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واشنطن ستتعامل
مع الذي يوصله العراقيون
الى الحكومة

األمم المتحدة تعتزم فتح مكتب لها في العراق لمعالجة ملفها

تفاقم ظاهرة االتجار بالمخدرات وتعاطيها
بلغ مديات خطيرة وخلفها مافيات كبيرة

بغداد  -وعد الشمري:
ّ
حذرت املفوضية العليا املستقلة
حلقوق اإلنسان ،أمس األربعاء ،من
تزايــد خطر اخملدرات فــي املرحلة
املقبلة ،كاشــفة عــن قرب فتح
مكتب لــأمم املتحدة فــي بغداد
متخصص بهذا امللــف ،في حني
دعت إلى إشــراكها فــي الهيئة
الوطنية ملكافحة اجلرمية.
وقــال املتحدث باســم املفوضية
علــي البياتــي في تصريــح إلى
"الصبــاح اجلديــد" ،إن "قضيــة
اخملدرات بــدأت تأخذ منحى ينبغي
الوقوف عنــده ومعاجلته من زوايا
عدة".
وأضاف البياتي " نعتقد ان املرحلة
املقبلة ستكون خطرة للغاية على
الشباب الذين تصل نسبتهم إلى
 60%من سكان العراق".
وأشــار إلــى أن "ملــف اخملدرات
واالدوية الشــبيهة بها تستهدف
الشباب بالدرجة االساس ،وحتدث
عن "معادالت دولية تؤكد أن 10%
من سكان الدول التي تكون معبرا ً
للمخدرات يصيــرون ضحايا لهذا
امللف"
وزاد البياتــي أن "جرائــم كثيــرة
ارتكبت حتــت تأثير اخملدرات ،اخرها
مــا حصــل فــي كركــوك وهي
اجلرمية البشعة استهدفت طفالً
ارتكبها مراهقون يتعاطون حبوب
الهلوسة".

ون ّوه إلى "جرمية اخرى ســبقتها
عندمــا متــت تصفيــة مرشــح
النتخابــات مجلس النــواب في
محافظــة املوصل علــى يد ابنه
املدمن".
ولم يســتبعد البياتــي "حصول
جرائم جنائية اخرى ارتكبت ال تقل
خطورة ،لكنها لم تســجل او لم
تصل إلى مفوضية حقوق االنسان
أو وسائل االعالم".
وكشــف عضــو املفوضيــة عن
"وجــود  760محكومــا باخملدرات
فقــط في البصــرة ،و  700اخرين
موقوفني على ذمة التحقيق".
وأورد البياتي ان "عــذر الدولة في
الســابق كان االنشــغال مبحاربة
االرهاب وحترير احملافظات ،أما اليوم
فنحتاج إلى تفعيل قانون اخملدرات
رقــم ( )50لســنة  2017والهيئة
الوطنية ملكافحة اخملــدرات التي
هي برئاسة وزارة الصحة وعضوية
وزارات ذات عالقــة منها الداخلية
والعدل ،فقد بات هذا األمر يشكل
ضرورة ملحة".
وتابــع أن "الهيئــة
مفعلة على
ّ
املستويني االمني والقضائي ،لكن
على املســتوى الوقائي والتأهيل
والعالج حتتــاج إلى جهــد اكبر،
وطالبنا بأن يكون لنا متثيل في هذه
الهيئة وقد بعثنا بكتب رسمية".
ودعــا البياتي إلى "وجــود مراكز
تأهيــل وايــواء للضحايــا ،الذين

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت وزارة اخلارجية األميركية
أمس األربعاء ،أن بريت ماكغورك
مبعوث رئيس الواليات املتحدة
الــى العــراق وســوريا يجري
سلسلة اجتماعات مع األحزاب
واألطراف السياسية في بغداد،
وإقليم كردستان.
وقالت املتحدثة باســم الوزارة
هيذر نويــرت في مؤمتر صحفي
عقدتــه امس ،ان "مــا يفعله
ماكغورك بشــكل عام هو انه
يجتمع مع مجموعة أحزاب في
إقليم كردستان وبغداد".
واردفت بالقول بانها "ليســت
لديهــا تفصيالت عن اجتماعه
مــع األحــزاب الكرديــة فــي
الســليمانية" ،مســتدركة
بالقــول ان "مــا اعلمــه انه
منخــرط فــي سلســلة من
االجتماعات".
وأكــدت نويــرت ان "الواليــات
املتحدة ســتعمل مع احلكومة

ضبط اخملدرات في العراق "ارشيف"
يحتاجون ملدة قد تكون بني  3إلى 6
اشهر للشفاء من ادمان اخملدرات".
ونبه إلى ان "املراكز املوجودة حاليا ً

عبارة عن ردهات في مستشفيات
عامــة والطواقــم ليســت
متخصصة ."100%

وأوضــح البياتــي أن "مفوضيــة
حقوق االنســان مهمتها الرصد
واملتابعة ونقل ما تتوصل اليه إلى

اجلهات اخملتصة واالعالم لكشــف
احلقائق".
تتمة ص3

سائرون :ال مشكالت مع إيران والبرنامج الحكومي أهم من رئيس الوزراء
بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــد أمني عام حتالف ســائرون
وحزب االســتقامة املنضوي في
التحالف ،حسن العاقولي ،عدم
وجود مشــكالت بني ســائرون
وإيران كما يشاع.
وبشأن املشــاورات بني سائرون

وبقية األحزاب األخرى لتشكيل
احلكومة املقبلة قال العاقولي،
فــي تصريــح صحفــي ،إن
التفاهمات األوليــة واللقاءات
جتري مع كل الكتل السياسية
الداخلة فــي انتخابات مجلس
النــ ّواب ،واألبــواب والتفاهمات

ارتفاع أسعار النفط يعتمد
على اإلمدادات والسياسة
تقرير

مشرعة للجميع ،هناك توقيتات
زمنية للتحرك في هذا الشأن".
وعن االئتالفات التي ستشــكل
احلكومة املقبلة ،قال ،ان االبواب
مشــرعة للجميــع ولكن من
ميتلك مشروعا ً لبناء دولة قوية
حقيقيــة ودولــة املؤسســات

ســيكون اقــرب الــى حتالــف
سائرون.
ونفــى وجــود خطــوط حمــر
على مشــاركة بعض االحزاب
والتيــارات في احلكومة اجلديدة،
بالقــول "ال توجــد مثــل هذه
اخلطوط أمام الكتل السياسية
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انتشال نحو  1200جثة من "قديمة"
الموصل أغلبها لعناصر داعش

ً
جديدا سيحتلون أكثر من
نائبا
238
ً
ّ
النواب في الدورة المقبلة
ثلثي مقاعد مجلس

بغداد  -أسامة نجاح:
أظهــرت النتائــج النهائيــة
لالنتخابــات التــي أعلنتهــا
املفوضيــة العليا املســتقلة
لالنتخابــات ،أن نســبة الن ّواب
الذين أعيد انتخابهم لم تتجاوز
الـــ 28%أي ما يعــادل  91نائبا
يقابلهــم أكثــر مــن  72%من
اجلــدد الذين بلــغ عددهم 238
نائبا ســيحتلون أكثر من ثلثي
مقاعد مجلس الن ّواب في الدورة

املقبلة.
وقال عضــو مجلس املفوضية
العليــا املســتقلة لالنتخابات
حازم الردينــي في حديث خاص
لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ أن"
قائمــة املكونــات الكوتا جاءت
في الصــدارة والتــي خلت من
أي نائب ســابق بنســبة تغيير
 100%وهي النســبة ذاتها التي
ســجلتها محافظة ميســان
والتي تبلغ حصتها  10مقاعد ،

مشيرا الى أن" محافظة بغداد
ســجلت عكس ذلك من خالل
إعــادة انتخاب  23نائبا من أصل
 71وهي عــدد املقاعد اخملصصة
للمحافظــة  ،وفــي البصرة مت
إعادة انتخاب  8نواب ســابقني
مــن أصل  25نائبــا وهي حصة
احملافظة .
وأضاف " حصة محافظة نينوى
 34مقعدا وبلغ عدد النواب اجلدد
 27نائبا واعيــد انتخاب  6نواب

لكن فقط اذا كانت هناك كتل
ال تنتهج بنــاء الدولة لن يكون
لها مشاركة".
وعن توقعاته لشخصية رئيس
الوزراء املقبــل ،اكد انه ال يوجد
اعتراض على شخصية معينة
وال يوجد توجه جتاه شــخصية

معينة ،قائــا" ،نحــن طالبنا
خالل التفاهمات ان يكون هناك
برنامج حكومــي معلن ومحدد
وقابــل للتنفيذ بغــض النظر
عن الشــخصية التي سترأس
الوزراء".
تتمة ص3

من محافظة ذي قار والتي متتلك
 19مقعدا  ،وكذلك  6نواب أعيد
انتخابهم فــي محافظة االنبار
مــن أصــل  15مقعــدا  ،فيما
اعيد انتخاب  5نــواب لكل من
محافظة كركــوك والديوانية
و 4نــواب فــي كل مــن اربيل
والســليمانية والنجف ،وإعادة
انتخاب  3نــواب في محافظتي
املثنى وواسط .
تتمة ص3
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت شــركة "روس نفط"
الروسية ،أمس األربعاء ،افتتاح
حقل نفطي جديــد في العراق
سيســهم في زيادة إنتاج اخلام
مبا يعزز إيرادات الدولة العراقية.
وقالــت الشــركة فــي بيــان
صحفي ،نقله موقع "روســيا
اليوم" االخباري واطلعت عليه
"الصبــاح اجلديد" ،ان شــركة

الصباح الجديد  -وكاالت:

الرئيس الكوري الشمالي داخل أحد مواقع تصنيع األسلحة النووية
االحوال اجلوية.
وقالت بيونغ يانــغ ان هذه اخلطوة
هي مبادرة حســن نية قبل القمة

التاريخية بني ترامــب وكيم التي
يفترض ان تعقد فــي  12حزيران/
يونيو في سنغافورة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت األمانــة العامة جمللس
الوزراء أمس االربعاء ،أن الفريق
الوطني ســيعقد نهايــة آيار
اجلاري اجتماعا ً موسعا ً لسفراء
الدول املانحة ومنظمات اجملتمع
املدني الدوليــة ،لبيان طبيعة
التعهــدات وقنــوات التمويل
ومجاالت توظيفها.
وذكــر بيــان لألمانــة تلقــت
"الصباح اجلديد" نسخة منه،
أن ”الفريق الوطني اســتعرض
متابعــة نتائج مؤمتــر الكويت
الدولــي آخــر املســتجدات
املتعلقة بالقروض واملنح التي
أعلنتهــا الدول خــال انعقاد
مؤمتــر الكويــت الدولي إلعادة
اعمار العراق في شباط املاضي”.

وقــال مهــدي العــاق خالل
ترؤســه اجتمــاع الفريق الذي
حضره مستشارا رئيس الوزراء
للشــؤون االقتصادية واملالية:
إن ” مجمــل االلتزامات الدولية
التي تســلمها العراق بشكل
رسمي عن طريق وزارة اخلارجية
بلغــت ( )18تعهــداً ،فيما ان
االلتزامــات املعلنــة في املؤمتر
كانت (.”)47
وأضــاف البيــان أن “اجملتمعني
أكــدو علــى أهميــة إيجــاد
مرجعية موحدة تضم مشاريع
إعادة االعمار واالستقرار كافة،
وتنسيق اجلهود بني اجلهات ذات
العالقة لزيادة كفــاءة العمل،
مبا يســهم بتنفيذها بحسب
االولوية”.

"روس نفط" تفتتح حقال نفطيا جديدا في العراق
ّ
عدته عالمة فارقة في التنقيب
" باشــنفط انترناشــيونال"،
التابعة جملموعــة "روس نفط"،
افتتحــت حقــل "ســلمان"
النفطي ،وذلك بناء على نتائج
حفر البئر االستكشــافي األول
في بلوك  12في العراق.
وبينت "مت اكتشاف النفط اخلام
بعد حفر بئر يصل عمقها إلى
 4277مترا ،ما يعد مؤشرا على
اكتشاف احتياطيات من اخلام.

كوريا الشمالية تستعد لتفكيك موقع التجارب النووية

لكن حلت الشكوك مكان االرتياح
الذي ســاد في االسابيع التي تلت
االعــان عــن اللقاء .فاالســبوع

الفريق الوطني يجتمع
بسفراء الدول المانحة
نهاية الشهر الجاري

بالتزامن مع توقيع عقد تطوير حقل شرقي بغداد

aتقريـر

توجــه الصحافيــون األجانب الى
موقع التجــارب النوويــة الكوري
الشــمالي صباح أمــس األربعاء
لتغطية وقائع تفكيكه ،في مبادرة
قمة تاريخية شكك
حسن نية قبل ّ
الرئيس األميركي دونالد ترامب في
احتمال عقدها مع الزعيم الكوري
الشمالي كيم جونغ اون.
وأعلنت بيونغ يانغ الشــهر املاضي
انها ســتدمر موقع بونغي-ري في
شــمال شــرق البالد عبر تفجير
االنفاق املؤدية اليه .ورحبت سيول
وواشنطن بذلك.
واجرت بيونغ يانغ في موقع بونغي-
ري ســت جتارب نووية ،كان آخرها
وأقواها في ايلول/سبتمبر لقنبلة
هيدروجينية على ما يبدو.
ويفتــرض ان تكــون عملية تدمير
املوقع بني االربعاء واجلمعة حسب

والشــخص الــذي يختــاره
الشعب العراقي ،وما يقرره في
هذا اجملال".
وبشأن لقاء قائد فيلق القدس
اإليراني قاسم ســليماني مع
عدد من األحــزاب وزعيم التيار
الصدري مقتــدى الصدر قالت
نويرت "ليســت لدي معلومات
عن هذا االمر".
وكان القيادي في كتلة األحرار
التابعة للتيــار الصدري ،ضياء
األسدي ،قد أكد أمس االربعاء،
إن الواليات املتحدة تواصلت مع
أعضــاء في حتالف "ســائرون"
بزعامــة مقتدى الصــدر ،بعد
تقدمه في االنتخابات البرملانية.
ونقلــت مصــادر صحفية عن
األسدي ،قوله "ال توجد محادثات
مباشــرة مع األميركيني لكن
جرى اســتخدام وسطاء لفتح
قنــوات مع أعضــاء من حتالف
"ســائرون" الذي يقــوده زعيم
التيار الصدري ،مقتدى الصدر".

