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بغداد - وعد الشمري:
أكد نواب، أمس األحد، أن الدستور 
يفرض تشــكيل حكومــة جديدة 
خــال 45 يوماً من نفاذ اســتقالة 
رئيس مجلــس الوزراء عــادل عبد 
أن تتفق  إلى أهمية  املهدي، الفتني 
الكتل على مرشح مستقل بعيداً 
عن التأثيرات السياسية على الرغم 
من وجود اجتماعــات تعقد حالياً 
في الغرف املظلمة،    مشيرين إلى 
يستمر  ســوف  النواب  مجلس  أن 
في ســن التشــريعات اإلصاحية 

السيما املعنية باالنتخابات.
في  العقابي  النائب حســني  وقال 
حديــث إلى "الصبــاح اجلديد"، إن 
"نفاذ اســتقالة رئيس الوزراء عادل 
عبد املهــدي من منصبه تكون من 
تاريخ التصويت عليها في مجلس 
النواب، وال ميكــن االعتداد بها قبل 

ذلك".
"احلكومة  أن  العقابــي،  وأضــاف 
وبعد التصويت على اســتقالتها، 
اليومية  املهام  لتصريف  ستتحول 
مثــل اخلدمــات واألمــور األمنية، 
وال ميكــن لهــا إجراء تعاقــدات أو 
املصادقة على أي تعيينات في دوائر 

الدولة".
املقبلة  "املرحلــة  أن  إلــى  ولفت، 

ستكون محكومة مبوجب الدستور 
الذي يحدد آليات تشكيل احلكومة 
اجلديدة، وكذلك املطالب الشعبية 
الداعية إلى اإلصاح والقضاء على 

احملاصصة".
وشــدد العقابي، علــى أن "اآلماد 
الدســتورية امللزمة لنا ســقفها 
األعلى هو 45 يوماً، تقسم على 15 
يوم يكلف فيهــا رئيس اجلمهورية 
األكثر  النيابيــة  الكتلة  مرشــح 
يوماً  و30  احلكومة،  لتشكيل  عدداً 
أمام املرشح لتقدمي طاقمه الوزاري 
والبرنامــج إلــى مجلــس النواب 

بهدف التصويت عليهما".
ال  العراقي  "الواقــع  أن  ويواصــل، 
التأخير وهناك  املزيد مــن  يتحمل 
احلالية  نقمة كبيرة على احلكومة 
ال ميكن معها أن تتخطى الدستور 
فــي ممارســة مهامهــا بتصريف 

األعمال اليومية".
ومضى العقابي، إلى أن "الرســالة 
االيجابيــة األولــى التــي ميكن أن 
نوصلها إلى الشــارع العراقي بأننا 
نذهب إلى تشــكيل حكومة وفق 
معاييــر مهنية صحيحــة وبروح 
اآلليات  عن  ونبتعد  املسؤولية،  من 

السابقة املتعلقة باحملاصصة".
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نّواب: اختيار رئيس جديد للحكومة ليس سهاًل
مع اجتماعات تعقد حاليًا في الغرف المظلمة

مجلس النواب "ارشيف"

الصباح الجديد - متابعة:
رّحبــت باريس ولنــدن وبرلني 
مســاء امس األول الســبت، 
بانضمــام ســت دول أوروبية 
جديدة إلى آلية دعم التبادالت 
التجارية مع إيــران، واملعروفة 
باســم "إنســتكس" التــي 
 2019 عــام  مطلع  أنشــئت 
لالتفــاف علــى العقوبــات 
األميركية بتجنب اســتعمال 

الدوالر.
وجاء في بيان مشــترك للدول 
الثــاث أن "فرنســا وأملانيــا 
واململكــة املتحــدة بصفتها 
ســة ومســاهمة فــي  مؤسِّ
إنستكس )آلية دعم التبادالت 
بحــرارة  ترّحــب  التجاريــة( 
بلجيــكا  حكومــات  بقــرار 
والدمنــارك وفنلنــدا والنرويج 
االنضمام  والســويد  وهولندا 
دول  إنســتكس بصفــة  إلى 
مســاهمة"، وفقــاً لوكالــة 

"فرانس برس".

الثاث أن موجة  الدول  وأكدت 
االنضمام إلــى آلية املقايضة 
إنســتكس  "تعزز  التجاريــة 
جهود  علــى  دليا  وتشــكل 
األوروبيــني لتســهيل التبادل 
التجاري املشــروع بــني أوروبا 

على  الضوء  وتســّلط  وإيران، 
متّســكنا املســتمر" باالتفاق 
النووي املبرم مع إيران في عام 

.2015
وأّكدت أن علــى "إيران العودة 
تعّهداتها"  بكل  لالتزام  فورا 

النــووي، وبخاصة  االتفاق  في 
اليورانيوم  تخصيــب  توقيف 

بنسب محظورة.
ومن جانبه، قال مســاعد وزير 
السياسية  للشؤون  اخلارجية 
"ســيد عبــاس عراقجي" إن 

باده تأمــل أن "يؤدي انضمام 
هذه الدول الســت إلى إضفاء 
إنستكس،  على  جديدة  طاقة 
تفعيل هذه  ومبا يســهم في 

اآللية".
لوكالــة  وأضــاف عراقجــي 
األنباء اإليرانية "إرنا"، أن "عزم 
الــدول األوروبية في  وجديــة 
اعتبار إنســتكس آلية جتارية 
للتعامــل مع إيــران واحلفاظ 
االقتصادية  عاقاتهــا  علــى 
معها، أمر جيــد لكن فاعلية 
هذه اآللية بحد ذاتها، موضوع 

ينبغي البحث بشأنه".
وتابع أن "الدول األوروبية طاملا 
لم تشرع في التعامل التجاري 
ايران ال ميكــن عقد األمل  مع 
على تفعيل إنستكس، ولكننا 
نأمــل بأن يســهم انضمام 6 
إنســتكس في منح  إلى  دول 
طاقة جديــدة إلى هذه اآللية 
املالية، وأن يؤدي إلى تفعيلها".
وبنّي عراقجــي أنه وفي ظروف 

إنستكس  فإن  الراهنة،  احلظر 
ميكنهــا حاليــا تغطية 20% 
مــن العاقــات االقتصاديــة 
اإليرانية، وفــي املراحل األخرى 
ميكن توســيع هذه النســبة، 
مشــيرا إلى أن تخلــي الدول 
عن التعامل بالدوالر األميركي 
واستخدام عماتها احمللية في 
التجارية هي خطوة  التبادالت 
للتعامات  بالنســبة  مهمة 

االقتصادية مع إيران.
ويفترض أن تعمل "إنستكس" 
ومقرها باريس كغرفة مقاصة 
تتيح إليران مواصلة بيع النفط 
مقابل استيراد منتجات أخرى 
أو خدمات ضرورية القتصادها. 
لكن اآللية لــم جترِ أي عملية 

حتى اآلن.
وكانت واشنطن قد انسحبت 
أحاديا في عام 2018 من االتفاق 
النووي املبرم بني طهران والدول 
الكبرى، وأعادت فرض عقوبات 

قاسية على اقتصاد إيران.

غايتها االلتفاف على العقوبات األميركية وتجاوز التعامل بالدوالر

6 دول أوروبية تنضم الى "إنستكس" للتبادل التجاري مع إيران

السليمانية - عباس كاريزي:
واالعتداءات  الهجمات  اجبرت 
داعــش  لعناصــر  املتكــررة 
 100 االرهابية سكان اكثر من 
قرية مــن الكــرد والعرب في 
النزوح  ديالــى على  محافظة 

وترك مسقط رأسهم.
وقيــادات  واكــد مســؤولون 
امنيــة فــي قضــاء خانقني 
وتيرة  ازديــاد  گرمیــان،  وادارة 
ونوعيــة الهجمات التي تقوم 

عقب  داعش  من  مجاميع  بها 
البيشمركة  قوات  انســحاب 
في  العراقية  القــوات  ومتركز 

تلك املناطق.
واضافوا في تصريحات للصباح 
الهجمات  استمرار  ان  اجلديد، 
القرى  على ســكان  االرهابية 
والثكنات  السكنية  واملناطق 
العســكرية ونقاط التفتيش 
لقضاء  التابعــة  القــرى  في 
خانقني وناحية جلوالء وكوجلو 

التي  ديالى،  وبلكانة مبحافظة 
ادت الى استشــهاد العشرات 
من سكان تلك القرى والقوات 
االمنيــة،  اســهم بتهجيــر 
االف املواطنــني، الذيــن تركوا 
الزراعيــة خوفا من  اراضيهم 
ان تطالهــم هجمات اجملاميع 

االرهابية املتكررة.
واشــاروا الى انه وبعد احداث 
16 اكتوبر عام 2017 وانسحاب 
قوات البيشمركة من املناطق 

اجليش  وعودة  عليهــا  املتنازع 
العراقي اليها، خلف ذلك فراغا 
البيشــمركة  قوات  بني  امنياً 
متكنت  العراقي  اجليش  وقوات 
عناصر داعش من اســتغاله 
إلعــادة تنظيــم صفوفهــم 
والبدء بتنفيذ هجمات ارهابية 
ضــد ابناء القــرى والقصبات 
من  واســعة  مســاحات  في 

محافظة ديالى. 
تفاصيل أوسع ص2

بغداد ـ الصباح الجديد: 
القضائيــة  الهيئــة  أصــدرت 
التحقيقية املشكلة للنظر بقضايا 
أحداث التظاهرات في محافظة ذي 
قار، يوم امس األحــد، مذكرة قبض 
ومنع ســفر بحــق الفريــق جميل 
محكمة  قضــت  فيما  الشــمري، 
جنايــات واســط باإلعــدام علــى 
ضابط وســجن آخر في قضية قتل 

متظاهرين.

وقال مجلس القضاء االعلى في بيان 
تلقت الصباح اجلديد نســخة منه، 
إن "الهيئة التحقيقية في رئاســة 
محكمة اســتئناف ذي قار، أصدرت 
مذكــرة قبــض ومنع ســفر بحق 
الشــمري عن جرمية  الفريق جميل 
إصــدار األوامر التي تســببت بقتل 

متظاهرين في احملافظة". 
وفــي واســط، قضــت محكمــة 
اجلنايات امس االحــد باإلعدام على 

ضابط وســجن آخر في قضية قتل 
متظاهرين.

وقال السياســي جاسم احللفي في 
تغريــدة له على تويتــر: ان احملكمة 
"حكمت باإلعــدام على الرائد طارق 
مالك كاظم الضابط في قوة سوات 
في الكــوت، على وفق املادة ٤٠٦ من 
قانون العقوبات، وبالسجن ٧ سنوات 
على املقــدم عمر رعد آمــر القوة، 
وفق املــادة ٣٤٠ من قانون العقوبات، 

وذلــك في قضية قتــل املتظاهرين 
اخلفاجي وحسني  مؤمل  الشهيدين 

الكناني".
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد 
املهدي، كلف الفريق جميل الشمري 
برئاســة خلية األزمة فــي ذي قار، 
قبل ان يســحب يده، عقب احداث 
عنف وقتــل وقعت في احملافظة راح 

ضحيتها العشرات من املتظاهرين.
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هجمات داعش تجبر سكان 100 قرية
على النزوح في َكرميان وخانقين

مذكرة قبض على الفريق جميل الشمري
واالعدام لرائد وسجن مقدم في قتل متظاهرين

الغضبان: أوبك+ تعتزم دراسة زيادة 
6تخفيضات اإلنتاج إلى 1.6 مليون برميل يوميًا مناوشات بين مؤيدي االنتخابات ورافضيها 

4خالل مسيرة ضد »التدخل الخارجي« في الجزائر

بغداد - الصباح الجديد:
قال رئيس مجلس النواب العراقي 
إن  األحد،  أمس  احللبوسي،  محمد 
اجمللس يتجه الــى مخاطبة رئيس 
وزراء  رئيس  لتســمية  اجلمهورية 
جديد حسب املادة 76 من الدستور.
احللبوســي، خال جلسة  وأضاف 
يجب  أنه  االســتثنائية،  اجمللــس 
ترشــيح  اجلمهورية  رئيــس  على 
15 يوماً؛  رئيس وزراء جديد خــال 
وفقاً للمادة 76 من الدستور، وفقاً 

لوكالة األنباء العراقية "واع".

وقرر مجلس النواب، في وقت سابق 
مــن أمس األحد، قبول اســتقالة 
رئيــس مجلس الــوزراء عادل عبد 

املهدي.
ونص املــادة الـ 76 من الدســتور 
العراقي اخلاصة بتشكيل احلكومة 
على 5 إجــراءات أبرزهــا: تكليف 
رئيس اجلمهورية، مرشــح الكتلة 
بتشــكيل  األكثر عدداً  النيابيــة 
مجلس الــوزراء، خال 15 يوماً من 

تاريخ انتخاب رئيس اجلمهورية.
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بغداد - الصباح الجديد:
النهــج الوطني  اعتبــرت كتلة 
مجزرة  االحــد،  أمس  النيابيــة، 
الناصرية وصمة عار في ســجل 
لن  احلالي  السياســي  النظــام 
محاكمــة  اال  عارهــا  يدحــض 

مرتكبيها.
طعمة،  عمار  الكتلة  رئيس  وقال 
في مؤمتر صحفي عقده في مبنى 
يوم  الناصرية  ان" مجزرة  البرملان: 
عار  وصمة   2019/11/28 اخلميس 
في ســجل النظام السياســي 

اال  يدحــض عارهــا  لن  احلالــي 
محاكمة كل من اشــترك بتلك 
اجلرمية البشــعة سواء من اصدر 
االوامــر ومن نفــذ تفاصيل تلك 

اجلرمية".
واضــاف: ان "مــن اكبــر اخطاء 
ألصحاب  مواجهتهــم  احلــكام 
والوطنيــة  العادلــة  القضايــا 
بالقمــع فتقود تلك املمارســات 
الظاملة الى نهاية احلاكم وانتصار 

املنتفض الغيور".
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بغداد - الصباح الجديد:
أعلن نواب االقليــات في مجلس 
عــن  االحــد،  أمــس  النــواب، 
تضامنهــم مــع اهالي وســط 
وجنوب العراق، وطالبوا بإحالة من 
سفك الدم العراقي الى احملاكمة.
وقالــت النائبة بيــداء خضر في 
مؤمتر صحفي مشــترك مع نواب 
األقليات: "نحن نواب االقليات من 
في  واالديان  القوميــات  مختلف 
البرملان العراقــي، نعلن تضامننا 

مع اهالي وســط وجنوب العراق، 
ملــا حصل من مجــزرة كبيرة في 
ذي قار والنجــف، ونطالب بإحالة 
كل من ســفك الدم العراقي الى 

احملاكمة".
واضافت "يجب بناء وطن حر مدني 
ودميقراطي يعبر اجلميع عن افكاره 
وحريته، واميانا منا بان املواطن هي 
اساس الوطن، نعلن تضامننا مع 
اهالينا في النجف وذي قار، وكافة 

احملافظات العراقية".

مجلس النواب يقبل استقالة 
عبد المهدي وسيخاطب رئيس 

الجمهورية الختيار بديل له

النهج الوطني تدعو الى محاكمة 
مرتكبي مجزرة الناصرية وتعدها 

وصمة عار للنظام السياسي

نواب االقليات يتضامنون مع اهالي 
الوسط والجنوب ويطالبون بمحاكمة 

من سفك الدم العراقي

متابعة ـ الصباح الجديد:
فرنســيس  البابــا  انتقــد 
األمنية  احلملــة  األحد  امس 
احملتجــني  علــى  الصارمــة 
املناهضــني للحكومــة فى 
أكثر  ملقتل  أدت  والتى  العراق 
من 400 شــخص منذ بدأت 
فى بغــداد ومــدن أخرى فى 

أكتوبر.
وقال بابا الفاتيكان فى عظته 
األسبوعية امس األحد "أتابع 
العراق بقلق. وقد  املوقف فى 

مبظاهرات  ألــم  بكل  علمت 
االحتجاج فــى األيام املاضية 
التــى قوبلــت برد قــاس مما 
عشرات  ســقوط  عن  أسفر 

الضحايا".
الذى صرح  فرنســيس،  وقال 
من قبل بأنه يريد زيارة العراق 
عشــرات  أمام  املقبل،  العام 
اآلالف فــى ســاحة القديس 
أجل  من  يصلــى  إنه  بطرس 
القتلى واملصابني ويبتهل إلى 
اهلل أن يحل السام فى الباد.

البابا يدين الحملة "القاسية" 
على المحتجين فى العراق

الدستور يفرض تشكيل الجديدة خالل 45 يومًا فقط

بغداد - الصباح الجديد:
الســاعدي،  النائب صبــاح  دعــا 
أمس االحد، القضاء الى تشــكيل 
بـ"ثــورة  مختصــة  محكمــة 
تشــرين" حملاكمة رئيــس واعضاء 
االمنيني بكافة  والقــادة  احلكومة 
مستوياتهم ورتبهم الذين شاركوا 
بقمع التظاهرات وقتل املتظاهرين.

في مؤمتر صحافي  الساعدي  وقال 
عقده في مجلــس النواب "قبلت 
اليوم اســتقالة رئيــس احلكومة 
التــي اختتمــت عامهــا الوحيد 
مبجــازر بحق الشــعب العراقي"، 
الفتا الى أن "االســتقالة ال تعفيه 
وحكومته من املساءلة بشأن اجملازر 
املرتكبة بحق الشــعب النها بأمر 

من احلكومة".
وأضاف، أن "املادة 83 من الدســتور 
أن املسؤولية تكون بني  تنص على 
مسؤولية  وحكومته  الوزراء  رئيس 
تضامنية وهــم يتحملون جميعا 
رئيس  مناشــدا،  اجلرائم"،  ارتكاب 
"الشــعب  بأن  القضــاء  مجلس 
اجملرمني  بحــق  العدالــة  ينتظــر 

للقتلــى وســفك الــدم العراقي 
وخصوصا في ذي قار".

وطالب الساعدي، مجلس القضاء 
االعلــى بـــ "تشــكيل محكمة 
مختصــة بثورة تشــرين حملاكمة 
والقادة  واعضاءها  احلكومة  رئيس 
بكافــة مســتوياتهم  االمنيــني 
الذيــن شــاركوا بقمع  ورتبهــم 

التظاهرات وقتل املتظاهرين، ومنع 
واعضائها  احلكومة  رئيس  ســفر 
مبختلــف  االمنيــني  والقــادة 
بقتل  اســتمروا  ممن  مستوياتهم 
املتظاهرين"، داعيــا الى أن "تكون 
للشــعب  تبث  علنية  احملاكمــاة 
االعدام  احــكام  وتنفذ  العراقــي 
في ســاحات التظاهــرات بجميع 

احملافظــات، فضــا عــن مصادرة 
املنقولة  وغيــر  املنقولة  االمــوال 
اوامر  وحجزها من االن حتى صدور 

االدانة".
وكان مجلــس النــواب عقد امس 
اثر اعان عبد  جلسة اســتثنائية 
الى  استقالته  تقدمي  املهدي عزمه 

اجمللس.

نائب عن سائرون يطالب القضاء بمحاكمة رئيس الوزراء المستقيل والقادة االمنيين

تقريـر
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بغداد – عملية نوعية  
اعلــن مصــدر امنــي فــي مديريــة 
االحد   امس  العســكرية  االستخبارات 
تفكيــك خلية إرهابية تــدار من خارج 
العــراق، فيمــا القــت القبــض على 

عناصرها.
»بعملية  انــه  االمنــي  املصــدر  وذكر 
استخبارية نوعية متكنت مفارز شعبة 
الفرقة  في  العســكرية  االستخبارات 
اســتخبارات  مع  وبالتعاون  العاشــرة 
الفوج األول لواء املشــاة ٣٨ من اختراق 
وتفكيــك خلية إرهابيــة مكونة من ٤ 
ارهابيني في منطقة الزنكورة بالرمادي- 
الهاربني  االرهابيني  أحد  يترأسها  االنبار 
إلى خارج العــراق ويقــوم بإدارتها من 
هناك« ، مشــيرا الــى ان »جميع أفراد 
اخللية هم مــن املطلوبني للقضاء على 

وفق أحكام املادة ٤ إرهاب .

ديالى – استهداف عجلة ضابط 
افاد مصدر امني في شــرطة محافظة 
ديالى امس االحــد أن عجلة ضابط في 
وزارة الداخليــة مت اســتهدافها بعبوة 

الصقة في بعقوبة.
وقــال املصدر ان »عبــوه الصقة مثبتة 
بعجلــة احــد ضبــاط وزارة الداخلية 
انفجرت صباح يوم امس في ناحية بهرز 
ضمــن قضاء بعقوبــة ، ادت الى اضرار 
مادية بالعجلة فقط« ، مضيفا ان »قوة 
امنيــة طوقت مكان احلــادث، وفتحت 

حتقيقا في مالبساته«.

كركوك – قصف جوي 
اكــد مصدر أمني في مديرية شــرطة 
محافظة كركوك امس االحد أن طيران 

اجليش قصــف أوكارا لتنظيم »داعش« 
االرهابــي في قاطــع الدبــس جنوبي 

احملافظة .
وقال املصدر االمنــي إن »طيران اجليش 
متكن عصــر يوم اول امــس من قصف 
أوكار لتنظيــم داعــش االرهابــي، في 
قاطع الدبس ضمن محافظة كركوك« 
، مضيفا ان القصف ادى الى تدمير هذه 
االوكار ومــا حتتويه من اســلحة ومواد 

اخرى . 

