي تضمنتها اخلطة  الفقرات 
التســويقية للموسم الزراعي 
احلالي وتخفيض سعر االكياس 
التي يتحملها الفالح بنســبة 
النصف والتــي كانت معتمدة 
في املواسم الســابقة، كذلك 

ســايلو  ادراج  على  املصادقــة 
الصويرة ضمن خطة تســويق 
محصول الشلب ليكون موقعا 
لتســلم احملصول خالل املوسم 

احلالي".
واكــد الوزيــر العانــي خــالل 
ايجاد  على"ضــرورة  االجتماع، 
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 
التي تضمنتها اخلطة  الفقرات 
منها  واملتعلــق  التســويقية 
احلويزاوي  احلمراء  احلبوب  بقبول 
لغايــة 8 %  مــن دون خصم في 
حني تقبل بخصم 1 %  لكل 1 %  

زيادة ولغاية 12 % ".
العليا  أن"اللجنة  الوزير  واضاف 
صادقت ايضا على الغاء الفقرة 
العامة  الضوابط  من  )خامسا( 
 2019 التسويق لعام  في خطة 
وضع  عدم  مبوجبهــا  كان  التي 
اكيــاس معبــأة باحلاصل على 

طاقة السيارة املسوقة للشلب 
الفل لغرض زيادة احلمولة وكان 

يرفض تسلمها ".
ان"اللجنة  الــى  الوزير  واشــار 
اطلعــت علــى تقرير قســم 
فرع  فــي  النوعية  الســيطرة 
واملتضمن  االشــرف  النجــف 
املوافقــة على الــزام فاحصي 
احلبوب  نســبة  بتحديد  اخملتبر 
احلمــراء وحســب ماجــاء في 
املعتمدة  التسويقية  املواصفة 
فاحص  والتزام  الشلب  حملصول 
املســموح  االعلى  باحلد  اخملتبر 

غير  احلمــراء  احلبوب  لنســبة 
)احلويزاوي(وهي 25 %  في االمنوذج 

بعد جرش عينة التحليل".
قد  النجف  نائب محافظ  وكان 
دعــا الى"امكانية قيام اللجنة 
العليا املشــرفة على تســويق 
الشلب الى اتخاذ قرارات تخدم 
خالل  من  والفالحــني  املزارعني 
رؤية جديــدة تتفق مع الظروف 
التي يشــهدها العراق واجلهود 
التــي بذلــت مــن الفالحــني 
لزيادة الكميات املسوقة هـــذا 

املوسـم. 

وزير التجارة يعلن قرارات لدعم الفالحين والمزارعين وإنجاح الموسم التسويقي

خالل اجتماع اللجنة العليا المشرفة على تسويق الشلب
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الصباح الجديد - وكاالت: 
وافق أعضــاء مجلس األمن الدولي الـ15 امس 
األول اجلمعة على بيان يتعّلق بحظر استخدام 
األسلحة الكيميائّية، في توافٍق لطاملا قّوضته 
احلرب في سوريا وقضّيتا سكريبال في بريطانيا 

وكيم جونغ نام في ماليزيا.
وجاء في البيان الذي متّ تبّنيه باإلجماع بناًء على 
مبادرة من بريطانيا أّن »اجمللس يؤّكد مجّددًا أّن 
اســتخدام األســلحة الكيميائّية هو انتهاك 
العبارات  الدولــي«، مديًنا »بأشــّد  للقانــون 

استخدام األسلحة الكيميائّية«.
وأضاف أّن »استخدام األسلحة الكيميائّية في 
أّي مــكان وأّي وقت، من قبل أّي شــخص، حتت 
أّي ظــرف من الظروف، هو أمــر مرفوض وُيّثل 
تهديًدا للســلم واألمن الدولّيني«. وأّكد اجمللس 
»قناعته الراسخة بأّن األشخاص املسؤولني عن 

استخدام هذه األسلحة يجب أن يُحاسبوا«.
وتوّفي كيم جونغ نام الذي كان يُعّد في املاضي 
وريًثا محتمالً للســلطة في كوريا الشمالية، 
بعد تعّرضه لغاز األعصاب احملظور »في إكس« 

أثناء انتظاره في مطار كواالملبور.
وبعــد اكثر مــن عــام، ادت قضّية تســّمم 
سكريبال  سيرغي  السابق  الروسي  اجلاسوس 
وابنته يوليا بغاز األعصاب نوفيتشوك في آذار 
2018 في ســالزبوري البريطانّية، الى ازمة بني 

روسيا وبريطانيا.

الصباح الجديد - وكاالت: 
أعربت وزيرة اجليوش الفرنسّية فلورانس بارلي 
امس السبت عن قلقها من تبعات ما اعتبرته 
تراجعــا »تدريجيا ومتعمــدا« للدور األميركي 
في الشرق األوسط، معتبرة أّن جتّنب الرد على 
اعتداءات فــي اخلليج اتُهمت إيــران بالوقوف 

خلفها، وّلد أحداثا »خطيرة«.
ومنذ أيار ، تشــهد املنطقة توّتــرا متصاعدا 
علــى خلفيــة هجمات غامضة ضــد ناقالت 
نفط وضربات بطائرات مســّيرة وصواريخ ضد 

منشآت شركة أرامكو النفطية السعودية.
وقد ألقت الواليات املتحدة والســعودية ودول 

أخرى باللوم على إيران، التي نفت أي دور لها.
لكن على الرغم مــن هذه االتهامات واحلوادث، 
وبينها اسقاط طائرة مسّيرة أميركية، جتّنبت 

الواليات املتحدة الرد باملثل.
وقالــت بارلي فــي خطاب خــالل مؤمتر »حوار 
املنامة« الســنوي »رأينا عدم انخراط أميركي 
تدريجي متعّمد«، مضيفة أن هذه السياســة 
»كانت مطروحة على الورق« لفترة من الوقت 

لكّنها أصبحت أكثر وضوًحا مؤّخرا.
وأضافــت »عندمــا مضى تلغيم ســفن دون 
رد، أُســقطت الطائــرة بدون طيــار. وعندما 
حدث ذلك بدون رد، مت قصف منشــآت نفطية 
رئيسية. أين تتوّقف هذه األحداث؟ أين األطراف 

التي تفرض االستقرار؟«.
وتابعت بارلي أن »املنطقة معتادة على انحسار 
ثم تزايــد التدخل األميركي. لكن هذه املرة بدا 

األمر أكثر خطورة«.
ورأت الوزيرة أّن التراجع االميركي يضي ضمن 
»مســار بطيء«، مذّكرة مبــرور حاملة طائرات 
اميركية وسفن أخرى مرافقة لها هذا االسبوع 

في مضيق هرمز االستراتيجي.

مجلس األمن يتبنى بيانا يعد 
استخدام األسلحة الكيميائية 

انتهاكا للقانون الدولي

وزيرة الجيوش الفرنسّية 
قلقة من تراجع االنخراط 

األميركي في الشرق االوسط

متابعة - الصباح الجديد:

اتهم حزب اهلل اللبناني الواليات 
تشــكيل  في  بالتدخل  املتحدة 
حكومــة جديــدة امــس األول 
اجلمعة في أقوى اتهام حتى اآلن 
بالتدخــل األمريكــي في األزمة 
في  واالقتصاديــة  السياســية 

لبنان.
الــذي يواجه فيه  الوقــت  وفي 
منذ  اقتصادية  أزمة  أسوأ  لبنان 
احلرب األهلية التــي دارت رحاها 
بني عــام 1975 و1990، قال نائب 
األمني العام حلزب اهلل الشــيخ 
نعيم قاســم لرويترز إنه ال يرى 
أهلية  حرب  الندالع  مؤشرات  أي 
جديدة في لبنان، مؤكدا أن حزب 

اهلل لن ينجر إلى الفتنة.
وقال الشــيخ قاســم إن األزمة 
إلى  امتــدت  التي  االقتصاديــة 
النظــام املصرفــي أصابت بيئة 
حزب اهلل الشيعية »كما يتأثر أي 
مواطن لبناني من أي طائفة ومن 
أي مذهب... لكن هذا ال يعني أنه 
إذا كان جمهورنا متأثرا كما كل 
اجلمهور اللبنانــي أن يكون هذا 

جناحا ملن افتعل األزمة«.
وأضاف أن حزب اهلل أيد املطالب 
الشــعبية بتحويل املســؤولني 
الفاســدين إلى احملاكمة »كائنا 

من كان«.
عميقة  أزمة  إلــى  لبنان  وانزلق 
املظاهــرات  انــدالع  منــذ 
النخبــة  ضــد  االحتجاجيــة 
وتأجج  املاضي.  الشهر  احلاكمة 
يرونه  ما  بسبب  احملتجني  غضب 
فســادا بني الساسة الطائفيني 
الذين يحكمون لبنان منذ عقود.
ووصل احلل السياسي إلى طريق 
سعد  اســتقال  منذ  مســدود 
احلريري من رئاسة الوزراء في 29 
تشــرين األول مطيحا بحكومة 
الذي  ائتالفية تضم حــزب اهلل 
يلك ترسانة كبيرة من السالح.

فــي  متثيــل  اهلل  حلــزب  وكان 
احلكومة التي يترأســها احلريري 
أكثر مــن أي حكومة ســابقة 
وهو ما يعكس توازنا سياســيا 
لصالــح احلزب فــي االنتخابات 

البرملانية عام 2018.
ويريــد احلريــري املتحالــف مع 
خليجية  وعربيــة  غربيــة  دول 
الوزراء  العــودة كرئيس جمللــس 
وتشــكيل حكومة مــن الوزراء 
يســتثني  وأن  االختصاصيــني 
منها األحزاب األخرى وهو شرط 
يحد بشــكل فعال من دور حزب 

اهلل في احلكومة.
يتمتعون  أنهم  من  الرغم  وعلى 
بأغلبيــة برملانيــة إال أن حــزب 
اهلل وحلفاءه مبــا في ذلك التيار 

الســعي  يواصلون  احلر  الوطني 
اتفــاق مع احلريري  إلى  للتوصل 
تضم  حكومة  تشــكيل  بشأن 

سياسيني وخبراء.
وقــال قاســم »املعرقــل األول 
فــي تشــكيل احلكومــة هــو 
أمريكا ألنهــا تريد حكومة على 
حكومة  نريد  ونحن  شــاكلتها 
على شاكلة الشــعب اللبناني 

وحاجات الشعب اللبناني«.
وأضــاف »أمريــكا تتحــرك في 
اخلفاء وتفرض شروطها وتسعى 
إلى أن تكــون النتائج ملصاحلها، 
وهذا ما يجعل األزمة تأخذ وقتا 
اخلارجية  األطراف  يئس  إلى حني 

من إمكانية حتقيق ما يريدون«.
الســفير  كالم  إلــى  وتطــرق 
األمريكي األســبق لــدى بيروت 
جيفــري فيلتمــان أمــام جلنة 
حول  األمريكي  الكوجنــرس  في 
األزمــة اللبنانية قائال »فيلتمان 
يقول بوضوح مــاذا تريد أمريكا. 
ال سياسة  أمريكا حكومة  تريد 
فيهــا على قاعــدة أنها تعتقد 
بأنهــا تؤثر أكثر، هــذا هو الرأي 
األمريكــي، وتريد حكومة تعمل 
مــع الغــرب وتراعــي املصالح 
األمريكية بشــكل مباشر، هذا 
هو مضمــون كالمه، نحن يجب 
أن نعمل مبا يراعي مصالح لبنان 

ومبا ينسجم مع خيارات الشعب 
اللبناني«.

وأشــار قاســم إلــى أن أمريكا 
تريد حصتها مــن لبنان وقال إن 
فيلتمان »عندما يهدد اللبنانيني 
باالختيار بــني الطريق املؤدي إلى 
الرخاء احملتمل  أو  الدائــم  الفقر 
فهو يفســح فــي اجملــال أمام 
أمريكا  تريدهــا  التي  اخليــارات 
كحل لإلنقــاذ وهذا أمر مخالف 
متاما حلقوق الشــعب اللبناني... 
وعندمــا يقــول نريــد حكومة 
مناســبة تتناغــم مــع أفضل 
حماية للمصالح األمريكية فهو 
يعمل على مصادرة رأي الشعب 

اللبناني في حكومته“»
الشــعب  واضحا  »فليكن  وقال 
اللبنانــي اختار مجلســا نيابيا 
اختيارها  يتــم  واحلكومة  يثله 
وإعطاؤها الثقــة من خالل قرار 
النيابــي وال يوجد طريق  اجمللس 
آخر إلجنــاز هذا األمــر. فما يراه 
يأخذون  الذيــن  الشــعب  ممثلو 
احملقة هو  االعتبار مطالبه  بعني 
الذي يتحقــق للبنان ال ما متليه 
أمريكا حتت الضغط مهما كان 

الضغط«.
مســؤولني  أن  قاســم  وأوضح 
اتصــاالت  يجــرون  أمريكيــني 
مباشــرة مع سياسيني لبنانني 

حتــى  »فليتركونــا  مضيفــا 
نتفاهــم وكلمــا ازداد تدخلهم 
أخروا احلل. اآلن تأخير احلل بسبب 

أمريكا«.
وحلفــاءه  اهلل  حــزب  أن  ومــع 
مبــا فيهــم التيــار الوطني احلر 
لديهــم األكثريــة فــي البرملان 
فإنهــم ما زالــوا يســعون إلى 
حتقيق تســوية مــع احلريري من 
أجل تشــكيل حكومة يريدونها 
جامعة بني الوزراء االختصاصيني 

والسياسيني.
وردا على ســؤال عن سبب عدم 
إقــدام حــزب اهلل وحلفائه على 
تشــكيل حكومــة مبعــزل عن 
»نحن نفضل  قال قاسم  احلريري 
رئيــس  يأتــي  أن  اهلل  كحــزب 
احلكومة نتيجــة تفاهم وتوافق 
لبنان  في  الفاعلــة  األطراف  بني 
وهــذا ما يتطلب بعــض الوقت 
تضعها  التي  العقبــات  لتذليل 
أمريكا ومن معها ونتوقع أن حتمل 
األيام القادمة بعض إشارات احلل 

إذا لم تستمر التعقيدات«.
وأضــاف »نحن ال نفضل أن نكون 
اختيار  هناك حتديات متبادلة في 
رئيس احلكومة بل الوضع اللبناني 
يتطلب لإلنقاذ أن يكون هناك قدر 
والتفاهم على  احلــوار  مهم من 
احلكومة  وشكل  احلكومة  رئيس 

ومضمون احلكومة«.
مخصص  الوزراء  رئيس  ومنصب 
للمســلمني الســنة وفق نظام 
تقاسم الســلطة الطائفي في 
لبنان ويعد احلريري الزعيم السني 
األقوى في البالد. وقال قاســم إن  
»االتصــاالت موجــودة بني حزب 
اهلل والرئيس احلريري بشكل دائم 
وهي مســتمرة من أجل تشكيل 
من  احلكومة، هذه  رئيس  واختيار 
األمور التي يجب أن نتعاون عليها 

مع كل األطراف«.
إنها  املتحــدة  الواليــات  وتقول 
تقف إلى جانب املتظاهرين الذين 
يطالبون باإلصــالح ووضع نهاية 
اســتعداد  وإنها على  للفســاد 
للعمــل مــع حكومــة جديدة 
تستطيع أن تبني لبنان مستقرا 

ومزدهرا ومستقال.
وكانــت مصــادر مقربــة مــن 
احلريــري قد قالت إنه يتمســك 
مبطلبــه تشــكيل حكومة من 
االختصاصيــني ألنــه يعتقد أن 
حظوظها ستكون أقوى باحلصول 

على الدعم اخلارجي.
بأنه  املالي  الوضع  قاسم  ووصف 
صعب وازداد صعوبة خالل األزمة 

األخيرة مع استقالة احلكومة.
وأعــرب عن اعتقــاده  »بأن بداية 
أجل  احلكومة من  بتأليــف  احلل 

أن تبدأ بوضع خطوات للمعاجلة. 
وكنــا قــد وافقنــا علــى ورقة 
إصالحية في احلكومة املستقيلة 
قبل أن تســتقيل وهي تســاعد 
علــى االنطالق كخطــوة أولى... 
يفترض  حكومة  تتشكل  عندما 
أن تأخذ هــذه الورقة اإلصالحية 
أو بتعديالت عليهــا أو بإضافات 
عليها من أجل أن تعالج القضايا 

املوجودة في لبنان«.
وقال »نحن مع الشــعب مئة في 
املئــة حملاكمة الفاســدين... من 
املفروض أن يحاســب الفاســد 
فــي لبنــان كائنا مــن كان ألن 
الفاســد يأخذ من حــق الفقراء 
وعمــوم النــاس وهــو يســلب 
أموالهم وحقوقهم. نحن مع كل 
اإلجراءات التي حتد من الفســاد 
املنهوبــة  األمــوال  وتســتعيد 
وحتاســب الفاســدين. آمــل أن 
نتوفــق ليحصل هذا وخاصة من 

خالل القضاء«.
وقال  »ال أرى مؤشرات حلرب أهلية 
في لبنان وحــزب اهلل مصمم أن 
ال يقــع في الفتنــة التي تريدها 
أمريكا، ولكن لدينا معلومات عن 
محاوالت أمريــكا من أجل إيجاد 
األمنية، سنحاول  القالقل  بعض 
من جهتنــا أن نعمل لنتفادى ما 

أمكننا«.

