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بغداد - وعد الشمري:
نائباً، وثيقة   130 وقع أكثر مــن 
ترشيح شــخص مستقل  تلزم 
مجلس  رئيــس  مهمة  لتولــي 
الوزراء ملا تبقى مــن عمر الدورة 
تؤكد  فيما  احلاليــة،  االنتخابية 
كتل مختلفة أن حسم املنصب 
يحتــاج إلى مزيد مــن احلوارات، 
املرشحني  اســماء  صحة  نافية 

املتداولة في وسائل االعالم.
دولة  ائتــالف  عن  النائــب  وقال 
القانــون منصــور البعيجي في 
اجلديد"،  "الصبــاح  إلى  تصريح 
بشــأن  الدســتورية  "املهلة  أن 
الوزراء اجلديد بعد  تكليف رئيس 
قبول استقالة عادل عبد املهدي 

قد بدأت فعلياً".
واضــاف البعيجــي، أن "الوقت 
بــدأ يضيق بنــا وعلــى الكتل 
السياســية أن تتفــق بأســرع 
وقت على مرشــح يكلفه رئيس 
اجلمهورية برهم صالح باملهمة".

وأشــار، إلى أن "أكثــر من 130 
نائباً بــادروا بالتوقيع على وثيقة 
تلزم صالح بأن يكلف شخصية 
مســتقلة غير منتمية لألحزاب 

السياسية".

"على  أن  إلــى  البعيجي،  ولفت 
يضع  أن  اجلديــد  الــوزراء  رئيس 
برنامجــاً واضحــاً للعمــل من  
شــأنه أن يعيــد الثقــة إلــى 
بالســلطة،  العراقي  املواطــن 
الشــارع  متطلبــات  ويوّفــر 
العراقي الســيما علــى صعيد 
البطالة  على  والقضاء  اخلدمات 

والفساد".
وبني، أن "الشــرط الذي مت وضعه 
فــي وثيقة االلزام بــان ال ميتلك 
رئيس الوزراء جنســية اخرى غير 
العراقية، كمــا أنه يجب أن ينال 

رضا املتظاهرين".
"رئيــس  أن  البعيجــي،  وأكــد 
مجلس النواب محمد احللبوسي 
التواقيع  تلك  تسلم نسخة من 
من أجل اعتمادها رسمياً وال يتم 
جتاوزها عندما يتم تكليف رئيس 

الوزراء اجلديد".
رئيس  "طلــب  عــن  وكشــف، 
اجلمهوريــة مقابلة مع االعضاء 
للتباحث  الوثيقة  على  املوقعني 
معهم بشأن املواصفات املطلوبة 
في املكلف بتشــكيل احلكومة 

ومدى امكانية تطبيقها".
تتمة ص2

نواب: الواقع السياسي يفرض أن تطال االستقالة
رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب

برهم صالح ومحمد احللبوسي

متابعة - الصباح الجديد:
لرئيــس  األول  النائــب  قــال 
إســحق  اإليراني،  اجلمهوريــة 
جهانكيري، إن الوضع احلالي في 
البالد هو أحــد أصعب األوضاع 
منــذ الثــورة اإلســالمية عام 
األميركيني  تركيز  نتيجة   ،1979
املعيشية  احلياة  على  الضغوط 

لإليرانيني.
اخلارجية  وزيــر  اتهــم  وفيمــا 
األميركــي مايك بومبيــو ايران 
بأنهــا العامــل املشــترك وراء 
أنحاء  فــي جميع  االحتجاجات 
الشرق األوسط، أعلن التلفزيون 
اإليراني الرسمي أمس الثالثاء، أن 
قوات األمن أطلقت النار وقتلت 
من وصفتهم بـ"مثيري شغب" 
في عدة مدن اثنــاء احتجاجات 

ضد رفع أسعار الوقود.
أنبــاء "إيرنا"  ونقلــت وكالــة 
االيرانيــة الرســمية، عن نائب 

الرئيس اإليراني قوله إن "أميركا 
لم تســتطع تصفيــر صادرات 
النفــط اإليرانــي ولدينا الطرق 

البديلة لبيع النفط".
إلى  االيراني  الرئيس  نائب  ولفت 
أن "احلرب االقتصادية األمريكية 

تهــدف إلــى انهيــار االقتصاد 
اإليراني والتسبب بضغوط على 
الشعب  وخروج  اإليراني  اجملتمع 

باحتجاجــات عارمــة تؤدي إلى 
اإلسالمية  اجلمهورية  ســقوط 
وانهيار إيران بالكامل، مؤكدا ان 

"إيران اليوم في خطر".
وفي تطور الفت، أعلن التلفزيون 
اإليراني الرســمي أمس الثالثاء، 
النار  أطلقــت  األمن  قــوات  أن 
وقتلت مــن وصفهم بـ"مثيري 
شــغب" في عدة مدن وســط 
أســعار  رفع  ضد  احتجاجــات 
الوقــود، وهي املــرة األولى التي 
تتحــدث فيها الســلطات عن 
العنف الذي اســتخدم إلخماد 

املظاهرات.
وجاء هذا االعتــراف خالل تقرير 
تلفزيونية  قنوات  تغطية  انتقد 
الفارسية،  باللغة  تصدر  دولية، 
لألزمــة التي بدأت فــي 15 من 

الشهر املاضي.
وقالت منظمــة العفو الدولية 
إن ما ال يقل عن 208 متظاهرين 

قتلوا في إيران خالل االحتجاجات 
أسعار  احلكومة  لرفع  املناهضة 
الوقــود واحلملــة األمنية التي 
أعقبت خروج تلك االحتجاجات، 
وان إيــران لم تعلــن بعد عن أي 
حصيلة لضحايــا االضطرابات 
التي اجتاحت البــالد، رغم أنها 
كذبت إحصاءات منظمة العفو 
في وقت سابق.وذكر بيان أصدرته 
منظمة العفو، أول أمس االثنني، 
إن هناك "عشــرات القتلى" في 
بالعاصمة طهران،  حي شهريار 
ولم تقدم املنظمة أي أنباء أخرى 
بشــأن وقوع ضحايا في مناطق 

أخرى عبر البالد.
وتفيــد الســلطات بــأن نحو 
200 ألف شــخص شاركوا في 
بعضهم  وهاجم  التظاهــرات، 
مئات البنوك ومراكز الشــرطة 

ومحطات الغاز في البالد.
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بومبيو يتهمها بانها وراء احتجاجات الشرق االوسط

نائب الرئيس االيراني: إيران في خطر
ونمر بأوضاع صعبة لم نشهدها منذ ثورة 1979

بغداد - الصباح الجديد:
لتحالف  النيابية  الكتلــة  أعلنت 
العمل على  الثالثاء،  امس  سائرون، 
جمــع كافــة امللفات التــي تدين 
احلكومــة املســتقيلة، مؤكدة أن 
رئيس الــوزراء القائد العام للقوات 
يتحمــل  املســتقيل  املســلحة 
قتل  جتاه  القانونية  التبعات  جميع 

املتظاهرين.
وقــال النائــب عــن الكتلــة رعد 
املكصوصــي في تصريــح تابعته 

الصباح اجلديــد، إن الكتلة “تعمل 
امللفات  كافــة  جمع  علــى  حاليا 
التي تديــن حكومة عبــد املهدي 
الوزراء  رئيس  فيها  مبا  املســتقيلة 
على خلفية االنتهاكات التي طالت 

املتظاهرين”.
وأضاف املكصوصي، أن “هذه امللفات 
سيتم إحالتها للجهات القضائية 
االشــخاص  حملاكمــة  والرقابيــة 
“عبد  أن  إلــى  املتهمني”، مشــيرا 
التنفيذي  األول  الشــخص  املهدي 

يتحمل مسؤولية االنتهاكات التي 
منذ  الســلمني  املتظاهرين  طالت 

تشرين  األول املاضي”.
وفي ســياق غير بعيــد أكد نائب 
عن ســائرون امس الثالثــاء ايضا، 
ان حتالفــه ســيمنع تقدمي اســم 
رئيس مجلس  اي مرشــح ملنصب 
الــوزراء ياتي عــن طريق احملاصصة 
وال ترتضيــه اجلماهيــر املنتفضة 

والشعب العراقي.
وقــال عــالء الربيعــي، إن "حتالف 

بقــوة ضــد  ســائرون، ســيقف 
بالعودة  نســمح  ولــن  احملاصصة 
اليها في آليات ترشيح رئيس الوزراء 
املقبل، التي اكدنا بشــكل واضح 
ضرورة العودة فيها الى املتظاهرين 
ان  مبينــا  العراقــي"،  والشــعب 
"الشعب العراقي قال كلمته بكل 
وضوح باهمية تصحيح املسار في 
العملية السياســية وعدم العودة 

للتخندقات واحملاصصة".
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنت وزارة املــوارد املائية امس 
الثالثاء، عن جاهزيتها الستقبال 
واملوجــات  االمطــار  كميــات 
على  الســاقطة  الفيضانيــة 

البالد.
وقالــت الوزارة في بيــان تلقت 
منه  نســخة  اجلديد  الصبــاح 
وســدودها  خزاناتها  "جميع  ان 
جاهزة الستقبال كميات االمطار 
الساقطة  الفيضانية  واملوجات 

على البالد والتي تفاوتت شدتها 
موكدة  واملعتدلة،  الغزيــرة  بني 
ســيطرتها على الوضع بشكل 
السيول  من  واستفادتها  كامل 
التــي حتققت فــي الوديان التي 
تغذي نهري دجلــة والفرات في 
حوران  كوادي  الغربية  الصحراء 
ووادي غزيل في منطقة البغدادي 
وبحدود 100م3/ثا حتولت الى نهر 
الفرات بشكل انسيابي هادئ". 

واضافــت الوزارة ان "الســيول 

التي حدثت في وادي حوران ووادي 
غزيل لم تؤشــر اي اضرار، كما 
حتققــت ايضا بعض الســيول 
بتصاريف  الشرقية  املناطق  في 
مسيطر عليها وخاصة في وادي 
كالل بــدره والتي بلغت 400م3/
ثا كحــد أعلى ونهر اجلباب التي 
بلغت تصاريفه 250م3/ثا حولت 
الــى هور الشــويجة عن طريق 
والى نهــر دجلة عن  بدره  كالل 

طريق اجلباب". 

واكــدت الــوزارة ان "االمطــار 
الغزيرة التي ســقطت شــمال 
صالح  محافظــة  وفــي  بغداد 
الدين بلغت شــدتها في قضاء 
ســامراء لم حتدث ســيول وامنا 
كبيــر حتقيق  بشــكل  خدمت 
احلنطة  حملصولي  االولــى  الرية 
وكذلك  املناطق  لهذه  والشعير 
احلــال في محافظتــي كركوك 

وديالى.
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سائرون تعمل على جمع الملفات التي تدين الحكومة المستقيلة  
الموارد المائية تؤكد جاهزيتها الستقبال

كميات االمطار والموجات الفيضانية
تعتزم منع تقديم اي مرشح لرئاسة الوزراء اليرتضيه المتظاهرون

مجلس األمن يدعو لتطبيق حظر 
4األسلحة المفروض على ليبيا منافسة كبيرة بين الجيل الجديد والسابق 

2على قيادة االتحاد الوطني

بغداد - الصباح الجديد:
أكدت جبهــة االنقاذ والتنمية 
برئاسة اسامة النجيفي، أمس 
الثالثــاء 3 كانــون االول 2019، 
أنهــا ال متانع بأن يكــون رئيس 
مجلــس النــواب مــن املكون 
الشــيعي، فيما كشــفت عن 
تفاهمات مع ســائرون والنصر 
بشــأن مواصفات رئيس الوزراء 

املقبـل.

وقــال املتحدث باســم اجلبهة 
صالح الكبيسي في تصريحات 
إن  املســلة،  تابعتها  متلفــزة 
لديها  والتنمية  االنقاذ  "جبهة 
تفاهمات مع النصر وســائرون 
بشــأن رئيس الــوزراء املقبل"، 
مبينا أن "جبهة االنقاذ ستعقد 
اجتماعات مع سائرون والوطنية 

بشأن بديل عبد املهدي".
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 بغداد- الصباح الجديد:
جددت قيادة العمليات املشــتركة 
تاكيدهــا بعدم وجود قوات قتالية 

اميركية على االراضي العراقية.
وقــال املتحدث باســم العمليات 
املشــتركة اللواء حتسني اخلفاجي 
في تصريح لوكالة االنباء العراقية 
االميركيــة  "القــوات  ان  )واع( 
املوجــودة فــي العــراق، مهمتها 
تقدمي الدعم اللوجستي واخلدمات 
والتدريــب، واحلاجــة لهــا احيانا 

لتنفيذ ضربات جوية فقط".
واضــاف ان "احلديــث عــن جتوال 

القــوات االمريكيــة وتنقلها من 
سوريا الى العراق عار عن الصحة"، 
انه "كان هناك تنسيقا مع  مبينا 
الهجوم  اثناء  االمريكيــة  القوات 
التركي في شــمال ســوريا فقط 
وانتهى فــي حينها، اما في الوقت 
وخروج  فأي عمليــة دخول  احلالي 
للقوات االمريكية ال يتم اال بعلم 

قيادة العمليات املشتركة".
يذكر ان وسائل اعالمية نشرت في 
وقت ســابق، خبرا تضمن ان قوات 
ســوريا  من  انســحبت  اميركية 

باجتاه االراضي العراقية.

كردستان - الصباح الجديد:
اقليــم  حكومــة  كشــفت 
كوردستان، عن مصادقة مجلس 
مســودة  على  العراقي  الــوزراء 
قانــون املوزانــة االحتاديــة لعام 
2020، قبل استقالة رئيس الوزراء 

عادل عبد املهدي من منصبه.
وقــال املتحدث باســم حكومة 
االقليم جوتيار عادل إن "حكومة 
للوفاء  استعدادها  أبدت  اإلقليم 
مقابل  النفطيــة  بالتزاماتهــا 
التــزام احلكومــة االحتادية بدفع 

وفق  لالقليم  املالية  املستحقات 
قانون  مســودة  ضمنته  اتفــاق 
املوازنــة ٢٠٢٠ والــذي صدق من 
قبل مجلس الوزراء العراقي قبل 

االستقالة".
واكد ان تفاصيل االتفاق ســيتم 

االعالن عنها اليوم االربعاء.
واجــرى وفد مــن حكومة اقليم 
في  اجتماعات  عدة  كوردســتان 
التفاق  اثرها  علــى  توصل  بغداد 

يخص املوازنة االحتادية 2020.
تتمة ص2

جبهة االنقاذ: الكتل السنية لم تطرح 
أسماء بديلة لعبد المهدي ولنا 

تفاهمات مع النصر وسائرون والوطنية

قيادة العمليات المشتركة: 
ال صحة لنقل قوات امريكية من 

سوريا الى العراق

حكومة االقليم: مجلس الوزراء 
صادق على الموازنة ومستحقات 

كوردستان قبل االستقالة

بغداد - الصباح الجديد:
البطريــرك  غبطــة  قــرر 
الكاردينــال لويــس روفائيــل 
اإلحتفال  مظاهر  إلغاء  ساكو 
بعيد ميالد الســيد املســيح، 
إحتراماً  امليالدية،  السنة  ورأس 
لدماء الشــهداء واجلرحى من 
االمنية،  والقــوات  املتظاهرين 
واآلم  أوجــاع  مــع  وتضامنــاً 

عائالتهم.
البطريركيــة  وأوضحــت 
الالتينية في بيان لها: ســوف 
لن تكون هناك أشــجار ميالد 
مزيَّنة في الكنائس والساحات، 
بهذه  وســهرات  حفــالت  وال 

رسمي  إستقبال  وال  املناسبة، 
البطريركية،  مقر  في  للتهاني 
ترحماً  بالصــالة  إمنا نكتفــي 
والدعاء  الضحايــا،  أرواح  على 
بالشــفاء العاجــل للجرحى، 
وعــودة احليــاة الطبيعية الى 
راٍق،  البــالد ونهوضها بوطــن 
جامع لكل طوائفه وشرائحه، 
إنطالقــاً مــن قيــم اإلحترام 
واملســاواة واملواطنة واحلق في 

احلياة الكرمية.
ســاكو  الكاردينــال  ودعــا 
باملقابل الى التبرع لدور األيتام 
شراء  لغرض  واملستشــفيات 

املستلزمات الطبية للجرحى.

البطريركية الكلدانية تلغي 
احتفاالت عيد الميالد ورأس السنة 

كتل مختلفة: حسم المنصب يتطلب المزيد من الوقت والحوارات

بغداد - الصباح الجديد:
حــذرت النائبة عــن حتالف احتاد 
القوى العراقية، سميعة الغالب، 
أمس الثالثــاء، الوزراء من التجاوز 
على القانــون ومخالفتهم لبنود 
الدســتور بعد أن أصبحــوا وزراء 

تصريف اعمال.
بيان اطلعت  الغالب فــي  وقالت 
عليه الصبــاح اجلديد، ان "هناك 
بعــض  الســتخدام  مؤشــرات 
الــوزراء صالحيات ال ميلكوها بعد 
رئيس  اســتقالة  البرملان  قبــول 

اعمالهم  وحتــول  الوزراء  مجلس 
تصريــف  إلــى  وصالحياتهــم 

االعمال".
واضافــت "هذا التحــول ال يجيز 
لهــم اتخــاذ قــرارات مصيرية، 
وإمنا فقط متشــية أمــور الوزارة 

وال يســمح لهم بتاتا نقل املدراء 
العامني او تعيني آخرين بالوكالة".
النواب  "مجلس  أن  على  وشددت 
سيكون له موقفا حازما إزاء ذلك 
املتخذة  القــرارات  جميع  وإلغاء 
مــن قبل الوزراء التــي تقع خارج 

صالحياتهــا مثلمــا حــدث مع 
أثناء حتولها  الســابقة  احلكومة 
إلى حكومــة تصريف اعمال إبان 

االنتخابات السابقة".
على  النــواب  "اصــرار  وأكــدت 
ملفــات  جميــع  تســليم 

واملسؤولني  للوزراء  االســتجواب 
التي تشوبها الشبهات إلى هيئة 
األعلى  القضاء  ومجلس  النزاهة 
للتحقيــق بهــا والوقــوف على 
ومالحقة  ومحاســبة  حقائقها 

الفاسدين".

نائبة: سيكون موقفنا حازما من اتخاذ وزراء تصريف األعمال قرارات مصيرية
حذرت من تجاوزهم للصالحيات القانونية

إحترامًا لدماِء الشهداء والجرحىتقريـر
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بغداد – اطالق نار 
ذكــر مصــدر امني في الشــرطة 
العراقية امس الثالثاء بأن مسلحني 
قتلوا مدنيا باســلحة كامتة جنوب 

شرقي العاصمة بغداد.
وقال املصدر  إن مسلحني مجهولني 
نيران  امــس  يــوم  فتحوا، مســاء 
باجتــاه مدني  الكامتة  اســلحتهم 
جنوب  النهــروان،  منطقــة  ضمن 
شــرقي بغداد، ما اسفر عن مقتله 
في احلــال ، مضيفــا  أن قوة امنية 
فرضت طوقــا على منطقة احلادث، 
وفتحــت حتقيقــا في مالبســاته، 
مشــيرا الى نقل جثــة القتيل الى 

دائرة الطب العدلي.

ديالى – سقوط قذائف
افــاد مصــدر أمنــي في شــرطة 
محافظــة ديالــى امــس االثنــني 

بســقوط ثالث قذائف هــاون على 
قرية بأطراف ناحية جلوالء.

وقــال املصدر إن »ثــالث قذاف هاون 
سقطت صباح يوم امس على قرية 
بأطراف ناحيــة جلوالء غربي مدينة 

احللة.

كركوك – ضبط اسلحة  
أعلن مصدر امني في وزارة الداخلية 
امس الثالثاء ضبــط مجموعة من 
في محافظة  منزل  داخل  االسلحة 

كركوك.
وقال املصدر االمني إن »مفارز امنية 
وبعد ورود معلومات اســتخباراتية 
بوجود أســلحة داخل أحــد املنازل 
في منطقــة الدوامن بكركوك، حيث 
مت تشــكيل فريق مختص ومداهمة 
املنزل وضبطــت بداخله مجموعة 
اخلفيفة  االســلحة  مــن  متنوعة 

واالعتدة .

بابل – اطالق نار  
كشــف مصدر امني في شــرطة 
محافظــة بابــل امــس الثالثــاء 
ان خمســة  متظاهريــن اصيبــوا 
باشتباكات  مع شــرطة مكافحة 

الشغب  
وقال املصدر ان خمسة  متظاهرين 
اصيبوا من جراء قيام القوات االمنية 
باطالق نار علــى متظاهرين عندما 
حاولوا اقتحام مقر  لقوات مكافحة 

الشغب في احللة 

صالح الدين – مؤمتر امني 
اكد مصر امني في شرطة محافظة 
صالح الدين امــس الثالثاء ان مؤمترا 
امنيا  »عقد في مقر قيادة العمليات 
قوات  اللواء  العمليات  قائد  برئاسة 

خاصه الركن عماد الزهيري .
وقــال املصدر االمني لقــد مت خالل 

املؤمتر إتخاذ التدابير املطلوبة ال جراء 
العمليات التعرضية واالســتباقية 
ضمن قاطــع املســؤولية ملالحقة 
اخلاليا اإلرهابية على ضوء املعلومات 
حملة  واجراء  املتوفرة،  االستخباريه 
كبيرة لرفع مخلفات عناصر داعش 
اإلرهابــي مــن العبوات الناســفة 

وااللغام وأتالفها«. 

االنبار – هجوم مسلح 
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة االنبار امــس الثالثاء، بأن 
مدنيــا قتل بهجوم مســلح نفذه 

مجهولون وسط مدينة الفلوجة .
وقال املصدر ان »مسلحني مجهولني 
اخلفيفة، جتاه  نار اسلحتهم  فتحوا 
مدني يســتقل دراجــه هوائية في 
اثناء جتوله في منطقة حي الضباط 
وســط مدينة الفلوجة، ما اســفر 
عن مقتله في احلــال« ، مضيفا ان 

»التحقيقات االولية تشــير الى ان 
احلــادث ليس ارهابيا وامنــا جنائيا«، 
مبينــا ان »القــوات االمنية طوقت 
مــكان احلادث ونفــذت حملة دهم 
وتفتيش بحثا عــن الفاعلني الذين 

الذوا بالفرار الى جهة مجهولة«.

النجف – اشتباكات مسلحة
اكــد مصــدر أمنــي في شــرطة 
الثالثاء،  النجف امــس  محافظــة 
املتظاهرين  بني  االشتباكات  بتجدد 
ورجــال االمن قرب مرقد محمد باقر 

احلكيم.
وقال املصدر ان “االشتباكات جتددت 
قــرب مرقــد محمد باقــر احلكيم 
، مضيفا  النجــف  في محافظــة 
ان “االشــتباكات تشــهد اطالقــا 
للدموع،  املسيلة  للقنابل  متقطعا 

من اجل تفريق املتظاهرين”.

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
الثالثاء  امــس  الديوانية  محافظة 
إلى  التابعة  واملفــارز  الدوريــات  ان 
مراكز شــرطة النهضة والديوانية 
واجلمهوري والوحــدة القت القبض 
علــى عدد مــن املتهمــني بقضايا 

مختلفة .
ان هــذه االعتقاالت  وافاد املصــدر 
جاءت خالل حملة قامت بها للبحث 
عن املطلوبني وتنفيذ مذكرات إلقاء 
القبض الصادرة من القضاء حيث مت 

اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.

نينوى – هجوم مسلح 
كشــف مصدر امني في شــرطة 
محافظة نينوى امس الثالثاء ان قوة 
مشــتركة تصدت لهجــوم ارهابي 
اســتهدف قضــاء احلضــر جنوبي 

مدينة املوصل.

وقال املصدر إن، قوة مــن اللواء ٤٤ 
نينوى  قيادة عمليــات  إلــى  التابع 
للحشد الشــعبي تصدت لهجوم 
نفذته عناصر داعش في وقت متأخر 
من ليلــة أمس في قضــاء احلضر 
جنوب املوصــل ، مضيفا ان القوات 
املشــتركة حررت قضاء احلضر في 
نيســان 2017 من ســيطرة ارهاب 

داعش بالكامل .

البصرة – حملة تطهير 
أعلن مصدر امني في قيادة شرطة 
البصرة امس الثالثاء عن املباشــرة 
بحملــة ملطــاردة مــن وصفتهم 
بالغرباء من احملرضني ومثيري الفتنة.
وذكر املصدر االمني أن » حملة بدأت 
ملطاردة الغرباء واحملرضني على الفنت 
في احملافظة » ، مؤكدا أن القيادة لن 
تســمح بأن تكون البصرة مسرحا 

للعمليات اإلجرامية ».

مقتل مدني باسلحة كاتمة في النهروان شرقي بغداد * سقوط ثالثة قذائف هاون بجلوالء غربي مدينة الحلة 
مسلحون مجهولون يقتلون مدنيا وسط مدينة الفلوجة * هجوم ارهابي يستهدف قضاء الحضر جنوبي الموصل

الملف األمني

نواب: الواقع السياسي يفرض 
أن تطال االستقالة رئيس 
اجلمهورية ورئيس مجلس 

النواب
أن  إلــى  البعيجــي،  ومضــى 
“الواقــع السياســي يفــرض أن 
تطــال االســتقالة كل من رئيس 
النواب  مجلس  ورئيس  اجلمهورية 
كون الرئاســات جــاءت بصفقة 
مسؤولية  يتحمل  واجلميع  واحدة 

االخفاقات احلاصلة”.
ويؤيــد النائب عــن كتلة احلكمة 
حسن خالطي ما ذهب إليه النائب 
البعيجي بضــرورة أن يكون رئيس 
الوزراء اجلديد مستقالً عن االنتماء 

السياسي”.
واضــاف خالطي، فــي حديث إلى 
الصبــاح اجلديــد”، أن “الشــعب 
يتولى  بان  اليوم  العراقي ال يرضى 
االولى في  التنفيذية  املســؤولية 
البالد شــخص ينتمــي إلى حزب 
سياسي أو تبوء منصباً رفيعاً بعد 

عام 2003”.
وشــدد، على أن “مجلــس النواب 
ســوف لن يصوت على اي مرشح 
يلبــي  ال  حكومــي  برنامــج  أو 

العراقي وال يتمتع  طموح الشارع 
باملواصفــات املطلوبة في املرحلة 
احلاليــة املتعلقــة بالشــجاعة 

والقوة”.
املطلوبة  “القوة  أن  ويجد خالطي، 
تأتــي ألجــل تنفيــذ البرنامــج 
احلكومــي ال ســيما على صعيد 
الفساد  ومكافحة  اخلدمات  تقدمي 
املستشري في مؤسسات الدولة”.

من جانبه، ذكــر النائب عن كتلة 
في  الكنانــي  أحمــد  صادقــون 
تعليــق إلى “الصبــاح اجلديد”، أن 
مســتمرة  زالت  ما  “املفاوضــات 

بشأن مرشح رئاسة الوزراء”.
وتابع الكناني، أن “االســماء التي 
يتــم طرحها في وســائل االعالم 
حالياً بشأن املرشحني غير دقيقة، 
والهــدف منها التأثيــر في الرأي 

العام سلبياً”.
ولفــت إلــى أن “عمليــة اختيار 
وبحاجة  ســهلة  ليست  املرشح 
إلــى متحيص برغــم ضيق الوقت 
لكننا نســعى حلسم امللف خالل 
املواقيت الدستورية وعدم جتاوزها”.

إن  بالقــول،  الكنانــي  وأكمــل 
أمــام  السياســية  “االحــزاب 

مسؤولية خطيرة ينبغي أن تكون 
على قدرها مــن أجل انهاء االزمة 

وعدم الوقوع في فراغ دستوري”.
يشــار إلى أن عدداً من االســماء 
مت تداولهــا فــي وســائل االعالم 
بوصفهم مرشــحني إلى منصب 
رئيس مجلس الــوزراء خلفاً لعبد 

املهدي.

جبهة االنقاذ: الكتل السنية 
لم تطرح أسماء بديلة لعبد 

املهدي ولنا تفاهمات مع النصر 
وسائرون والوطنية

“الكتل  أن  الكبيســي،  وأضــاف 
السنية لم تطرح اي اسم لرئاسة 
الوزراء”، الفتا إلى “اننا نســعى ان 
بعيد  املقبل  الــوزراء  رئيس  يكون 

عن املشهد”.
وبشــأن إمكانيــة تنــازل االكراد 
والســنة عن رئاســة اجلمهورية 
والبرملــان اكد الكبيســي، انه “ال 
مانع ان يكون رئيس مجلس النواب 
شــيعيا  الوزراء  ورئيس  شــيعيا 

ورئيس اجلمهورية كردياً”.

حكومة االقليم: مجلس الوزراء 

صادق على املوازنة ومستحقات 
كوردستان قبل االستقالة

ومبوجــب االتفاق الــذي اعلن وزير 
النفــط العراقي ثامــر الغضبان 
النفط  يســلم  أن  عنه،  تفاصيل 
املســتخرج من إقليم كوردستان 
إلــى شــركة تســويق النفــط 
ستقوم  التي  )ســومو(  العراقية 
أنابيب إلى  بتصديــره عبر خــط 
ميناء جيهــان التركي مبعدل 250 

ألف برميل يوميا.
ومبوجــب االتفاق يرســل اإلقليم 
وفي  اجلديد،  العــام  بداية  النفط 
املالية  املستحقات  تثبيت  املقابل 
لإلقليم من الرواتــب واملوازنة في 

قانون موازنة العام 2020.

سائرون تعمل على جمع 
امللفات التي تدين احلكومة 

املستقيلة  
واضــاف الربيعــي، ان “ســائرون 
ســتمنع تقدمي اي مرشح ملنصب 
يأتي  املقبل،  الوزراء  مجلس  رئيس 
عن طريق احملاصصــة وال يرتضيه 

الشعب العراقي واملتظاهرين”.

املوارد املائية تؤكد جاهزيتها 
الستقبال كميات االمطار 

واملوجات الفيضانية
املائي  اخلزيــن  تعزيز  الــى  اضافة 
في بعض املناطق كســد حديثة 
وبحيرة احلبانيــة وتوجيه كميات 
مــن امليــاه العذبة الــى مناطق 

االهوار لتحسني بيئتها”.
ولفتت الوزارة الى ان “حالة االهوار 
لهــذا العــام كانت جيــدة جداً 
ومتكنت الوزارة من جتاوز املوســم 
شــحة  حــدوث  دون  الصيفــي 
مائية في الكميــات اجملهزة لهذه 

املناطق”. 
يذكــر ان البــالد شــهدت خالل 
امطار  تســاقط  املاضني  اليومني 
متوســطة الشــدة وغزيرة على 
العراقية وخاصة  بعض احملافظات 
املناطق  وبعض  وميســان  واسط 

من االنبار.