صالح الدين – ضبط مخلفات حربية 
كشــف مصدر امني في قيادة عمليات 
ســامراء التابعة الــى محافظة صالح 
الديــن امــس االحد انه وخــالل تنفيذ 
واجب في جزيرة غربي ســامراء متكنت 
من العثــور على )١٠( عبوات ناســفة 
قمعيــة، و)2( مقذوفــات حربية عبارة 

عن هاون عيــار ١٢٠ وهاون عيار ٨١ ملم 
مــن مخلفات  عدد/٢  قاذفــة  وصاروخ 

عصابات داعش االرهابي.
واضاف املصــدر في واجب اخــر باجتاه 
بحيرة الثرثار مت العثور على لغم دبابات، 
املعتصم مت  وخالل تفتيــش منطقــة 
العثور علــى قنبرة هاون عيار )٦٠( ملم، 
وبناًء على معلومات استخبارية العثور 
على قذيفة مدفع منســاوي عيار )١٥٥( 
ملــم في منطقــة الرميــالت بناحية 

االسحاقي«. 

االنبار – ضبط عتاد 
أعلــن مصدر امني فــي وزارة الداخلية 
امس األحد، ضبط كدس عتاد في قضاء 
عنــة مبحافظة األنبــار بداخله صاروخ 

وعبوات ناسفة.
وقال املصدر االمنــي إن »مفارز مديرية 

استخبارات شرطة الطاقة/ استخبارات 
العاملة ضمن  الغربية،  شرطة كهرباء 
وكالة االســتخبارات في وزارة الداخلية 
وفي أثناء إجراء املسح امليداني في قرية 
اخلسفة بقضاء عنه، عثرت على كدس 
للعتاد« ، مضيفــا أن الكدس »بداخله 
خمس عبوات ناســفة نوع جليكانات، 
بداخلها مادة C4، وقنبرة هاون عيار ١٢٠ 

ملم، وصاروخ محلي الصنع ».

كربالء – اطالق نار 
افــاد مصدر امني في مديرية شــرطة 
محافظــة كربالء امــس االحد باصابة 
ضابط في الشــرطة باطالق نار وسط 

مركز املدينة .
وقال املصدر إن »مجهولني يســتقلون 
دراجــة نارية فتحوا النيــران على دورية 
متوقفة قرب مركز املدينة ما اسفر عن 

اصابة ضابط بجروح« ، مضيفا ان قيادة 
شرطة كربالء اعلنت عن اصابة عدد من 
القوات االمنية بهجوم »رمانتني« وسط 

كربالء.

نينوى – ضبط معمل للعبوات 
أعلــن مصدر امني فــي وزارة الداخلية 
لتصنيع  األحــد، ضبط معمــل  امس 
العبوات الناسفة، في محافظة نينوى، 
مشيرا إلى اعتقال أحد عناصر »داعش« 

بداخله.
وقال إعالم الداخلية إن »قوة من وكالة 
االســتخبارات والتحقيقــات االحتادية 
العبوات  ضبطــت معمــال لتصنيــع 
املتفجــرة، وهو تابــع لعصابات داعش 
االرهابية في محافظــة نينوى« ، الفتا 
إلــى »القاء القــوة املنفــذة للعملية، 
القبض علــى عنصر مــن داعش كان 

موجودا داخل املعمــل« ، وقد »مت اتخاذ 
قبل  من  بحقــه  القانونية  االجــراءات 
ارهاب  ومكافحة  اســتخبارات  مديرية 

نينوى«.

البصرة – خطة امنية 
اكــد مصدر امني في مديرية شــرطة 
محافظــة البصــرة امــس االحــد ان 
احملافظة شــهدت انتشارا امنيا مكثفا 
وكمــا مت اعادة فتح جســر املعلق الذي 

اغلقه احملتجون.
وقــال املصــدر ان »القــوات االمنيــة 
انتششــرت بصورة مكثفة في شوارع 
الى  الفتا  التقاطعــات«،  وقرب  البصرة 
ان »جميع الطرق ســالكة امام حركة 
املعلق  ان »اجلســر  ، مضيفا  املركبات« 
متت اعادة افتتاحه بعد قطعه من قبل 

احملتجني«.

طيران الجيش يقصف أوكارا لداعش في قاطع الدبس * تفكيك خلية ارهابية بمنطقة الزنكورة وسط الرمادي
ضبط مخلفات حربية في جزيرة غربي سامراء * ضبط معمل لتصنيع العبوات الناسفة في نينوى

الملف األمني

نّواب: اختيار رئيس جديد 
للحكومة ليس سهالً مع  

اجتماعات تعقد حالياً في الغرف 
املظلمة

من جانبه، ذكر النائب أحمد الكناني، 
أن “جميع الكتل ساندت التظاهرات 
الســلمية التي تدعو إلى تصحيح 

مسار العملية السياسية”.
وأضــاف الكناني، فــي تصريح إلى 
“الصباح اجلديد”، أن “البعض قد يرى 
أن االستقالة متأخرة لكنها تسهم 
اجلماهيري  الغضــب  امتصاص  في 

إزاء الوضع احلالي”.
وحتدث، عن “مســؤولية أخرى ملقاة 
على عاتق مجلس النواب في تنفيذ 
التشــريعات  عبر  اإلصالحية  احلزم 
املهمــة الســيما املعنيــة مبلــف 

العملية االنتخابية”.
وأورد الكناني، أن “القوى السياسية 
أمام مهمة جديــدة ال تقل خطورة 
االتفــاق على  عّمــا مضى، وهــي 
تشــكيل حكومة جديدة على وفق 

السياقات الدستورية”.
وأكد، أن “عملية اختيار رئيس جديد 
للحكومة ليســت سهلة، السيما 
مع وجود اجتماعات تعقد حالياً في 
الغــرف املظلمة مــن بعض الكتل 

لتقدمي البديل”.
ويرى الكنانــي، أن “احلل هو باختيار 
شــخصية مســتقلة بعيــداً عن 
نتطلع  ونحن  السياسية،  التأثيرات 
إلــى أن يطــال التغيير الرئاســات 

الثالث جميعها”.
إلــى ذلــك، ذكــر النائــب منصور 
البعيجي، أن “حتديد الكتلة النيابية 
األكثر عــدداً يعّد العائق األهم أمام 
تشــكيل احلكومة املقبلة في ظل 

التحديات احلالية”.
نصــح البعيجــي في تعليــق إلى 
“الصبــاح اجلديد”، بـــ “االبتعاد عن 
موضــوع الكتلة األكثر عــدداً، وان 
تتفق الكتل على مرشــح مستقل 
مــع منحــه صالحيــة كاملة في 
تشــكيل حكومتــه بعيــداً عــن 

الضغوطات”.
وبني، أن “الشــارع العراقي يغلي وال 
يتحمل املزيد مــن التأخير ويطمح 
إلى تشــكيل حكومة جديدة على 
وجــه الســرعة لتحقيــق اجنازات 

ملموسة”.
وأكمل البعيجي بالقول، إن “مجلس 
النواب وفي حال عدم اجناز تشــكيل 
احلكومــة خالل اآلماد الدســتورية 
عليــه أن يتخذ قراراً بحل نفســه 
مبكرة  انتخابــات  إلــى  والدعــوة 

بوصفها أخر احللول املتاحة”.
يشــار إلى أن رئيس مجلس الوزراء 
عــادل عبد املهــدي كان قــد قدم 
استقالته يوم اجلمعة املاضية وذلك 
بعد شــهرين من تظاهرات شعبية 
عارمة اجتاحــت عدد من احملافظات 
أســفرت عن وقوع عــدد كبير من 

الضحايا بني قتيل وجريح.
 

مجلس النواب يقبل استقالة 
عبد املهدي وسيخاطب رئيس 

اجلمهورية الختيار بديل له
وبحسب املادة: “يتولى رئيس مجلس 
الــوزراء املكلــف، تســمية أعضاء 
وزارته، خالل مــدٍة أقصاها 30 يوماً 
من تاريخ التكليــف، ويكلف رئيس 
اجلمهورية، مرشــحاً جديداً لرئاسة 
مجلس الــوزراء، خالل 15 يوماً، عند 
إخفاق رئيس مجلس الوزراء املكلف 
في تشــكيل الــوزارة، خــالل املدة 
املنصوص عليها في البند “ثانياً” من 

هذه املادة.

النهج الوطني تدعو الى محاكمة 
مرتكبي مجزرة الناصرية وتعدها 

وصمة عار للنظام السياسي
مشــيرا الى انه “نذكــر اجلميع ان 
هــؤالء الشــباب املنتفضــني هم 
الثروة احلقيقية للبالد وضمان اكيد 
الزدهار البالد وحفظ هويته الوطنية 
وقد جنحــوا فعليــاً بتوحيد جميع 
فئات الشــعب حتت عنــوان الوطن 
احلر املســتقل الســيد فال يفرطوا 

بهــذه الثــروة الهائلــة، واإلصغاء 
واجب  ملطالبهم  واالســتماع  لهم 
في  التراخي  اليقبل  وأخالقي  وطني 

امتثاله”.
قتلة  بـ”تقــدمي  طعمــة  وطالــب 
مجــزرة  ومرتكبــي  املتظاهريــن 
 28/11/2019 اخلميس  يوم  الناصرية 
ومــا تالها الــى احملاكمــة الفورية 
العادلــة وعــدم التهــاون مع تلك 
التي عميت وصّمت  امليتة  الضمائر 
عن استماع ورؤية الفجيعة وآالمها 

العميقة.
بشــمول شــهداء  نطالب   “ وتابع 
وأحداث  الناصرية  مجــزرة  وجرحى 
وبقية  االشــرف  النجف  محافظة 
احملافظــات باحلقــوق واالمتيــازات 
جميعهــا مبــا فيهــا املعنوية وفق 

القوانني النافذة”.
املتظاهرين  ان “مطالــب  واوضــح، 
الواضحة ال حتتاج الى تأويل او تفسير 
والتتحمل التسويف واملماطلة وهي 
اقالة احلكومة وقــد حتققت بدماء 

الــى تهيئة  طاهرة بريئــة، إضافة 
بيئــة انتخابية ســليمة ومنصفة 
من قانون عادل يســمح للشــعب 
بالتعبير من خاللــه عن ارادته احلرة 
او  سياســية  إرادات  توســط  دون 
اجندات خارجية وتشكيل مفوضية 
انتخابات مســتقلة حقــاً ومهنية 
حياديــة يتبعهــا اجــراء انتخابات 
مبكرة وهــذه مبجموعها متثل احلد 
األدنــى من متطلبــات ومقتضيات 

االصالح السياسي احلقيقي”.
وبني طعمة، انه “على جميع القوى 
السياســية ان تقتنع بضرورة وجود 
موقعيتها  وتدرك  الشعبية  الرقابة 
النظــام  فــي  أساســي  كركــن 
إيجابياً  الدميقراطي وتتعايش معها 
وتلتزم بتوفير كل متطلبات التعبير 
الشــاهد  ولتكون  عنها  واالفصاح 
األمني على تقومي وتصحيح املســار 

السياسي”.
صفقات  كل  “إلغــاء  على  وشــدد 
تعيني الدرجات اخلاصة التي حصلت 

املتظاهرين  مطالــب  مــن  بالضد 
بإنهــاء احملاصصة مــن تاريخ بداية 
التظاهــرات في االول من تشــرين 

االول ٢٠١٩ “.

مذكرة قبض على الفريق جميل 
الشمري واالعدام لرائد وسجن 

مقدم في قتل متظاهرين
وترأس الشــمري خليــة االزمة في 
الناصريــة ليــوم واحد فــي نهاية 
االســبوع املاضي حيــث قتل اكثر 
225 اخرين  32 شــخصا وجرح  من 
في مواجهــات نفذتهــا قواته مع 
محتجني في شوارع الناصرية كبرى 

مدن ذي قار.
وولــدت تلــك االحــداث حالة من 
الســخط الشــعبي فــي املدينة 
انتهت تدريجيا الى انســحاب قوات 
الناصرية  مناطق  معظم  من  االمن 
العراقيــة  العشــائر  وســيطرة 
علــى جزء كبيــر من ملــف االمن 

والسيطرات اخلارجية.
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السليمانية - عباس كاريزي:
 

واالعتــداءات  الهجمــات  اجبــرت 
املتكــررة لعناصر داعــش االرهابية 
ســكان اكثر من 100 قرية من الكرد 
والعــرب في محافظــة ديالى على 

النزوح وترك مسقط رأسهم.
واكــد مســؤولون وقيــادات امنية 
في قضــاء خانقــني وادارة گرمیان، 
ازدياد وتيرة ونوعيــة الهجمات التي 
تقوم بهــا مجاميع من داعش عقب 
انســحاب قوات البيشمركة ومتركز 

القوات العراقية في تلك املناطق.
للصباح  تصريحــات  فــي  واضافوا 
الهجمــات  اســتمرار  ان  اجلديــد، 
االرهابية على سكان القرى واملناطق 
العســكرية  والثكنات  الســكنية 
ونقاط التفتيــش في القرى التابعة 
لقضــاء خانقــني وناحيــة جلوالء 
وكوجلو وبلكانة مبحافظة ديالى، التي 
ادت الى استشــهاد العشــرات من 
ســكان تلك القرى والقوات االمنية،  
اسهم بتهجير االف املواطنني، الذين 
تركوا اراضيهم الزراعية خوفا من ان 
تطالهم هجمــات اجملاميع االرهابية 

املتكررة.
 16 وبعــد احداث  انه  الى  واشــاروا 
قوات  وانســحاب   2017 عام  اكتوبر 
املتنازع  املناطــق  البيشــمركة من 
عليها وعــودة اجليش العراقي اليها، 
بني قوات  امنيــاً  خلف ذلــك فراغا 
البيشــمركة وقوات اجليش العراقي 
استغالله  من  داعش  عناصر  متكنت 
والبدء  صفوفهــم  تنظيــم  إلعادة 
ابناء  ارهابيــة ضد  بتنفيذ هجمات 
مســاحات  في  والقصبات  القــرى 

واسعة من محافظة ديالى. 
بــدوره قال العميد دلير شــكر قائد 
اللواء الثالث في قوات البيشمركة، 
للصبــاح اجلديــد »اننا منــذ بداية 
الهجمــات التــي يشــنها تنظيم 

داعــش شــكلنا جلنــة مركزية مع 
العراقيــة للعمل معا على  القوات 
ضمان االمــن واالســتقرار في تلك 
حتقيق  علــى  والعمــل  املناطــق«، 
عسكرية  بعمليات  والقيام  التعاون 
خمس  تشكيل  بضمنها  مشتركة، 
جلــان مشــتركة، اال ان وزارة الدفاع 
العراقيــة لــم تتجاوب مــع جهود 
التنســيق والتعاون الذي كنا نعمل 

على حتقيقه.  
واضاف، ان استمرار وزيادة حدة وتيرة 

تلك الهجمات ادى الى اخالء اكثر من 
100 قرية في خانقني وادارة گرميان، 
توجــه اغلب ســكانها الى مناطق 
امنة في اقليم كردستان، واوضح ان 
اخرها كان اخــالء قريتي جميل بگ 
وشفيق التابعتني لقضاء خانقني.   

واشــار شــكر الى، ان حركة النزوح 
والقصبات  القــرى  لم تقتصر على 
الكرديــة فقــط وامنا نزح ســكان 
والقصبات  القــرى  من  العشــرات 
العربية ايضاً بعد ان طالت هجمات 

داعش قراهم.
وبني ، ان عناصر داعش يتحركون االن 
في حوض قضاء الدوز التابع حملافظة 
وخانقني  وحمريــن  الديــن  صــالح 
وقوري  بلكة  وقــرى  ديالى  مبحافظة 
جاي واومربل وبلكانة وزنانة وشــيخ 

باوة في ادارة گرميان. 
وقــال، »ان عناصر داعــش يتحينون 
الفرص الحتــالل العديد من املناطق 
الفراغ  مســتغلني  ديالى  مبحافظة 
االمني الذي خلفه انســحاب قوات 

البيشمركة من تلك املناطق«.
اضاف نحن نسعى للعمل والتنسيق 
مــع احلكومــة االحتاديــة للحفاظ 
علــى االمن واالســتقرار فــي تلك 
املناطق واعــادة النازحني واملهجرين 
اليها، واردف، »البــد في النهاية من 
التوصل الى رفع مســتوى التنسيق 
والتعاون مع وزارة الدفاع لعودة قوات 
البيشمركة الذي سيضمن استباب 

االمن في تلك املناطق.
ويشن عناصر داعش في تلك املناطق، 

انطالق  نقطة  منهــا  يتخذون  التي 
هجمات على القرى ونصب الكمائن، 
تنفيــذ عمليات خطف  إلى  إضافة 
واغتيــال ملنتســبني فــي االجهزة 
االمنية من ابناء تلك املناطق وغيرها 

من املمارسات اإلرهابية. 
بدوره عزا محمد مال حسن قائممقام 
قضــاء خانقني ســبب زيــادة حدة 
هجمات وحتركات ارهابيي داعش في 
هذه املنطقة، الى املساحة اجلغرافية 
داعش،  بها  يتحرك  التي  الواســعة 

ووجــود الكثير من الوديــان واألنهار 
فيها، التــي حولهــا إرهابيو داعش 
إلــى مالجــئ واوكار لالختباء فيها، 
إضافة إلى ضعف معلومات القوات 
األمنية، وعدم وجود تنسيق بني قوات 
الذي  العراقية  والقوات  البيشمركة 

أدى إلى خلق فراغ أمني كبير.  
واوضــح حســن، ان تلك االســباب 
ادت الــى مقتــل وجرح العشــرات 
ونــزوح االف املواطنــني مــن ابنــاء 
تلــك القــرى والقصبــات، مطالبا 
احلكومــة االحتاديــة التنســيق مع 
االقليم لضمان عودة قوات  حكومة 
البيشمركة حلفظ االمن واالستقرار 

بالتنسيق مع اجليش العراقي.
وكان رئيس حكومة اقليم كردستان 
مســرور بارزانــي قد دعا الســبت 
اجملتمع الدولي الى مســاعدة العراق 
وكردســتان في جهــود ردع االرهاب 

ومنع بروزه من جديد.
واضاف تعقيباً علــى هجوم ارهابي 
شــنه عناصر من داعش على ناحية 
كوجلو في ادارة كرميان مساء السبت 
وادى الى سقوط ثالثة شهداء وجرح 
اربعــة اخرين من قوات االســايش، 
استشهاد  نبأ  تلقينا  األسى،  »ببالغ 
اثنني  ومنتســبني  اآلســايش  مدير 
وإصابة عدد آخر بجــروح في ناحية 
كوجلــو التابعة لقضــاء كفري بعد 
الذي شنه تنظيم  اإلرهابي  الهجوم 
داعش على الناحية، وإذ نتوجه بأحر 
الشهداء،  لذوي  واملواســاة  التعازي 
فإننا نتمنى من الباري عّز وجل أن ميّن 

على املصابني بالشفاء العاجل«.
واضــاف بارزاني »نؤكــد أن الهجوم 
الذي شــنه إرهابيو داعش يُظهر من 
دون أدنى شــك بان هذا التنظيم لم 
يندحر بعد، ولطاملا حذرنا من خطره، 
لذا يتعــني على اجملتمــع الدولي أن 
يساعد العراق وإقليم كردستان في 
ردع اإلرهــاب والقضاء على العوامل 

املؤدية النتعاشه مرة أخرى«.

هجمات داعش تجبر سكان 100 قرية على النزوح في َكرميان وخانقين
أكد مسؤولون أنه يحضر لهجمات نوعية واحتالل أراٍض بعد تنظيم صفوفه

خانقني

ان استمرار الهجمات 
االرهابية على سكان 
القرى والمناطق السكنية 
والثكنات العسكرية ونقاط 
التفتيش في القرى التابعة 
لقضاء خانقين وناحية 
جلوالء وكولجو وبلكانة 
بمحافظة ديالى، التي ادت 
الى استشهاد العشرات من 
سكان تلك القرى والقوات 
االمنية،  اسهم بتهجير 
االف المواطنين، الذين 
تركوا اراضيهم الزراعية 
خوفا من ان تطالهم 
هجمات المجاميع االرهابية 
المتكررة

بغداد - الصباح الجديد:
كشــف رئيس كتلــة بيــارق اخلير 
البرملانية، محمد اخلالدي، في تصريح 
صحفي عن فتح باب الشكوى أمام 
ذوي الضحايا املتظاهرين الذين قتلوا 
وأصيبوا، خالل الشــهرين املاضيني، 

حملاكمة رئيس احلكومة املستقيل.
وأوضح اخلالــدي، أن محاكمة رئيس 
احلكومة، عادل عبد املهدي، ســتتم 
من خالل املشــتكني عليــه من ذوي 
الضحايا، واملصابــني، املتظاهرين، إذ 
أن مجلس القضاء فتح أمامهم باب 

الشكوى.
وأضاف اخلالدي:" أن مجلس القضاء 
العراقــي، يعمل علــى جمع تواقيع 
شــكاوى، من املواطنــني املتضررين، 
ومن بعد ذلك سيتم محاكمة رئيس 

احلكومة املستقيل، عبد املهدي."
ودعــا مجلــس القضــاء األعلــى 
العراقي، في بيان أول أمس الســبت، 
30 نوفمبر/تشرين الثاني، املصابني أو 
ذويهم، وذوي القتلى، من املتظاهرين 

لتسجيل إفاداتهم.
وحســب البيــان، يدعــو مجلــس 

املصابني،  العراقي،  األعلــى  القضاء 
وذوي القتلــى، إلى مراجعة الهيئات 
التحقيقية فــي محافظتي ذي قار، 
والنجف األشرف، لتسجيل إفاداتهم 
بخصــوص اجلرائــم التــي ارتكبت 

بحقهم خالل التظاهرات.
وأفــاد مصدر من املفوضيــة العليا 
حلقوق اإلنسان العراقية، في تصريح 
1 كانــون األول/ له أمــس األحــد، 
ديســمبر، بارتفــاع حصيلــة قمع 
البالد،  التظاهرات في وسط وجنوب 
إلــى أكثر من 400 قتيــل، و19 ألف 

جريح.
وحسب املصدر الذي حتفظ الكشف 
عن اســمه، أن اإلحصائية الشاملة 
منــذ بــدء التظاهرات فــي العراق، 
مطلع أكتوبر/ تشــرين األول املاضي، 
وحتى يوم أمس 30 نوفمبر/تشــرين 

الثاني، بلغت 432 قتيال.
املصابني  أمــا عدد  املصدر:"  وأضاف 
املذكورة،  الزمنيــة  الفتــرة  خــالل 
19136 مصابا، من  ارتفع إلــى  فقد 

املتظاهرين، والقوات األمنية."
وذوي  املواطنــني  من  اآلالف  وشــيع 

قار،  ذي  فــي محافظتــي  الضحايا 
والنجف، جنوب ووسط العراق، خالل 
من  العشــرات  املاضيني،  اليومــني 
إثر  الذين قتلوا  ضحايا املتظاهريــن 
الرصاص احلــي حتى وقت متأخر من 

ليلة أمس.
االعتصام السيما  وشهدت ساحات 
ســاحة احلبوبــي وســط مدينــة 
الناصريــة، مركز ذي قــار، وعدد من 
األقضيــة فــي احملافظــة، مواكب 
تشــييع للضحايا وأغلبهم تراوحت 
أعمارهــم ما بــني )19-15( وأصغر، 

القوات  باســتخدام  قتلــوا  والذين 
األمنية الرصاص احلي من أســلحة 
األحادية الرشاشة، والرصاص اخلاص 
جسر  من  بالقرب  الطائرات  مبقاومة 
واملنصورية،  البهو،  وتقاطع  الزيتون، 

وحديقة غازي.
وحتول شــارع احلبوبي، إلى مأمت خيم 
عليه احلزن وهو يودع الضحايا الذين 
العراقي  بالعلــم  زينت نعوشــهم 
إلى مثواهم  والزهور في طريقهــم 
األخير بعد أن كانوا يطالبون باحلرية، 

والوطن.