في أقوى اتهام صدر عنه حتى اآلن.. 

حزب اهلل يتهم أمريكا بالتدخل في أزمة لبنان:
 انها تريد حكومة على شاكلتها

نائب األمين العام 
لحزب اهلل: المعرقل 

األول في تشكيل 
الحكومة هو أمريكا 

ألنها تريد حكومة 
على شاكلتها ونحن 

نريد حكومة على 
شاكلة الشعب 

اللبناني وحاجات 
الشعب اللبناني
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متابعة - الصباح الجديد:
يثير اّتهام رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامني نتانياهو بالفساد في وقت 
يبحث عن شــخصية  البرملان  بدأ 
لتشكيل حكومة جديدة، تساؤالت 
بشــأن قــرب انتهاء عهــد الرجل 
والذي اســتمر  بـ"امللك"  املّلقــب 

لعقد من الزمن.
تاريخهــا،  فــي  األولــى  وللمــرة 
اســتيقظت إســرائيل امس األول 
اجلمعــة ولها رئيــس وزراء وجهت 
واالحتيال  بالفســاد  اتهامات  إليه 

وخيانة االمانة في ثالث قضايا.
كان البعــض يتكهن بــأن املدعي 
الذي  مندلبليــت  افيخــاي  العام 
كان صديقــا لنتانياهو في املاضي 
سيســقط االتهامــات ضد رئيس 
فترة  أطــول  أمضى  الــذي  الوزراء 
فــي احلكم في البالد، وهي عشــر 

سنوات.
لكن املدعي العام وضع حدا ألشهر 
من التكهنات ووّجــه الى نتانياهو 
كل التهــم املمكنة في قضايا ورد 

فيها اسم رئيس الوزراء.
عامــا(   70( نتانياهــو  ورفــض 
االتهامــات فــي خطــاب غاضب، 
وذات  أّنهــا "مفبركــة"  معتبــرًا 
ما  واصًفا  سياســّية"،  "خلفّيــة 
أّنه باق  بأّنه "انقالب". وأعلن  حدث 

في منصبه.
ويكن أن تستغرق احملاكمات أشهرًا 
إدانة  تتــم  أو ســنوات، وطاملا لم 
رئيســا  يبقى  أن  نتانياهــو، يكن 
السياسية  السلطة  لكن  للوزراء. 
لنتانياهو ســتكون حتــت اجملهر، ال 
سيما أن إسرائيل من دون حكومة 
فعليــة منذ مــا يقرب مــن عام 
تخللته محطتــان انتخابيتان غير 

حاسمتني.
وســمى الرئيــس رؤوفــني ريفلني 
لتشــكيل  أولى  مــرة  نتانياهــو 
حكومــة، لكنــه لــم ينجح في 
ذلك بســبب عدم متكنه من جمع 

61 صوتــا ضروريا لينــال موافقة 
الكنيســت عليها، فدفع في اجتاه 

انتخابات ثانية.
وجاءت نتيجة االنتخابات مرة أخرى 
متقاربــة جدا بني كتلــة نتانياهو 
وكتلة منافســه الرئيسي اجلنرال 
بني غانتس. ولــم يتمكن الرجالن 

من تشكيل ائتالف حكومي.
وأمــام الكنيســت حاليــا مهلة 
تنتهي في غضون 20 يوما لترشيح 
تشــكيل  على  قادرا  يكــون  نائب 
حكومة ويحظــى بتأييد أكثر من 
نصف أعضاء البرملان البالغ عددهم 

120 نائًبا، أو اجراء انتخابات ثالثة.
وقد يســعى غانتس )وسطي( الى 
تشجيع االنشــقاقات سواء داخل 
حزب الليكود بزعامــة نتانياهو أو 

حلفائه في أحزاب اليمني.
ودعــا غانتس بنفســه فــي وقت 
إلى  نتانياهــو  اخلميــس  متأخــر 
التنحــي والتركيز علــى اتهامات 

الفساد.
وإذا متّ ابــدال نتانياهو، فســتكون 
املــرة األولى التي يخــرج فيها من 

2009، علما أنه  السلطة منذ عام 
بدا مستعًدا ملواصلة القتال إلثبات 

براءته.
وكتــب عميــت ســيغال اجلمعة 
في صحيفة "يديعــوت أحرونوت" 
اليومية "الوضع السياسي لرئيس 
إن  الــوزراء واضح بشــكل مؤلم، 
فرصته في احلصول على أصوات 61 
من أعضاء الكنيســت تكاد تكون 
معدومة، وكذلك بالتالي فرصه في 

تشكيل حكومة خامسة".

"النهاية واضحة" 
نتانياهــو  القانــون  يُلــزم  وال 
أّنه سيضطّر إلى  باالستقالة، غير 
ذلك إذا دين واســتنفد كّل وسائل 
الطعن في نهاية املطاف، وهو أمر 

يكن أن يستغرق سنوات.
جانــب  الــى  نتانياهــو  ويتولــى 
كونه رئيســا للحكومــة، "وزارات 
والّرفاه  والشتات  والزراعة  الصّحة 
االجتماعي". ويُجبر القانون أّي وزير 
على االســتقالة في حــال توجيه 

اّتهام إليه.

تلقي  لنتانياهو تهمــة  ووجهــت 
الرشى وخيانة األمانة واالحتيال في 
امللف "4000"، وهو متهم مبحاولة 
احلصــول علــى تغطيــة إيجابية 
وفي  "واال"،  االلكتروني  املوقع  على 
حكومية  امتيــازات  تأمني  املقابل 
درت ماليــني الــدوالرات على رئيس 
لالتصاالت  "بيزيــك"  مجموعــة 

وموقع "واال" شاؤول إيلوفيتش.
كما وجهــت له تهمــة االحتيال 
وخيانة األمانة فــي امللف "1000" 
الــذي يتهم فيــه بتلقــي هدايا 
من أنــواع فاخــرة من الســيجار 

والشمبانيا واجملوهرات.
وقــّرر املدعي العــام أيضا أن يوجه 
له تهمة االحتيــال وخيانة األمانة 
في امللف "2000" املعروف بقضية 
"يديعوت أحرونوت" الذي يشــتبه 
فيه بــأن نتانياهو حــاول احلصول 
علــى تغطيــة إيجابيــة له خالل 
فتــرة واليته كرئيس للــوزراء ووزير 
على  املســاعدة  مقابل  االتصاالت 
نشرة  انتشــار  يقلص  قانون  تبني 

منافسة.

وكتــب يهودا إيفــراح اجلمعة في 
صحيفة "ماكور ريشون" اليمينية 
"إن الئحــة االتهام التــي صاغها 
املدعــي العام خانقة وال تفســح 

مجاال للمخاطرة او املناورة".
وأضاف "النهاية واضحة. والسؤال 
هو إلى أي مدى ســتكون الطريق 

سيئة حتى الوصول للنهاية".
وفــي شــريط فيديو نشــر على 
إنه  نتانياهو  قــال  اإلنترنت عصرا، 

مستعد لقبول قرارات القضاء.
قبل  الفيديو،  في شــريط  واضاف 
أن يجــدد دعوتــه للتحقيق حول 
احملققني "ســنقبل قرارات احملكمة، 
وال شــك في ذلك" و "ســنتصرف 

وفًقا لسيادة القانون".

تهديد داخلي 
ويكــن أن تأتي الضربــة القاضية 
لنتانياهو مــن داخل حزب الليكود. 
وعلــى احلــزب أن يقرر مــا إذا كان 
سيدعمه حتى النهاية أو يسقطه 
لصالح مرشح آخر لرئاسة الوزراء.

وأعلن عــدد من مســؤولي احلزب، 
مبن فيهم وزير اخلارجية يســرائيل 
كاتس ووزيرة الثقافة ميري ريغيف، 
ووزير التربية رافي بيريتس دعمهم 
لنتانياهــو، لكــن آخريــن ظلــوا 

صامتني منذ قرار االتهام.
اخلميس،  ماندلبليت  إعــالن  وقبل 
دعا الوزير الســابق جدعون ساعر 
الذي يحظــى بدعم كبيــر داخل 
الليكود، إلى إجراء انتخابات قيادية 
للحزب قبل إجــراء جولة انتخابات 

ثالثة.
ويتحــدث كبيــر محللي الشــرق 
األزمات  مجموعــة  في  األوســط 
الدوليــة عوفــر زالزبرغ عــن "مترد 
كبيــر... ناشــئ" داخــل الليكود. 
ويقول لوكالــة فرانس برس "يبدو 
داخل صفوف  نتانياهو  أن معارضة 
احلــزب العليا ســتزداد فــي األيام 

واألسابيع املقبلة".

افول نجم نتنياهو وترجيحات بمواجهته المعارضة من داخل الليكود
المدعي العام اإلسرائيلي يصوغ الئحة اتهام خانقة له
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

خفضت منظمة التنمية والتعاون 
توقعاتها  السبت  امس  االقتصادي 
 2020 في  العاملي  االقتصــاد  لنمو 
فعليا  انتعاشــا  تتوقع  أنهــا  غير 
في 2021 نتيجة اســتمرار مخاطر 
اخلالفــات التجاريــة التي تنعكس 

سلبا على املبادالت واالستثمار.
وكمــا في العــام احلالــي، تترقب 
األخيرة  توقعاتهــا  فــي  املنظمة 
لآلفاق االقتصاديــة أن يبقى النمو 
العاملي دون عتبة 3 باملئة في 2020، 
أي بتراجع 0,1 نقطة عن توقعاتها 
األخيرة في أيلول/ســبتمبر، قبل أن 
يسجل ارتفاعا طفيفا إلى 3 باملئة 

في 2021.
ولفتت املنظمة إلى أن »نسب النمو 
املالية«  األزمة  األدنى منذ  هذه هي 
موضحــة أن االقتصــاد العاملــي 
سيبقى حتت تأثير »الغموض الكبير 

في األفق السياســي«، إضافة إلى 
االستثمارات واملبادالت الضعيفة«.

املصارف  بعمل  املنظمة  وأشــادت 
املركزيــة دعما لالقتصــاد، لكنها 
حذرت مــن »اختالل التــوازن« بني 
واملاليــة،  النقديــة  السياســات 
داعية املزيد من الــدول إلى اعتماد 
سياسات مالية »حتفيزية« إلنعاش 

االستثمار على املدى البعيد.
لكــن منظمة التنميــة والتعاون 
االقتصادي حذرت من أن اســتمرار 
»تدهور اآلفاق املستقبلية« يعكس 
»تغييــرات بنيويــة لــم تؤخذ في 
احلســبان )من قبل الدول( أكثر مما 
محتملة«  عامليــة  صدمة  يعكس 
، وذكــرت بهــذا الصــدد االنتقال 
الرقمي والتغير املناخي وقيام نظام 
جديد  عاملي  وجتاري  جيوسياســي 
التســعينات، مبدية  نهايــة  منذ 

»قلقها الشديد« حيال ذلك.
أن »اعتبــار هذه  وشــددت علــى 
ميكن  مؤقتة  عوامــل  التغييــرات 

معاجلتهــا مــن خالل السياســة 
النقديــة أو الضريبية سيشــكل 

خطأ سياسيا: إنها بنيوية«.
ويتوقــع التقرير اشــتداد التباطؤ 
في الواليات املتحدة مع تســجيل 
منو بنســبة 2,3 باملئة هذه السنة 
)بتراجــع 0,1 نقطة عــن توقعات 
باملئة   2 بنسبة  ثم  أيلول/سبتمبر( 

في 2020 و2021.
أما الصني، فمــن املتوقع أن يكون 
إداؤهــا هذه الســنة أفضل بقليل 
ليصل  األساســية،  التوقعات  من 
باملئة هذه   6,2 إلــى  اقتصادها  منو 
السنة )0,1+ نقطة(، على أن يتراجع 
إلى ما دون 6 باملئة العام املقبل )5,7 

باملئة( وفي 2021 (5,5 باملئة(.
وفــي آســيا أيضا، مــن املتوقع أن 
يتســارع منو الهند إلــى 6,2 باملئة 
توقعات  )0,1- عــن  املقبــل  العام 
أيلول/ســبتمبر(، ثم 6,4 باملئة عام 

.2021
في أوروبا ال تزال فرنسا تقاوم األزمة 

مــع توقع منــو بنســبة 1,2 باملئة 
القتصادها عــام 2020 )بدون تغيير 
عن التوقعات السابقة( وعام 2021، 
بعد تسجيل 1,3 باملئة هذه السنة

اما أداء أملانيا أكبــر قوة اقتصادية 
في أوروبا، فســيكون أفضل بقليل 
إلى  ليصل  السابقة  التوقعات  من 
)0,1+ نقطة عن توقعات  باملئة   0,6
إلى  يتباطأ  أن  أيلول/سبتمبر(، قبل 
0,4 باملئة عــام 2020 (0,2- نقطة(، 
ثم يســجل انتعاشــا بنسبة 0,9 

باملئة في 2021.
يتوقـــع  الناشــئة،  الـــدول  وبني 
أن يكــون الوضـــع أصعـــب في 
انكماش  تسجيل  مع  األرجنتـــني 
بنســبة 3 باملئة في إجمالي ناجتها 
الداخلي )0,3- نقطة عن التوقعات 
األخيرة(، قبل أن يتحســن بشكل 
طفيف عام 2020 ليقتصر التراجع 
عــن 1,7 باملئــة )0,1+ نقطة(، ثم 
عام 2021 مع انكماش بنسبة 0,7 

باملئة.

تقـرير

منظمة التنمية والتعاون االقتصادي تخفض توقعاتها للنمو في عام 2020
توقعت انتعاشا فعليا في 2021 نتيجة استمرار مخاطر الخالفات التجارية

النجف ـ الصباح الجديد:  
أعلنت مديرية زراعة النجف األشــرف امس 
الســبت عن بدء موســم حصاد محصول 
الشلب بأصنافه اخملتلفة في عموم املناطق 

الزراعية في احملافظة.
وقال مديــر زراعة احملافظة مجيد جاســم 
جياد في بيــان اطلعت عليه الصباح اجلديد 
إن “املوسم الزراعي لهذا العام شهد إنتاجا 
الثالثة  وفيرا من محصول الشلب بأصنافه 
املعتمــدة )العنبر  والياســمني والفرات( “، 
مؤكدا” فتح أربعة مراكز تسويقية لتسلم 
احملصول من املزارعني ضمن القواطع الزراعية 

في أقضية ونواحي احملافظة”.
وأضاف جياد أن “املســاحة الكلية التي متت 
زراعتها مبحصول الشلب في احملافظة بلغت 
(212( ألــف دومن”، متوقعــا أن “يتجاوز انتاج 
الفالحني واملزارعني من الشــلب للموســم 

احلالي أكثر من )300(ألف طن”. 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
تراجعت أســعار الذهب قليال امس الســبت 
مع صعــود الــدوالر وعوائد ســندات اخلزانة 
األميركيــة بعد بيانات أظهرت أن انتاج قطاع 
في  اخلدمات  ونشــاط  التحويلية  الصناعات 
الواليات املتحدة تســارعا، وهــو ما يحد من 

الطلب على املعدن النفيس.
وسجل ســعر الذهب للبيع الفوري 1462.71 
دوالر لألوقيــة )األونصــة( في أواخر جلســة 
التداول، منخفضا 0.1 باملئة ومنهيا األسبوع 
على خسارة 0.3 باملئة، بعد أن سجل مكاسب 

بلغت 0.6 باملئة األسبوع املاضي.
واســتقرت العقود األميركية اآلجلة للذهب 

لتبلغ عند التسوية 1463.60 دوالر لألوقية.
وأظهر مسح ملديري املشتريات أن إنتاج قطاع 
التصنيع في الواليــات املتحدة منا في نوفمبر 
بأســرع وتيرة في ســبعة أش هر، وأن نشاط 

قطاع اخلدمات زاد أيضا بأسرع من املتوقع.
وعززت تلــك البيانات التوقعــات بأن مجلس 
املركزي األميركي(  )البنك  االحتياطي االحتادي 
ســيتوقف عن خفــض أســعار الفائدة في 

اجتماعاته القليلة املقبلة.
وســجل الذهب، الذي يعد من األصول اآلمنة 
في أوقات الشكوك السياسية واالقتصادية، 
قفزة بلغت نحوالي 14 باملئة منذ بداية العام 
وهو ما قد يكون األفضل له في تسعة أعوام، 
مدعوما بشــكل رئيسي باحلرب التجارية بني 

الواليات املتحدة والصني.