املاضــي ،هددت كوريا الشــمالية
بعدم املشــاركة في القمة والغت
محادثــات مــع اجلنــوب ،متهمة

واشــنطن بانها تريد إجبارها على
التخلي عن ترسانتها العسكرية
من جانب واحد.
وحتدث ترامب امــس األول الثالثاء
عن امكانيــة الغاء القمــة قائالً
في مكتبــه في البيت االبيض الى
جانب الرئيس الكوري اجلنوبي مون
جاي-ان ،انه "من املمكن اال ينجح
االمــر لعقدهــا فــي  12حزيران/
يونيو".
واضاف "اذا لــم يعقد اللقاء ،فقد
يجري في وقت الحق" ،مشيرا الى
"بعض الظــروف" بدون ان يضيف
اي ايضاحات.
بعــد ذلك ،صــرح وزيــر اخلارجية
االميركــي مايــك بومبيــو
للصحافيني "نريد ان نتأكد من اننا
على املوجة نفسها بشأن مضمون
ما ستتم مناقشته .ما زلنا نعمل
على أن املوعد هــو في  12حزيران/
يونيو".
تتمة ص3

ويقع البلوك الـــ 12في جنوب
غرب العراق بجزء غير مدروس".
ولــم تكشــف "روس نفــط"،
التي تعد كبرى شركات النفط
الروســية ،في بيانها عن حجم
االحتياطيــات املتوقعة للحقل
اجلديد ،لكنها اكتفت بالقول إن
الكشــف يعد عالمة فارقة في
تطور مشاريع التنقيب واإلنتاج
الدولية للشركة.

وعلى صعيد آخر اكد وزير النفط
امس خالل حفــل توقيع العقد
النهائي لتطوير حقل شــرقي
بغداد (اجلزء اجلنوبي) مع شركة
جنهــوا الصينيــة ،اســتمرار
الوزارة بتحقيــق االجنازات التي
تصــب فــي مصلحــة تطوير
قطاعــي النفط والغــاز وزيادة
معدالت االنتاج .
تتمة ص3

معالجة التلوث في مياه
دجلة تستوجب إجراءات
حكومية عاجلة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد األمني العام جمللــس الوزراء،
مهدي العــاق ،أمــس األربعاء،
أهميــة تقليــل نســب التلوث
احلاصلــة فــي املصــادر املائية
والســيطرة عليهــا نتيجــة
لتصريف املياه الثقيلة وطرحها
بنحو مباشر في نهر دجلة.
وذكــرت األمانــة العامة جمللس
الوزراء في بيــان تلقت "الصباح
اجلديد" نســخة منه ،ان "األمني
العــام جمللــس الــوزراء ،مهدي
العالق ،تــرأس اجتماع خلية إدارة
األزمات املدنيــة الذي عقد مببنى
األمانــة العامة بحضــور أمينة
بغداد ،ذكــرى علوش ووكيل وزارة
الصحة والبيئة ،جاسم الفالحي
واجلهــات ذات العالقة من وزارات
(الكهربــاء ،الصناعــة واملعادن،
املوارد املائية) ،باإلضافة الى امانة

بغداد ،ملناقشة مسببات التلوث
في نهر دجلــة وإمكانية ازالتها،
السيما في العاصمة بغداد".
واضاف ان "االجتماع خرج بجملة
توصيات ســتعرض على مجلس
الــوزراء ،اهمها اتخــاذ إجراءات
عاجلة ملعاجلــة التلوث من خالل
اســتخدام الطــرق احلديثة في
معاجلــة مياه الصــرف الصحي
وانشــاء منظومــات معاجلــة
متطورة تسهم في اإلفادة منها
ضمن االستخدام األمثل للمياه
حفاظــا ً على البيئــة والصحة
العامة للمواطنني".
وتابعــت "فضــاً عــن احلفاظ
على االحيــاء املائية أبرزها الثروة
السمكية وتفعيل الرقابة على
مصادر التلوث لتجنب التداعيات
الصحية التي تنجــم عن تزايد
مؤشرات التلوث".
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شؤون عراقية

نظمت ندوة علمية عن نظم المعلومات الجغرافية

العمل تشارك في ورشة لتوثيق
العنف ضد المرأة إعالميًا

حديث األغلبية
تستمر املشــاورات واللقاءات بني األحزاب
والكتل السياســية التي ترشحت عنها
االنتخابات التشــريعية ويســتمر معها
احلديث عــن تشــكيل التحالفات وصوال
الى تشــكيل الكتلة األكبر التي لها احلق
في تشــكيل احلكومة وفــي خضم هذه
االحاديث املألوفة فــي العراق يردد كثيرون
عناوين ومفاهيم يطالب دعاتها باألغلبية
الوطنيــة او احلكومة االبويــة او احلكومة
الشمولية التي تنســجم مع التوافقات
الوطنيــة مبعناها العام ومــع احملاصصة
مبعناها اخلاص من دون ان يستفيد أصحاب
هذه الدعوات من جتارب احلكومات السابقة
وما الت اليه هذه االشــكال والنماذج وما
انتجته من تقاطعات وشــلل فــي األداء
البرملاني واحلكومي وينســى كثيرون صور
الدميقراطية األخرى التي من مظاهرها بناء
كتلة معارضة قوية او بناء حتالف سياسي
عريض يطلق عليه اغلبية سياسية تتمتع
فيها الكتلة او احلزب باالستقاللية واحلرية
التي تنعكس على رئيس الوزراء املقبل من
دون املساس بحقوق الفئات األخرى املتمثلة
في الســلطة التشــريعية ولرمبا حاز هذا
االمنــوذج جناحات كثيرة فــي دول متقدمة
مثل الواليات املتحدة االميركية وبريطانيا
وفرنســا ودول أوروبية وآسيوية أخرى ولم
يتحدث هناك عــن تهميش او اضطهاد او
اقصــاء الحد فالدميقراطيــة االخرى التي
من مظاهرها بنــاء كتلة معارضة قوية او
بناء حتالف سياســي عريض يطلق عليه
اغلبيــة سياســية تتمتع فيهــا الكتلة
او احلــزب باالســتقاللية واحلريــة التــي
تنعكس علــى رئيس الوزراء املقبل من دون
املســاس بحقوق الفئات االخرى املتمثلة
في الســلطة التشــريعية ولرمبا حاز هذا
األمنــوذج جناحات كبيرة فــي دول متقدمة
مثل الواليات املتحدة االميركية وبريطانيا
وفرنســا ودول اوروبية واسيوية اخرى ولم
يحدث هناك تهميش او اضطهاد او اقصاء
ملكونات اخرى تتشــارك بالعيش في هذا
البلدان ..لقد اثبتت جتــارب اكثر من ثالث
دورات انتخابية ان احلرص الشديد وااللتزام
التــام بتمثيــل جميع املكونــات وجميع
االحزاب وجميع الوان الطيف السياســي
العراقي في احلكومات املشــكلة بان هذا
االجتاه يعوق كثيرا اداء رئيس الوزراء ويبطئ
مــن داخل قبة البرملان وداخل مؤسســات
السلطة التنفيذية ولرمبا حتولت هذا الرؤية
وهذا االجتاه الى سلوك وعرف سياسي يريد
له البعض ان يترسخ ويصبح نظاما قائما
مقدسا الميكن تغييره او املساس به ..وميكن
ان تكون هــذه االنتخابات ونتائجها فرصة
للتغيير وجتريب الــوان جديدة من مظاهر
ومدارس الدميقراطية من خالل فسح اجملال
او الفرصة لتشــكيل اغلبية سياســية
تتمتع بحقوق تشــكيل احلكومة وتعيني
رئيس وزراء ومراقبة ادائها واداء رئيس الوزراء
وتذهب الكيانــات االخرى الــى املعارضة
ملراقبة االداء في الشــهور املقبلة ومن ثم
احلكم على هذا االداء وتقرير استمرارها او
استبدالها مبمارسة دميقراطية جديدة حتت
قبة البرملان وهو برأينا اســتحقاق مقبول
ميكن ان ينال رضا الرأي العام العراقي وكل
من يؤمن بشفافية العمل بالدميقراطية.

متابعة الصباح الجديد:

شــاركت دائــرة حمايــة املرأة
فــي وزارة العمــل والشــؤون
االجتماعية في ندوة عن (العنف
االســري ..االســباب واملعاجلات)
اقامها مركز النهرين للدراسات
االســتراتيجية وحاضــر فيها
كل مــن الدكتورة نهى الدرويش
والدكتورة عامرة البلداوي وممثلة
عن الشرطة اجملتمعية في وزارة
الداخلية املالزم الرا فاضل.
وجرت خــال الندوة مناقشــة
مشروع قانون احلماية من العنف
األسري ،واتفاقية حقوق الطفل
ودور الشــرطة اجملتمعية كونه
تكميليا لعمــل مديرية حماية
االســرة ،فضال عن عملهم في
متابعة ورصد احلــاالت املعنفة
اسريا وما تتعرض له الفتيات من
اعتداءات او ابتــزازات الكترونية،
وكذلك حاالت العنف املدرسي.
كما اكدت النــدوة على ان اهم
االسباب التي ادت الى تزايد حاالت
العنف االسري هو ضعف تشريع
وتنفيذ القوانني وفقدان مديرية
حماية االسرة والطفل في وزارة
الداخليــة لغطائهــا القانوني،
وعدم وجــود فرصة لتأســيس
محكمــة مختصــة بالتحقق
فــي قضايــا العنف االســري،
فضال عن ضعف فرص تأســيس
مراكز تأهيل وايواء واعادة ادماج
االشخاص الذين تعرضوا للعنف
االســري ،وعدم معرفــة آليات
االبالغ والشــكوى لألشــخاص
املعنفني او من ميثلهم للحد منه
ومن ثم مالحقة املعتدين.
وتضمنت الندوة ايضا نقاشــات
عــن اهمية تفعيل دور املرشــد
التربــوي في املؤسســات كافة
واهميــة ادخالهــم فــي دورات
متكنهــم مــن التدريــب فــي
هذا اجملال وتســهم فــي تطوير
قابلياتهم وزيــادة معلوماتهم
مبــا يجعلهم مؤهلني فــي اداء
عملهم كمرشدين.

اكدت الندوة على
ان اهم االسباب
التي ادت الى تزايد
حاالت العنف االسري
هو ضعف تشريع
وتنفيذ القوانين
وفقدان مديرية
حماية االسرة
والطفل في وزارة
الداخلية لغطائها
القانوني

جانب من الندوة

واوصت الندوة في ختام اعمالها
علــى ضــرورة ايجــاد احللــول
املناســبة واجلذرية التي تساعد
في احلد من تفاقم ظهور حاالت
العنــف االســري فــي اجملتمع .
وفي ســياق اخر شــاركت دائرة
حماية املــرأة فــي وزارة العمل
والشــؤون االجتماعية في ندوة
عن (املبادئ التوجيهية لوسائل
االعالم لعمل تقارير اخبارية عن
االطفال والناجيــات من العنف
القائم على النــوع االجتماعي
والعنف اجلنسي اثناء النزاعات
املســلحة) اقامتها دائرة متكني
املــرأة العراقيــة فــي االمانــة
العامــة جمللس الــوزراء في مقر

االمانة وممثلني عن وزارات الدفاع
والداخليــة والصحــة والتربية
ووزارة الهجــرة واملهجريــن
ومستشــارية االمــن الوطني
وجهــاز االمــن الوطنــي وجلنة
املصاحلــة الوطنيــة ومجلــس
القضــاء االعلى وديــوان اوقاف
الديانات  ،والتــي تناولت املبادئ
التوجيهيــة ملتخصصي االعالم
في جميــع الــوزارات ومعايير
املقابــات االخالقيــة االمنــة
للناجيات.
على صعيد متصل نظمت وزارة
العمــل والشــؤون االجتماعية
بالتعــاون مــع جهــاز اخملابرات
الوطني نــدوة علمية عن نظم

ما يربو على ستة مليارات ونصف المليار
دوالر إيرادت النفط في نيسان الماضي

بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنت وزارة النفــط عن مجموع
الكميــات املصــدرة للنفط اخلام
وااليرادات املتحققة لشهر نيسان
املاضــي ،بحســب االحصائيــة
النهائيــة الصــادرة عن شــركة
تسويق النفط العراقية "سومو" .
وقالت الشــركة في بيــان تلقت
"الصبــاح اجلديد" نســخة منه
" بلغــت كمية الصــادرات ()100
مليون و( )197الــف و( )197برميال
بايرادات بلغت ( )6مليارات و() 501

مليون و( )695الف دوالر .
من جانبه قال املتحدث باسم وزارة
النفط عاصم جهــاد ان مجموع
الكميات املصدرة من النفط اخلام
لشهر نيســان املاضي من احلقول
النفطية في وسط وجنوب العراق
بلغــت ( )100مليــون و( )197الف
و( )197برميــا  ،بايــرادات بلغت
( )6مليــارات و( ) 501مليون و()695
الــف دوالر  ،في حني لم تســجل
االحصائية اي صــادرات من نفط
كركوك.

واضــاف جهــاد ان معدل ســعر
البرميل الواحد بلغ ( )64,889دوالر
.
وتابع جهــاد ان الكميات املصدرة
مت حتميلها من قبل (  ) 35شــركة
عاملية مــن مختلف اجلنســيات
من موانئ البصــرة وخور العمية
والعوامات االحادية على اخلليج .
يذكر ان الوزارة ومــن خالل اميانها
باطالع الشــعب علــى عمليات
التصدير وااليرادات املتحققة منه
اتخذت هذا االجراء الشهري.