وصفها  حســبما  "اجملــزرة"  وأثارت 
الناشطون في ذي قار، غضبا شعبيا 
واســعا في العراق، منددين بالعنف 
القائد  من  بقرارات  اســتخدم  الذي 
العسكري جميل الشمري الذي عني 
من القائد العام للقوات املســلحة، 
رئيــس احلكومة عــادل عبد املهدي، 
رئيســا خللية األزمة فــي احملافظة، 
بتمــام الثالثــة من فجــر األربعاء 
املاضــي، للمباشــرة بحملــة قتل 
طالــت املتظاهريــن الذين اكتظت 

املستشفيات وثالجات املوتى بهم.

جمع شكاوى لمحاكمة رئيس الحكومة العراقية بعد قبول استقالته..
اثر استشهاد مئات واصابة االف
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بغداد _ الصباح الجديد :

اعلن وزيــر التخطيط الدكتور 
عن  الدليمــي  صبــاح  نــوري 
التعاقد مع 4 شــركات عاملية 
متخصصــة لفحص الســلع 
والبضائع املستوردة للعراق في 
بلد املنشــأ، وذلــك ضمن رؤية 
من  املســتهلك  حلماية  الوزارة 
أي بضائع رديئــة ، مبيناً بذلك 
شــمول جميع املنافذ احلدودية 
البريــة والبحريــة واجلوية في 

عمليات الفحص.
الدليمي  نوري  الدكتور  وأوضح 
عقــب االتفاقية التــي وقعها 
عن اجلانب العراقي رئيس اجلهاز 
والســيطرة  للتقييس  املركزي 
النوعية الدكتور حســن علي 
داود، أن العمل ببنودها ســيتم 
املقبل وسيستمر  العام  مطلع 

ملدة 3 سنوات.
من جهتــه أكد رئيــس اجلهاز 
والســيطرة  للتقييس  املركزي 
النوعية ان الشــركات العاملية 
األربــع مت اختيارهــا من بن 19 
احلصول  بطلب  تقدمت  شركة 
مبيناً   ، الفحص  تراخيص  على 
ان عملها سيتم وفقاً للمعايير 
القياسية  واملواصفات  العاملية 

العراقية.
علــى صعيــد متصــل بحث 
الوزير مع “برونو اوبير” الســفير 
والوفد  العراق  لدى  الفرنســي 
اللقاء  له، وجــرى خالل  املرافق 
ســبل تعزيز العالقات الثنائية 
بن البلدين في مختلف اجملاالت.

وبــن الدكتور نــوري الدليمي 
خالل اللقاء الفرص االستثمارية 
التي ميكن للشركات الفرنسية 
في  بها  تسهم  ان  املتخصصة 
عموم العراق، مؤكداً على أهمية 

الفرنسية  الشــركات  اسهام 
في توفر فــرص العمل وتطوير 
اخلبرات العراقية ، مشيداً بذلك 
تنفذها  التي  األعمــال  بجميع 
فــي  الفرنســية  الشــركات 
البارز  والدور  عموم احملافظــات، 
مبساعدة  الفرنسية  للحكومة 
إلعادة  جهــوده  فــي  العــراق 

االستقرار واإلعمار.
تقــدمي  اللقــاء  كمــا بحــث 
جميع التســهيالت للشركات 
األجنبيــة، وتنفيــذ عــدد من 
املشــاريع االســتثمارية فــي 

واجلنوب،  الوســط  محافظات 
في  اإلعمار  إعــادة  ومشــاريع 
تأهيل  وإعــادة  املوصل،  مدينة 
القطار  مطار املوصل، ومشروع 

املعلق في بغداد.
من جهته أكد الســفير “اوبير” 
إعادة  جلهــود  حكومته  دعــم 
العراق  في  واالستقرار  التعافي 
التســهيالت  أهمية  مبينــاً   ،
وإجــراءات التعــاون التي وجه 
بها وزير التخطيط خالل اللقاء 
املشــاريع  املزيد من  تنفيذ  في 
عموم  في  احليوية  االستثمارية 

احملافظات.
هذا وناقش اللقاء ملف حوكمة 
األنشــطة املالية وتقدمي سبل 
الدعــم املمكنة فــي مختلف 
مقدمتهــا  وفــي  املشــاريع 
برمجة االســتثمار في القطاع 
العــام، وإدارة الديون، والتحويل 
املالي بــن املركــز واحملافظات، 
مبا  الضرائب  على  والســيطرة 

يعزز اإليرادات.
كما ناقش الوزيــر مع وفد من 
برئاســة  للتعاون  العام  االحتاد 
املستشــار القانونــي احمــد 

وآلياته،  االحتاد  احلســني، عمل 
والســبل املمكنة مــن خالله 
لتعزيز القطاع اخلاص في عموم 
العراق وتوفيــر املزيد من فرص 

العمل للشباب.
وأكــد الدكتور نــوري الدليمي 
خالل اللقــاء العمل على توفير 
سبل الدعم املمكنة لنشاطات 
االحتــاد، مبينــاً اســتراتيجية 
الوزارة في االنفتاح على اجلميع 
والعمل املشــترك نحــو بلورة 
محصلة  فــي  اجلهود  جميــع 
واحدة، وعقد اللقاءات املباشرة 

مــع جميع الفعاليــات بهدف 
جلميع  املمكنة  احللــول  تنفيذ 
املشــكالت وفــي مقدمتهــا 

البطالة واإلسكان.
من جهته ثمــن الوفد الضيف 
مبينا   ، التخطيــط  وزارة  دعم 
نشــاطات  زيادة  فــي  أهميته 
واخلدمية  اإلســكانية  االحتــاد 
واالســتهالكية  واإلنتاجيــة 
واملركزيــة املتخصصة، مؤكدا 
تشــكيالت  مع  التعاون  بذلك 
الوزارة فــي تنفيذ رؤية التنمية 

املستدامة للعراق 2030. 

وزير التخطيط : التعاقد مع 4 شركات عالمية 
متخصصة لفحص البضائع المستوردة في بلد المنشأ

أبن ماجد العامة تنظم ثالث ورش عمل لتطبيق نظام أدارة الجـودة  

بحث مع السفير الفرنسي سبل تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين

اعلن وزير التخطيط 
عن التعاقد مع 4 
شركات عالمية 

متخصصة لفحص 
السلع والبضائع 

المستوردة للعراق 
في بلد المنشأ، 

وذلك ضمن رؤية 
الوزارة لحماية 

المستهلك من أي 
بضائع رديئة
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العروبة وبوتان تتفقدان نازحي مخيم 
بردراش في دهوك

كهرباء الرصافة: رفع عدد كبير 
من التجاوزات في الوزيرية

وزارة الصحة تنظم ورشة 
عن مرض هيموفيليا الدم

محافظ بغداد يفتتح مشروع ماء 
صدر اليوسفية بطاقة تصل الى 

٥٠٠ م/مكعب في الساعة

المستنصرية تنظم 
محاضرة عن معالجة ظاهرة 

التصحر في العراق
بغداد _ الصباح الجديد :

ضمــن نشــاطاتها فــي امليدان 
القيسي  عروبة  قامت  األنساني، 
رئيســة مؤسسة العروبة حلقوق 
االنسان بالتعاون مع منظمة بوتان 
اليونانية االنسانية حلماية حقوق 
املرأة والطفل في دهوك بزيارة إلى 
مخيم بردراش النازحن السورين 
في محافظة دهوك قضاء بردراش 
يــوم اخلميــس املاضي .رئيســة 
املنظمة قدمت كمية من املالبس 
الى األسر النازحة هناك مع نافع 
بوتاني  منظمــة  رئيــس  بوتاني 
وئام  الناشطة السورية  وبحضور 
عدرة وكان باســتقبالهم إدريس 
مولود  وحكمت  دهوك  قائممقام 
قائممقــام قضاء بــردراش وعند 
مدخــل اخمليم مدير اخمليــم بيوار. 

وجتولت عروبة رئيســة املؤسسة 
بن خيم النازحــن لالطالع على 
معاناتهم خاصة مع دخول فصل 
الشتاء ووعدت بتقدمي املساعدات 

لهم باقرب فرصة ممكنة.

من جانب اخر، قامت “مؤسســة 
بتقدمي  االنســان”  العروبة حلقوق 
مالبــس شــتوية إلــى منظمة 
“كفالة يتيم”، التـــي يرأســها، 

عباس اجلبـوري.

 اعالم كهرباء بغداد 
تنفيــذا لتوجيهــات مديــر عام 
لتوزيع كهرباء  العامة  الشــركة 
بغــداد املهنــدس احمــد طالب 
التجاوزات  رفــع  بضرورة  احلبوبي 
عــن الشــبكة الكهربائيــة ملا 
باملنظومة  مــن ضــرر  تســببه 
الكهربائية ومبتابعة من مدير فرع 
توزيع كهربــاء الرصافة املهندس 
علي عبد النبي الســاعدي اجنزت 
املــالكات الهندســية والفنيــة 
التابعــة لصيانــة املثنــى. وقد 
اشــرف علــى احلملــة املهندس 
الصيانة  مســؤول  جبــر  كاظم 
وبحضــور املهندس مــازن طالب 
سلمان مســؤول شعبة املتابعة 
في الفرع ، حملة لرفع التجاوزات 
في الوزيرية محلة ٣٠٣ شــملت 

االزقة )١٠،٩،١٤،١٢،٥،٧ ( وشارع ١٤ 
، وكذلك رفع تبــادل التغذية بن 
املغذيــات ٩و١٣ وزيرية صناعية ، 

فضال عــن قطع التيار الكهربائي 
عن املســتهلكن الذيــن لديهم 

ديون عالية. 

بغداد _ الصباح الجديد :
نظمــت هيئة املراكــز التخصصية فــي وزارة الصحة 
وبالتعاون مع املركز الوطني للتدريب والتنمية البشرية 
ومبشاركة شــركة األدوية العاملية نوفو نوردسك ورشة 
توعوية حول مرض هيموفليا الــدم والطرق الصحيحة 

لتشخيصه .
وافتتحت الورشة بكلمة ممثل هيئة املراكز التخصصية 
الدكتور ســنان عصام ، قال فيهــا » ان مرض نزف الدم 
الوراثي له أمناط متعددة وبفضل الثورة الطبية والتقدم 
العلمي في مجال أمراض الدم مت أكتشــاف النوع النادر 
من هذا املرض وهو نزف الدم املكتســب ، مشيرا الى ان 
معدل اإلصابة العاملي بلغ )2( مصاب لكل مليون نسمة.
تال ذلك جلســة تدريبية ترأســتها الدكتورة أفراح عبد 
املهدي مســؤولة ردهة األمــراض النزفية فــي مدينة 
الطب وممثل شركة نوفو نوردسك الدكتور احلسن زلزلة 
تناولت اجللســة مايخص مرض هميوفيليا الدم الوراثي 
واملكتسب وطرق عالجه وضرورة التشخيص املبكر حيث 

مت تسجيل حاالت اإلصابة في كل العالم.
وأشــارت عبد املهدي الى ان الهدف من الورشة لتوسيع 
املدارك والتعريف باملرض واحتمالية حدوثه لوجود أطباء 
متخصصن مــن كل القطاعات لتوعيــة املالكات في 

املستشفيات.

بغداد _ الصباح الجديد :
افتتح محافظ بغــداد، املهندس محمــد العطا، امس 

االحد مجمع ماء صدر اليوسفية بعد إعادة تأهيله.
واكد محافــظ بغداد، ان املشــروع مت بجهــود املالكات 
الهندســية، وان الطاقــة االنتاجية له تبلــغ 500 متر 
مكعب في الساعة من املاء الصالح للشرب، مشيرا الى 
ان املشــروع يخدم منطقتي الرواجح واحلرج وانه تضمن 
نصب شــبكة انابيب بلغ طولها ٨ آالف متر، مضيفا ان 
هناك توســعة لهكذا مشــاريع من أجل ضمان تغذية 

افضل جلميع املناطق.
املهندس رعد خيري مديــر مديرية ماء بغداد، من جانبه، 
اكد ان املشروع جاء بتنسيق مع منظمة الهجرة العاملية، 
مضيفا ان »مشــكالت تتعلق باملوازنة مت جتاوزها بجهود 
محافظة بغداد لغرض اكمال املشــروع الذي يخدم اكثر 
من 20 ألف مواطــن«، فيما اوضح خيري ان »مشــاريع 
التوسعة وحتسن خدمات املاء القادمة ستشمل مناطق 
الزيتون والرضوانية الغربية ومجمعات اخرى ضمن خطة 
تنميــة احملافظة لعام 2019 والتي ســيعلن عنها خالل 

أسبوع ويتم الشروع بها خالل 10 ايام«.
وفي ســياق متصل، اطلع محافظ بغداد محمد العطا، 
وضمن جولة اشــرافية ميدانية، على مشاريع االكساء 

في ناحية اليوسفية.

بغداد _ الصباح الجديد :
أقــام مركز التعليم املســتمر في اجلامعة املســتنصرية، 
محاضرة علمية عن أسباب ظاهرة التصحر في العراق وطرق 
عالجها وســبل احلد منها، مبشــاركة عدد من التدريسين 
والباحثــن . وتهدف احملاضــرة التي ألقتهــا الدكتورة زينة 
خليل، إلى تســليط الضوء على ظاهرة التصحر بِعدها من 
أكبر املشــكالت البيئية التي تواجه العــراق وتعرض أمنه 
املائي والغذائي للخطر، وبيان العوامل الطبيعية والبشرية 
التي تسهم في صنعها، وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة 
وعالجهــا بالطــرق العلميــة. وتناولت احملاضرة األســباب 
اخملتلفة التي تؤدي حلدوث ظاهرة التصحر، واآلثار الســلبية 
التي تتســبب بها على الزراعة وطبيعــة التربة من حيث 
مســتوى امللوحة والصرف الزراعي والتدهور التدريجي في 
القدرة اإلنتاجية والغطاء النباتي في املناطق اجلافة وشــبه 
اجلافة والرطبة وشــبه الرطبة. وأوصــت احملاضرة بضرورة 
التعاون بن الــوزارات ذات العالقة ملواجهة ظاهرة التصحر، 
وتشــجيع البحث العلمي في مجال تطوير الزراعة والري، 
وإنشــاء سدود جديدة تســهم في إحياء األراضي الصاحلة 
للزراعة، والعمل على تشــجير وزراعة املناطق الصحراوية 

غرب العراق وجنوبه للتقليل من العواصف الترابية.

Mon.2 Dec. 2019 issue )4303(

بغداد _ الصباح الجديد :

للصناعات  العامة  الشركة  جهـزت 
الكهربائيــة وااللكترونيــة إحــدى 
شــركات وزارة الصناعــة واملعــادن 
شــركة توزيع كهرباء بغداد مبحوالت 
وفق  على  الســعات  توزيع مختلفة 

العقد املبرم بن الطرفن .
وبن مديــر عام الشــركة املهندس 
ســفيان فوزي شــعالن أن الشركة 
بغداد  توزيع كهرباء  جهزت شــركة 
بالدفعة االخيرة من العقد والبالغة 
)200( محولــة ســعة )400 كي في 
بذلــك جتهيــز كامل  لتكمــل  أي( 
الكميــة املتعاقد عليهــا والبالغة 
)1000( محولة وعلى أربـــع دفعات ، 
مشيراً الى ان التعاون بن الشركتن 
الصادرة  للتوجيهــات  تنفيــذاً  جاء 
الــوزاري للطاقة  في أجتماع اجمللس 
واملعادن  الصناعــة  وزارة  بتكليــف 
للصناعــات  العامــة  الشــركة   (
الكهربائيــة وااللكترونيــة ( بتزويد 
مختلفة  مبحــوالت  بغــداد  كهرباء 
الســعات لتلبية حاجتهــا من هذا 
املنتج وســد النقص احلاصل لديها 

وتعزيز الطاقة الكهربائية .
وأكـــد املدير العام بأن شركته تعد 
مــن الشــركات الرائدة فــي مجال 

صناعة احملــوالت وغيرها من األجهزة 
الكهربائية وحترص دائماً على االيفاء 
بالتزاماتها ضمــن التوقيتات احملددة 
ومبواصفات قياســية لالســهام في 
تعزيز الطاقة الكهربائية وسد حاجة 

البلد ودعم املنتج الوطني .
على صعيــد اخر اوضــح مدير عام 
شــركة أبن ماجــد العامــة إحدى 
شــركات وزارة الصناعــة واملعــادن 
املهنــدس حيــدر طاهر جاســم ان 
الشركة تقيم حالياً ثالث ورش عمل 
املبني  اجلــودة  إدارة  لتطبيق نظــام 
التعرف على  على اخملاطر وإجــراءات 
اخملاطر والفرص علــى وفق املواصفة 
 )ISO 9001-2015( الدولية اجلديــدة
بحســب العقد املوقع مع شــركة 
الهندسية  لالســتثمارات  ســومر 
إلكمال مراحل التأهيل ملالكات اإلدارة 
ومسؤولي  األقســام  ورؤساء  العليا 
الشــعب في الشــركة ، الفتــاً الى 
ان هذه الورش تهــدف لزيادة خبرات 
املــالك املتقدم للوصــول إلى أحدث 
املعلومات العاملية من أجل تطبيقها 
الشــركة  تنفذها  التي  اإلعمال  في 
املعتمدة  العاملية  املواصفات  حسب 
. )ISO 9001-2015( دولياً ونظام اآليزو
الصناعة  وزارة  ذلــك شــاركت  الى 
الدائرة  واملعادن وبحضور مديــر عام 
الفنية املهنــدس ناصر إدريس املدني 
في اجتماع الــدورة الثانية واألربعن 

للجمعيــة العمومية لالحتاد العربي 
لالسمنت ومواد البناء واملؤمتر العربي 
الدولــي الرابع والعشــرين لصناعة 
مصر  جمهوريــة  فــي  االســمنت 
موافقة   بنــاء على  القاهرة  العربية 
وزير الصناعة الدكتور صالح عبداهلل 
اجلبوري وتلبيــة للدعوة املوجهة من 

االحتاد العربي لالسمنت ومواد البناء.
وأفصــح املدني عــن انتخابه مقررا 
اول في اجتمــاع اجلمعية العمومية 
لالحتــاد العربــي لالســمنت ومواد 
الشركات  من  بالعديد  ولقائه  البناء 
العربيــة واألجنبيــة ذات العالقــة 
وعرض  واخلبــرة  املعلومات  لتبــادل 

الفرص االنتخابية في وزارة الصناعة 
والطاقات اإلنتاجية ملعامل االسمنت 
وإمكانيــة التصدير إلى بعض الدول 
العربية إضافة إلى فتح آفاق التعاون 
املشــترك في مجــال التدريب ونقل 

التكنولوجيا احلديثة.
من جانبها تعتـزم الشركـة العامة 

للصناعات االنشائية إحـدى شركات 
وزارة الصناعة واملعادن تنفيذ مشروع 
جديد ألنتـــاج أنابيـب البولي اثيلن 

عالي الكثافة .
وقــال مدير عام الشــركة املهندس 
صالح عبد الهادي يوسف ان الشركة 
بصدد جتهيز خطن انتاجين جديدين 
ومن  الصينية  غريــس  من شــركة 
املوارد الذاتية للشركة ألنتاج انابيب 
البولي اثيلن عالي الكثافة لنصبها 
في معمل بالستك بغداد التابع لها .
أنتاجية  بطاقــة  االول  اخلط  ويعمل 
تصــل الى 1200كغم في الســاعة 
ألنتــاج أنابيب بالســتيكية بأقطار 
تتراوح بــن 710 الى 1200 ملم فيما 
تبلغ الطاقة االنتاجية للخط الثاني 
1000 كغم في الساعة وينتج انابيب 
بالستيكية ذات اقطار تتراوح بن 250 
ملم ولغاية 630 ملم ، مشــيراً الى 
انابيب  ســينتجان  اخلطن  هذين  ان 
اســتراتيجية غيــر موجــودة حالياً 
فــي العراق تســتعمل في اخلطوط 
الرئيســة لنقــل امليــاه ومحطات 
اجملــاري وباالمكان اســتعمالها في 
ان  مبينــاً   ، النفطيــة  الشــبكات 
اخلطوط حالياً فــي مرحلة التعبئة 
الى  وصولها  املؤمــل  ومــن  والنقل 
العراق خــالل 45 يوما ليتم بعد ذلك 
نصبها في املوقــع اخملصص لها في 
معمل بالستك بغداد من قبل مالك 

بالتشغيل  والبدء  متخصص  صيني 
التجريبي خالل شهرين .