الصباح الجديد ـ وكاالت:  
قال وزير املالية األردني، محمد العســعس، 
امس السبت إن »اململكة لن تفرض ضرائب 
جديــدة في امليزانية املقترحــة لعام 2020 
لكنها ســتبحث عن ســبل أخرى لتعزيز 

اإليرادات«.
وقال الوزير االردني أمــام اللجنة املالية في 
البرملــان إن »احلفاظ على االســتقرار املالي 
يظل أحد الشواغل الرئيسية. ومن املتوقع 
إحالة امليزانية إلى البرملان في األيام املقبلة 
، مضيفا انه »يتعني حتقيق اإليرادات الالزمة 

من أجل احلفاظ على االستقرار املالي«.
واشــار وزير املالية االردني الى أن »التصدي 
للتهرب الضريبي، الذي يقدر مسؤولون أنه 
يكلــف اخلزانة مئات املاليــني من الدوالرات 
سنويا، سيساعد في حتسني املالية العامة 

للحكومة«.
اإليرادات  وتبحث احلكومة عن سبل لتعزيز 
دون اللجوء إلــى فرض ضرائب جديدة ميكن 
أن تشعل الغضب على غرار ما حدث عندما 
بدأ تطبيــق زيادات كبيرة شــملت ضريبة 
املبيعات وطالب بها صندوق النقد الدولي، 
فيمــا فجر أكبر مظاهرات فــي البالد منذ 

سنوات.

بدء موسم حصاد محصول 
الشلب في النجف

تراجع الذهب بعد 
ارتفاع الدوالر

االردن: ال ضرائب 
جديدة في موازنة 

2020

بغداد - الصباح الجديد:
 

أكــد رئيس الــوزراء عــادل عبد 
املهدي أنه اتفق مع نظيره األردني 
عمر الــرزاز على »مواصلة اجلهود 
النفط  أنبــوب  فيما يخص خط 
البصرة  ميناءي  بني  االستراتيجي 
والعقبة، وتفعيل كافة االتفاقات 
الفترة  توقيعها خــالل  مت  التــي 

القصيرة املاضية«.
وبحسب بيان ملكتب عبد املهدي 
تســلمت الصباح اجلديد نسخة 
اتصاال هاتفيا  منه فإنه »تلقــى 
من رئيــس وزراء األردن عمر الرزاز، 
وعّبرا عن فهمهما املشترك ملا متر 
به املنطقة، وعن وقوفهما سوية 
التي  واألحداث  الصعوبــات  أمام 
مير بها البلــدان«، مبينا أن »الرزاز 
العراقية  للحكومــة  دعمه  أكد 
والســتقرار العراق، كما عّبر عبد 
املهــدي عن املوقف نفســه جتاه 
اجلــار األردن وحكومته وشــعبه 

الشقيق«.
األوضــاع  أن  مراقبــون  ويــرى 
العراق  في  املرتبكة  السياســية 
تعم  التي  التظاهــرات  نتيجــة 
األردني  اجلانب  قلــق  أثارت  البالد، 
قدرة  ومدى  االتفاقيات،  تلك  على 
اإليفاء  على  العراقيــة  احلكومة 
بها فــي الظرف احلالــي، خاصة 
مع احلديث عن إقالة او اســتقالة 
وكذلــك  احلاليــة،  احلكومــة 
النفط  حقــول  قرب  التظاهرات 
ومقــرات الشــركات النفطيــة 

الكبرى العاملة في احملافظة.
وكان العراق واألردن قد أبرما اتفاقاً 
فــي آذار/مارس املاضــي يتضمن 
التعاون في شــتى اجملاالت  تعزيز 
تزويد  بينهــا  ومن  االقتصاديــة، 
بـ10 آالف برميل نفط خام  األردن 

18 دوالراً  يومياً، ومبــا يقل نحــو 
ومبا  املتداول،  السعر  عن  للبرميل 

يشمل فروقات أسعار النقل.
 2017 عــام  واألردن  العــراق  وأقر 
مشــروعا نفطيــا عمالقا لنقل 
خام البصرة إلــى مدينة العقبة 
جنوبــي األردن بطــول 1700 كم 
وعبــر مرحلتــني لنقــل حوالي 
يذهب  نفــط  برميــل  مليونــي 
جــزء منه لالســتعمال الداخلي 
الكهرباء  إنتــاج  ألغراض  األردني 

واملشــتقات النفطيــة األخرى ، 
بينما يتم تصدير الباقي عبر ميناء 
العقبة، وتبلغ كلفة املشروع نحو 

18 مليار دوالر أميركي.
ســابق  باتفاق  البلدان  ويرتبــط 
ينص على تزويــد األردن بنحو 30 
ألف برميل نفط يوميا من النفط 
العراقــي، و1000 طن من النفط 
الثقيل، لكّن تدهور الوضع األمني 
تعليق  فــي  تســبب  العراق  في 
االتفاق ، فيما أثار االتفاق النفطي 

من  ورفضــا  انتقــادات  األخيــر 
محافظة  ونواب  مســؤولي  قبل 
البصــرة، والذين اعتبــروه اتفاقا 
فقط،  لــألردن  ومنفعته  غامضا 
ودعوا احلكومة إلــى عرض بنوده 

على البرملان.
منذ  البصــرة،  مدينة  وتشــهد 
أســابيع، عمليات قطــع وإغالق 
لعــدد مــن الطريــق املؤدية إلى 
حقول نفطية ومقرات شــركات 
أجنبية ومحلية نفطية، تسببت 

أخيــرا في تعثر عمليــات اإلنتاج 
وفقا  ســاعات،  عدة  والتصديــر 

لوزارة النفط العراقية.
أحمد  االقتصــادي  اخلبيــر  وقال 
الفضلي، لـ«العربــي اجلديد«، إن 
»املواطــن العراقي صار بســبب 
الفســاد املستشــري يرى أن كل 
اتفاقية مــع دولة أو جهة ما هي 
اال عبارة عن صفقة فســاد تقف 

وراءها األحزاب أو السياسيون«.
وأضــاف أن »العــراق يحقق نحو 

مــن  ســنويا  دوالر  مليــار   100
إيــرادات النفط فقــط، وهو رقم 
أن  الناس  كبير جــدا، ومن حــق 
تعتقد ذلك بعــد كل هذا الفقر 
والتــردي االقتصــادي«، مبينا أن 
األردن بالتأكيــد قلق من أن تكون 
فيما  ســلبية  احلالية  األوضــاع 
خاصة  املشــروع،  بإكمال  يتعلق 
أنهــا وجدت تعاونــا من حكومة 
عبــد املهدي احلاليــة في جميع 

مراحل االتفاق. 

العراق واألردن يؤكدان مواصلة مشروع أنبوب النفط 
االستراتيجي بين مينائي البصرة والعقبة 

تفعيل جميع االتفاقات التي تم توقيعها خالل الفترة القصيرة الماضية

يرى مراقبون أن 
األوضاع السياسية 
المرتبكة في العراق 
نتيجة التظاهرات 
التي تعم البالد، أثارت 
قلق الجانب األردني 
على تلك االتفاقيات، 
ومدى قدرة 
الحكومة العراقية 
على اإليفاء بها في 
الظرف الحالي 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
يرتبط احلــراك اخلاص بقطاع مواد 
البنــاء لدى أســواق منطقة دول 
اخلليج العربي بوتيرة طرح املشاريع 
العقارية ومشاريع البنية التحتية، 
إلى جانب تأثرها بالتطورات احمليطة 
لدى القطاعات الرئيســة األخرى، 
مثــل قطــاع الطاقــة والقطاع 
املصرفي والقطاع الســياحي، في 
وقت يتمتع قطاع مواد البناء بعدد 
من املزايــا، إذ يقــع ضمن خطط 
التحفيز التــي تنفذها اقتصادات 
املنطقة، لتوســيع وتنشيط  دول 
األخرى، خصوصاً  القطاعات  عمل 
تنعكس  حيث  الصناعي،  القطاع 
القطاع  بهــا  يتمتع  التــي  املزايا 
الصناعــي إيجاباً علــى مدخالت 

ومخرجات قطاع مواد البناء.
وأشــار التقرير األسبوعي لشركة 
"املزايا القابضة" إلى أن "مفاهيم 
في  املطبقة  املفتوحــة  الســوق 
تؤثر  باتت  اقتصادات دول املنطقة، 
ســلباً في واقع ومستقبل قطاع 
مواد البنــاء احمللي فــي ظل وفرة 
املعروض من املنتجات املســتوردة 
كّمــاً ونوعاً وبأســعار تفضيلية، 
األمر الذي يفرض واقعاً صعباً على 
خصوصاً  القائمة،  االســتثمارات 
وتيرة  تســجله  انخفاض  كل  مع 

طرح املشاريع العقارية".
وأضاف: "أســعار مواد البناء حالياً 

تتداول عند أسعار تتناسب كثيراً 
إذ تلعب أسعار  مع أسعار العقار، 
مباشراً  دوراً  والتشييد  البناء  مواد 
للمشــاريع  اإلجناز  قيــم  رفع  في 
"البنية  التقرير  وقيَّــم  العقارية. 
دوالر  تريليون   1.1 بنحــو  التحتية 
تتصدر  حيث  املنطقــة،  دول  لدى 
أكثر  واجلســور  الطرق  مشــاريع 
املشــاريع قيــد التنفيــذ، والتي 
تتمتــع بأولوية قصــوى من قبل 
حكومات دول املنطقة، متاشياً مع 
والرؤى  الشاملة  التنمية  مشاريع 

التنموية".
وأضــاف التقريــر: "تتصــدر كل 
الســعودية  العربية  اململكة  من 
وتيرة  املتحدة  العربيــة  واإلمارات 
البنية  علــى مشــاريع  اإلنفــاق 
املنطقة،  التحتية على مســتوى 
فعاليات  ستخدم  التي  فاملشاريع 
معرض اكسبو 2020 في دبي تقدر 
بنحو 15 بليون درهم، في وقت يعد 
قطاع جتارة مواد البناء من الروافد 
األساسية لقطاع البناء والتشييد 
على مستوى املنطقة، ما يعكس 
للقطــاع،  االقتصاديــة  احلركــة 
وبالتالــي كلمــا ارتفــع حجــم 
االســتثمار في القطاع كان دليالً 

على النمو االقتصادي والعقاري".
وشــدد تقريــر "املزيــا" علــى أن 
"مؤشــرات التراجع املسجلة لدى 
عام  بشــكل  العقارية  األســواق 

انعكست سلباً على وتيرة الطلب 
وعلى أســعار مواد البناء لدى دول 
املنطقة، آخذيــن بعني االعتبار أن 
البناء محلية  مــواد  على  الطلب 
الصنع تتأثر بشكل أكبر بتقلبات 
البناء  وحركــة  احملليــة  الســوق 
املســتوردة،  املواد  مــن  والتعمير 
املعــروض منها  وفــرة  في ظــل 
الزائد عن حاجة السوق".  واإلنتاج 
الصناعات  قطــاع  "على  وأضاف: 
رَ أدواته بهدف زيادة  احمللية أن يطــوّ
لألســواق  التوازن  إلعادة  التصدير 
احمللية، وفرض واقع جديد من أجل 

االســتيراد،  حجم  من  التخفيف 
والــذي من املؤكد ســيعمل على 
القضاء على قطــاع صناعة مواد 
البنــاء احمللية إذا ما اســتمر احلال 
على ما هو عليــه من إغراق وحرق 
لألســعار وتخمــة للمعروض من 

كافة املصادر احمللية واخلارجية".
وأكد أن "قطاع صناعة مواد البناء 
على مستوى املنطقة اعتمد على 
استمرار املشــاريع العقارية، على 
رغم حال تقلب األســعار وكميات 
اإلنتــاج، في وقت تشــير البيانات 
املتداولــة إلى أن قيمة مشــاريع 

البناء فــي دبي خالل بــني عامي 
2014 و2030 ستصل إلى نحو 870 
بليون دوالر، حيــث يلعب القطاع 
دوراً متقدماً في إجناح استراتيجية 
التنويــع االقتصــادي، إذ يرتبــط 
بقطاعات اقتصاديــة مؤثرة، مثل 
األملنيوم واإلسمنت  قطاع صناعة 
وقطاع التمويل". وتبدو املســاعي 
واخلطط احلكومية داعمة ومحفزة 
للقطــاع الصناعــي والصناعات 
احلكومة  تستهدف  إذ  التحويلية، 
القطاع  مســاهمة  رفع  االحتادية 
الصناعي مــن الناجت احمللي إلى 16 
في املئة بحلول عام 2021 و20 في 
املئة بحلول عام 2025، واستهداف 
استثمارات جديدة بنحو 70 بليون 

دوالر.
ورأى فــي التحديات التي تواجهها 
فرصــة  الرئيســية  القطاعــات 
قدراتها  ورفــع  أدائهــا  لتطويــر 
التراجع  ظــل  فــي  التنافســية 
املســجل على فرص االســتثمار 
واملشــاريع بشــكل عام، في ظل 
شرســة  منافســة  مســتويات 
على مســتوى الشــركات احمللية 
واألجنبية. وأضــاف أن "التحديات 
التــي يواجههــا القطــاع ميكن 
التعامل معها وجتاوزها، إذ يتطلب 
الصناعــة بشــكل عام  قطــاع 
والصناعات التحويلية ومواد البناء 
من  حمائية  أُطراً  خاص،  بشــكل 

املنافســة غير العادلة للشركات 
إلى  تســعى  والتــي  االجنبيــة، 
الهيمنــة على أســواق املنطقة، 
يضاف إلى ذلــك تكاليف الطاقة 
وصعوبات  التشغيلية  والتكاليف 
احلصول على التمويل للشــركات 
كتحدي  واملتوســطة  الصغيــرة 

حقيقي".
وأوضح تقريــر "مزايا" أن "خيارات 
فــرض رســوم على اإلغــراق تعد 
من احللول املناســبة، والتي ميكن 
العمل على تطبيقها لدى أسواق 
املنطقة، والتي من شــأنها إعادة 
للصناعــة  واحليويــة  النشــاط 
آخذين  القائمــة،  واالســتثمارات 
بعني االعتبار أن تأثيرات فرض رسوم 
إغراق على الواردات ستتسبب في 
لكنها  محليــاً،  األســعار  ارتفاع 
ســتبقى ضمن احلدود املســجلة 
وغير الضارة بأداء قطاع اإلنشاءات 
والبنيــة التحتية ولن تدفعه نحو 
الركود، ذلك أن قطاع صناعة مواد 
البناء قادر على تلبية الطلب احمللي 
عند مستويات أعلى من مستويات 
إعادة  إمكان  احلالية، مــع  الطلب 
وذلك  املفروضة،  بالرســوم  النظر 
لضبــط التكاليــف اإلجماليــة 
وضمــان  العقاريــة  للمشــاريع 
اجلاذبيــة على املســتوى الداخلي 
العقاريــة  للوحــدات  واخلارجــي 

النهائية".

في ظل مشاريع بنية تحتية بـ1.1 تريليون دوالر

قطاع صناعة مواد البناء في الخليج قادر على إعادة النشاط لالستثمارات القائمة



حميد الكفائي* 

النظــام اآلخر الســائد هو مــا يعرف 
بنظام الغالبية املطلقة املتعدد الدوائر، 
وهو اآلخر ليــس نظاما واحدا بل يتنوع 
من بلد آلخر حسب ما يرتضيه مشرعو 
ذلك البلد ويقبل به الناس. وهذا النظام 
املتحدة،  والواليات  بريطانيا  معتمد في 
ومعتمــد جزئيا فــي دول أخــرى. في 
بريطانيا مثال يطلقون عليه اسما يليق 
 Winner -به وهو )الفائز يأخذ كل شيء
takes all(! أي أن هنــاك دوائر انتخابية 
يتنافس فيها املرشــحون، فإن فاز أحد 

املرشــحني بصوت واحد أعلى من باقي 
بينما  املنطقة  فإنه سيمثل  املرشحني 
تذهب األصــوات األخرى هــدرا، ويبقى 
املصوتون لهــا دون متثيل حقيقي. وفي 
ظل هذا النظام، تســود دائما فلسفة 
الغالبيــة على باقي مكونــات اجملتمع، 
وفي بعض البلدان، تَقَمع هذه الفلسفة 

ش األقليات. التنوع الثقافي وتهمِّ
في بلدان أخرى هناك نظام أفضل قليال 
من هذا بحيــث أنه يعتمــد الغالبية 
املطلقة لكنه يضع نسبة من األصوات 
يجب أن يحققها املرشــح كي يحظى 
بتمثيل منطقته، كأن تكون النســبة 
%40، مثلمــا هو ســائد في كوســتا 

ريــكا، وإن لــم يحقق أحد املرشــحني 
هــذه النســبة، ُترى جولــة ثانية بني 
املرشــحني األكثر أصواتــا، لفرز النائب 
األكثر شعبية. في أنظمة أخرى، يخرج 
احلزب الذي ال يحظى بنسبة %12.5 من 
األصوات من املنافســة، كما هي احلال 
في فرنسا. بعض األنظمة تضع شروطا 
كأن يكــون الفائز حائزا علــى غالبية 
األصوات مجتمعــة، أي أن يكون حائزا 
علــى أصوات أعلى من كل منافســيه 
مجتمعني، فإن لــم يحصل على ذلك 
فيها  ويشــترك  تعاد  االنتخابــات  فإن 
املتنافســان اللذان حصــال على أعلى 
األصوات، بينما يُســتثنى املرشــحون 

اآلخرون من املنافسة.
بعض أنظمة التمثل النســبي تسمح 
الذي يرغب  املرشــح  أن يختار  للناخب 
بــه، بــل تســمح ألن يؤشــر الناخب 
على خياراته بني املرشــحني، كالنظام 
االنتخابــي في فلندا، لكن اســتمارات 
االنتخــاب تكــون معقدة، وقــد تدفع 
والتدقيق  البحث  عن  للعزوف  الناخبني 
فــي قائمة تضم عشــرات األســماء، 
فيلجــأوا إلــى التصويــت للقائمــة 
ككل دون التأشــير علــى خياراتهــم 
من املرشــحني. ويســمح هذا النظام 
االنتخابي املتطــور للناخب أن يعبِّر عن 
رأيه باملرشحني، ومن منهم األفضل في 