نائب الرئيس االيراني: إيران في 
خطر ومنر بأوضاع صعبة لم 

نشهدها منذ ثورة 1979
برس”  “أسوشــيتد  وكالة  ونقلت 
عــن منصــورة ميلــز، الباحثــة 

اإليرانية في منظمة العفو، قولها 
200 شخص قتلوا  “رأينا أكثر من 
في وقت ســريع للغاية، خالل أقل 
من أسبوع هذا حدث لم يسبق له 
مثيل في تاريــخ انتهاكات حقوق 

اإلنسان في إيران”.
االحتجاجات  انتشــرت  وكانــت 
فــي 100 مدينة في أنحــاء إيران، 
اإلنترنت  وحجبت احلكومة خدمة 
ما  وهو  االضطرابــات،  في خضم 
منع متظاهرين من نشــر مقاطع 
فيديو ومعلومات عن االحتجاجات، 
كمــا حــال دون معرفــة العالم 

اخلارجي حلجم االحتجاجات.
وفي الســياق، اتهم وزير اخلارجية 
األمريكي مايك بومبيو امس األول 
االثنني، إيران بأنها العامل املشترك 
وراء االحتجاجات في جميع أنحاء 
الشــرق األوسط، مشــيراً إلى إن 
ولبنان  العــراق  فــي  املتظاهرين 
النظام  يعارضون  نفســها  وإيران 

الدينـي.
وفيما اقر بومبيو بوجود اســباب 
محلية لالضطرابات التي اجتاحت 
أخرى،  ومناطق  األوســط  الشرق 
إيران  إلى  االتهام  فقد وجه أصابع 

التي تعتبرهــا إدارة الرئيس دونالد 
ترامب عدوها اللدود.

وقــال بومبيــو إن رئيــس الوزراء 
العراقي عادل عبد املهدي استقال 
باحلرية  يطالبون  كانوا  الناس  “ألن 
وألن قــوات األمن قتلت عشــرات 
حد  إلى  ذلك  ويعزى  األشــخاص. 

كبير إلى النفوذ اإليراني”.
وتابــع “انهــم يريــدون ان يخرج 
بالدهم  مــن  وايــران  اهلل  حــزب 
ومــن نظامهــم “ وأشــار إلى أن 
االحتجاجــات داخل ايــران - التي 
الدولية  العفــو  منظمــة  قالت 
انها ادت الــى مقتل اكثر من 200 
شخص - اظهرت ان االيرانيني “قد 

طفح بهم الكيل”.
واوضح “انهم يرون احلكام الدينيني 
اهلل  وآيات  املــال  يســرقون  الذي 
الذين يســرقون عشــرات ماليني 

الدوالرات”.
وتضع ادارة دونالد ترامب، املرتبطة 
بالســعودية  قويــة  بعالقــات 
اولوية  ايران،  خصمي  واســرائيل، 
للحد من نفوذ طهران في املنطقة 
بوســائل بينهــا فــرض عقوبات 

صارمة.
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السليمانيةـ  عباس كاريزي:
 

احزاب كردســتانية  اربعــة  تعقد 
خــالل شــهر كانــون االول احلالي 
مؤمترهــا العام في مســٍعى منها 
العادة تنظيــم صفوفها ومصاحلة 
اجلماهير، واعــادة التوازن الى ميزان 

القوى اخملتل في االقليم.
االسالمية  االحزاب  تتحضر  وبينما 
اجلماعــة  االســالمي،  »االحتــاد 
الى  احلركة االسالمية«  االسالمية، 
عقد مؤمترها العــام، بهدف تدارك 
التراجــع الكبيــر في شــعبيتها 
ومكانتها على الساحة السياسية، 
اكبر  ثاني  الوطني  االحتاد  يســعى 
االحزاب في االقليم الى اعادة توازن 
القوى في االقليم عبر عقد مؤمتره 
العــام الذي طال انتظــاره، بهدف 
احلد مــن هيمنة وســيطرة احلزب 
ومقاليد  على مفاصل  الدميقراطي 

احلكم في االقليم.
وبينمــا يواجه عقد املؤمتــر العام 
الرابــع لالحتاد الذي حدد الســابع 
لعقده حتديات  اجلاري  الشــهر  من 
ومصاعــب كبيــرة، ابرزهــا حتديد 
الذي يشهد  القيادة  شــكل وهرم 
تنافســا شــديدا بني جناح عائلة 
من جهة،  طالبانــي  الرئيس جالل 
ممثالً بنجليــه بافل وقباد وابن اخيه 
الهور شــيخ جنكــي، وجناح نائب 
االمني العام كوســرت رسول علي 
الذي يدير شــؤون  من جهة اخرى، 
احلزب بعد وفاة امينه العام الرئيس 

مام جالل عام 2017.
واشتعلت قبل ايام من عقد املؤمتر 
ايام وفقا  الذي يتوقع تأجيله لعدة 
ملســؤول مؤسســة االنتخابــات 
بني  املنافســة  الوطني،  االحتاد  في 
اجلديد في  واجليل  الشابة  القيادات 
االحتاد الوطني والقيادات السابقة، 
على اعلــى هرم الســلطة داخل 

االحتاد.
االنتخابــات التمهيديــة للجــان 
واملكاتب التنظيمية لالحتاد الوطني 
التــي اجريــت خالل االســبوعني 
املنصرمني، اظهــرت تفوقا واضحاً 
جلناح عائلة طالباني، على حساب 
جناح منافســهم كوسرت رسول، 

االمــر الذي عــده مراقبــون مهد 
الطريق امــام بافل طالباني النجل 
الى  للرئيــس مام جــالل  االكبــر 
املؤمتر  برئاسة احلزب خالل  املطالبة 

املقبل.
ويشغل بافل طالباني االن منصب 
قوات مكافحة  قيادة  املشرف على 
املتشددة  مواقفه  وحتظى  االرهاب، 
للحزب  التفردية  السياســات  جتاه 
الدميقراطي في االقليم وجتاه بغداد 
بدعم وتأييد واسع من قبل مالكات 
واعضاء االحتاد الوطني، التي متثلت 
مبطالبتــه بعدم اجراء االســتفتاء 
الدولية  للمطالبات  واالســتجابة 
واالقليمية بتأجيله الى موعد اخر.   
ويعد االحتاد الوطني الى جانب احلزب 
الدميقراطي بزعامة مسعود بارزاني 
احد ركني ادارة احلكــم في إقليم 

الثالث  العقــود  خالل  كردســتان، 
املاضية، وتسبب تراجع دوره ونفوذه 
علــى مســتوى االقليــم والعراق 
الــى هيمنــة احلــزب الدميقراطي 
على القرار السياســي واالداري في 
كردستان، االمر الذي تسبب بتراجع 
ملشــكالت  ومواجهته  االقليم  دور 
حادة،  واقتصادية  سياسية  وازمات 
وخصوصــاً بعد اجراء االســتفتاء 
على اســتقالل االقليــم في ايلول 

عام 2017.   
لذا فان الســؤال االكثر احلاحا االن 
في االقليم يتمثل مبدى قدرة االحتاد 
واعادة  تنظيم صفوفه،  اعادة  على 
توازن القوى في كردستان، واحلد من 
هيمنة احلزب الدميقراطي، عبر عقد 
مؤمتــره العام الرابع، الــذي يواجه 
خطر التأجيل، نظــرا لعدم توصل 

جناحيــه الى اتفــاق او توافق على 
شكل ونوع هرم القيادة وسلطاته. 
التحديات  ويقــف فــي مقدمــة 
التي تواجه االحتــاد بان مؤمتر الرابع 
يعد االول بعد رحيــل امينه العام 
الرئيس مام جــالل، الذي كان يأخذ 
على عاتقه خــالل املؤمترات الثالث 
السابقة احلفاظ على محور االرتكاز 
والتوازن بني التيارات اخملتلفة واالراء 
املتنوعة داخل االحتاد، التي تختلف 
في الــرؤى والتوجهات حــول الية 
ادارة االحتاد وسياسته وموقفه جتاه 
السياســية  التطورات  الكثير من 

احمللية واالقليمية والعاملية.  
فضالً عن ذلك فــان املؤمتر املرتقب 
لالحتــاد الوطني يواجه حتديا ال يقل 
اهمية عن سابقه، الذي يكمن في 
انهاء االمــالءات اخلارجية واحلفاظ 

على اســتقاللية قراره السياسي، 
ومنع التدخالت في شــؤونه واعادة 
برنامج  تنظيم صفوفــه وصياغة 
ونظــام داخلــي يلبــي طموحات 
برز  الذي  التنافر  اجلماهير، وينهــي 
خالل الســنوات االخيرة بني احلزب 
وجماهيره، الذي ظهــر جلياً خالل 
افرزت  التي  الســابقة،  االنتخابات 
منافسني اخرين لالحتاد في مناطق 

نفوذه. 
العام  االمني  نائب  يســعى  وبينما 
كوسرت رسول علي للحفاظ على 
موقعــه في اعلى هرم الســلطة، 
على  بذلك  مســتندا  االحتاد  داخل 
داخل  العســكري  اجلنــاح  قيادته 
احلــزب خــالل ســنوات النضــال 
املســلح، وهــو يعمل ايضــاً على 
ضمان مراكز قيادية لنجليه شاالو 

ودرباز، فان عائلــة الرئيس طالباني 
اعلى  توليها  تعمل كذلك لضمان 
املقبل  املؤمتر  في  القيادية  املناصب 
مستندة ذلك على نفوذها الواسع 
واملراكز  القيــادي  اجمللــس  داخــل 
التنظيمية، وهو مــا يؤهلها وفقا 
ان حتصل خالل  التوقعــات  الحدث 
االنتخابات املقبلــة ألعضاء مراكز 
االكثرية  علــى  االحتاد  تنظيمــات 

للتمثيل في املؤمتر.   
وتطرح قبيــل انعقاد املؤمتر العديد 
مــن املقترحات لنوع وشــكل هرم 
الســلطة العتمادهــا فــي املؤمتر 
املقبل، والتي تتمثل بتشكيل هيئة 
لقيــادة احلزب تتألف من خمســة 
اشــخاص او اكثر او اعتماد القيادة 
املشــتركة من شــخصني او ثالثة 
اشخاص، او اختيار رئيس ونائبني له 

يشــرف كل واحد منهم على ادارة 
احدى مؤسسات احلزب الرئيسة.  

وفي موازاة كل ذلــك يبقى مصير 
النائب الثانــي لالمني العام لالحتاد 
الوطنــي رئيــس اجلمهورية برهم 
صالح غير محســوم حلد االن، وهو 
يعمــل للحفاظ على حظوظه في 
تولي منصــب الرئيس بالوقوف في 
االحتاد  بني جناحــي  مفترق طــرق 
الوطني، وهو برغــم عدم امتالكه 
لتمثيل واســع داخــل املؤمتر، نظرا 
لتركــه االحتاد الوطني وتشــكيل 
قبل  والعدالة،  الدميقراطية  حتالف 
يتركــه ويعود الى صفــوف االحتاد 
الحقــاً، اال انه يطالــب بحقه في 
احلصول على منصــب الرئيس في 

االحتاد الوطني خالل املؤمتر املقبل. 
وبينما تناقلت وسائل اعالم محلية 
انبــاء عن نيــة جناح فــي االحتاد 
الوطنــي العمل على تأجيل املؤمتر، 
قال عضو املكتب السياسي لالحتاد 
الوطني املشرف على مكتب االعالم 
قادر عزيز، انه التوجد نية لعدم عقد 
املؤمتر، وان هنــاك ارادة قوية لعقد 
مؤمتر ناجح يلبي طموحات مالكات 

وجماهير االحتاد.   
واضــاف، عزيز فــي زيارة قــام بها 
للمجلس املركزي، ان االحتاد الوطني 
امــام مرحلة مصيريــة تتطلب ان 
نكــون موحدين نتمكن من خاللها 
من معاجلة اغلب املشــكالت التي 

يواجهها االحتاد الوطني.
املؤمتر ضرورة حياتية  ان  واكد عزيز، 
لالحتاد الوطنــي وجلميع املنظمات 
الذي  الوطنــي  االحتاد  وخصوصــا 
ميتلك تأريخا مشرقاً ومكانة خاصة 
في كردستان والعراق واملنطقة، لذا 
فان علــى املؤمتر، ان يلبي طموحات 
ومطالب مالكات واعضاء وجماهير 
االحتاد الوطنــي، وان نعمل جميعاً 
فــي حكومة  االحتاد  تقويــة  على 
االقليم، وتعديل ميزان القوى اخملتل 

في االقليم.

منافسة كبيرة بين الجيل الجديد والسابق على قيادة االتحاد الوطني
أربعة أحزاب كردستانية تعقد مؤتمرها العام الشهر الجاري

االحتاد الوطني الكردستاني

يسعى االتحاد الوطني 
ثاني اكبر االحزاب في 
االقليم الى اعادة توازن 
القوى في االقليم 
عبر عقد مؤتمره 
العام الذي طال 
انتظاره، بهدف الحد 
من هيمنة وسيطرة 
الحزب الديمقراطي 
على مفاصل ومقاليد 
الحكم في االقليم
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بغداد _ الصباح الجديد :

تتكبد حقــول تربية الدواجن في 
إقليم كردستان منذ نحو شهرين 
زيادة عدد  خسائر متواصلة، جراء 
مشــاريع تربيــة الدواجــن وقلة 
وموجة  العــراق  الطلب في مدن 
اســتيراد الدجاج اجملمد من الدول 
األخــرى، ويقــول أصحابها أنهم 
400 دينار مع بيع كل  يخســرون 

كغم من الدجاج.
االقليــم  زراعــة  وزارة  وتعتــزم 
تكاليف  لتقليل  تأسيس مجلس 
التفقيس  وتنظيم  الدجاج  إنتاج 
واحلد من استيراد الدجاج استناداً 
إلى قانون حماية املنتجات احمللية.

الزراعة  وزارة  إحصائيات  وبحسب 
في  يوجد  فإنــه  املائية،  واملــوارد 
مشروع   1527 كردســتان  إقليم 
)493 في  الدواجن  لتربية  مرخص 
أربيــل، 288 في دهــوك، 602 في 
الســليمانية، 114 في كرميان و 

30 في حلبجة(.  
اإلنتاجية  الطاقة  ويصل مجموع 
في كل وجبة إلى نحو 22.365.345 
دجــاج، وإذا ما متت تربية 4 وجبات 
في كل مشروع سنوياً، واحتساب 
للدجاجة  الصافــي  الوزن  معدل 
الواحدة 2 كغم، وطرح %10 منها 
كنســبة حلاالت النفوق احملتملة، 
فــإن اإلنتاج الســنوي يصل إلى 

قرابة 161 الف طن.
وبحســب البيانات، فإن نحو 80% 
من مشــاريع الدواجن تعمل اآلن، 
لذا فإن إنتاجها السنوي يبلغ 129 
ناهيك  الدجاج،  ألف طن من حلم 
عن وجود نحو 500 مشــروع غير 
مرخص يصل إنتاجها إلى 36 ألف 
طن، ما يعنــي أن مجموع اإلنتاج 

الكلي يبلغ 165 طناً سنوياً.
وحتدد وزارة الزراعة حاجة الفرد من 
بـ23.9 كغم،  الدجاج سنوياً  حلم 
وبحسب هيئة اإلحصاء، فإن عدد 
سكان إقليم كردستان يقدر بنحو 
6 ماليني و34 ألف شــخص وتبلغ 

حاجتهم الكليــة للحم الدجاج 
إلــى 144 ألــف طن، وبهــذا فإن 
باالكتفاء  يتمتع  كردستان  إقليم 
الذاتي وليس بحاجة لالســتيراد. 
رئيــس مجلــس صناعة  وقــال 
الدواجــن في إقليم كردســتان، 
حيدر فرحان: “بســبب مظاهرات 
على  الطلب  انخفــض  العــراق، 
الشراء، لذا فإن أصحاب املشاريع 
إنتاجهم من  أجبروا على عــرض 
أســواق كردســتان،  الدجاج في 
انخفض  العرض  كثرة  وبســبب 
الشــهرين  الدجاج خالل  ســعر 
حيث  ملحوظ  بشــكل  املاضيني 
يخسر أصحاب الدواجن 400 دينار 

مع بيع كل كيلو دجاج”.
وأوضــح أن العديــد مــن حقول 
تربيــة الدواجن ســتغلق أبوابها 

مع اســتمرار أوضاع العراق على 
حالهــا، مبيناً أنهــم أبلغوا وزير 
الزراعة مبشاكل أصحاب الدواجن، 
الذي وعد بتأسيس مجلس أعلى 

لصناعة الدواجن.
وأشــار حيدر فرحان إلى أنه طلب 
مــن الوزيــر وضع حد الســتيراد 
الدجــاج اجملمد وإجبــار املطاعم 
والســجون  واملستشــفيات 
شراء  على  العسكرية  والوحدات 
كردســتان،  دواجن  مــن  الدجاج 
وفرض شــروط إلنشــاء مشروع 
الدواجن  التــزام  مقابــل  جديد، 

بالسعر الذي حتدده احلكومة.
فراس  احليوانية،  الثروة  مدير  وقال 
صديــق إن “الهدف من تأســيس 
اجمللس هــو حماية املنتج الوطني 
وتنميته مبــا يجعلنا في غنى عن 

الدجاج املستورد”.
ومضــى بالقــول: “يجــب تغيير 
طريقة عرض الدجاج احمللي، تلبية 
أربيل  ففــي  اجلديدة،  للطلبــات 
األطنان  عشــرات  هناك  لوحدها 
مــن الدجاج التي تســتخدم في 
صناعة الكنتاكي، وما لم يتحقق 
ذلك؛ لن نتمكن مــن إقرار تقليل 

استيراد الدجاج”.
وبرغم تذبذب األسعار والشكاوى 
الدائمة ألصحاب مشاريع الدواجن 
بشأن التسويق، فإن عدد املشاريع 
في تزايد مطرد، حيث افتتح 412 
مشــروع دواجن جديد في إقليم 
كردســتان خالل السنوات الست 
الســنوات  “خالل  وتابع   ، املاضية 
املاضية وبســبب األزمــة املالية 
وضعف فرص االستثمار واملقاولة 

القطاعــات، توجه  في معظــم 
افتتاح مشــاريع  إلى  الكثيــرون 
الدواجن، ونعتقد أن اإلنتاج الكلي 

السنوي يبلغ ألفي طن”.
وقال حاج ســعدي صالــح، وهو 
صاحــب مشــروع للدواجن قرب 
مدينــة أربيل، إنــه ينتج في كل 
وجبــة 10 آالف دجــاج، مضيفاً: 
“بسبب ركود السوق أجبرت على 
بيع جميــع الدجاج إلــى التجار 
العرب، وقد خسرت 5 ماليني دينار 
انخفاض  عازيــاً  واحــدة”،  دفعة 
األســعار إلى مظاهــرات العراق 

وزيادة استيراد الدجاج اجملمد.
وبرغم ذلك يؤكد أنه يواصل إنتاج 
فراخ جديدة بالقول: “ال نستطيع 
مثل  فعملنا  مهنتنا  عن  التخلي 
القمار نخســر تارة ونربــح تارة” 

، ويتــم اســتيراد 70 إلى 80 ألف 
طن مــن الدجاج اجملمد إلى إقليم 
كردســتان من عــدة دول ومنها 
تركيا وأوكرانيا وجورجيا والبرازيل 
وعدة  وهولندا  وفرنســا  وأمريكا 

دول أخرى.
وقال املتحدث باسم وزارة الزراعة، 
قرار  “صــدر  كرمي:  حســني حمه 
لصناعة  األعلى  اجمللس  بتأسيس 
الدواجــن برئاســة وزيــر الزراعة 
ونحــن اآلن فــي مرحلــة اختيار 
بشــكل  ليجتمع  اجمللس  أعضاء 
دوري مرة كل شهرين” ، وأشار إلى 
أن تأسيس اجمللس خطوة لتقليل 
املنتج  واالعتماد على  االســتيراد 
ومراجعة  والتســعير  الوطنــي 
تعليمات إنشــاء مشــاريع تربية 

الدجاج.

دواجن اإلقليم تتكبد خسائر متواصلة
 والزراعة تتعهد بإجراء مهم

نظمتها كليتا األدارة وأالقتصاد وطب األسنان في جامعة البصرة

استمرار منع استيراد )22( منتجا زراعيا لوفرة اإلنتاج المحلي

قلة الطلب في مدن العراق وموجة استيراد الدجاج المجمد
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الزراعة تعد ورقة تفاهم مع النقل للتعاون بنقل المواد والمستلزمات الزراعية إلى المحافظات

وزيرالنقل : المجلس الوزاري 
للخدمات االجتماعية يقرر التريث 

بإستيفاء اإلجور اإلضافية

وزير التخطيط يتابع االستعدادات 
الوطنية إلنجاز التعداد العام 

للسكان والمساكن 2020

إطالق الوجبة الخامسة من 
أسماء المشمولين بمنحة 

الطوارئ
بغداد _ الصباح الجديد :

اعلنت وزارة الزراعة من خالل الشــركة 
العامة للتجهيــزات الزراعية عن اعداد 
ورقة تفاهم للتعاون املشــترك مع وزارة 
النقــل من اجل االســهام بنقل جميع 
املواد واملستلزمات الزراعية التي تتعاقد 
معهــا الى فروع ومخازن الشــركة في 

احملافظات كافة.
وتنص ورقة التفاهــم بني اجلانبني على 
نقل جميع املســتلزمات واملواد الزراعية 
الى احملافظات من خالل شــركات وزارة 
للنقل  العامــة  الشــركة  النقل وهي 
للســكك  العامة  والشــركة  البــري 
احلديد والشركة العامة للنقل البحري 
عن طريــق عرباتها وآلياتهــا وكوادرها 

التفاهم  اخملتصة، حيث مت اعــداد ورقة 
للتجهيزات  العامة  الشــركة  في مقر 
الزراعيــة بــني كل من مديرهــا العام 
املهندس طالب جاسب الكعبي واملدراء 
وبحضور  النقل  وزارة  لشركات  العامني 
عدد من مدراء أقسام الشركة ووسائل 

االعالم.
حيث اكد املهندس طالب الكعبي ان هذا 
التعاون ســوف يسهم في احلفاظ على 
املال العام واحلد من ضياعه وتوفير فرص 
عمل جديدة في شركات النقل والعمل 
على دعــم وارداتها املاليــة، فضال عن 
احلفاظ على املواد واملستلزمات الزراعية 
التــي تتعاقد عليها الشــركة وضمان 
وصولها بأمان وبالســرعة املمكنة الى 

فروع ومخازن الشــركة فــي احملافظات 
كافة مــن خالل نقلها بواســطة هذه 
الشــركات احلكومية، واالسهام بدعم 
القطــاع الزراعي والقطاعــات األخرى 
والنهوض باالقتصــاد الوطني، مبينا ان 
هذه اخلطوة متهيدا البرام عقد رصني بني 
الشــركة ووزارة النقل وبشروط محددة 

في املستقبل.
على صعيد متصل أعلنت وزارة الزراعة 
استمرار منع استيراد )22( منتجا زراعيا 
نباتيا وحيوانيا من جميع املنافذ احلدودية 
لوفرة اإلنتاج احمللــي وحتقيق التوازن في 
التي  الزراعية  أألسعار وطبقا للروزنامة 

وضعتها الوزارة.
الشــؤون  جلنة  كتــاب  إلى  واســتنادا 

االقتصاديــة واملتضمــن تخويــل وزير 
الزراعة صالحية فتح ومنع االســتيراد 
فــي ضوء وفرة وشــحة املنتــج احمللي، 
تشدد الوزارة على استمرار منع استيراد 
نباتيــا وحيوانيا من  زراعيا  )22( منتجا 
جميــع املنافــذ احلدوديــة نتيجة عدم 
حدوث اي شــحة في الســوق احمللي أو 
ارتفاع أســعارها هذا املوسم، وتشمل 
قائمة احملاصيل املمنوعة من االســتيراد 
)الطماطــة، اخليــار، اجلــزر، اللهانــة، 
الباذجنــان، القرنابيــط، النبــق، اخلس، 
الثوم، فلفل، الشــجر، الــذرة الصفراء، 
التمر، الرقي، البطيخ، الرمان، الشوندر، 
الشلغم، والعسل ( إضافة إلى عدد من 
املنتجــات احليوانية هــي )بيض املائدة، 

واللحوم البيضاء، والدجاج احلي(، فضال 
التي  عن محصولي احلنطة والشــعير 
حققت االكتفــاء الذاتي خــالل العام 

احلالي.
يذكــر إن وزير الزراعــة أكد على مضي 
الوزارة في سياسة حماية املنتج احمللي 
مــن جهة وحتقيــق فائدة املســتهلك 
من جهــة أخرى من خــالل توفير األمن 
الغذائــي للمواطــن ودعــم االقتصاد 
الزراعية  للروزنامــة  تطبيقــا  الوطني 
املوضوعة ودعمــا للفالحني واملربني من 
خالل توزيع املســتلزمات الزراعية لزيادة 
اإلنتاجيــة فضال عن توفير فرص العمل 

في القطاع الزراعي واحلد من البطالة.
للموازين اجلسرية والسونارات   

بغداد _ الصباح الجديد :
اعلن وزير النقل املهندس عبد اهلل لعيبي موافقة اجمللس 
الــوزاري للخدمات االجتماعية التريــث بتنفيذ االعمام 
الصادر عن االمانة العامة جمللس الوزراء في الســادس من 
شهر شــباط عام 2018 املتضمن استيفاء اجور اضافية  
للموازين اجلســرية واجهزة السونارات ومبلغ الطنية من 
قبل الگمارك في املوانئ العراقية بغض النظر فيما اذا مت 

استيفائها من قبل جهات اخرى من عدمه .
وتابــع الوزيــر كذلك التريث باســتيفاء مبلــغ 25 الف 
دينــار  عن خدمــات الكشــف االخرى والتــي تقدمها 
االدارة الكمركيــة ، موكــدا ان زيــادة اســتيفاء االجور 
على البضائع املســتوردة عبر املوانــئ العراقية يؤدي الى 
عزوف التجار واملستوردين من اســتخدام ارصفة املوانئ 
العراقية واســتبدالها مبوانئ الدول اجملاورة، اضافة الى ان 
هذة االجور تعد عامآل مســاعدآ على رفع اسعار السلع 
واالحتياجات االساســية حلياة املواطن العراقي اليومية ، 
سيما وان التوجه احلكومي يشــجع ويهدف الى انعاش 
العمــل باملوانئ العراقيــة وجعله بيئــة جاذبة للنقل 
والتجارة احملليــة والعاملية . واضاف الوزيــر لقد مت احالة 
القرار الى اجمللس الوزاري للشــؤون االقتصادية لدراسته 
ورفــع التوصيات اخلاصة بهذا الشــأن بغية أعادة النظر 
باالعمــام وما يتضمنه من اســتيفاء اجور، ومناقشــة 
قراراته من جديد لفسح الطريق امام التجار والشركات 
املستوردة لنقل ســلعها  عبر املوانئ العراقية من خالل 
وضع تسعيرة واجور مناسبة جداً تشكل حتفيزاً حقيقياً 
ملضاعفة العمل في املوانــئ العراقية  كونها تعد موردآ 

مهما واساسيآ يسهم في تنمية اقتصاد البلد.

بغداد _ الصباح الجديد :
شــارك وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي في 
لقاء موســع حضره املالك املتقدم فــي وزارة التخطيط 
واجلهــات ذات العالقــة فــي القطاعني العــام واخلاص 
ومنظمات اجملتمع املدني؛ ملتابعة االســتعدادات الوطنية 
إلجناز التعداد العام للسكان واملساكن في شهر تشرين 

األول من العام املقبل 2020.
وجرى خالل اللقاء افتتاح الورشة التدريبية الثانية لشرح 
آلية احلــزم والترقيم واحلصر وملء اســتمارات التعداد، 
وبني الدكتور نوري الدليمي ان املتدربني ســينفذون جتارب 
على تنفيذ التعداد خالل األسبوع املقبل في محافظات 
)البصــرة، وبغداد، وإقليــم كردســتان( وبعدها لعموم 
احملافظات، مؤكداً ســعي الوزارة من خالل البيانات التي 
ســيقدمها التعداد العام للسكان واملساكن 2020 إلى 

تعزيز الواقع التنموي واخلدمي في عموم العراق.
من جهتــه أكد رئيس اجلهاز املركــزي لإلحصاء الدكتور 
ضياء عواد ان التجربة املقبلة تأتي اســتكماالً للتجربة 
الناجحــة التــي نفذها اجلهــاز املركــزي لإلحصاء في 
محافظة االنبار، مؤكداً ان خريجي هذه الدورات مؤهلني 
إلعداد وعقد الــدورات التدريبية وإبــداء املالحظات في 

محافظات العراق كافة.

بغداد _ الصباح الجديد :
أعلـــن وزير العمل والشؤون االجتماعية الدكتور باسم 
عبدالزمان اطالق الوجبة اخلامسة من املشمولني مبنحة 
الطوارئ بواقع ٩٩٩٩٩الف مستفيد في بغداد واحملافظات. 
وبني الوزير ان الــوزارة اكملت االجــراءات اخلاصة باعالن 
اسماء الوجبة اخلامســة من املشمولني مبنحة الطوارئ 
بعد اجرائها تقاطعا لبيانات املتقدمني للشمول لضمان 
حصول املستحقني الفعليني على مبلغ املنحة، الفتا الى 
ان املشمولني ستصل اليهم رسالة عبر ارقام هواتفهم 
التي ثبتوها في اســتمارة التقدمي تعلمهم بشمولهم.
عبدالزمان دعا املشــمولني الى االحتفاظ بالرسالة التي 
ســتردهم عبر ارقام هواتفهم حلني ورود رســالة تأكيد 
حتتوي الرمز الســري الــذي من خالله ســيتمكنون من 
استالم مبلغ املنحة مشيرا الى ان الصرف يتم عبر منافذ 
بوابة العراق االلكترونية )ســويج( املنتشــرة في بغداد 

واحملافظات.
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البصرة _ سعدي السند :

في  واالقتصاد  االدارة  كليــة  نظمــت 
جامعة البصرة ندوة علمية عن القيادة 
االدارية مبشــاركة باحثــني ومختصني 
احلميد  عبــد  عباس  الدكتــور  القاها 
مشرف شــعبة ضمان اجلودة وتقييم 

االداء اجلامعي.

القيادة االدارية من املوضوعات 
املهمة واالساسية

بيــان مفاهيم  الــى  الندوة  وتهــدف 
االدارية  القيادة  واساســيات  ومهارات 
على مستوى االدارات العليا في جامعة 

البصرة .
وتضمنــت الندوة عدة محــاور ناقش 
الباحث في احملــور االول ما هي القيادة 
االدارية ومن هو القائد وفي احملور الثاني 
تطرق الــى الفرق بني القيــادة واالدارة 
وكيف ميكن ان يكون هناك تداخل فّعال 
بينهما وفــي احملور الثالــث بني ماهي 
االمنــاط القيادية وختاما تطرق الباحث 
في احملور االخير الى امثلة ومناذج جتسد 

الدور القيادي للمدير .
ان  الــى  النــدوة  الباحــث في  ودعــا 
املوضوعــات  مــن  االداريــة  القيــادة 

املهمة واالساســية التي تهم االدارات 
العليــا في اجلامعــة وبالتالي يتوجب 
عليه  والتركيز  التواصل  في  االستمرار 
في محاضــرات الندوات واملؤمترات التي 

تعقدها اجلامعة. 