ولفــت املدير العام الى ان الشــركة 
أرسلت وفد من مالكاتها الهندسية 
والفنية الى الصــن ملعاينة اخلطن 
عملية  علــى  واالطالع  االنتاجيــن 
الدفعات  وانتاج  التجريبي  التشغيل 
الصفرية والوصــول الى اعلى طاقة 
انتاجية واعلى القياســات في موقع 

الشركة الصينية اجملهزة .
وفي الســياق ذاته أعلن املدير العام 
عن ان الشــركة بصدد أفتتاح خط 
أنتاجــي جديــد  تركي املنشــأ في 
مصنــع النعمــان النتــاج االنابيب 
البالســتيكية من 630 ملم ولغاية 
بـ  انتاجية تقدر  متر واحد وبطاقــة 
) 1200 ( كغم في الســاعة مجهز 
البيرق ومبوجب عقد  من قبل شركة 
الشراكة املوقع معها النتاج أنابيـب 
تســتعمل في نقل املياه معرباً عن 
امله بأجناز جميــع املتعلقات الفنية 
التركية  البيرق والشركة  بن شركة 
اجملهزة للخط لغرض البدء بالتشغيل 
التجريبي وأفتتاحـــه في وقت الحق 
. وكشــف املدير العام عن املشاريع 
املستقبلية للشركة والتي هي قيد 
الدراســة حالياً ومنهــا نصب خط 
املضلعة  اثيلن  بولي  االنابيب  النتاج 
او املموجــة وخــط النتــاج البلوك 

املعزول بالفلن واحلجر املقرنص .

تقرير

االلكترونيـة تجهـز كهربـاء بغـداد بـ )1000( محولـة متعددة السعات

جانب من توقيع االتفاقية مع الشركات املتخصصة
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
دانت اليونان تصريحــات الرئيس التركي، رجب طيب 
أردوغان، خالل إطالقه مشروع خط نقل الغاز »السيل 
التركــي« )TANAP(، التي أكد فيهــا عزمه مواصلة 
االستكشــاف والتنقيب بشــرقي البحــر األبيض 
املتوســط. واعتبرت وزارة اخلارجية اليونانية أردوغان 

»املنتهك الرئيس للقانون الدولي في املنطقة«.
وتأتي هــذه التصريحــات ردا على تأكيــد أردوغان، 
أمس األول الســبت، أن أنقرة تتصــرف وفقا للقانون 
الدولي، وال شــيء يثنيها عــن مواصلة التنقيب عن 
الغاز بشــرقي املتوســط. كذلك دافــع أردوغان عن 
مذكرتــي التفاهم، التي وقعتهما أنقرة مع حكومة 
الوفاق الليبية )مقرها طرابلس( حول التعاون األمني 
والعســكري بينهما، وكذلك السيادة على املناطق 
البحرية، مشــيرا إلى أن هاتــني االتفاقيتني بجميع 

بنودهما ستدخالن حيز التنفيذ قريبا.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
علق القيادي في جماعة أنصار اهلل »احلوثيني«، محمد 
علي احلوثي، امس األول الســبت، على حادثة إسقاط 
اجلماعة لطائرة اســتطالع صينيــة الصنع مبحافظة 

حجة في شمال غربي صنعاء.
وقال محمد احلوثي، وهــو رئيس اللجنة الثورية العليا 
في »أنصار اهلل«، في تغريدة على حسابه في »تويتر«: 
إن »الدفاعات اجلوية اليمنية متكنت من إسقاط طائرة 
اســتطالع مقاتلة نوع )وينغ لونغ( صينية الصنع في 
مديرية حيران مبحافظة حجة، مســاء اليوم، بحسب 
متحدث الدفاع«. وأضــاف: »الغريب في املوضوع نفي 
الســفارة الصينية بيع مثــل هذه الطائــرات خالل 

العدوان األمريكي السعودي اإلماراتي لهم«.
وأوردت قناة »املسيرة« التابعة للحوثيني، معلومات عن 
الطائرة التجسســية املقاتلة »Wing Loong« التي مت 
إسقاطها والتي تعتبر من أفخر الصناعات العسكرية 
الصينية. وقالت القناة أن هذه الطائرة املســيرة توفر 
خدمات املراقبة واســتهداف دقيــق لألهداف األرضية 
على مــدى 4000 كلم، ومــزودة بصاروخني جو - أرض 
)AKD-10( مضادة للدروع مــن اجليل الثالث الصيني، 
ومزودة أيضا برادار الفتحة االصطناعية وميكن تزويدها 
بصواريخ هيلفاير. كما يحمل هذا النوع من  الطائرات 
200 كغ من األســلحة وأجهزة االستشعار وتستطيع 

التحليق في السماء ملدة 20 ساعة متواصلة.
وتعد الطائرة الصينيــة ) وينغ لونغ ( هي الثالثة التي 
تعلــن جماعة »أنصار اهلل« إســقاطها، حيث أعلنت 
في 19 أبريــل املاضي اعتراض وإســقاط طائرة مماثلة 
في محافظة صعدة، سبقتها في 23 ديسمبر املاضي 
طائرة صينية استطالعية مقاتلة من نوع » إس أتش- 

4 »خالل حتليقها في سماء احملافظة ذاتها.

أثينا تعتبر أردوغان 
»المنتهك الرئيسي للقانون 

الدولي في المنطقة«

نقد حوثي مبطن لسفارة 
الصين بعد إسقاط 

»مسيرة« للتحالف العربي

متابعة ـ الصباح الجديد :

في  نظمتها  التي  املسيرة  شهدت 
اجلزائر املركزية النقابية احملســوبة 
لالنتخابات  دعما  الســلطة،  على 
ورفضا »للتدخــل األجنبي« ووقوع 
بني  مناوشات ومالســنات كالمية 
املؤيديــن لتنظيــم االســتحقاق 
الرئاسي املتهم بسعيه الى »إحياء 
احلراك  من  احملتجــني  وبني  النظام« 
الشعبي، الذين يرفضون االنتخابات 
في ظــل الســلطة احلالية جملة 

وتفصيال.
وتظاهــر مئــات اجلزائريــني فــي 
العاصمة امس األول السبت رفضا 
»للتدخل األجنبــي« وتأييدا إلجراء 
كانون   12 في  الرئاسية  االنتخابات 
األول، التي يرفضها احلراك الشعبي 

املستمر منذ شباط.
ودعت إلى هــذه املظاهرة املركزية 
للعمال  العــام  »االحتاد  النقابيــة 
اجلزائريــني« القريــب مــن حــزب 
بوتفليقة »جبهة التحرير الوطني« 
والذي متتع بدعم هذه النقابة طوال 
عشــرين عاما من حكمــه، حتى 
اســتقالته في نيسان حتت ضغط 

الشارع.
وسبق أن خرجت مسيرات »عفوية« 
فــي أنحــاء البــالد كافــة تأييدا 
لالنتخابــات، غير أنهــا املرة األولى 
التــي تنظم بطريقة رســمية من 
قبل هيئة قريبة مــن النظام، قبل 

أقل من 15 يوما من االقتراع.
في املقابــل وبينما مينــع التظاهر 
في اجلزائر العاصمة، رســميا منذ 
2001، فإن الشــرطة أحاطت بهذه 
املســيرة وأوقف عناصرها عددا من 
األشــخاص الذين هتفوا بشعارات 
أو  الرئاســية  لالنتخابات  رافضــة 
توجهوا بشــتائم إلى املشــاركني 

فيها.
داعمي  بني  مناوشــات  وســجلت 
يخرجون  ممن  ورافضيها  االنتخابات 
كل جمعــة للتنديــد بهــا فــي 
الســابق.  النظام  رمــوز  بقاء  ظل 
وامتدت املناوشــات إلى تالسن بني 
املتظاهريــن املؤيديــن لالنتخابات 

الذين  الشــعبي  احلراك  ومحتجي 
نُعتــوا بـ«الزواف« في إشــارة إلى 
الفرق العسكرية احمللية التي كانت 
تتبع للجيش الفرنســي خالل فترة 

االستعمار.
صحافيني  ثالثــة  توقيف  مت  كمــا 
يعملــون لصالح وســائل إعالمية 
مؤيدة للحراك، لساعتني في مركز 
للشــرطة قبل اإلفراج عنهم، وفق 
مــا ذكروا علــى مواقــع التواصل 

االجتماعي.
ورفع املتظاهرون الفتات كتب عليها 
»ال للتدخل األجنبــي«، في رد على 
قرار تبنــاه البرملان األوروبي اخلميس 

ويدعــو اجلزائر إلى إيجاد حل لألزمة 
عبر »عملية سياســية ســلمية 
ومفتوحة« كما يندد ب«االعتقاالت 

التعسفية« التي تطاول احملتجني.
كما أعرب مشــاركون في املسيرة 
يعد  الــذي  للجيش  عن دعمهــم 
رئيــس أركانه أحمــد قايد صالح 
الرجل القــوي في البالد منذ تنحي 
الرئيــس بوتفليقة، فيما تشــهد 
االحتجاجية األسبوعية  املظاهرات 

هتافات ضده.
وبثت القناة التلفزيونية احلكومية، 
وقنوات خاصــة أخرى تتهم بقربها 
من السلطة، مشاهد مباشرة من 

مظاهرة امس األول السبت.
واملســيرات، التي شهدتها العديد 
من املــدن والبلدات فــي مختلف 
أنحــاء اجلزائــر، هــي االحتجــاج 
األســبوعي احلــادي واألربعون على 
التوالــي حلركــة أجبــرت النخبة 
احلاكمة علــى التخلي عن الرئيس 
اخملضــرم عبــد العزيــز بوتفليقة 

وسجن مسؤولني كبار.
ويشــكل الزخم املتواصل للحركة 
كبيــرا  حتديــا  اآلن  االحتجاجيــة 
للجيــش الــذي ضغط مــن أجل 
تنظيم االنتخابات في 12 من كانون 
األول باعتبارهــا الســبيل الوحيد 

لكسر اجلمود بني السلطات وحركة 
املعارضة التي تفتقر إلى قيادة.

حتركهــم  خــالل  احملتجــون  وردد 
العاصمــة  اجلزائــر  فــي وســط 
اجلمعــة املاضيــة هتافــات منها 
»ال لالنتخابات« و »أطلقوا ســراح 
املعتقلني« وشعارات تطالب اجليش 

باالبتعاد عن السياسة.
ومنذ انطــالق احلملــة االنتخابية 
رســميا في وقت سابق من تشرين 
الثانــي، زاد التوتر في ظل املزيد من 
وأحكام  واالعتقــاالت  املظاهــرات 
ســجن طويلــة فضال عــن وقوع 
مناوشــات بني الشرطة ومحتجني 

فــي إحدى البلــدات يــوم األربعاء 
املاضية.

شــباط  في  االحتجاجات  وبــدأت 
بعدمــا اتضــح أن الرئيس اخملضرم 
بوتفليقــة يعتزم الترشــح لفترة 
انتخابات كانت  رئاسية جديدة في 

مقررة في األصل في يوليو متوز.
ومع خروج مئات اآلالف في مسيرات 
بأنحاء البالد أجبر اجليش بوتفليقة 
نيســان.  أبريل  في  التنحــي  على 
واحتجــزت الســلطات عشــرات 
منهــم  الكبيــرة  الشــخصيات 
للمخابرات، وشقيق  رئيس ســابق 

بوتفليقة، ووزراء، ورجال أعمال.

دعما لالنتخابات ورفضا »للتدخل األجنبي

مناوشات بين مؤيدي االنتخابات ورافضيها خالل 
مسيرة ضد »التدخل الخارجي« في الجزائر

تظاهر مئات 
الجزائريين في 

العاصمة رفضا 
»للتدخل األجنبي« 

وتأييدا إلجراء 
االنتخابات الرئاسية 

في 12 كانون األول، 
التي يرفضها الحراك 
الشعبي المستمر منذ 

شباط
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بغداد - خاص:
أكد مصدر مســؤول في شــركة كي ان التوسع 
بالدفع اإللكتروني خطوة مهمة تدعم مســارات 
اإلصالح االقتصادي وتوجهات النهوض االقتصادي.

وأضاف املصــدر ان اعتماد الدفــع اإللكتروني في 
عمــوم العمليات املاليه يحقــق منافع اقتصادية 
كبرى للبالد، ويجعل مســارات األموال في اجتاهات 

أمنه بعيدة عن أشكال التالعب.
وأشار الى ان التوسع بالدفع اإللكتروني يعني مزيد 
من فرص العمل املباشــرة وغير مباشرة لشريحة 

واسعة من الشباب.
يذكــر ان اخلبير املالي د. مظهــر محمد صالح بني 
ان اعتمــاد البصمه في الدفــع اإللكتروني خطوة 
مهمــة وأكثر أمانا فــي الدفــع اإللكتروني، الفتا 
الى ان البصمة تســاعد على منع جميع أشكال 

التالعب التي قد ترافق هذه العملية.
واثنى على جهود شــركة كي الوطنية التي متثل 
قطاع مختلط وطني اثبت وجوده وقاد الى الكشف 

عن حاالت جتاوز على املال العام. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن البنــك املركزي منحــه مهلــة جديدة 
للشــركات املندمجــة الســتكمال املتطلبات 

إضافة باالندماج.
وقال البنك فــي بيان له: »نظــراً النتهاء املهلة 
 (A,B( املمنوحة للشــركات املندمجة حتت الفئة
كافة والبالغة 3 أشــهر الســتكمال متطلبات 
منح الرخصة ملمارســة نشــاطها كشــركات 

صرافة، تقرر منحها مهلة إضافية أخرى«.
وأوضح البنك فــي بيانه، أن »املهلــة اإلضافية 
ستكون ملدة 3 أشهر أخرى الستكمال املتطلبات 

إضافة باالندماج«.
ودعا البنــك املركزي العراقي، في تشــرين األول 
2018، شــركات التوســط ببيع وشراء العمالت 
األجنبية إلى االندماج لتكوين مؤسسة صيرفية 
واحدة مســتندا بذلك الى قانون الشركات رقم 

(21( لسنة 1997 املعدل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن اجلهاز املركزي لإلحصاء ارتفاع عدد املنشآت 
إلى  2018، مشــيراً  الصناعية الكبيرة لســنة 

ارتفاع عدد املشتغلني بنسبة 3.1%.
وقال اجلهــاز في تقرير لــه، إن »عدد املنشــآت 
الصناعية الكبيرة ارتفعت لسنة 2018 إذ بلغت 
600 منشــأة مقارنة بســنة 2017 والتي كانت 
551 منشــأة«، مبيناً أن »االرتفاع يعود لشمول 
محافظــة نينوى في املســح«. وأضاف، أن »عدد 
املشــتغلني ارتفع هو االخر إذ بلغ عدد املشتغلني 
في هذه املنشات لعام 2018، 114762 بضمنهم 
455 مشــتغالً يعمل من دون أجر مقارنة بسنة 
2017 الــذي بلغ عدد املشــتغلني فيها 111374 

مشتغالً وبنسبة ارتفاع مقدارها 3.1%«.

شركة كي.. الدفع اإللكتروني 
يدعم اإلصالح االقتصادي

المركزي يمنح مهلة 
جديدة للشركات المندمجة 

ارتفاع عدد المنشآت 
الصناعية الكبيرة في 2018

بغداد ـ الصباح الجديد:

في وقت تستعد فيه منظمة أوبك 
وحلفاءهــا لعقــد اجتماعها املقرر 
اقامته في فيينا يوم اخلميس املقبل 
لبحث تخفيضات انتــاج اخلام، قال 
وزير النفــط ثامر الغضبــان، أمس 
زيادة  اجملتمعني سيدرسون  إن  األحد، 
تخفيضات اإلنتاج احلالية بنحو 400 
ألف برميــل يوميا لتصــل إلى 1.6 

مليون برميل يوميا.
وصــرح الغضبــان للصحافيني في 
بغداد بأن املنظمــة وحلفاءها فيما 
زيادة  »أوبك+« سيدرســون  بـ  يعرف 
من  اجتماعات  فــي  التخفيضــات 
املقــرر أن تعقد في فيينا األســبوع 

اجلاري.
الى ذلك، قالــت وزارة النفط، أمس 
أيضاً، إن إجمالي صادرات النفط بلغ 
3.5 مليون برميل يوميا في املتوسط 

في تشرين الثاني.
وتابعت أن صادرات النفط من موانئ 
اجلنوب بلغت 3.4 مليون برميل يوميا 
في املتوســط في تشرين الثاني في 
حني بلغ إجمالي صــادرات اخلام من 
كركوك عبر مرفأ جيهان التركي 79 

ألف برميل يوميا.
وقالــت الوزارة إن متوســط ســعر 
اخلام في الشــهر ذاته بلغ 59.8 دوالر 

للبرميل.
وكانــت وزارة النفط أكدت عدم تأثر 
عمليــة تصدير النفط اخلــام جراء 
التظاهرات التي تشهدها احملافظات 

اجلنوبية.
وقالت، إن “معدالت التصدير اليومي 
للنفط اخلام في املوانئ اجلنوبية لم 
البصرة  مبا تشهده محافظات  تتأثر 

وذي قار وميسان من تظاهرات”.
لكن مصدرا مطلعــا افاد، في األول 
متظاهرين  بقيــام  االحد،  أمس  من 
بغلق مستودع نفطي جنوبي العراق.

وقال املصدر ان محتجني قاموا باغالق 
مســتودع الفاو النفطي الواقع في 

قضاء الفاو جنوبي البصرة.

وكان خبير نفطي ســعودي، قال إن 
اململكة العربية الســعودية حتملت 
خــالل العامــني املاضيــني أكثر مما 
التزمــت به أمام أوبــك فيما يخص 
بتخفيــض إنتاجهــا، وكانت تعلم 
أن هنــاك دول أعضــاء لــم تلتــزم 
بالتخفيض الضئيل، الذي مت االتفاق 

عليه في إطار أوبك.
ورأى محمــد الصبــان املستشــار 
الدولــي  والنفطــي  االقتصــادي 
الســعودي، أن األوضاع اآلن ال بد وأن 
تســير في مجرى آخــر، فال ميكن أن 

تســتمر اململكــة فــي حتمل عبء 
الذي  الوقت  فــي  إنتاجها  تخفيض 
األعضــاء من  الــدول  تزيــد بعض 
إنتاجهــا، فهناك أربــع دول أعضاء 
على األقل ال تلتزم مبا مت االتفاق عليه 
مثل دول روســيا ونيجيريــا والعراق 
وغيرها، وجرى تنبيههم في اجتماع 
بأبو ظبي، وأكد  اإلنتاج  جلنة مراقبة 
جميعهم بأنهم ســيلتزمون، لكن 
اإلحصــاءات األخيــرة في تشــرين 
أول املاضــي أكدت عــدم التزامهم 

بالتخفيض.