ُنه أن يؤشــر على خياراته،  رأيــه، فيمكِّ
األول والثانــي والثالث، كما هو النظام 
الذي يسمح  اســتراليا،  في  االنتخابي 
بنقل أصوات املرشح احلاصل على أدنى 
األصوات، كخيارٍ أول، إلى املرشح األعلى 
منــه، والهدف هو اســتثناء املرشــح 

األضعف وانتخاب املرشح األقوى.
خيارات  أخــرى  أنظمــة  تقيد  بينمــا 
الناخب بــأن تعله يصوت إلى القائمة 
ككل وحســب الترتيب الــذي وضعه 
احلزب للمرشــحني، كما هي احلال في 
أســبانيا. بعــض البلــدان تخلط بني 
نظامي الغالبية املطلقة املتعدد الدوائر 
والتمثيل النسبي، مثل أملانيا ونيوزلندة 

وفنزويال، بحيــث يُنتخب نصف أعضاء 
البرملــان عبر نظــام الغالبية والنصف 
بهدف  النســبي،  التمثيل  عبــر  اآلخر 
معاجلــة االختــالل في التمثيــل الذي 
يحدثــه نظــام الغالبية، واســتيعاب 
الذين يتمتعــون بقدر من  املرشــحني 
الشــعبية. في إيطاليــا يُنتَخب ثالثُة 
أرباع األعضاء عبر نظام الغالبية، والربُع 
اآلخر عبر النظام النســبي. وتستخدم 
الــدول الدميقراطية أنظمــة انتخابية 
مختلفــة فــي االنتخابــات البرملانية 

واحمللية والرئاسية.
تتوفــر مقومــات  أن  يجــب  ختامــا، 
الدميقراطيــة أوال، كي تكــون ناجحة 

وراسخة ونافعة، ومن الضروري أن يلجأ 
املُشــرِّعون إلى اختيار نظــام انتخابي 
يالئم طبيعة البلد السكانية. العدالة 
تتحقق عبر نظام التمثيل النسبي بكل 
وباإلضافة  عامليا،  السائد  وهو  تنوعاته، 
إلــى كونه النظام األكثــر عدالة، فهو 
أيضا األنســب للدول شــديدة التنوع، 
ثقافيــا وقوميــا وطبقيا، ألنــه ينتج 
متثل كل  تشريعية  ومجالس  حكومات 
تالوين اجملتمع، وهذا من شأنه أن يرسخ 

االستقرار والتماسك الوطني.

* كاتب وأكادميي عراقي
عن سكاي نيوز
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د. علي شمخي 

فــي التاريــخ السياســي العراقــي ثمة محطــات مضيئة 
يستشهد بها املؤرخون في كتاباتهم عن العراق لتعضيد الدور 
احملوري ملرجعية النجف االشرف في التعاطي مع األحداث التي 
شاهدتها البالد خالل العقود املنصرمة ومنذ االحتالل البريطاني 
للعراق عام 1917 ودخول القوات البريطانية املدن العراقية وجد 
العراقيون أنفســهم أمام مفصل تاريخي وسياسي وعقائدي 
تطلب منهــم اإلعالن عن  مواقف واضحــة تاه هذا االحتالل 
واالفصــاح عن موقفهم أيضا من احلرب بــني بريطانيا والدولة 
العثمانية والصراع على ماتبقى من ارث الدولة املريضة.  وبرزت 
على الســطح مفاهيم عقائدية مستحدثة تتجسد باملدارس 
الفكرية الدينيــة واملذهبية واحلركات واملواقف  السياســية 
والتنافس بني رجال الدين واملفكريــن من املدارس اخملتلفة  في 
التعامل مــع احداث مفصليــة أملت بالعراقيــني حيث اتخذ 
البعض منهج محــاكاة الغرب وتقليد السياســات األوروبية 
في التعامل مع األحداث فيما فضل آخرون التمســك بتالبيب 
املدرســة الشــرقية واالنطالق من ثوابت السلفية اإلسالمية 
واتخاذها منهجــا عاما الميكن االنفصال عنــه مهما تطورت 
تلك األحداث وحدها بقيت مرجعية النجف مرجعية متحركة 
تســتلهم من القرآن الكرمي  والتراث الثري آلل البيت ومدلوالته 
االنســانية العابرة لألديان واملذاهب والقوميات واستثمرت من  
املاضي ماينفع في احلاضر واتخذت من االجتهاد الفقهي منهجا 
اتاح لها التجدد واحليوية ومناقشــة جميع األفكار املستحدثة 
وهــي بهذا االنعتاق  متيزت  عن بقية  املرجعيات الدينية األخرى 
في العالم االسالمي وصدرت من منظومتها الفقهية عشرات 
الفتاوى التي وحــدت االمة ومنعت االنزالق نحو الفوضى وثمة 
أسماء ملراجع  كبار مايزال التاريخ يحفظ لهم مواقف عظيمة 
في احداث ضخمــة احاطت بالعراق والعالم االســالمي مثل 
الشــيرازي والنائيني والشــيخ محمد حسني كاشف الغطاء 
والســيد محســن احلكيم واالمام السيســتاني الذي متيزت 
مرجعيته بقدرتها على الثبات في الدفاع عن مصالح الشعب 
العراقي مهما كانت اخملاطر والتهديدات والتوازن واالعتدال في 
التعبير عن اخلالفات اجلســيمة التي شاعت بني العراقيني في 

الداخل وبني الدول التي لها مصالح مشتركة مع العراق.
 واجتهد  الســيد السيســتاني كثيرا في حفظ مكان ومقام 
املرجعيــة الدينية في النجف منذ أول يــوم تقلد فيه الزعامة 
الدينية حيث بانت بشكل واضح قدراته في التعامل مع التنوع 
االثني  في العراق  ومتكن من مواجهة االســتقطاب الطائفي 
الذي تولد من النزاعات السياســية واحلزبيــة واحلد من نتائج 
التجاذبات االقليمية التي خيمت بظاللها منذ سقوط النظام 
الســابق وتأكيده املستمر على وحدة العراقيني  ووحدة  العراق 
بوصفهــا املنجى واخمللص من الفوضى وممارســات التدخل في 
الشــأن العراقي ولم تنفع  كل  محاوالت جر املرجعية الدينية 
حملــاكاة وتقليد تارب فــي دول مجاورة في تطبيق الدســتور 
والقوانني بعد ان آمن السيســتاني بأن العــراق بلد منفرد في 
تكوينه اجلغرافي وتنوعه الدينــي واالهم من ذلك اصراره على 
أن مرجعية النجف مرجعية روحية تسمو على العناوين تراقب 
والتتدخل اال في اللحظات املصيرية  وهي ليســت مؤسســة 
حكومية وليست حزبا سياســيا وتريد من العراقيني أن يديروا 
دولتهــم بأنفســهم وان يصلحوا حالهم مــن دون أي تدخل 
خارجي وتؤمن بأن في الدســتور الوســائل الكافية لتحقيق 
االصالح والتغيير من دون ســفك دماء أو اية ممارســات محرمة 
وبالتالــي فان كل االتهامات املوجهة لهــذه املرجعية تتطلب 
قبل توجيهها فهما عميقا لدورها قبل االنسياق وتأييد االفكار 
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المقاالت و اآلراء التي تنشر 
تعبر عن وجهة نظر أصحابها 
وال تمثل بالضرورة رأي 
الجريدة

هوشيار عمر علي *

اخلالصة
منذ أكتوبر 2019، والعراق يشــهد موجة 
اخرى من األعتصامــات، التي عمت بغداد 
و غالبية مــدن اجلنوب، و التــي ما برحت 
مســتمرة دون أن يلوح في األفــق أي بوادر 

على تراجعها أو إنتهائها.
طبيعــة هذه األعتصامــات أثارت مخاوف 
السياسية  الطبقة  لدى مجمل  حقيقية 
احلاكمة، أما امللفت في هذه األعتصامات، 
هو مشــاركة فئات اجملتمــع كافة خالفاً 
لســابقتها من األحتجاجات، و رمبا العامل 
املشترك الوحيد بني هذه التظاهرات وتلك 
التــي اندلعت في الســنوات املاضية، هو 
مشــاهد العنف و قتل املتظاهرين، حيث 
تاوز  عدد الضحايا بغاية 18 تشرين الثاني  

320 قتيل و نحو 15 الف مصاب.
أما مطالب احملتجني فتبدو هذه املرة، أكثر 
تشــدداً و تتجســد في الدعــوة الى حل 
انتخابات مبكرة،  وإجراء  والبرملان  احلكومة 
وحتســني  والبطالة،  الفســاد  ومكافحة 
مســتوى اخلدمات، واســتقاللية القضاء 
لألنتخابات،  املســتقلة  املفوضية  وتغيير 
واالقتصادية،  السياسية  احملاصصة  وانهاء 
ومنع التدخالت اخلارجية و تغيير الدستور.  
بتعبير آخــر ميكن اجلزم بأن الشــعب، لم 
يعد يعترف مبؤسسات احلكومة والبرملان و 
اجلهاز القضائي، كقنوات أليصال مطالبه 

ومعاجلة املشاكل القائمة.
ينظــر لألعتصامات  التحليــالت  أغلــب 
الراهنــة، مــن نفــس منظور الســلطة 
العراقيــة، التي دأبت كغيرها من األنظمة 
الشــرق اوســطية، علــى اجلــزم بوجود 

أيــاد خارجيــة متكالبــة وراء سلســلة 
األعتصامــات كافــة، عوضاً عــن االقرار 
بحقوق الشــعب، الذي يعانــي البطالة و 
قلة اخلدمات و احلريــات، ويعاني من غياب 
العدالة االجتماعية والفســاد، واالحتكار 
السياســي واالقتصادي من قبل الطبقة 

السياسية.
أن هــذا املوضــوع يســتعرض طبيعــة 
ال  الشــعب  منظور  مــن  األعتصامــات، 

السلطة، و احلقيقة هي:
أن الشــعب العراقي محق فــي مطالبه، 
وينبغــي األصغــاء اليــه ال التعامل معه 
معاملــة األعــداء،  بصــرف النظــر عن 
الشخصيات واجلهات الداخلية واالقليمية 
اواخلارجية، الداعمة ملوجة االحتجاجات في 

البالد. 
فلو كانت احلكومات املتعاقبة على ســدة 
احلكــم في العراق منــذ 2003 وحتى اآلن، 
قد ســعت بجد ألرضاء الشعب، وعملت 
العدالة  وحتقيق  القانــون  حكم  لتكريس 
االجتماعيــة  و تدعيم ركائــز االقتصاد، و 
خلق فرص عمل متكافئــة للجميع، و لو 
كان نواب البرملان ممثلني حقيقيني عن ابناء 
الشــعب، ولو لم يســتفحل الفساد في 
مفاصل الدولة كما السرطان، ملا اندلعت 
بال شــك هــذه األعتصامــات الغاضبة، 
فاملعضالت تراكمت وأستفحلت في عهد 
احلكومات الســابقة، التــي لم تفكر قط 
بايجاد حلول ناجعة لها،  و لم تكترث يوماً 

مبصالح الشعب. 
احتجاجــات العــراق هي جــزء من موجة 
احتجاجات تتاح العديــد من دول العالم 
مثل هونــك كونك، شــيلي،بيرو،بوليفيا، 
ايكــوادور ، مصر، لبنان، الســودان، اجلزائر 
االحتجاجات  .تلــك  الــدول  وغيرها مــن 

اندلعــت بالضــد مــن غيــاب العدالة ، 
الفســاد، التزوير في االنتخابات ، وتقليص 
احلريات السياســية، و بالضد من الطبقة 
السياســية التي فقدت ثقة اجلماهير بها 
بدأت  الناقمة  االحتجاجــات  تلك  معظم 
مبطالب بسيطة ثم اتسع نطاقها لتغدو 
مطالب سياسية مرونة بالدعوة الى تغيير 
.أي  برمتها  السياسية  واالنظمة  القيادات 
العراق ليســت عزل عن  االحتجاجات في 

مثالتها بالغاله.
أن مــن احلكمــة واحلصافــة االصغاء الى 
الى  اللجوء  الناقمــة، و تفــادي  اجلماهير 
العنــف والتنكيل، ألنه خيــار مجرب في 
السابق و ثبت فشله في معاجلة املعضالت، 
رغم تثبيطــه االحتجاجات لبعض الوقت، 
اذ أن التغييــر بات ضرورة ملحة الســيما 
بعد تخطــي األعتصامات مجرد تظاهرات 

ناقمة، لتغدو حراكاً أجتماعياً واسعاً.
ماهو احلــراك األجتماعي؟ ومــا الفرق بني 
التظاهرات واحلــراك االجتماعي او الثورة؟ 
كيف اكتســبت األعتصامات الراهنة في 
العراق، ســمة احلراك االجتماعي؟ وماهي 
املشــاهد الالفتة لهذا احلراك االجتماعي؟ 
كيف تعاطــت الطبقة السياســية مع 

األعتصامات؟ 
هنا جنيب على كل تلك التساؤوالت.

املفاهيم
قبل حتليل األعتصامات في العراق، ينبغي 
تعريف تلك املفاهيم باختصار، طبقاً ملا هو 
وارد في عنوان هذا املوضوع، فهم مصطلح 

األعتصام، احلراك االجتماعي، الثورة.
األعتصــام، عبــارة عن فعــل املواجهة او 
اجملابهة مع الســلطة، والغايــة منه هي 
اجملاهرة مبطالب الشــعب، و عرضها على 

السلطات و اصحاب القرار بغية معاجلتها، 
واألعتصام ينظم تبعــاً لطبيعة املطالب 
ومســتوى الدعم، الذي حتظى به من قبل 
فــرد واحد او مجموعة أفــراد، و األعتصام 
يعني تقدمي او عرض املطالب على السلطة 
عبر القنوات الرسمية وفي اطار مؤسسات 

الدولة.
ويبدو واضحاً أن اصحاب القرار في العراق، 
ينعتون األعتصامــات الراهنة باملظاهرات، 
ألن األخيرة تعنــي أن اجلماهير التزال تؤمن 
باملؤسسات القائمة، وتعتقد أن مطالبها 

ستلبى عبر قنوات السلطة.
احلراك االجتماعي، هو مجابهة الســلطة 
واصحاب القرار في الدولة، من خالل عمل 
جماعي مشــترك، و مبشــاركة عدد كبير 
من االفراد واملنظمات، و عبر التنســيق بني 

اجملموعات املشاركة.
اما خصوصية احلراك األجتماعي فتتجسد 
في احتوائه على عناصر االستمرارية، فهو 

ليس فورة آنية.
أن ما مييز احلراك االجتماعي عن األعتصام 
من الناحيــة اجلوهرية، هــو حدوثه خارج 
أطر القنوات الرســمية ملؤسسات الدولة، 
والسبب في ذلك يعود الى أقتناع اجلماهير 
متاماً بأخفاق تلك املؤسســات في معاجلة 
املشــاكل، ابان مرحلة األعتصامات  حتى 

لم تعد حتظى بثقة الشعب.
ففي العراق، هناك اجماع على أن الرئاسات 
الثــالث، و الســلطة القضائيــة و القوى 
السياســية كافة، متثل مصدر املعضالت 
القائمة، لذا يسعى املشاركون في احلراك 
الــى تفكيك مجمــل تلك  األجتماعــي 
اخرى ميكن  بعبارة  السياسية،  املؤسسات 
القول بأنــه لم يعد هناك اي شــخص او 

مؤسسة حتظى بثقة اجلماهير.

الثــورة، هي منط محدد حلــراك أجتماعي، 
غايتها تطبيق رؤيــة معينة، فهي تهدف 
الــى حتقيق التغييــر اجلذري، واعــادة بناء 
النظــام من جديد، و حتظى بقيادة متينة و 
إْن بدت غير ذلك فــي بدايتها، اذ أن حتقيق 
االنتصار لن يكون يسيراً دون وجود القيادة. 
ان معظــم الثورات تعتمــد العنف لبلوغ 
اهدافها، والثوار يعتبرون انفسهم اصحاب 
الســلطة الشــرعيون او جزءاً من هيكل 
الدولة، ويسعون لألمساك بزمام السلطة، 

وصوالً الى تنفيذ رؤيتهم اخلاصة، 
فرغم هتافات قســم من املشــاركني في 
احتجاجــات العراق، و رفعهم لشــعارات 
الثــورة، إال أن ما يجــري اآلن ليس بالثورة، 
نظراً لغياب عنصر القيادة و الرؤية اخلاصة، 
ذلــك أن غاية األحتجاجــات تقتصر على 
أنهاء النظام السياســي احلالــي، و خلع 
الطبقة السياســية و أصحاب القرار في 
البالد، دون طرح بديل سياسي ، اقتصادي، 
اجتماعــي و ثقافي لشــكل نظام احلكم  

املنشود في العراق.