أمكانية تطبيق منوذج اإلدارة
واالقتصاد  االدارة  كليــة  فــي  ونوقش 
أمكانيــة تطبيــق منــوذج اإلدارة على 
 open Book Management املكشوف 
وهو دراســة حالة فــي املركز الوطني 

للتطوير اإلداري وتقنية املعلومات. 
وتضمــن البحث الــذي قدمه الباحث 
فصول  أربعــة  ضايف  حامــد  محمد 
تناول الفصل األول الدراسات السابقة 
ومنهجيــة البحث وتضمــن الفصل 
الثاني اإلدارة على املكشوف واملشاركة 
والتدريب والتمكــني والدفع والتحفيز 
وأوضح الفصل الثالث نبذة عن املنظمة 
الفصل  وخصــص  اخلاصة  والنتائــج 
والتوصيــات.  لالســتنتاجات  الرابــع 
يهدف البحث إلى إيجاد مدى إمكانية 
تطبيق منوذج اإلدارة على املكشوف في 
املنظمة من خــالل محاورة األربعة من 
خــالل تطبيق ومعرفــة النتائج ومدى 
أمكانية أعمام هذا االمنوذج على بقية 
دوائــر الدولــة بغية حتقيــق البرنامج 
احلكومي. وأستنتج البحث ضعف في 

تبنــي موضوع املشــاركة وقلة الوعي 
لدى العاملني بأهمية املشاركة وكذلك 
ضعف في تبني محور الدفع والتحفيز.
تطبيق  إمكانية  إلــى  الباحث  وأوصى 
وتبني  إشــاعة  خــالل  من  النمــوذج 
االمنوذج مبحــاوره األربعة لتأدية القرض 
إضافة إلى تبني خطة إلعداد القيادات 
وحتديث وتزويد املنظمة واملســتلزمات 

الضرورية للتدريب.

دور املؤسسات التعليمية واجملتمع 
املدني في بناء السالم

ونظمت كلية طب االسنان في جامعة 
البصرة ورشة عمل عن تعزيز قيم احلوار 
ومنظمات  التعليمية  املؤسسات  ودور 

اجملتمع املدني في بناء السالم.
وتهدف الورشــة التي اقيمت بالتعاون 
 KAICIID مع فريق مركــز احلوار العاملي
لدعم مساحات احلوار السلمي وتعزيز 
العمل  وتنســيق  الســالم  بناء  آليات 
الرســمية  املؤسســات  مع  والتعاون 
واجملتمع  احلكوميــة  غيــر  واملنظمات 
املدني واالعالم لترســيخ قيم السالم 
الورشة  وتضمنت  السلمي.  والتعايش 
ثالث محاور : احملــور االول تعريف احلوار 
واهميته واهدافــه ومقوماته ومميزاته، 
الثاني تعريف الســالم  وشــمل احملور 
واركانــه ومقومات بناء الســالم وأبرز 

املعوقات التي تعرقل حتقيقه، اما احملور 
الثالث فعــرض اهم االليــات الواجب 
اتباعها من قبل املؤسســات التعلمية 
لكي يكون لهــا دور فاعل فــي تعزيز 

مفهوم احلوار والبناء.

حتديد وجود املرض بني األصحاء 
ظاهرياً ومعاجلته

واقامــت كلية طــب االســنان ايضا 
محاضرة علمية حول التحري املبكر عن 
االمــراض Screenig والتي تعد عملية 
اســتعمال  مهمة ميكن مــن خاللها 
االختبــارات وحتديــد وجــود املرض بني 

األصحاء ظاهرياً.
 وتهــدف احملاضــرة الى شــرح اهمية 
الوقاية من االمراض ومستويات الوقاية 
والتي ميكن ان حتدد بأربعة مســتويات 

البدائي- االول - الثاني- الثالث.
وتضمنــت احملاضرة حتديــد اهم طرق 
الوقايــة التي شــملت التحــري عن 
لُه وعن عوامل  املبكر  املرض والكشف 

اخلطورة ومستويات لتلك االمراض.
ودعــا الباحث عادل غالــب فاضل في 
احملاضرة الى اجــراء االختبارات للتحري 
وذلك  مبكــر  بشــكل  االمــراض  عن 
لتمكــني اصحــاب االختصــاص من 
تشــخيص االمراض ومعاجلتها قبل ان 

تتفاقم. 

تقرير

ندوات عن القيادة االدارية وتطبيق انموذج االدارة وتحديد وجود المرض بين األصحاء ظاهريًا ومعالجته

جانب من ندوة جامعة البصرة عن القيادة االدارية.
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
أفرجت اإلدارة األمريكية عن مســاعدة عسكرية 
بقيمــة مئة مليــون دوالر للبنان، وفــق ما أكده 
مسؤول في وزارة اخلارجية األمريكية، فضل عدم 
ذكر اســمه. وكانت واشــنطن قد جمدت هذه 

املساعدة دون أن تعطي أي مبررات لذلك.
نقلت وكالة األنباء الفرنســية عــن  ما وصفته 
مبصدر مطلــع أن اإلدارة األميركيــة أفرجت عن 
مســاعدة عســكرّية للبنان بقيمة مئة مليون 
دوالر، كانت قد جمدتها من دون إعطاء أي تفسير. 
وهو ما أكده مســؤول كبير فــي وزارة اخلارجية 
األمريكية للصحافيني، طالبا عدم كشف اسمه، 

إذ قال إنه »متّ اإلفراج عن األموال«.
وأضــاف »كانت هنــاك بعض اخلالفــات في  ما 
للقّوات  األمريكّيــة  املســاعدة  بفعالّية  يتعلق 
املســّلحة اللبنانّية«. وعلى الرغم من ذلك، أشاد 
املسؤول بهذه »املؤّسسة« التي »تُدافع عن حدود 
لبنان«، وتُعتبر »شريكا ممتازا للواليات املّتحدة في 
مكافحة اإلرهاب واجلهادّيني اإلسالمّيني الُسّنة«.

وأشار إلى أن اجليش اللبناني أظهر مجددا وبشكل 
»مثير لإلعجاب« صالبته عبر »حماية املتظاهرين 
من العنف« خالل املظاهرات التي تشهدها البالد 

ضّد الطبقة السياسّية.
ولم تكشف إدارة ترامب السبب الذي دفعها إلى 
جتميد املســاعدة العســكرية للبنان، علما أنها 
متارس ضغوطا على احلكومة اللبنانية لكي تنأى 
بنفسها عن حزب اهلل الشيعي القريب من إيران.
وكان مســاعد وزير اخلارجية األمريكي للشــؤون 
السياسية ديفيد هيل قد أقر بتجميد املساعدة 
خــالل إدالئــه بإفادته حتت القســم أمــام جلنة 

التحقيق الرامي لعزل ترامب.
ولــم تُطلَــق أي اّتهامــات لترامــب بأنه حجب 
املساعدة العســكرية عن لبنان من أجل حتقيق 
مكاســب سياســية، علــى عكس مــا حصل 
 400 بالنسبة ملســاعدة مقررة ألوكرانيا بقيمة 
مليون دوالر، والتي متحورت حولها شبهات أفضت 

إلى فتح حتقيق يرمي لعزل الرئيس األمريكي.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أكد مساعد وزير اخلارجية األمريكي لشؤون األمن 
الدولي ومنع االنتشــار النووي، كريستوفر فورد، 
امس الثالثاء، أن بالدة راضية عن نتائج العمل مع 

روسيا مبلف مكافحة اإلرهاب النووي.
وقال فورد فــي معهد هنري ستيمســون: »هذا 
ملف من أهم ملفات التعاون بني الواليات املتحدة 

وروسيا«.
وأضاف فورد: »تشارك روسيا في أعمال مجموعة 
تتألف من 89 دولة، وتقوم موســكو بعمل »جيد 

جدا« بهذا الصدد.
وأشــار فورد إلى أنه على ضوء اخلالفات القائمة 
حاليا بني واشــنطن وموســكو، تبــدو عالمات 

التعاون بهذا الصدد »غريبة وغير عادية«.
واختتم فــورد: »الواليات املتحدة تتطلع إلى مزيد 
من التعاون مع روسيا بهذه القضية، والهدف من 
املبادرة العاملية هو منع وقوع األســلحة النووية 

في أيدي اإلرهابيني«.
وتهــدف مبادرة مكافحــة اإلرهاب النــووي إلى 
تشــكل أرضية متعــددة األطــراف للتعاون بني 
البلدان الشــريكة، ترمــي إلى تعزيــز القدرات 
العملية والتقنية ملكافحة تهديد اإلرهاب النووي.
وتشــكل املبادرة الشــاملة ملكافحــة اإلرهاب 
النــووي، التــي أطلقت ســنة 2006 مــن قبل 
الرئيسني األمريكي والروســي على هامش قمة 
مجموعة الثماني في شــهر أبريــل في مدينة 
سان بطرسبورغ، أرضية متعددة األطراف للتعاون 
بني البلدان الشــريكة، ترمي إلى تعزيز القدرات 
العملية والتقنية ملكافحة تهديد اإلرهاب النووي.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
قال شهود إن اشتباكات عنيفة 
اندلعت امــس األول االثنني بني 
والشــرطة  غاضبني  محتجني 
الغاز  أطلقت  التي  التونســية 
في  لتفريقهم  للدموع  املسيل 
بلــدة جلمة في جنــوب البالد، 
التوالي  ليلة علــى  ثالــث  في 
الفقر  االحتجــاج علــى  مــن 

والتهميش.
ويوم السبت بدأت االحتجاجات 
في جلمة بعد يــوم من إضرام 
عاما(   25( احلبالني  الوهاب  عبد 
النار في نفســه احتجاجا على 
الفقــر وأوضاعه الســيئة في 
واقعة تعيد إلى األذهان الشاب 
محمد البوعزيــزي الذي فجرت 

وفاته انتفاضات الربيع العربي.
وقال شــهود لرويتــرز إن قوات 
املســيل  الغاز  أطلقت  األمــن 
للدموع وطاردت شبانا يحتجون 
احلرزلي أحد ســكان  وقال بالل 
جلمة لرويتــرز  »الوضع صعب 
تســتعرض  الشــرطة  هنــا. 
عضالتها وتطلق الغاز املســيل 

للدموع في كل مكان«.
وأضــاف   »املشــهد يعيد إلى 
األذهــان أيــام الثــورة... الناس 
التنمية  قلة  بســبب  غاضبون 

واإلجابة األمنية القوية«.
وكان احلبالني يعمل بشكل غير 
بتحسني  يطالب  وكان  منتظم 
جلمة  في  االجتماعــي  وضعه 
احملاذيــة، ملدينة ســيدي بوزيد، 

مسقط رأس البوعزيزي.
اســتمرار  الوالية من  وتعانــي 
التهميش بعد تسع سنوات من 
الثورة التي تفجــرت من هناك 

على الفقر والبطالة والفساد.
البوعزيــزي فــي  منــذ وفــاة 
من  العديد  حذا   2010 ديسمبر 
النار  الشــبان حذوه بإشــعال 
فــي أنفســهم فــي مواجهة 
الصعوبــات االقتصادية املزمنة 

في تونس.
احلاشــدة  االحتجاجــات  وأدت 
البوعزيزي  التي أعقبت جنــازة 
الرئيس  أنهت حكــم  ثورة  إلى 
الســابق زين العابدين بن علي 
الذي فر مع أســرته للسعودية 

حيث توفي هذا العام.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
نفــى القضــاء اإليرانــي امس 
أوردتها  التــي  األعــداد  الثالثاء 
جهات غيــر رســمية لضحايا 
أعمال العنف التي وقعت الشهر 
املاضي خــالل تظاهرات خرجت 
لالحتجــاج علــى رفع أســعار 
»أكاذيب«  أنهــا  معتبراً  الوقود، 
صدرت عن »مجموعات معادية«.

وقال املتحدث باســم السلطة 
حسني  غالم  اإليرانية  القضائية 
تصريحــات  فــي  إســماعيلي 
بثها التلفزيون الرســمي »أعلن 
بوضــوح أن األرقام واألعداد التي 
صدرت عــن مجموعات معادية 
هي محــض أكاذيــب وتختلف 
اإلحصائيات بشــكل جّدي عّما 

أعلنوه«.
وأفــاد فــي تصريحــات بثهــا 
التلفزيون الرســمي »أعلنوا عن 
األســماء  وبعض  األرقام  بعض 
كذلك ، األرقام التي زعموها هي 

محض أكاذيب ومفبركة«.
»األسماء  إن  إســماعيلي  وقال 
التي نشــروها كاذبــة كذلك«، 
أنها تشــمل أشخاًصا  مضيًفا 
على قيــد احليــاة وآخرين توفوا 

بشكل طبيعي.
إيران  في  التظاهــرات  واندلعت 
في 15 تشرين الثاني بعد اإلعالن 
املفاجئ عن رفع أســعار الوقود 

بنحو 200 باملئة.
لكن السلطات سرعان ما وأدتها 
وقطعت خدمة اإلنترنت بشكل 

كامل تقريًبا ملدة أسبوع.
الدولية  العفو  لكن مجموعــة 
ومقرها لنــدن أفادت امس األول 
االثنــني أن 208 أشــخاص على 
األقل قتلوا في حملة السلطات 

األمنية.
وقالــت إن »عــدد األشــخاص 
الذين يعتقــد أنهم قتلوا خالل 
التي  إيــران  فــي  التظاهــرات 
الثاني  تشــرين   15 في  اندلعت 
ارتفع إلى 208 علــى األقل، بناء 
تقارير موثوقــة حصلت  علــى 

عليها املنظمة«.
ورّجحت املنظمــة، التي أعطت 
حصيلة ســابقة بلغت 161، أن 
يكون العــدد الفعلي أعلى من 

ذلك.

الواليات المتحدة تفرج 
عن مساعدة عسكرية 

للبنان 

رغم خالفاتهما ملف 
مكافحة اإلرهاب النووي 
يوحد موسكو وواشنطن

اندالع مواجهات بين الشرطة ومحتجين
 في بلدة بجنوب تونس لثالث ليلة

القضاء اإليراني يكّذب حصيلة ضحايا 
االضطرابات الصادرة عن »مجموعات معادية«

الصباح الجديد ـ  وكاالت :

دعا مجلس األمن الدولي امس األول 
االثنني جميــع الدول إلــى تطبيق 
ليبيا  املفروض على  حظر األسلحة 
واالبتعاد عن الصــراع بعد أن اتهم 
مراقبو عقوبــات األمم املتحدة األردن 
انتهاكات  بارتكاب  وتركيا  واإلمارات 

متكررة.
وحــث اجمللس املؤلف مــن 15 دولة 
عضــوا علــى »عــدم التدخل في 
الصراع أو اتخاذ إجراءات من شأنها 
قلقه طمن  عــن  وعبر  تأجيجــه« 
التدخل املتزايــد للمرتزقة«. ويكون 
البيانات  هــذه  مثل  علــى  االتفاق 

باإلجماع.
وقال دبلوماسيون إن اجمللس »دعا إلى 
االمتثال الكامل حلظر األســلحة« 
لكن من غير املرجح اتخاذ أي إجراء 
التي  العقوبــات  حيــال مخالفات 

وردت.
وقــال خبــراء األمم املتحــدة الذين 
يراقبون تنفيذ العقوبات على ليبيا 
واإلمارات  األردن  إن  املاضي  الشــهر 
وتركيا انتهكوا مرارا حظر األسلحة 
املفروض على ليبيا ورجحوا بشكل 
كبيــر أن طائرة هجوميــة أجنبية 
مســؤولة عن هجوم أسقط قتلى 

على مركز الحتجاز املهاجرين.
ولم تــرد بعثتــا األردن وتركيا على 
طلبات رويتــرز للتعليق وقت صدور 
إنها  اإلمــارات  وقالت  االتهامــات. 
ملتزمة متام االلتزام بنظام عقوبات 
ليبيا وجميع قــرارات مجلس األمن 

ذات الصلة.
وكتب خبراء األمم املتحدة املستقلون 
في تقرير ســري من املقرر أن ينشر 
هذا الشــهر »نقل )مواد عسكرية( 
إلــى ليبيا حــدث بصــورة متكررة 
وأحيانــا علــى نحــو ســافر دون 
باإلجراءات  لاللتــزام  مراعــاة  أدنى 

العقابية«.
وهــوت ليبيا إلــى الفوضى بعدما 
أطاحــت انتفاضة ســاندها حلف 
شمال األطلسي مبعمر القذافي في 

.2011
معارك  في  األشــخاص  آالف  وقتل 
متفرقة منــذ 2014 بني فصائل في 
العنف  وســمح  والغرب.  الشــرق 
املهاجرين  ومهربــي  للمتشــددين 
بالعمل بنشــاط، وأثر على صناعة 
النفط في ليبيا وقسم مؤسسات 

البالد الرئيسية.
وفي وقت سابق هذا العام شن قائد 

الوطني  )اجليش  ليبيا  شــرق  قوات 
الليبــي( خليفة حفتر هجوما على 
حكومــة الوفاق الوطنــي املعترف 
بها دوليا وعلى قواتها في طرابلس. 
لكن احلرب تواجه جمودا في الوقت 

احلالي.
ويتهم خبــراء األمم املتحــدة األردن 
واإلمارات بتزويــد قوات حفتر باملواد 
إنها دفعت  العسكرية، والتي قالوا 
حكومة الوفــاق الوطني إلى طلب 

املساعدة من تركيا.
وقال دبلوماســيون ومسؤولون في 
طرابلس إن حفتــر يتلقى دعما من 
مصر وفي اآلونة األخيرة من مرتزقة 
الليبي  الوطني  وينفي اجليش  روس. 
احلصول على دعم خارجي. وتضغط 
الواليات املتحــدة على حفتر إلنهاء 

هجومه.
مدنيني  خمســة  قتــل  باملقابــل 
وأصيب أكثر من عشــرة بجروح في 
حًيا سكنًيا  استهدف  قصف جوي 
جنوب العاصمــة الليبية طرابلس 

امــس األول االثنــني، بحســب ما 
افاد املتحدث باســم وزارة الصحة 
بحكومــة الوفــاق الوطنــي أمني 

الهاشمي.
وقال الهاشــمي لفرانــس برس، إن 
»قصًفا جويًا عنيًفا اســتهدف حًيا 
ســكنًيا مبنطقة السواني وتسبب 
مبقتل خمسة مدنيني وإصابة أكثر 
من عشــرة آخرين بجــروح بينهم 

إصابات بليغة«.
ويشــهد جنوب طرابلس مواجهات 
عنيفــة منــذ الرابع من نيســان ، 
عندما شــنت قوات املشير خليفة 
حفتر الرجل القوي في شــرق ليبيا، 
هجوما لالســتيالء علــى طرابلس 
الوطني  الوفــاق  حكومــة  مقــر 

املعترف بها من األمم املتحدة.
وأضــاف الهاشــمي أن »احلي الذي 
تعــرض للقصف مدنــي بالكامل 
وال توجــد به مظاهر عســكرية«، 
مشيرا إلى أن نوعية الصواريخ التي 
قصف بها كانت »شديدة االنفجار« 

وبشرية  مادية  بخســائر  وتسببت 
كبيرة.

وتقع بلدية السواني التي أصبحت 
مــن ضواحي طرابلــس جراء  تعد 
توّسعها، 25 كلم جنوب العاصمة 
حكومة  قــوات  عليها  وتســيطر 

الوفاق.
من جهتها اتهمــت قوات حكومة 
األمم  املدعومة من  الوطنــي  الوفاق 
املتحــدة، قــوات حفتــر بالقصف 
اجلــوي. وأوضــح املتحدث باســم 
قنونو  الوفاق محمد  قوات حكومة 
في بيان تلقت فرانس برس نســخة 
منه »شن الطيران اإلماراتي املسير 
غارات  احلرب حفتــر  الداعم جملــرم 
جويــة اســتهدفت حًيا ســكنًيا 
مبنطقــة الســواني وأدى إلى وقوع 
ضحايــا من بينهم ســيدة وطفل 

واكثر من عشرة جرحى«.
وأضاف »كما شن الطيران اإلماراتي 
غارتني على كوبري )جســر( الزهراء 
التحتية«،  بالبنيــة  أضرارا  وأحدث 

الفتــا إلــى تدمير قــوات حكومة 
الوفاق مدرعات لقوات حفتر حاولت 

التسلل إلى جنوب العاصمة.
ونشــرت قــوات عمليــة »بــركان 
الوفاق  التابعــة حلكومة  الغضب« 
عبر صفحتها في فيســبوك صورا 
تظهر قتلــى ومصابني يتم نقلهم 
عبر ســيارات اإلســعاف من املوقع 
في  اجلوي  بالقصــف  املســتهدف 

السواني.
املدنيني  اســتهداف  وتتكرر حوادث 
بالقصف اجلوي في جنوب ووســط 

طرابلس والذي عادة ما 
املتحدة في مناسبات  األمم  وطالبت 
اســتهداف  عن  باالمتنــاع  عــدة 
احليويــة في  واملنشــآت  املدنيــني 
الهجمات  أن هذه  طرابلس، مؤكدة 

قد ترقى الى »جرائم احلرب«.
واإلثنني كرر مجلــس األمن الدولي 
دعوتــه إلى وقف إلطــالق النار في 
ليبيا، وحّض الدول اخلارجية الفاعلة 
على االلتزام بقرار حظر األســلحة 

املفروض على البالد والذي انتهكته 
وفق  واإلمارات،  واألردن  تركيــا  مرارا 
تقرير أممي سري اّطلعت عليه وكالة 

فرانس برس الشهر املاضي.
وجــاء في بيان مشــترك صدر بعد 
»الدول  أن  أياما  مفاوضات استمّرت 
دت  األعضاء في مجلس األمن شــدّ
على ضــرورة التزام كافــة الفرقاء 
بشــكل عاجل خفــض التصعيد 

ووقف إطالق النار«.
وناشــد اجمللس كافة الــدول »عدم 
التدخــل في النــزاع وعــدم اّتخاذ 
إجراءات من شأنها أن تفاقم النزاع«، 
داعيا إلى »التقّيد التام« بقرار حظر 

االسلحة املفروض منذ عام 2011.
طرابلس  جنوب  املعارك  وتســببت 
مبقتل أكثر مــن ألفي مقاتل وما ال 
يقل عن مئتي مدني، فيما بلغ عدد 
النازحني 146 ألف شخص، بحسب 
أرقام أعلنها غسان سالمة املبعوث 
الدولــي اخلاص إلى ليبيــا اجلمعة 

املاضية.

مقتل خمسة مدنيين في قصف جوي جنوب العاصمة

مجلس األمن يدعو لتطبيق حظر األسلحة المفروض على ليبيا

حث المجلس 
المؤلف من 15 

دولة عضوا على 
»عدم التدخل في 

الصراع أو اتخاذ 
إجراءات من شأنها 

تأجيجه« وعبر عن 
قلقه طمن التدخل 

المتزايد للمرتزقة«. 
ويكون االتفاق على 

مثل هذه البيانات 
باإلجماع
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متابعة ـ الصباح الجديد :

اســتلم الدبلوماســي األرجنتينــي 
االثنني  األول  امــس  غروســي  رافايال 
رســميا منصبه مديرا عاما للوكالة 
الدوليــة للطاقة الذريــة، إذ يتوقع أن 
يشغل ملف برنامج إيران النووي احلّيز 

األكبر في مهمته.
وأبلغ غروســي الصحافيني االثنني أّن 
البرنامج النووي اإليراني يبقى »أولوية« 
للوكالة وأنه يعتزم السفر إليران »في 

املستقبل القريب نسبيا«.

من هو رافايال غروسي؟
ســفير  غروســي،  رافايال  ســيكون 
أول مدير  الوكالــة،  فــي  األرجنتــني 
الذرية من  للطاقــة  الدولية  للوكالة 

اميركا اجلنوبية.
رفيعة  مناصب  غروسي  وشغل  سبق 
في الوكالة بني عامــي 2010 و2013، 
ما وضعه على تواصل مع املســؤولني 
املفاوضات  تكثفــت  حينما  اإليرانيني 
الدوليــة حــول األنشــطة النوويــة 

للجمهورية اإلسالمية.
وقال الســفير الفرنسي السابق لدى 
إّن غروسي  نیکوالد  طهران فرانســوا 
سيكون بوسعه االستفادة من »خبرة 

كبيرة في مسائل االنتشار« النووي.
وقال دبلوماسي يعمل في فيينا حاليا، 
فّضل عدم ذكر اسمه، إّن غروسي من 
املتوقــع أّن يجلب »الكثير من الطاقة 
واالبتــكار« إلى منصبه، مــع التركيز 
بشــكل خاص على تعزيز املساواة بني 
دور  وتعزيز  الوكالــة  داخل  اجلنســني 
الطاقــة النووية فــي مكافحة تغير 
املناخ. وســيخلف غروســي الياباني 
يوكيا أمانو الذي توفي في متوز عن عمر 

يناهز 72 عاما.
في حــني يعتقد أن الواليــات املتحدة 
ضغطت لصاحله، إال أن دبلوماســيني 
يقولون إن غروســي شــدد على إميانه 

بأهمية حيادية الوكالة.

أزمة إيرانية في األفق 
والوكالة الدولية مكّلفة مراقبة تنفيذ 
خطة العمل الشاملة املشتركة التي 
أبرمت في العام 2015 وتبدو على شفا 

االنهيار.
ودون ذكر إيران باالســم، أبلغ غروسي 
التفتيش  فــي  نهجه  أن  الصحافيني 
ســيكون »حازمــا وعــادال«، وتابع أّن 

»املفتش ليس صديقا«.
وكان غروسي قال في وقت سابق امس 
األول االثنــني في أول خطــاب له أمام 
الدول األعضاء إّن الوكالة الدولية هي 
فقط التــي بوســعها أن »تقدم هذا 

التأكيــد املوثوق بأن ال يحّول أحد املواد 
النووية لصنع أسلحة نووية«.

ويجتمــع دبلوماســيون مــن إيــران 
واألطــراف األخــرى اجلمعــة املقبلة 
وفرنسا  بريطانيا  االتفاق،  في  املتبقية 
وأملانيــا والصني وروســيا، فــي فيينا 

ملناقشة سبل املضي قدماً في االتفاق 
املتداعــي. ومنــذ ايار الفائــت، بدأت 
طهران في اتخاذ سلسلة من اخلطوات 
التي تنتهك التزاماتها مبوجب االتفاق، 
مع إجراء آخر محتمل في أوائل كانون 

الثاني.

وتصر إيران على أن لها احلق في القيام 
بذلــك ردا علــى انســحاب الواليات 
املتحــدة من االتفاق فــي العام 2018 
وإعادة فــرض عقوبات تكبل االقتصاد 

اإليراني.
الباحــث في اجملموعة  وقال علي فايز 

الدولية ملعاجلــة األزمات إّن االتفاق قد 
ينهار في غضون أسابيع.

أّن »اإلجراءات التي يســهل  وأضــاف 
الرجوع عنها وغير املثيرة للجدل بدأت 

تنفد من ايدي اإليرانيني«.
وتابع فايز أّن أي حترك إيراني جديد خلرق 
االتفاق قــد يدفع فــي النهاية الدول 
األوروبية املوقعة عليــه إلطالق »آلية 
في  عليها  املنصــوص  النزاعات«  حل 
االتفاق، وهو ما قد يؤدي لالســتئناف 
التلقائي لعقوبــات األمم املتحدة على 

إيران.
ويتضمــن االتفــاق آليــة لتســوية 
املنازعات تنقسم بني عدة مراحل. ومن 
شأن مسار قد يستغرق أشهراً أن يقود 
إلى تصويت مجلس األمن الدولي على 
إمكانيــة أن تواصل ايران االســتفادة 
من رفع العقوبات الذي أقر إبان توقيع 

االتفاق.
وقالت كيلســي دافنبورت من »رابطة 
مراقبة التســلح« إن عودة فرض تلك 
العقوبات ســتكون مبثابــة »الضربة 

القاضية« لالتفاق.
وقال فايز إنه إذا حصل هذا السيناريو 
»ســنواجه أزمة عدم انتشــار )نووي( 
كبيرة مبعنــى أن الــروس والصينيني 
أعلنوا بالفعل أنهم لن يعترفوا بعودة 

)العقوبات(« على إيران.
ويتوقــع البعــض أنــه مبوجــب هذا 

من  إيــران  ستنســحب  الســيناريو 
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية 

) معاهدة عدم االنتشار(.

موقع غير معلن 
وحدثت مواقف خالفية أخرى بني إيران 

والوكالة خالل األشهر األخيرة.
وكانــت الوكالــة حّضت إيــران على 
تفسير وجود آثار لليورانيوم في موقع 

لم تعلن عنه طهران من قبل.
وفيما لم تكشــف الوكالة عن اسم 
املوقع، اال ان مصادر دبلوماسية ذكرت 
ســابقا ان الوكالة تطرح اسئلة على 
طهران تتعلق مبوقع ذكرت اسرائيل انه 
جرت فيه نشاطات ذرية سرية سابقة.
كما وقع حادث نادر أواخر تشرين االول 
مع منع طهران مفتشة لفترة وجيزة 

من مغادرة البالد.
والحقا ســمحت طهران للمفتشــة 
بالعودة إلى فيينا، لكّن الوكالة اعتبرت 

ما جرى انذاك بأنه »غير مقبول«.
املفتشة  اعتماد  إيران ســحب  وقررت 
التي وجــد بحوزتها آثار مادة متفجرة، 
بحســب ســفير إيران لــدى الوكالة 

كاظم غريب عبادي.
وقال دبلوماســي مقيم فــي فيينا إّن 
إيران تلقت دعما قليال في هذه املسألة 
التي تتعاطف معها  الدول  »حتى من 

عادة«.

تقرير

قيادة جديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع تصاعد التوتر بشأن إيران
يتوقع أن يشغل برنامج إيران النووي الحّيز األكبر في اهتماماته
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

فــي وقت توقع فيه ألكســندر نوفاك 
وزير الطاقة الروســي أمس الثالثاء، أن 
األســبوع  يُعقد  الذي  االجتماع  يكون 
اجلاري بــني أوبك واملنتجني من خارجها 
بناًء، قال وحيد علــي كبيروف الرئيس 
الروسية،  أويل  لوك  لشركة  التنفيذي 
إنه لن يكون من املالئم زيادة تخفيضات 
إنتــاج النفط في فصل الشــتاء على 

األخص بالنسبة للبالد.
وتأتــي تصريحــات رئيس لــوك أويل 
املسجلة األسبوع املاضي والتي نُشرت 
أمس الثالثاء، قبل أيام من اجتماع أوبك 
ومنتجني كبار آخرين للنفط من بينهم 
روسيا في فيينا لبحث حتركهم القادم 

املشترك بشأن سوق النفط العاملية.
وقال علي كبيروف: »ســيكون مبقدور 
روسيا استعادة إنتاج النفط في اآلبار، 
التي توقفت على نحو طوعي في إطار 
املســاعي اخلاصة بخفض اإلنتاج، ”في 
ستة أشــهر فقط“ بســبب األوضاع 

القاسية في الشتاء«.
احلالــي  النفــط  إن ســعر  وأضــاف 
دوالرا  و64   63 بــني  يتــراوح  عندمــا 
للبرميل مناســب لكل مــن املنتجني 
واملســتهلكني، مكررا أنه يأمل في أن 
جتتمع أوبــك وحلفاؤها في آذار مجددا 

قبل انتهاء أجل االتفاق احلالي.
لكن نوفاك قال، أن موســكو لم تضع 
موقفها  على  بعد  النهائية  اللمسات 

حيال االجتماع.
روســيا  أن  الصحافيني  نوفــاك  وأبلغ 
تهدف لاللتزام الكامل في كانون األول 
بتعهداتها مبوجب اتفاق النفط العاملي 
مع اجملموعة املعروفة باسم أوبك+ بعد 
أن جتــاوز إنتاج موســكو حصتها في 

تشرين الثاني.
وتابع: ننوي أيضا بحث اســتثناء إنتاج 
مكثفــات الغاز الروســية من حصة 
موســكو فــي اجتماع أوبــك+ يومي 

اخلميس واجلمعة.
النفط،  أســعار  ارتفعت  السياق،  في 
أمس، مــع تنامي اآلمال بأن تتفق أوبك 
وحلفاؤها على تخفيضات أكبر لإلنتاج 
في اجتماع األســبوع اجلــاري برغم أن 
تشكيك  مع  كانت محدودة  املكاسب 
بعــض احملللني في تنفيــذ تخفيضات 

أكبر.
وزادت العقــود اآلجلــة خلــام القياس 
العاملي برنت 17 سنتا أو 0.3 باملئة إلى 
61.09 دوالر للبرميــل بعد أن ارتفعت 

0.7 باملئة يوم االثنني.
وزاد خــام غرب تكســاس الوســيط 
األمريكــي 25 ســنتا او0.5 باملئة إلى 
56.21 دوالر للبرميل، وكان العقد ارتفع 

1.4 باملئة أمس.