وأشــار الصبان، إلــى أن العراق في 
وضع استثنائي اآلن وعدم التزامه قد 
ال يكون اختياري نتيجة األزمات التي 

تعصف بالبالد في الوقت الراهن.
عاملياً،  النفــط  أســعار  وهبطت 
وســجل اخلام األميركي خســائر 
تزيد على أربعــة في املئة مع جتدد 
التوتــرات التجاريــة وارتفاع انتاج 
إلى  املتحــدة  الواليات  فــي  اخلام 
مســتوى قياســي، لكنها تنهي 
الشــهر علــى مكاســب بدعم 
مــن توقعات بأن أوبــك وحلفاءها 

املقبل على  سيوافقون االســبوع 
متديد اتفــاق خلفض االنتاج إلى ما 

بعد آذار.
التداول  وأنهت عقود برنت جلسة 
منخفضــة 1.44 دوالر، أو 2.25 في 
املئة، لتسجل عند التسوية 62.43 
دوالر للبرميــل ولتنهي االســبوع 
منخفضة 1.5 باملئة. ومع هذا فإن 
خام القياس العاملي ســجل أكبر 
شهر من املكاسب منذ نيسان مع 

صعوده نحو 6 باملئة.
وتراجعــت عقــود خــام القياس 

الوسيط  تكساس  غرب  األميركي 
2.94 دوالر، أو 4.4 باملئة، لتســجل 
عند التسوية 55.17 دوالر للبرميل 
انخفاض  على  االســبوع  ولتنهي 
قدره 4.1 باملئة بعد ثالثة أســابيع 
متتاليــة مــن املكاســب. وعلى 
أساس شهري قفز اخلام األميركي 
نحو 2.3 باملئة، هي أكبر مكاسبه 

منذ حزيران.
وكانت أحجام التداول ضعيفة في 
اليوم التالي لعطلة عيد الشــكر 

في الواليات املتحدة. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلــن البنــك املركــزي التركــي 
وتراجع  الليــرة  تأرجــح  انخفاض 
بالتزامــن مــع  الفائــدة  نســب 
تقرير  بحسب  التضخم،  انخفاض 

االستقرار املالي للبنك املركزي.
وأكــد رئيس البنك املركــزي، مراد 

أويصــال، في مقدمــة التقرير أنه 
العاملية  النمــو  توقعات  تعديل  مت 
نحو االنخفــاض، مع ظهور عوامل 

اخلطر.
تقلبات ســعر صرف  أن  وأوضــح 
العمالت األجنبيــة أمام الليرة في 
تركيا، انخفض مع تراجع أســعار 

الفائدة بشكل ملحوظ.
وأكد التقريــر أن النظام املصرفي 
اخملاطر  ضد  مرونتــه  على  يحافظ 
بفضــل قوة الــرأس املــال وبنية 

السيولة.
وأظهرت مؤشرات االقتصاد التركي 
استمرار التعافي خالل العام املقبل 

2020، ومن ضمنها النمو امللحوظ 
وقطاع  واالســتثمارات  للصادرات 
الســياحة، في الوقت الذي جنحت 
فيه سياسات البنك املركزي بكبح 

جماح التضخم وخفض الفائدة.
وقالت كبيرة االقتصاديني في البنك 
األوروبــي لإلنشــاء والتعمير بياتا 

»األناضول«،  لوكالة  جافورســيك 
إن تركيا »تتمتع مبوقع استراتيجي 
نادر، واقتصاد كبير ومتنوع، وقطاع 
منخفضة  عامة  وديون  قوي  خاص 
نسبياً«، مشيرة إلى أن »السياسة 
النقدية العامليــة، أّثرت إيجاباً في 

تركيا«.

وذكرت أن ذلك »ســاعد في تقليل 
إلى  بالنســبة  االقتصادية  اخملاطر 
تركيا، وحتقيق استقرار في عملتها 
احمللية )الليــرة(«، لكنها حذرت من 
الوقــوع »في دوامــة القروض من 
االختالالت  فــإن  النمو،  تعزيز  أجل 

االقتصادية قد تظهر من جديد«.

انخفاض تأرجح الليرة التركية

الغضبان: أوبك+ تعتزم دراسة زيادة
 تخفيضات اإلنتاج إلى 1.6 مليون برميل يوميًا

3.5 مليون برميل متوسط صادرات البالد تشرين الثاني 

صرح الغضبان 
للصحافيين في 
بغداد بأن المنظمة 
وحلفاءها فيما 
يعرف بـ »أوبك+« 
سيدرسون زيادة 
التخفيضات في 
اجتماعات من المقرر 
أن تعقد في فيينا 
األسبوع الجاري

الغضبان
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استطالع

متابعة

ترجمات

جائزة

ما يفعل. هنا يبــرز دور املثقف بالتوجيه 
، واملثقف الذي نقصده ليس ذلك الرجل 
الذي ميارس فعل الكتابة االدبية فحسب، 
فرجــل القانون ورجــل االقتصاد واملعلم 
والطبيب واخرين كلهــم في اطار ميكن 
لهم ان يكونوا أضواًء حلركة عامة الناس. 
الفاعل وأهميته  من هنا يتجلى احلضور 
من أجل اتســاع رقعة املعرفة باألهداف 
واملقاصد مــن اي حراك وهذا ما نالحظه 
اليوم من مشــاركة فاعلة للمثقف في 

التظاهرات التشرينية في العراق. 

املثقف العراقي عليه
ان ينحاز لوطنه وشعبه

هادي احلسيني/ شاعر
في كل ثــورات وانتفاضــات دول العالم 
ومنــذ القــدم ثمــة دور مهــم وحيوي 
العدالة  واحلريص على  الوطني  للمثقف 
االجتماعية، فعندمــا يكتب املثقف في 
العــراق مؤيــدا لثورة شــعبه املنتفض 

وهو يوجه ارشــاداته ومقاالته وقصائده 
ســواء في الصحافة او مواقع التواصل 
الثائر ضد  الشــباب  االجتماعي موجها 
الظلم والفســاد والدكتاتوريات والقمع 
والقتل ومصادرة احلريات وســرقة ثروات 
البالد كما موجود في العراق وطننا الذي 
حترر من نظام دكتاتوري شمولي هو نظام 
البعث القمعي ليقــع في نظام متعدد 
تدميرها  فــي  ومتفاوتة  الدكتاتوريــات 
للبالد، وعدا عن ذلك غياب سلطة الدولة 
والقانون في بلد اسس وشرع اولى القوانني 
فــي العالم قبل آالف الســنني. األحزاب 
العراقية احلاكمة لها ميليشيات خارجة 
عن السلطة استخدمت هذه امليلشيات 
بقتل املتظاهرين األبرياء الســلميني في 
ســاحات االنتفاضة في بغداد والناصرية 
االخرى.  اجلنوب  ومــدن  وكربالء  والبصرة 
وبعد ان اصبح مــا بني احلكومة والبرملان 
واالحــزاب من جهة والشــعب املنتفض 
من جهة اخــرى بعض االصالحات وتقدمي 
الفاســدين للقضاء فأضافــوا لها دماء 

شــبابنا البريء الذي وصــل عددهم الى 
اكثر من 400 شــهيد واكثــر من 3 آالف 
معاق وآالف اجلرحى وهذه االعداد اقل من 
االحصائيات احلقيقية مع العلم ان ارقام 
الضحايا هذه عادة مــا تكون في احلروب 
ما بــني دولتني ! وامام صمت دولي مخزي 
وحكومــي متعمــد . املثقــف العراقي 
عليه ان ينحاز لوطنه وشــعبه وان فعل 
الكلمة هو اشبه بفعل الرصاصة داخل 
، الكلمة هــي موقف والكلمة  املعركة 
، وبالكلمة نستطيع  هي شرف االنسان 
ان نغير الكثير من االشــياء فما بالك ان 
توجه لشــعب عانى ما فيه الكفاية من 
الظلم والتهميش واملوت والفقر واخلوف 
والضيــاع ، اجلميع يرفــع العلم ويبحث 
عن وطنــه العراق والسياســي العراقي 
يعقــد الصفقات من أجــل زيادة رصيده 
في بنوك العالم على حســاب الفقراء .. 
اسناد املثقف لشعبه واجب وطني ال بد 
منه وهناك الكثير من األمثلة في الثورة 
الفرنســية وثورات في دول اخرى ، اليوم 

املستقبل للشباب الواعي الذي قاد ثورة 
جبارة في العراق مازالت مشتعلة وتقدم 
. علــى املثقف ان  التضحيات اجلســام 
يكرس كل طاقاته في الكتابة واملشاعر 
والفكر كلها مــن أجل نصرة املنتفضني 
األحــرار الذيــن ســيعيدون كرامة بالد 
مســلوبة منذ عقود من الزمن تعاقبت 
األنظمة على ســلبه وتدميــره وتبديد 

ثرواته ..

ان ادور املثقف العراقي في اخلارج 
باحملصلة حاول ايصال صوت املتظاهر

هالل كوتا/ شاعر
تنوع دور املثقف العراقــي في اخلارج مع 
التظاهرات التي تشــهدها البالد مثلما 
تنوعــت أدوار مثقفــي الداخل ولكن مع 
اختالف بســيط . واستطيع حصر هكذا 
دور بــكل حياديــة وموضوعية ، فهنالك 
ثالثــة اصنــاف للمثقــف العراقي في 
اخلارج ، منهــم املثقف الرافض للعملية 

السياســية ولكن يهمه مصلحة البلد 
والشــعب ويتمنى العودة لــه او اصالح 
شــأنه ، وهو هنا تعاطف بشــكل كبير 
مــع التظاهرات واوصل صوت الشــباب 
للمحافل الدولية - شــأن باقي االصناف 
االخرى- وهنــا اخذ االمر بعاطفة اكبر ملا 
يشاهده من عمليات قمع ومشاهد عبر 
وســائل التواصل وإن كان بعضها قدميا 
يعــود حلقبة داعــش او حقيقيا بنصف 
احلقيقة. واما الصنــف الثاني فهو غير 
ويحاول  السياســية  بالعملية  املؤمــن 
تأجيج الوضع اكثر ويروج الى ما هو اكثر 
من احلقيقــة الن وضعه في اخلارج مؤمن 
وال يهمه مصلحــة البلد بقدر ما تهمه 
الفوضى ألنه ال يؤمن بعراق ما بعد 2003 
وال يؤمن برموز وشخوص وشعب له فكر 
جديد ، وهــذا النوع همه كله اشــعال 
اكبر قدر مــن النيران لتبقى فكر مغادرة 
البــالد صائبة بنظره وقــد يعتاش هناك 
على هكذا ازمات قــد تؤّمن مكوثه مدة 
اطول. اما الصنف الثالث واالخير - وازعم 
اننــي منهم - فهو من تعامل مع الوضع 
مبوضوعيــة الن الصورة قد تصل ضبابية 
وحتتاج الــى متحيــص الن دوره مختلف 
وميتلك وما يُنشر ال مُيثل احلقيقة كاملة 
وال يعــرف مديات وابعــاد القضية وغير 
مؤمن بكل ما ينشر فهو لديه وسائل رمبا 
ال يســتطيع االخر اقناعه باالجنراف بها ، 
ودوره يقتصر على مراقبة الوضع واعطاء 
ارشادات من شأنها حقن دماء واخذ حقوق 
بأقل خسارة ويتعامل مع الوضع مبهنية 
فال احد يفرض عليها اجندة ، وهذا النوع 
مؤمن بالشــعب وُمدرك للتقصير الذي 
اشــترك فيه اجلميع من سياسيني وقوى 
عظمى ودول اقليمية . بني هذه االصناف 
ووفقــا لها ، ُعقدت الكثيــر من الندوات 
تبقى  باحملصلة  ولكنها  النقاش  وحلقات 
حبيســة صفحــات التواصــل واملواقع 
تبقى  الفيصــل  والكلمــة  االخباريــة 
في  املرابط  واملتظاهر  العراقي  للشــارع 
ســاحات االعتصام ، كما ان ادور املثقف 
العراقي في اخلارج باحملصلة حاول ايصال 
صوت املتظاهــر ولكن وفق قناعته هو ال 
وفق ما يريده الشارع العراقي ولكن تبقى 
حسنته الوحيدة انه حاول ايصال الصوت 
للعالم في ظل وجود قطوعات لألنترنت 

وحجب مواقع التواصل.

سالم مكي

في ظــل تصاعــد احلركــة االحتجاجية 
واتساع رقعة التظاهرات في معظم مدن 
الوسط واجلنوب، يبرز تساؤل مهم وحيوي، 
حــول دور املثقف وما هو مطلوب منه في 
ظل استمرار تلك التظاهرات، وما رافقها 
من تطــورات، متثلت في ســقوط ضحايا 
أبرياء وحــرق مؤسســات وأماكن خاصة 
وعامــة من قبل فئــات محــددة، وكثرة 
اجلدل حول مدى مشــروعية تلك األفعال 
وعدم مشروعيتها. فالبد هنا من السؤال، 
عن دور املثقف، ومــدى قدرته على اثبات 
نفســه في ظل وجود فئات تتولى توجيه 
املتظاهريــن من خالل منصــات التواصل 
االجتماعي، في حني ان املثقف يشــارك ال 
بوصفه مثقفا بــل بوصفه موطنا، مثله 
مثــل غيره. الصباح اجلديد، اســتطلعت 
آراء عدد من الشعراء واملثقفني، حول هذا 

املوضوع.
*******

املثقف ليس الذي
ميارس الكتابة فقط

عمران العبيدي/ شاعر
تتعــرض اجملتمعات في حياتها الى احداث 
مفصلية مهمة ومن املمكن ان يكون لها 
بصمتها على مســتقبله، هذا اذا احسن 
اســتخدام هــذه االحــداث ووضعها في 
اطارها الصحيح. ولكــي يتمكن اجملتمع 
من االفادة منها بشــكل امثــل وتوجيه 
بوصلتها باالجتــاه الصحيح يتطلب االمر 
مشاركة مجتمعية عامة تكون حتت تأثير 
النخبــة . يعد املثقف هو احــد اركان اي 
حراك يطلب التجديد ولكي يكون املثقف 
مســاهما فاعال عليه اوال ان يغادر صفته 
الشفاهية ويكون حاضرا فعليا من خالل 
االبتعاد عن التنظيــر والدخول في صلب 
ذلك احلراك ليلقي بتأثيراته على من حوله. 
نعم التنظير مهم ولكن البد من ان يكون 
قريــن الفعل احلقيقــي املتمثل باحلضور 
في قلب احلــدث . في اي حــراك تختلط 
الكثير من االمور ويكون جاذبا للعديد من 
انفعالي وبعضها  شرائح اجملتمع بعضها 
لــه الرغبة في تقدمي شــيء لكنه ال يعي 

تساؤالت عن  دور المثقف في الحركة االحتجاجية
 و جدوى الحضور وإشكالية الغياب

متابعة الصباح الجديد:

صدر عن دار »Free Pen Verlag« للنشــر 
في مدينة بون، الطبعــة األملانية لرواية » 
عني الشــرق » للكاتب والروائي السوري » 
إبراهيم اجلبــني »، بترجمة للدكتور عدنان 
وحود. عني الشرق » التي صدرت نسختها 
العربية عن املؤسســة العربية للدراسات 
والنشــر فــي بيروت، يــروي فيهــا اجلبني 
تفاصيل متعلقــة بالتيارات الفكرية التي 
تصارعت في ســوريا خالل تاريخها القدمي 
واملعاصــر. إضافة إلى نبشــه للعديد من 

أسرار املكان وسكانه.
ويقــول إبراهيــم اجلبــني ، إن رواية » عني 
الشــرق » هــي احتفاء بعبقرية دمشــق 
والهوية السورية التي تآكلت حتت ضربات 
كثيرين أرادوا التشكيك بعمقها احلضاري، 
سواء كانوا مســتبدين أو ظالميني، عالوة 
على دور خاليا دبابيــر كثيرة أرادت أن تنخر 
املدنية السورية مبعناها العريق من داخلها، 
بترييف املكان واإلنســان. وتزويــر التاريخ 

وقطع األمل من املستقبل«.
ويضيــف اجلبني في تعليقــه على أهمية 

ترجمة روايته إلى األملانية »إن امللفات التي 
الرواية تتصل بشكل مباشر مبا  طرحتها 
حدث في أملانيا قبــل وبعد احلرب العاملية 
الثانية. وبعد انهيــار الرايخ الثالث وزوال 
النازية، وانتقال الشر إلى شرق املتوسط، 
حيث مت على مدى ســنوات تأسيس نازية 
الســوريني وطبقت  اســتهدفت  جديدة 
عليهم كل ما عرفه وعانى منه الشــعب 
األملاني من قبل. األمر الذي يجب تسليط 
الضوء عليه وتكريس التفكير فيه في حوار 
مابني الشعبني، يفهم من خالله األملان ما 
جرى ويجري في سوريا، دون تشويش ودون 
اســتغناء عن حتمل املسؤولية اإلنسانية. 
فالالجئون الســوريون املوجــودن اآلن في 
أنحــاء العالم هم ليســوا موجودين بال 
سبب. بل ألن الشر لم ينته بعد وال بد من 
التعاون ما بني احلضــارات للقضاء عليه، 
وهذا لن يتم إال مبســاعدة السوريني على 
احلصــول على ما طالبوا بــه في ثورتهم، 
وهو احلرية والدميقراطية والكرامة واحلياة 

الطبيعية«.
وتقدم » عني الشــرق » التي بات عنوانها 
 ،»Auge Des Orients« ب اللغة األملانيــة
وجــاءت فــي 375 صفحة مــن القطع 

املتوســط، صوراً من احلياة السورية التي 
تعود مــرة إلى زمن اإلمبراطــور الروماني 
يوليانوس الذي أطلق على دمشق اسمها 
» عني الشــرق » ومرة تسرق عقل القارئ 
إلى زمن الســتينيات وصعود حزب البعث 
وصوالً إلى اللحظات التي سبقت مشهد 
أطفــال على جدران مدرســتهم  كتابة 
كلمات كانت شــرارة انطالق الثورة التي 

استمرت طيلة السنوات التسع املاضية.
ويقول املترجــم عدنان وحود في مقدمته 
أتوقع  »بالنسبة لي شــخصياً،  للكتاب: 
أن يجــذب هذا الكتاب اهتمــام اجلمهور 
األملاني، بســبب التشــويق الكبير الذي 
يحتوي عليه، إضافة إلى قدرته التصويرية 
العالية التي ستجعل كل من يقرأه يتوق 
إلى زيارة دمشــق. وأيضاً جتعل كل من زار 
دمشــق في يوم األيام، يعيشها من جديد 
ويزورها بعني عقله وروحه. » عني الشرق ” 
كتاب يعطيك صورة عن الشرق كله، وما 
تعرض له من أزمات ومنعطفات تاريخية. 
ومن يقرأ هذه الرواية ســيجد أن املصائب 
التي حلت بهذه األرض املباركة، ليســت 
وليــدة اليوم وإمنا سيســتطيع أن يفهم 

بالضبط ملاذا يجري كل هذا اليوم«.

ويضيف وحود:«أمتنى أن تتم ترجمة جميع 
كتب إبراهيم اجلبني إلـى األملانية. فعمله 
يشكل في جزء أساسي من أهدافه، إعادة 
وكذلك  وتواصلها.  تقاربها  الى  احلضارات 
مسؤوليتها اجلماعية عن اخلير والشر، في 
أي ركن من أركان هذا الكوكب املســمى 
األرض. فقليلــون كانوا قد ســمعوا قبل 
صدور » عني الشــرق ” عــن ألويس برونر 
الضابــط النازي الــذي هرب مــن أملانيا، 
بعد ســقوط النازية، وجلأ إلى دمشق في 
خمسينيات وســتينيات القرن العشرين، 
ليوطد عالقته مع ضباط اجليش السوري 
ومن بينهم رجل ســيكون له تأثير كبير 
على مستقبل ســوريا الحقاً، إنه حافظ 
األســد الذي ســيقّرب برونر منه ويعّينه 
مستشــاراً أمنياً. وهو الذي كان في أملانيا 
مســاعداً ألدولف أيخمان في جهاز اإلس 
إس ويتحمل مســؤولية قطار املوت الذي 
ســاق أكثر من 130 ألف يهــودي أوروبي 
إلى احملرقــة. للقارئ أن يتخيــل ما الذي 
ســيفعله هذا اجملرم في حــال حتّول إلى 
مستشار لرئيس دولة في العالم الثالث. 

إنه اجلحيم. وهو ما حصل بالفعل«.

متابعة الصباح الجديد:
نشرت مجلة نزوى األدبية العمانية في عددها 
اإلحتفالي بعيدها الذهبي رقم 100 الصادر اآلن 
ملفا كبيرا عن جتربة فاضل العزاوي الشــعرية 
والروائيــة والنقديــة، أعده الشــاعر العراقي 
محمد مظلوم وشــارك فيه كل من الشــاعر 
التونسي  العماني ســيف الرحبي والشــاعر 
منصف الوهايبي و والشــاعر والناشر العراقي 
امللــف مقابلة كانت  خالد املعالــي. وتضمن 
قد أجراهــا معه الناقــد األميركية ملينكس 
كويلي ونقلهــا الى العربيــة محمد مظلوم، 
إضافة الى املقالة التي كان الكاتب البريطاني 
الكبير كولن ولسن، مؤلف كتاب »الالمنتمي« 
الشــهير قد نشــرها عن رواية »آخر املالئكة« 
قبل رحيله ومقالة رائعة طويلة كتبها الشاعر 
البريطانــي جيمس بيــرن عن ديــوان »صانع 
املعروف  األميركي  للناقــد  ومقالة  املعجزات« 
ريتشارد ماركوس وأخرى للناقدة األملانية إنسا 
فيلكا التي قامت ســاملة صالح بترجمتها الى 

العربية.