حتليل احلراك االجتماعي
ضمن األطار العراقي

احلراك األجتماعي، عبارة عن كفاح مشترك 
ملكونــات عــدة ، او فئات مســتضعفة و 
محرومة من األسهام في السلطة و ثروات 
اجتماعي  تغييــر  تناضــل ألحداث  البالد، 
الرسمية  املؤسسات  اطر  خارج  وسياسي 

للسلطة. 
اما اهــداف احلراك االجتماعي، فتتمثل في 
للسلطة،  السلبية  للممارسات  التصدي 
الفســاد، االجحــاف، غياب الشــفافية، 
احتكار السلطة، من قبل طبقة سياسية، 

لم تعد متثل قطاعاً واسعاً من الشعب.

إن طبيعة االحتجاجات الراهنة في العراق  
تســد هذا التعريــف، فاملنطقة اخلضراء 
غدت رمــزاً للطبقة السياســية، اخملتبئة 
خلف اجلــدران والتــي تقتصــر اولوياتها 
على تعزيز ســلطتها وتضخيــم ثرواتها، 
فيما تصم آذانهــا وتتعامى حيال مطالب 

اجلماهير الناقمة.
احلراك  هــذا  فــي  املشــاركون  فاالفــراد 
األجتماعــي، ميثلــون الطبقــات والفئات 
تتلخص مطالبهم  و  االجتماعية كافــة، 
في حــل احلكومــة والبرملــان ومفوضية 
األنتخابات، و انهاء احملاصصة السياســية 
واألقتصادية، و تغيير النظام السياســي و 
إبعاد رموز الســلطة احلاليني عن املشهد 

السياسي.
ولعل الســبب اآلخر في حتول األعتصامات 
الى حراك اجتماعي، هو غياب املركزية عن 
آلية تنظيم احلــراك األجتماعي، و افتقاده 
لعامل القيادة ســواٌء من قبل شخص أو 
مجموعة اشــخاص، و هو أمر يتجلى في 
العــراق بوضوح، و ميثل احد اســباب عجز 
احلكومــة عن أنهــاء االعتصامات. ناهيك 
عن الســقف املرتفع للمطالب الشعبية، 
الرامية الى إعادة توزيع السلطات والثروات 
في البالد، وفقاً ألســس العدالة واملساواة، 
سيما أن املتظاهرين يطرحون رؤية جديدة 

بشأن حقوق املواطنة وتغيير القيم.
 

خصوصيات احلراك األجتماعي الراهن 
في العراق

1. نبــذ مجمــل الطبقــة السياســية 
احلاليــة، على إعتبار أنها لم  تعد جزءاً من 
الشــعب، رغم محاولة بعض السياسيني 
واألحــزاب التظاهر بدعمهــم للجماهير، 
بينما حقيقة الوضع هــي أن هؤالء كانوا 

متنفذين في الســلطة ولم يقدموا شيئاً 
ألبناء الشعب.

في  املتظاهريــن تصطبــغ  2. شــعارات 
الغالــب، بالصبغــة الوطنيــة و األنتماء 
للعراق ال املذهــب او القومية، رغم أندالع 

األحتجاجات من صميم املكون الشيعي.
3. املشاركة الواسعة لكل طبقات و فئات 
اجملتمع و من كال اجلنســني، شيباً و شباباً، 
رجال دين و علمانيني، منحت زخماً اضافياً 

للحراك االجتماعي.
4. عصيان قســم من النخبة الدينية في 
حوزات النجف وكربالء، ألعتقادهم جميعاً 
بأن الطبقة السياســية، استغلتهم في 
ادارة دفــة احلكم واألثراء غير املشــروع، ما 

أسفر عن تشويه صورتهم.
املرئية واملســموعة  الرموز  5. يتم اعتماد 
مع ترديد األناشــيد و القاء القصائد، فيما 
اجلدران زينت خــالل األعتصامات مبختلف 
الصــور واللوحات، وصدر العــدد األول من 
صحيفة »التوك تــوك« وانطلق بث أذاعة 
مسموعة، باســم »نريد وطن«، الى جانب 
ترديد األناشيد والقصائد في مشهد أشبه 
باملهرجان، بل و تلقى القصائد احلســينية 

أيضاً.

* منسق قســم العالقات الدبلوماسية 
حلركة التتغير

فهم األعتصامات في العراق.. مظاهرات، حراك إجتماعي، أم ثورة

القسم الثاني

القسم األول
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متابعات

اصدار

بعناوين  وجاءنــا  )املترهلة(  الشــائعة 
ودالــة... ومعكم ســنقرأ  مختصــرة 
)صــورة( ص ٢١ التي اضاءت تفاصيل ما 
أشــرنا اليه اذ يقول: كلمــا مررت / في 
الشارع املؤدي الى مدرسته / حملت صورته 
/ معلقــة على احد أعمــدة الكهرباء / 
الشهيد / تستوقفني مالمحه / تتوهج 
في ذاكرتي / يحدثني / عن طفولته / عن 
مدرســته / عن مراهقته / عن حبيبته / 

يسرد لي وقائع املعركة التي استشهد 
فيها / وكيف تســللت شــظية املوت 
الى قلبه / وكيــف خانته قدماه / ايقع 
مضرجاً بكبريائه / كأنــه العراق / كان 
/ وتكاد  يحدثنــي بتســاؤالت كثيــرة 
متــزق قلبي / ودعته علــى عجالة / وفي 
جفنــي دمعة حرى ... / فــي هذا النص 
تفاصيل  الشاعر  يستحضر  الفجائعي 
أيامه الغابرة مســتذكراً رفيق طفولته 
وصبــاه، وكيــف اصبح مجــرد ذكرى 
)صورة( على عمــود الكهرباء، وما اكثر 
الصور واالعمــدة في هذا الزمن العاهر. 
ان محمد اخلالــدي بنصه )صورة( يبجل 
التضحية ويفتخر باملضحني الذين ذادوا 
عن احلياض وقدمــوا ارواحهم الطاهرة 
البريئة قرابني لكي يظــل العراق واقفاً 
بكبرياء رغم عصفة الشــر الداعشية، 
الشهيد في )صورة( هو انا وانت، فكلنا 
فداء للوطن اذا ما داهمتها نيوب االفاعي 
رفيق  يحــاور  اخلالدي  العقارب،  وســم 
طفولتــه، وينصت إلجاباته بخشــوع، 
فالشهيد يسرد لصاحبه وقائع املعركة 
قلبه  الــى  تســللت شــظاياها  التي 
العاشــق النابض بحب العراق واحلبيبة 
ولكــن اخلالدي لــم يتحمل املشــهد 
الدامي فغادر صورة صاحبه الشاخصة 
علــى العمود بـ )دمعة حــرى( وهذا هو 
قدر العراقيني وحجم الوفاء الذي يسري 
في الدماء والضمائر، وفي )هذيان( ص٥٩ 
يسرد لنا الشاعر بسريالية فاجعة مآل 
احلال وما جرى لألهــل والعيال في زمن 
اجلحود والعقوق واشباه الرجال: سأهذي 
بــكل ما ملكت مييني وســأركب حمار 
الســلطان باملقلوب وسأشــد سرجه 
على ظهري و.... لــن ابالي ان وقع احلمار 

علّي ام وقعت عليه فأنا واحلمار ســيان 
في احلمل والركــوب.. انه هذيان واقعي 
البائسة  ايامنا  بإمتياز يحدث مثله في 
التي نعيــش ضراوتها واختالل موازينها 
وصعــود الطفيلني الى مــا ال يتوقعون 
الذي  املواطن  والضحية في كل احلاالت 
وضع على ظهره سراج احلمار الذي صار 
واياه فــي مزية فريدة ال ينافســه على 
امجادها احد من املكاريد في هذا الوطن 
الذي احرقته اصابــع العابرين واملاكثني 
ومكائد...  وظــالم  خراب  الــى  واحالته 
)فأنا واحلمار ســيان في احلمل والركوب( 
تلك هي اخلالصة الظاملة... وفي )رحيل( 
ص٧٢، يوغــل محمد اخلالــدي في رثاء 
النفس الصديقة التــي اعتاد مالقاتها 
واملكوث الى جانبها في لياليه العاطرة: 
كان / يأتي مــع صديقه الكوفي كاظم 
/ يجلســان في مقهى قرب مســجد 
احلمراء / يتبادالن / شرب االنخاب / وحني 
يتمم الكوفي / تنفرج اســارير املقهى / 
باألمس / رأيته / رأيت قصائده تشــيعه 
انه مشهد   /... الرأس  حافية وحاســرة 
واقعي أجاد في انشــائه وجدان اخلالدي 
وصدق مشــاعره وفيض وفائه ملن أحبه 
وأختار عشــرته وهذا هو جوهر العراقي 
وطبعه املتميز. وأخيراً ، أقول: إن )رحيل( 
محمــد اخلالدي إضافــة نوعية ملنجزنا 
الشعري أمتنى مخلصاً ان يلتفت له من 
يقرأ بوعي نقدي نافع ففي ذلك كشف 
عن منجزاته وجواهره الكثيرة والثمينة.

شكر حاجم الصالحي

دواوين شــعرية   بعد اصداره خمســة 
هــي: ذاكرة املــاء، مرفأ الهذيــان، قبلة 
على جبني خوذة، عندما يهرب النهر من 
ضفافه، و.... أليس غريبــاً أن نكون كلنا 
أنبياء؟، يتحفنا محمــد اخلالدي بديوانه 
الســادس )رحيل( الذي ضــم بني دفتي 
غالفيه ثمانية وعشــرين نصــاً تنوعت 
خطاباتها،  طرائــق  وتعددت  مضامينها 
لكنها جميعاً أشــرت مهــارة منجزها 
ومتكنه من أدواته وثراء لغتها، وهو بذلك 
يرســخ جتربته وبجوهر متبنياتها، وقبل 
أن أمضــي مــع بعض نصــوص )رحيل( 
البد من االشــارة الى ان محمد اخلالدي 
أدرك حقيقــة فهمه ألهميــة العنونة، 
اذ غادر في اجملموعــة العنوانات الطويلة 
واكتفى مبفردة واحدة »رحيل« مما يشــير 
الى ضــرورة اإليجــاز والتوصيف الدقيق 
ملا ينتجه بعد ثالثة عقــود من التجربة 
واملــران واملمارســة والنضــوج وهذا مما 
النتائج  تلك  له، وسنكتشــف  يحسب 
من خالل نصوصه املشــار إليهــا ...، اذ 
ان اغلــب عنوانــات النصــوص إكتفت 
بايجازهــا مثــل: كيــف، ملــاذا، صورة، 
فوانيــس، دخول، دراجتي، خــراب، خوف، 
أوهام، حتشيش، البصرة، أصدقاء، إغتيال، 
هذيان، مسح، رسام، شجرة، جلجامش، 
وقوف، اجلســر، رحيل... وهــو بهذا يؤكد 
زعمنا بوعيه ألهميــة العنونة وداللتها 
االستفاضة  فليس  التوصيلية،  وقدرتها 
في بناء العنونة وامتدادها ما يســعف 
على ايصال مبتغاه، ومن هنا جنح محمد 
مســمياته  أجواء  مغــادرة  في  اخلالدي 

»رحيل« محمد الخالدي، الى أين؟ 

 
الصباح الجديد - وكاالت: 

افتتح مؤخرا، مهرجان اخلرطوم للشــعر 
العربي في دورتــه الثالثة، برعاية حاكم 
الشــارقة الشــيخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاســمي، وتشــريف وفد دائرة 
الثقافة: يتقدمه عبداهلل العويس رئيس 
الدائرة، ومحمد إبراهيــم القصير مدير 
الشــؤون الثقافية بها، ومحمد عبداهلل 
البريكي مدير بيت الشــعر بالشــارقة، 
وضيوف املهرجان من الشــعراء: د. عالء 
جانــب، وقمــر جاســم، وعبداللطيف 
اليوسف. وبتشريف الشاعر عالم عباس 
للثقافة  القومي  للمجلس  العام  األمني 
والفنون، و د. ســامي شريف وكيل وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي، اللذان 

اســتقبال ضيوف املهرجان مع الدكتور 
الصديــق عمــر الصديق مديــر البيت 
والشاعرة ابتهال محمد مصطفى تريتر 

نائبة املدير وعدد من الشعراء كبير. 
وقد طــاف الوفــد باملعــارض )معرض 
الكتاب، واملعرض التشــكيلي، ومعرض 
فلكلــور( مبديًا إعجابــه بها. عبداهلل 
محمد احلســن حيَّا احلاضريــن مرحًبا 
بهم، ليبدأ حفل توقيع خمســة دواوين 
يضــاف إليهــم ديــوان اخلرطــوم في 
نسخته الثانية التي تُخير فيها ألربعني 
شاعرًا. كان التوقيع احلدث األبرز وفرحة 
املولود األولى تتبدى في وجوه الشــعراء 
تعكسها )مرايا( عبدالقادر املكي، )على 
ضفاف نهر( شيبة خير السيد بأكثر من 
طريق ومنطق، مبــا فيها )منطق الريح( 
بحد تعبير عبدالعظيــم البنا، فكانت 

حقيقة بعــد أن كان )حلًما على كتف 
الســفر( عند الشــاعر عمار املعتصم 
الذي ســما مفردة كما زكريا مصطفى 
الذي )تســلق نخل الكالم ( الفرحة لم 
تكن قاصرة على الشعراء بل قاسمهم 
محبوهــم ومحبو الشــعر ذلك، وقدم 
الشــعراء مناذج من قصائدهم. الدكتور 
الصديق عمر الصديق مدير بيت الشعر 
باخلرطــوم رحب في كلمتــه بالضيوف 
التي  الشــيخ ســلطان  مبادرة  مثمًنا 
أخرجت كل هــذا اجلمــال، وحتدث عن 
جميل صنيع دائرة الثقافة بالشــارقة، 
وحيا جمهور الشعر في السودان وحتدث 
عن املعارض التي عكســت شــيًئا من 
روح ثورة ديســبمر التي ســقيت بدماء 
الشــهداء وحتدث عن الشعر وإسهامه 
الوطني كما شــكر الدكتــور الصديق 

وزارة الثقافة واإلعالم االحتادية ملا قدمته 
من تعــاون مثمر، وللمجلــس القومي 
للثقافــة والفنــون، كما شــكر وزارة 
التعليــم العالي قبل أن يدعو للمنصة 
البروفسر سامي شــريف وكيل الوزارة 
واصًفا إياه بأســتاذه والنابغة منذ عهد 

الطلب. 
وكيل وزارة التعليم العالي البروفســر 
ب بوفد الشارقة،  ســامي شــريف رحَّ
وبالضيوف من الشعراء، متمنًيا النجاح 
لبيــت الشــعر وملهرجانه فــي دورته 
الثالثة، وكل ما يخدم الشعر السوداني، 
البرنامج  وُخِتم  الســودانية،  والثقافة 
الصباحي بذات محبــة البداية، وتفرق 
احلضور وقلوبهم مجتمعة على محبة 
الشــعر، وعلى وعد اللقــاء مع احلرف 

مساًء.

بيروت - ميدل أيست أون الين:

ح لَنيل جوائز ناجي  أُعلَن عن فتُح باب التَّرشُّ
نعمان األدبيَّة لعام 2020 )املوســم الثَّامن 
عشر(. وهذي اجلوائُز ُمَشرََّعة أمام اجلميع، 
في مجاالت األدب كلِّها، وفي أربعة أصقاع 
العالَم، وبلغات هــذا العالَم ولهجاته من 
دون اســتثناء. واملعروف أنَّهــا تهدُف إلى 
تشجيع نشــر األعمال األدبيَّة على نطاٍق 
عاملّي، على أســاس َعتق هذه األعمال من 
كل واملضمون، واالرتقاء بها فكرًا  قيود الشَّ
وأســلوبًا، وتوجيهها ملا فيه خير البشريَّة 

ورفع مستوى أنسنتها. 
ُن  دة جلهة العدد، وتتضمَّ واجلوائز غير محدَّ
االسِتحســان  تلقى  الَّتي  األعمال  نشــرَ 
ــنوّي  واالســِتحقاق في كتاب اجلوائز السَّ
اجملَّانــيّ ضمَن سلســلة »الثقافة باجملَّان«، 
علًما بأنَّ احلقوَق في تلك األعمال تسقط، 
لصالح  َحصــرًا،  األخيــر  اخلصــوص  في 
سة ناجي نعمان  سة النَّاشرة، مؤسَّ املؤسَّ

للثَّقافة باجملَّان.