وقال مصــدران مطلعــان إن منظمة 
أوبك وحلفاءها وهي اجملموعة املعروفة 
باســم أوبــك+ تــدرس خطــة لزيادة 
تخفيضات اإلمــدادات احلالية البالغة 
1.2 مليون برميل يوميا بواقع 400 ألف 
برميل يوميا ومتديد التخفيضات حتى 

حزيران.

وأضاف املصدران إن السعودية تضغط 
لتنفيذ اخلطة إذ تريــد القيام مبفاجأة 
أرامكو  إدراج  قبــل  للســوق  إيجابية 

السعودية.
وقال جولدمان ســاكس فــي مذكرة 
بحثيــة ”نعتقد أن حتقيــق التوازن بني 
العــرض والطلب علــى النفط عامليا 

يتطلب متديد تخفيضات أوبك+“.
وعزا البنك السبب وراء تلك النظرة إلى 
زيادة كبيرة في اإلنتاج من مشــروعات 
من خارج أوبك وتوقعــات غير مؤكدة 

لنمو الطلب.
وتوقع بنك االســتثمار أن يظل تداول 
برنــت حــول 60 دوالرا للبرميــل في 

2020 ”في غيــاب منو جديد أو صدمات 
جيوسياسية“.

ويجتمــع وزراء أوبــك فــي فيينا يوم 
يوم  األوسع  أوبك+  اخلميس ومجموعة 

اجلمعة.
الى ذلك، رفعت السعودية أسعار بيع 
خامها اخلفيف آلسيا في كانون الثاني 
إلى أعلى مســتوى في ست سنوات، 
مقتفية أثر مكاســب في خام الشرق 
األوسط القياسي وزيادة هوامش نواجت 

التقطير اخلفيفة الشهر املاضي.
ودفع شح املعروض وزيادة الطلب على 
لقيــم التكرير عالــي الكبريت عالوة 
القياســي  النقدي خلام دبي  الســعر 
املبادلة  إلى عقود  األوســط  للشــرق 
ألعلى مستوى في ســت سنوات في 

تشرين الثاني.
أرامكو  ومتاشيا مع املكاســب، رفعت 
السعودية سعر البيع الرسمي خلامها 
العربــي اخلفيــف لشــحنات كانون 
الثاني للمشــترين اآلســيويني ثالثني 
سنتا للبرميل مقارنة مع كانون األول 
ليصبح بعالوة 3.70 دوالر للبرميل فوق 
متوسط عمان/ دبي، وهي األعلى منذ 

كانون الثاني 2014.
ومت أيضــا رفع ســعر البيع الرســمي 
لشحنات كانون الثاني من اخلام العربي 
إلى أعلى مستوى  اخلفيف جدا آلسيا 
في ست سنوات بعد أن رفعته أرامكو 

بواقع ســبعني ســنتا إلى عالوة 5.80 
دوالر للبرميل.

وخفضت أرامكو أسعار البيع الرسمية 
لشــحنات كانــون الثانــي للخامني 
العربيني املتوســط والثقيل بعد نزول 
هوامش أرباح زيت الوقود عالي الكبريت 
إلى مستويات منخفضة قياسية قبل 
السفن  استخدام  على  قواعد  تطبيق 
لوقود أقــل تلويثا من املقرر أن تبدأ في 

كانون الثاني.
لكن تاجرين قاال إن تخفيضات األسعار 
جاءت أقل مــن املتوقع بســبب زيادة 
الطلــب على درجات عاليــة الكبريت 
وأثقــل من جانب مصــاف جديدة في 

الصني.
وخفضــت الســعودية ســعر البيع 
اخلفيف  العربــي  للخــام  الرســمي 
لشــحنات كانون الثاني املتجهة إلى 
الزبائن في شمال غرب أوروبا لتحددها 
عنــد خصــم 1.85 دوالر للبرميل عن 
ســعر برنت في بورصة انتركونتننتال، 
بانخفاض قدره 1.80 دوالر للبرميل عن 

شحنات كانون األول.
وحتدد ســعر بيع شحنات اخلام العربي 
اخلفيف لشــهر كانــون الثانــي إلى 
الواليات املتحدة بدون تغيير عن كانون 
األول عنــد عــالوة قدرهــا 3.35 دوالر 
للبرميل فوق مؤشــر أرجــوس للخام 

العالي الكبريت.

تقـرير

تضارب آراء روسية بشأن قرار أوبك+ تخفيض االنتاج   
ارتفاع طفيف لخام القياس العالمي برنت 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجع ســعر صرف الليرة الســورية أمام 
الدوالر بنحو مئة ليــرة خالل يوم، إذ قارب 
اليوم أن يتخطى حاجز األلف ليرة للدوالر 

الواحد.
وسجلت الليرة أمس سعرا وسطيا يعادل 
970 ليرة للدوالر، مع وجود أكثر من ســعر 

في كل محافظة.
ويأتــي االرتفــاع برغم حالة مــن اجلمود 
الدوالر  إذ ال يتوافــر  تعيشــها الســوق، 
لطالبيه، نتيجة اإلحجام عن بيعه انتظارا 
ألسعار أعلى مع كل ســاعة، تقابل ذلك 
زيادة في الطلب على الــدوالر، خاصة مع 
األحداث التي يشــهدها لبنــان وأدت إلى 
عدم طرح كميات من الدوالر هناك، وهو ما 

أدى إلى التحول باجتاه سوريا.
وتنتشر منذ أيام على نطاق واسع توقعات 
بأن ســعر صرف الدوالر سيرتفع إلى ألف 
املتوالي  االنخفــاض  مــع  ليرة ســورية، 

والسريع الذي تشهده.
وكان سعر صرف الليرة السورية قبل نحو 
شــهر من اآلن يعادل نحــو 650 ليرة، ما 
يعني أنها فقدت أكثر من %46 من قيمتها 

خالل شهر واحد.
ويعزو كثير من االقتصاديني ورجال األعمال 
ذلك التدهور املتســارع إلى التطورات في 
لبنان، والقيود التي تضعها املصارف هناك 
على حركة الدوالر، ما أدى إلى التوجه نحو 
ســوريا، خاصة أن كثيرا مــن جتارها كانوا 

يضعون أموالهم في مصارف لبنان.
ويأتي كل ذلك وســط حالة من الصمت 
الرســمي يلتزمها مصرف سوريا املركزي، 
وإن كان أمــس أصــدر بيانــا اكتفى فيه 
بتكذيب بعض املنشــورات املزورة التي مت 

تداولها على أنها صادرة عنه.
وكان سعر صرف الدوالر في البالد يعادل ما 
بني 45 إلــى 50 ليرة، قبل األزمة املتواصلة 

منذ 2011.

لندن ـ رويترز:
تعافت األســهم األوروبية أمــس الثالثاء 
مــن أدنى مســتوى في أســبوعني الذي 
بلغتــه في اجللســة الســابقة، إذ تلقت 
الدعم من أسهم شــركات التكنولوجيا 
والبنــوك، حتى في الوقت الذي ما زال فيه 
املستثمرون يعانون جراء احتماالت نشوب 

نزاعات جتارية عاملية جديدة.
وارتفعت األسهم األملانية الشديدة التأثر 
بالتجارة 0.7 باملئة، بالرغم من أن األسهم 
الفرنســية صعدت على نحو هامشــي 
املتحدة  الواليات  أن هددت  فحســب بعد 
بفرض رســوم جمركية عقابية تصل إلى 
100 باملئــة علــى واردات بقيمة 2.4 مليار 
دوالر من فرنسا بينها الشمبانيا وحقائب 

اليد واألجبان.
وانخفضــت أســهم شــركات الســلع 
الفاخرة إل.في.إم.إتــش وكيرجن وهيرميس 

نحو 1.5 باملئة لكل منها.
لكن املؤشــر األوروبي األوسع نطاقا ارتفع 
0.5 باملئــة، ليتعافى مــن انخفاض ألدنى 
مستوى في أســبوعني تقريبا يوم االثنني 
بعــد أن حتــرك الرئيس األمريكــي دونالد 
ترامــب إلعادة فرض رســوم علــى واردات 

معادن من البرازيل واألرجنتني.
ومن بــني النقاط املتألقة، صعد ســهم 
أوني كريديت أكبر بنوك إيطاليا 1.1 باملئة 
بعد أن قال إنه سيعيد شراء أسهمه هذا 
العام ويقلص العمالة بواقع تسعة باملئة 
مبوجب خطة جديدة مستمرة حتى 2023 
خلفــض التكاليف مبقدار مليــار يورو )1.1 

مليار دوالر( في غرب أوروبا. 

الدوالر يالمس حاجز 
1000 ليرة سورية

تعافي األسهم 
األوروبية 

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنــت وزارة الطاقــة والثروة 
املعدنية األردنية، امس الثالثاء، 
ان كميات النفط املستوردة من 
العراق لشــهر تشــرين الثاني 
املاضي بلغت 309 االف برميل مت 
نقلها بواسطة 1209 صهاريج.

نقال عن  بتــرا  وكالة  وذكــرت 
الوزيرة هالة زواتي، ان “مجموع 
الكميات املســتوردة من نفط 
العــراق مت نقلها مــن مصفاة 
البترول  مصفــاة  الــى  بيجي 
األردنية في مدينة الزرقاء مبعدل 

10 االف برميل يوميا”.
“مجمــوع  ان  الــى  واشــارت 
الكميــات املفرغة في مصفاة 
البتــرول االردنيــة منذ مطلع 
ايلول املاضي وحتى نهاية شهر 
تشــرين الثانــي املاضي بلغت 

776 الف برميل”.
واضافــت، ان “هــذه الكميات 
تشــكل 7 باملئة من احتياجات 
اململكــة”، الفتة الــى ان “هذه 
اخلطوة تأتي فــي اطار التعاون 
الطاقــي القائــم بــني األردن 
والعــراق مبــا يخــدم مصالح 

البلدين الشقيقني”.
نفط  بأســعار  يتعلق  وفيمــا 
“مذكرة  ان  زواتي،  اكدت  العراق 
التفاهــم تنص علــى ان يبيع 
خام  )نفط  اخلام  النفط  العراق 
كركوك( إلى األردن على أساس 
معدل خام نفط برنت الشهري 
والفرق  النقــل  كلــف  ناقص 

باملواصفات”.
التفاهم  “مذكــرة  بان  وافادت 
والعراق  األردن  جتســد مصالح 
االقتصادية وتعــزز التعاون في 
البلدين  بــني  الطاقة  مجــال 
وتسهم في اســتحداث املزيد 
من فرص العمــل وإعادة الدور 
للطريق  احليــوي  االقتصــادي 
البــري بــني البلديــن، واصفة 
استيراد نفط العراق بانه دشن 

التعاون  مــن  جديدة  مرحلــة 
االقتصادي بني البلدين”.

على صعيد متصل، كشــفت 
الروسية  نفط  جازبروم  شركة 
أمــس الثالثــاء، عــن انتاجها 
للنفــط اخلــام فــي اقليــم 
كردســتان والــذي بلــغ ثالثة 
ماليني طــن منذ بدء العمليات 
ســرقلة  حقل  في  التجاريــة 

النفطي.
وقالــت جازبــروم أن »إنتاجها 
اليومــي حاليــا فــي احلقــل 
النفطــي يبلغ 4000 طن أو 30 

ألف و500 برميل«.
وكان مصدر مطلع، ذكر مطلع 
حكومتي  ان  اجلاري،  االســبوع 
اعادة  اتفقتا على  واربيل  بغداد 
صــادرت نفــط اإلقليــم عبر 
شركة تسويق النفط )سومو(.

وقال املصــدر، إن “اجتماع وفد 
مع  كردســتان  اقليم  حكومة 
ممثلي احلكومة االحتادية برئاسة 
الغضبان،  ثامــر  النفــط  وزير 
الى  اجلانبني  بتوصــل  أنتهــى 

اتفاق مشترك”.
وأضاف، أن “اجلانبني اتفقا على 

250 الف  أن يرســل االقليــم 
برميل مــن النفط يوميا بداية 
مطلــع العام املقبل، وترســل 
بغــداد مبلــغ 11 تريليون دينار 

مخصصة للرواتب”.
وأشــار املصــدر، إلــى أن “وفد 
االقليــم طلــب التوقيع على 
االتفــاق، لكن ممثــل احلكومة 
ذلــك، وطلب  رفض  االحتاديــة 
التأجيل بعد التصويت من قبل 
مجلس النواب على اســتقالة 

احلكومة احلالية”.
وقال الغضبــان في تصريحات 

صحافيــة، إن “بغــداد وإقليم 
املوازنة  على  اتفقا  كردســتان 
العامــة والنفــط”، مبينــاً أن 
االحتادية ســتقوم  “احلكومــة 
رواتب وموازنة موظفي  بارسال 
االقليم بينما ستقوم كردستان 
بارســال 250 الف برميل نفط 

يوميا”.
وأضاف وزيــر النفط: “مت االتفاق 
علــى انه فــي مطلــع العام 
ارســال  مقابل  وفي  املقبــل.. 
املســتحقات املاليــة لالقليم 
واملوازنــة من  الرواتــب  مثــل 

املوازنــة االحتادية العامة للعام 
2020، فان اقليم كردستان وفي 
1 كانون الثاني 2020 ســيقوم 
بارســال 250 الف برميل نفط 
الى بغــداد وبيعه عــن طريق 

شركة سومو”.
واشــار الــى ان “االتفــاق بني 
وحكومــة  بغــداد  حكومــة 
االقليم كان مثمرا، إذ ســيبدأ 
تنفيــذه مع بداية عــام 2020، 
“املباحثات بني  أن  إلى  مشــيراً 
اجلانبني ستســتمر ملناقشــة 

التفصيالت األخرى”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حّذر الرئيــس األميركي دونالد 
الثالثاء من أن حل  ترامب أمس 
النزاع التجــاري مع الصني قد 
إلى ما بعــد االنتخابات  يتأخر 
تشرين  في  املقبلة  الرئاســية 

الثاني 2020.

في  للصحافيني  ترامــب  وقال 
لنــدن »ال مهلــة نهائية لدي. 
نوًعا ما، تعجبني فكرة االنتظار 
إلى ما بعد االنتخابات للتوصل 

إلى اتفاق مع الصني«.
وزعزعــت حــرب إدارة ترمــب 
التجاريــة مع بكــني واحملاوالت 

املتكــررة للتوصل إلــى اتفاق 
استقرار األسواق وأثارت توترات 

جيوسياسية.
وحتــى األســبوع املاضي، كان 
أنــه »في  ترمــب يشــير إلى 
املراحل األخيــرة« من التفاوض 
االتفاقيات  أهــم  »إحدى  على 

التجارية في التاريخ«.
لكن واشــنطن أثارت حفيظة 
الصني مــذاك عبر تعبيرها عن 
هونغ  في  للمتظاهرين  دعمها 
كونــغ، وهو ما أثار الشــكوك 
بشأن احتمال حتقيق تقدم في 

ملف التجارة.

ترامب في مؤمتر صحافي  وقال 
قمــة حلــف شــمال  قبــل 
األطلسي »أقوم بعمل جيد في 
ما يتعلــق بالتوصل إلى اتفاق 

مع الصني، إذا أردت ذلك«. 
وأضــاف »ال أعتقــد أن األمــر 
مرتبــط مبســألة إذا أرادوا هم 

إمتامه )االتفاق(، بل هو متوقف 
على مسألة إن أردت أنا إمتامه. 

وسنرى ماذا يحصل.«
وتابــع »ال أعــرف إن كنت أريد 
ذلك  ستكتشفون  لكن  إمتامه 
قريًبا جداً. سيشــكل مفاجأة 

للجميع«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة التخطيط، أمس 
الثالثاء، ارتفاع معدل التضخم 
الشــهري %0.6 لشهر تشرين 
االول 2019، فــي حني انخفض 
ذاته  لشهر  السنوي  التضخم 

بنسبة 0.8%.

وقــال املتحدث باســم الوزارة 
عبد الزهــرة الهنداوي في بيان 
له، ان »الرقم القياســي العام 
العراق  في  االول  تشرين  لشهر 
ارتفع بنســبة  اذ   ،104.8% بلغ 
%0.6 باملقارنه مع شــهر ايلول 
2019، عازيــا ذلك الــى ارتفاع 

غير  واملشروبات  االغذيه  قسم 
الكحولية بنسبة %2.5، قسم 
%1.3، قسم  بنســبة  الصحة 

التعليم بنسبة 0.4%«.
معدل  ان  الهنــداوي  واضــاف 
التضخــم الســنوي انخفض 
 2019 االول  تشرين  خالل شهر 

%0.8 مقارنة مع شــهر  الــى 
بلـــغ  اذ   2018 االول  تشــرين 
حينهـا  القياســـي  الرقـــم 

 .»105.6%
الى ان »مؤشر  واشار الهنداوي 
التضخــم األســاس انخفض 
مبعدل %0.2 عن الشهر السابق 

 0.1% مبعـــدل  وأنخفـــض 
مقارنـة مع شهر تشرين االول 

 .»2018
لإلحصاء  املركز  اجلهــاز  وأعلن 
خالل  املعلومات  وتكنولوجيــا 
كانون الثاني 2012، مباشــرته 
جمع  في  املكننة  باســتخدام 

األسعار اخملتلفة وبأوقات زمنية 
االســتمارة  من  بــدالً  محدده 
ســابقاً،  بها  املعمول  الورقية 
أن ذلك سيســهم في  مؤكداً 
سرعة جمع األســعار ودقتها، 
وتصحيح احتســابها في حال 

وجود أخطاء.

ترامب يؤّجل االتفاق التجاري مع الصين إلى ما بعد االنتخابات الرئاسية

ارتفاع معدل تضخم تشرين األول الماضي بنسبة 0.6 % 

309 آالف برميل نفط صادرات البالد
 إلى األردن خالل تشرين الثاني الماضي

جازبروم نفط الروسية: 3 ماليين طن إنتاج الخام في كردستان 

هذه الكميات تشكل 
7 بالمئة من احتياجات 
المملكة”، الفتة الى 
ان “هذه الخطوة 
تأتي في اطار التعاون 
الطاقي القائم بين 
األردن والعراق بما 
يخدم مصالح البلدين 
الشقيقين

أحد احلقول النفطية
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لم أمتالك نفســي حلظة اعــان جلنة حتيكم 
مســابقة افاق السينما العربية في مهرجان 
القاهرة الســينمائي الدولي ، عن فوز املمثل 
العراقي الشاب علي ثامر، بجائزة افضل ممثل 
عن دوره في فلم شارع حيفا، للمخرج مهند 
حيال، اال ان أصرخ بعلو صوتي« يحيا العراق«، 
كان يجلس بجانبي الصديقــان، محمود أبو 
بكر، وفيصل شــيباني ، اللــذان صفقا بقوة 
وحمــاس لهذا الفوز، لتأتــي الفرحة الثانية، 
بفــوز نفس الفلم بجائــزة أفضل فلم عربي 
ضمن املســابقة ذاتها، فمــا كان مني اال ان 
أعيد الهتــاف، ليردد بعض احلضــور الهتاف 
معي، وليصفق اجلمهور الــذي مأل دار االوبرا 
املصرية الكبير ، للعراق طويا ، وهو اجلمهور 
العارف مبا يجــري في العراق منذ شــهرين، 
فكيف يســتطيع أبناء بلد يعيش مثل هذه 
الظروف ان يعملــوا فلما يحصد اجلوائز ، في 
محفل سينمائي مهم مثل مهرجان القاهرة 
على  املنافســة  الدولي، حيث  الســينمائي 
أشــدها بني أفام من مختلف الدول العربية 
، لكــن الشــباب فعلوها، وخطفــوا اجلائزة، 
التي تنبأ بها شــيخ النقاد املصريني ، األستاذ 
مجدي الطيب، حيث كتب على صفحته في 
الفيسبوك، انه يرشح فلم شارع حيفا ، جلائزة 
أفضل فلم ، وكذلك علي ثامر كأفضل ممثل، 
وصح تنبؤه ، وهو الناقد العارف بخفايا وأسرار 
الصناعة السينمائية، وتكتمل الفرحة بفوز 
اخملــرج العراقي عاوي ســليم بجائزة النقاد 
الفيبرسي ، عن فلمه الدمناركي » أبناء الدمناك 
»، كذلك قدم اخملرج ســمير جمال الدين فلما 
جميا نال استحسان اجلميع، هو فلم » بغداد 
في خاطري«، بطولة هيثم عبد الرزاق ، وزهراء 

غندور، وعواطف نعيم.
األصدقــاء العرب كانوا فــي أفضل حاالتهم 
تلك الليلة، فرحوا معنا، وكنا نتلقى التهاني، 
والكثير منهــم كانت تهنئته جملة واحدة » 
يستاهل العراق« نعم يستاهل العراق الفوز، 
ليس في املسابقات السينمائية وحدها ، بل 
بكل املســابقات األدبية والفنية األخرى، فما 
اجلوائز  يحصدون  العراقيون  املســرحيون  زال 
في كل مهرجان يشاركون فيه، ومازال االدباء 
العراقيون يحصدون اجلوائز األدبية في القصة 
والرواية الشــعر، فهذا شــعب ال ميوت رغم 
عديــد احملن التي مرت ومتر فيــه، والكل ينظر 
اليه بعــني االحترام، فقط قــل » أنا عراقي« 
من  والتقدير،  واالعجــاب  االنبهار  وســتجد 
قبل احمليطني بك، ألنهم ينظرون الى عنفوان 
الشــعب العراقي، هذا العنفــوان الذي كان 
أداته للصمــود أربعني عاما من احليف واحلرب 

واحلصار والقتل.
أخيرا، بدت املشاركة الســينمائية العراقية 
في مهرجان القاهرة، وكأنها خارجة من رحم 
ساحة التحرير، محفوفة مبباركة متظاهرون 

يريدون وطنا.

كاظم مرشد السلوم

حين تكون المشاركة 
السينمائية فاعلة 

ومثمرة

كاظم مرشد السلوم

من بني األفــام املهمة التــي عرضها 
مهرجان اجلونة الســينمائي في دورته 
2019، الفلم  19-28 ســبتمبر  الثالثة 
الكــوري اجلنوبي » طفيلي » احلائز على 
جائزة الســعفة الذهبية في مهرجان 
كان السينمائي في دورته ال 72، حيث 
يذهــب اخملرج بــوجن جون هــو ، وكاتب 
الســيناريو هان جــن وون، الى الغوص 
بعيدا في قاع املدينة في اجملتمع الكوري 
اجلنوبي، الذي قد ال تصل أخباره الينا او 
االطاع عليه بسهولة، مثلما ميكن ان 

تفعله السينما.
النظــرة العامة لألخرين عــن اجملتمع 
الكوري اجلنوبي وكذلك اجملتمع الياباني، 
قد تكــون قريبة من املثاليــة، فهناك 
شــعوب منظمة، حتترم النظام، وثمة 
شرائح مدمنة على العمل، لكن فلمان 
مهما ، استطاعا كشف الكثير عن قاع 
املدن في هذه البلدان، والناس املهمشني 
الذين يعيشون فيها، هما فلم » مسألة 
عائلية« للياباني هيروكارو كوريدا، وفلم 
»طفيلي« للمخرج بوجن جون هو، حيث 
الواقع احلقيقي   ، الفلمان  يتناول هذان 
تلك  في  واملهمشة  الفقيرة  للطبقات 
اجملتمعات، وما ميكــن ان ينتج عن هذا 
الفقر من أفعال قــد يبررها أصحابها، 
كنتيجة حتمية للواقع الذي يعيشون 
، وهم ليسوا وحدهم كذلك ، بل ميكن 
ان يكــون كل من يعيش على الهامش، 

يفعلون الشيء ذاته.

العنوان 
طفيلي، كلمة تعني من يعيش متطفا 
على حيــاة األخرين، واتخــاذه كنعوان 
لفلم، يحيل املشاهد املقارنة والسؤال 
على من هــو الطفيلي فــي مجتمع 
رأســمالي، هــل الذي يعيــش ضمن 
الطبقات املهمشــة، الــذي يحاول ان 
يرتقي مبستوى حياته الى واقع أفضل، 
ولو مت ذلك بطرق غير شرعية هروبا من 
شــظف العيش، أم هو البرجوازي الذي 
يهنأ بــكل ما ميكن ان يوفــره املال له، 
ولم يكن لذلك أن يتحقق له لوال وجود 
تلك الطبقة املهمشة واملسحوقة في 
اجملتمع، أنه عنوان أشــكالي، قد يترك 
لــك في نهايــة الفلم حتديــد من هو 

الطفيلي.

احلكاية
عائلــة من أربعة أفــراد أب وزوجة وأبن 
وبنت، يعيشــون في قبو يطل شباكه 
على أســفل الشــارع، غالبا ما يتبول 
الســكارى على ذلك الشــباك، رائحة 
نتنة تعودوها، حيث ال نافذة للقبو غير 
تلــك النافذة التي يضطــرون لغلقها 
اجلميع  يعمل  الســكارى،  بسب  دائما 
البيتزا حلاســب احد  في تصنيع علب 
الشــركات التي دائما ما توبخهم على 
رداءة تلك العلب، رغم ذلك جند جو من 
املرح وروح الفكاهة تسود العائلة، هي 
سخرية مرة من الواقع الذي يعيشون، 

ومبجــرد حصولهــم علــى مبلغ جيد 
يسارعون لاحتفال.

في زيارة ألحــد أصدقاء االبن، وهو مزور 
ونصاب محترف يقتــع االبن على تزوير 
شــهادته للدخول الــى اجلامعة، ومن 
ثم يعرض عليه العمل مدرســا ألبنة 
احد األغنياء،  لتبدأ حكاية اســتثمار 
العائلة لقدرتها علــى التزوير والكذب 
حتى تسيطر في ما بعد ووفق دسائس 
تبدأ من االبن ومن ثم البنت التي تعلم 
كمدرسة فنون ألبن العائلة الذي يعاني 
والتي تعمل هي  من مشاكل نفسية، 
األخرى بتلفيق تهمة لســائق العائلة 
بوضع لباســها  الداخلــي حتت مقعد 
الســيارة فيطرده رب العمــل الغني، 
وليعمل والدها سائقا بدال عنه ، مدعيا 
انه امضى عشــرات السنني في مهنة 
الســياقة، ليقــوم األخيــر بإقناع ربة 
الثرية بان مدبــرة املنزل مصابة  املنزل 
األم  ، لتشتغل  بالسل، فتقوم بطردها 
بدال عنهــا، كل ذلك مت بدســائس دون 
معرفة العائلة الغنيــة بصلة القرابة 

بني العاملني اجلدد عندهم .
الذروة حتدث عندما تقرر العائلة برحلة 
للتخييم خارج املنزل، فيستغل اجلميع 
الوقت لقضاء سهرة صاخبة، في صالة 
املنــزل الكبيرة، متناولــني الكثير من 
ملشــروبات الكحولية والطعام املوجود 
في املنزل، لكن وخارج توقعاتهم تطرق 
مدبرة املنزل الســابقة البــاب، طالبة 
دخولها الى قبو  املنزل كونها نســيت 
شــيء مهم، لنكتشــف ان هناك باب 
ســرداب خفــي داخل القبــو ال تعرف 
العائلة الغنية بأمــره، ألن مالك املنزل 
السابق لم يخبرهم به، والذي كان قد 
بنــاه خوفا من هجوم نــووي من اجلارة 
الكورية اجلنوبيــة، واملدبرة القدمية لم 
تكن تبحث عن شيء غرض نسيته بل 
كانت تخبئ زوجها الهارب من الدائنني 
الذين قد يتسببون في سجنه فيما لو 

القي القبض عليه.
يتصاعد الفعــل الدرامي واألزمات من 
خال الصراع بني العائلة العاملة وبني 
مدبــرة املنزل القدمية التي تكتشــف 
حقيقة هــذه العائلة وما دبــروه لها 
ولغيرها من العاملني ســابقا، الصراع 
ينتهــي مؤقتا بتكبيل الــزوج اخملتبئ ، 

وقتل زوجته.
وســط حيرة  اجلميع فيما سيفعلونه 
بعــد تلقــي األم ملكاملة مــن العائلة 
بعد  ســيعودن  بانهم  تخبرها  املالكة 
دقائق بسبب فيض املطر الذي يهطل، 
ينجح بقية افراد العائلة في اخلروج من 
املنــزل بعد معاناة مــن االختباء املذل، 
وحني يصلون الى القبو الذي يسكنون، 
يجــدون ان جميــع املنازل هنــاك قد 
غمرتها مياه الصرف الصحي بســبب 
بقية  مع  فيخرجــون  الغزيرة،  االمطار 
السكان الذين يعيشون بذات املستوى 
الى ســاحات إيواء مثل تلك التي تنشأ 

في األزمات.
الغنيــة عمل عيد مياد  العائلة  تقرر 
البنهــا فــي  حديقة املنــزل، وتتكفل 
مدبــرة املنزل »األم« وســائق العائلة » 

األب« بالتحضيــر، بينمــا يدعى االبن 
باعتبارهم  شــرف  كضيــوف  والبنت 
مدرســني ألبناء العائلــة، ليقع احلدث 
األهم بضــرب زوج املدبرة القدمية لألبن 
بصخرة على رأسه ، تلك الصخرة التي 
اهدها صديق االبن الى العائلة كصخرة 
حظ ،وخروجه من القبو حاما سكينا 
كبيرة، ليطعن بها البنت املدرسة، التي 
كانــت حتمل كعكة املياد، ليشــتبك 
مــع االم مدبرة املنزل التــي تنجح في 
قتله، ويحاول الرجل الثري وســط هذا 
العنف ان ينقل ابنه الى املستشــفى 
الــذي اغمي عليــه بعد مشــاهدته 
للرجــل الذي قام بهــذا الفعل ، والذي 
كان  يعتقد ســابقا انه شبحا بعد ان 
شاهده في احد مرات خروجه من القبو، 
والذي تســبب بأزمته النفسية،  واثناء 
محاولته اخذ مفاتيح سيارته من االب 
» السائق« يقع املفتاح حتت جثة الرجل 
املتخفي، وحني يأخــذه من حتت اجلثة، 

يســد انفه متضايقا من رائحة الرجل، 
األمر الذي يدفع باألب » الســائق« الى 
طعنــه وقتله ، نتيجــة تراكم احليف 
نتيجة تأفف العائلة الغنية من رائحة 
عائلته دائما، وليهرب ويختفي في ذات 
القبو الذي ال يعــرف مكانه ، وليبعث 
يعــد فترة طويلة برســالة الــى ابنه 
بواســطة »شــفرة« موريس من خال 

املصباح اخلارجي، يعلمه بوجوده.