املعلومــات اجلغرافيــة ()GIS
وكيفية اســتعمال تكنولوجيا
املعلومــات في اعــداد البرامج
واخلطط وحتديثها ،بحضور وكيل
الوزارة لشــؤون العمل الدكتور
عبــد الكــرمي عبــداهلل ومدير
عــام دائرة التشــغيل والقروض
املهندس عمار عبد الواحد.
وقال الوكيل عبد الكرمي عبداهلل
ان الــوزارة تعمل علــى حتديث
خططها وبرامجهــا على وفق
النظــم املعلوماتيــة احلديثــة
وخاصــة انها معنيــة بالفئات
الهشة في اجملتمع ،واستطاعت
من خــال التكنولوجيا في احلد
مــن االمــور اخلاصــة بالتالعب

والفساد.
واضــاف الوكيــل ان نظــم
املعلومات اجلغرافية يتم العمل
به منذ مــدة بالدوائــر املعنية
بشؤون العمل وبقدراتنا الذاتية
متــت تهيئــة البنــى التحتية
املناســبة الجناح هذا املشــروع
لالنتقال الى مســتوى اوســع
بعمــل الدوائــر ،الفتــا الى ان
الوزارة بحاجة الى هكذا انظمة
متطورة الن فيها كثيرا ً من االمور
التي تخدم الــوزارة وهي واحدة
من اخلطــوات التي ســتمضي
بهــاء على املســتوى احلكومي
والقطــاع اخلــاص والصحــة
وغيرها .واوضح ان هناك طموحا ً

إلــى االنفتــاح على املســتوى
الدولــي من خالل عقــد لقاءات
مــع دول عدة ومنظمــة العمل
الدولية لتطوير امكانيات الوزارة
واالنتقال بالعمل من الورقي الى
تكنولوجيا املعلومات.
وتضمنت الندوة محاضرات من
قبل اجلهــاز الوطني للمخابرات
وفنيــن مــن دائرة التشــغيل
والقروض عن نظــم املعلومات
اجلغرافيــة وتعريفهــا وطــرق
اســتعمالها بعمليــة البحث
فــي قواعــد البيانــات وإجراء
االستفســارات اخملتلفــة ،وإدارة
األزمــات والتخطيط وحتســن
االنتاجية.

تصديق اعترافات مسؤولي األمن االقتصادي
ومفارز «والية نينوى» في تنظيم داعش

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن مجلس القضــاء األعلى،
أمس األربعاء ،أن محكمة حتقيق
نينوى اخملتصــة بقضايا اإلرهاب
صدقــت اعترافــات خمســة
إرهابيني أحدهما يشغل منصب
ما يســمى بـ»مســؤول األمن
االقتصادي» واخر يشغل منصب
ما يسمى بـ»مسؤول مفارز والية
نينوى» في تنظيم «داعش».
وقال املتحــدث باســم اجمللس
القاضــي عبد الســتار بيرقدار

في بيان تلقت «الصباح اجلديد»
نسخة منه ،إن «جهودأ قضائية
اســتثنائية لقضــاة محكمة
حتقيق نينوى اخملتصــة بقضايا
اإلرهــاب بالتعــاون مــع خلية
الصقور االستخباراية متكنت من
القبض علــى اإلرهابي أبو البراء
مســؤول األمــن االقتصادي في
والية نينوى مــع أربعة إرهابيني
آخرين».
وأضــاف ،أن «احملكمــة صدقت
أقوال املتهمني اآلخرين وهم كل

من مســؤول مفارز والية نينوى
ومسؤول مفرزة الساحل األيسر
ومســؤول نقل وتوزيع العبوات
إضافــة إلى اخملتــــص بصناعة
أجهزة التفجير وتوزيعهــــا مع
زوجته».
مشــيرا ً إلى «تصديق اعترافات
اإلرهابيــن وفــق أحــكام املادة
الرابعة  1/من قانــون مكافحة
اإلرهــاب رقم  13لســنة 2005
بغيــة إحالتهــم للمحكمــة
اخملتصة».

تقـرير

ارتفاع أسعار النفط يعتمد على اإلمدادات والسياسة
سايمون هندرسون*
صحيح أن أســعار النفط ترتفع لكن
األخبار اجليدة هي أنه لن يكون هناك
أزمة نقــص في اإلمــدادات  -أو هذا
مــا يقوله لنا حلفاؤنا الســعوديون.
فاإلمدادات وافرة رغم «التقلبات التي
يشهدها السوق في اآلونة األخيرة».
ال شك في أن عدم وجود أعداد كبيرة
من الســيارات في محطــات الوقود
يحمل بعض املواساة ،لكن ملاذا على
األمريكيني أن يدفعــوا ثمنا ً مرتفعاً؟
هناك العديد من األسباب ،وستتناهى
إلى مســامعهم علــى األرجح خالل
فصل الصيف املقبل حني تبلغ قيادة
السيارات ذروتها ،في وقت يحاول فيه
املدافعون عن شركات النفط وأعضاء
«أوبــك» والســيارات الكهربائيــة
وغيرهــم تشــكيل الســردية كما
يريدون.
وفي ظل إجــراء االنتخابات النصفية
األمريكيــة فــي تشــرين الثانــي/
نوفمبــر ،ســينضم إلــى الكورس
آالف السياســيني القلقــن بشــأن
مستقبلهم ،أو يســعون لالستفادة
من أصحاب املناصب الذين يشــعرون
بالتهديــد مــن الناخبــن القلقني
من الوقائــع اجلديدة في حســابات

ميزانيتهم املنزلية.
ال تتوقعــوا ســماع الكثيــر مــن
املصطلحــات االقتصادية .وليس من
املســتغرب أن املفهــوم القائــل بأن
اإلمدادات النفطية غيــر مرنة ّ
يذكر
الكثيرين باألســباب التي جعلتهم
يتجنبون دراســة مبــادئ االقتصاد
اجلزئي فــي اجلامعة .ومــع ذلك ،هذا
هو الســبب البسيط .فتزايد الطلب
وتقليص اإلمدادات يتســببان بارتفاع
األســعار ،لكن طرح إمدادات جديدة
يستغرق وقتاً.
باإلضافة إلــى ذلك ،يؤثر هــذا األمر
على العالــم أجمع وليس فقط على
الواليات املتحدة .أجــل ويا للصدمة
إن النفط «ســلعة أساسية عاملية»،
أيــا ً كان معنــى ذلــك .إن الواليــات
املتحدة ليســت «مستقلة بعد على
صعيد الطاقــة» ،رغم أنها تســير
في هذا االجتاه أكثــر فأكثر .وحتى لو
كانــت كذلك ،لن يكون االنســحاب
وإطالق العبــارات البذيئة بحق باقي
دول العالم فكرة عظيمة ســواء من
الناحية االقتصادية أو السياسية.
ما العمل إذاً؟ من الناحية السياسية،
هناك العديد مــن العوامل التي أدت
إلى عدم اليقني في السوق ،األمر الذي
تســبب بزيادة الضغط على أســعار
النفط .ومــن الناحيــة االقتصادية،
ثمة اختــاالت على املــدى القصير،

ولكن اخلبر اجليد أنها ليســت كثيرة
فــي املســتقبل .ومن وجهــة نظر
املســتهلك األمريكي ،قد تســاعد

اخلطوات التالية:
إخبــار احللفاء الســعوديني للواليات
املتحــدة بزيادة اإلنتــاج لتعويض أي

نقص فــي اإلمــدادات اإليرانية ،بدال ً
من التآمر مع روســيا للحفاظ على
التراجعــات التــي أ ّدت إلى انخفاض

حاد في مستويات اخملزون في األشهر
األخيــرة( .يُذكر أن الوزير الســعودي
ســيلتقي نظيره الروسي في سانت
بطرســبرغ هــذا األســبوع .كما أن
رئيســه ،ولي العهد السعودي األمير
محمــد بن ســلمان ،يحتــاج مؤقتا ً
إلى أســعار مرتفعة بسبب ضغوط
املوازنة ،رغــم رؤيته ململكة ال تعتمد
على النفط في املستقبل).
تعليق اآلمال والدعاء من أجل حصول
تغيير سياسي فعلي في فنزويال حيث
أعــادت انتخابات يــوم األحد الرئيس
مــادورو إلى احلكم ،علــى الرغم من
أنه مي ّثل كارثة اقتصادية وسياســية.
(فمــن ناحية ،تختــزن البــاد أكبر
احتياطيات نفطية في العالم ،لكن
اإلنتاج يتراجع بشــكل كبير بسبب
انعــدام الكفاءة واالعتقاد املســتمر
للكثيرين بأن النظام االشــتراكي هو
احلل األفضل).
وعلى الصعيد احمللي ،تشــجيع زيادة
إنتــاج النفــط الصخري مــن خالل
السماح مبزيد من التكسير وتوسعة
شــبكة خطوط األنابيب احمللية التي
تنقــل النفط إلى مصافــي التكرير.
وميكــن القــول إن النفــط (والغاز)
ّ
شــكل أفضــل األخبار
الصخــري
االقتصادية اجليــدة منذ عقود ،ولكن
يجب الســماح له بالنجــاح( .هذا ال
يعني أنه ال يجــب أن يكون التنقيب

عنــه وإنتاجــه منظمــن بشــكل
مناسب).
يجب عــدم التفكير فــي وضع قيود
على صادرات النفط والغاز األمريكية
وســط تراجع مكانة البالد التاريخية
كدولة مســتوردة للنفط .فالواليات
املتحدة تشــكل جزءا ً من سوق عاملي
حيــث االقتصاد العاملــي أفضل له -
وهذا ال يعني أنه يجب استغاللها من
قبل الصينيني .وبالفعل ،ميكن القول
إن مأســاة املســتهلكني تطابقها
الفائــدة احلاليــة لشــركات النفط
والغاز األميركية.
ماذا ســتكون عليه أســعار النفط
في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر؟ كان
االرتفــاع األخيــر إلى ما يزيــد قليالً
عن  80دوالرا ً للبرميــل ل ُيحرج الذين
اعتبروا أن هذه األسعار لن تتجاوز أبدا ً
الستني دوالراً .وتبقى عبرة واحدة من
العقود املاضية سارية :من غير اجملدي
تو ّقع سعر النفط في املستقبل.
أخيــراً ،إن رهانــي واضح :ســيرغب
الناخب األمريكي العادي بسعر يشير
إلى أن عتبــة  80دوالرا ً كانت خطوة
شاذة .لكن األمر قد يتطلب عاملا ً أكثر
هدوءا ً من الذي نعيش فيه حالياً.
*ســاميون هندرســون زميــل «بيكر»
ومديــر برنامــج اخلليج وسياســة
الطاقة في معهد واشنطن.

شؤون عراقية
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أحزمة ناسفة وأموال وأسلحة ومستمسكات بمعية أغلب الجثث

انتشال نحو  1200جثة من "قديمة" الموصل أغلبها لعناصر داعش
في اليوم السابع من
حملة انتشال الجثث من
بين االنقاض في المنطقة
القديمة بالجانب االيمن
من مدينة الموصل ،نحن
اليوم نعمل على رفع
الجثث في مناطق الميدان
والقليعات والشهوان
وجامع المصفي ،ولحد
اللحظة تم رفع 1196
جثة ،وهي حصيلة اليوم
السابع من الحملة ،وتم
انتشالها من ضفة نهر
دجلة من المنطقة التي
تبدأ من الجسر الخامس
وصوال الى منطقة الجسر
القديم

العدلــي والبلدية الذيــن يقومون
بدورهم ويوثقونها ثــم ينقلونها
الــى منطقــة للطمــر الصحي
ودفنها جماعيا بشكل صحي".
ونفى املقدم رائــد وجود اية عوائق
تعوق اجناز االعمال ،مبينا انه "حاليا
ال توجد عوائق تعوق اعمالنا ،حيث
لدينا عجــات ومعــدات خفيفة
وثقيلة ووتيرة العمل تسير بشكل
طبيعــي الن منطقة العمل تخلو
من السكان".
وعن اخملاطــر من بقايا االجســام
غير املنفلقــة واالحزمة والعبوات

الناســفة نــوه الــى انــه "لدينا
عناصر من الهندســة العسكرية
وفريق معاجلــة القنابل من الدفاع
املدنــي ،ويتــم معاجلــة كل ذلك
موقعيا ،وعند مالحظة اي شــيء
من هذا القبيــل ووجود متفجرات
او مصائــد املغفلــن او عبــوات
ناســفة يتم معاجلتهــا من قبل
عناصر الهندســة العسكرية ،ثم
تبــدأ األعمال بالبحــث عن اجلثث
وانتشالها في حال العثور عليها".
وبشــأن ما يتم العثــور عليه من
ممتلكات مع جثــث عناصر داعش

كشــف املقدم رائد انه "نعثر مع
اغلب جثــث عناصــر داعش على
مستمســكات ومبالــغ نقديــة
بالعملتني العراقيــة واألميركية،
كمــا نعثر على اســلحة خفيفة
مثــل املسدســات ،ورشاشــات
كالشــنكوف وبي كي سي وذخائر،
ويتم تسليمها للجهات اخملتصة".
وتابــع "املستمســكات الثبوتية
نسلمها الى الى جلنة من اخملابرات
النهم لديهم قاعــدة بيانات بهذا
الشــأن ،اما االســلحة نعمل بها
محضــر ونســلمها علــى وفق

مســتندات رســمية الــى وزارة
الداخلية ،علما ان كل شــيء يتم
توثيقه وتصويره وتســليمه على
وفق القانون".
وبشأن وجود مزاعم بان عدد اجلثث
في املنطقــة القدمية قد يربو على
 10االف جثة ،اكد املقــدم رائد ان
"هذا رقــم مبالغ به جــدا وبعيد
عــن احلقيقــة ،وعملنا مســتمر
وسنكشف الرقم االخير لوسائل
االعــام حني انتهــاء العمل ،لكن
من املرجح ان ترتفع احلصيلة لكن
ليس على هذا النحو املبالغ به".