هذا فضال عن مقالة كتبها فاضل العزاوي 
بعنوان »كيف أكتب؟«

إشارات ومقتطفات من امللف:
داً..  محمــد مظلوم: فاضل العــزاوي ُمتعدِّ

شاعر املتاهة والروائي الرائي.
ســيف الرحبــي: أول ما قرأت له شــعراً 
»سالما أيتها املوجة، ســالما أيها البحر« 
ومن ثم »الديناصــور األخير«، أو مخلوقات 
الكتاب  ذلــك  اجلميلة،  العــزاوي  فاضــل 

املداري املفتوح على عواصف الشعر والنثر 
والفضاء املشهدي، ببروقه اخلاطفة اآلسرة. 
كتــاب أثر في جتربتي األدبيــة عامة وأفدُت 

منه رمبا أكثر من دواوين الشعر احملض.
منصف الوهايبي: فاضل العّزاوي ليس رمبو 
وال فإنســان وال غينسبرغ، ولعّله أقرب إلى 
كافافي أوكافكا. ولكّنه يظّل العّزاوي الذي 
ال يقرن بأحد، وال يشبه إالّ نفسه. وأقّدر أّن 
في هــذا جانبا من قّوة نّصه حيث الكونّية 
أفق وجوده، ال الهوّيــة الوطنّية أو العاملّية 

التي هي استيطان مقّنع في أرض اآلخر.
املعالي: كانت ســمعتُه قد وصلتنا  خالد 
نحن الشباب، البيان الشعري كان نوعاً من 
االجنيل الشــعري حينها، قصائده املتنّوعة 
األساليب، وكذلك تَنقلُه بني الشعر والنثر، 
حتى األغلفة التي يختارها لكتبه تعكس 
عاملاً آخــراً، وعيــاً ال نعرُفُه، عواملُــُه التي 
تعكسها قصصُه وكأنها قادمة من عالم 

آخر.
كولن ولسن: رواية »آخر املالئكة« عمٌل أدبيٌّ 
يكشــف لنا، أكثر من سواه، جذور الثقافة 

العراقية التي متتدُّ إلــى قرون. ويعكس لنا 
عبر منظار النماذج املتغيرة في هذه الراوية 

ثراَء هذا اجملتمع وتعقيده.
جيمــس بيــرن: »صانع املعجــزات« كتاٌب 
مذهــٌل متامــاً، تُرجــَم بــذكاء واصطدم 

بشاعرية مضيئة.
فاضل العزاوي من ســاللة شــعرية نادرة، 
جــريء، ومــرح، وجتريبي، وخالق بــال حدود، 

وموسوم بالعبقري.
ريتشارد ماركوس: شأنه شأن أفضل كتاب 
أمريكا اجلنوبية، »غابرييل جارسيا ماركيز« 
و»جورج لويس بورخيس« خلق العزاوي عاملاً 

يتداخل فيه الواقعي بالسحري.
إنســا فيلكه: الربيع الذي يحمله املالئكة 
الروايــة بأكملها قد  على ظهورهم خالل 
فسد في األكياس: »سيكون هناك دم دائما 
على هذه السجادة البنفسجية، على هذا 

الوطن الكبير املسمى كفنا.«
لقد وجدت الريســا بندر النبرة الصحيحة 
الغنية  امللحمة  لهــذه  باألملانية  بالضبط 

الذكية.

ترجمة رواية »عين الشرق« للروائي السوري إبراهيم الجبين إلى األلمانية

ثالث روايات تفوز بجائزةمجلة نزوى تنشر ملفًا عن فاضل العزاوي
فهد إسماعيل فهد

المثقف العراقي عليه ان ينحاز 
لوطنه وشعبه وان فعل الكلمة 

هو اشبه بفعل الرصاصة داخل 
المعركة ، الكلمة هي موقف 

والكلمة هي شرف االنسان ، 
وبالكلمة نستطيع ان نغير الكثير 

من االشياء فما بالك ان توجه 
لشعب عانى ما فيه الكفاية 

من الظلم والتهميش والموت 
والفقر والخوف والضياع ، الجميع 

يرفع العلم ويبحث عن وطنه 
العراق والسياسي العراقي يعقد 
الصفقات من أجل زيادة رصيده 

في بنوك العالم على حساب 
الفقراء

الصباح الجديد _ وكاالت:
أعلنــت »دار العني للنشــر« ضمن فعاليات 
»معرض الكويت الدولي للكتاب« عن نتيجة 
الدورة األولى جلائزة إسماعيل فهد إسماعيل 
للروايــة القصيــرة،  وفاز باجلائــزة كل من 
البحرينية تقوى محمد جواد عن رواية )فوبيا 
الوجوه( والفلسطينية عبلة غسان جابر عن 
روايتها )سالم بتوقيت احلرب( واملغربي محمد 

سعيد أحجيوج عن روايته )ليل طنجة(. 
جــاء اإلعالن عن الفائزين خــالل حفل أقيم 
على هامــش الدورة الرابعة واألربعني ملعرض 
الكويــت الدولي للكتاب بحضــور الكاتب 
فاطمة  واملصرية  الرفاعــي  طالب  الكويتي 
البــودي مديرة دار العني للنشــر والكويتية 

إقبال العثيمني رئيسة جلنة التحكيم. 
وقالت فاطمة البودي »هــذه اجلائزة دافعها 
احلب والتقدير الشــديدين إلسماعيل فهد 

إسماعيل ومنجزه األدبي«.
وأضافت »أعمال جلنة التحكيم اســتغرقت 
وقتــا طويــال بســبب العــدد الكبير من 
املشاركات، ولوال تأخر حصولنا على النتيجة 
لكان معنــا اليــوم الفائزين هنــا في هذا 

احلفل«.
وأشــارت إلى أن أمانة اجلائزة ستستضيف 
الفائزين الثالثة خالل معرض القاهرة الدولي 
2020 وسيتســلمون جائزتهم  للكتاب في 

هناك.
 يذكــر أن معرض الكويــت الدولي للكتاب 
انطلق االربعــاء 20 نوفمبر/تشــرين الثاني 
ويستمر حتى نهاية الشــهر، مع 500 ألف 
عنوان كتاب من 30 دولة، وندوات ومحاضرات 
وورش عمل وأمسيات شعرية وعروضا مرئية 
وأنشطة لألطفال ومعارض فنية ومسابقات 

ألندية القراءة.

هادي احلسيني عمران العبيدي هالل كوتا
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د. علي شمخي 

يتعرف املرء في كل نازلة  وشدة ومصاب على 
االصدقاء واالعداء ومع مــرور الزمن تنضج 
الشــعوب وجتتاز االختبــارات واحملن بوعيها 
وقدرتهــا على التمييز بــن ما هو صالح أو 
طالــح لها والاعتقد أن بــالدا مثل بالدنا أو 
شعبا مثل شــعبنا ذاق املصائب والشدائد 
على مدى قرون من الزمن ويكفي أن احلروب 
املتتالية التي دارت رحاها على حدود العراق 
وتشــظت نيرانها على جباله وفي سهوله 
ووديانه وصحاريه شــكلت دروســا قاسية 
تناوبت اجياال عراقية مختلفة على روايتها 
جيال بعد جيل وقدمت هــذه احلروب جتارب 
حقيقية  في كيفية  الثبات والصبر والتعلق 

باألوطان واحلفاظ على العراق كدولة وامة.
 وفي مثل هذه احملنة التي نعيشــها اليوم 
ثمة مــن يتعاطــف معنا ومينــي النفس 
بالدعاء  للعراق واهله باخلروج منها ساملن 
غامنن وفــي الضفة االخرى ثمة من يترصد 
الثغــرات كــي ينفذ منها للتشــفي وبث 
االحقــاد والكراهية وقد وجــد الكثير من 
التلفزيونية  القنــوات  املتربصن في  هؤالء 
االرحب  اجملال  االجتماعــي  التواصل  ومنابر 
للترويج والتهويل وتصدير االكاذيب وتشويه 
املضامن واحملتــوى وصوال لغايــات خبرها 
العراقيون ولم يعد لها مكانة واهتمام في 
انشــغاالتهم اليومية ولكن خطرها اليوم 
يتمثل في توجيههــا نحو جيل جديد فتي 
قد اليستوعب أو يحيط بكل معالم الصورة 
الفاســدين  وهو يتقدم الصفوف ملواجهة 
حيث تنشط مؤسســات إعالمية ضخمة 
والعقيدة ونوع  الدين  للتأثير على مفاهيم 
اإلرتباط بكل ماهو حي مبا يعزز قيم االنتماء  

إلى هذا الوطن.
 وتنساق بعض القنوات الفضائية  العراقية 
والعربية الجندات سياســية يقف خلفها 
ممولــون ومؤسســون لطاملا عــرف عنهم 
اإللتزام واملزايدة على حساب الهم العراقي 
والسعي نحو حتويل هذه احملنة التي مير بها 
الشعب العراقي إلى محرقة جديدة وقودها 
وحطبها فلــذات اكبادنا.. هؤالء من حمالي 
احلطب نحتاج ملن يردعهــم ويبلغهم باننا 
يقظــون ومســتعدون ملواجهتهم ومهما 
كانت مالحظاتنا عن قــرارات هيئة االعالم 
القنوات فان  واالتصاالت األخيرة جتاه بعض 
محاولة تشــويه دور الهيئة هــو محاولة 
مكشــوفة الســتغالل فضــاء احلرية في 
العــراق وممارســة األذى والطعن وتشــويه 
صورة احلراك الشــعبي العراقي وحرفه عن 
مســاره ومن الغريب أنه مع صدور كل قرار 
بحق القنــوات التي تثير الفنت وحترض على 
الكراهيــة واخلــراب والتدميــر تنبري هذه 
القنــوات لتصدير االكاذيــب وتنفي التهم 
عنها  ومتــارس  التضليل  مرة أخرى من دون 
ان تعيد النظر مبنهجهــا وتراجع مضامن 

برامجها واخبارها .

حماالت الحطب !

االنتحار البالستيككاريكاتير

عن موقع »كارتون سياسي«

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

حازم صاغية* 

يوم 1 نوفمبر )تشــرين الثاني( نّظم 
ثــّوار اجلزائــر مظاهرة كبــرى. إنَّها 
التي  املظاهــرات  تلــك  من  واحدة 
بدأت قبل أربعن أســبوعاً، وتأبى أن 
1 نوفمبر كانت  تتوّقف. لكّن يــوم 
العيد  هو  األخــرى:  له خصوصّيته 
اخلامــس والســتُّون النــدالع حرب 
تلك احلرب  االستقالل عن فرنســا. 
اســتمرت، كما هو معروف، ســتَّ 
ســنوات، وباَت وصفها الرائج »ثورة 
ت إحدى  املليون شــهيد«. لقــد ُعدَّ
ثورتن كبريــن في »العالم الثالث« 
إبَّان حقبــة احلرب البــاردة. الثانية 
هي الفيتناميَّــة. كذلك كانت أحد 
جــالءات، أو إجــالءات، ثــالث كبرى 
عرفهــا العالــم العربــي في تلك 
1956 حن نشــبت حرب  احلقبــة: 
السويس أو العدوان الثالثّي، و1971 

منطقة  البريطانّيون  غــادر  عندما 
اخلليــج، وبينهمــا حّل اســتقالل 

اجلزائر.
مفخــرة اجلزائريــن والعــرب تلك 
تفــّرع عنها نظام يثــور في وجهه 
أحفاد الثــّوار. األخيرون قالوا، يوم 1 
معركة  يســتأنفون  إّنهم  نوفمبر، 
االستقالل التي بدأت في 1954. ذاك 
أّن االستقالل كحدث مجيد ينبغي 
حتريره ممن جعلوه مصدراً خشــبّياً 
التي استغنت عن كّل  لشرعّيتهم 
شــرعّية أخرى. هــذا إذن ما ينبغي 
االســتحواذ عليه من جديد، ومعه 

االستحواذ على التاريخ املنهوب.
السودانّيون، إّبان مظاهراتهم، كّرروا، 
شــعراً ونثراً، فكرة تقول إّن الوطن 
غاب أو اختفى طوال ثالثن عاماً، وها 
هو اليوم يعود مع الثورة. مع النظام 
اإلســالمي غاب. مع الثــورة حضر. 
لقد قال ســودانّيو الثــورة إّن حترير 
التاريــخ واالســتحواذ عليه مهّمة 

سودانّية أيضاً.
في  بعيداً  ذهبوا  بدورهم  اللبنانّيون 
بأعالمه،  والتلويح  االستقالل  تكرمي 
فيما جعلــوه، في الوقت نفســه، 
مناســبة للقطــع مــع اللبنانّية 
القدمية في سائر أشكالها املتراوحة 
والعنصرّية.  والنهــب  الدجــل  بن 
»العــرض املدنّي« الــذي أقاموه في 
ساحة الشهداء جمع بن التمّسك 
بالوطن وجتاوز األشكال البدائّية من 

الوطنّية.
الكبير ســبقنا  االنعطــاف  هــذا 
انعطفوا عن  الســورّيون حن  إليه 
الســورية القدمية. شــّككوا بعلم 
يريدون  أّنهم  وأوحوا  وباسمه،  البلد 
اســتئناف تاريخ سياسي ودستوري 
كان قــد قطعــه العســكر مّرات 
عّدة. شــّككوا باألولوّية »القومّية« 
للنظام البعثي والتي لم تُستخدم 
إالّ حلجب الهمــوم الفعلّية للوطن 
على  وللعدوان  السورين،  والشعب 

األوطان والشــعوب اجملــاورة. اليوم، 
يعاد تشــكيل الوطنّية الســورية 
اجلديــدة فــي مواجهــة احتالالت 
اســتعمارين  ودوريــن  خارجّيــة 

متارسهما روسيا وإيران.
إعــادة التأســيس التاريخي تظهر 
مالمحــه أيضاً في العــراق. لقد رّد 
العراقّيون على الفعل اجلماعي الذي 
تعاقب على ارتكابه، معاً وبالتناوب، 
االحتالل األميركــي واألبّوة اإليرانّية 
وقبلهم  الداعشــّية،  واالستباحة 
جميعاً سياســيون رَّثون كان صّدام 
املضمر.  السلوكي  مثالهم  حسن 
الطائفــة، بوصفهــا أحد  وحــدة 
األعمــدة التي قام عليهــا عراق ما 
بعــد 2003. اهتّزت. العالقة اخلاّصة 
اآلخر  العمــود  بوصفهــا  بإيــران، 
املكّمــل، اهتّزت أيضــاً. لقد هتفوا 
وغّنــوا للعراق وأحرقــوا القنصلّية 
اإليرانية في النجف قبل أن يواجهوا 

املذبحة في مدينة الناصرّية.

إيــران نفســها لــم تســلم من 
الذي أقيم  البناء  املراجعات اجلذرّية. 
فــي 1979 متّــت مســاءلته بحّدة، 
وليس للمــّرة األولــى: تنزيه الولي 
الفريد  النموذج  تنزيه  اهتّز.  الفقيه 
)»ال شــرقّية وال غربّية«( اهتّز. زعم 
الدفاع عن املُستضَعفن ومتثيلهم، 
في  التحــّرري  الــدور  زعــم  ومعه 
لقد صارت  أيضــاً.  اهتــّز  املنطقة 
مثل  ُمريديها،  لبعض  حّتى  طهران، 
 : البريجنيفيِّ العهد  في  موســكو 
عدمية اجلاذبّية وعدمية اإليحاء، تبحث 
عن رجل ُمســّن كيــوري أندروبوف 
أو قســطنطن تشــيرنينكو، كي 
يرث ُمســّناً مريضاً كاملرشــد علي 
خامنئي. الهتاف إليــران، ال »للبنان 
وغزة«، يضع الوطنّيــة اإليرانّية في 
مقابل النزعة اإلمبراطورّية اإليرانّية.
طبعاً سنكون مسرفن في التفاؤل 
إذا قلنــا إّن الوجهــة هذه تشــّق 
طريقهــا صعوداً متواصــالً، أو أّنها 

ســتمضي إلى أهدافها بال مواربة 
أو تعّثر. ونكــون متوّهمن أيضاً إذا 
رســمنا للوطنّيات اجلديــدة وجهاً 
رؤيوّيــاً ينّزههــا عن كّل مــاٍض، أو 
انقطاعها عّما هو  يبالغ في وصف 
»قبل وطنــّي«، كالطوائف واملناطق 
والعشــائر... لكّننا نكون مخطئن 
بقدر أكبر إن لــم ننتبه إلى بدايات 
الوطنّيات اجلديدة، وإلى أّنها باشرت 
تُســقط رؤوســاً لطاملا ُظّن أّنها ال 

تسقط.
في  يتســاقطون  الذيــن  وهــؤالء 
املنطقة كثيــرون، وهم يلتقون في 
النتائــج وإن اختلفوا في املقّدمات. 
فيهم نظامــان متثيلّيان كالعراقي 
واللبنانــّي، وفيهــم نظامــان غير 
والســورّي.  كاإليرانــي  متثيليــن 
االســتقطاب  ورث  بعضهــم 
احلرب  عرفتــه  الذي  اآليديولوجــي 
البــاردة، ومعظمهــم ورث النيــو 
ليبرالّيــة االقتصادّيــة التي أحرزت 

انتصارها بعــد انتهاء احلرب الباردة. 
لكّن املؤّكد أّن اجتماع الطلب على 
اخلبــز واحلّرّية والكرامة اإلنســانّية 
في مواجهة أنظمة مفلســة صار 
أو في  يتجّســم في وطن جديــد، 
وطن يتحّرر من مجّمع اآليديولوجيا 
املتضامنن.  املتكافلــن  والنهــب 
فالوطنّيــة االجتماعّيــة تناضــل 
للحلول محّل الوطنّية الشوفينّية، 
كما فــي إيــران، ووطنّيــة العمل 
تستبســل للحلول محــّل وطنّية 
املصرف احملمي ببنادق املقاومة، كما 
في لبنــان. وهذا، في ارتــداده ضّد 
اآليديولوجّيــات، ال يزعم بتاتاً نهاية 
التاريخ وإقفاله. إّنه يتصّدى لفتحه 
ثّم استئنافه. فإعادة إقفال التاريخ، 
ال قّدر اهلل، هي ما ستفعله الثورات 
الهزمية  إذا متكّنت من إحلاق  املضاّدة 

بالوطنّيات اجلديدة.

* عن الشرق االوسط

ات الجديدة والتاريخ المفتوح في منطقتنا الوطنيَّ

عصام الخفاجي *

فلــَم لم توقظنا صدمــة الهزمية/ 
الهزائم؟ 

لم تكــن الهزمية وحدهــا ما دفع 
بهــول  اإلحســاس  إلــى  األملــان 
رؤية نظام جديد  به، بل  ماساهموا 
يبني بلدا أكثــر رفاها مما بنى هتلر. 
كتابه  في  كوهلر  ساند  يستشهد 
“أدولف” )2015( باستطالع للرأي بن 
األملان الغربين أجري عام 1950، حن 
كانت أملانيا التزال مدّمرة، تبن منه 
أن قرابة النصف كان يرون بأن هتلر 
لو لم يشعل احلرب لكان واحدا من 
أعظم رجــال الدولة األملــان، فهل 
بالوســع فصل عدوانية شرســة 

السياسي  االقتصادي  بناءها  تقيم 
على العسكرة عن حتمية عدوانية 
على الغير؟ بعد خمس عشرة سنة، 
أي 1960، لن جتد إال حفنة أملان يرون 
فيما سبق إال تاريخا مظلما ولن تر 
إال حفنة ال ترى أن زعيمها الســابق 

كان مجرما.
بعد خمس عشرة سنة على سقوط 
البعث، العراق ال يزال مدّمرا. هل من 
حاجة لوصف مــا يعرف القارئ عن 
حال العراق: نظام سياســي فاسد، 
تعددي بوصفه قائما على تعدد أمراء 
احلرب والسياسة يحكم كل منهم 
قبضتــه على إقطاعية تتناســب 
مع وزن ســالحه وماله وقدرته على 
شــحن غرائز الطائفــة والقومية 
والقبيلة، عراق في آخر سلم الدول 

التي تعاني من الفساد املالي، عراق 
بنى حتتية منهارة واقتصاد متهالك 

لوال النفط، وبطالة وفقر.
عوض أن يكون سقوط نظام البعث 
نفسه  العراقي  يتأمل  لكي  مدخال 
في املرآة، كان الغزو األميركي فرصة 
لــه لكي يتحــّرر من ذلــك العبء 
الثقيل لتلك املهّمة. انكفـأت أملانيا 
املهزومة على نفسها طوال ربع قرن 
على األقل. تغّيرت املناهج الدراسية 
لكــي تثّقــف أجياال ناشــئة ال مبا 
جنــاه هتلر من جرائــم بحق األملان 
ومســؤوليته عن الدمــار الذي حلق 
بأوربا فقط، بل مبســؤولية الشعب 
األملانــي الذي انســاق أغلبيته وراء 
هتلر: جهاز دولــة نّفذ تلك اجلرائم 
متحّمسا أو بشكل روتيني وشبيبة 

تقاطرت علــى التطّوع في األجهزة 
شــبابية  ومنظّمــات  القمعيــة 
وطاّلبية ونســوية نّفــذت بحماس 
ماكان يأمــر به الفوهــرر، وفنانون 
وأدبــاء كانوا أبواقا ملــا يريد وعلماء 
أبدعوا في ابتكار وتصنيع ما يخدم 

املاكنة الوحشية للنظام النازي.
كل تلــك الظواهر كانــت مالزمة 
العراقي طمأن  البعث. لكن  لنظام 
نفســه بأنه كان ضحيــة ال جاّلدا 
املعارض  آن. طمــأن  فــي  وضحية 
السياسي نفسه بأن هتلر جاء عبر 
صناديق اإلقتراع وكبت ذاكرة تشي 
بأنــه غالبية ركعــت للبعث وهي، 
هي مــن يّصوت اليــوم بانتخابات 

دميقراطية جلاّلدين جدد. 
الشــعور بالذنب والعمل الشــاق 

لتجاوزه عن قناعة كان مدخل أملانيا 
إلعادة بنــاء مجتمعها واقتصادها 
بــدا تفوقه  وبناء نظام سياســي 
جليا في أعن األملاني جعلته مؤمنا 
بأن أملانيا النازية التي ســاهم بهذا 
القــدر أو ذاك ببنائها كانت وصمة 
عار في جبن مجتمــع أجنب غوته 

وشللر وبيتهوفن وهيغل.
أما العراقي ، فكانت تبرئته للنفس 
ضمانــة إلعــادة انتاج الوحشــية 
على يــد طبقــة حاكمــة كانت 
متعّطشــة ألن تكون اجلالد اجلديد. 
يخرج ألوف العراقين بشجاعة في 
تظاهرات ضد الفســاد والطائفية. 
فهل ســمعنا بتظاهــرات تطالب 
بالكشــف عن الســجون السّرية 
العشــوائي  والقتــل  والتعذيــب 

حن تصدر منظمــات دولية تقارير 
متتاليــة عن تلــك الفظاعات في 
العراق وكردســتان؟ يعترف األملاني 
بالذنب عــن جرائــم ارتكبها بلده 
بحق شــعوب أخرى، فهل سمعنا 
عراقيا يســّمي األشــياء باسمها 
ويقــول “قمنــا باحتــالل الكويت 