تأويل النص املرئي
الفلــم يحتمــل الكثير مــن التأويل 
وللحوار،  للصــورة  تأويل  املرئي،  لنصه 
فبدءا مــن نافذة العائلــة الفقرة في 
ذلك القبو التي يتبول عليها السكارى، 
الى نافــذة العائلة الغنية الواســعة 
والتــي حتتل مكان جــدار كامل وتطل 
على احلديقة اجلميلة، يعمد يونغ جون 
هو، الــى املقارنة واالشــارة الى الفارق 
الطبقي بني اجملتمعات التي تعيش في 

هذا البلد، ناس تعيش في اقبية، تخرج 
منها كالصراصير، ففي مشهد فيضان 
القبو يخرج اجلميع مثــل الصراصير ، 
تغطيهم مياه الصرف الصحي القذرة ، 
بينما يستمتع االغنياء بنوافذهم التي 
تطل على حدائق واســعة مستمتعني 
مبنظر املطر، ممارســني اجلنس على وقع 

زخاته.
العوائل الفقيرة التي ال تســتطيع ان 
تستبدل او تنوع الصابون الذي تغتسل 
به، تكــون رائحة افرادها متشــابهة، 
وقد تكون رائحة الساكنني في االحياء 
الفقيــرة متشــابهة  أيضــا، هذا ما 
املدلل،  الغنية  العائلة  طفل  أكتشفه 
حني يقول ألمه ان رائحتهم متشــابه، 
السائق، مدبرة املنزل، املدرس، املدرسة، 
هذه الرائحة ، والتأفــف الدائم منها ، 
كانت السبب في قتل الرجل الغني من 

قبل الاب » السائق في النهاية.
رمبا يكون الســؤال األهم الذي يطرحه 
الفلم ، هل يؤدي العــوز والفقر الى ان 
يكون املرء طفيليــا، مزورا، يعتدي على 
أماك الغير ، وهي التهمة التي واجهت 
االم واالبن في احملكمــة والتي حكمت 

عليهم باإلفراج الشرطي؟

االشتغال
خال 132 دقيقــة وهي مدة الفلم، لم 
يدخر اخملــرج بوجن جون هــو جهدا في 
احلفاظ علــى تصاعد اخلــط الدرامي، 
دون ترك ثغرة ما قد تبعث امللل، متخذا 
أحيانا من الكوميديا ســبيا الى ذلك، 
مظهرا في ذات الوقت حسن إدارة لكادر 
عملــه، وقد يكون تعاونــه مع        في 

كتابة السيناريو عاما فاعا في ذلك.
رمبا يكون مشهد الوليمة التي أقامتها 
عائلــة األب وأوالده في املنزل بعد غياب 
عائلة املالكة،  غير مبرر وغير مقنع في 
ذات الوقــت ، بعد ان عرفنا الذكاء الذي 
يتمتع به أفرادها خصوصا النب والبنت، 
وســيطرتهم على ربة املنزل وأقناعها 

بإمكانياتهم في التدريس.
كاميرا هوجن كيون بيو، اســتطاعت ان 
تاحق احلدث برشاقة واضحة، خصوصا 
في مشــاهد فيضان مهرجان الصرف 
الصحي نتيجة االمطــار الغزيرة التي 
أداء املمثلني،  هبطت، فــي حــني كان 
سوجن كاجن هو، لي سون كيون، تشو يو 
جيوجن، تشوي ووشيك، بارك سو دام، لي 
جوجن غيون، متفاوتا رمبا بســبب أهمية 

الدور املناط بكل منهم.
أخيرا وبعد املشهد اخلتامي، وجلوء االب 
الى ذات القبــو الذي دمر مخططاتهم 
للسيطرة على بيت السيدة الثرية، هل 
اخملتبئ  السابق  الرجل  ســيعيش كما 
فيــه ، مثل صرصار او جرذ يخرج ليأكل 
حني يعــم البيت الهــدوء، بعد خروج 
مالكيه األملان اجلدد الى العمل ، أم هل 
ســيتحقق حلم االبن، في العمل اجلاد 
ليتمكن من شراء البيت، حتى يتمكن 

االب من استرداد حريته.
ويبقــى الســؤال الذي يــدور في ذهن 
املشــاهد الذي يبحث عن التأويل، من 

هو الطفيلي؟

من عروض مهرجان الجونة السينمائي الثالث 

» طفيلي » الحائز على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي 
الغوص بعيدا في قاع المدينة الكوري الجنوبي

ملصق  الفيلم الدعائي

األربعاء 4 كانون األول 2019 العدد )4305(

Wed. 4 Dec. 2019 issue (4305)

القاهرة ـ الصباح الجديد:
 

بحضــور وزيــرة الثقافــة املصرية 
، أختتم  الدامي  إيناس عبد  الدكتورة 
مؤخــرا فعاليان مهرجــان القاهرة 
السينمائي ال41 ،  متّ خالها عرض 
أكثــر من 150 فيلما مــن 63 دولة، 
مــن بينها 35 فيلمــا في عروضها 
العاملية والدولية األولى، و84 فيلما 
في عرضها األول بالشــرق األوسط 

وشمال إفريقيا.
جنــوم الســينما العربيــة حضروا 
املهرجان منهــم، ليلى علوى ورانيا 
يوسف وعبير صبري وحنان مطاوع  
وبسمة  وشيرين رضا  ومادلني طبر 
اخلميســي  ولقاء  العاصي  وإميــان 
وخالد سليم ومرمي حسن واإلعامية 
بوسي شــلبي و حا و هنا شيحة 
و مي عمر و ســارة التونسي و رزان 
مغربي و أمينة خليل و ومحمد كرمي 
وســيد رجب وغيرهم، وكانت ناتاي 
 « الشهير  اميانويل بطلة املسلسل 

صراع العروش« من بني احلاضرين.
بفلمني  العراقية شاركت  السينما 
هما« بغداد فــي خاطري« للمخرج 
وشارع حيفا  الدين،  ســمير جمال 
للمخرج مهنــد حيال، الذي حصل 
علــى جائــزة أفضل ممثــل لبطله 
علي ثامر، وافضل فلم عربي ضمن 
مســابقة أفاق الســينما العربية. 
كما حصل اخملــرج العراقي االصل ، 
الدمناركي اجلنســية، عاوي سليم 

، على جائزة النقاد الفيبرســي، عن 
الفلم الدمناركي ابناء الدمنارك.

تنظيم جيد مبقاييس عاملية
جــاء التنظيم الكلــي للمهرجان 
جيدا ، بشاهدة من حضروا ، وحفل 
ختام باذخ ،فمن االفتتاح الذي اقيم 
علــى  دار االوبــرا ، وبرمجة االفام ، 
التي شهدت  التذاكر  واماكن قطع 

اقباال كبيرا هذا العــام ، الى حفل 
اخلتــام وتوزيع اجلوائــز على االفام 
الفائزة، وصوال إلــى االحتفال الذي 
اختتام  مبناســبة  باألهرامات  أقيم 
الدورة والذي شــاركت فيه الفنانة 
روبي والراقصة دينا، كان كل شــيء 

محسوب بدقة .

تكرمي النجوم والفنانني 
كــرم املهرجــان مديــر التصويــر 
اإليطالي “فيتوريو ســتورارو”، الذي 
يعد أحد أعظم مصوري الســينما 
فــي العالم، وذلك تقديرا ملســيرة 
امتدت  باإلجنازات  حافلة  سينمائية 

ألكثر من 5 عقود.
“فيتوريــو ســتورارو” الــذي ولــد 

في روما عــام 1940، تعــاون خال 
مشــواره الفني، مع عــدد من أبرز 
اخملرجني منهم “وودي آالن”، و”برناردو 
كوبوال”،  و”فرانسيس  برتولوتشي”، 
و”ارن بيتــي”، و”كارلــوس ســاورا”، 
وفاز بأكثر مــن 50 جائزة دولية، من 
بينهــا ثاثــة جوائز أوســكار، عن 
فيلــم “القيامة اآلن” عــام 1979 ، 

وفيلــم “احلُمر” عــام 1982، وفيلم 
“االمبراطــور األخيــر” عــام 1988، 
كما حصل ” ســتورارو” على جائزة 
البافيتا ألحســن مصور سينمائي 
من االكادميية البريطانية لألفام عن 
فيلم “الســماء الواقية” عام 1991، 
 Dune وجائزة إميي برامي تامي عن فيلم
 Technical GranD عام  2001، وجائزة
Prize من مهرجــان كان عن فيلم 

تانغو عــام 1998، وجائزة التميز من 
مهرجان لوكارنــو واجلائزة الفخرية 
من مهرجان iBaFF، كما فاز بكثير 

من اجلوائز عن مجمل أعماله.
وإلــى جانــب اجلوائز التــي فاز بها 
“فيتوريو ستورارو”  ترشح ألكثر من 
36 جائزة أخرى، من بينها األوسكار 

أيضا.
كما منح املهرجان اخملرجة اللبنانية 
ناديــن لبكي، جائــزة فاتن حمامة 
للتميز، وذلك عــن مجمل أعمالها 
وإلســهامها في إبــراز قيمة املرأة 
فــي أفامهــا. وأكدت لبكــي أنه 
الصعبة  لبنان  أوضــاع  بالرغم من 
في الوقت احلالــي إال أنها أصرت أن 
وحضور  القاهرة  في  موجودة  تكون 
التكرمي. ووّجهت حتية خاصة للمرأة 
بالصفوف  تشــارك  التي  اللبنانية 
األماميــة فــي الثــورة. مضيفة:” 
في لبنــان تربينا على أفــام فاتن 

حمامة…”

أكادميية فنون وعلوم الصورة 
املتحركة تؤهل املهرجان 

لألوسكار
حصل مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولي على اعتمــاده من أكادميية 
املتحركة،  الصــورة  وعلــوم  فنون 
ليؤهل أفامه للمنافسة على جوائز 
األوسكار، انطاقا من دورته القادمة  

التي تقام في نوفمبر 2020.
وبناء علــى ذلك االعتمــاد، ينضم 
“القاهــرة” إلى قائمــة املهرجانات 
أفامهــا  تؤهــل  التــي  الدوليــة 
وكان  برلــني  مثــل  لألوســكار 
وفينيســيا، ويكون أفضل فيلم في 
الغد(،  )سينما  القصيرة  مسابقته 
مؤها للمنافســة في فئة الفيلم 
ضمن  حتريــك(  أو  )روائي  القصيــر 
جوائز األوسكار، دون احلاجة لعرضه 
الفيلم مع  يتوافق  أن  جتاريا، بشرط 

قواعد األكادميية
وبهذه املناسبة قال محمد حفظي 
“نحن فخورون جدا  املهرجان:  رئيس 
بــأن ننضم إلى قائمــة املهرجانات 
أكادميية  ونشكر  لألوسكار،  املؤهلة 
فنــون وعلــوم الصــورة املتحركة 
هذه  للمهرجــان.  دعمهــا  علــى 
اخلطوة ميكن اعتبارها اعتماد جودة 
وبرنامج أفامه السنوي  للمهرجان 
الــذي يتكون مــن أفــام مبتكرة 
يقدمها أكثر صّناع األفام الرائعني 
واملبدعني النشــطني دوليا.. فرصة 
الوصول إلــى هذا النوع من التقدير 
جذب  على  األفام  صّناع  سيساعد 
رائعة في  العالم بحكايــات  انتباه 

صورة أفام قصير…”

مهرجان القاهرة السينمائي الـ41

دورة مميزة وحضور جماهيري كبير لمشاهدة أفالم اختيرت بعناية  كبيرة 
مشاركة فاعلة ومثمرة للسينما العراقية 
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بصرف النظر عن مدى دستورية استقالة رئيس مجلس 
الــوزراء وطاقمه الوزاري من جهة، ينشــغل الوســط 
السياســي اليوم، مبســألة تكليف رئيس جديد جمللس 
الوزراء، وفقــا للتوقيتات الدســتورية وضمان االلتزام 
بالدســتور هذه املرة لغرض تكليف مرشــح جديد من 
قبل رئيــس اجلمهورية. وقد تبدو املهمة شــاقة ومتثل 
محنــة حقيقية واختبــارا صعبا للكتل السياســية 
وجمللــس النواب، في ظل اســتمرار حركــة التظاهرات 
واالحتجاجات الشــعبية واســتمرار جريان حمام الدم 
في بعض احملافظات واســتمرار اضراب موظفني وطالب 

مدارس عن الدوام.
 الدستور من جهته نص في املادة 81 ثانيا على ان يتولى 
رئيس اجلمهورية عند خلو منصب رئيس مجلس الوزراء 
ألي ســبب كان، أن يكلف مرشحا آخر بتشكيل الوزارة 
خــالل مدة ال تزيد على 15 يومــا وفقا ألحكام املادة 76 
من الدســتور، أي مبعنى أن يكلف مرشحا من الكتلة 
األكبر. وهذه احملنة الكبرى، حيث أن املتظاهرين والشارع 
العراقي بصورة عامة، يرفض تدوير الوجوه السياسية، 
وتكليف مرشح شغل منصبا في السابق، حتى لو لم 

تكن عليه مؤشرات وقضايا فساد. 
سائرون بوصفها الكتلة األكبر عددا بينت وعلى لسان 
أحــد أعضائها بأنها تتنازل عن حقها الدســتوري في 
تكليف مرشح جديد من بني أعضائها، وطلبت أن يكون 
اختيار رئيس الوزراء اجلديد على وفق رغبات املتظاهرين. 
كتل أخرى، بينت أنها األحق بتســمية مرشح للوزارة، 
وفعال مت طــرح مجموعة من األســماء كمحاولة من 
الكتل السياسية جلس نبض الشارع. بالعودة الى الوراء، 
جند أن رئيس مجلس الوزراء املستقيل، عادل عبد املهدي 
هو أصال لم يكن من الكتلة األكبر، ولم يتم ترشــيحه 
وفقا للمادة 76 من الدســتور، بل كان مرشحا توافقيا، 
حاز على موافقة جميع الكتل السياســية، وجيء به 
كمرشح تســوية. مبعنى ان اختيار رئيس جديد للوزارة، 
ال يشــترط معه أن يكون وفقا للمادة 76 من الدستور، 
حيــث إن صاحبة احلق في الترشــيح تنازلت عنه وهي 
الكتلــة األكبر عددا. فهل ســيتم احتــرام التوقيتات 
الدســتورية في مسألة تكليف مرشح جديد؟ علما إن 
املدة الدســتورية البالغة 15 يومــا قد بدأت منذ اعالن 
استقالة عبد املهدي. فهل سيكلف رئيس اجلمهورية 
مرشــحا من خارج الكتلة األكبر كمــا كلف الرئيس 
املســتقيل؟ أم ســيكلف مرشــحا من الكتلة األكبر 
التزاما بالدستور وعندها سوف لن ينال الرئيس اجلديد 
ثقة الشــارع واملتظاهرين. أو باإلمكان أن تتولى الكتلة 
األكبر اختيــار رئيس مجلس وزراء جديــد من خارجها 
ومن خارج العملية السياسية علما ان املادة 76 نصت 
على ان يتولى رئيس اجلمهورية تكليف مرشح الكتلة 
النيابيــة األكبر عددا ولم تنص على ان يكون املرشــح 
من أعضاء مجلس النــواب. في حالة عبد املهدي، فهو 
لم يكن مرشــح الكتلة األكبر، بل كان مرشح جميع 
الكتل السياسية وبالتالي، فإن وجوده على رأس الوزارة 
كان يتضمن مخالفة دستورية صريحة. الزمن سيكون 
كفيال بأن تتكشــف مالمــح الوزارة اجلديــدة أو قد ال 

تتشكل في ظل الوضع احلالي املأزوم. 

محنة تشكيل
الوزارة الجديدة

سالح الغاز الروسيكاريكاتير

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

غينادي بتروف*

» تناقش قمة الناتو في لندن سبل 
إصالح احللف في اجتماع يســتمر 
يومني، ومن املزمع أن يتطرق احلديث 
للجدل  املثيرة  القضايــا  لعدد من 
التــي واجهها احللف مؤخرا، مبا في 
ذلك العالقــة مع تركيا، وتوســع 
الناتو فــي البلقان، وتعزيز القدرات 

الدفاعية في أوروبا.
وتوافق هذه القمة الذكرى السبعني 
لتأســيس احللف، في وقت ال يبدو 
التحالف فــي أفضل حاالته، حيث 
بالتزاماتها  األعضاء  الدول  متتثل  ال 
السابقة بشأن ضخ ما ال يقل عن 
%2 من النــاجت احمللي اإلجمالي على 

النفقات الدفاعية.
كذلك تدهورت العالقات بني الدول 
الرائدة للحلف مع تركيا على نحو 
خطير، فــي الوقت الذي متتلك فيه 

األخيــرة ثاني أقوى جيش في الناتو 
األمريكية.  املتحــدة  الواليات  بعد 
بينما يتأثــر الدور التركي في الناتو 
بعدد من العوامل من بينها موقف 
أنقرة من تطور الوضع في ســوريا، 
ومــا إذا كانت هنــاك أزمة هجرة 
جديدة ســوف تتدفق إلــى أوروبا، 
حيــث ميــر الالجئون من الشــرق 
التركية،  األراضــي  عبر  األوســط 
ويأتــي ذلــك بالتزامن مــع إصرار 
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 
على متابعة مســاره اخلاص، الذي 
أحيانا ما يتعارض مع ما هو مقبول  
اخلارجية  السياســة  تصورات  في 

حللف الناتو.
أنقرة على موقفها عشية  وأكدت 
قمة لندن باختبارها أنظمة الدفاع 
»إس400-«  الروســية  الصاروخية 
التي اشــترتها تركيــا مؤخرا من 
روسيا، حيث اختبرت تلك األنظمة 
كذلك على طائرات »إف16-«، التي 

متتلكها دولة أخرى في حلف الناتو 
هــي اليونــان. أثارت تلــك اخلطوة 
جريدة  أعلنت  حيــث  أثينا،  غضب 
 Hellas journal »هيالس جورنــال«
اليوناني فــي القمة »لن  أن الوفد 
يصمــت، حيــث تشــكل أنظمة 
الدفــاع اجلوي الروســية في تركيا 
تهديدا رئيســيا لليونــان وقبرص، 
وال يتعــني أن تتســامح أثينــا مع 
االحتيــال من جانب الشــركاء في 

حلف الناتو«.
باإلضافــة إلى قضيــة »إس400-« 
القمة  النقاش في  ســوف يتطرق 
إلى رفض تركيــا دعم خطة الناتو 
حلمايــة دول البلطيــق وبولندا، وال 
تخفي أنقرة أن الرفض التركي يعود 
وحدات  تصنيف  حلفائهــا  لرفض 
حماية الشعب الكردية، التي قادت 
عســكرية  عملية  مؤخــرا  تركيا 
ضدها، جماعة إرهابية، حيث يعتبر 
حلزب  جناحا  الوحدات  هذه  أردوغان 

العمال الكردســتاني الذي تضعه 
الســلطات التركيــة علــى قمة 

التهديدات التي تواجهها.
مــن ناحية أخرى، يقول مســؤولو 
البيت األبيض إن الرئيس األمريكي، 
دونالــد ترامب، لن يعقد لقاء ثنائيا 
مع نظيره التركــي في قمة لندن، 
ما يعنــي أن واشــنطن ال ترى في 
اخلالفات بني أنقرة وحلف الناتو أمرا 

جديا.
وســوف تعقــد القمة فــي لندن 
حتــت شــعار املواجهة بــني أملانيا 
وفرنســا، علــى حــد تعبير بعض 
اخلبراء. فالرئيس الفرنسي، إميانويل 
ماكرون، يدفــع باجتاه إصالح الناتو، 
ويرى أن الناتو بشــكله احلالي غير 
قــادر على مواجهــة حتديات األمن 
للــدول األعضاء. وفــي مقابلة مع 
نوفمبر  »اإليكونوميســت« مطلع 
»إعادة  املاضي، حتدث ماكــرون عن 
تقييم وظائف الناتو بســبب عدم 

األمريكية«  اإلجراءات  اليقني بشأن 
وصرح آنذاك في احلوار مبا أســماه 
وعلى  للناتــو«.  الدماغي  »املــوت 
تعزيز  أملانيــا  تــرى  اآلخر  اجلانــب 
احلالي،  الناتــو في شــكله  حلف 
كما صرحت وزيــرة الدفاع األملانية، 
التي  كارينبــاور،  كرامــب  أنغريت 
بحلف  الناتو  »اســتبدال  عارضت 
تعاون أوروبــي«، ورأت في املقابل أن 
»أي تعزيز للدفاع األوروبي يعزز أيضا 

الشق األوروبي من الناتو«.
ويرى األستاذ املســاعد في معهد 
الدوليــة،  للعالقــات  موســكو 
أن  تيفدوي-بورمولــي،  ألكســندر 
أي خطط لتعزيــز الناتو في أوروبا 
تعتمد باألساس على اجلانب املالي، 
وبســبب اإلحجام عن زيــادة عجز 
املوازنة احملليــة، ال يرغب األوروبيون 
في إنفاق أموال إضافية على الدفاع. 
وتابــع تيفدوي-بورمولي: »أتوقع أن 
تتضمن الوثيقــة اخلتامية للقمة 

ضــرورة تعزيز القــدرات الدفاعية 
والتعاون بني أعضاء الناتو، لكن لن 
يكون هناك على األرجح أي قرارات 

ملموسة بهذا الصدد«.
وقد وقــع ترامب فــي الفترة التي 
ســبقت انعقاد القمــة تصديقه 
على انضمام مقدونيا الشــمالية 
إلى حلــف الناتــو، وبهــذا تكون 
دولــة البلقان قد اجتــازت املرحلة 
األكثر أهمية على طريق االنضمام 
للحلف: األولى هي تســوية النزاع 
بعناد  رفضــت  التي  اليونــان،  مع 
ســحب حــق النقــض »الفيتو« 
انضمام  املفاوضات حــول  بشــأن 
دولــة مجاورة للناتو قبــل أن تغّير 
اســمها من مقدونيا إلى مقدونيا 
الشــمالية، ولم تتم تسوية النزاع 
دون تدخــل من الواليــات املتحدة 
اسمها  مقدونيا  لتغير  األمريكية، 
في فبراير 2019، وسط احتجاجات 
من الشعب املقدوني بسبب تغيير 

اسم دولته.
 وعليه فمن املتوقــع أن يبدأ الناتو 
قريبا مرحلة جديدة من التوســع، 
هذه املرة على حساب دول البلقان. 
البوســنة والهرسك،  كما تطمح 
كوســوفو  جمهوريــة  وكذلــك 
املعترف بها جزئيــا، إلى االنضمام 
لســاراييفو  وبالنســبة  للحلف. 
وبريشــتينا، فإن مسألة االنضمام 
تعتمد على موقف صربيا املعارضة 
لالعتراف باستقالل كوسوفو، وضد 
الذي ســاهم  االنضمــام للحلف 
في تدمير يوغوســالفيا عام 1999، 
البوســنيون أي  ويعــارض الصرب 

محادثات لالنضمام للناتو.
تلــك هي املوضوعات التي ســوف 
تتطــرق إليهــا قمة لنــدن حللف 

الناتو«.

* كاتب روسي
عن نيزافيسيمايا غازيتا 

الناتو يناقش »موته الدماغي«

سالم مكي

حسن البطل*

العموم  2014 أوصى مجلس  العام 
باالعتراف  حكومتــه  البريطانــي 
 2015 بدولة فلســطني. في العام 
فاز الزعيم اليساري جيرمي كوربني، 
برئاســة حزب العمال. في تشرين 
برنامجه  فــي  احلزب  أدرج  الثانــي 
الفوري  االعتــراف  بند  االنتخابــي 
12 كانون  بدولة فلســطني. فــي 
األول ســتجري انتخابــات برملانية 
بريطانية، دعا إليها رئيس حكومة 
بوريس جونسون، حلسم  احملافظني، 
مسألة وشــروط اخلروج من االحتاد 

األوروبي.
حكومة احملافظني ال تنوي، حتى اآلن، 
األوروبي  االحتــاد  اعتماد  اخلروج من 
املتكرر االلتزام بـــ »حل الدولتني«، 
لكنهــا ال تنــوي أن تكــون الدولة 
االعتراف  في  السويد،  بعد  الثانية، 

بالدولة الفلسطينية.
بــني برنامج مؤمتر مدينــة برايتون، 
العمال،  حلزب  الثاني،  تشرين  أواخر 
وبداية شــهر كانون األول، تقّلصت 
فرص فوز احملافظني على العمال من 
12 درجة إلى 6 درجات خالل أسبوع 
واحد. تبــدو فرص ثالث رئيس حلزب 
احملافظني احلالي بوريس جونســون، 
منــذ اســتقالة ديفيــد كاميرون 
من رئاســة احلــزب واحلكومة، بعد 
اســتفتاء »بريكســت« في العام 
2016، بالفوز فــي انتخابات كانون 
األول، أكبــر مــن فرص فــوز حزب 
العمــال، خاصــة بالتحالــف مع 
حــزب الدميقراطيني األحرار، الذي ال 
يدعم حزب احملافظني في مســألة 
تأخير االعتراف بفلسطني، رغم أنه 
احلليف الطبيعي لسياســة حزب 

احملافظني.
فــي املقابــل، فإن حظــوظ حزب 
العمال بالفوز برئاســة اليســاري 

كوربــني ســوف تكون أوفــر قليالً 
بالتحالف مع احلزب األســكتلندي 
وحزب اخلضر في تصويتات مجلس 
العمــوم حول شــروط اخلروج في 
مجلس العمــوم القــدمي، ورمبا ما 
بعــد انتخابات كانــون األول، ورمبا 
مسألة االعتراف البريطاني بالدولة 

الفلسطينية.
كان كوربــني، منــذ انتخابه زعيماً 
بدعم   ،2015 عــام  العمــال  حلزب 
من أغلبية احلزب الشــابة، قد ملح 
االعتراف  من  مبوقفــه  وصرح  مراراً 
بفلســطني. لكن مسألة االعتراف 
هذه لم تكــن في برنامــج احلزب 
االنتخابــي، حتــى مؤمتــر مدينة 
برايتــون، وفيــه حتــدث الســفير 
الفلسطيني حســام زملط، الذي 
دعا األحزاب البريطانية إلى االقتداء 
االعتراف  العمــال  ببرنامج حــزب 

بفلسطني.
حتى انتخاب كوربني اليساري زعيماً 

البريطانيني  للحزب، كان معظــم 
اليهود يرون في احلزب بيتاً لهم، لكن 
أنه  لكوربني  اإلسرائيلية  االتهامات 
»السامي«، جعلت نسبة التصويت 
اليهودي له تنخفض إلى %6، بينما 
اليهود  البريطانيــني  نصــف  صار 
بريطانيا،  مــن  بالهجرة  يلوحــون 
خاصة بعد تصريح كبير احلاخامات، 
أفرامي ميرفيس بــأن يهود بريطانيا 
يشــعرون بالقلق من كوربني، الذي 
وصف الالسامية بأنها »سم وشر« 

يجب اقتالعه.
توافـــق  ال  الرســمية  إســرائيل 
األوروبـــي  االحتــاد  التــزام  علــى 
وتريــد  الدولتيـــن«،  »حــل  بـــ 
لبريطانيا االنسحاب منـــه، وكـذا 
انزعجـــت من موافقـــة حكومة 
احملافظيـــن على وسم منتوجـات 

املستوطنـات.
الســلطة  طالبــت  مــراراً، 
باالعتذار  بريطانيا  الفلســطينية 

عن »وعد بلفــور«، وهو ما رفضته 
لندن بإصرار، بــل واحتفلت بذكرى 
تطالب  الســلطة  وصارت  صدوره، 
حكومــات دول االحتــاد األوروبــي، 
برملاناتها االعتراف  بتنفيذ توصيات 
السويد.  فعلت  كما  بفلســطني، 
كانت فرنسا قد حملت إلى نيتها ذلك 

إّبان حكم احلزب االشتراكي.
واضح أن »ســيبة« االحتاد األوروبي 
مــن بريطانيا وفرنســا واملانيا، وأن 
اخلروج البريطانــي من االحتاد، الذي 
تأجل مــراراً، وصــار مضروباً مبوعد 
بداية السنة اجلديدة 2020، قد يحرر 
بعض الشــيء انتقــال دول االحتاد 
الدولتني«  »حل  دعم  من  الرئيسية 

إلى االعتراف بدولة فلسطني.
علــى األرجــح، إذا فــاز احملافظون 
وتشــكلت  بســيطة،  بأغلبيــة 
حكومــة »بريكســت« بالتحالف 
الليبرالـــي،  الدميقراطي  مع احلزب 
فقـد  بفلسطني،  لالعتراف  املؤيـد 

تضطـــر حكومـة جونسـون إلـى 
االعتـراف.

مثل هذا االعتراف البريطاني يرعب 
إســرائيل، كما لم يحدث منذ بدأ 
أوروبا«،  »معركة  الفلســطينيون 
ألن إدارة ترامب ســتجد نفســها 
لـ  املعادية  وحيدة في سياســتها 
الدولتني«، واملعادية للسلطة  »حل 
والشــعب  بــل  الفلســطينية، 

الفلسطيني.
برنامج برايتــون حلزب العمال حول 
االعتــراف الفوري بفلســطني في 
حالة فــوزه، يقلق إســرائيل جداً، 
أيضاً، سياســة  يقلقهــا،  لكــن 
في  الدميقراطي  للحــزب  جديــدة 
احلزب  مرشحي  من  أميركا، خاصة 
النتخابات العام 2020، وبالذات من 
األميركي اليهودي بيرني ســاندرز، 
أكثــر املؤيدين لـ »حــل الدولتني«، 
األميركيــة  املســاعدات  ولربــط 

إلسرائيل بالتزامها به.

حتى اآلن، لم يقرر احلزب الدميقراطي 
االعتراف  مســألة  إدراج  األميركي 
االنتخابي،  برنامجه  بفلسطني في 
األميركيــني  معظـــم  لكــن 
التصويـــت  على  دأبــوا  اليهــود 

للدميقراطييـن.
األغلب أن يفوز الرئيس ترامب بوالية 
ثانية ملدة أربع ســنوات أخرى، لكن 
من املســتبعد أن يقود اجلمهوريون 
اجلدد األميركيــون أكثر من فترتني 
انتخابيتني، اســتنفدوا في الوالية 
األولى خطوات االنحياز إلســرائيل 

الليكودية.
إن حصــل االعتــراف البريطانــي، 
فإن  بفلســطني،  األوروبي  وتاليــاً، 
حلفاء  دون  نفسها  ستجد  أميركا 
في مواضيع املنــاخ، وإيران، واحلروب 
الفلسطيني،  واملوضوع  التجارية.. 

أيضاً.

* عن جريدة األيام الفلسطينية

»لندن مربط خيل..« االعتراف األوروبي !
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كتب

لقد ساور القلق اسرائيل من احتمال 
عن  اهتمامه  بتحويــل  العراق  قيام 
اخلليج العربي وزج اليته العسكرية 
الهائلة ضد اســرائيل فلو ان العراق 
كما قال اســحق رابــن وزير الدفاع 
في عام 1988 ارسل فقط نصف ما 
لديه من الدبابات الى االردن وســوريا 
الدولة  للقتال ضد اســرائيل فــان 
اليهودية ســتواجه علــى جبهتها 
الشــرقية اعدادا من الدبابات يفوق 
اعــداد الدبابات التي نشــرها حلف 
شمال االطلســي في اوروبا وهكذا 
فانه بالرغم مــن املناهضة العلنية 
النظام  اظهرها  التــي  للصهيونية 
الشيعي اجلديد في ايران بزعامة اية 
اهلل اخلميني فقط ظلت اســرائيل 
تعتبر ان ايران القوية تخدم مصالح 

اسرائيل لسنوات طويلة قادمة.
الزعماء  ســعى  الثمانينيات  وخالل 
االســرائيليون مرارا الى التأثير على 
لكي  املتحــدة  الواليات  سياســية 
تتحول عــن العراق الى ايــران االمر 
اهتمام  تفسير  يســاعد على  الذي 
اســرائيل البالغ في تشــجيع ادارة 
ريغن على بيع االســلحة االميركية 
اليران بواســطتها وهوما صار يعرف 
في اواســط الثمانينــات بفضيحة 
ايــران/ كونتــرا وادى دور الوســيط 
الرئيسي الى تعزيز نفوذ اسرائيل في 
طهران والى استمرار احلرب العراقية 
االيرانية التي كانــت فقدت زخمها 
والتي كانت اسرائيل ترى انها تخدم 
الى  ادى  القومية كمــا  مصاحلهــا 

ضمان عمل جتاري يعود عليها بارباح 
طائلة.