تتمات ص1
تفاقم ظاهرة االجتار باخملدرات
وتعاطيها بلغ مديات خطيرة
وخلفها مافيات كبيرة
وكشــف عن "قرب فتــح مكتب
لوكالــة االمم املتحدة فــي العراق
متخصص مبكافحة اخملدرات ،وهذا
االجــراء يعد خطــوة مهمة على
صعيد معاجلة امللف".
وأكمل القول بإن "قانون مكافحة
اخملدرات يســقط الدعــوى اجلزائية
ضد الضحية الذي يتجه إلى املراكز
التخصصيــة للعــاج اذا لم يكن
مطلوبا ً عن قضايا أخرى".
مــن جانبه ،أفاد رئيــس جلنة االمن
والدفاع النيابية حاكم الزاملي في
حديث إلى "الصبــاح اجلديد" ،بأن
"ملــف اخملدرات وصل إلــى مراحل
خطيرة للغاية".
وأضاف الزاملي أن "العراق يتعرض
إلى هجمة ،فكما ســيطر االرهاب
على محافظات ،يبــدو أن اخملدرات
سوف تستهدف محافظات اخرى".
وبني أن "حبوب الهلوســة انتشرت
كثيــرا ً بني صفوف طــاب املدراس
االعدادية واجلامعات العراقية فضالً
عن املناطق الفقيرة".
وشدد الزاملي على أن "بعض تلك
اخملدرات يتم توزيعها على الشباب
مجانا ً من قبــل جهات متتلك دعما ً
ماليا ً ونفوذا".
وأضــاف رئيــس اللجنــة النيابية
أن "العصابــات تســتغل االنفالت
املوجود في املنافذ احلدودية وتدخل
شــحنات من اخملــدرات ،وهناك من
يتــم القبض عليه لكــن الواقفني
خلفهــم ميكنونهم مــن االفالت
من العقاب بدعوى عدم وجود ادلة

بحقهم".
ورأى الزاملــي أن "الوضــع اصبح
مأســاوياً ،وتدفع في سبيله اموال
طائلة ،وهناك جتار ومافيات كبيرة،
قســم منها ينشــط فــي مراكز
املساج".
يشــار إلى أن جتارة اخملدرات نشطت
كثيــرا ً في العراق بعــد عام ،2003
فيما تعلن اجلهــات اخملتصة بنحو
شــبه يومي عــن القبــض على
مروجني للمخــدرات او حائزين لها
في املنافذ احلدودية ،ســيما منفذ
الشــامجة منها ،وهذا فضال عن
القاء القبــض على مافيات وتصدر
أحكاما بحق اعضائها.
سائرون :ال مشكالت مع إيران
والبرنامج احلكومي أهم من رئيس
الوزراء
وفيما يخص بعض الدول التي تروج
لوجود مشــكالت بني ايــران والتيار
الصدري وســائرون ،نفــى العاقولي
ذلــك ،قائال "نحن نؤمــن مببدأ احلوار
مع كل الدول ومنهــا الدول احمليطة
بالعراق وتربطنا مــع كل هذه الدول
عالقات طيبة وجيدة ونسعى الى ان
تكون هذه العالقــات متوازنة وفيما
يخدم مصالح اجلانبــن ،ومن بينها
اجلمهورية االسالمية ،حيث ان ايران
دولة جارة وهناك عالقات طيبة".
وعن االنبــاء التي تتحــدث عن رفع
الفتات ضد ايــران ،اكد ان تلك االنباء
غير صحيحة ،قائال ،نعتقد بان تكون
العالقــات متوازنــة مــع كل الدول
احمليطــة بالعراق على مبدأ حســن
اجلوار واحترام املتبادل".
وفيما يخص التدخالت اخلارجية في
تشــكيل احلكومة العراقيــة ،قال،

بغداد ـ الصباح الجديد:

ّ
النواب يقرر
مجلس
عقد جلسة استثنائية
اليوم
جانب من حملة انتشال اجلثث

الفرقة ( 20جيش عراقي) وفرق من
االســتخبارات والصحة والبلدية
اضافة الى فرق الدفاع املدني".
وبشأن ملن تعود اجلثث ،افاد املقدم
بالقــول "اكثر اجلثث تعود لعناصر
داعــش ،الن الكثير منهــا مربوط
فيهــا احزمــة ناســفة ومالبس
عسكرية وجعب لتخزين الذخائر،
وبالرغــم من اننــا نواجه صعوبة
احيانا في التفريق بني جثث املدنيني
وعناصر داعش الن ما ننتشله هي
بقايا جثث وعبارة عن عظام وجلد
ومالبس ،ونســلمها الــى الطب

شحة المياه

ّ
حذر اجمللس احمللي لناحية العظيم في محافظة
ديالى ،أمــس األربعاء ،من موجة نزوح جديدة بني
األهالي في الناحية بسبب أزمة مياه حادة.
وقال رئيس اجمللس ،محمــد ضيفان العبيدي إن
"كثرة إنقطــاع الكهرباء فــي ناحية العظيم
شمالي ديالى ،أدى الى توقف محطات ومضخات
مشاريع املياه بشكل كامل ،األمر الذي خلق أزمة
مياه حادة في الناحية".
وأضاف أن "شــحة املياه بلغت شدتها في مركز
ناحية العظيم من اجلانبني الشــرقي والغربي"،
الفتا الى أنها" أصبحت تنذر مبوجة نزوح جديدة
لنحو  1050عائلة عائدة هناك الى مناطق أخرى،
بحثا عن مياه الشرب".
ودعا رئيس اجمللس الــى "ضرورة التدخل العاجل
وإيجاد احللول الالزمة إلنقــاذ أهالي الناحية من
ظروف قاســية للغاية يعانــون منها في الوقت
احلالي بسبب املاء والكهرباء".
وتوقفت عــدة محطــات للمياه فــي مناطق
محافظة ديالى بســبب الكهربــاء خالل األيام
املاضية.

نينوى ـ خدر خالت:
في اليوم الســابع مــن حملة رفع
اجلثث من املنطقــة القدمية بأمين
املوصــل مت رفــع نحــو  1196جثة
أغلبهــا تعــود لتنظيــم داعش
اإلرهابي بضمنهم عناصر أجنبية
مع العثــور على مستمســكات
وأســلحة مبعيتها ،يتم تسليمها
للجهــات املعنيــة علــى وفــق
مســتندات رســمية وقانونيــة،
في حــن تقوم فــرق متخصصة
تعالج األحزمة والعبوات الناسفة
واألجســام غيــر املنفلقــة ،قبل
الشــروع بأعمال البحث وانتشال
اجلثث.
وقال املقــدم رائد عبــد اللطيف
مدير شعبة العالقات واالعالم في
مديريــة الدفاع املدنــي في نينوى
في حديث الــى "الصباح اجلديد"
انه "في اليوم الســابع من حملة
انتشال اجلثث من بني االنقاض في
املنطقة القدمية باجلانب االمين من
مدينة املوصل ،نحــن اليوم نعمل
على رفع اجلثث في مناطق امليدان
والقليعــات والشــهوان وجامــع
املصفي ،وحلد اللحظة مت رفع 1196
جثة ،وهي حصيلة اليوم الســابع
من احلملة ،ومت انتشالها من ضفة
نهر دجلة من املنطقة التي تبدأ من
اجلسر اخلامس وصوال الى منطقة
اجلســر القدمي اضافة الى انه داخل
املنطقة واالزقة نقوم باعمال بحث
وتفتيــش ونرفع اجلثــث املوجودة
حتت االنقــاض او تلك املوجودة بني
الركام".
وبشــأن امكانيــة ان يرتفــع رقم
اجلثث التي ميكن انتشالها ،اوضح
"العمــل مســتمر وال ميكننــي
التخمني الى أي رقم سنصل".
وتابــع "عملنا مســتمر واية جثة
نرفعهــا نقوم بتوثيقهــا باالرقام،
ومعنــا فريــق عمــل مــن قيادة
عمليات نينوى وفريق آخر من قيادة

مجلس العظيم يرجح
نزوح  1050عائلة ّ
جراء

نحن نسعى الى تشــكيل حكومة
وطنيــة وقوية بقــرار عراقي باعتبار
ان العراقيــن هم من صوت في هذه
االنتخابات لشخصيات عراقية وهذه
الشــخصيات هي من تقــرر مصير
هــذا البلد وهذا حق لــكل بلد وكل
شعب".
وقال بصــدد املزاعم التي تتهم ايران
بالتدخــل في االنتخابــات العراقية
بغيــة إيصــال شــخصية معينة
لرئاســة الوزراء ،ان "هذه االنتخابات
هي مــن افضــل االنتخابــات التي
جرت بعد  2003عن طريق التصويت
االلكتروني الذي لم يســمح بحاالت
التزويــر والذي كان دقيقــا ،ورمبا كان
هناك بعــض االخفاقات في تصويت
اخلــارج ولكن تصويــت الداخل كان
جيدا وبآلية جيــدة وما يؤكد هذا ان
كثيرا من الشــخصيات التي كانت
متنفــذة فــي ســلطات الدولة لم
تســتطع ان حتصل على نتائج جيدة
وهذا دليــل على ان االنتخابات كانت
جيدة جدا وجرت بصورة صحيحة".
 238نائبًا جدي ًدا سيحتلون أكثر
من ثلثي مقاعد مجلس النوّاب في
الدورة املقبلة
وأكــد الرديني ان" فــي محافظتي
كربــاء وصالح الديــن اعيد انتخاب
نائبني لكل محافظة وإعادة انتخاب
نائب واحد في محافظة دهوك .
وأوضح بان" حتالف ســائرون سجل
أكثر نســبة تغيير للوجوه القدمية
فمــن مجموع عــدد املقاعــد التي
حصل عليهــا البالغــة  54مقعدا
اعيد انتخاب نائبــن فقط احدهما
في بغداد واألخر في ديالى ،اما حتالف
الفتح والذي حاز على  47مقعدا فأن
عدد نوابــه الذين أعيد انتخابهم 12

نائبا فيما بلغ عدد النواب السابقني
في ائتــاف دولة القانــون  15نائبا ،
ولفت إلى أن" في حتالف النصر اعيد
انتخاب  13نائبا من أصل  42مقعدا
حصل عليه التحالف في االنتخابات.
وفي ســياق منفصــل أوضح اخلبير
القانوني طارق حرب يوم أمس األربعاء
 ،بــأن ســبعة محافظني ســيتم
إقالتهــم بشــكل تلقائــي نتيجة
فوزهم باالنتخابــات البرملانية وبعد
أدائهم اليمني الدستوري كنواب في
االنتخابــات النيابيــة التي جرت في
 5/12من الشهر اجلاري وهم كل من
محافظ بغــداد وصالح الدين واالنبار
وكركــوك وواســط واملثنــى وبابل
والبصرة .
وأوضح اخلبيــر القانوني بأن" تغيير
احملافظــن علــى وفق الســياقات
الدســتورية قــد ال يكــون عائقــا
أمام اســتبدالهم وإمنــا التوافقات
السياســية واحملاصصة قــد تكون
املعرقل الرئيســي الختيــار البديل
الذي ســتطالب به كتلــة احملافظ
نفســها  ،منوها إلى إن " االنتخابات
احمللية املقــررة نهاية العام احلالي قد
تشــهد تأجيال بعد كثرة املطالبات
السياســية والنيابيــة بذلــك مما
يتطلب من احلكومة ضرورة اإلسراع
إليجاد بدالء عن احملافظني .
"روس نفط" تفتتح حقال نفطيا
جديدا في العراق ع ّدته عالمة
فارقة في التنقيب
وقال وزيــر النفط جبار علي اللعيبي
ان توقيع العقد له اهمية اقتصادية
للعاصمة بغداد حيث يعد املشــروع
النفطي االول فــي العاصمة ،فضال
عن ذلك فان تطوير احلقل ســيعمل
على زيادة معدالت االنتاج في شركة

نفط الوســط ،مضيفــا ان للعقد
اهمية اخرى من ناحية تقدمي اخلدمات
االجتماعية ،اذ ســتقوم الشــركة
املنفذة بانشاء مجمع سكني يضم
 2000وحدة سكنية .
ومن جهته اكد ممثل شــركة جنهوا
الصينيــة انهــا ستباشــر باعمال
تطويــر احلقل بعــد امتــام عملية
توقيعه اليوم ،وستعمل على تطوير
احلقل والوصول الى معدالت االنتاج
املؤملة.
وقــال مديــر عــام دائــرة العقــود
والتراخيــص البتروليــة عبداملهدي
العميــدي ان اهمية هذا العقد تاتي
كونه اول مشروع نفطي في بغداد ،
وسيوفر فرص عمل البناء العاصمة ،
مضيفا ان عقد تطوير حقل شرقي
بغداد ( اجلــزء اجلنوبــي) احد عقود
اخلدمة التي ادخلت عليه التعديالت
التي تقدمت بها اجلهات املعنية في
مجلس النواب والوزارة واخملتصني .
وقــال املتحدث الرســمي باســم
الوزارة عاصم جهاد ان توقيع العقد
اليوم االربعاء املصادف  23آيار اجلاري
ياتي كاجنــاز جديد للوزارة ســيزيد
من معــدالت االنتــاج الوطنية في
بغــداد  ،والتي ســتوفر النفط اخلام
لشــركة مصافي الوســط لتكرير
املشتقات النفطية  ،فضال عن تأمني
الوقود الالزم حملطــات توليد الطاقة
الكهربائيــة وغيرها من املنشــآت
الصناعية .
كوريا الشمالية تستعد لتفكيك
موقع التجارب النووية
واكــد الوزير االميركي "ســنبذل ما
بوســعنا ليحقق هذا اللقاء جناحا"،
مشددا على انه "متفائل".
وتطالب واشــنطن بنزع االســلحة

النووية الكورية الشــمالية "بصورة
تامــة وميكــن التحقــق منهــا وال
رجعــة فيهــا" .لكــن بيونــغ يانغ
اكدت باســتمرار انها لن تتخلى عن
اســلحتها الذرية مقابــل تأكيدات
فقــط وتعرب عــن خشــيتها من
تهديدات أميركية بغزوها.
وقال كو كاب-وو االستاذ في جامعة
الدراســات الكورية الشــمالية في
ســيول ،لوكالة فرانس بــرس "انها
مغامــرة غير محســومة النتائج".
واضاف ان "ترامب يريد نزعا ســريعا
للنووي يتم خالل واليته االولى .لكن
في هذه احلالة يجب ان يقدم لكوريا
الشمالية بســرعة ضمانات تتوافق
مع أمنها".
وفي هذا االطار ،قد تشــكل مراسم
تدمير املوقع النــووي فرصة ملعرفة
وضع القادة الكوريني الشماليني.
ويبدو اخلبراء منقســمني بشــأن ما
اذا كان املوقــع ســيصبح غير قابل
لالســتعمال فعال .ويقول بعضهم
انــه رمبا كان كذلك مــن قبل ،بينما
يرى آخرون ان موقعا كهذا ميكن إعادة
تشغيله بسرعة.
وفــي املاضي متكنت بيونــغ يانغ من
التراجع للتكيف مع االوضاع.
لكــن بعض اخلبراء يشــيرون الى ان
اعالن بيونغ يانــغ عن تفكيك املوقع
بدون مقابل أمر ملفت.
ويرى غو ميونغ هيون اخلبير في معهد
اسان للدراســات السياسية ان كال
من الطرفني يسعى الى الوصول الى
القمة في أقوى موقع ممكن.
وسيســمح تفكيــك املوقــع امام
عدســات وســائل االعالم االجنبية
لبيونــغ يانغ بكســب نقــاط على
الصعيــد الدولي حتى اذا فشــلت
القمة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت هيئة رئاسة مجلس الن ّواب ،عقد جلسة
استثنائية للبرملان عصر اليوم اخلميس.
وذكــرت الدائرة اإلعالمية للبرملــان ،في بيان
اطلعت عليــه "الصباح اجلديد" ان رئاســة
مجلس النواب قررت عقد جلسة استثنائية،
اليوم اخلميس ،عند الساعة الرابعة عصرا.
وكان رئيس مجلس النواب ،ســليم اجلبوري،
دعا خالل اجللســة التداولية األخيرة للبرملان،
إلى ضرورة "إبعاد كل الشــبهات التي اعترت
العملية االنتخابيــة واحلفاظ على نزاهتها"،
مبينا ان "االنتخابات وسيلة من الشعب نحو
حتقيق االستقرار وال بد من احلفاظ على نزاهة
هذه الوسيلة وابعادها عن كل الشبهات".
يذكر ان مجلس النواب عقد السبت املاضي،
جلسة تداولية ،برئاسة رئيس البرملان سليم
اجلبوري ،وذلك بحضور  105نواب ،دون ان حتقق
اجللسة النصاب القانوني.