وارتكبنا جرائم بحق شعبها”.
أسود ساهمنا جميعا  عراقا  نغّيب 
ذاكرتنا   يســتبطن  تشــكيله  في 
حمورابي  عــراق  العــراق  فيغــدو 
ونبوخذ نّصر ومن تشاؤون. هو عراق 
خمس آالف ســنة أو يزيــد ال عراقا 
يزن دَمه املســفوح ثقال على أيدينا 
جميعــا. وأصــل كل هــذا الكبت 
الذاكري يعود لهذا اخلوف. لست ممن 
يأبهون للعــرق أو يحتفون به. لكن 

هزائمه  وراء  املتخّفي  العراقي  على 
متّكئا على ذاكرة مكبوتة اإلعتراف 
بأن ما ال يقل عــن ثمانن باملئة من 
ســكانه احلالين هم مهاجرون من 
جند واجلزيــرة العربيــة منذ الفتح 
الثامن عشر  القرن  اإلسالمي حتى 
السالالت  بتلك  له  عرقية  والعالقة 
عدا الكلدانين واآلشورين واألكراد، 
ولــم يكن لهذا العراقــي املتباهي 
وجود في تلــك األرض التي يتباهي 
الّذين  اليهود  قبل  حلضارتها  ببنائه 

ُهّجروا منها.
زالت الغشاوة عن عن األملاني إذ رأى 
تفّوق البديل. فما عسى العراقي أن 

يرى اليوم؟

* كاتب عراقي

العراق : مواجهة التاريخ.. مواجهة الذات
القسم الثاني
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الدوحةـ  حسام سيف الدين:

الوطني  منتخبنــا  اليوم  يواجه 
لكــرة القــدم نظيــره املنتخب 
اليمني في الســاعة اخلامســة 
بغداد  بتوقيت  مســاء  والنصف 
على ستاد نادي الدحيل.. منتخبنا 
ان خاض  اكمل اســتعداته بعد 
يوم امس االحد اخر وحدة تدريبية 
مسائية اســتعدادا للقاء والتي 
شهدت تواجد جميع الالعبني مع 
شكوك مبشــاركة امجد عطوان 
وشريف عبد الكاظم لتعرضهما 
مساعد  اكد  حيث  عضلي  لشد 
مســاعد  حميد  رحيــم  املدرب 
رحيم  الوطني  منتخبنــا  مدرب 
حميد ان امجد عطوان يعاني من 
شد عضلي بعد انتهاء املباراة مع 
االمارات واليوم لــم يتدرب امس 

االول مع املنتخب.
تدرب  الكاظم  عبد  شــريف  اما 
ســابقا  يعاني  وكان  هلل  واحلمد 
ايضا من شــد عضلي وســوف 
يتم حتديد مشاركته من عدمها 
صبــاح اليوم .. الــكادر التدريبي 
يريح بعض  رمبا  الوطني  ملنتخبنا 
الالعبني بعــد ان ضمن منتخبنا 
النهائي  نصــف  للــدور  التاهل 
بغض  للمجموعــة  كمتصــدر 
النظر عن نتائــج مباريات اجلولة 

االخيرة .
اكد  للمنتخب  التدريبــي  املالك 
بأنه سعتمد على الالعبني االكثر 
جاهزية من الناحية البدنية، ومن 
جهته اكد كاتانيتش خالل املؤمتر 
الصحفي للمبــاراة بأنه لن يتم 
بدل سعد  استدعاء العب جديد 

ناطق ســاتعامل مــع االمر من 
حاليا  املوجودين  الالعبــني  خالل 
مع الفريق لتعويض غياب سعد 
ناطق في حال عدم متكنه مجددا 

من املشاركة في البطولة .
همام  الالعب  ضــم  وبخصوص 
طارق في مبــاراة نصف النهائي 
اكد كاتانيتش انــه ال يعلم هل 

تسمح له قوانني البطولة بذلك 
وقال »ومع هذا انــا امتلك حاليا 

عدد جيد من الالعبني« .
واضــاف ان تســريب تشــكيلة 
املنتخــب قبــل يوم مــن املباراة 
لالعالم هو عمل غبي وال استطيع 
ان اعمل شيء لهذا االمر الني ال 
اعلم من هو الذي يقوم بتسريب 

التشكيلة
ثالثة  الوطني  املنتخــب  ويفتقد 
من العبيه خالل مواجهة اليمن، 
على  اإلثنني،  اليوم  ستقام  والتي 
اســتاد الدحيل ضمن منافسات 
اجلولة الثالثة من بطولة خليجي 
24 اجلاري منافساتها في الدوحة.
وقــال طبيب املنتخــب العراقي 

قاســم اجلنابي فــي تصريحات 
صحفيــة، إن املنتخــب الوطني 
العبني  ثالثة  خلدمات  ســيفتقد 
في مبــاراة اليوم أمــام املنتخب 
اليمن بسبب اإلصابة، وهم أمجد 
عطوان وشــريف عبــد الكاظم 

وسعد ناطق.
وأشار إلى أن أمجد عطوان برغم 

أنه موقوف لتلقيه إنذارين لكنه 
ســيغيب في هذه املباراة وحتى 
املبــاراة املقبلة بنصف النهائي، 
وهنــاك شــكوك كبيــرة حول 
مشــاركته بسبب اإلصابة التي 

حلقت به في مباراة اإلمارات.
وبــني أن الالعــب ســعد ناطق 
في  األنف  فــي  تعرض لكســر 
املبــاراة املاضية، في حني تعرض 
الالعــب الشــاب شــريف عبد 
في  خفيــف  لشــد  الكاظــم 
العضلة اخللفيــة وهو اآلخر لم 

يلتحق بالفريق.
املنتخب  مــدرب  أن  إلى  يشــار 
العراقي سريتشــكو كاتانيتش 
أعلــن فــي وقــت ســابق أنه 
سيعتمد على الالعبني الشباب 

في مواجهة اليوم األثنني.
العراقي  االحتــاد  أعلن  ذلك،  إلى 
أن قضيــة تأخير  القــدم  لكرة 
راتب املــدرب كاتانيتش مت حلها 
املدير  اليوم.وقال  وسيتســلمه 
اإلداري للمنتخب العراقي باسل 
كوركيس إن قضية رواتب اجلهاز 
الفني مت حلها ومــن املنتظر أن 
تصل األموال إلى قطر اليوم من 
كاتانيتش  إلى  تســليمها  أجل 

وطاقمه الفني.
وبــني: »كاتانيتش ال يهتم بهذه 
األمور  التفاصيــل ويركز علــى 
الفنيــة من أجل حتقيــق نتائج 
مميزة في بطولة خليجي 24 وكل 
مــا يهمه في هــذا املوضوع هو 
حصول أعضاء اجلهاز املســاعد 
أن  إلى  رواتبهم«.وأشــار  علــى 
املدرب لم يتحدث طوال 3 أشهر 
عن هذه التفاصيــل برغم تأخر 

راتبه.

اسود الرافدين يواجهون اليمن بمعنويات عالية 
3 العبين يغيبون عن تشكيلة األسود في لقاء اليوم

جانب من مباراة سابقة بني الوطني واليمن 

الجيش يفوز بكأس 
أندية األثقال

امانة بغداد يتوج 
بطاًل ألندية البولنغ

آليات الشرطة يالقي 
األثير في تنشيطية حيفا

بغداد ـ الصباح الجديد:
الرياضي بطولة  أحرز فريق نــادي اجليــش 
أندية العراق للمتقدمني برفع األثقال، التي 
نظمها االحتاد املركزي للعبة، ضيفت طبلة 
قاعة التاميــم منافســات البطولة التي 
شارك فيها مبشــاركة )50( رباعاً مثلوا )8) 

أندية. 
وجــاء ترتيب الفرق الثالثــة االوائل، اجليش 
باملركــز االول تاله نادي الشــرطة ثم أمانة 
املنافســات  واقيمت  الثالث،  باملركز  بغداد 
وســط اثارة وندية من األندية واملؤسسات 
املشــاركة، مع حضور جمهــور من محبي 

اللعبة.

المكتب اإلعالمي:
توج نــادي امانة بغــداد لفريقي النســاء 
والرجال بطال لبطولة اندية العراق بالبولينغ 
عن جدارة واســتحقاق بعد ان حصل على 
4385 نقطة من 24 شــوطا فيما حل فريق 
الصليخ فــي املركز الثانــي برصيد 4109 
نقطة من 24 شــوطا وجاء فريق السياحة 
ثالثا برصيد 3925 من 24 شوطا ، فيما احرز 
فريق نساء االمانة املركز االول برصيد 2190 
نقطة من 12 شوطا وحل فريق الصليخ في 
املركز الثاني برصيد 2094 وجاء فريق االثوري 
في املركز الثالث برصيد 1660 نقطة من 12 

شوطا.
وقال مــدرب فريق نادي امانــة بغداد ماهر 
عبد احلسني في حديثه للمكتب االعالمي 
، ان زيارة املهندس محمد فرحان الشــمري 
نائب رئيس الهيئة االدارية للنادي اليوم في 
منافســات البطولة كانت فاال حسنا على 
فريقي النســاء والرجال حيث احرزنا املركز 
االول في منافسات الفئتني ، واضاف ، نهدي 
هذا االجناز للهيئة االدارية لنادي امانة بغداد 
والتي كانت تدعم الفريق وتســانده دائما 
وهذه ثمــرة التعاون بني اجلميــع ، وكانت 
بطولة اندية العراق بالبولينغ قد انطلقت 
يوم االثنني املاضي واختتمت عصر أول أمس 
الســبت وســيتم توزيع اجلوائز على الفرق 
الفائزة اليوم بعد االنتهاء من كأس املثابرة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تقام اليــوم االثنني مباراة آليات الشــرطة 
واالثير في ملعب نادي حيفا ضمن اجملموعة 
الثانيــة في البطولة التنشــيطية ألندية 
الدرجة االولى بكرة القــدم التي ينظمها 
نــادي حيفا الرياضي، في حــني تقام مباراة 
رديف نادي الشــرطة والشــباب عصر بعد 
غــٍد االربعاء، وحصل نادي الســياحة على 
انتظار، فيما جترى اخلميس مباراة املصلحة 
وبسماية حلساب اجملموعة الثالثة، وتعقبها 
فــي اليوم التالي مباراة بــالدي ورديف نادي 
اجلوية، وحصل نادي شــهربان على انتظار.. 
وتقام جميع املباربات في الســاعة الثانية 
والنصــف ظهراً. يشــار إلــى ان 15 فريقا 
يشــاركون في البطولــة مت توزيعها بني 3 
مجموعــات، ضمــت األولى فريــق النادي 
املضيــف والعدالــة والصحــة واحلشــد 
واملهندسني، فيما تكونت الثانية من أندية 
آليات الشرطة واألثير ورديف نادي الشرطة 
والشباب والســياحة، اما اجملموعة الثالثة 
فتألفت من أندية »املصلحة وبالدي وبساية 

وشهربان ورديف نادي اجلوية«.

5:30 مساًء

8:00 مساًء
5:30 مساًء

8:00 مساًء

مفكرة اليوم

العراق ـ اليمن

الكويت ـ البحرين
قطر ـ اإلمارات

عمان ـ السعودية

خليجي 24 

بغداد ـ الصباح الجديد:
الى  العراق  تاهل منتخب شــباب 
تعادله  بعد  آســيا  نهائيات كأس 
امام عمــان 3-3 في املبــاراة التي 
اقيمت على اســتاد السيب ضمن 
لقــاءات اجلولــة االخيــرة من دور 

اجملموعات بالتصفيات االسيوية.
استغالل  في  الرافدين  ليوث  وجنح 
تعادل الكويت مع فلســطني 3-3، 
ليتأهل كمتصدر جملموعته برصيد 
8 نقاط متفوقا بفارق االهداف على 
الكويت.وكان منتخب الشباب قد 
تعادل امــام الكويت 1-1 وفاز على 
باكستان 3-0 وعلى فلسطني 1-3.

انضم املنتخب الشبابي إلى أبطال 
الثانية(  )اجملموعة  قطر  اجملموعات: 
وطاجيكســتان )اجملموعة الثالثة( 
والبحرين  الرابعة(  )اجملموعة  وإيران 
والسعودية  اخلامســة(  )اجملموعة 
وماليزيا  السادســة(  )اجملموعــة 
وأســتراليا  الســابعة(  )اجملموعة 
الثامنة( وكوريا اجلنوبية  )اجملموعة 
واليابــان  التاســعة(  )اجملموعــة 
وإندونيسيا  العاشــرة(  )اجملموعة 

عشــر(.كما  احلاديــة  )اجملموعــة 
حتددت أيضــاً املنتخبات التي نالت 
ألفضــل  اخملصصــة  البطاقــات 
الثاني، حيث  املركز  على  احلاصلني 
تأهلــت الوس )اجملموعــة الثامنة( 
العاشــرة(  )اجملموعــة  وفيتنــام 
واليمن )اجملموعة الثانية( وكمبوديا 
بأن  علماً  الســابعة(.  )اجملموعــة 
تأهل بصفته  أوزبكستان  منتخب 

الدولة املضيفة.

توج  الســعودية  منتخــب  وكان 
من  املاضيــة  النســخة  بلقــب 
البطولــة، علمــاً بــأن النهائيات 
تقــام في أوزبكســتان خالل املدة 
من 14 إلى 31 تشرين األول 2020.

وحتصل املنتخبــات األربعة األولى 
التأهل  النهائيات على مقاعد  في 
لتمثيل قارة آسيا في كأس العالم 
حتــت 20 عامــاً 2021 املقــرر في 

أندونيسيا.

بغداد ـ حسين الشمري:  
خيــم احلزن واألســى على نفوس 
العبــي منتخبنــا  الوطني بكرة 
بالرغم  الكراســي  على  الســلة 
مــن الفــوز الكبير الــذي حققه 
على منافســه املنتخــب الهندي 
بنتيجــة 67/30 نقطة التي جرت 
بينهما يوم أمس االول السبت في 
األولية  التصفيات  مباريــات  أولى 
املؤهلة إلــى اوملبياد طوكيو للعام 
املقبل املقامــة أحداثها حاليا في 

العاصمة التايلندية بانكوك .
 وقــال رئيس الوفد خالد رشــك: 
نهــدي هذا الفــوز إلى شــهداء 
العــراق الســيما في  انتفاضــة 
محافظتــي ذي قار والنجف الذين 
ســقوا بدمائهم أرض العراق وهم 
ال يحملون ســوى أعــالم بلدهم 
مطالبني بوطن خال من الفســاد 
ولهذا نعزي أنفسنا وذوي الشهداء 
يتغمد شــهداء  أن  ونســأل اهلل 
العــراق بواســع رحمتــه ويلهم 

أهلهم وذويهم الصبر والسلوان .
وأشار رشك أن منتخبنا قدم مباراة 

كبيرة بعد أن فرض سيطرته على 
مجريات األشواط االربعة متفوقا 
في جميعها وحقيقــة أن املباراة 
كانت من طرف واحد نظرا للفارق 
الفني الكبير بــني املنتخبني من 
حيث اإلمكانيــات الفنية لالعبي 
الوفد  رئيــس  وتابــع  الفريقــني 
حديثــه بالقــول مــن املؤمل أن 
واجه نظيره  قــد  يكون منتخبنا 
األحد  أمــس  الفيتنامي مســاء 

ونتطلع لتحقيــق الفوز ملواصلة 
لغة االنتصارات مــن أجل ضمان 
التأهــل للتصفيــات النهائيــة 
املؤهلة إلى باراملبياد اليابان للعام 
الوفد حديثه  رئيس  وأنهى  املقبل 
قائال أن ثقتنــا كبيرة جدا مبالكنا 
فوز  بتحقيق  والعبينــا  التدريبي 
جديد يليــق مبنتخبنا وهو يتطلع 
التاهل  بطاقات  بإحدى  لإلمساك 

لباراملبياد طوكيو لعام 2020.

ليوث الرافدين يخطفون بطاقة 
العبور لنهائيات اسيا 

وطني سلة الكراسي يستهل شوطه 
القاري بفوز كبير على الهند 

منتخب السلة على الكراسي بعد الفوزمنتخب الشباب لكرة القدم

"االقاليم والمحافظات" تبحث جوانب 
التحديات التي تواجه الواقع الرياضي 

إعالم شؤون االقاليم والمحافظات:
عقــد مستشــار وزارة الشــباب 
والرياضة / املعــاون الفني للمدير 
االقاليم  شــؤون  لدائــرة  العــام 
واحملافظات د. علي سلمان اجتماعاً 
تداوليــاً خاصاً ضم معــاون املدير 
العــام للدائرة للشــؤون االدارية د 
. ميثم حســني ومديري االقســام 
ومســؤولي عــدد من الشــعب ، 
بحضور ممثل مكتب وزير الشــباب 
اوس  الدكتــور  اخلبير  والرياضــة/ 
احليالي ومدير قسم االمالك بدائرة 

الشؤون القانونية واالدارية واملالية.
االجتماع بحث عــدد من القضايا 
التي تشــكل حتديا يواجهه الواقع 
الرياضــي فــي العــراق ، وســبل 
معاجلتها وازالة العراقيل والعقبات 
التي تعترض سبيل ذلك، وقد خرج 
االجتمــاع بعــدد مــن املقترحات 
والتوصيــات التــي تهــم الواقع 
الرياضي في العراق، ســيصار الى 
والرياضة،  الشباب  وزير  الى  رفعها 
الدكتــور احمد رياض طالب، للبت 

فيها.

مواهب سلة ديالى تحرز 
كأس السالم للناشئين 

شعبة إعالم ديالى:
الوطني  املركز  احرز فريق ناشــئة 
لرعاية املوهبة الرياضية في ديالى 
، كأس بطولة الســالم للناشئني 
والتــي اقامتهــا مديرية شــباب 
ورياضة احملافظة ، مبشــاركة اربعة 
فرق هي ) اخلالــص و جلوالء و بالد 
لرعاية  الوطني  واملركــز  الرافدين 
الرياضية لكرة السلة في  املوهبة 
ديالى( ، علــى القاعة املعلقة في 

بعقوبة.
 فريــق املركز الوطنــي تغلب في 

املباراة النهائية للبطولة على بالد 
الرافديــن ، وقد حضرها ممثل مدير 
الرياضية  املوهبــة  رعاية  قســم 
علي حارث وجرى توزيع االوســمة 

والكؤوس في ختام البطولة.
من جانبه اكد مدرب كرة الســلة 
في املركز د. يســار صباح ان مثل 
هــذة البطــوالت تعطــي حافزاً 
قوياً للمواهــب  و املالك التدريبي 
لدميومــة عمل املركــز و يدل على 
احلالية  فــي خططها  إدارته  جناح 

واملستقبلية.

المنامة ـ وكاالت:
مشكلة  البحرين  املنتخب  يواجه 
كبيرة متعلقة بالفشــل في زيارة 
شــباك اخلصوم، حيث لم يتمكن 
تســجيل  من  البحريني  املنتخب 

أي هدف منذ 46 يوًمــا حتى اآلن.
سجله  الذي  األخير  الهدف  ويعود 
املنتخــب البحرينــي لتاريــخ 15 
تشــرين األول املاضي، حني سجل 
محمــد احلردان من نقطــة اجلزاء 

في مرمى إيــران ضمن التصفيات 
املؤهلــة  املزدوجــة  اآلســيوية 

للمونديال وكأس آسيا.
وبعد مباراة إيــران، خاض املنتخب 
أمام هوجن كوجن  مباريات  البحريني 

ولم  والســعودية  وعمان  والعراق 
يسجل أي هدف في هذه املباريات، 
كوجن  هوجن  مباراتــي  انتهت  حيث 
والعراق في التصفيات اآلســيوية 

بالتعادل السلبي من دون أهداف.

صيام تهديفي يؤرق البحرين
اجتماع دائرة شؤون األقاليم واحملافظات

لندن ـ وكاالت:
توجت التونسية أنس جابر، العبة 
التنس احملترفة، أمس اخلميس، في 
العاصمــة البريطانية لندن بلقب 
أفضل رياضية عربية لسنة 2019.
ومنحت مؤسسة "لندن العربية" 
االســتفتاء  ســنويًا  تنظم  التي 
اخلاص بأفضل امرأة عربية في كل 
اجملــاالت، جائزتها هــذا العام إلى 

البطلة التونسية أنس جابر.
وجــاء اختيار أنــس جابر كأفضل 
الرياضة،  ميــدان  في  عربية  امرأة 

التي  اإليجابية  النتائــج  بفضــل 
العام  هذا  امتــداد  على  حققتها 
الكبرى  البطــوالت  فــي  وبروزها 
ما جعلها حتقق قفــزة كبيرة في 
احملترفات. العاملي لالعبات  الترتيب 

ووصلت أنس إلى املركز الـ51 عاملًيا 
في أيلول املاضي، وهو أفضل ترتيب 
التونســية  الالعبة  في مســيرة 
والذي لم تدركــه قبلها أي العبة 

تونسية أو عربية.
ونوه االحتاد التونسي للتنس باجلائزة 
أنس  التي حتصلــت عليها  الهامة 

جابر، عبر صفحته الرســمية على 
موقــع "فيس بــوك" مرفًقا بصور 
الكبيرة  وقال "بطلتنــا  التتويــج، 
أنس جابر  التونسية  الراية  وحاملة 
متَ تتويجها بجائــزة أفضل رياضية 

عربية لسنة 2019".
وأضــاف "هذا يعــد تتويًجا للمرأة 
التونسي. نقدم  وللتنس  التونسية 
شكرًا كبيرًا للجهاز الفني املشرف 
على أنــس جابر وخصوًصــا املعد 
البدني كــرمي كمون علــى العمل 

الكبير الذي قام به مع بطلتنا".