ايران/  بعد كشــف فضيحة  وحتى 
كونتــرا انتقد وزيــر الدفاع رابن في 
املتحدة  الواليات  1987 سياسة  عام 
عالنية بسبب تأييدها البالغ للعراق. 
للعــراق  مســاعدتها  واســتنكر 
ولعــرب اخلليــج النهــا جعلت من 
العظمى  الدولة  السوفييتي  االحتاد 
الوحيــدة التي تســتطيع التحدث 
الى الطرفــن املتحاربن في حن ان 
الواليــات املتحــدة ال ميكنها القيام 
بذلك وقال رابــن ان ايران االن عدوة 
الســرائيل واضاف ولكن اســمحوا 
لي في الوقت ذاتــه ان اقول ان ايران 
ظلت صديقة السرائيل 28 سنة من 
املاضية  والثالثن  السنوات الســبع 
فاذا كانت قد متكنت من ذلك طيلة 
دونه  الذي يحــول  28 ســنة... فما 
حاملا تتالشــى هذه الفكرة اجلنونية 

لالصولية الشيعية.
اما الســبب االخير لتزويد اسرائيل 
برغــم احلظــر  باالســلحة  ايــران 
باجلالية  اهتمامهــا  فهو  االميركي 
اليهودية هناك اذ كان في ايران نحو 
70,000 يهــودي هرب كثــرة منهم 
وبقي  للثورة  االولى  الشــهور  خالل 
على االقل 30.000 ســعت اسرائيل 
الى حمايتهم مبحاولتها كسب رضا 

طهران.
ومهما كانت دوافع اســرائيل لتزويد 
كانت  ومهمــا  باالســلحة  ايــران 
ريغن  ادارة  التي جعلــت  االســباب 

تســمح بذلــك فاحلقيقــة هي ان 
اســرائيل والواليــات املتحدة كانت 
انذاك  مختلفــة  مصالــح  لهمــا 
ومن املؤكد انه لم يكن لواشــنطن 
مصلحــة في مســاعدة بلــد اذل 
اميركا باحتجــاز مواطنيها كرهائن 
مــدة 444 يوما ومع هــذا فان ذلك 
واشــنطن  فعلته  هوما  بالضبــط 

بسبب نفوذ اسرائيل.
االسطورة

لم تقطع امم القارة السوداء عالقاتها 
مع اســرائيل بسبب اي قلق ساورها 
حول العنصريــة فغالبيتها قطعت 
روابطها بالدولــة اليهودية في عام 
1973 من جزاء ضغط الدول العربية 

املنتجة للبترول.
احلقيقة

كانت ايام غزل اســرائيل مع افريقيا 
ولم تكن  ودية وقصيــرة  الســوداء 
نهايتها نتيجة الموال النفط العربي 
بقدر مــا كانت نتيجة لسياســات 

اسرائيل العدوانية.
بدأت فترة الصداقــة في عام 1956 
باقامة عالقات دبلوماسية مع اثيوبيا 
سرعان ماشــملت عالقات رسمية 
بن اســرائيل وغالبية االقطار التي 
بحلول  لكن  االســتعمار  من  حتررت 
اواسط الستينات اخذت تلك االقطار 
تشعر بخيبة االمل بسبب سياسات 
العدوانية جتــاه جيرانها  اســرائيل 
العرب وحتالفها املكشوف مع السي 
اي اي في افريقيا وذكر ان السي اي اي 
دفع في اسرائيل ثمانن مليون دوالر 

خالل الســتينات من اجل التغلغل 
السياســي فــي الدول املســتقلة 
حديثا في افريقيا السوداء وفي عام 
1966 تبنــى مؤمتر تضامــن القارات 
الثالث الذي انعقد فــي هافانا قرارا 
اللهجة مناهضا السرائيل  شــديد 
تضمن شــجبا للمساعدات الفنية 
االســرائيلية التي تدعمها الســي 
اي اي بوصفها شــكال من اشــكال 
االمبريالية وبحلول عام 1976 كانت 
جميع الــدول االفريقية باســتثناء 
ثالث منها قــد قطعت عالقتها مع 
الثالث هي  الــدول  اســرائيل وهذه 
أفريقيا  مالوي ومحميتان في جنوب 
وعلى  وليســوفوا  ســوازيالند  هما 
الرغــم من ان حتميل نفــوذ البلدان 
العربيــة النفطية مســؤولية نبذ 
احلجة  اصبح  األفريقين إلســرائيل 
املألوفــة لدى اســرائيل واصدقائها 
اإلســرائيلين  الدبلوماســين  فان 
كانوا عند بــدء قطع العالقات اكثر 
دقة في حتديد االســباب عندما رأوا 
التطرف  الــى غلبة  العمل يعود  ان 
على القــارة االفريقيــة والى خيبة 
امل كثــرة من الزعمــاء األفريقين 
فــي الغــرب وكانت هناك اســباب 
اخرى قاهــرة واكثر حتديدا فقد بدأت 
بلدان العالم الثالث الناشئة تتعرف 
علــى الطبيعة القمعيــة ملعاملة 
اسرائيل للفلسطينين وفي اعقاب 
1967 ظهرت اســرائيل  حرب عــام 
كقوة احتالل شبيهة الى حد بعيد 
الغربيــن الذين كانــت افريقيا قد 

الى  اضف  توهــا  تخلصت منهــم 
ذلك ان العالقات الودية بن اسرائيل 
وانظمت احلكــم العنصري االبيض 
في روديســيا وجنوب افريقيا وتأييد 
اســرائيل للبرتغال في سعيها الى 
االحتفاظ مبســتعمراتها في انغوال 
وغينيا بيســاو موزنبيق  كانت تثير 
اســتياء االفارقة مثلمــا كانت يثير 
استياءهم سجل تصويتها في االمم 
املتحدة املؤيــد عموما للغرب اضف 
الى هــذا ان اســرائيل خيبت امال 
الكثير من االفريقين بتأييدها لعدد 
من اشــد انظمة احلكــم االفريقية 
اثــارة لالشــمئزاز مبا فيهــا انظمة 
حكم عيدي امن في اوغندا وموبوتو 
فيزائيــر وبوكاســا فــي جمهورية 

افريقيا الوسطى.
االسطورة

االن وقد انحســرت القــوة القاهرة 
الدول  بدأت  العــرب  النفط  ملنتجي 
االفريقية تعــود الى اقامة العالقات 
مع اســرائيل وتبحث عن مشــروع 

تعاون جديد.
احلقيقة

ان احلافــز االكثــر احتمــاال الــذي 
االفريقية الســتئناف  البلدان  يدفع 
العالقات مع اسرائيل في هذه االيام 
هو توقعهم احلصول على مكاسب 
بسبب نفوذ اسرائيل في الكوجنرس.

فاالعتقاد الســائد لــدى كثرة من 
العالقات  ان  هــو  العالــم  زعمــاء 
تلقائيا  تضمن  اسرائيل  مع  الطيبة 
الواليات  مــع  الطيبــة  العالقــات 

املتحدة وهذا ما يحدث عاجى وبدأت 
مع  العالقات  اســتئناف  اس  زائيــر 
اســرائيل في عام 1982 وبالرغم من 
ان الدكتاتور الزائيري موبوتوسيسي 
سيكو كان معروفا عنه انه من اكثر 
زعماء افريقيا فسادا اال ان استئناف 
العالقات اثمر فــي احلال فقد كانت 
عن  مقطوعة  كلهــا  املســاعدات 
روابطها  زائير ولكــن حاملا جتــددت 
باســرائيل بادر الكوجنرس االميركي 
الــى اعادة برنامج املســاعدات لها. 
وورد في صحيفة اســرائيلية ان احد 
طلبات موبوتو احملددة عند استئناف 
العالقات هو قيام اسرائيل بتحسن 
صورته في الواليــات املتحدة وافادت 
التقارير ان اســحق شــامير رئيس 
مجلس الوزراء االسرائيلي وعد بذلك 
قائال : ستساعد اســرائيل زائير من 
خالل نفوذها لدى املنظمات اليهودية 
في الواليات املتحدة التي ستساعد 

بدورها في حتسن صورة زائير.
ورومانيــا مثــال اخــر فالبرغم من 
طبيعة حكم نيكوالي شاوشيسكو 
الطاغيــة  هــذا  ان  اال  الوحشــية 
الروماني متتع مع ذلك بسمعة جيدة 
في الواليات املتحدة بســبب رفضه 
الســوفييتي  االحتاد  مواقــف  اتباع 
والــدول االوروبية الشــرقية االخرى 
اثناء حرب عام 1967 وقطع العالقات 
مع اســرائيل وهكذا فانه بوجه عام 
لقي معاملة لينة من قبل وســائل 
االميركــي  والكوجنــرس   االعــالن 
ومؤيدوهــا  اســرائيل  وشــجعت 

في  االســتمرار  علــى  الكوجنــرس 
معاملة رومانيا بوصفها الدولة التي 
تتمتع مبكانة الدولة املفضلة طوال 
فترة حكم شاوشيســكو وهذا ما 
صنفها في فئــة الضريبة اخملفضة 
التي كانت تســاوي مالين الدوالرات 

سنويا.
واحد االســرار الكامنــة وراء روابط 
اسرائيل برومانيا هو العملية السرية 
التي قامت اســرائيل مبوجبها بدفع 
مبالغ مالية لها كي تسمح بهجرة 
الى اسرائيل وقد بدأت  رومانيا  يهود 
العملية نحو منتصف اخلمسينيات 
الثالثن  الســنوات  واستمرت طوال 

التالية.
دفعت  اســرائيل  ان  التقارير  واوردت 
اكثر من بليــون دوالر مقابل االفراج 
عن اكثر من 300,000 يهودي روماني 
وال ريب ان للمشروع جانبه االنساني 
لكــن جزءا مــن الصفقــة تضمن 
وعدا مــن اســرائيل بالضغط على 
ادى  رومانيا مما  الكوجنرس ملصلحــة 
الى تشــويه نظرة اميــركا الى هذا 

الدكتاتور املتوحش.
وفي عام 1981 ادلت اميلدا ماركوس 
الفلبينــي فيرناندو  الرئيــس  زوجة 
لصحيفــة  بتصريــح  ماركــوس 
اســرائيلية قالت فيه بكل صراحة 
ان زوجهــا اراد ان ســحن العالقات 
اليهود  واالميركيــن  مع اســرائيل 
لتحسن صورته امللطخة في وسائل 
االعــالم االميركيــة وحملاربــة عدم 

شعبيته في الكوجنرس االميركي.

الخداع
 جديد العالقات األميركية اإلسرائيلية بعد كتاب "من يجرؤ على الكالم"

 أود العــودة إلى ذاكرتــي في كيفية 
تبلور  ) فكرة (  الهرب من سجن احللة 
عام 1967 . مبعنى ملاذا مت اختيار ) طريق 
الصيدلية ــ الكراج ( ممرا لنفق احلرية  

ولم يتم استخدام طريق آخر .  
إن عددا كبيرا من السجناء الشيوعين 
كانوا ، دائماً ،  يخططون في مختلف 
الســجون لتحرير أنفســهم من بن 
املظلمــة وفي  الزنازيــن  أو  اجلــدران 
مختلف العهود واحلكومات التي مرت 
بالعــراق  بهدف العــودة إلى صفوف 
احلزب ومواصلــة النضال ، وهنا أعني 
أننا ــ مجموعة الهاربن من ســجن 
احللة ــ لم نكن أول من فكر وخطط 
ونفذ خطة الهرب اجلماعي من داخل 
الســجن . بل أنني أؤكــد أنه لم مير 
يوم من أيام حياتي في الســجن  من 
دون التفكيــر او التأمل بالهرب  وأظن 
جازمــا ان هذا التأمل مســيطر على 
العامة لكل ســجن سياسي  الروح 
ضمــن املناخ النضالــي الذي يجعله 
ثانية في املكان الصحيح داخل  إحدى 
منظمات احلزب خارج السجن ، برغم 
ان هذا الســجن نفســه لم يتوقف 
نضالــه وهــو داخل الســجن . فهو 
ميــارس خدمة حزبه أيضــا عن طريق 
رفع مســتواه و مستوى أعضاء احلزب 
وكوادره اآلخرين من الســجناء  بكثير 

من الثقافات والدروس الضرورية . 
ومــن املعروف أن الســجون العراقية 

السياسية كانت مبثابة معاهد  دراسية  
تزود الشــيوعين بالثقافــة النظرية 
ومواكبة  السياســية  وباملعلومــات 
وحتليــل تاريخ العراق السياســي في 
ضوء النظرية املاركســية التي يقوم 
بها عادة الســجناء من  الشيوعين 
القادة أو كبار السن في محاضراتهم 
ودراســاتهم داخل الســجون   . هذا 
اجلانب ، الدراســي أو التعليمي ،  من 
السجناء   يدفع  الســجناء كان  حياة 
، بثقل أكبــر ، وبصفة خاصة الكوادر 
احلزبية ،  إلى مواصلة التفكير الدائم 
للبحــث عن أي منفذ إلــى الفردوس 

املفقود ، فردوس احلرية .
فــي الفترة التي قضيتها شــخصيا 
في  ســجن نقــرة الســلمان ، مثال ، 
كانــت هناك صفوف دراســية كثيرة 
لتدريس الســجناء مختلف القضايا 
مستواهم  رفع  على  تساعدهم  التي 
للمســاهمة  يؤهلهم  مبــا  الثقافي 
النضالية داخــل صفوف حزبهم بعد 
حتررهم بهــذه الطريقــة أو تلك من 
جدران الســجون . فقــد كانت هناك 
االنكليزية  اللغــة  لتعليــم  صفوف 
والروســية ) يقوم بتدريس الروســية 
الدكتــور صالح اخلزرجــي (  والكردية 
والفرنســية ، وهناك صفوف لتعليم 
قواعد اللغة العربية وعروض الشــعر 
، وهنــاك صــف لتعليم الفلســفة 
املاركســية وصــف آخــر لتعليــم 

) كنُت شخصيا  السياسي  االقتصاد 
وهناك   ) السياسي  لالقتصاد  مدرسا 
صف لدراســة قضايــا النفط ) كان 
ســامي أحمد هو املــدرس ( والزراعة 
وغيرها . كذلك مت تنظيم عدة حمالت 
ملكافحة األمية بن السجناء العمال 
والفالحن ) وفقا لطريقة الشخصية 
التربوية العراقية يحي قاف ( . إضافة 
الرياضية  إلى ذلك هنــاك الفعاليات 
الواســعة ) كان منشــطها وقائدها 
عبد الوهاب طاهر (  مبا فيها ممارســة 
لعبة كرة القدم . وهناك أيضا ممارسة 
الفنون التشــكيلية واملسرحية وغير 
ذلك مــن الفعاليــات الثقافية التي 
ســمعان  ألفريد  ويحركها  يقودهــا 

وفاضل ثامر ومظفر النواب  .  
نفس الشــيء كان موجودا في سجن 
احللة لكــن بنطاق أضيق وأضعف من 
نقرة الســلمان بســبب تفوق وجود 
الكوادر الشيوعية في النقرة وبسبب 

وجود عدد اكبر من السجناء .
الســجون  كما عرفت جلــان وخاليا  
العراقيــة كلها الكثير من دراســات 
ومناقشات  " اخلطط السرية "  التي 
ناجحة في  صنعت عمليــات هــرب 
سجن بعقوبة ونقرة السلمان وسجن 
الكوت وسجن بغداد واحللة وغيرها  ، 
قســم  غير قليل من تلك اخلطط نال 
جناحا  وقسم منها لم ينجح .  خطة 
هرب املالزم األول صــالح الدين أحمد  

من نقرة الســلمان فشــلت وقضت 
على حياته   . 

مثال آخر أقدمه إلــى القارئ الكرمي . 
قبل مجيئي لنقرة السلمان كنت أنا و 
) أبو حسام ( عبد الواحد كرم ) موجود 
في الســويد حاليــا ( قــد أجنزنا في 
ديســمبر عام 1963 حفر نفق صغير 
في " حائط  " موقف شــرطة القوة 
الســيارة بطريق البصرة ــ العشــار 
 31 قرب مستشفى الســعدي خالل 
يوما ، بعمل ٍ تواصل  في الليل والنهار 
وبدون معاونــة أحد من خارج املعتقل  
. كان موقف القوة الســيارة بيتا من 
القدمية الضخمة وكان عرض  البيوت 
اجلدار الــذي حفرناه ، متــرا واحدا مما 
استغرق منا وقتا طويال حن اكتشفنا 
وجود أنبوب اجملــاري الصحية مارا عبر 
هذا اجلدار ، مما فــرض علينا صعوبات 
جمة ووقتا طويــال لتجاوز هذا العائق 
، وهو أمر لم نكن نتوقعه عندما بدأنا 

احلفر .
 كان ذلــك  بعد انقالب عبد الســالم 
عارف على البعثين  في 18 تشــرين 
املالعــق  اســتخدمنا   وقــد   1963
والســكاكن فقط  إذ كنا في غرفة  
انفرادية صغيرة ال تتعدى مســاحتها 
املترين .  كنا ننقــل تراب احلفر صباح 
كل يوم بتنكة البــول املوجودة داخل 
هــذه الغرفة الصغيــرة  وإلقائه في 
املراحيــض العموميــة  . وقد جنحنا 

فعــال بإكمال نفق حفرنــاه في جدار 
الغرفة وليس في أرضيتها  بجهد بالغ 
الصعوبة . لكن " ســوء  احلظ " وقف 
عائقا أمام تنفيذ هربنا . إذ قبل موعد  
تنفيذ الهرب ،  ببضع ساعات فقط ،   
قرر محافــظ البصرة ) محمد احلياني 
(  نقلنا إلى ســجن نقرة الســلمان 
ولم تفلح محاوالتنا في إقناع احملافظ 

بتأجيل نقلنا ولو ليوم واحد فقط .
كما كان ســامي احمد وعبد الوهاب 
طاهر وحامد أيوب وغيرهم من أعضاء 
منظمــة نقرة الســلمان  قد وضعوا 
خطة للهرب من نقرة السلمان وبدأوا 
احلفر فعال وقــد كان  لهربنا في احللة 
تأثير ســلبي على عمليتهم التي لم 
تستكمل بســبب يقظة إدارة سجن 
النقرة وتشــديد رقابتها على محيط 
الســجن كله ، وأنني لــم اعرف هذه 
املعلومة إال بعد جنــاح عملية الهرب 

من سجن احللة .
كمــا كان مظفــر النــواب يحــاول 
اغتنام أي فرصــة للهرب وهكذا كان 
يصارحني حافظ رســن عن محاوالته 
للهــرب  . وحــن مت نقلي مــن نقرة 
السلمان إلى سجن احللة كان هدفي 
األول واألخير هو حتقيق الهرب . لذلك 
بدأنا أنا وحافظ رسن في تبادل األفكار 
حول هذه املهمة مــن أول يوم لقائنا 

في احللة . 
بهذه الصورة تســيطر على  معظم 

الســجناء السياسين  فكرة البحث 
الدائم عن طريقة في النجاة من عذاب 
الســجون وتوفير الطريقــة املالئمة 
لاللتحــاق من جديــد بصفوف احلزب 
ومواصلة العمل احلزبي – النضالي . بل 
أن الســجن السياسي يحاول ،  عادة 
،  أن يثأر لكرامته من الســجان على 
ضوء لعبة بارعة ومتكاملة من العاب 
الهرب مــن قبضة الســجان ولذلك 
يحاول الســجان من جانبــه أن يقوم 
دائما بتغيير وضع الرقابة الســجنية 
وتغيير أســاليبها وتشــديدها  وفق 
شروط  أكثر سوءا  ، خصوصا بعد كل 

عملية هرب في هذا السجن أو ذاك .
 السجن الذي يصدر بحقه قرار حكم 
باملؤبد أو بعشرين سنة أو أكثر أو اقل 
يقضيها كلهــا أو أغلبها من حياته 
خلــف اجلــدران مــن دون أي وجه من 
وجوه العدالة سوى ممارسة احلكومات 
املتعاقبة لسياسة القمع واالضطهاد 
بحق املناضلن من اجل حق شعبهم 
في احلريــة والدميقراطية . هذا الواقع 
يدفع أفكار الســجن الشيوعي لكي 
تتألق فــي البحث عن منفــذ أو عن 
خطة للهــرب . وعادة ما كانت جميع 
الشــيوعين  هرب  ومحاوالت  خطط 
العراقين قد اعتمــدت على املواهب 
فــي اختيار األفــكار املناســبة التي 
تتطور أو تتغير في كل مراحل العمل 
واالســتعداد لتنفيذها . بعض فقرات 

اخلطــة توضع اليوم وتلغــى أو تتغير 
غــدا تبعا للظــروف احمليطــة بها أو 
بسبب ظهور مســتجدات أثناء فترة 
التخطيط ، أو نتيجة أفكار املناقشات 
للهرب   املستفيضة بن املســتعدين 
خاصة إذا مــا كان الهــرب مقررا أن 
يكون جماعيا ، أي ألكثر من ســجن 
واحد . إذ تتواصل اآلراء واملناقشات بن 
الوصول  اجل  من  واملنفذين  اخملططن 
إلى أجنع الوسائل القادرة على زعزعة 
وحتطيــم كل السالســل التي تعيق 
عمليــة الهــرب في حلظــة التنفيذ 

املقررة .
هذه األمور ســطعت بــكل جوانبها 
الهرب من  ومنفــذي  أمام مخططي 
سجن احللة املركزي عام 1967 إذ ملعت 
الكثير من األفكار خالل أيام من اجلدل 
والدراسة  لكن ســرعان ما انطفأت  
بعض األفكار والقرارات ، لهذا السبب 
أو ذاك ، ثم  ظهر أفكار وقرارات بديلة .
فكيــف بــدأ الســطوع أو اللمعان 
واالنطفاء فــي هذه املرحلــة أو تلك 
مــن مراحــل البحــث والتجريب في 
الهــرب من ســجن احللة مــن خالل 
املناقشــات اجلارية يوميا ولســاعات 
طويلة وملســافات طويلــة ممتدة من 
مــكان نصيف احلجاج في الســجن 
القدمي حتى مكان حسن سلطان في 
الســجن اجلديد مرورا بأمكنة مظفر 

النواب وحافظ رسن ؟ 

لعل أكثر التعريفات جزالة واختصارا بالكاتب والسياسي 
بول فندلي، ما قالته "هيلين توماس" عميدة المراســلين 
السابقة في البيت األبيض، التي عاصرت عددًا من رؤساء 
الواليات المتحدة األميركية، كان آخرهم باراك أوباما، اذ 
وصفته في مقالة مهمة عن الشــرق األوسط ب"الرجل 

صاحب الضمير الحي، الذي يجرؤ على قول الحقيقة".
ولنضع تحــت " الذي يجرؤ على قــول الحقيقة " خطين، 
ففــي اميركا يمكنك ان تقول أي شــيء عــن أي كان، 
حتــى انه يمكنك ان تشــتم الرئيس، لكــن كل ما يتعلق 
بإســرائيل والعالقة التي تربطها بالمسؤولين األميركان، 

خط احمر.
هناك..حيــث الديمقراطيــة وحرية التعبيــر، ثمة جهاز 
اســتخباري كامــل، يعمل فيــه إســرائيليون واميركان، 
وصهاينة، يســمى منظمة " ايباك " هــذا الجهاز الذي 
تطلــق عليه مفردة منظمة، هو الذي يســيطر ربما على 
نحو %90 من االعالم األميركي والسياسة األميركية في 

الشرق األوسط، ان لم نقل اكثر.
وهــذا الجهاز- المنظمة، حارب علــى الدوام اية حقيقة 
او محاولــة لفضــح العالقــات األميركية –اإلســرائيلية، 
او االســاليب التي تتبع للتأثير الســلبي علــى الرأي العام 
األميركي، بدعوى معاداة الســامية، ولكنه – الجهاز – 
لــم يتمكن من بول فندلي عضــو الكونغرس األميركي 
عن والية الينوي لمدة 22 ســنة، والذي نشــر او كتاب له 
ســنة 1985 بعنوان من يجرؤ علــى الكالمن وفضح فيه 
خفايا العالقات األميركية اإلسرائيلية، وتحدث ربما للمرة 
األولى عن دور ايباك في اتخاذ القرارات المصيرية لصالح 

إسرائيل ضد الفلسطينيين، من دون وجه حق.
بعد صدور من يجرؤ على الكالم، لم يفز فندلي بعضوية 
الكونغــرس مرة أخرى، بعد ان حشــد ايباك لخســارته 
فــي االنتخابات، ولكن هذا األمر لم يثــن بول فندلي عن 
مواصلــة الكتابة وفضــح الحقائق في كتــب عدة هي 
إضافة الــى " من يجرؤ على الكالم "، " ال ســكوت بعد 

اليــوم "، و" اميركا فــي خطر "، والذي ضــم مذكرات 
فندلي عن السياســة األميركية إزاء إســرائيل، و "اللوبي 
اإلسرائيلي" والسياســة الخارجية األميركية" شارك في 
تأليفه عالما السياسة البارزان الدكتور "جون مرشماير" 
من جامعة شيكاغو والدكتور "ستيفن والت" من جامعة 
هارفرد، و" الخداع " الــذي نضع هنا بعضا منه بين يدي 

القاري الكريم..   
تجدر اإلشــارة الى ان من ينتقد إســرائيل فــي اميركا، 
وتأثير اللوبي اإلســرائيلي في صنع السياســة األميركية 
في الشــرق األوســط، قليلون جدا وهذا ما دعا الكاتبة 
والمؤلفــة "غريس هالســل"، الصوت القــوي المطالب 
بالعدالة في الشــرق األوسط، تقول لفندلي قبل وفاتها 
"علينا التضافر معًا، ألننــا قليل عديدنا، فما يزال عدد من 
هم على إســتعداد إلنتقاد إســرائيل جهارا قلياًل، وعلى 
الذيــن يجهرون بالكالم أن يســتعدوا لتلقــي المعاملة 

الخشنة". 
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تمكن الكاتب جاســم المطير فــي كتابه الهروب 
من جســر الحلة، أن يقدم للقراء حدثًا إنسانيًا رائعًا 
بروح نضالية شبابية عالية الهمة ومسؤولة في آن 
واحد , حدث بدأ في منتصف عام 1967 وانتهى مع 

نهايات العام تقريبًا.
كتاب المطير هذا ضــم مذكراته عن ذلك الحدث 

البعيد وما رافقته من أحداث.

 وفي هذا الكتاب ترك المطير لألخرين ممن جايلوا 
ذلك الوقت او عاشــوا الحادثة، فسحة للحوار حين 
أكد على أن من يتحدث عن مســألة معينة سيراها 
من زاويته الخاصة , وبالتالي ترك المجال لمن يريد 
أن يدلــي بدلوه في هذا الصدد , ســواء باإلضافة 
أو إبــداء المالحظة أو التعديل. غيــر انه توخى في 
من يريد التحدث او الكتابة في هذا األمر أن يكون 

ملمًا به أو يســعى لإللمام بــه ومراجعة من عايش 
الحــدث منذ البداية بهدف تجميــع موزائيك اللوحة 
كاملة قبل البدء بالكتابة عنها. هكذا طلب جاسم 
ممــن كتب عن الحدث حينذاك , وهكذا يفترض أن 

يكون.
ومن هنا تبادر " الصباح الجديد " الى نشــر سلسلة 

حلقات من هذا الكتاب الشيق. 

هـروبـنـا  
الهروب من نفق مضيء 

قصة هروب سجناء سياسيين من سجن الحلة المركزي عام 1967

جاسم المطير

 بول فندلي
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مادة مهلوسة في الفطر تعالج االكتئاب
توصل عدد من العلماء إلى أن الذين يعانون من االكتئاب ميكنهم 

تخفيف أعراضه يوما ما باستعمال »الفطر السحري«.
ويقول العلمــاء إن هذا النهج العالجي غير التقليدي، ميكن أن 
يوفر دواء ســريع املفعول ويحدث ثورة فــي مقاومة هذا املرض 

في املستقبل.
وكشف العلماء في كلية الطب بجامعة فيرجينيا كومنويلث 

عن هذه النتائج بعد استكشاف آثار اخملدر على االكتئاب.
وعلى وجه اخلصوص، وجدوا أن جرعة واحدة من “السيلوسيبني”، 
وهو مركب كيميائــي مهلوس يوجد في أكثر من 200 نوع من 
الفطر، له تأثير مضاد لالكتئاب ســريع املفعول، عادة ما يظهر 
خالل بضع ســاعات، في حني أن مضادات االكتئاب التقليدية 

تستغرق وقتا أطول بكثير لتعطي مفعوال، ال يدوم طويال.
وقال خافيير غونزاليس مايســو، وهو طبيب في قســم علم 
وظائــف األعضاء والفيزياء احليوية: “يحتــاج املرضى املصابون 
باالكتئاب إلــى تلقي مضادات االكتئاب ملدة أســابيع أو حتى 
ألشــهر”، وأضاف: “ليس ذلك فحســب، فخالل تلــك الفترة 

الزمنية يرتفع خطر االنتحار”.
وأشار الدكتور غونزاليس مايسو إلى أن دراستهم وجدت أن 80% 
من األشخاص الذين مت تشــخيص إصابتهم بسرطان عضلي 
واالكتئاب، والذين تلقوا جرعة واحدة من مادة السيلوســيبني 

واصلوا إظهار حتسن في املزاج بعد ستة أشهر.

عائلة تعيش في صحن طائر منذ 50 عامًا
تعيش عائلة أميركية في منزل على شــكل صحن طائر صنع 
من البالســتيك عام 1969 ويقع على تلة صخرية مرتفعة في 

مدينة كاليفورنيا.
ومت بناء هذا الشكل الهندسي والذي تبلغ مساحته 520 قدماً، 
في الفترة التي شهدت فيها أميركا حتمساً شديداً للسفر إلى 
الفضاء ،إضافة إلى شــائعات الصحون الطائرة التي انتشرت 

في تلك احلقبة.
وصمــم البناء مهندس معماري فلندي يدعى ماتي ســورونني 
ليكون شــاليهاً للتزلج ميكنهم من خالله تبديل مالبســهم 
ووضع أمتعتهم، حيث كان الهدف منه هو إنشاء منزل خفيف 

الوزن ميكن وضعه وحملة في أي وقت بسهولة.
ومت تصنيعه ألول مرة في فنلندا، حيث مت بناء ما يصل إلى 100 
صحن بني عامي 1968 و 1978، وبقي منها 67 فقط، مع 20 في 

الواليات املتحدة.
واشــترى مالك الصحن »املنزل« الهيكل بعد أن تلقى اتصاال 
من صديق له أخبره بأن أصحابه يحاولون تدميره، ليتصل فورا 
ويعــرض نقله من املكان على نفقته، فوافقوا فوراً على أن يتم 

ترحيله خالل اسبوع.
وقام بعدهــا بعملية ترميم وإعادة تصميــم داخلي للهيكل 

ليحوله إلى منزل صيفي.
وتوقفت الشــركة املصنعة لهذه املنــازل املتنقلة عن العمل 
في منتصف الســبعينيات بسبب ارتفاع تكاليف البالستيك 

نتيجة ارتفاع النفط، بحسب »سي إن إن«.