مقترحات جمركية لحل
مشكلة تكدس البضائع
في ميناء أم قصر
بغداد – الصباح الجديد:

أعلنــت الهيئة العامة للجمــارك ،أنها قدمت
عددا مــن املقترحــات املهمة بشــأن موضوع
تكدس الشحنات في ميناء أم قصر الى مجلس
الوزراء.
وقال مدير عام الهيئــة العامة للجمارك منذر
عبد االمير اســد على هامش االجتماع الذي مت
عقده مع املســتوردين العراقيــن والتجار انه”
التقى مع شريحة املستوردين العراقيني والتجار
وناقشنا املشاكل واملعوقات التي تواجه عملهم
باعتبارهم يعدون الشريك االساسي في تنمية
وتطوير حركة التجارة واالســتثمار في العراق”،
مبينــا ان” االجتماع تخلل مناقشــة اخلطوات
العمليــة لغرض حل وتذليل جميع املشــاكل
وخاصة منافذ وموانئ املنطقة اجلنوبية”.
واضــاف ان” الهيئة قدمــت مقترحات مهمة
الى مجلــس الوزراء لغرض املصادقة عليها حلل
موضوع تكدس الشــحنات فــي ميناء ام قصر
الشمالي”.
وكانــت اللجنــة االقتصاديــة فــي مجلس
محافظــة البصرة قد عقدت اجتماعا في وقت
ســابق مع اجلهات املعنية لوضع احللول بشأن
تكدس البضائع في ميناء ام قصر وعزوف التجار
عن تسلم تلك البضائع ،فيما اتخذت جملة من
احللول ملعاجلة ذلك.
وقال رئيس اللجنة عقيل اخلالدي انهم توصلوا
خالل االجتماع الى تشــكيل جلان مستعجلة
باالتفــاق مع مدير املنافذ لتســهيل االجراءات
وان يشرف مدير اجلمارك اجلنوبية على تسهيل
االجراءات واخراج البضائــع املنجزة معامالتها
والتي لم تنجز يتم تدقيقها مرة اخرى لتسهيل
خروجها.

الملف األمني

سرقة  40ألف دوالر بسطو مسلح شرقي بغداد * " مسلحون يعدمون مختار قرية بالرصاص غربي كركوك
ّ
ّ
تفجر  69عبوة ناسفة شرقي األنبار
القوات األمنية
ضبط (همر) عسكرية ملغمة شمالي صالح الدين *
بغداد – سطو مسلح
ذكر مصدر أمني في الشرطة العراقية
امس االربعاء ،أن مسلحني سلبوا مبلغا
قدره اربعني الف دوالر من صاحب مكتب
صيرفة جنوب شرقي بغداد.
وقال املصدر إن "مســلحني مجهولني
أقدمــوا ،ظهر يوم امس على تســليب
صاحب مكتب للصيرفــة مبلغا قدره
 40الف دوالر حتت تهديد الســاح في
اثناء مروره مبنطقة جسر ديالى القدمي،
جنوب شــرقي بغداد ،والذوا بالفرار الى
جهة مجهولة" .
على صعيد آخر افــاد املصدر بأن ثالثة
اشخاص اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة
كانت موضوعة على جانب الطريق في
منطقة النصر والسالم التابعة لقضاء
ابو غريب غربي بغداد ،ما ادى الى اصابة
ثالثة اشــخاص صادف مرورهم حلظة

كركوك – عملية اختطاف
اكد مصدر امني في شرطة محافظة
كركــوك امس االربعــاء ،أن عناصر من
"داعش" اختطفــوا مختار قرية وقاموا
بإعدامــه رميا ً بالرصــاص جنوب غربي
احملافظة.
وقال املصــدر ان "مجموعة من عناصر
التنظيــم اقتحموا في وقــت متأخر
من ليلــة امــس االول  ،قريــة كنعان
بناحيــة الرياض ( ٥٥كــم جنوب غربي
كركــوك) ،واختطفوا مختــار القرية
املدعو محجــوب خلــف" ،مضيفا ان
"عناصر التنظيــم قاموا باعدامه رميا ً
بالرصاص".

االربعــاء ان القــوات األمنية ضبطت ،
عجلة عســكرية ملغمة نــوع {همر}
كانت قد اســتولت عليهــا عصابات
داعش االرهابية قــرب محطة كهرباء
في قضــاء بيجي شــمالي محافظة
صالح الدين .
وقال الناطق اللواء ســعد معن " على
وفق معلومــات دقيقة ضبطت عجلة
همر ملغمة حتتــوي جلكانات وعبوات
ناســفة حتت أنقاض بنايــة"  ،مضيفا
"كما عثر على معمل للمواد املتفجرة
تســتعمل فــي عمليــات التفخيخ
وصناعة العبــوات الناســفة بالقرب
مــن محطة كهربــاء بيجــي احلرارية
في محافظــة صالح الديــن واتخذت
االجراءات املطلوبة بشأن ذلك .

صالح الدين – ضبط ملغمة
اعلن الناطق باسم وزارة الداخلية امس

االنبار – تفجير عبوات
كشــف مصــدر امنــي في شــرطة

االنفجار".

محافظة االنبار امس االربعاء ان القوات
االمنية فجرت  69 ،عبوة ناسفة شرقي
احملافظة .
وقــال املصــدر أن "مفــارز مديريــة
االســتخبارات العســكرية في قيادة
عمليــات شــرقي االنبــار ومبعلومات
استخباريـة دقيقـة عثــرت على كدس
للعبـــوات الناسفـــة من مخلفـات
داعــش االرهابــي في قضــاء الكرمة
منطقـــة الصبيحـــات مبحافظـــة
األنبـار" يحتـوي على  40عبوة ناسفة
علـــى شــكل صفيحـــة و 13عبوة
ناسفـة علـــى شكـل جلكـان سعـة
 ٢٠لتـــر و9عبـوات ناسفـــة معبـأة
بقنانـــي غـــاز التبريـــد و 7عبـوات
معبـأة في مطافـئ احلريـق ،وقد فجرت
موقعيا من قبل املفـــرزة الهندسيـة
اخملتصـة".

الديوانية – اعتقال مطلوبني
افاد مصدر امني في مديرية شــرطة
محافظــة الديوانية امــس االربعاء
ان مفــارز امنيــة القــت بعمليــات
دهم القبض على عــدد من املتهمني
واملطلوبني للقضاء وفقا ملواد قانونية
مختلفة .
واضاف املصــدر االمنــي ان عمليات
الدهم جاءت خالل ممارسة امنية نفذت
في مركز احملافظة واالقضية والنواحي
واتخذت اإلجراءات القانونية بحقهم.
ميسان – اجتماع امني
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة
ميسان واملنشآت امس االربعاء ان مدير
الشــرطة اللواء احلقوقــي ظافر عبد
راضي دواي ترأس اجتماعا أمنيا حضره
مدراء األجهزة األمنية و االستخبارية
وآمري القواطع األمنية ومدراء شرطة

األقسام.
وبني املصدر االمني ان االجتماع ناقش
مفردات اخلطة األمنيــة  ،اضافة الى
عرض نشــاطات واجنــازات وفعاليات
شرطة احملافظة  ،فضال عن االستماع
إلى معوقات عمل األقســام والسعي
إلى تذليلها ودراسة اآلراء واملقترحات
التي من شــأنها تعزيز الواقع األمني
في مركز واقضية ونواحي احملافظة.
نينوى – اعتقال ارهابيني
اعلــن الناطق باســم مركــز االعالم
االمنــي امس االربعــاء ،القاء القبض
على ارهابيني اثنني في نينوى.
وقال الناطق يحيى رســول ان "مفارز
جهاز األمــن الوطني فــي محافظة
نينــوى متكنــت مــن القــاء القبض
علــى عنصريــن اثنني مــن عصابات
داعش اإلرهابية ،بعــد ورود معلومات

اســتخبارية عن أماكــن تواجدهما"،
مشــيرا الى تســليمهما الى اجلهات
القضائية اخملتصة الجراء التحقيقات
املطلوبة ".
البصرة – اطالق نار
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة
البصرة امس االربعاء ،أن ثالثة مواطنني
لقــوا مصرعهم جــراء اطــاق النار
عليهم من قبل مسلحني في منطقة
تقع ضمن مركز احملافظة.
وقال املصدر إن "مســلحني مجهولني
أطلقــوا النــار علــى ســيارة كان
يســتقلها ثالثة مواطنني ما أدى الى
مصرعهم" ،مبينــا ً أن "احلادث حصل
فــي منطقة حــي احلســن الواقعة
ضمــن مركز احملافظــة"  ،الفتا الى أن
"القوات األمنية شــرعت على الفور
بفتح حتقيق في اجلرمية".
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حملة لصيانة آليات
الشحن الجوي

بغداد  -الصباح الجديد:
نفذت املالكات الفنية في قســم الشحن
اجلوي داخل مطــار بغــداد الدولي حملة
موســعة ألدامــة الناقــات والرافعــات
واملعدات الشوكية التي تستعمل في نقل
الشحنات والبضائع.
وبني مديــر عام الشــركة املهندس ميران
فريــد ان احلملة شــملت صيانــة االليات
املتوقفة عن العمل واعادتها للخدمة مرة
اخرى وبتكاليف ماليــة محدودة و بجهود
فردية نفذتها املالكات الفنية العاملة في
الشركة .
يذكر ان قسم الشحن اجلوي في الشركة
العامة للخطوط اجلوية العراقية يستقبل
يوميــا ً كميــات كبيــرة من الشــحنات
والبضائع التي تنقل من داخل وخارج العراق
مما يسهم في حتقيق ارباح كبيرة للشركة
ومبا يساعد بتعظيم موارد الدولة.

التربية ُتنظم مؤتمرها
العلمي الثالث لحملة
الشهادات العليا

بغداد  -الصباح الجديد:
نظمت وزارة التربية املؤمتر العلمي البحثي
الثالث حلملة الشــهادات فــي مديريتها
العامــة للتربيــة فــي محافظــة بغداد
الرصافة  /الثانية  ،مبينــ ًة أن هذه املبادرة
تأتي لتقومي الواقع التربوي في املؤسســة
التربوية في البالد.
وذكــر املكتب اإلعالمــي للوزيــر ان تربية
الرصافة الثانية  /قسم األعداد والتدريب /
شعبة البحوث والدراسات التربوية نظمت
املؤمتر العلمي الثالث حلملة الشــهادات ،
كاشــفا ً عن اهمية انعقاد ُه بغية االرتقاء
بالواقــع التربوي وتســير به نحــو أعلى
املســتويات  ،وكذلــك لتحقيق متطلبات
اجلودة الشــاملة فــي اإلدارة املدرســية ،
عالوة على هذا تقومي مراحل التعليم على
مستوى مراحل ُه كافة  ،مؤكدا ً على أهمية
تشــكيل مثل هكذا مؤمترات التي يشارك
فيها عددً مــن حملة الشــهادات العليا
بشتى عناوينهم العلمية .

االستشارات الهندسية
تنجز تصاميم المبنى

الملحق لوزارة الخارجية
بغداد  -الصباح الجديد:
اجنز املركز الوطني لالستشارات الهندسية
احد تشــكيالت وزارة االعمار واالســكان
والبلديــات واالشــغال العامــة ،املرحلة
االخيرة من اعــداد التصاميم التفصيلية
ملبنــى امللحــق القنصليــة مــع جداول
الكميات املســعرة وغير املسعرة بجميع
االختصاصات الهندســية لصالــح وزارة
اخلارجية.
وذكر املركز االعالمي للوزارة ان املبنى مشروع
توســيعي لبناية القنصلية املوجودة حاليا ً
داخل وزارة اخلارجية  ,حيث يقع املشروع على
مســاحة ارض ابعادها ( )45×11مترا ويتألف
من بنايــة ادارية ملحقة مببنــى القنصلية
املوجود حاليا ً ويضم خمسة طوابق مصممة
في كل طابق اربع غرف للموظفني مع قاعتني
وغرف اخلدمات املكملة  ,فضالً عن محوالت
الكهربــاء واخملازن مــع اســتعمال (طابوق
اجلفقيم) الذي ميثل عنصرا مهما في اعمال
الواجهات التراثية في العراق .
وتابــع املركز االعالمــي ان املركــز الوطني
لالستشارات الهندسية مســتمر في أجناز
التصاميــم الهندســية علــى وفق احدث
املواصفــات املطلوبة  ,مؤكــدا ً على ضرورة
استلهام االفكارالتراثية املعمارية في الوطن
العربي عموما والعراق خاصة ضمن مفهوم
متطور ومعاصر وذي جــذور تاريخية رصينة
وترسيخها خلدمة الوطن.