ُم اخملطوطات في نســخٍة واحدة،  تُقــدَّ
دة، في مهلٍة متتدُّ حتَّى آخر شهر  منضَّ
ينايــر/ كانون الثانــي 2020، وتُرَفُق بها 
سيرُة املؤلِّف وصورٌة فنِّيٌَّة له. وفي حال 
كانت اخملطوطة بلغٍة غيــر العربيَّة أو 
الفرنســيَّة أو اإلنكليزيَّة أو اإلسبانيَّة، 
ص عنها  تُرَفــُق بها ترجمُتهــا )أو ملخَّ
في صفحَتني علــى األكثر( بإحدى تلك 

اللُغات.
تُستقَبُل اخملطوطاُت بالبريد اإللكتروني 

على العنوان املذكور أدناه:
info@najinaaman.org

 ويُشــَترَُط أالَّ يزيَد عددُ صفحاتها على 
األربعني، وأالَّ يكوَن قد سبَق لها ونُشرَت 

أو حازت جوائز.
ا اإلعالُن عن اجلوائــز فيتمُّ قبَل آخر  وأمَّ
يونيو/حزيران 2020، على أن يتمَّ توزيُعها 
مع كتاب اجلوائز في أغسطس/ آب2020

هذا، وينــاُل حائزو اجلوائــز عضويََّة دار 
نعمان للثَّقافة الفخريَّة، وهي عضويَّة 

انيَّة وملَدى احلياة.  مجَّ

 

متابعة الصباح الجديد: 

• عاد الشاعر فاضل العزاوي قبل أيام الى 
برلني من القاهرة التــي كان قد أمضى 
بضعة أيام فيها بدعوة من قناة تلفزيون 
الغد الفضائية التي أجرت معه مقابلة 
طويلــة عن أعماله الشــعرية والروائية 
وحياته في العراق، أوال مع جماعة كركوك 
وتاليا ضمن جيل الســتينات في بغداد 
وإصــداره للبيان الشــعري الذي أحدث 
ضجة كبيرة في العراق والعالم العربي.  
كما ركزت املقابلــة على ترجمة العديد 

اللغات األخر وخاصة  الى  من أعماله 
اإلنكليزية وانتشــارها فــي الواليات 

واهتمام  بالــذات  األميركية  املتحدة 
النقــد الغربي بها. وقد أجرى املقابلة 

الشــاعر املغربي ياسني عدنان ورتبها 
اخملــرج التلفزيوني املصري مشــهور 
 bbc محمد. كما أجرت محطة إذاعة
البريطانية باللغة اإلنكليزية مقابلة 
طويلة مع فاضــل العزاوي عن حياته 
العــراق واملهجر وكتبــه األولى،  في 
وخاصــة مخلوقات فاضــل العزاوي 
اجلميلة واعتقاله وسجنه في العراق 
ومن ثــم دوره الثقافي الذي لعبه في 
اإلنكليزي  باألدبــني  وعالقته  اخلــارج 
واألملاني وانطباعاته عن مدينة برلني. 
أجرت املقابلة مقدمة البرامج أندريه 

كيد اخملتصة بالقضايا األدبية. 

افتتاح مهرجان الخرطوم للشعر العربي في دورته الثالثة

فتح باب الترّشح لنيل جوائز »ناجي نعمان« األدبية 

فاضل العزاوي في فضائية الغد وإذاعة الـ»بي بي سي«

صدور ديوان »تحّدث أّيها الغريب 
تحّدث« للفلسطيني »غسان زقطان«

البد من االشارة الى ان محمد 
الخالدي أدرك حقيقة فهمه 
ألهمية العنونة، اذ غادر في 

المجموعة العنوانات الطويلة 
واكتفى بمفردة واحدة 

»رحيل« مما يشير الى ضرورة 
اإليجاز والتوصيف الدقيق لما 

ينتجه بعد ثالثة عقود من 
التجربة والمران والممارسة 
والنضوج وهذا مما يحسب 

له، وسنكتشف تلك النتائج من 
خالل نصوصه المشار إليها

متابعة الصباح الجديد: 

صدرت حديثاً عن منشــورات املتوســط - 
إيطاليا، مجموعة شــعرية جديدة للشاعر 
الفلسطيني غسان زقطان، بعنوان: »حتّدث 
أّيها الغريب حتّدث«، ومنــذ القصائد األولى 
ة في الكلمات، في صوت  للكتاب، نسمُع بحَّ
الغريب الذي مرَّ علــى عجٍل في درٍب معتٍم 
لــم يعد يأتي منه التَّائهون، لكنَّ الشــاعر، 
بــة، يصنُع معجزاٍت صغيرٍة  في غربتِه املُركَّ
ًة يستعيُد بها ذكرياِت  جتعُل من املاضي، ُحجَّ
طفولٍة بعيــدٍة، حيُث املشــهُد الذي تغيَّر 
واسُتنزِفت ذاكرتُه عن آخرها؛ يتحوَُّل  جذرياً 
إلى ألبوِم صورٍ يبحُث عن مالمِح ســاكنيِه. 
هناك تأصيٌل شــعرِيٌّ يطاُل املكاَن، والّناَس 

واحليــاَة ومــا يتبُعها من تفاصيل، تشــبُه 
تعاويذ وُحُجب »بائــع الغيب« الذي يحفُظ 
كريات مــن أن تضّل، أو تضيَع بنَي نظراِت  الذِّ

العيوِن الهائمة، يكتب غسان زقطان:
رأيُت الكثيرَ من العيوِن،

تلَك صْنَعِتي،
سرقُت خوَفها وأمَلها وأحزانَها وبِعُتها ألغراٍب 

جاؤوا للفرجة
الٍة، ال وجهَة لــه، يبدو زقطان وهو  مثــَل رحَّ
يعيُد رســَم املدِن واجلبال والطرق والشوارع 
واألحيــاء التي ميرُّ بها، أو متــرُّ بها قصيدتُه، 
ي بينهما،  ص احلسِّ فال شــكَّ أن هذا التقمُّ
لة بني الغائب  الصِّ اعر، يعزِّزُ  القصيدة والشَّ
واحلاضــر، بني القارئ والكاتــب، بني الصانع 
وحرفته، والفالح وأرضه، والنَّدمي وكأســه ... 

اعُر هو هؤالِء وأكثر قليالً. ... فالشَّ
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بغداد ـ الصباح الجديد:

يقــص منتخبنا الشــبابي لكرة 
القــدم في الســاعة الثالثة من 
مساء اليوم االحد شريط مباريات 
اجملموعة االولى لتصفيات آســيا 
بلقاء املنتخــب الكويتي، ويلتقي 
في ثانــي مبارياته فــي التوقيت 
ذاته من مســاء الثالثــاء نظيره 
مواجهاته  ويختتم  الباكستاني، 
بلقاء فلســطني في الســاعة 3 
من مســاء يوم اخلميــس املقبل، 
علمــا ان جميع املباريات تقام في 
استاد السيب الرياض بالعاصمة 

العمانية مسقط.
االولــى  اجملموعــة  ومباريــات 
للتصفيــات كانت مقررة ان تقام 
في كربالء اال ان االحتاد اآلســيوي 
إلى ســلطنة عمان  نقلها  ارتأى 
بســبب احــداث التظاهرات في 
محافظــة كربالء وبغــداد ومدن 
الوسط واجلنوب في العراق، وهي 
مؤهلة إلى نهائيات آسيا حتت 19 
أوزبكستان  تضيفعها  التي  عاما 
للمدة مــن 16 أيلــول ولغاية 3 
تشــرين األول من العــام املقبل 

.2020
املالك  الشــبابي  منتخبنا  ويقود 
قحطان  مــن  املؤلف  التدريبــي 
جثير ومســاعديه مؤيــد جودي 
وخالد محمد صبار واحمد جمعة 
ومدرب  البدنيــة  للياقــة  مدربا 
حراس املرمى حسني جبار، وتضم 
الفريق » نهاد محمد  تشــكيلة 
وعبد الرزاق قاســم ومنتظر عبد 
ومنتظر  حبيب  وحســن  الهادي 
عبــد احلســن ومنتظــر محمد 
وحســني جاســم وزيد حتســني 

وليــث جنم واحمد حســن ورضا 
فاضل وحســني زياد وكرار سعد 
اهلل  عبد  وحســني  علي  وعباس 
وزين العابدين قحطان وعبد اهلل 
محمد ومحمد حسن وامير غامن 
واحمد شاكر وحسني خاف علي 

شوقي وكرار محمد«.
ويــرأس وفد املنتخب الشــبابي 
لتصفيــات آســيا، رئيــس جلنة 

املنتخبــات، فالح موســى، وكان 
تدريبيا  معسكراً  أنهى  الشبابي 
قصيــراً في قطر اســتمر 6 أيام 
اجرى فيه تدريبات مكثفة ومباراة 
ودية واحدة فــاز فيها على رديف 

نادي قطر بهدف من دون مقابل.
املــدرب قحطان جثيــر حتدث في 
مبينا  أمــس،  الصحفي  املؤمتــر 
ان الفريق لن يتأثــر حتما بغياب 

اجلمهور برغــم ان املباريات كانت 
مقــررة ان تقام فــي كربالء لكن 
بسبب االحداث والتظاهرات جرى 
نقلها إلى مالعب سلطنة عمان، 
مؤكدا ان الوفد ســعيد باللعب 
في ارض الســلطنة، لكن هنالك 
معاناة متثلت ببعد سكن الفريق 
العراقي عن مقر التدريبات واقامة 
املباريــات، حيــث وصــل الفريق 

مبسافة نحو ساعة وربع الساعة 
إلى ملعب التدريبات مما يســبب 

ارهاق اضافي لالعبي العراق.
التوفيــق  يتمنــى  انــه  وقــال 
في  املشــاركة  املنتخبات  جلميع 
إلى  املؤهلة  االسيوية  التصفيات 
مقدرة  على  النهائيات، مشــددا 
فريقنا فــي خطف تذكرة اللعب 
في النهائيات املقبلة مع االحترام 

جلميــع املنتخبــات االخــرى في 
اجملموعة االولى.

من جانب اخــر، رفضت إدارة نادي 
اإلسماعيلي املصري، منح الضوء 
األخضــر لالعــب همــام طارق، 
لاللتحــاق باملنتخــب العراقــي 
مبنافسات  للدخول  يستعد  الذي 
بطولــة خليجي 24، التي تنطلق 
يوم 26  تشــرين الثاني اجلاري في 

قطر.
وقال باسل كوركيس، املدير اإلداري 
تلقى  إنه  العراقــي،  للمنتخــب 
اإلسماعيلي  النادي  من  رســالة 
يرفض فيها منــح الالعب همام 
طارق فرصــة التواجد في بطولة 

اخلليج.
أرســل  االحتــاد  أن  وأضــاف 
ألنديــة اإلســماعيلي املصــري 
للسماح  اإليراني  وبريســبوليس 
طارق  همــام  الالعبني  بالتحــاق 
وبشــار رســن مبعســكر أسود 
الرافدين فــي بطولة اخلليج، مع 
أننــا ندرك أن البطولــة ال تندرج 
الدولي  اإلحتــاد  الئحــة  ضمــن 
شــرط  األندية  موافقة  وبالتالي 

أساسي النضمام الالعبني.
وأشــار كوركيس، إلــى أن اجلهاز 
الفنــي ينتظــر أيًضــا رد نــادي 
نهائــي  بشــكل  بريســبوليس 
ليتمكــن من تعويــض الغائبني 
أن علي عدنان  بأسماء أخرى.ونوه 
تواجد مع الفريق في الدوحة، ألن 
الــدوري هناك منتهــي وال يوجد 
ارتباط لالعب بالوقت احلالي فيما 
ســيغيب بشكل رســمي أيًضا 
الالعــب ريبني ســوالقا الرتباطه 
بناديه.يشــار إلــى أن املنتخــب 
الدوحة وباشر  إلى  العراقي وصل 
تدريباته حتضيرًا لكأس اخلليج 24.

الشبابي يقص شريط مواجهاته في تصفيات آسيا بلقاء الكويت 
همام طارق يغيب عن أسود الرافدين في خليجي 24

منتخب الشباب يبدأ شوطه في التصفيات االسيوية

إيليتش يحذر من 
التهاون أمام نواذيبو

سلة الكراسي 
تغادر إلى تايلند

إيكاردي يغزو أوروبا 
بمعدل خرافي

بغداد ـ الصباح الجديد:
حذر ألكسندر إيليتش املدير الفني لفريق 
نادي الشــرطة كرة القــدم، من إمكانية 
التراخي أمام نواذيبــو املوريتاني، يوم غٍد، 
في إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس 

لألندية العربية.
ووافق الشــرطة على خوض مباراة اإلياب 
أمــام نواذيبو فــي العاصمــة القطرية 
الدوحة، علًما بأن مبــاراة الذهاب انتهت 
بفــوز الفريق العراقي بهــدف من دون رد 
خارج الديار.وقال ألكسندر في تصريحات 
صحفية »ال ميكن التراخي أو التهاون في 
مباراة اإلياب بعد الفوز ذهابا، يجب توخي 
احلذر«.وأضــاف »نحن فــي انتظار خوض 
مباراة صعبة أمــام نواذيبو الذي يطمح 
بكل تأكيد إلى تعويض خســارة الذهاب 

وبلوغ دور الثمانية«.
وتابع »لن جنعــل الفوز ذهابا ســبًبا في 
التراخي أثنــاء مباراة اإليــاب، يجب بذل 
مجهــودات مضاعفة القتنــاص بطاقة 
الصعود إلى ربع نهائي البطولة«.يشــار 
إلى أن مدرب الشــرطة، رفض مغادرة أي 
العب دولي، نظرًا ألهمية وصعوبة املباراة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
غادر منتخبنا الوطني بكرة الســلة على 
الكراســي املتحركة العاصمة العراقية 
بغــداد في متام الســاعة احلادية عشــر 
صباحا متوجها الى العاصمة التايلندية 
باراملبياد  بانكوك للمشــاركة بتصفيات 
طوكيــو ٢٠٢٠ للمدة مــن 8 ولغاية 29 

كانون األول املقبل.
وشــرع االحتاد العراقي بأقامة معســكر 
خارجي فــي تايلند وذلك لتأقلم الالعبني 
على اجواء مكان اقامــة البطولة وفارق 
التوقيت للوصول للجاهزية التامة خلوض 
املنافسات امنياتنا بسالمة الوصول وبذل 

مزيد من اجلهود لتحقيق االجناز.

باريس ـ وكاالت:
واصل ماورو إيكاردي مهاجم باريس ســان 
جيرمــان التألــق مــع فريقه فــي الدوري 
الفرنســي، محققا معــدال تهديفيا مميزا.

وســجل إيكاردي الهدف األول لبي إس جي 
ليســاهم في فوزه على ليل 2-0 مساء اول 
أمس في افتتاح اجلولة 14 من »الليج وان«.

وأشارت شبكة »أوبتا« لإلحصائيات إلى أن 
إيكاردي هز شــباك ليــل عندما ملس الكرة 
للمرة الثالثة فقــط في املباراة.وأضافت أن 
األرجنتيني يســجل مبعدل هدف  املهاجم 
كل 17 ملســة في الــدور الفرنســي، وهو 
املعدل األفضل لالعب في الدوريات األوروبية 

اخلمس الكبرى هذا املوسم.
ويلعب ماورو إيكاردي لســان جيرمان معارا 
لنهاية املوســم اجلاري قادما من إنتر ميالن 

اإليطالي.

تقرير

العواصم ـ وكاالت:

تســتعد املنتخبــات اخلليجية لقص 
شريط النسخة 24 من بطوالت كأس 
اخلليج في العاصمة القطرية الدوحة، 

بعد غٍد الثالثاء.
وتتأهب املنتخبات الثمانية املشــاركة 
فــي البطولة للتمســك بحظوظها 
كاملة في الذهاب بعيدا، واملنافســة 
على اللقب الذي حصدته 6 منتخبات، 
بينمــا يبقى عصيــا علــى البحرين 
واليمن. يعــد هذه اإلحصائية الرقمية 
لتاريــخ البطولــة بجميع نســخها 

املاضية:
يعــد منتخب الكويــت األكثر تتويجا 
باللقــب برصيــد 10 بطــوالت، بدأها 
بالنســخ الـ 4 األولى تواليــا، قبل أن 
يكســر املنتخــب العراقــي هيمنته 
حينما انتزع بطولة العام 1979، ليبدأ 
املنتخبــان تبادل الفــوز بالكأس على 
التالية، حتى نسخة  الســنوات  مدار 

العام 1990، حني وصل األزرق للقب 7.
وغاب الكويت عن املسابقة لفترة، قبل 
أن يعود ليســتكمل ســجله الذهبي 

بالتتويج باللقب الثامن في عام 1996، 
ثم نال الكأس التاســعة في نســخة 
1998، ليتــواري قليال نحو عقد كامل، 
انتــزع بعــده البطولة العاشــرة في 

تاريخه عام 2010 باليمن.
ويدخــل منتخب الكويــت املتحمس 
إلثبات حضوره بقوة في احملافل الدولية، 
نســخة العــام اجلــاري )خليجي 24) 
التألق، وتعزيز  بطموح كبير الستعادة 

سجله الفريد.   
خالل الدورات املاضيــة الـ 23 خاضت 
 362 البطولة  في  اخلليجية  املنتخبات 
املباريات  تلــك  وســجل خالل  مباراة، 
أعلى نسبة تهديف  890 هدفا.وكانت 
شــهدتها كأس اخلليج، في نسختها 
رقــم 4، حيــث اســتقبلت شــباك 
تهديفي  84 هدفا، مبعدل  املشــاركني 

3.82 هدف للمباراة الواحدة.
فيما ســجلت أقــل نســبة تهديف 
بنسبة  األولى،  بالنســخة  هدفا(   19)

تسجيل بلغت 1.62 هدفا.
أكثر عــدد مباريات انتهــت بالتعادل 
 6( التاســعة  النســخة  فــي  كانت 
مباريات(، فيما سجل أقل عدد مباريات 
تعادل في النسخة 11، التي لم تشهد 