تكريم زوجين تشاجرا مرة واحدة خالل 50 عامًا
فاز زوجان بريطانيان بجائزة تقدمها إحدى الشــركات ألسعد 
زوجني في البالد، بعد ما زعما بأنهما تشاجرا مرة واحدة طيلة 

فترة زواجهما املمتدة على مدى 50 عاماً.
ووفقا لصحيفة »الشــتاريس«، أمضى باري وليزلي هوملز نحو 
أسبوعني فقط بعيدين عن بعضهما، مؤكدان أن مشاعر احلب 

التي جتمعهما أقوى مما كانت عليه في أي وقت مضى.
والتقى الزوجان في سن الشباب وعقدا قرانهما بعد ثالثة أيام 
من عيد ميالد باري الـ21 في 1969، الذي وصف زواجه من ليزلي 

بأنه أفضل هدية حصل عليها.

ملونشريط

متابعة الصباح الجديد :

التظاهرات  في ساحة  شــهدت 
التحرير أحداثا ومشــاهد وطنية 
العراق  تاريــخ  ســيبقى  ملهمة 
بدايــة  ومــع  عليهــا،  شــاهداً 
التظاهرات الشــعبية في العراق، 
األول،  األول من تشــرين  بتاريــخ 
اجتمعــت املواهــب العراقية من 
أبرز حلظات  لتخليد  الفئات  شتى 

االحتجاجات العراقية. 
هنــا تصاميم ولوحــات صممها 
ورسمها مواطنون جتسد أبرز رموز 

وحلظات التظاهرات العراقية.

»سوبر توك تك«
ترى الرســامة العراقية هالة زياد، 
والتي تتخذ مــن الواليات املتحدة 
مقراً لها، أن العــراق يعيد كتابة 
تاريخه، وأن الشعب العراقي يعيد 
أمجاد وطنه، وقالت زياد إن »العراق 
اجلديد بروح الشــباب«. وفي بداية 
االحتجاجــات العراقية، وفي ظل 
املتظاهرين،  وخنــق  الطرق  إغالق 
زياد ظهــور بطل ســاحة  تبــرز 
التحرير، »السوبر توك تك«،  وهي 
مركبــة التوك تــوك التي كانت 
مبنزلة  ســيارة إســعاف لنجدة 

املتظاهرين.

»املطعم التركي )جبل أٌحد(«
وجسدت زياد مالذ املتظاهرين في 
ساحة التحرير وهو مبنى مهجور 
يطل على ســاحة التحرير، وبعد 
تصاعد وتيــرة أحداث التظاهرات، 
قام املتظاهرون بالســيطرة عليه 
، وقــد كان يُســتغل مــن قبــل 
القناصني لرصد املتظاهرين، وكان 

املطعم  باســم  يشــتهر  املبنى 
التركي، ويُعرف حالياً باسم »جبل 

أحد«، وفقاً ملا ذكرته زياد. 

»أكتوبر العراق«
الشــهر  أحداث  أبرز  زياد  وخلصت 
األول للتظاهرات ، أي شهر تشرين 
األول، برسمة جسدت ما ظهر في 
ساحة التحرير، مثل »التوك تك«، 
املســيلة  القنابل  وأبطال تصدي 
للدموع، ومشاركة املرأة واألطفال، 
وأصحاب االحتياجات اخلاصة، ولم 

الشهداء  أرواح  زياد »جتسيد  تنس 
التحرير«،  تغادر ســاحة  لم  التي 

بحسب قولها. 
ورسم الفنان التشكيلي العراقي 
مصطفى كرمي علوان لوحة زيتية 
بعنوان »ستشرق شمسنا ولو بعد 
حني« في أثناء مدة التظاهرات في  
تشــرين الثاني، ويقول ،إن اللوحة 
تعبر عن تأييده للمظاهرات ، كما 
إلى شعوب  »رســالة  مبنزلة  تعد 
العالم لرؤية ما يحدث بهذا البلد 

املظلوم«، بحسب ما قاله. 

لوحة جتسد انتفاضة الشعب 
العراقي

نبيل  العراقي  الفنان  كما رســم 
علي لوحة بعنوان »أبطال التحرير 
واملطعــم التركــي« خــالل مدة 
التظاهــرات، وقال علي إن اللوحة 
املطالبة  الشــباب في  دور  جتسد 
احلكومة  قمع  ورفض  بحقوقهم، 
واألحــزاب الفاســدة التي نهبت 

ثروات بالده.
ويوضح علي أن اللوحة تهدف إلى 

إيصال رســالة للعالــم أن هناك 
ثــورة في العــراق ويتــم قمعها 

بشكل وحشي. 
وجسدت اللوحة دور املرأة ودعمها 
للمصابني  ومعاجلتها  اللوجستي 
وتنظيفهــا لســاحة التحرير، مما 
فئات  تكاتف جميــع  يدل علــى 
الشــعب، ووعيهم بواجبهم جتاه 

وطنهم.
كما جســدت اللوحة مشــاركة 
يضعون  وهم  براءة،  بكل  األطفال 
الــورود على قنابل الغاز املســيل 

للدموع، ودور الرجال كبار الســن 
ووطنية  حكمــة  من  ميتلكون  مبا 

عالية.
 وفــي أعلى اللوحــة داخل مبنى 
علي  التقط  التركــي«،  »املطعم 
صوراً للمتظاهرين بهيئة أســود 
بابل، وقد اســتلهم تلك الفكرة 

من بوابة عشتار. 
ويرى علــي أنه من واجب كل فنان 
عراقــي أن يصف وضــع بالده من 
أعمال فنية، موضحاً:  إنتاج  خالل 
»عندمــا كنت أعود من ســاحة 
التحرير، كنــت أعود برغبة كبيرة 
لتصوير ما يحدث داخل الســاحة 

التي يحيط بها األمن«.
في  املشــاركة  على  علي  وحرص 
ليســاند  العراقية  التظاهــرات 
املتظاهريــن كمواطــن عراقــي 
واخلدمــات،  احلقــوق  مســلوب 

بحسب ما قاله.
اللحظات  أبرز  أن  إلى  ويشير علي 
الصعبــة كانــت خــالل بدايــة 
التظاهرات، ويتذكر حلظة سقوط 
قنبلة مسيلة للدموع على نصب 
احلرية بالقرب منه، ويقول: »وقتها 
الوسائل  خطورة  مبدى  أحسست 
املســتعملة في قمــع احملتجني، 
ولكن برغم كل شــيء كان لدينا 
إصرار وثبات باملضي نحو هدفنا«. 

بني احلاضر واملاضي
العراقي  اجلداريات  رســام  ويقول 
عباس هاشــم إنه أراد أن يساعد 
بتزيني جــدران نفق  املتظاهريــن 
التحرير ليعكس الصورة اإليجابية 
ألجواء التظاهــرات العراقية، وقد 
شارك بعدة لوحات جدارية هادفة 
ومنها لوحــة جدارية بعنوان »بني 

احلاضر واملاضي«.

متابعة الصباح الجديد : 
اكد دراســة دراســة أجراها علماء 
اســكتلنديون، أن كبار السن الذين 
مختلفة  ألعاب  بانتظام  ميارســون 
كالشــطرجن والدومينــو وغيرهما، 
املتقاطعــة،  الكلمــات  ويحلــون 

يحافظون على قدرات فكرية جيدة.
 The Journals of وتفيــد مجلــة 
النفس  علماء  بــأن   ،Gerontology
من جامعة إدنبرة درســوا تفاصيل 
االختبار الذي جرى عام 1947  شارك 
به أكثر من 1000 مسن من مواليد 

 Lothian عام 1936 في إطار برنامج
Birth Cohort، الــذي يهــدف إلــى 
دراسة مسألة مدى ارتباط مستوى 
الطفولة مبســتواه في  الذكاء في 

الشيخوخة.
وقد طلب العلماء من املشــتركني 

فــي تلــك الدراســة عندمــا بلغ 
عمرهم  70 ســنة، اخلضوع الختبار 
فحص الذاكرة وغيرها من الوظائف 
الفكرية. وعندما بلغوا 79 سنة من 
العمر خضعوا لالختبارات نفسها .

كمــا طلــب الباحثون مــن جميع 

املشتركني في هذه الدراسة االجابة 
عن أســئلة بشــأن األلعــاب التي 
ميارسونها مثل الشطرجن والدومينو 
وغيرها وحــل الكلمات املتقاطعة، 

خالل فترة عمرهم 70-76 سنة.
مناذج  الباحثــون  اســتعمل  وقــد 

إحصائيــة لتحليــل العالقــة بني 
الفكريــة  والقــدرات  الهوايــات 
للمشــتركني، مع األخــذ باالعتبار 
نتائج دراســة عــام 1947 وعوامل 
التأثيــر فــي القــدرات الفكريــة 

للمشتركني.

ألعاب المسنين تحافظ على القدرات الفكرية في الشيخوخة

منها »سوبر تك تك« و«المطعم التركي« و«جبل ُأحد«

تصاميم ترصد أهم أحداث التظاهرات في العراق 

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

قد جتد نفســك في مواقف حرجة وتشــعر 
في هــذه األثناء بالضعف. فــي حني أن تأخر 
مساعيك بعض الشيء وانتهاج منط معيشة 
هادئة، سيجعلك تتجاوز ذلك التأثير السلبي 

دون فوضى. 

ابحث عن أســاليب صحيحة لتحاول تنفيذ 
خططــك بالطريقــة املثلى بالنســبة لك. 
حتــرك بســرعة إذا أردت أن حتصد ثمارا طيبة 
للجهود التي بذلتهــا. عليك نقل املعلومات 
إلى اآلخرين بالطريقة الصحيحة دون إضافة 

طاقتك تتزايد بالتأكيد لكن بشكل عشوائي 
ال. توخى احلذر اذا أردت  غير متناغم وغيــر فعَّ
أن حتــرز تقدًما على حســاب اآلخرين، فذلك 
املنافســني  العديد من  التصرف قد يخلــق 

واملعارضني، ولن يجلب لك هذا إال املتاعب. 

استســلم لهذا الدافع الداخلي واستقطع 
بعض األسابيع لتسافر عبر العالم. حماسك 
وقدرة  القوة  الداخلي سيعطيانك  ونشاطك 
التحمل الالزمني للقيام باستكشافات وفهم 

أشياء جديدة.

حاول أن تظهر اليوم بأفضل ما لديك وتلتقي 
بالشــريك، فهو في انتظارك. لديك الكثير 
من الكتب وستحاول قراءتها كّلها فتحصل 
على ردود فعل إيجابية في نهاية املطاف مع 

مرور الوقت.

انتبه إلى أســلوبك في التطــرق إلى بعض 
املواضيع اليوم. انتبه فرمبا تشعر بأنك متعب 
بعض الشــيء و لن ترغب فــي البقاء لوقت 
طويل في مكان العمل إال أنك لن تخرج قبل 

التأكد من حسن سير األعمال .

األمور ليســت جيــدة في مــكان العمل وأنت 
ال تســتطيع إجناز ســوى القليل. ال جتعل ذلك 
يخيفــك، فهــذه املراحل جتيء ثــم تذهب. في 
حياتك اخلاصة، أنت بحاجة إلى دافع جديد، فأنت 

تشعر أن العالقات مع من حولك تفقد رونقها.

ســتعم أجواء من االرتياب تســتوجب منك 
اتخاذ موقف، وســتجد حالًيــا صعوبة في 
التخلي عن طريقة تفكيرك املعتادة، بالرغم 
من العواقب الســلبية التي قد تكون نابعة 

من املاضي. 

ســيحاول أحد األشــخاص أن يسبقك إلى 
خــّط النهاية و لكنك ناجح أكثر منه. عليك 
أن تقــوم ببعض الزيارات حاليــا وأن تقبل مبا 
يقوله لك اآلخرون ألن بعض األمور ســتخدم 

مصاحلك أكثر مما تتخيل.

ال ميكنــك التــودد إلى األشــخاص الذين قد 
مينعونك من حتقيق الكثير من النجاحات. لن 
تتمكن من االهتمام بأمورك كّلها في الوقت 
نفسه. ستشتري بعض املنتجات ألنك بحاجة 

إليها مع أن وضعك املالي ليس على ما يرام.

ال ميكنــك أن تبتعــد عــن احمليطــني بك ألن 
ذلك ســيؤدي إلى حدوث بعض املشــكالت. 
ستغضب ألنك ستســمع كالماً لن يعجبك 
أبداً عن أحد األشخاص. عليك أن تتفاوض مع 

الزمالء لتصل إلى التسويات املناسبة.

الدلو الحوتالجدي

برغم من صعوبة حتفيز ذاتك، ال تخفض رأسك 
في يأس. إذا قمت بأفضل ما عندك فســوف 
حتصل على بعض النجاحات احملدودة، إال أنه ال 
يجب أن تتوقع الكثير. عندما تستعيد هدوئك 

وتصبح أكثر ثقة، سوف تتحسن األمور.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. أول قبلة للمسلمني o يوضع التاج فوق 

رأسي
2. جزيرة في احمليط الهادي.

3. تنقرها فتسمع هدير الصوت o يحتاج
4. نسمات o ابتعدا

5. في الشعر o أغب وأشرب
6. وحــدة قياس الطاقة o من أســاليب 

اخلط العربي
7. نصــف ولــول o معناه كثيــر البركة 

واليمن
8. من انواع اخلشب o مجهز مواد ملوضوع 

معني
9. أول من روض اخليل.

10. ســكرتير ســابق لألمم املتحدة تولى 
منصبه أكثر من مرة.

1. مدينة غير عربية فيها 450 مسجدا 
o حتت أقدامها اجلنة

2. غير معقد o للتعريف
3. أنواع مشــروب محبب o اسم فلم 

حملمد سعد )مبعثرة(.
4. منســوب إلى دول العالم o االرتفاع 

والعلو
5. ما يبلغه االنسان من عمره o سوق 

كبير البناء o قمة الطرب
6. نعم باالجنبية o ركض

 o 7. حيث كانــت إدارة للحمام الزاجل
مجهز مواد للنداء معني

8. اصبح ملكا ملصر وعمره 9 سنوات
9. اخلروج إلى احلياة o لدينا

10. ثمرة حتتاج لسنة كاملة لتنضج.

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2345678910

من شوارع بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة

معلومة

بغداد- الصباح الجديد :
افادت بيانات صادرة من هيئة اإلحصاء التركية 
ومركــز التجــارة العاملي مبدينة إســطنبول 
،السبت، أن صادرات تركيا من السجاد حققت 
2.7 مليــار دوالر، في عام 2018، متفوقة بذلك 
على بلجيكا، منافســتها الوحيدة في قطاع 

تصدير السجاد، بنحو مليار دوالر.
وذكرت وكالــة »االناضول«التركيــة، إن« من 
بني البلــدان التي تصدر لها تركيا الســجاد 
الواليــات املتحــدة األميركية، والســعودية، 
وأملانيا، والعراق، واألرجنتني، وتايالند، ومنغوليا، 

وموريتانيا، ونيوزيلندا وأستراليا«.
و حققت صادرات السجاد التركي، في الفترة 
من يناير/ كانون الثاني وحتى ســبتمبر/ أيلول 
من العام اجلــاري، 1.8 مليار دوالر، ليزين املنازل 
في جميع أنحاء العالم الســيما في الواليات 

املتحدة األميركية.
وبحســب بيانات حصلت عليها األناضول من 
هيئة اإلحصاء التركية ومركز التجارة العاملي 
مبدينة إسطنبول، فإن تركيا تعد رائدة تصدير 

السجاد على مستوى العالم.
واســتنادا إلى بيانات عــام 2018 في صادرات 
الســجاد، فقد بلغت صــادرات بلجيكا، ثاني 
أكبر مصدر للســجاد في العالــم، 1.8 مليار 
دوالر، فيمــا حققت الصني، الدولة الثالثة في 

تصدير السجاد، 346.3 مليون دوالر.
أما عن قيمة صادرات تركيا من السجاد،الذي 
تصدره جلميع أنحاء العالــم، فقد بلغت في 
الربع الثالث من عام 2019، مليار و801 مليون 

دوالر.
وبلغت صادرات تركيا من السجاد إلى الواليات 

املتحــدة األميركيــة، التي تعد أكبر ســوق 
للسجاد التركي، 453 مليون دوالر.

بقيمة  الســعودية  العربية  اململكــة  تلتها 
 88.8 بقيمــة  وأملانيــا  دوالر،  مليــون   277.9
مليون دوالر، والعراق بقيمة 82.8 مليون دوالر، 

واململكة املتحدة بقيمة 81.9 مليون دوالر.

العراق ضمن الدول الخمس األوائل باستيراد السجاد التركي
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العواصم ـ وكاالت:

كشفت قرعة كأس األمم األوروبية 
التي أجريت الســبت، عن   2020
طرفي املبــاراة االفتتاحية لليورو.

ومــن املقــرر أن تنطلــق بطولة 
اليــورو يــوم 12 حزيــران 2020، 
وتركيا  إيطاليا  بــن  مبباراة جتمع 
في ملعب األوملبيكو مبدينة روما.

ويتواجد منتخبــا إيطاليا وتركيا 
في اجملموعة األولى بالبطولة إلى 

جانب ويلز وسويسرا.
دور اجملموعــات في  وسيســتمر 
البطولــة حتى يــوم 24 حزيران، 
كل  ووصيف  متصــدر  ليتأهــل 
16 بجانب  مجموعة لــدور الـــ 
املركز  احتلت  4 منتخبات  أفضل 
الثالــث فــي اجملموعــات كافة.

وميبلــي  ملعــب  وســيحتضن 
الدور  لندن،  اإلجنليزية  بالعاصمة 
نصــف النهائي وكذلــك املباراة 

النهائية للبطولة يوم 17 متوز.
وأسفرت قرعة كأس األمم األوروبية 
»يــورو 2020«،  فــي العاصمــة 
عــن  بوخارســت،  الرومانيــة 
مجموعة ناريــة تضم منتخبات 

فرنسا، وأملانيا، والبرتغال.
بطل  الفرنســي،  املنتخب  ووقع 
اليورو  بطولة  ووصيــف  العالم، 
السابقة، في اجملموعة السادسة، 
منتخب  اللقــب  حامــل  بجوار 
التي تستضيف  وأملانيا  البرتغال، 
مباريات اجملموعة باالشــتراك مع 
اجملر، كما تنتظر اجملموعة املنتخب 
الذي سيتأهل من مباريات  الرابع 

امللحق األول.
وضمت اجملموعــة األولى، كال من 
تركيا وإيطاليا وويلز وسويســرا، 
فيما تلعب بلجيكا في اجملموعة 
منتخبات  جــوار  إلــى  الثانيــة 

الدمنارك وفنلندا وروسيا.
وتتربع هولندا على رأس اجملموعة 

أوكرانيا  الثالثة، ومعها منتخبي 
الفائز  املنتخب  بجانب  والنمسا، 
من مباريــات امللحق الرابع.وجتمع 
بارزا  صدامــا  الرابعة  اجملموعــة 
آخر، بن إجنلتــرا وكرواتيا، ويلعب 
املنتخبــان إلــى جــوار منتخب 
التشــيك واملتأهل مــن مباريات 

امللحق الثالث.
تلعــب إســبانيا في  في حــن 

إلى  نســبًيا  ســهلة  مجموعة 
وبولندا  السويد  منتخبات  جانب 
واملتأهــل مــن مباريــات امللحق 
تتحــدد  أن  املقــرر  الثاني.ومــن 
عبر  املتبقية  األربعــة  املنتخبات 
امللحــق الــذي ســيخوضه 16 

منتخًبا في آذار 2020.
ويرصــد التقريــر التالــي أبــرز 
الواحد،  النادي  مواجهات أصدقاء 

اخلصوم  من  ســيصبحون  الذين 
في اليورو مــع منتخبات بالدهم: 
الويلزي آرون رامزي والتركي ميريح 
في  زمالئهما  دمييرال، سيواجهان 
فريــق يوفنتوس، حيــث يتواجد 
املنتخــب اإليطالــي بجانب ويلز 

وتركيا في اجملموعة األولى.
اإليطالــي  املنتخــب  ويضــم 
فــي صفوفه عــدد مــن العبي 

يوفنتوس مثل ليوناردو بونوتشي، 
وفيديريكو بيرنارديسكي.

يتواجد  الرابعــة  اجملموعــة  في 
وصيف مونديال روســيا املنتخب 
اإلجنليزي. املنتخب  مع  الكرواتي، 
ماتيــو  الكرواتــي  وســيواجه 
وسط  خط  العب  كوفاســيتش 
تشيلســي، زمالءه فــي صفوف 
مونت،  وماســون  توموري،  البلوز 

وتامي  أودوي،  هودســون  وكالوم 
أبراهام.

اجملموعــة اخلامســة تضم على 
رأســها املنتخب اإلسباني حامل 
اللقــب 3 مرات ســابقة، ومعه 
املنتخــب البولندي.. وســيواجه 
األملاني؛  ميونــخ  بايــرن  ثنائــي 
ألكانتــارا  تياجــو  اإلســباني 
ليفاندوفسكي  روبرت  والبولندي 

بعضهما البعض، في اليورو.
واجملموعة السادســة، تعتبر هي 
مجموعــة املوت فــي البطولة، 
حيث تضم حامل اللقب البرتغال 
والوصيف وبطل العالم فرنســا، 

واملنتخب األملاني.
رونالدو  كريســتيانو  وســيلعب 
البرتغال ضد زمــالءه في  قائــد 
يوفنتوس، الفرنسي بليز ماتويدي، 
إميري كان، خالل مباريات  واألملاني 
البطولة.. أيًضــا ضمن اجملموعة 
البرتغالي  ســيواجه  السادسة، 
األمين  الظهير  سيميدو  نليسون 
لبرشــلونة، زميله فــي صفوف 
مارك  األملاني  احلــارس  البلوجرانا 
أندريه تير شــتيجن، إذا شــارك 
لكونه  نظرًا  املاكينات  مع  األخير 

حتى اآلن احلارس الثاني للبارسا.
ســينافس احلارس األملاني مانويل 
بايرن ميونخ،  نوير حارس مرمــى 
ومواطنيــه جوشــوا كيميتش، 
ليــون جوريتســكا، وســيرجي 
جنابــري، الثالثي الفرنســي في 
صفوف البافــاري بينيامن بافارد، 
وكورنتن توليســو، وكينجسلي 

كومان.
سيصطدم ثنائي فريق مانشستر 
إلكاي  األملاني  اإلجنليزي،  ســيتي 
برناردو  والبرتغــال  جوندوجــان، 
سيلفا، ضمن منافسات اجملموعة 
السادســة.. البرتغالــي رافائيل 
دورمتوند،  بوروســيا  جوريرو العب 
سيواجه زمالءه األملان نيكو شولز 

وجوليان براندت.

أمستردام ـ وكاالت:
توج الهولندي ماتياس دي ليخت، 
»رميوند  بجائزة  يوفنتوس،  مدافع 
كوبا« التي متنحها مجلة »فرانس 
فوتبول« الفرنسية ألفضل العب 

شاب في العالم عن عام 2019.
وخلف دي ليخت، كيليان مبابي، 

مهاجــم باريس ســان جيرمان، 
باجلائزة ألول مرة بعدما  فاز  الذي 
مت اســتحداثها فــي النســخة 
املاضيــة، علًمــا بــأن النجــم 
الفرنسي الشــاب هو من سلم 

الهولندي، اجلائزة.
وتألق دي ليخت املوســم املاضي 

أياكــس أمســتردام، ووصل  مع 
معــه إلى نصــف نهائــي دوري 
أبطــال أوروبــا، كمــا وصل مع 
منتخب بالده إلى نهائي دوري األمم 
الصيف  ينتقل  أن  قبل  األوروبية، 

املاضي إلى يوفنتوس.
على  تنافســوا  العبن   10 وكان 

 10 اجلائزة  يتنافس علــى  اجلائزة 
العبن هذا العام، أبرزهم ماتياس 
يوفنتوس،  مدافــع  ليخــت،  دي 
ريال  العب  جونيور،  وفينيسيوس 
مهاجم  فيليكس،  وجواو  مدريد، 
سانشو،  وجادون  مدريد،  أتلتيكو 

جناح بوروسيا دورمتوند.

الهولندي دي ليخت يفوز بجائزة كوبا
 ألفضل العب شاب تحت 21 عاما

أصدقاء األمس خصوم الغد 

إيطاليـا وتركيـا يفتتحـان نهائيـات
 يـورو 2020 فـي 12 حزيـران المقبـل

نهائيات أمم أوروبا.. إثارة وندية

أبو ظبي ـ وكاالت:
أنهى لويــس هاميلتون بطــل العالم 6 
مرات، موســًما مظفــرًا ببطولة العالم 
لســباقات فورموال 1 للسيارات، بانتصار 
ســهل في جائزة أبو ظبي الكبرى، أمس 
األحــد، بعدمــا انطلق مــن املقدمة مع 

مرسيدس في سباقه رقم 250.
الهولندي ماكس فرســتابن سائق  وجاء 
ريد بول ثانًيا، ليضمن املركز الثالث ترتيب 
بطولة السائقن، فيما ختم شارل لوكلير 
سائق فيراري الســباق في املركز الثالث، 
لكنه يواجه خطر إلغاء نتيجته بســبب 
مخالفــة في كمية الوقود في ســيارته.

واحتل فالتيري بوتاس ســائق مرسيدس 
املركز الرابع.

العواصم ـ وكاالت:
أعلنت الدورة اخلامســة من مؤمتر »سبيا 
آســيا« عــن مشــاركة عــدد هائل من 
األطفال من مختلــف أنحاء مدينة مترو 
مانيال بالفلبن في معســكر خاص بكرة 
القدم.ويأتي هذا احلدث بتنظيم »ســبيا 
 TBP ،آســيا« بالتعاون مع شــركة أليانز
الذي  األملانية.وشــهد احلدث  والســفارة 
كان مليًئا باإلثارة مشــاركة العبن جدد 
وذوي خبرات هائلة فــي بعض التدريبات 

واملباريات الودية.
وشــارك في الفعاليات إيريك جوتشالك، 
 MMC« لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 
Sportz« وجنمي كرة القدم الفلبينية فيل 
املشاركن  لدعم  يوجنوســباند،  وجيمس 

في املعسكر.

هاميلتون يفرض سطوته 
على سباق أبوظبي

سبيا آسيا ينظم معسكر 
لألطفال في الفلبين

10:30 مساًء

11:15 مساًء
10:30 مساًء

11:05 مساًء

10:30 مساًء

مفكرة اليوم

تشيلسي ـ أستون فيال

ليفربول ـ إيفرتون 
مان يونايتد ـ توتنهام 

سان جيرمان ـ نانت 

ليستر سيتي ـ واتفورد

الدوري اإلنجليزي

الدوري الفرنسي 
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الدوحة ـ وفد االتحاد العراقي 
للصحافة الرياضية:

شــهد ملعب اجلامعة فــي الدوحة 
ملنتخبنا  تدريبية  اجراء وحــدة  امس 
الوطني بكرة القــدم بعد يوم واحد 
مــن خوضه اخــر لقــاءات اجملموعة 
االولــى امام نظيــره اليمنــي التي 
انتهت بالتعادل الســلبي شــملت 
مترينــات بدنيــة الكتســاب اللياقة 
ورفع منســوبها لــدى الالعبني جراء 
االســبوع  في غضون  احلمل  شــدة 
ارهقت  متعددة  لقاءات  عبر  املنصرم 
التشكيلة واستنزفت اجلهد وهذا ما 

اوضحته املباراة االخيرة.
ووضع املالك الفني ملنتخبنا وطاقمه 
الطبــي منهاجــا يضمــن تأهيــل 
الالعبــني في كل اجلوانــب والوصول 
الى درجة متقدمة من االستشــفاء 
في احلاالت التي تتطلب عالجا سريعا 
ومعاجلتها  االصابــات  وتشــخيص 
ورســم اخلطــة املناســبة لتخطي 
عقبة الدور نصــف النهائي واجتياز 
احلاجز البحريني صاحب املركز الثاني 
الى  باالســتناد  الثانية  اجملموعة  في 
منهاج يراعــي اخلطوة املقبلة االكثر 
صعوبــة واالوراق املتاحة القادرة على 

حتقيق الفوز.
اليوم  ســتتواصل  املنتخب  تدريبات 
وغدا على وفق ما رسم لها من تنفيذ 
للواجبــات في املســتطيل االخضر 
والســبل الكفيلة برفــع املعنويات 
واجلهد الالزم في املنافســة ومعاجلة 
االخطاء احلاصلــة في املباراة االخيرة 
مبوجبها  بطاقة حمراء طرد  وكلفتنا 
الالعــب مصطفــى محمــد وانذر 

ضرغام اســماعيل مــن قبل احلكم 
العلي وســبق  احمد خالد  الكويتي 
المجد عطوان ان تلقى بطاقتني في 
مباراتــي قطر واالمــارات حرمته من 

التواجد مع منتخبنا في لقاء واحد.
ويخــوض منتخبنــا الوطني يوم غد 
لقــاء نصــف النهائي امــام نظيره 
التأهل  البحريني حســب معطيات 
التــي اوصلت اســود الرافدين لهذه 
املرحلة متربعا على مجموعته االولى 
برصيد سبعة نقاط جمعها من الفوز 
على العنابي فــي االفتتاح واالمارات 
والتعــادل مع اليمن مســجال اربعة 
اهــداف ودخلت مرماه كــرة قطرية 
واحــدة وبلغ الفريــق البحريني هذا 
الدور بعد ان حل ثانيا في مجموعته 
برصيد 4 نقاط من تعادل امام عمان 
وخســارة مع االخضر السعودي وفوز 
على االزرق الكويتــي بفارق االهداف 

عن منتخب السلطنة.
ويقابل منتخب قطر صاحب البطاقة 
الثانية عــن اجملموعة االولى برصيد 6 
نقــاط ظفرها من اليمــن واالمارات 
 11 وخســارة امام فريقنا مســجال 
هدفا فــي دوري اجملموعات هو االعلى 
في خليجي  املشاركة  املنتخبات  بني 
24 وهزت شــباكه 4 كــرات نصفها 
عراقية والنصف االخــر اماراتية في 
اخر لقاءات اجملموعة نظيره السعودي 
بنقاطه الســت من فوزيــن مثيرين 
علــى البحرين وعمان وخســارة مع 
اهداف  ستة  العبوه  وسجل  الكويت 

ودخلت مرماه 5 كرات.
وكانــت منتخبات االمــارات واليمن 
وعمان والكويت قد غادرت املنافسات 
من دورهــا االول واقلهــا رصيدا من 
وحصد  اليمنــي  الفريــق  النقــاط 
نقطــة واحدة فــي لقــاء منتخبنا 

دعتــه لالحتفــال فــي ارض امللعب 
ومزقت شــباكه 9 اهداف هي االعلى 
في  املشــاركة  املنتخبات  مرمى  في 

النسخة احلالية. 
بهدفيــه في مرمى قطــر وثالثة في 
شــباك اليمــن بلغت اهــداف علي 
مبخوت االماراتي الذي غادر البطولة  
5 منحتــه الصدارة تــاركا امر ذلك 
الى بقية اللقــاءات لالعبني االخرين 
ممن يطاردونه في نيــل لقب الهداف 
بينهــم القطري عبد الكرمي حســن 
واحدة  مبــاراة  الثــالث في  باهدافه 

واكرم عفيف.