تقرير

منها مشروع زراعة المليون شجرة لتحسين سبل العيش

الصحة والبيئة تؤكد أهمية العمل المشترك للحد من ظاهرة التصحر
بغداد  -الصباح الجديد:

اكــدت وزارة الصحــة والبيئة
ضرورة ايجاد آليات عمل مشترك
للحــد مــن ظاهــرة التصحر
ومواجهــة العواصــف الغبارية
وتشــجيع مشــاريع االحزمــة
اخلضر .
وقال الوكيل الفنــي في الوزارة
الدكتــور جاســم الفالحي في
تصريحــات صحفيــة انه ترأس
االجتمــاع اخلامــس للجنــة
الوطنية الدائمــة التفاقية االمم
املتحدة ملكافحــة التصحر انه
قــدم اوراق عمــل عن مشــروع
انشــاء مزرعــة ومركــز بحث
وتطويــر في محافظــة كربالء
ومشــاريع مكافحــة التصحر
منها مشــروع الدعم الكويتي
ومشــروع زراعة املليون شــجرة
اضافة الى تقدمي التقرير الوطني
ملكافحــة التصحر ومشــروع
اجناز مشــروع االدارة املستدامة
لالراضي لتحسني سبل العيش
في االراضي املتدهورة بالعراق
واشــار الفالحي الــى موضوع
الشــحة املائية وقلة االطالقات
املائيــة وتاثيراتها علــى اجلانب
البيئــي وكيفية احلفــاظ على
اخلزيــن االســتراتيجي وضرورة
ايجاد بدائــل وآلية عادلة لتوزيع
احلصــص املائية بــن دول املنبع
واملصب  ،وتعزيــز االتفاقيات مع
دول املنبع للمصــادر املائية من
اجل حصــص اضافية ملكافحة
التصحر واجلفــاف وزيادة الوعي
لالســتفادة من االدارة الرشيدة
للميــاه مما يضمن االمــن املائي
للعراق.
من جهتها اوضحــت مدير عام
الدائرة الفنية في الوزارة شــذا
كاظــم ان تعزيــز التعــاون مع
منظمــة اكســاد فــي اجملاالت
البيئية وخاصة مجال مكافحة
التصحر سيســهم فــي إيجاد
آليــة واقعيــة للقضــاء على
خطر اجلفاف والتصحر ،وضرورة
التعجيــل باجــراءات اللجــان
الفرعية العداد التقرير الوطني
ملكافحــة التصحــر واعتمــاد
السقف الزمني احملدد له.
وشارك في االجتماع االعضاء من

دعا العراق الى تعزيز
االتفاقيات مع دول
المنبع للمصادر المائية
من أجل حصص
إضافية لمكافحة
التصحر والجفاف مما
يضمن األمن المائي
للجميع

ظاهرة التصحر في البالد

هيئة املستشــارين وممثلي عدد
من الــوزارات املعنية التخطيط
واالعمــار واالســكان والبلديات
ووزارة التعليــم العالي والبحث
العلمي وكذلــك وزارة اخلارجية
والزراعــة والعلوم والتكنولوجيا
واملالية ووزارة العمل والشــؤون
االجتماعية الهــدف إيجاد آلية
واقعية من خــال تعزيز النهج
التشــاركي للقضاء على خطر
اجلفاف والتصحر.
ومن اجلديــر بالذكــر ان ظاهرة
التصحر والتملح تتســارع في
العــراق اذ تقدر نســبة األراضي
الزراعية التي تعاني من التملح
بـ  50%بسبب اإلهمال لسنوات
قطاع الزراعة والري  ،اضافة الى
ذلك الكارثــة البيئية بتجفيف
اهوار العــراق إذ جفف أكثر من
 20000كم 2أي ما يعادل  90%من
مساحتها هذه التي كانت متثل
أوسع مساحة مائية في النظام
البيئي في الشــرق األوســط إذ
تزيد على ضعف مســاحة لبنان

 ،ومن املعــروف إن االهوار كانت
غنية مبواردها النباتية والزراعية
واحليوانية والسمكية إضافة إلى
محافظتها على التوازن البيئي .
وللتصحــر مؤشــرات طبيعية
وأخرى بشــرية وبرغــم االقتناع
بأهمية األخيــرة وكونها وثيقة
الصلة من قلب املشــكلة إال إن
الدليــل على وضعها كأســاس
للقياس لم يتوفر بعد بشــكل
نظامــي وفي ضــوء الكثير من
االعتبارات األخــرى ثبت انه من
الصعــب مراقبتها  ،لــذا فاننا
ســنورد هنــا أهم املؤشــرات
الطبيعيــة التــي تتمثــل في
غــزو الكثبان الرمليــة لألراضي
الزراعيــة وتدهــور األراضــي
الزراعيــة املعتمدة على األمطار
ومتلــح التربــة وإزالــة الغابات
وتدميــر النباتــات الغابيــة
وانخفاض كميــة ونوعية املياه
اجلوفيــة والســطحية وتدهور
املراعــي وانخفــاض خصوبــة
األراضــي الزراعية مع اشــتداد

نشاط التعرية املائية والهوائية
وزيادة ترســبات السدود واألنهار
واشــتداد الزوابع الترابية وزيادة
كمية الغبار في اجلو.
وميكن اســتعمال هذه املؤشرات
وغيرها في تعيني حالة أو وضعية
التصحر في شــتى املناطق من
الــدول العربية والتي يقصد بها
درجة تقــدم عمليــة التصحر
في األراضــي والتي يقررها املناخ
واألرض والتربة والغطاء النباتي
مــن ناحيــة ودرجــة الضغط
البشري من ناحية ثانية.
وقد حــددت أربع حاالت للتصحر
هــي التصحــر الشــديد جدا
ويتمثــل بتحــول األرض إلــى
وضعية غير منتجة متاما وهذه ال
ميكن اســتصالحها إال بتكاليف
باهظة وعلى مساحات محدودة
فقط وفــي كثير مــن األحيان ،
تصبح العملية غير منتجة باملرة
والتصحــر الشــديد وينعكس
بانتشــار النباتات غيــر املرغوب
فيها وانخفــاض اإلنتاج النباتي

بحــدود  50%والتصحر املعتدل
حيث ينخفض اإلنتــاج النباتي
بحدود  25%والتصحر الطفيف
ويتمثــل بحدوث تلــف أو تدمير
طفيف جدا في الغطاء النباتي
والتربة  ،ولذلــك نرى ان مقياس
اســتمرارية تهديــد التصحــر
يعبر عنه بخطــر التصحر وهو
يقيم على أســاس سرعة درجة
حساســية األرض للتصحر من
ناحية ،ودرجة الضغط البشري و
احليواني من ناحية ثانية.
وهنــاك جملــة مــن العوامل
الطبيعيــة والبشــرية تتداخل
وتتشــابك لتخلــق ظاهــرة
التصحــر فبالنســبة للعوامل
الطبيعية يلعب املناخ دورا هاما
إذ تقــع معظم البــاد العربية
فــي النطاقــات اجلافة وشــبه
اجلافــة وللنباتــات واحليوانــات
دورهــا بتفاعلهــا مــع بيئتها
فهي تســهم بصورة رئيســة
إمــا باحلفاظ على تــوازن البيئة
أو بتدهورهــا  ،فاإلفراط الرعوي

يؤدي إلى ســرعة إزالــة الغطاء
النباتي وما ينتج عنه من اشتداد
التعرية  ،أما فيما يخص العوامل
البشــرية التي يؤكد الباحثون
بأنها تلعب دورا رئيســا في خلق
التصحر فيتمثل دور اإلنسان في
مجالني األول الضغط السكاني
وإذا أخذنا في االعتبار توقع عدد
ســكان العالــم العربــي الذي
ســيزداد في الســنوات املقبلة
فهــذا يعني اســتمرار الضغط
الســكاني الذي ينتج عنه مزيد
مــن التوســع الزراعــي وزيادة
أعداد املاشــية ،ومــن ثمة زيادة
الرعي وقطــع الغابات والهجرة
واســتيطان أماكن غير مالئمة
الســتغالل مواردهــا بشــكل
مســتمر إضافة إلى توسع املدن
وتضخمها الذي يكون في كثير
من احلاالت على حساب األراضي
الزراعيــة  .كل هــذه العوامــل
تسهم بتســريع التصحر.حيث
أن منو الســكان والفقر والتدهور
البيئي يعزز كل منهما األخر.

تعزيز مكتبات المحافظات المتضررة بالكتب العلمية
بغداد  -الصباح الجديد:
انطالقا مــن احلملــة الوطنية
للتبرع بالكتب بغية عودة احلياة
العلميــة الــى املكتبــات التي
تضررت جراء االعمــال االرهابية
فــي محافظات نينــوى و صالح

الديــن واالنبار  ،حيــث جمعت
الــوزارة  1859كتابــا ً تبرعت به
مديريتهــا العامــة للتعليــم
املهني .
وأوضح املكتــب اإلعالمي للوزير
ان اقســام التعليــم املهني في

جانبي الكــرخ والرصافة قاموا
بجمع الكتب العلمية املتنوعة
والبالــغ عددهــا  1859كتابــا
وارســلت الى املديريــة العامة
للمناهج التي تقوم بنقلها الى
تلك احملافظات  ،مبينا ً أن التعليم

املهني في الرصافة تبرع بـ1346
كتابا ونظير ُه فــي الكرخ بـ513
كتابا.
يذكر أن وزيــر التربية دعا جميع
موظفــي املديريــات العامــة
للتربية واملشرفني االختصاصيني

والتربويني وادارات املدارس واملعاهد
والطلبــة والتالميــذ واملــدارس
االهليــة وجميــع التشــكيالت
التابعــة للــوزارة ومجالــس
االبــاء واملعلمني بتشــكيل جلان
للمشــاركة فــي مثــل هكذا

حمالت لنشــر العلم والتعليم
في ربــوع وطننا احلبيب  ،مضيفا ً
الى خلق حالة مــن التنافس بني
املديريات العامة للتربية واملدارس
والقطاعــات واالقضيــة لتكرمي
االفضل في هذه احلملة .

ضوابط تقديم منتسبي األجهزة األمنية لنيل البكالوريوس
بغداد  -الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التعليــم العالي
والبحث العلمــي ضوابط تقدمي
منتســبي األجهــزة األمنيــة
كافــة الراغبني بإكمال دراســة
البكالوريــوس الــى الدراســة
املسائية بالكليات واملعاهد.
وقال املتحدث الرســمي للوزارة
الدكتور حيدر العبودي إن ضوابط
التقــدمي جاءت علــى وفق قانون
رقم ( )15لســنة  2016وتشمل
منتسبي القوات املسلحة وقوى
األمن الداخلي وجهــاز اخملابرات
الوطنــي ومنتســبي األجهزة

األمنيــة األخــرى  ،موضحا أنه
يشــترط في املتقدمني أال تقل
درجاتهم عــن خمس درجات من
احلد األدنى للقبول في الدراســة
املســائية وأال تزيــد نســبتهم
على ( )5%مــن خطة القبول في
القســم ،وأن ال يحــق لهم أداء
االمتحان النهائي من (.)100%
وأضــاف املتحدث الرســمي ان
اجلهات املستفيدة مطلوب منها
تنظيم قوائم بأسماء املرشحني
مــن منتســبيها وإرســالها
الى الــوزارة عن طريــق البوابة
االلكترونيــة لدائرة الدراســات

والتخطيط واملتابعة خالل مدة
ال تتجاوز ثالثــن يوما  ،الفتا الى
أن للمرشح احلق في التقدمي على
خمسة خيارات يرغب في إكمال
دراسته املسائية فيها.
وكان وزير التعليم العالي قد دعا
وزيــر مجلس الــوزراء الى إطالق
الدرجات الناجتة عن حركة املالك
لتعيني الطلبة املبدعني واالوائل
وحملة الشهادات العليا .
وقال العيســى ان الــوزارة متثل
حاضنة علمية وأكادميية للطلبة
والســيما املبدعــون واملبتكرون
واخملترعون منهــم الذين متكنوا

من صناعة قصص جناح عراقية
شــقت طريقهــا نحــو التميز
واالبداع في جامعــات املنطقة
والعالم والشركات واملؤسسات
الكبرى  ،مضيفا ان مؤسســات
الدولــة املعنيــة بالتقنيــات
والتكنولوجيــة
العلميــة
ومؤسســات القطــاع اخلــاص
مدعوة الــى جتســير عالقاتها
االســتثمارية مع مؤسســات
التعليــم العالــي فــي اطار ما
يســهم باالفادة مــن مخرجات
العملية التعليمية.
من جانبه كشــف رئيس هيئة

املستشــارين الدكتــور عبــد
الكرمي الفيصل عن انشاء مركز
بغــداد للتميــز ليكــون نافذة
املبدعــن لتســويق نتاجاتهم
العلمية وابتكاراتهم للشركات
واملؤسســات العامليــة الكبرى
.وقبل ذلك اســتعرض مستشار
الوزارة الدكتــور صالح النعيمي
ومدير عــام البحــث والتطوير
الدكتــوره هنــاء عبد احلســن
مراحــل اســتقطاب الطلبــة
املبدعني وآليات تقييم االبتكارات
التــي تقــدم بها املتنافســون
مؤكدين على ضرورة توفير البيئة

احلاضنة لتحفيز االبداع.وتضمن
امللتقــى عروضــا لالبتــكارات
اخلاصــة بالطلبــة املبتكريــن
واالســتماع الى شرح موجز عن
مشــاريعهم وافاق تطبيقاتها
العمليــة وامكانية تســويقها
لشركات القطاع العام واخلاص.
وكــرم وزيــر التعليــم العالي
الدكتــور عبد الرزاق العيســى
الطلبــة املبدعــن واخملترعــن
تثمينــا الجنازاتهــم وجهودهم
العلميــة التــي ســتأخذ على
عاتقها معاجلة وتطوير املشاريع
التي يحتاجها اجملتمع العراقي.