أي تعادل حتى نهايتها.
يعد النجم الكويتي جاســم يعقوب 
في  تســجيال  واألكثر  األول  الهــداف 
18 هدفا، فيما  بطوالت اخلليج برصيد 
يعد النجم العراقي حســني ســعيد 
أكثر العــب أحرز أهداف فــي بطولة 
واحدة بخليجي 5، في بغداد برصيد 10 
أهداف.وتعد أكبر نتيجة ســجلت في 
مباراة واحــدة بتاريخ البطولة هي فوز 
الكويت على عمان 8-0 في خليجي 4 

بالدوحة.
في حني أكثر الالعبني تسجيال لألهداف 
فى مباراة واحدة هو الســعودي ماجد 
عبد اهلل برصيد 5 أهداف ضد قطر في 
خليجي 5 في بغداد، والكويتي جاسم 
الهويدي أيضا 5 أهداف ســجلها في 
شــباك قطر أيضا بخليجــي 14 في 

املنامة.
شارك منتخب الكويت في 23 نسخة، 
110 مباريــات، فاز خاللها  حيث لعب 
في 57 مباراة، وتعادل في 22، وخســر 
31 مباراة، في حني ســجل 194 هدفا، 

واستقبلت شباكه 105 أهداف.
شــارك منتخب قطر في 23 نســخة 
أيضا، ولعــب 108 مباريات، فاز في 41 

مباراة، وتعادل 28 مرة، وخسر 39 مباراة، 
في حني سجل 125 هدفا، واستقبلت 

شباكه 127 هدفا.
و شــارك منتخب اإلمارات 23 مرة في 
كأس اخلليج، حيث لعب 110 مباريات، 
وفــاز 42 مبــاراة، وتعــادل 27 مباراة، 
وخسر 41. ســجل األبيض 112 هدفا، 
هدفا.اما   136 شــباكه  واســتقبلت 
منتخب البحرين فقد اشــترك في 22 
نســخة، ولعب 100 مباراة، فاز خاللها 
في 30 مبــاراة، وتعادل مثلها، في حني 
خســر 40 مرة، وســجل 107 أهداف، 

واستقبلت شباكه 125 هدفا.
بلغت عدد مشاركات عمان 21، ولعب 
104 مباريات، فاز خاللها في 21 مباراة، 
وتعادل 23، وخسر 60. سجل 81 هدفا، 

واستقبل 176.
العراق شــارك في 12 نسخة، لعب 57 
مباراة، وفاز 28 منهــا، في حني تعادل 
11 مرة، وخســر 13. سجل 102 هدف، 
واستقبل 54.. اما منتخب اليمن فهو 
األقل مشــاركة إذ حضر في 7 نسخ، 
لعب 27 مباراة، ولم يفز في أي مباراة، 
تعادل 5، وخســر 22، سجل 9 أهداف، 

وتلقى 63 هدفا.

أرقام وإحصائيات ترسم تاريخ 23 نسخة لكأس الخليج
الكويت األكثر تتويجا باللقب 

تتويج سابق للكويت في كأس اخلليج

7:30 مساًء

5:00 مساًء

مفكرة اليوم

شيفيلد يونايتد ـ مان يونايتد

روما ـ بريشيا

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإليطالي

بغداد - حيدر عبد الجليل* 
أكد وزير الشــباب والرياضة الدكتور 
احمــد رياض مســعى الــوزارة حلل 
العراقي  لالعــب  اإلدارية  املشــكلة 
الذي اســتدعي  العاني  لؤي  املغترب 

مؤخرا لصفوف املنتخب االوملبي. 
واوضــح الســيد الوزير بأنــه أتصل 
برئيــس االحتاد العراقــي لكرة القدم 
عبد اخلالــق مســعود لالطالع على 
العاني  لؤي  املغترب  الالعب  مشكلة 
الذي مت اســتدعائه مؤخــرا  من قبل 
للمنتخب  الغني شهد  عبد  الكابنت 
األوملبــي وتقدميه مســتوى مميز في 
املباراة التجريبية،ليكون احد األسماء 
التــي اثنــى عليها املتابعــون وأهل 

الكرة منهم  مدرب املنتخب الوطني 
كاتانيتش الذي اعجب مبستواه وأبدى 
املنتخب  الــى صفوف  رغبته بضمه 

في الفترة  املقبلة.
وتابع الســيد الوزيــر: تبني من خالل 
حديــث مع رئيس االحتــاد عبد اخلالق 
مســعود أن االحتــاد العراقي خاطب 
االحتــاد املغربي اكثر مــن ثالثة مرات 
أولها في الشــهر التاســع من عام 
٢٠١٨ يطلب منهم  مساعدة االحتاد 
العراقي في حتقيق رغبة الالعب لؤي 
العاني  بتمثيل العــراق دوليا،  ونقل 
أوراق الالعب الرســمية كــون والده 
عراقي اجلنسية ووالدته مغربية لكن 
االحتــاد املغربي لم يرد على رســائل 

االحتــاد العراقــي  حلــد االن، وعليه 
سنقوم بالتدخل حلل مشكلة الالعب 
وحتقيق رغبته بتمثيل منتخب العراق 
من خالل فتح قنوات االتصال مع وزير 
الشباب املغربي ملســاعدتنا في حل 
قضيته،  وكذلــك االتصال باخلارجية 
العراقيــة لنفس األمــر لتواصل مع 
اخلارجيــة املغربيــة مــن اجــل حل 
املوضــوع،  واذا لم نصــل الى نتيجة 
مع االحتاد املغربي ســنخاطب  االحتاد 
الدولــي الفيفا ملســاعدتنا في حل 
مشــكلة الالعب ليتمكن من متثيل 

املنتخبات الوطنية.

* إعالم الشباب والرياضة

بغداد ت الصباح الجديد:
قال مستشار رئيس الوزراء العراقي 
إياد بنيــان إن إقرار قانــون اللجنة 
مجلس  قبل  من  العراقية  األوملبية 
النواب يعــد خطوة باجتاه تصحيح 

املسار الرياضي.
وأوضــح بنيــان فــي تصريحــات 
صحفيــة أن إقــرار القانون اخلاص 
»وإن لم يكن  األوملبيــة  باللجنــة 
مثاليا بدرجة الكمال، لكنه خطوة 
األوضاع  باجتــاه تصحيح  حقيقية 

وغياب  االجتهــادات  صفحة  وطي 
القانــون الذي ســبب حرجا كبيرا 
الفترة  فــي  العراقيــة  للرياضــة 

املاضية«.
وبــنّي أن القانون ســينظم احلركة 
األوملبية ومينحها الشرعية الكاملة 
بعد أن ُشلت متاما بسبب اعتبارها 
مردفا:  املنحلــة،  الكيانــات  مــن 
»بالتالــي كان البــد من اإلســراع 
في ســن القانون والتصويت عليه 

وإقراره«.

وأشار إلى أن »إقرار القانون يحسب 
جلنة  وإلى  العراقيــة  للحكومــة 
الشباب والرياضة البرملانية، وكذلك 
لوزير الشــباب والرياضــة الدكتور 
أحمد رياض، الذي بذل جهدا كبيرًا، 
لطــي صفحــة مشوشــة وفتح 
قانون  على  تستند  صفحة جديدة 
مشــرع من قبــل البرملــان«.وكان 
القضاء العراقي قد أوقف في وقت 
واعتبرها  األوملبية  اللجنة  ســابق، 

واحدة من الكيانات املنحلة.

اربيل - امجاد ناصر: 
العراقي  االعمــال  رجــل  اكد 
سردار حســني البيباني مالك 
مجموعة شركات سردار كروب 
العمل  بان  الســيارات  لتجارة 
جار علــى اقامة حفــل كبير 
للمنتخــب العراقــي الوطني 
على   تأهله  بعــد  القدم  بكرة 
التصفيات  فــي  مجموعتــه 
املزدوجة لكأس اســيا والعالم 
على  تغلبــه  بعــد  وخاصــة 
املنتخــب االيراني فــي مباراة 
حمــاس  وســط  تاريخيــة 
جماهيري كبير يشهده العراق 
من البصرة القليم كردســتان 

العراق .
واضاف ان هديته  لالعبني مهند 
ميمــي وعالء عبــاس  اللذين 
املنتخب  الهدفــني على  احرزا 
االيرانــي  وهي ســيارتني نوع 
كاميري  موديــل 2020  جاءت 
كمبادرة شــخصية من قبلي 
وليس من الشــركة تويوتا الن 
فرحتي هــي ال تقل عن  فرحة 
ينتظر  عراقي كان  كل مواطن 
هذا الفــوز ، وانا عراقي قبل ان 
اكون مــن القوميــة الكردية  
وانــا عربــي ايضــا وال تفرقنا 
املســميات القومية الننا ابناء 
واحدة  وفرحتنا  واحد  شــعب 

العبي  ايدي  على  حتققت  التي 
الذي يضم  الوطنــي  املنتخب 
جميع اطياف الشعب العراقي 
وهذه امليــزة التي جتمعنا دائما 
وتوحدنــا على االخوة والفرحة 
، ســتكون لنا مواقــف اخرى 
مماثلــة مع منتخبنــا العراقي 
النتائج  احــرازه  الوطني خالل 
الثانية  املرحلة  فــي  املتقدمة 
مــن تصفيات اجملموعــة ، الن 
فرحــة الشــعب العراقي هي 

مبنية على انتصارات املنتخب 
الوطني ونحن جزء من الشعب 
وعلينــا االســهام بخلق هذه 

الفرحة . 
العراقي  االعمال  رجل  واشــار 
الى اننا فخورون لهذا املستوى 
اداء العبي  بــه  الــذي ظهــر 
املنتخب ومــن روح قتالية من 
اجل الفــوز والذي عاد بذاكرتنا 
لعام 1977 ، وكأن التاريخ يعيد 

امجاده .

رياض يؤكد السعي لحل المشكلة 
اإلدارية لالعب المغترب لؤي العاني 

بنيان: إقرار قانون األولمبية العراقية 
خطوة باتجاه التصحيح

االستعدادات متواصلة القامة حفل 
يليق بالمنتخب الوطني في بغداد 

مدير شركة تويوتا العراق: 

سردار البياتي
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جمال جصاني

لقد اشرنا في مقال سابق الى املنحى اخلطير الذي اتخذه 
تطور االحداث في املنطقة، بعد الهجوم الصاروخي الذي 
تعرضــت له مصافي شــركة ارامكو الســعودية، ذلك 
العمل اخلطير الــذي عكس درجة االلم واملعاناة االيرانية 
بسبب من دائرة احلصار التي اشتدت في األشهر االخيرة. 
مشــاكل وحتديات لــم تعرفها ايران من قبــل، وهذا ما 
اعترف به قادتها احلاليني مبا في ذلك مرشــد اجلمهورية 
االســامية )السيد علي اخلامنئي( أدت مؤخراً الى اندالع 
احتجاجات واســعة شــاركت فيها قطاعات شــعبية 
مختلفة تنديداً بسياســات وقــرارات احلكومة االخيرة، 
أطلقت شــرارتها قرارات رفع سعر البنزين. سرعة اندالع 
االحتجاجات والرقعة اجلغرافية الواســعة التي امتدت 
اليها، اوصلت رســالة واضحة حلــكام طهران حول نوع 
ردود االفعال التي ســتواجهها في املستقبل القريب، ان 
واصلــت احلكومة االيرانية مثل هذه احللول في التعاطي 
مع تداعيات احلصار املســتقبلية. لقــد فرطت طهران 
بالكثير مــن الوقت والفــرص لتغيير مســار االحداث، 
وهي اليوم تقــف امام العواقب الوخيمة للسياســات 
والشــعارات الدوغمائيــة التــي اصر اجلناج املتشــدد 
واملهيمن على مفاصل القــرار فيها، على انتهاجها في 

الداخل )قمع احلريات( وفي اخلارج )تصدير الثورة(.
لقد افصحت كلمة املرشــد حــول االحتجاجات والتي 
حددها بوصفها مشكلة أمنية، عن نوع اخليارات والسبل 
احملددة سلفا للتعاطي مع تداعيات االزمة الراهنة. وهي 
حلول تنسجم وطبيعة النظام احلالي )السلطة املطلقة 
للفقيــه( وحربــه املعلنة ضــد كل أشــكال التعددية 
واحلداثة واحلريــات. مثل هذا الفهم الضيــق واحملدود ملا 
يواجــه ايران بعد مــرور اكثر من اربعة عقــود على آخر 
ثورة شــعبية عرفها القرن العشرين )1979-2019( ينبع 
من طبيعته العقائدية والشــمولية، والتي ال متلك امام 
مثل تلك االحتجاجات ســوى احللول االمنية والقمعية، 
لكنهــا لــن تفضي في نهايــة املطاف لغيــر مفاقمة 
االزمة ودفعها الى ما ال حتمد عقباه. من ميلك شــيئا من 
املعرفة واالهتمام بالشان االيراني، يعرف جيدا الطبيعة 
البراغماتية لغالبية اجملتمع االيراني، والتي جتعلهم على 
خاف واضح مع سياسات النظام املغامرة والطائشة، ال 
سيما في مجال التدخل بشؤون ومصائر البلدان االخرى، 
وهذا ما تضمنته شــعاراتهم ومنها )ال غــزة وال لبنان 
روحــي فداء اليران( وغير ذلك من هتافات تدعو لعدم هدر 
واستنزاف طاقات ايران خلف شعارات انتهت صاحيتها 

منذ زمن بعيد.
ان فشــل وعجز ما يعرف بـ "التيار االصاحي وواجهاته" 
التي فــاز بعــدة دورات انتخابية، آخرهــا دورتي الرئيس 
روحاني؛ عن اصاح وتقومي ذلك النظام السياســي، يضع 
غالبيــة االيرانيني أمام خيارات اخرى ال يعولون فيها على 
تلك القوى والســبل التقليدية لتغييــر ما انحدروا اليه 
من حال واحوال. كمــا ان اصرار قوى النظام على اعتماد 
احلل االمني كوســيلة وحيدة جملابهة التحديات اجلديدة، 
ســيدفعها الى اعتماد ســبل ووســائل اخرى لتوسيع 
وتطويــر احتجاجاتها. ومن االهمية مبكان االشــارة الى 
ان تصريحات املســؤولني االيرانيني لم تخف حقيقة ما 
ينتظرهم جراء اســتمرار واشــتداد حلقة احلصار، التي 
ستستمر طوياً وفقاً لتصريحاتهم االخيرة. وهذا يعني 
املزيد من املعاناة والتدهور الســريع لشروط حياة املايني 
من االيرانيــني، حتت ذريعة مقاومة احلصار واالســتكبار 
العاملــي وغيــر ذلك من حطــام الســرديات العقائدية 
البائسة. لقد أوصلت االحتجاجات االخيرة حلكام طهران 
رســالة واضحة، تتضمن نوع ردود االفعال املســتقبلية 
جتاه منهج املقاومــة واالصرار على عــدم االصغاء لرأي 
وارادة املايني من االيرانيني الذين لم ولن يشــاركوهم في 
قناعاتهم وعقائدهــم التي احلقت أفدح االضرار بحاضر 

ومستقبل الباد والعباد..   

ومضــة

ايران االحتجاجات والخيارات

الصباح الجديد - وكاالت:
 قــال وزيــر الداخلية النمســاوي إنه 
ســيتم حتويــل املنزل الــذي ولد فيه 
أدولف هتلر إلى مركز للشــرطة بعد 
سنوات من اجلدل حول أفضل السبل 
للنازيــني اجلدد،  إلــى مزار  ملنع حتوله 
النمســا  الســلطات في  وبعد قيام 
ببلدة  الكائــن  املنزل،  مؤخرا بشــراء 
براونــاو آم إن على احلدود مــع أملانيا، 
وستطلب من مهندســني معماريني 
املبنى.  تقدمي خطط إلعــادة تصميم 
وقالــت وزارة الداخليــة فــي بيان إن 
املبنى سيضم مكاتب لقوة الشرطة 

احمللية، وقال وزيــر الداخلية فولفجاجن 
بيشورن ”اســتخدام الشرطة للبيت 

أن  ينبغي  فــي املســتقبل 
لبس  ال  إشــارة  يرسل 

املبنى  هذا  بأن  فيها 
يســتخدم  لــن 
الستحضار ذكرى 
كية  ا شــتر ال ا
مرى  القوميــة 

أخرى“.
وقــال أحــد 

ن  ســكا
ملنطقــة  ا

ويدعــى روتــراوت شــتايجر إن املنزل 
ما يــزال يثير اهتمامــا كبيرا، وأضاف 
شتايجر الذي يعيش في براوناو منذ 53 
سنة ”في السابق، كان كثيرون 
يتوافدون ويضيئون الشموع 
ذلك  كل  الزهور.  ويضعون 
اآلن  الناس  ويأتــي  توقف 

اللتقاط الصور“.
إن  الداخلية  وزارة  وقالت 
املعماريني  املهندســني 
من جميع أنحاء االحتاد 
ســيقدمون  األوروبي 
الشــهر  هذا  خططا 

وســتختار جلنــة حتكيم مــن اخلبراء 
التصميم  احلكوميــني  واملســؤولني 
الفائز فــي النصف األول مــن العام 

املقبل.
وعلى الرغم من أن هتلر ولد في براوناو 
عــام 1889، إال أن النمســا تصر على 
مدى عقود على أنها كانت أول ضحية 
لاشتراكية القومية، بعد أن ضمتها 
أملانيــا حتت حكــم هتلر عــام 1938،  
لكــن احلكومــات األخيرة أقــرت بأن 
النمســاويني كانوا أيضا من مرتكبي 
اجلرائــم النازية وأنه لــم تكن هناك 

مقاومة تذكر حلكم هتلر.