من جانب اخر، اعلن رئيس جلنة احلكام 
فــي خليجــي 24 عن ابعــاد نصف 
احلكام بعد انتهاء الدور االول بسبب 
نظام البطولة الــذي يتطلب اختيار 
الطواقــم التحكيمية من الذين لم 
يتأهلوا الى دور النصف نهائي، بسبب 
موضحا  وحساسيتها،  املباريات  قوة 
ان عمليــة االبعــاد ادارية وليســت 
من باب ارتكاب احلــكام االخطاء في 

املباريات.
وقال احمد : ان الســبب في االبعاد، 
الى  احلكام  منتخبات  بصعود  يتمثل 
املربع الذهبي، مبــا يجعل من عملية 

اســتمرارهم صعبة ،تدخل البطولة 
واالعتراضات،  التشــكيك  دوامة  في 
وهــذا لن يرضــي اللجنــة املنظمة 
الســاعية الــى ان تكــون خليجي 
24 االفضــل علــى مــدار البطوالت 

السابقة.
وعــن اســتخدام تقنية الفــار في 
املباريات ومدى جناحها اجاب: ان تقنية 
الفار جنحــت بدرجة كبيــرة حفزت 
االحتــاد اخلليجي على اســتخدامها 
في البطــوالت املقبلة، وان تكون من 
املعاييــر التــي البد مــن توفرها في 
عملية احلصول على شرف التنظيم، 

وبعيــدا عن الفــار  اجــد ان احلكام 
قدموا مســتويات جيدة ،حصلوا من 
ورائها على تقييم عال من املشرفني، 
ولم تكن هناك اخطاء مؤثرة، وتدخل 
التقنية  في املباريات كانت في حاالت 

محدودة.
وكشــف احمــد الــى ان اللجنــة 
املنظمة قررت الغاء البطاقات امللونة 
التي حتصل عليها الالعبون في الدور 
االول، وعليه سيتواجدون في مباريات 
نصف النهائي لتكون درسا لهم في 
االبتعاد عــن احلصول على البطاقات 
، وهي فرصة لتظهــر املباريات قوية 
من  املتأهلة  املنتخبات  يخدم  والقرار 

دون استثناء.
ورد احمد علــى منح احلكام االجانب 
املباريــات القوية وابعاد العرب اوضح 
: القضية ال تتعلق بجنسية احلكام، 
وامنا بــاألداء  اثناء املبــاراة، واللجنة 
وامنا تبحث  التأويالت  الى  التســتمع 
عن  التفوق وقيــادة املباريات بصورة 
،مميزة فالتحكيم من اهم اركان جناح 

خليجي 24.
وكــرم االحتــاد اخلليجي جنــم الكرة 
العراقية حسني سعيد ضمن كوكبة 
من الشــخصيات والالعبــني الذين 
بصمة  وتركوا  جليلة  خدمات  قدموا 
مؤثرة فــي بطوالت اخلليــج، وجرت 
االحتفالية امس في فندق برج احلياة 
بحضور رؤســاء االحتــادات الوطنية 
24 ،شــمل  املشــاركة في خليجي 
التكــرمي احمد بن احمــد البوعينني 
وحسني  البحريني  االحتاد  رئيس  نائب 
ســعيد وجنم الكرة العمانية محمد 
ربيــع والقطــري محمــود الصوفي 
ومبدع الكرة الكويتية بشار عبداهلل، 
اختيار الشخصيات املكرمة جاء عن 

طريق احتاداتهم الوطنية.

منتخبنا الوطني تدرب امس واليوم تأهبا للقاء البحرين.. غدا
الطب الرياضي يقيم حصد النقاط االعلى في خليجي 24

اليوم ندوة تثقيفية 

رديف الشرطة يالقي 
الشباب في تنشيطية حيفا

إعالم الشباب والرياضة:
تقيم دائرة الطب الرياضــي والعالج الطبيعي 
في وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة 
أخوية احملبــة ) كاريتاس العــراق ( ودائرة الطب 
العدلي في الســاعة العاشرة من صباح اليوم 
االربعــاء الرابع من شــهر كانــون االول اجلاري، 
ندوة تثقيفية إرشــادية عن مرض التوحد عند 
األطفال وكيفية عالجه على قاعة األنشــطة 
في دائرة التربيــة البدنيــة والرياضة، يقدمها 
محاضــرون اختصاص مع توزيع وشــرح الدليل 
اإلرشــادي ملرض التوحد. تليها محاضرة لدائرة 
الطب العدلــي عن ملف العنــف اجلنائي ضد 

األطفال ودور االهل في وقاية األطفال.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تقام مباراة رديف نادي الشرطة والشباب اليوم 
االربعاء في البطولة التنشيطية ألندية الدرجة 
االولى بكــرة القدم التي ينظمهــا نادي حيفا 
الرياضــي، وحصل نادي الســياحة على انتظار، 
فيما جترى يوم غــٍد اخلميس مبــاراة املصلحة 
وبســماية حلســاب اجملموعة الثالثة، وتعقبها 
في اليوم التالي مباراة بالدي ورديف نادي اجلوية، 

وحصل نادي شهربان على انتظار.
وتقام جميــع املباربــات في الســاعة الثانية 
والنصف ظهراً. يشار إلى ان 15 فريقا يشاركون 
في البطولة مت توزيعها بني 3 مجموعات، ضمت 
األولى فريق النــادي املضيف والعدالة والصحة 
واحلشد واملهندســني، فيما تكونت الثانية من 
أندية آليات الشرطة واألثير ورديف نادي الشرطة 
الثالثة  اما اجملموعــة  والشــباب والســياحة، 
فتألفت مــن أندية »املصلحة وبالدي وبســاية 

وشهربان ورديف نادي اجلوية«.

جانب من مباراة املنتخب الوطني واليمن 

الدوحة ـ وكاالت:
تفقــد وفد وزارة الشــباب والرياضة 
املوجود في دولة قطــر لعرض امللف 
الفنــي اخلاص باســتضافة خليجي 
٢٥ علــى مالعــب مدينــة البصرة 
الرياضية برئاســة عصام ثامر طاهر، 
الدولي  لالعــب  الصحيــة  احلالــة 
الســابق حســن فرحان الــذي يرقد 
فــي إحدى مستشــفيات العاصمة 
لوعكة  تعرضه  إثر  الدوحة  القطرية 
صحيــة مفاجئة اســتدعت دخوله 
الفحوصات  وعقــب  املستشــفى، 
الطبية تبني حاجته الى إجراء تداخل 
جراحي عاجل خالل اليومني القادمني.
وقال الســيد وكيل الوزارة لشــؤون 
الرياضة عصام ثامر ان وزير الشــباب 

والرياضة الدكتــور أحمد رياض وجه 
مبتابعة احلالة الصحية لالعب الدولي 
السابق حسن فرحان وتقدمي ما يلزم، 

مؤكدا ان الوزارة ســتقف الى جانبه 
حتى عودته ســاملا معافى الى ارض 

الوطن وستتحمل نفقات عالجه.

بغداد ـ الصباح الجديد:
نادي اجلنســية لكرة  يتطلع فريق 
القــدم، إلــى بلــوغ دوري األضواء 
للموسم اجلديد، اذ سيلعب الفريق 
في الــدوري التاهيلي األخير املؤدي 
للموسم  املمتاز  أندية  إلى مصاف 

املقبل 2021/2020.
الفريق يقوده املدرب، حيدر جمعة، 
يســاعده صادق جبر، وعماد بختر 
البدنيــة وعقيل  للياقــة  مدربــا 
املرمى،  حلــراس  مدربــا  ســلمان 

ومشرف الفريق عامر باكيت.
يقــول املــدرب حيــدر جمعة: في 
املدة املقبلة ســيبدأ اعداد الفريق 
باشــراف مباشــر من إدارة النادي 
التي تقف مساندة لفريقنا الكروي 
الذي كان قريبــا من خطف أحدى 
اللعب فــي دوري االضواء  بطاقات 

للموسم احلالي.
األولي  االعداد  مبراحل  البدء  سيتم 
ثــم االرتفــاع تدريجيــا، لنصــل 
إلــى اجــراء املباريــات التجريبية 
والدخول في معســكرات تدريبية 
مبــا يتناســب مع حجــم املهمة 

املقبلة، فطموحنا كبير في حتقيق 
النتائج اإليجابية في املباريات التي 
أندية  امام  فريقنا  ســيلعب فيها 
متلك مؤهالت فنية عالية في الدور 
التأهيلي احلاســم املؤدي إلى دوري 

الكبار.
االحتفاظ  فــي  جنحنــا  واضــاف: 
بالعبينــا الذين دافعــوا عن ألوانه 
في املوسم السابق، لذلك سندخل 
التأهيلي  الــدور  مباريات  في  بقوة 
االفضل  أجل تســجيل  األخير من 

وصوالً إلى دوري األضواء بكرة القدم.
وتابع قوله: مباريات الدوري التأهيلي 
الالعبني، سيما  من  تركيزا  تتطلب 
اذا كانــوا من العناصر الشــبابية، 
لكــن فريقنا يضــم مجموعة من 
لذلك  اخلبرة،  متلــك  التي  الطاقات 
التوليفة  املزج فــي  نعتمد علــى 
بني  املباريات  بهــا  ســنلعب  التي 
اخلبرة والشــباب من أجل ان يكون 
لفريق اجلنســية حضوراً فعاالً في 

املنافسات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تواصال لنهجها في دعم منتخباتنا 
املشــاركات  في  وانديتنا  الوطنية 
اخلارجية وتثمني اجنازاتهم ، نظمت 
والرياضة، مســاء  وزارة الشــباب 
أول أمس، اســتقباال رسميا لوفد 
منتخبنا الوطني الشــبابي بكرة 
القــدم بعد تصدرهــم تصفيات 
اجملموعة االولــى املؤهلة لنهائيات 
اسيا التي اســتضافتها سلطنة 

عمان.
وكان علــى راس املســتقبلني في 
مطــار بغــداد الدولي ممثــل وزير 
الشباب والرياضة مستشار الوزارة 
حسن  الدكتور  الرياضة  لشــؤون 
علــي كرمي الذي اثنــى على جهود 
منتخبنــا الوطنــي وظهورهــم 
املشرف في هذه التصفيات املهمة 
العالــي  بانضباطهــم  مشــيدا 

وتقدميهم صورة مشرفة عن واقع 
ومالكهم  هم  العراق  في  الرياضة 

التدريبي وادارتهم.
وتصــدر منتخبنــا ترتيــب فــرق 

اجملموعــة االســيوية برصيد ثمان 
اســيا  نهائيــات  ليبلــغ  نقــاط 
التــي ســتقام العــام املقبل في 

اوزبكستان.

»الشباب والرياضة« تتفقد 
صحة حسن فرحان في قطر

فريق نادي الجنسية يتطلع
 إلى اللعب تحت األضواء

الحسناوي يثمن إنجاز الشباب قاريًا

الشباب والرياضة تتفقد حسن فرحان

نادي اجلنسية

احلسناوي مع وفد املنتخب الشبابي



 الصباح الجديد - وكاالت:
ســحب موقع أمازون منتجات مزينة بصور ملعســكر اعتقال 
أوشــفيتز الذي أقامه النازيون في بولندا مبا في ذلك زينة عيد 
امليالد بعد شكوى من املنظمة التي تبقي على املوقع كمتحف 
ولفت متحف أوشــفيتز االنتباه إلى املنتجات على حســابه 
مبوقع تويتر وقال إنها ”مزعجة وتفتقر لالحترام“ وطالب أمازون 
بإزالتهــا وقال أمازون اول امس االثنــن إنه فعل ذلك، املتحدث 
باســم املوقع قال ”على جميــع الباعة اتباع إرشــادات البيع 
لدينا وســيخضع أولئــك الذين ال يلتزمون إلجراءات تشــمل 
اإلزالة احملتملة حلســابهم“، وتقول اإلرشادات ”أمازون ال يسمح 
مبنتجــات تشــجع أو حترض أو متجــد الكراهيــة أو العنف أو 
التعصب العنصري أو اجلنســي أو الديني أو تشجع املنظمات 

التي لديها مثل هذه اآلراء“.
وتؤكد اإلرشــادات ”ســنزيل أيضا القوائم التي تنشــر صورا 
مروعة للعنف أو ضحاياه“، وفي الفترة من 1940 إلى 1945 قتل 
النازيون نحو 1.5 مليون شخص معظمهم يهود في معسكر 

أوشفيتز في بولندا التي كانت حتتلها أملانيا في ذلك احلن.

الصباح الجديد - وكاالت:
احتفظ فيلم الرســوم املتحركــة )فروزن2( بصــدارة إيرادات 
الســينما بأميركا الشمالية لألســبوع الثاني محققا 85.3 
مليون دوالر. واحتــل فيلم اجلرمية واإلثــارة والكوميديا اجلديد 
”أعداء كثيرون“ )نايفز أوت( املركز الثاني مسجال إيرادات بلغت 
27 مليــون دوالر، والفيلم بطولة دانيــال كريج وكريس إيفانز 
وآنا دي أرماس وجيمي لي كورتيس ومايكل شــانون ومن إخراج 
ريان جونســون وتراجع فيلم احلركة والسيرة الذاتية )فورد في 
فيراري( من املركز الثاني إلى املركز الثالث هذا األسبوع بإيرادات 
بلغت 13.2 مليون دوالر، والفيلم بطولة مات دميون وكريستيان 
بيل وجون بيرنثال وكاترينــا بالف ومن إخراج جيمس ماجنولد، 
وتراجــع الفيلم الدرامــي ”يوم جميل في اجلــوار“ )أبيوتيفول 
دي إن ذا نيبورهود( من املركز الثالــث إلى املركز الرابع بإيرادات 
قدرهــا 11.8 مليون دوالر والفيلم بطولــة توم هانكس وماثيو 
ريس وتخرجه ماريال هيلر، وجاء الفيلم الدرامي اجلديد ”كوين 
وســليم“)كوين أند ســليم( في املركز اخلامس بإيرادات بلغت 
11.7 مليــون دوالر والفيلم بطولة دانيــال كالويا وجودي تيرنر 
ســميث وبوكيم وودبن وكلو ســيفيني ومن إخــراج ميلينا 

ماتسوكاس.

أمازون يسحب منتجات 
مزينة بصور معسكر 

اعتقال نازي

 )فروزن2( يحتفظ بصدارة 
إيرادات سينما أميركا الشمالية

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الصباح الجديد - وكاالت:
تأهل 15 عرضا مسرحيا للمشاركة 
فــي الــدورة الثانيــة عشــرة من 
مهرجان املســرح العربي التي تقام 
في املدة من 10 إلى 16 كانون الثاني 
املقبــل بالعاصمــة األردنية عمان، 
للمســرح،  العربية  الهيئة  وقالت 
املنظمة للمهرجان، إنها تلقت 114 
طلبا للمشاركة في الدورة املقبلة 
بينما استقرت جلنة اختيار العروض 
على 15 عرضا منها ســتة عروض 
في مسار املهرجان غير التنافسي 
وتسعة في املسار التنافسي على 

جائزة الشيخ ســلطان القاسمي 
ألفضل عمل مسرحي عربي.

وشمل املسار غير التنافسي عروض 
)أيام صفراء( 

مــن 

مصر و)ثالث حكايــا( و)كيميا( من 
ســوريا و)رهن( من اجلزائر و)سماء 
أخرى( مــن املغرب و)على قيد حلم( 
التنافسي  من الكويت، وفي املسار 
أبوابها  تفتــح  )اجلنــة  تشــارك 
متأخــرة( و)بحــر ورمال( من 
من  و)الصبخــة(  األردن 
و)النمس(  الكويت 
عــة  قا ( و

االنتظار 1( من املغرب و)جي.بي.إس( 
من اجلزائر و)خرافة( و)سماء بيضاء( 

من تونس و)مجاريح( من اإلمارات.
العربية للمســرح،  الهيئة  وكانت 
التي تتخــذ من دولة اإلمارات مقرا، 
للمسرح  العربي  املهرجان  أطلقت 
فــي 2009 على أن يقــام كل عام 
في دولة عربيــة مختلفة، وأقيمت 
الــدورة الســابقة في مصــر وفاز 
بجائزة أفضل عمل مسرحي عربي 
مسرح  لفرقة  واإلســورة(  )الطوق 
الطليعــة التابــع للبيت الفني 

للمسرح.

15 عرضًا مسرحيًا بمهرجان المسرح العربي في األردن

سمير خليل
قبل عقود في بالدنا، كما في بلدان عديدة 
وكان  التفاصيل  ســهلة  احليــاة  كانت 
االنسان وســط احتياجات تساعده في 
قضاء يومه، تفاصيل تلك احلياة ارتبطت 
مبهن متنوعة ساعدت االنسان وارتبطت 

به وباجملتمعات الشرقية.
 مهن كانــت عنوانا بارزا ملــن يقوم بها 
ويحترفها ومــن هنا يجب ان تتوافر لديه 
اخلبــرة والدراية ليكون ما جتــود به يداه 
معيارا للتنافــس وبالتالي مصدرا للزهو 
والفخر، وفي بالدنا ميكننا ان نســتعرض 
عشــرات املهن التي كانــت عنوانا حلياة 
املواطنــن وارتبطــت بحياتهم حتى ان 
البعض من الناس ارتبطت ألقابهم بتلك 
املهــن واصبحت كنى لعائــالت كثيرة، 
وبعض هذه املهن كما تورد املصادر تعود 
أصولها إلى العصر العباسي وحتديداً إلى 
القرن الرابع الهجري فتوارثها الناس جيال 

بعد جيل آخر.
كانت  التي  للمهــن  اســتعراضنا  عند 
تســود الواقع املعاشــي للعراقي عامة 
والبغــدادي خاصة جند اســماء متنوعة 
لهــذه املهن كالنداف والــرواف واحلارس 
في  واملدلك  والســقا  الليلي)اجلرخجي( 
احلمامات الشــعبية واملصور الشمسي 
وحــالق االرصفــة وخيــاط الفرفــوري 
والعلوجة  ورد  )العنبــر  احللويــات  وبياع 
وبيــض اللقلق والشــعر بنــات( وجابي 
الركاب( وســاعي  نقل  احلافلة)مصلحة 
البريد والبالم والقصخون )راوية القصص 
واالحاديث( وقارئ البخت)الفوال( واحلفافة 
والنقاش  واحلائــك  والنســاج  واخلاطبة 
)نقاش الــدور واملالبــس( وصباغ املالبس 
وصانع اخلوص والكــواز، في وقت اندثرت 
بعــض املهــن واماكنها مبرور الســنن 
وابتعــاد النــاس عنها مثــل احلمامات 
الشــعبية واخلانات وعربة الربل والقفف 
)وســيلة نقل نهريــة( ودور الســينما، 
فيما تناضــل بعض املهــن وتعاني من 
اجــل االســتمرار والبقاء مثــل النجار 

واحلاجيات  االواني  والصفار)صانع  واحلداد 
النحاسية( واخلياط واملصور الفوتوغرافي 
وصبــاغ االحذية واالســكافي -مصلح 
األحذية- وكاتب العرائض )العرضحاجلي( 
، في حن ان بعض املهن ازدهرت وتطورت 
بسبب احلاجة املباشــرة وعدم قدرة املرء 
االســتغناء عنها مثــل الصائغ واحلالق 
والدفان واملكوي الــذي تطور من املكواة 
احلديديــة الثقيلة والتي كانت تســخن 
بكوة نار ثم بكهرباء بسيطة وصالونات 

التجميل التي حلت محل احلفافة .
ولم يكن يدور فــي ذهن اي من محترفي 
هذه املهن التي اندثرت واصحابها ان تتغير 
احلياة وامناطها بهذه الطريقة االنفجارية 

فمع تطور التكنولوجيا ووســائل العمل 
املتنوعة وزحف االلكترونيات على حياتنا 
وسهولة اســتعمالها وترويض تقنياتها 
تعطلت تلك املهن وتراجع اســتعمالها 
النســيان  ثنايا  الــى  زحفت  وبالتالــي 
لكنها اصبحت ضمــن التراث واملوروثات 
الشــعبية واالجتماعيــة، التكنولوجيا 
املتنوعة التي دخلــت في صناعة وانتاج 
احتياجاتنــا اختصرت الزمــن وزادت من 
ســرعة االداء مع جهد بسيط، فدخلت 
في صناعة االثاث واملواد املنزلية واملالبس 
واالجهــزة الكهربائيــة وبالتالي صارت 
ارتهن بأسعار تفوق  الذي  املوروث  تنافس 
املنتــج الــذي نحصل عليه عــن طريق 

التكنولوجيا لكن فــرق املتانة واالحكام 
كان في صالح املــوروث واصحابه الذين 
بان  ومهاراتهم  مهنتهــم  عن  يدافعون 
العقل واليد هما من ينتج االشــياء كما 
ينتجــان اآللــة وتقنياتها، هــذا اضافة 
الى انفتاح الســوق احمللي على البضائع 
املســتوردة والتــي باتت تنافــس املنتج 
رخص  بســبب  عليه  وتتغلــب  احمللــي 
االسعار وخاصة من مناشئ متتاز برخص 

بضاعتها.
ويناشــد بعض اصحاب املهــن القدمية 
ان تلتفــت الدولة لهــم وحتافظ وحتمي 
مهنهم التي تشكل باعتقادهم شواهَد 

على حياة الناس وتاريخهم وتراثهم.   

مهن اندثرت وأخرى تحاور األجيال

ديــون  ســيلن  كأن 
اجلديد  أللبومها  أرادت 
)شــجاعة(   Courage
عودٍة  إعــالن  يكون  أن 
"ديونّيــة" بعــد طول 
أحجمــت  و  غيــاب 
النجمــة الكندية عن 
إصــدار األلبومات بعد 
وفاة زوجهــا/ ُمنتجها 
ُمنذ أن بدأت شــوطها 
ورفيــق عمرهــا رينيه 
أنغيليل عام 2016 بعد 
صراع مع السرطان دام 
لهذا  عامن  من  ألكثر 
يطغــى علــى األلبوم 
طابع الرثــاء، وإن بإرادة 

ُمقبلة  جتــاوزٍ صلبــة 
إلى  إضافة  احلياة  على 
األول  هو  فاأللبوم  ذلك 
منذ  اإلنكليزية  باللغة 
ملُغنية  أعــوام  ســّتة 
القســم  كيبيك،  من 
من  اللسان  فرنســّي 

الدولة الكندية.

اللبنانية  املغنية  حتيي 
إليسا حفالً غنائياً في 
مصر يوم 13 من شهر 
في  اجلاري  األول  كانون 
مصر  جامعــة  أوبــرا 
والتكنولوجيا  للعلوم 
وقد  ساعتن  ويستمر 
املنظمة  اجلهة  حددت 
في  التذاكــر  أســعار 
األولى  فئــات؛  ثــالث 
بـــ3300 جنيه مصري 
)ما يعــادل تقريباً 200 
والفئة  أميركي(،  دوالر 
الثانية ســعرها 2300 
جنيــه مصــري، أمــا 
الثالثة فقيمتها 1800 
وهي  مصــري  جنيــه 

أسعار اعتبرها كثيرون 
مرتفعــة، ولن تكتفي 
إليسا بحفل واحد في 
أيضاً  تعاقدت  إذ  مصر 
باجلامعة  حفلها  قبل 
بيوم واحــد، أي يوم 12 
من اجلــاري، على حفل 
ثاٍن في مسرح مكتبة 

اإلسكندرية.

املمثلــة  وضعــت 
اللبنانية نادين الراسي 
متابعيها بحيرة بعدما 
خطوبة  خبــر  أعلنت 
عبر  صفحتهــا  على 
انستغرام على طريقة 
وأشارت  "الســتوري"، 
فــي الصــورة التــي 
نشــرتها إلــى أن أّول 
كانــون االول هو اليوم 
الذي بدأت فيه حياتها 

مجدداً.
هوية  نادين  وأخفــت   
في  والســيدة  الرجل 
الصــورة، األمــر الذي 
دفع بالبعض إلى وضع 

اســتفهام  عالمــات 
حول ما إذا كانت نادين 
هذه  أم  العــروس  هي 
الصــورة التقطت من 
مارك،  ابنهــا  خطوبة 
أرفقت  وأنها  خصوصا 
الصورة بهاشــتاغ "م. 

ن.".

سيلين ديون

نادين الراسي

إليسا

أخبــارهــــــــــم

النداف

أقيم ليلة اول أمس 
االثنن حفل توزيع جوائز 
األزياء البريطانية في قاعة 
ألبــرت امللكيــة التاريخية 
في لنــدن وذلك بالشــراكة 
"سواروفســكي"،  عالمة  مع 
وتُعد هذه الّسهرة من أضخم 

ليالي الســنة املتعلقة باملوضة، 
تكتــّظ  احلمــراء  فســّجادتها 
بعارضات األزياء وأيقونات املوضة 
واملصممــن العامليــن كّل يبرز 
اخلاصة،  علــى طريقته  لديه  ما 
لون  اعتمادها  الّرغم مــن  وعلى 
أخضر النعناع االستثنائي لزّيها، 
البربادوســية  النجمة  اختــارت 

للغاية  بســيطة  إطاللة  ريهانا 
الســتان  من فســتان  تأّلفــت 
القصير مع فتحة صدر ضخمة 
الشيفون  نسقت فوقه معطف 
الّضخــم فبدت وكأنهــا ترتدي 
قميص نوم فلــم تكن إطاللتها 
مناســبة حلدث ضخــم متعلق 

باألزياء.

ريهانا بروب النوم 
في حفل جوائز األزياء

الصباح الجديد - وكاالت:

الصباح الجديد - وكاالت:
 ”ال تدخلنــا فــي التجربة وجننا 
يهمس  هكــذا  الشــرير“..  من 
الصيــاد الكولومبي خوســيه 
على  يصعــد  أن  قبــل  تضرعا 
زورقه ويعبر نهر ماجدالينا  منت 
ليلقي بنفسه في التجربة وفي 
الشرير، من خالل عيون  أحضان 
خوسيه، يرسم اخملرج نيكوالس 
رينكون صــورة قامتة للحياة في 
األلفية  أوائل  بوليفار في  إقليم 
عندما كان االقتتال الداخلي بن 
وامليليشيات  املنطقة  ســكان 

الكولومبية على أشده.

تدور قصة الفيلم حول خوسيه 
الــذي يعود مــن رحلــة صيد 
ليكتشــف أن ابنيــه مفقودان 
امليليشــيات  بأيدي  قتــال  ورمبا 
تلك  التــي حتتل  الكولومبيــة 
املنطقة، من خالل رحلة خوسيه 
فــي البحث عن ابنيه، يرســم 
رينكون صورة صارخة للتناقض 
الذي  املســالم  الصيــاد  بــن 
يناجــي أرواح املوتى لتعينه في 
امليليشيات  ورجال  بحثه،  رحلة 
يفرضــون  الذيــن  القســاة 
املنطقة عن  ســيطرتهم على 
طريــق اإلذالل ، يعثر خوســيه 

جثة  علــى  ســريعا 
ابنــه األكبــر رافايل 
على  معه  ويحملها 
منت الــزورق لتصبح 
غريــب  بشــكل 
ونيسا له في رحلة 

إميانــه  تختبــر 
ت  نيــا حا و لر با

نظرته  وتغير 
الذي  للنهر 

كان  لطاملا 
ر  مصــد

رزقه.

"وادي األرواح".. االقتتال األهلي 
الكولومبي بعيون أب 

الصباح الجديد - وكاالت:
أغنية  ويكنــد  ذا  النجــم  يُهدي 
جديدة حلبيبته النجمة ســيلينا 
 ."Like Selena" بعنــوان  غوميز 
وهــي ليســت املرة األولــى التي 
يُغّني فيها حلبيبته السابقة. فقد 
 Call Out" أطلق مســبقاً أغنية
اجلمهور  يعدها  التي   "My Name
حــول ســيلينا،  فيما تــردد أنه 

ألبوًمــا كامالً حول  ألغى 
عالقتهمــا مع اإلشــارة 
إلى أنهما كانا يتواعدان 
منذ شهر كانون الثاني 
2017، وانفصــال فــي 
شــهر تشــرين االول 
نفســه،  العام  مــن 
أن جعبــة ذا  علمــاً 
أغنيتن  ويكند حتمل 
حيــث  جديدتــن 
قريباً  ســُيطلِق  أنه 
 Blinding أغنيتــه 
وبعدهــا   Lights

."Heartless"
ذا  مــن  كل  وحــاول 
ويكنــد وســيلينا أن 

سوّياً  وقتهما  يقضيا 
ولطاملا  املُستطاع،  قدر 

شوهدت ســيلينا تدعم 
وهو  حفالته  فــي  حبيبها 

فعل الشــيء نفســه لكن 
جــداول أعمالهما املُزدحمة لم 

باالســتمرار معا  تســمح لهما 
لذلك قررا االنفصال.

ذا ويكند ُيطِلق أغنية 
عن سيلينا غوميز

املتكرر  النفي  برغم 
من نقابة املهن املوســيقية 
ومن الفنان نفسه لوجود أي 
تدهور في حالته الصحية بل 
املستشفى  وبعد خروجه من 
بالفعل انتشرت شائعة بوفاة 
الفنــان محمــد فــؤاد متأثراً 
وهو  األخيرة  الصحيــة  بأزمته 
ما دعاه ليكشــف عن تطورات 
حالته الصحية في أول تصريح 
من  خروجــه  بعــد  صحفــي 
يتلقى  كان  الذي  املستشــفى 
تعرض  أنــه  وأكد  العــالج  به 

منذ أيام قليلــة إلى وعكة صحية 
شديدة عبارة عن ارتفاع في ضغط 
الدم، ووجه النجم املصري الشــكر 
جلمهوره فــي مصر والوطن العربي، 
بعد الوعكــة الصحية التي تعرض 

لها خالل اليومن املاضين.
لــه احلــب احلقيقي من   وأظهرت 
جانب اجلمهــور، وقال فؤاد: "خالص 
شــكري وحبي وتقديــري جلمهوري 
اهلل  وبفضل  قلبــي،  علــى  العزيز 
وبفضل دعواتهم حتســنت أحوالي 
الصحية بشكل كبير، وأقضي فترة 
النقاهة حالًيا فـي منزلـي ووسـط 

أسرتـي".

بعد أزمته الصحية.. شائعات
 الوفاة تطارد محمد فؤاد

الصباح الجديد - وكاالت:
 9 إن  بيــان للشــرطة  قال 
أشــخاص لقــوا حتفهم 
اقتحم  عندمــا  دهســا 
تطاردهما  بهما  مشتبه 
يركبان  وهما  الشــرطة 
حفــال  ناريــة  دراجــة 

آالف   5 يحضــره  موســيقيا 
وطارد  البرازيــل،  فــي  شــخص 
رجال الشــرطة الرجلــن عندما 
عليهــم في ضاحية  النار  أطلقا 
الفقيرة في ساو  باريســوبوليس 
باولــو، وقالت الشــرطة إن دخول 
املشــتبه بهما احلفل تسبب في 

تدافع أصيب نتيجته 7 أشــخاص 
املستشــفى،  إلى  ونقلــوا  أيضا 
واضاف البيان إن الشــرطة كانت 
تطارد الرجلن ألنهما كانا يعكران 
صفو الضاحية، ولم تكشــف إن 
القبـض  ألقـــت  الشرطة  كانت 

عليهمـا.

دراجة نارية تقتحم حفال موسيقيًا

الصباح الجديد - وكاالت:
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