واصلت حمالتها برفع التجاوزات وإنجاز أعمال صيانة المحوالت

الفرات األوسط تباشر أعمال صيانة الوحدة الرابعة في محطة كهرباء النجف الغازية
بغداد  -الصباح الجديد:

باشرت املالكات الهندسية والفنية
فــي املديريــة العامــة املذكــورة
اعمالها بصيانة الوحدة التوليدية
الرابعة في محطة كهرباء النجف
الغازية .
وقال املتحدث الرسمي باسم وزارة
الكهرباء الدكتور مصعب ســري
املــدرس ان االعمــال تضمنت ربط
حماالت صنــدوق التروس وارجاعها
الى مكانها  ،الى جانب اســترجاع
متحسســات احلــرارة واالهــزاز،
اضافة الــى معايرة وعمل محاذات
بني اطراف صنــدوق التروس ومولد
الوحدة ,وكذاك بني صندوق التروس
وضاغطة الوحدة من اجلهه الثانية,

فضال ً عــن تشــغيل مضخة رفع
الشــفت اخلارجية وتدوير الشفت
بواســطة العتلة الثانوية لغرض
الفحص والتشغيل .
كما واصلت املالكات الهندســية
والفنية في مديريــة توزيع كهرباء
بابــل التابعــة للمديريــة العامة
لتوزيــع كهرباء الفرات األوســط
حمالتها برفــع التجاوزات احلاصلة
علــى الشــبكة الكهربائيــة في
محافظة بابل.
واوضح املدرس ان احلمالت تضمنت
رفــع (  ) 60حالة جتــاوز توزعت بني
األصناف الزراعي والتجاري واملنزلي
وتنوعت التجــاوزات منها التالعب
باملقيــاس او الربط املباشــر  ,وان
الهدف من هــذه احلملة هو تقليل
الضائعات التي تتسبب في ضعف

الفولتية .
كما اجنزت املــاكات ذاتها اعمالها
بصيانــة وإصــاح (  ) 30محولــة
معطوبة في ورشة تصليح املديرية
حيــث ان اغلــب احملــوالت التي مت
صيانتها هي متأثرة بالظروف اجلوية
وتتطلب عمل ملفــات ومبا يضمن
حتقيــق الكفــاءة املطلوبة لعمل
احملولة بعد إعادتها إلى اخلدمة .
مــن جانبهــا تواصــل املــاكات
الهندســية والفنية فــي مديرية
شــبكة نقــل كهربــاء الديوانية
التابعــة للمديريــة العامة لنقل
الفرات االوســط اعمالها بصيانة
محولة معطوبــة ( 132ك ف) في
محطة شرق الديوانية التحويلية
وقال املــدرس ان االعمال تضمنت
ربــط (ليــدات) التوصيــل جلهتي

(11و )33ك ف وجلهة مغير الفولتية
الـــ ( )ON TCمع اعمــال التحوير
املطلوبــة لهــا ،الى جانــب ربط
(الفرميــات) اخلاصــة باحملولة وربط
غطاء احملولة ,اضافة الى ادخال اجلزء
الفعال للمحولــة الى داخل اخلزان
الرئيس ,وكذلك ربط (البوشنكات)
جلميــع اجلهات ،فضــا ً عن اضافة
الزيت ثم ربطها على جهاز تصفية
الزيت لغرض التخلص من الشوائب
والرطوبة داخل امللفات .
واوضح ان الغاية من صيانة احملولة،
هــو إصالحهــا وإدخالهــا العمل
مجددا ً بعد تعرضها لعطب واحد
من أطوارها نتيجة حلصول عوارض
كثيــرة علــى املغذيــات املربوطة
عليهــا جلهتــي (11و )33ك ف في
أثناء سقوط األمطار.
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زيادة عدد ساعات القطع في كركوك ..وكربالء تمهل الوزارة  48ساعة لتحسين التيار

جنرال إلكتريك تسعى الى تزويد الموصل بـ  750ميغاواط
بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس مجلس اإلدارة ،والرئيس
التنفيــذي لـ”جنــرال إلكتريك”
جون فالنيري أن شــركته تعمل
على إصالح وترميم توليد الطاقة
في املوصــل وتزويد  750ميغاواط
لصالح وزارة الكهرباء.
وقال فالنيــري ،إن «عملياتنا في
العراق تســهم بترك آثار إيجابية
على اجملتمعات احمللية في مجاالت
حيويــة ،مثل الرعايــة الصحية
والطاقــة ،وعلى ســبيل املثال،
نعمل علــى دعم عمليات ترميم
محطة توليد الطاقة في املوصل
وتزويــد  750ميغــاواط لصالح
وزارة الكهربــاء ،مبــا يعود بفوائد
ملموسة على املواطنني».
وأضاف أن «شــركته تعمل على
تنفيــذ املشــروعات ذات القيمة
االقتصادية واالجتماعية الكبيرة،
وســنواصل تعاوننا مع العمالء
والشركاء لتحقيق هذه األهداف».
فــي الســياق ،عزت دائــرة توزيع
كهرباء الشــمال فــي كركوك،
أمس األربعاء ،زيادة عدد ســاعات
القطــع املبرمج في احملافظة إلى
فقدان  2640ميغاواط من الطاقة
نتيجة خــروج أربعة خطوط عن
اخلدمة.
وقالت الدائــرة في بيان صحافي،
«نود لفت انتباه املواطنني الكرام
فــي مدينة كركــوك ،إلى خروج
خــط (كي وان) فــي محطة تازة
الغازيــة من العمل ،مــا أدى إلى
زيادة عدد ساعات القطع املبرمج،
وفقدان  240ميغاواط من حصة
احملافظة».
وأشــار البيان ،إلــى «خروج اخلط
اإليراني عن العمل ،خط بسماية
وخط املنصوريــة ،وفقدان 2400
ميغاواط ،والســبب في ذلك هو
صيانــة أنبوب الغــاز الذي يغذي
احملطة».
وأضــاف ،أن «اخلــط املغــذي من
محطــة تازة ســوف يعــود إلى

نود لفت انتباه
المواطنين الكرام
في مدينة كركوك،
إلى خروج خط (كي
وان) في محطة تازة
الغازية من العمل،
ما أدى إلى زيادة
عدد ساعات القطع
المبرمج ،وفقدان
 240ميغاواط من
حصة المحافظة

النفطية الفرنسية وبي.بي ورويال
دتش شــل بني  1.6باملئــة واثنني
باملئة.
وصعد سهم ماركس آند سبنسر
 5.3باملئة بعدما أعلنت الشــركة
نتائجها السنوية.
وظلت البنوك فــي بؤرة االهتمام
بعدما قالت صحيفة فايننشــال
تاميــز إن باركليــز يــدرس دمجا

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن البنــك املركزي العراقي ،أمــس االربعاء ،قيام
مصرفني بشراء حواالت خزنية مببلغ  50مليار دينار،
مشيرا الى انه قطع بأعلى معدل عائد.
وقال بيان صدر عن البنك املركزي ،إنه «اقر اجراء مزاد
لبيع شهادات إيداع إســامية آلجل  14يوما ً ومببلغ
100مليار دينار» .
وأضاف البيان انه «قطع بسعر موحد وباعلى معدل
عائد  ،0.70%وان املصرفني اشتريا احلواالت».
وســبق وأن اشــترت ،في أيار املاضي ،أربعة مصارف
حواالت خزينة مببلغ  100مليار دينار.
وقــال البنك املركــزي ،إن «وزارة املالية أجرت مزايدة
علنيــة لبيع حواالت خزينة ألجــل  364يوما ومببلغ
100مليار دينار» .
وأضــاف البيــان« :قطع بأعلــى ســعر للمزادات
التنافسية  ،»3.50%مبينا أن «أربعة مصارف اشترت
احلواالت من بني ستة مصارف مشاركة».
في شأن آخر ،أكد مصرف الرافدين ،أمس االربعاء ،ان
فروعه في احملافظات تتوفر فيها شروط قروض شراء
الســيارات احلديثة ،في حني حدد مدة تسديد تلك
القروض بالتقسيط.

برميل النفط العالمي

شرق بعقوبة) أعيدت إلى العمل
بعد توقف دام أكثر من  3أشهر»،
الفتــا ً إلى أن «القــدرة االنتاجية
وصلت حاليا ً إلى  600ميغاواط».
وأضاف ،أن «وفدا ً رسميا ً ميثل إدارة
ومجلــس ديالى في زيــارة حالية
إلى وزير الكهرباء ملناقشة ملف
الطاقة بشكل عام في احملافظة
وتخصيــص جــزء مــن طاقــة
املنصورية لســد النقص احلاصل
في الكهرباء ،إضافة إلى متابعة
ملف اســتثمار حقول الغاز في
املنصورية والتي تلكأ العمل بها
منذ  2009وحتى يومنا هذا».
وكانــت وزارة الكهربــاء اعلنت،
فــي آذار املاضــي ،ان اتفاقها مع
ايران على جتديد استيراد الطاقة

الكهربائيــة سيســري لعــام
اضافي.
وقالت الــوزارة ،ان «وزير الكهرباء
قاســم الفهداوي اتفق مع وزير
الصناعة والتجارة االيراني محمد
شريعة مداري خالل لقاءه به في
مقر الــوزارة ببغــداد على جتديد
عقد استيراد الطاقة الكهربائية
من ايــران لعام اضافــي من ذات
اخلطوط االربعة العاملة حالياً».
واضافــت ،ان «اجلانبان بحثا ايضا
ســبل التعــاون املشــترك بني
العراق وايران فــي مجال الطاقة
الكهربائيــة وتذليــل املعوقات
والدفــع باجتــاه تعزيــز العالقة
مبــا يخــدم منظومتــي الطاقة
الكهربائية العراقيــة وااليرانية,

فضالً عــن مناقشــتهم الربط
التزامني بني البلدين».
ويســتورد العراق حاليــا الطاقة
الكهربائية من إيران بواقع 1000
ميغــاواط عبر اربــع خطوط هي
خــط كرمنشــاه  -ديالى وخط
ســربيل زهــاب  -خانقني وخط
عبدان  -البصــرة ،وخط كرخة -
عمارة وتغذى هذه احملافظات عبر
خطوط كهرباء الضغط العالي.
في الشــأن ذاتــه ،امهل مجلس
محافظة كربــاء وزارة الكهرباء
 48ساعة لتحســن وضع التيار
الكهربائــي باحملافظــة ،مهددا
باجراءات قانونية «صارمة» إذا لم
تستجب.
وقــال رئيس مجلــس محافظة

كربالء نصيف اخلطابي في حديث
صحافي ،إن «اجمللــس امهل وزارة
الكهرباء مدة  48ساعة لتحسني
وضــع التيــار الكهربائــي فــي
احملافظة» ،مشيرا الى أن انقطاع
التيار الكهربائي «ســبب الكثير
من االذى للمواطنني».
وأضاف اخلطابي أن «هذا التراجع
في تزويــد اخلدمة مرفوض جملة
وتفصيــا» ،مهــددا «بالبــدء
باجــراءات قانونيــة صارمــة
بحــق الــوزارة فــي حــال عدم
استجابتهم».
وأوضــح اخلطابي أن «هذا القطع
غير مبرر ،كــون محافظة كربالء
تعــد مــن احملافظــات املنتجة
للطاقة الكهربائية».

محتمال مع بنوك منافسة تشمل
ستاندرد تشارترد.
غير أن مصادر علــى صلة وثيقة
بالبنــك قالت لرويترز إن باركليز ال
يدرس أي دمج محتمل.
ولم يطرأ تغير يذكر على ســهم
البنك بينما صعد سهم ستاندرد
تشارترد  1.9باملئة.
وانخفض املؤشــر ميب اإليطالي

تقـرير

 1.3باملئــة وكان أداؤه أقــل مــن
الســوق األوروبيــة عموما بفعل
اخملاوف السياسية.
وتراجعــت أســعار الذهب أمس
األربعاء بفعــل ضغوط من ارتفاع
الــدوالر قبيل إعالن محضر أحدث
اجتماع جمللس االحتياطي االحتادي
(البنك املركزي األميركي).
وانخفض الذهب فــي املعامالت

الفورية  0.1باملئــة إلى 1289.71
دوالر لألوقية (األونصة).
وتراجعــت العقــود األميركيــة
اآلجلة تســليم حزيران  0.2باملئة
إلى  1289.40دوالر لألوقية.
وصعــد الدوالر في مقابل ســلة
عمــات إذ يترقــب املســتثمرون
الكشف عن وقائع أحدث اجتماع
للمركــزي األميركــي الســتقاء
املؤشرات بشــأن وتيرة رفع سعر
الفائدة األميركية.
ولم يطرأ تغير يذكر على الفضة
فــي املعامــات الفوريــة وجرى
تداولها عند  16.52دوالر لألوقية.
وصعــد البالتــن  0.1باملئــة إلى
 904.10دوالر لألوقيــة بينمــا
انخفض البالديــوم  0.2باملئة إلى
 988.75دوالر لألوقية.
وارتفع الفرنك السويســري والني
الياباني في مقابــل الدوالر أمس
أيضا ً في الوقت الذي اجتاحت فيه
موجة من احلذر أســواق العمالت
بعد يوم من قيام الرئيس األميركي

سنغافورة ـ رويترز:
انخفضت أســعار النفط ،أمــس األربعاء ،بفعل
توقعــات بأن منظمــة أوبك قد تزيــد اإلمدادات
في وقــت قريب للغايــة رمبا في مطلــع حزيران
بالرغم من الدعم الذي تلقاه الســوق من اخملاطر
اجليوسياسية.
وانخفضت عقود برنت أربعة ســنتات إلى 79.53
دوالر للبرميل بعد أن قفزت  35ســنتا يوم الثالثاء.
وكان برنــت بلــغ  80.50دوالر للبرميل األســبوع
املاضي مســجال أعلى مســتوى له منذ تشرين
الثاني .2014
وتراجعت كذلك عقود اخلام األميركي سنتني إلى
 72.18دوالر للبرميل بعد أن قفزت يوم الثالثاء إلى
 72.83دوالر للبرميل وهو أعلى مســتوى له منذ
تشرين الثاني .2014
وقــال بنــك (إيــه.إن.زد) فــي مذكــرة ”اخملاطر
اجليوسياســية ...أبقــت املســتثمرين في حالة
تأهب .وزير اخلارجية األميركي بومبيو طالب إيران
بوقف تخصيب اليورانيوم والســماح للمفتشني
بالوصول إلى أي موقع في البالد“.