النمسا تحول منزل هتلر إلى قسم شرطة

سمير خليل
مشــاركة منها في دعــم التظاهرات 
اجلماهيرية السلمية في العراق اعدت 
الفنانــة املغتربــة ســوزان خالد حلنا 
موسيقيا اسمته )نذور بغداد( ،املؤلفة 
خالد ذكــرت انها ألفت اللحن وتقدمه 
مبرافقة آلة الفلوت التي حتترف العزف 
عليها مبشــاركة احــد اعضاء فرقتها 
عــازف االيقاع محمد لفتــه واضافت، 
انهــا ارســلت نســخة مــن اللحن 
والشــرقية لغرض  العراقية  لقناتــي 
باحلدث  فيديــوات حية خاصــة  ارفاق 
الكبير وهي ترغــب بتقدمي هذا اللحن 
في اليونيســيف وفرنســا ودول أخرى 
،الفنانة ســوزان املقيمة في العاصمة 
البريطانيــة لنــدن ذكــرت كذلك ان 
االحداث التي مير بها بلدنا احلبيب اليوم 
تشــغل اهلنا في اخلارج لذلك ينظم 
وقفات  لندن  فــي  املقيمون  العراقيون 
وفعاليات تضامنية مع تظاهرات ابنائنا 

في الداخل .
ســوزان خالد تنحدر مــن عائلة فنية 
ومــن مدينة الناصرية، غــادرت العراق 
عام 2007 تعمــل اليوم في فرقة فنية 
في لندن اســمها )نذور بغــداد( ايضا 
االديبة  اطلقتهــا  التســمية  وهــذه 
وشــاعرة الســام العراقيــة املقيمة 
في لندن نيسان ســليم رأفت، سوزان 
تعزف وتنشــد أحلانا من التراث ولديها 
مقطوعــات مــن تأليفهــا واغلب ما 
تقدمــه من التراث العراقــي ملا ميلكه 
من عبق حضاري ونكهة اصيلة حسب 
رأيهــا ، كما عزفــت لكبــار املوزعني 
املوســيقيني العراقيني منهم االستاذ 
احمد عدنان الــذي ألف لها عدة احلان 
عراقية منها  )دموع بغــداد( و)وحدي( 
ولديهــا مقطوعــات مــن تأليفهــا 
ايضــا منها  )اغتصاب الياســمني( او 
)القاصرات( و)حنني(  ولديها اسهامات 

في مواقف احتجاجيه ملا يعانيه بلدنا 
احلبيب وشعبه الصبور.

الفنانــة املغتربــة كانــت قــد بدأت 
مســيرتها الفنية مبداعبة الناي لكن 
الفلوت  آلــة  بتبني  نصحهــا  والدها 
اكملــت املرحلة االعداديــة والتحقت 
مبعهــد الفنون اجلميلــة ببغداد وبعد 
مرور ســنة واحدة التحقــت بالفرقة 
الوطنيــة وهــي بعمر  الســمفونية 

17 ســنة ، بعد تخرجها مــن املعهد 
بتفــوق كبير حيــث كانــت الطالبة 
االولــى على جميــع معاهــد الفنون 
واملوصل  والبصرة  بغــداد  في  اجلميلة 
التحقــت بكلية الفنــون اجلميلة في 
الفرقة  بغداد وتواصلت كعضــوة في 
السمفونية وشــاركت في مهرجانات 
فنية كثيرة منها مهرجان بابل ولثاث 
ســنوات متتاليــة اضافة ألمســيات 

الغربة  ،وفي  وثقافية  ملناسبات وطنية 
قدمت العديد من االحلان في مهرجانات 
مهرجان  منهــا  مختلفة  وفعاليــات 
االكادمييني  وحفل جمعية  بغداد  دموع 
العراقيني ومهرجان ايلينغ للجاز وحفل 
الرعاية الصحية البريطانية واحتفالية 
مهرجان الثقافات الكبير الذي تنظمه 
كليــة الرجال العاملني في لندن والذي 

يهتم بثقافات الشعوب.

"نذور لبغداد" لحن عراقي من فضاء
 لندن الى ساحات التظاهر

ذكــرت تقارير إعامية اول 
امس اجلمعة أن قصة حياة 
تتجه  جاكســون  مايكل 
املنتج  عبر  هوليــوود  إلى 
الذي ســاعد في صناعة 
”امللحمة  الشهير  الفيلم 
وقالــت  البوهيميــة“، 
مجات ديداليــن وفارايتي 
وهوليوود ريبورتر إن املنتج 
جراهام كينج حصل على 
احلقوق مبا في ذلك احلقوق 
مؤسسة  من  املوسيقية 
ممتلكات جاكسون ليصنع 
فيلًمــا عن حيــاة النجم 
مبزاعم  إرثه  تلطــخ  الذي 
انتهاكات جنســية بحق 

أطفال.
ومــن املتوقع أن يســلط 

رحلة  على  الضوء  الفيلم 
وجنوميتــه  جاكســون 
كطفــل قبــل أن يتحول 
انتهت  عاملية  أيقونة  إلى 
بوفاته عــام 2009 عن 50 
زائــدة من  عامــا بجرعة 
عقــار قوي يســاعد على 
النــوم قبل أســابيع من 
حفل كان يعتزم به العودة 

إلى الغناء.

األميركي  النجــم  يُطلُّ 
بهويته  كيدج  نيكوالس 
 The بفيلم  احلقيقيــة 
 Unbearable Weight of
وذلك   .Massive Talent
 Deadline بحسب موقع
Hollywood الذي أشــار 
ــد دور  إلــى أنه سُيجسِّ
البطولــة بتمثيل قصة 
خالها  يظهــر  خيالية 
احلقيقيــة،  بهويتــه 
يحكــي الفيلــم قصة 
الذي  كيــج  نيكــوالس 
يحتاج إلــى بعض املال، 
فيقبــل عرًضــا بقيمة 
عيد  حلضور  دوالر  مليون 
مياد أحد معجبيه وهو 

مكســيكي  مليارديــر 
لكن األمــور تأخذ األمور 
منعطًفــا حادًا فيضطر 
نســخة  يصبح  أن  إلى 
شــخصياته  بعض  من 
من  وحتبباً  شهرة  األكثر 
أجل تخليص نفسه من 
موقــف متزايد اخلطورة 

في سياق األحداث.

شــكرت النجمة جينفر 
اجلمهور  محبة  أنيستون 
عبر لقطة طريفة بفيديو 
لها نشرته عبر حسابها 
على "إنستغرام". وعّبرت 
فيه عن مدى ســعادتها 
للمتابعــني  وتقديرهــا 
الذيــن وصل عددهم إلى 
20 مليــون فــي أقل من 
انضمامها  على  شــهر 
إليه، وعّلقت على الرابط 
كاتبة: "20 مليون متابع، 
شــكرا جزيــا لكــم".
يشــار إلى أنها انضمت 
اخلامس  فــي  املوقع  إلى 
الفائت  الشهر  عشر من 

 7 من  أكثــر  وحصــدت 
مايــني متابع فــي أقل 
من 24 ســاعة، لتحطم 
القياســي  الرقم  بذلك 
الــذي حققــه مؤخــراً 
األمير  ساســكس  دوقا 
وزوجته  هاري  البريطاني 

ميغان ماركل.

مايكل جاكسون

جنيفر انيستون

نيكوالس كيج 

أخبــارهــــــــــم

سوزان خالد

الصباح الجديد - وكاالت:
النجمــة  تألقــت 
بيونســيه بإطالــة 
خال  ثانية  مذهلــة 
حفل عشاء مؤسسة 
"شــون كارتر" اخليرية 
التــي ميلكهــا زوجهــا 
جاي زاي، والــذي أقيم على 
مدار يومــني، وحملت إطالتها 

في اليــوم الثاني توقيــع املصمم 
اإليطالــي روبرتو كافالي بفســتان 
األبيض،  بالريش  الامــع  اخلرز  مزج 

وفتحة طويلة على اجلانب األيسر.
البوب،البالغــة  أيقونــة  ونشــرت 
مــن العمــر 38 عاًمــا صورها عبر 
صفحتها الرسمية على إنستجرام 
أظهرت تفاصيــل إطالتها كاملة، 
مبا فــي ذلك احلــذاء األنيــق الذي 

اختارته واألقراط الضخمة واحلقيبة 
الكلوتــش، واعتمــدت بيونســيه 
تصفيفة شعر مجعدة مع مكياج 
بســيط وأحمر شــفاه أحمر داكن 

بارز.
كريستال  بقطع  مرصع  والفستان 
على قماش تول باللــون النيود مع 
ريــش نعام عاجي اللــون عند خط 

العنق السفلي للفستان .

بيونسيه تتألق بفستان
الصباح الجديد - وكاالت من الخرز والريش

تنحــى األميــر البريطاني أندرو 
إن  قائاً  العامــة  واجباتــه  عن 
اجلدل حول ارتباطه، الذي جانبه 
الصواب، مع رجل املال األميركي 
الراحل جيفري إبســتني تسبب 
في اضطــراب كبيــر في عمل 
العائلة املالكة، وينفي أندرو وهو 
إليزابيث  للملكــة  الثاني  االبن 
االدعــاء بأنه عاشــر فتاة كانت 
تبلغ مــن العمر 17 عاما قدمها 
له صديقه إبستني وكان إبستني 
الســجون  أحد  في  انتحــر  قد 
انتظار  فــي  وهــو  األميركيــة 

احملاكمة بتهمة االجتار باجلنس.
قدم  منذ  الفضيحة  وتصاعدت 
أندرو تفسيرات غير مترابطة في 
مقابلة كارثية مع تلفزيون هيئة 
)بي.بي.سي(  البريطانية  اإلذاعة 
بُثت مؤخــرا وأصابت الكثير من 
األمل. كما  بخيبة  املشــاهدين 

أثــار عدم تعاطفه مــع ضحايا 
إبســتني انتقادات علــى نطاق 

واسع.
وقال أندرو في بيان صادر عن قصر 
بكنجهام إن التمحيص في هذا 
األمــر أصبح مصدر ”تشــويش 
املالكة  العائلــة  لعمــل  كبير“ 

املرتبطة  اخليرية  واجلمعيات 
سألت  ”وعليه،  وأضاف  بها، 
إذا كان  امللكة عمــا  جالة 
عــن  التنحــي  بإمكانــي 
فــي  العامــة  الواجبــات 
املســتقبل املنظــور، وقد 
أذنت بذلــك، وأضاف ”إنني 
بالطبــع، على اســتعداد 
وكالــة  أي  ملســاعدة 
مختصة بإنفاذ القانون في 
حتقيقاتها، إذا لزم األمر،  ما 
من  باألسف،  أشــعر  زلت 
دون مواربــة، على ارتباطي 
مع  احلكمة  جانبتــه  الذي 
جيفــري إبســتني، ومضى 
قائا ”ترك انتحاره أســئلة 
خاصة  إجابــة،  دون  كثيرة 
لضحاياه، وأشــعر من كل 
قلبي بالتعاطف مع كل من 
حلق بهم الضرر ويريدون طي 
هذه الصفحة على نحو ما“.

الصباح الجديد - وكاالت:
مهدي  التونسي  اخملرج  يتطرق 
”بيك  فيلمــه  في  البرصــاوي 
نعيش“ إلى قضايا التســامح 
والتغيير من خــال قصة عن 
أزمة تتعرض لها أسرة صغيرة 
شــخصية  خبايا  فتكشــف 
وتلقي الضوء على مشــكات 
تونــس ما بعــد ثــورة 2011، 
اخلميس  يــوم  الفيلم  وافتتح 
املاضي عروض األفام املشاركة 
في مســابقة آفاق الســينما 
احلادية  الــدورة  ضمن  العربية 
القاهرة  مهرجان  من  واألربعني 
التــي  الدولــي  الســينمائي 

انطلقت يوم األربعاء املاضي .
وتدور أحداث الفيلم بعد بضعة 

أشــهر من الثورة التونســية 
عندما يذهــب أب يدعى فارس 
وأم تدعى مرمي وابنهما عزيز في 
عطلة بجنوب تونس لكن االبن 
يصــاب بطلق ناري عشــوائي 
في أثناء هجــوم إرهابي، ويجد 
الزوجان نفسيهما أمام مأساة 
حينما يعلمان أن عزيز في حالة 
خطيــرة ويحتــاج لنقل كبد 
إلنقاذ  وبإجراء فحــوص طبية 
حياة الطفل يكتشــف فارس 
أن عزيــز ليس ابنه في حقيقة 
األمر لكن هذه احلقيقة ال تثني 
فارس عــن االعتنــاء بالطفل 
ومواصلــة الســعي احملمــوم 
إلنقاذ حياته برغم الشرخ الذي 
أصاب عاقته بزوجته، وفي حني 

تســعى األم إلى التواصل 
األب  مــع  مــن جديد 
للطفل  البيولوجــي 
بالكبد،  له  يتبرع  حتى 
مــع  فــارس  يتــورط 
عصابة لسرقة األعضاء 
في  الفوضى  تســتغل 

لاعتداء  اجملــاورة  ليبيــا 
على األطفال األفارقة وسرقة 

سياق  وفي  وبيعها،  أعضائهم 
مســاعي الزوجني إلنقاذ حياة 
عزيــز، يتنقــل الفيلــم بــني 
املســارين الشــخصي والعام 
فيطرح تساؤالت عن التسامح 
مشــكات  ويعــرض  واحلــب 
األعضــاء  الفســاد وســرقة 

واإلرهاب.

فضيحة جنسية تنحي األمير أندرو
 عن واجباته العامة 

فيلم "بيك نعيش" يناقش قضايا التسامح 
والتغيير في تونس ما بعد الثورة

الصباح الجديد - وكاالت:
فــي حادثة غريبة أثــارت اجلدل 
بشــكل كبير في املغرب، أقدم 
طفل مغربــي ال يتجاوز عمره 
الـ10 ســنوات علــى اقتحام 
مصــرف في مراكــش للقيام 
بســرقة مبلغ مالي لســبب 

غريب جــداً وهو إقتنــاء هاتف نقال، 
صحيفة "املساء" املغربية اشارت الى 
ان الطفل كان برفقة بعض القاصرين 
اآلخرين وقام بإقتحام املصرف واستغل 
وضعية "الشباك األوتوماتيكي" الذي 
لم يكــن مغلقاً بإحــكام ودخل الى 
املصرف وقام بســرقة صك مببلغ 350 

ألف درهم مغربي.
الصحيفة اشــارت الى ان السلطات 
األمنية متكنت من القاء القبض على 
كانوا  الذين  القاصرين  وبقية  السارق 
املصلحة  إلى  اقتيادهــم  ومت  برفقته 
مبراكش  القضائية  للشرطة  الوالئية 

للتحقيق معهم.

الصباح الجديد - وكاالت:
الدولي  دبــي  كشــف معرض 
للســيارات 2019 الســتار عن 
قيادتها  ميكــن  ســيارة  أصغر 
على الطرقات في العالم، وهي 
التي تعمل  ترايدنت  بيل  سيارة 
ملتحف  والتابعــة  بالكهربــاء 

ريبليز صدق أو ال تصدق!.
ومن املقرر أن يتم عرض السيارة 
التي دخلت موســوعة غينيس 
كأصغر سيارة إنتاج جتاري عاملياً 
على نحــو دائم خال املوســم 

الرابــع والعشــرين للقريــة العاملية 
وذلك فــي متحف ريبليز صــدق أو ال 
تصدق! الذي سيفتح أبوابه للجمهور 
هذا األســبوع، ومت تنظيم مســابقة 
خاصة للمشــاركني في املعرض حيث 
متكــن الفائزون في إطارهــا من قيادة 
أصغر ســيارة في العالم على مســار 
الرواد بفرصة  مخصص. كما استمتع 

قيادة السيارة في جولة خال املعرض.
ومت تصميم ســيارة بيل ترايدنت خال 
عامــي 1965 و 1966، وهي واحدة من 
بــني أصغر ســيارتني رســميتني في 

بيل  العالم، وكاهما من صنع شركة 
الهندسية ويبلغ وزن السيارة املصنعة 
في بريطانيا 80 كيلوجراما فقط وتبلغ 
سرعتها القصوى 40 كم في الساعة 
بفضل محركها الكهربائي ذي األربعة 
أحصنة ويعد الطراز املصمم خصيصاً 
ملتحــف ريبليــز صــدق أو ال تصدق! 
"امنوذجاً رياضياً" مع سرعتني أماميتني 
وترس عكســي واحد وتتسع لشخص 
بطول 6.6 بوصة، وسيتم عرض سيارة 
بيل ترايدنت في متحف ريبليز صدق أو 

ال تصدق! في القرية العاملية.

طفل بعمر 10 سنوات يسرق
 مصرفًا لسبب غريب جدًا

بيل ترايدنت أصغر سيارة في العالم 
بمعرض دبي للسيارات 2019
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