أنس جابر .. أفضل رياضية عربية في 2019

أنس جابر



الصباح الجديد - وكاالت:
نشــر الفنان أحمد فلوكس صورا أثنــاء عرض فيلم 
"املمر" فى مؤسسة شارك البسمة عبر حسابه على 
التواصل االجتماعى انستجرام وكان بصحبته  موقع 
الفنان احمد عز فى احدث ظهور له بعد تكرمي الرئيس 

عبد الفتاح السيسى لفريق عمل الفيلم.
وعلق احمــد فلوكس على الصور قائــا : "من احلى 
ايام حياتى" وذلك بعد عــرض فيلم املمر على اطفال 

مؤسسة شارك البسمة.
وتدور أحداث الفيلم بعد النكسة مباشرة، الفترة التي تعرف 
باســم "حرب االســتنزاف" التي متثل البداية احلقيقية حلرب 
أكتوبر، وحول مهمة ضرب معســكر للعدو في سيناء يضم 

احتياطيا كبيرا لساح العدو.
والفيلم بطولة كل من أحمد عز واحمد فلوكس واحمد صاح 
حســنى ومحمد فراج وهند صبرى ومحمد الشرنوبى وتاليف 

امير طعيمة واخراج شريف عرفة.

الصباح الجديد - وكاالت:
هاجمــت الفنانة عفاف شــعيب قــرار الفنانة حا 
شيحة بخلع احلجاب والعودة الى التمثيل بعد غياب 

استمر 13 عاما.
وقالت عفاف شعيب خال احد اللقاءات التليفزيونية 
: "حزنت كثيرا ملا فعلته حا شيحة ملاذا ارتدته طاملا 
كانــت تنوى خلعه هل ارتداء احلجاب نوع من املظاهر 
ام كان ارتــداء احلجاب نوعا من إرضــاء عريس جديد 

طالبها بارتدائه؟ 
واضافت عفاف شــعيب : "ان ما فعلته حا امر غير 
منطقــى حتى بعــد خلعها احلجاب فهى انســانة 
تذوقت طعــم الطاعة فلماذا ترتــدى حاليا مابس 

جريئة ومبالغ فيها.
وتابعت عفاف شــعيب : حا شيحة حرة فى النهاية 
بارتداء او خلع احلجاب ولكن عليها ان يكون هناك نوع 
من االلتزام فى مابســها وليس مبجــرد انها خلعته 

تظهر بهذا الشكل اجلريء.
وأضافت عفاف شعيب : "امتنى أن يردها اهلل عز وجل 

عن ما هى عليه االن وتعود الى صوابها ورشدها.

بعد عرض الممر.. أحدث ظهور 
لـ أحمد عز فى مؤسسة شارك 

البسمة مع أحمد فلوكس

عفاف شعيب تعلق على 
خلع حجاب حال شيحة

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الصباح الجديد - وكاالت:
نائية فــي جنوب غرب  قرية صغيرة 
الصــن،  أب صارم يكــره اخلروج عن 
احلدود،  أم بــا حول وال قوة ومراهقة 
جتد نفســها فــي مواجهة كل ذلك 
عندما تعلن أن أحد مدرسيها اعتدى 

عليها وأنها حتمل طفله.

من بداية الفيلم الصيني )صورة من 
الفسيفساء( ”موازيك بورتريت“ الذي 

يشارك في املسابقة الرسمية 
الدولــي  للمهرجــان 

مبراكش  للفيلــم 
اخملــرج  يضــع 

يتشانغ  جاي 

بطلته في مأزق محاولة إثبات صحة 
ما تدعيــه في ظل التواطؤ اجملتمعي 
بدءا من املدرســة التي تــدرس بها 
وحتــى مجتمع قريتهــا الصغير 
على حماية املدرس والتشكيك 
ومحاولة  مصداقيتهــا  في 
والديهــا عزلها خوفا من 

الفضيحــة، ال تلقى املراهقة شــان 
يونغ دعما ســوى من صحفي شاب 
يريد أن يقف علــى حقيقة ما حدث 
لها لكن الصحفــي يصطدم بذات 
اجلدار الذي خلقه مجتمع أبوي يقاوم 
أي حقيقة من شأنها أن تكدر صفوه 

وتزعزع استقراره.

الفيلم الصيني )صورة من الفسيفساء(.. كيف تصبح نظرة المجتمع سجنًا للروح

سمير خليل
الباد  في  الفرنســي  الســفير  بحضور 
احتضنت  وفني  واعامــي  ثقافي  وجمع 
قاعــة املعهــد الفرنســي فــي بغداد 
معرضــا للصــور الفوتوغرافيــة وثقت 
يوميات التظاهرات الشــعبية مبشاركة 
مجموعة من العدســات الشابة، الصور 
التي عرضت في املعرض التقطت حاالت 
وحلظات انســانية جسدت تاحم شباب 
التظاهرات وبوضعيــات مختلفة غطت 
كل تفاصيــل احلــدث منذ اليــوم االول 

النطاق هذه التظاهرات.
 "الصبــاح اجلديد" بدورهــا عمدت الى 
توثيق هذه املبــادرة فالتقت الدكتور جان 
نويل باليو مدير املعهد الفرنســي والذي 
قال عــن رعايــة املعهد لهــذا املعرض 
الفرنســي،  "املعهد  االخرى:  والفعاليات 
معهــد ثقافي يعنــي بــكل االبداعات 
الشــباب،  ابداعات  وباألخص  الثقافيــة 
منــذ منتصف شــهر اكتوبر شــاهدنا 
انفجارا كبيرا إلبداعات ونتاجات عظيمة 
للشــباب وهي ليســت ابداعــات فقط 
بل هــي إلتقاطات فنيــة صنعها احلدث 
الراهن، شاهدنا اعماال معاصرة تتاءم مع 
هذا احلدث تشــير الى الوقائع وخصوصا 
ما حدث في ســاحة التحرير لذلك نحن 
احتضنا هذا املعــرض، نحن نتضامن مع 
الشباب وحركتهم وكل ما هو دميقراطي 
ونحن ايضا مع شرعية العراق والن العراق 
بلد شــاب لذلك نحن نرعى الشــباب". 
ويضيف: " هذه الصور رســالة سياسية 
لذلك فهنــاك احتمــال ان ننقــل هذا 
املعرض ونقيمه في فرنســا، كذلك نحن 
بصدد اقامة دورات لهؤالء الشباب لدعم 
رســالتهم الفنية، برنامجنا بشكل عام 
يهتم بكل النشاطات الثقافية، بالدرجة 
االولى نحن املركــز الثقافي الغربي االول 
في العــراق لذلك نحن ندعــم كل انواع 
الثقافات والفعاليات وهــذا ال يعني اننا 
نتناسى االحداث التي متر لذلك بالتأكيد 
اخرى  مختلفة  ثقافية  فعاليات  سنرعى 
بعد هذا املعرض، نحن دائما نتماشى مع 

احلدث".
من املشــاركن في املعــرض الفنان امير 
حازم، مصور وفنان تشــكيلي لم يشارك 
ســوى بصورة واحدة كونــه يهتم بصور 
االســود واالبيض وصور املعــرض ملونة 
يقــول: "نحــن مجموعــة كبيــرة من 
املصوريــن قد نصل ملائة مصــور، تلقينا 
دعــوة للمشــاركة فــي هــذا املعرض، 
بالنســبة لي انــا اركز في صــوري على 
اجلوانــب الفنيــة اكثر مــن الوثائقية"، 
زميلــه حيدر احلســيني، مصور صحفي 
ســبق ان عمل مــع وكالــة الصحافة 
الفرنســية والبي بي ســي وسكاي نيوز 
يضيف: "برغم احترافي التصوير فانا اعّد 
نفســي صحفيا، اشارك في هذا املعرض 

بصورتن، اؤمن واعمل على اظهار الصورة 
احلقيقية للتظاهــرات واملواطن هو الذي 
يعبر عن نفســه من دون ان يوجهه احدا، 
نحــن نحــاول ان نوصل صوتنــا ونوصل 

الصورة احلقيقية لاحداث".
امــا زيد محمــد عبد علــي وهو طالب 
الســينما فيقــول: "اشــارك  يــدرس 
بخمســة صور احــاول فيهــا ان اظهر 
اجلانب السلمي للتظاهرة، لم اركز على 
اجلانب  التركيز على  بقية االحداث بقدر 
السلمي للتظاهرات فتذوق حاوة االجناز 
السلمي اكثر من مرارة الدم، نحن جيل 
وليد احــداث كبيرة وبرغــم هذا هناك 
جانــب نبيل في نفوســنا". ويضيف: " 
ونظيفة  زاهية  جعلناها  مهملة  اماكن 

جتمع الشــباب من كا اجلنسن، ضربنا 
واحلفاظ  والشــرف  بالشــجاعة  امثلة 
على القيــم االخاقية، نحن ســاحنا 
الوعي وســاحهم الدم،  اعمالي رسالة 
تركز على اجلانب الســلمي وان شاء اهلل 

االخبار اجليدة تتوالى تباعا".
احمــد ناصر وهو ايضــا مصور صحفي 
يتابع: انا متظاهــر قبل ان اكون مصورا، 
شــاركت في هذا املعرض بصورتن اردت 
بهما ان اعكس معاناة شــعبي ، احدى 
صوري تظهر فتى بعمر 13 سنة ميسك 
بيديــه قنبلة غير منفلقــة يركض بها 
البعادها عن زمائه، صوري رسالة صادقة 
للعالــم للتعــرف على احلــدث عكس 

االعام املزيف".   

"تحرير المواهب".. معرض للفوتوغراف 
يصور التظاهرات وإنسانيتها

احتضنه المعهد الفرنسي..

يبــدو أن الفنانــة املصرية 
شــيرين عبدالوهــاب على 
موعد دائًمــا مع إثارة اجلدل 
كلما حتدثت فــي حفاتها 
وبرغم  داعبت جمهورها،  أو 
أنها ســقطت حتت طائلة 
النقــد تــارة وآخر خضعت 
للمساءلة القانونية إال أنها 
لــم تتعلم الــدرس، كانت 
هــذه املرة في الســعودية، 
حفًا  فيها  أحيــت  حينما 
علــى  فيــه  ردت  غنائًيــا 
سابقة  تصريحات  منتقدي 
لها حول ضرورة سماع املرأة 
على  لتقول  الرجــل  لكام 

اللي  "املرة  املسرح:  خشبة 
فاتت زعلوا وعملوا هاشتاق 
عشان قلت للستات تسمع 
الرجالة  طب  الرجالة،  كام 
مش  وســكر  عســل  دول 
عارفــة إيه اللــي مزعلهم 

أكيد دول شوية عوانس".

مصرية  محكمة  أصدرت 
مســاء اول امس السبت 
الفنانتن  ببــراءة  حكًما 
وفاء عامر ورانيا يوسف في 
اخملرج  من  املُقامة  الدعوى 
خالــد يوســف ضدهما، 
جنح  محكمــة  وقضت 
للفنانتن  بالبراءة  الدقي 
والقذف  السبِّ  تُهمة  من 
للمخــرج بعد تصريحات 
العمــل  برفــض  لهمــا 
خالد عقب  مع  مستقبًا 
اتهامه فيما ُعرف إعامًيا 
بفضيحة  أشــهر  منــذ 
اجلنســية  الفيديوهــات 
وانتشــار فيديوهات مع 5 
سيدات مت القبض عليهن 
دفاع  فريق  ودفــع  وقتها، 

التصريحات  بأن  الفنانتن 
لــم تتضّمــن أي عبارات 
تســيء خلالــد يوســف 
لكنها تُعّبر عن حرية رأي 
اخملرج  لهمــا من  وموقف 
بعد مــا أثير من جدل في 
الفيديوهات  بــّث  أثنــاء 
مــن دون أي قصد جنائي 
أو  والقــذف  بالســب 

التجريح.

واملطرب  الفنــان  تعــرض 
ألزمة  فؤاد  محمد  املصري 
على  نقل  طارئــة  صحية 
إثرها إلــى العناية املركزة 
مستشــفيات  بأحــد 
املطرب  وخضــع  القاهرة 
املصري إلى فحوص شاملة 
تدهــور  ســبب  ملعرفــة 
مفاجئ،  بشــكل  صحته 
حاليا  األطباء  يحاول  فيما 
تشــخيص حالته بشكل 
التخــاذ  وســليم  دقيــق 

خطوات العاج.
واســمه  فــؤاد  محمــد 
عبد  فؤاد  محمد  بالكامل 
احلميد حســن شــافعي 
مبدينــة  مواليــد1961 
في  وتربى  اإلســماعيلية، 

حي عن شــمس بالقاهرة 
الغناء  بدايتــه مع  وكانت 
في فرقــة فــور إم بقيادة 
الفنــان عــزت أبــو عوف 
وشــارك  الثمانينيات  في 
فــؤاد فــي عــدة أفــام 
سينمائية، منها غاوي حب 
وإســماعيلية رايــح جاي 
وهو فيه إيه وإشــارة مرور 

وأميركا شيكا بيكا.

شيرين

محمد فؤاد

رانيا يوسف

أخبــارهــــــــــم

معرض الفوتوغراف

الصباح الجديد - وكاالت:
لم يعــد مفاجأة  وهــي في هذه 
املرحلة من العمر،  فان رؤية كاترينا 
نظرا  مرفوضــة  عامــا   )50( جونــز 
لعمرهــا، ولكن قد تشــعر بالصدمة 
ملعرفة انها حرمت من دورهــا عندما كانت ماتزال 
في التاسعة عشر من عمرها، كانت مراهقة وارادت 
اختبــار دور غرامي ، تقول" اخملرج اخبرني حينها انني 

كبيرة جدا في الســن وجميلة جدا للدور" فيما بعد 
منحها اخملرج نفســه الفرصة للعمل في ادوار اخرى 
حيــث كانت قادرة علــى اثبات موهبتهــا وانتصرت 
في االفام التي صورت شــخصيات بــارزة جعلتها 

مشهورة.
هذا االمر انسحب على جنمات اخريات بعيدات اليوم 
عن الشاشة بسبب التقدم في العمر مثل آن هاثاواي 
واوليفيا وايلد واميا واتسون واليزابيث بانكس وغيرهن.

كاترينا جونز بعيدة عن 
السينما بسبب تقدمها بالسن

الصباح الجديد - وكاالت:
ميكن لزوار حديقة حيوان في تاياند 
املشــاركة في اختيار اسم أحدث 
الوافديــن لديهــا وهــو مولود 
لفــرس النهر القــزم يجتذب 
وولد  احلشــود ملشــاهدته، 
تشرين  نهاية  في  الصغير 
األول املاضــي في حديقة 
حيــوان تديرها الدولة في 
الذي  تشــونبوري  إقليم 
يبعد نحــو 80 كيلومترا 
إلى الشرق من العاصمة 
بانكــوك والوافد اجلديد 
هو ســادس فــرس نهر 

قــزم في تلــك احلديقــة وهــو ظريف 
وبصحة جيدة لكنه با اسم بعد، وطرح 
القائمون على رعاية الصغير في احلديقة 

اسمن ألطباق محلية محبوبة أحدهما 
هو )مو تــون( واآلخر )كاكــي(، ووضعت 
احلديقة على صفحتها على فيســبوك 
دعــوة للتصويــت على اختيار االســم 
حتى 20 ديســمبر كانــون األول ووعدت 
املشــاركن بدخول ســحب على جائزة 
ماليــة أو دخول مجانــي للحديقة ملدة 
عام، واملوطن األصلي لفرس النهر القزم 
هو غابات ومســتنقعات غــرب أفريقيا 
وحجمه في البلــوغ يصل لنصف فرس 

النهر االعتيادي.
ومن املقرر إعان االسم الذي حصل على 
أكبر نسبة من األصوات في 28 ديسمبر 

كانون األول.

الصباح الجديد - وكاالت:
بالسجن ضد  أحكام  صدرت 
املغنيــن الكوريــن "جونغ 
جوون يونغ" خمس سنوات 
وتشــوي جونغ هوون ست 
سنوات بتهمة االغتصاب 
صحيفة  أفادت  حسبما 
هيرالد الكورية اجلنوبية، 
الفضيحــة  أن  يذكــر 

التي عرفت بإســم ملهى الشمس 
الترفيه  هزت وسط صناعة  احلارقة 
الكورية في آذار املاضي كان محورها 
ملهى ليلي في سيول يدعى بورنينغ 
ســان متارس من خاله أنشطة غير 
للعماء  اخملدرات  توزيع  مثل  قانونية 
املميزين والســماح لهم باغتصاب 
للفتيات  والســماح  امللهى  زبونات 
القاصــرات بدخول امللهى ورشــوة 

وإنشــاء شبكة  الشــرطة  ضباط 
دعارة سرية.

جونــغ الــذي ذاعت شــهرته بعد 
مشــاركته ببرنامــج تلفزيون واقع 
كان قد أعلن إعتزاله في شــهر آذار 
املاضي معترفاً بجزء من التهم التي 
اليه، ومن ضمن جنوم البوب  وجهت 
اآلخرين الذيــن مت توجيه تهم لهم 

كان امليغا ستار "سيونغري" .

نجما بوب كوريان إلى السجن بتهم اغتصاب جماعي

حديقة حيوان تشرك الزوار 
في تسمية صغير فرس النهر 

الصباح الجديد - وكاالت:
إمبراطوريــة  ونفــوذ  قــوة  بــدأت 
التاشي، حيث  لألزياء في  "بيكهام" 
أبلغت العائلة الشــهيرة عن خسائر 
اإلطاق،  مجتمعــة ألول مرة علــى 
والنجمة  األزياء  وشــهدت مصممة 
البريطانية فيكتوريا بيكهام 45 عاًما 
االنكليزي  املنتخــب  وزوجها العــب 
تراجًعا كبيرًا  بيكهام  ديفيد  السابق 
املالية  التقارير  ثرواتهما، وأشارت  في 
إلى أن خســارة الزوجــن وصلت ملا 

يقرب من 2 مليون دوالر بعد الضرائب 
وأظهــرت حســابات الشــركة هذا 
مجال  فــي  أعمالهما  أن  األســبوع 
األزياء سّجلت أعلى خسارة لها حتى 
اآلن ليصل إجمالي اخلسائر على مدى 

11 عاًما إلى 55.5 مليون دوالر.
وفقــدت عامــة فيكتوريــا لألزياء 
44.86 مليــون دوالر منــذ إطاقهــا 
في عــام 2008، مع ارتفاع اخلســائر 
2018 عندما  بشــكل كبير في عام 
أعلنت فيكتوريا بيكهام عن خسائر 

بلغــت 16 مليــون دوالر، بعد أن 
جتّنب املســتهلكون فساتينها 
البســيطة وحقائبهــا وجنــح 

أن  بيكهــام في  ديفيد  زوجهــا 
يكون املُعيل واملنقــذ لفيكتوريا، 

بفضــل حقوقه في الصــور؛ إال أن 
انخفضت  الشــركة  أرباح 

في  دوالر  مليون   57 من 
عام 2015 إلى أقل من 

في  دوالر  مليون   19
عام 2018 وأشارت 
أن  إلى  املصــادر 
الزوجــن  قــوة 
أصبحت  املالية 
تتاشــى، حتى 
الصور  حقــوق 
بديفيد  اخلاصة 
آخذة  بيكهــام 
االنخفاض  في 
تُشــير  و
إلى  التنبــؤات 
إمبراطوريــة  أن 
ستشهد  األزياء 
مــن  املزيــد 

االنخفاض.

الصباح الجديد - وكاالت:
 أطلــق الفنان ناصيف زيتــون أغنية 
"مــش خايف منــك" بالتعــاون مع 
Kids First دعمــاً جلميــع  جمعيــة 
األطفال املرضى بالســرطان،  وقد جاء 
هذا التعاون إثر نداء أطلقه مؤســس 
وطبيــب اجلمعية الدكتــور بيتر نون 
الفنان ناصيــف زيتون كي  مناشــداً 
يلبــي رغبة مئــات األطفــال املرضى 
من خال  بالشــفاء  يحلمــون  الذين 
دعمه وإحساسه وصوته، "مش خايف 
منك" هــي عبارة عــن أغنية تامس 
األلم واجلراح، تامس مسيرة السرطان 
الذي يفتك بأجســاد األطفال البريئة 
وتامس الصابة والرجاء واإلرادة املتينة 
للتغلب على اخلوف واملرض إنها أغنية 
إنسانية بإمتياز كتبها الشاعر الكبير 

منير بو عســاف وحّلنها املبدع هشام 
بولس ووّزعها األستاذ داني احللو، ومن 
من  الفيديو،  عند مشــاهدة  املاحظ 
مامح جميع األطفــال املرضى الذين 
شاركوا في التصوير، أّنهم استطاعوا 

التعبير بشــكل 
مؤّثــر ّجــداً عن 
معاني الرســالة 
وجعهم،  برغــم 
األمــل  رســالة 
احلياة  في  والرجاء 
برغــم  والفــرح 
األلــم، يُذكــر أن 
عائــدات  جميــع 
تعود  األغنية  هذه 
عاجات  لـــتأمن 

املرضــى  األطفــال 
الباهظــة الثمــن، وأن 

الفنان ناصيف زيتون قد تعّهد 
أن يحمل بصوته وحفاته رسالة كل 
طفل يعاني من مرض الســرطان في 

لبنان والعالم.

إمبراطورية بيكهام بدأت تتهاوى.. 

ناصيف زيتون يغني 
ألطفال مرضى السرطان
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