أدنى مستوى لـ «نيكي»
في شهرين

األسواق العالمية تتأثر ببيانات مالية وتراجع شركات النفط
متابعة الصباح الجديد:
تراجعت األســهم األوروبية أمس
األربعاء بعدما أثر انخفاض أسعار
النفط اخلام على شركات الطاقة
في حني كان سهم شركة التجزئة
ماركس آند سبنسر ضمن األكثر
صعودا بعد إعالن النتائج.
وانخفض املؤشــر ستوكس 600
األوروبــي  0.5باملئــة متراجعا عن
أعلى مســتوى في ثالثة أشــهر
ونصف الشــهر الذي سجله في
اجللســة الســابقة .وانخفــض
املؤشــر فايننشــال تاميــز 100
البريطاني  0.3باملئة بعد ارتفاعه
إلى مستوى قياسي يوم الثالثاء.
وتراجع مؤشــر قطــاع الطاقة،
األكثــر صعودا منــذ بداية العام
احلالي فــي أوروبا 1.7 ،باملئة بفعل
تراجع أســعار النفط مع احتمال
زيــادة إنتاج النفــط في منظمة
البلدان املصدرة للبترول (أوبك) مما
دفع أسعار اخلام لالنخفاض.
وانخفضت أسهم شركات توتال

خزينة بـ  50مليار دينار

تراجع طفيف لسعر

جانب من حمالت الصيانة للشبكة الكهربائية
العمــل ،أمــا اخلــط االيرانــي
فسيبقى إلى إشــعار آخر ،حلني
انتهاء أعمال الصيانة».
يشــار إلى أن محافظة كركوك
تشهد ،منذ أيام ،قلة في ساعات
جتهيز الكهربــاء ،وهناك مناطق
ســجلت انقطاعا ً وصل إلى أكثر
من  12ساعة.
الى ذلــك ،أعلن رئيــس مجلس
محافظــة ديالى علــي الدايني،
أمــس األربعــاء ،إعادة تشــغيل
محطة املنصورية الغازية شــرق
احملافظة بعد توقف استمر أكثر
من ثالثة أشهر.
وقال الدايني في حديث صحافي،
إن «أربع من الوحــدات االنتاجية
حملطة املنصورية الغازية ( 45كم

مصرفان يشتريان حواالت

دونالد ترامــب بتخفيف التفاؤل
بشــأن التقدم احملرز في محادثات
جتارية مع الصني.
وفي حــن ارتفع مؤشــر الدوالر،
الذي يقيس قوته في مقابل سلة
من العمالت املنافســة 0.2 ،باملئة
إلــى  ،93.76فقد تراجعت العملة
 0.6باملئــة و 0.3باملئة مقابل الني
الياباني والفرنك السويسري على
الترتيب.
وتعــرض اليورو لضغــوط بفعل
اخملاوف بشــأن اخملاطر السياسية
في إيطاليــا .وانخفضت العملة
املوحدة ألدنى مســتوى في ستة
أشهر بعد انخفاض مؤشر ملديري
املشــتريات األملان ألدنى مستوى
في  20شهرا مما يشير إلى أن قوة
الدفع فــي أكبر اقتصــاد بأوروبا
يضعف.
وانخفض اليورو  0.3باملئة مقابل
الفرنك السويســري إلى 1.1616
فرنك وهو أدنى مستوياته منذ 23
آذار.

طوكيو ـ رويترز:
تكبدت األســهم اليابانية أشد خسائرها في
شهرين ،أمس األربعاء ،بعد تصريحات للرئيس
األميركــي دونالد ترامب جددت اخملاوف بشــأن
اخلالفــات التجارية مما أضــر مبصنعي الصلب
وشركات الشحن وآخرين.
وهوى املؤشــر نيكي القياســي  1.2باملئة إلى
 22690نقطــة بعد أن انخفض إلى  22650في
وقت سابق وهو أقل مستوى له منذ  11أيار.
وكان ترامــب قال يــوم الثالثاء إنــه غير راض
عن محادثات التجارة التــي أجريت في الفترة
األخيرة بني الواليات املتحدة والصني مما نال من
اآلمال فــي أن يكون أكبر اقتصادين في العالم
بصدد إبرام اتفاق.
وكان وزير اخلزانة األميركي ســتيفن منوتشني
قال في وقت سابق إن احلرب التجارية ”مجمدة“
مما دفع نيكي لتجاوز املستوى املهم نفسيا 23
ألف نقطة يوم االثنني.
وجاءت أحــدث تصريحات ترامب بعد أن أعلنت
بكني أنها ستخفض رسوم استيراد السيارات
ومكوناتها.
وتعرضت أســهم شــركات الشحن لضغوط
حيث فقد سهم ميتسوي أو.اس.كيه الينز 2.8
باملئة وانخفض ســهم كاوازاكي كايسن 2.9
باملئة.

تخفيضات ضريبية أميركية جديدة محتملة

موسكو وطوكيو تلوحان بورقة الرسوم الجمركية في وجه واشنطن
الصباح الجديد ـ وكاالت:
حذرت روســيا واليابان من اتخاذهما
إجراءت للرد على قــرار أميركا برفع
الرســوم اجلمركيــة علــى الفوالذ
واألملنيــوم بفــرض عقوبــات تصل
قيمتها إلى مليار دوالر ،على وفق ما
نشرته منظمة التجارة العاملية.
وقالت روسيا ،بحسب وثائق نشرتها
إن خطة الواليات املتحدة ستضيف
أعباء ماليــة قيمتهــا  538مليون
دوالر على صادراتها الســنوية ،في
حني قدرت اليابان أعباءها بنحو 440
مليون دوالر.
وتؤكد موسكو وطوكيو أن لديهما
احلق بفرض رسوم جمركية مشابهة
على الصــادرات األميركية ،من دون
تســمية املنتجات األميركية ،التي
قد تســتهدفها العقوبات الروسية
واليابانية.
وكان الرئيــس األميركــي دونالــد
ترامب قد أقر في آذار املاضي رسوما
جمركية على واردات األملنيوم بنسبة
 10باملئة واحلديد الصلب بنسبة 25
باملئــة إلى الواليــات املتحدة ،لكنه
علــق تطبيق القرار حتــى األول من
حزيران لدول منها املكسيك وكندا
ودول أوروبا.

وتــدرس إدارة ترامب إجراءات خلفض
صادرات الصلب واألملنيوم من االحتاد
األوروبي بنســبة  10باملئة ،نقال عن
مسؤولني أوروبيني.
ووفقًــا لصحيفــة وول ســتريت
جورنال ،قدمت واشنطن لبروكسل
خيارين لدول االحتــاد األوروبي ،التي
تــزود الواليــات املتحــدة باألملنيوم
والصلب ،بتحديــد حصة  90باملئة
من صادراتها في عام  ،2017وحصص
التعريفة اجلمركية التي ستخفض
أيضا من صــادرات الفوالذ واألملنيوم
بنسبة 10باملئة.
ويعد املصدر الدبلوماســي األوروبي،
أن مثل هــذه اخلطوة «غير قانونية»،
وأن أوروبا لن تقبل بذلك.
يذكر أن الواليات املتحدة األميركية
كانت قد فرضــت نهاية آذار املاضي،
رسوم جمركية على استيراد الصلب
واألملنيوم بحجم  25باملئة و 10باملئة
على التوالي ،وعلقت تنفذيها حتى
 1حزيران لــدول االحتاد أألوروبي وعدد
من الدول األخرى.
ويتفاوض االحتــاد األوروبي والواليات
املتحــدة بشــأن هــذه القضية ،إذ
تســعى املفوضيــة األوروبيــة إلى
استبعاد دائم لالحتاد األوروبي بأكمله
من الرسوم اجلديدة.
مــن ناحيته ،تبنى مجلــس النواب

بضائع روسية «ارشيف»

الروســي قانونا يجيــز للحكومة
الروســية الــرد علــى العقوبــات
األميركية التي تفرض ضد روســيا

في خطوة تفتح الباب التخاذ تدابير
مختلفة ضد اخلطــوات األميركية
غير الودية.

وقدم مشــروع القانون الذي يحمل
اسم «مواجهة اإلجراءات غير الودية
للواليات املتحدة والدول األخرى» إلى

مجلــس النواب الروســي «الدوما»
في  13نيســان املاضــي ،وجاء ذلك
مببادرة مــن مجموعة مــن النواب
الروس بقيــادة رئيس مجلس الدوما
فياتشيسالف فولودين.
ويأتي ذلك بعــد أن فرضت الواليات
املتحدة عقوبات ضد قطاع األعمال
الروســي تضمنــت إجــراءات ضد
أفراد وشــركات روسية منها عمالق
األلومنيوم الروسي «روسال».
ويخول القانون للحكومة الروسية
فرض إجراءات جوابية ضد العقوبات
املفروضة مــن قبل الواليات املتحدة
وحلفائهــا ،ولكــن بعــد مصادقة
الرئيس الروسي فالدميير بوتني عليها.
ويتيح القانون اتخاذ تدابير مختلفة،
لكنه يحظر فرض قيود على السلع
احليوية ،التي ال تنتج في روسيا أو في
دول أخرى ،كذلك يحظر تطبيق قيود
على الســلع التي يجلبها املواطن
الروس إلى البالد بهدف االستخدام
الشخصي.
على الصعيد األميركــي الداخلي،
يســعى الرئيس األميركــي دونالد
ترامــب الــى اقتــراح تخفيضات
ضريبية جديدة قبل تشــرين الثاني،
إذ سيتطلع اجلمهوريون إلى اإلبقاء
على سيطرتهم على الكوجنرس في
انتخابات التجديد النصفي.

وقــال ترامب إنه ســيلتقي بالنائب
اجلمهوري كيفن بــرادي رئيس جلنة
موازنــة الضرائب وامليزانية بشــأن
املقترح من دون أن يقــدم املزيد من
التفاصيل.
وقــال ترامــب فــي خطــاب أمام
مجموعــة ســوزان ب .أنطونــي
املناهضــة لإلجهــاض ”ســنقدم
تخفيضات ضريبية إضافية في وقت
ما قبل تشرين الثاني».
كان ترامــب وقــع تخفيضا ضريبيا
بقيمة  1.5تريليــون دوالر في كانون
األول وهو حتى اآلن اإلجناز التشريعي
األبرز لرئاسته.
واالقتصاد نقطة مضيئة بالنسبة
للجمهوريــن الــذي ســيعرضون
أنفسهم على الناخبني في تشرين
الثاني ،في ظل انخفــاض البطالة
إلى أدنى معدالتهــا فيما يقرب من
 17عاما ونصف العام.
وتتعلق االنتخابــات بكامل مقاعد
مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس
الشيوخ.
ويجــب أن ينتــزع الدميقراطيون 23
مقعدا من اجلمهوريني للســيطرة
على مجلــس النواب البالـــغ عدد
أعضائــه  435عضــوا .ويســيطر
اجلمهوريون على مجلس الشــيوخ
بواقع  51فـي مقابل .49
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احتمال بتأجيل القمة

بين ترامب وجونغ اون
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلــن الرئيس االميركي دونالــد ترامب امس
االول الثالثاء أن القمة املرتقبة التي من املقرر
ان جتمعــه بالزعيم الكوري الشــمالي كيم
جونغ اون في  12حزيران اجلاري في سنغافورة،
قــد «تؤجل» ،لكنــه ابدى اعتقــاده ان كيم
«جدي» في نيته التخلي عن السالح النووي.
وقال ترامب في مستهل محادثاته مع الرئيس
الكوري اجلنوبي مون جاي ان في البيت االبيض
«قد ال تعقد القمة فــي  12حزيران ،مضيفا
«اذا لم تنعقد القمة ،فســتحصل في وقت
الحق» ،مشيرا الى «بعض الشروط».
وأوضح وزيــر اخلارجية االميركي مايك بومبيو
فــي تصريحات صحافيــة «نريــد ان نتأكد
اننــا متفقني في شــأن محتوى ما ســتتم
مناقشــته» ،مضيفا «نحن ال زلنا نعمل على
اساس  12حزيران ،وسنفعل ما بوسعنا حتى
يكون هذا اللقاء ناجحا» ،مؤكدا انه «متفائل»
ازاء ذلك.
من جانبه ،ابدى الرئيس الكوري اجلنوبي تفاؤله
وقال انه مقتنع بات القمة املقبلة «ستتكلل
بالنجاح» ،وان ترامب سيكون الالعب املركزي
ضمن «منعطف تاريخي»حول شبه اجلزيرة.
لكن الرئيس االميركي الحظ ان لهجة كوريا
الشــمالية تغيرت بعد قمــة ثانية عقدها
زعيمها مع الرئيس الصيني شــي جينبينغ،
متسائال عن الدور الذي اضطلع به االخير.
وقــال «كان ثمــة فرق حني غــادر كيم جونغ
اون الصني للمرة الثانيــة .كان هناك موقف
مختلف بعد هذا االجتمــاع وفوجئت بعض
الشــيء» ،مضيفا «االمور تغيــرت بعد هذا
اللقاء ،وال ميكنني ان اقول ان هذا االمر جعلني
سعيدا».

باريس تحذر من

سياسة واشنطن في
التعامل مع إيران

متابعة ـ الصباح الجديد:
قال وزير اخلارجية الفرنسي ،جان إيف لو دريان،
إنه يختلف مع الواليات املتحدة في انسحابها
من االتفــاق النووي مــع إيران ،وحــذر من أن
أســلوبها القائم على تشديد العقوبات على
طهران.
وأوضــح الوزير في حوار مع راديو «فرانس إنتر»،
امس األربعاء ،إن أســلوب الواليات املتحدة مع
إيران ،يهدد الشــرق األوسط ويجعل املنطقة
عرضة ملزيد من اخلطر ،ولن يســهم في إقامة
حوار ،ويدعم املتشددين.
وقال لو دريان إن العقوبات التي ستُفرض على
إيران لن تتيــح مجاال للحوار بل على النقيض
ستعزز املتشددين وستضعف الرئيس (حسن)
روحاني .هذا املوقف قــد يعرض املنطقة ملزيد
من اخلطر».
وفي سياق آخر أشــار وزير اخلارجية الفرنسي،
إلــى أن الوضع احلالــي في ســوريا ليس من
مصلحة روسيا ودعت موســكو للعمل معا
حلل األزمة.
وأكدت اخلارجية الفرنسية أمس االول الثالثاء،
موقف باريــس الداعم لالتفــاق النووي طاملا
التزمــت إيــران بتعهداتها ،مشــددة على أن
فرنســا ستســعى للحصول على ضمانات
لعدم امتالك إيران للسالح النووي

شؤون عربية ودولية

بعد حصوله على أكثر من نصف عدد األصوات

نبيه بري رئيس للبرلمان اللبناني المرة السادسة على التوالي
متابعة ـ الصباح الجديد:

فــاز الزعيم الشــيعي نبيه بري
امس األربعــاء بوالية سادســة
لرئاســة مجلس النواب اللبناني
منذ عام  1992بعد حصوله على
أكثر من نصف عدد األصوات.
ويجــري انتخــاب رئيــس وهيئة
مكتــب مجلس النــواب في أول
جلســة لــه عقــب االنتخابات
النيابية التي جرت في الســادس
من أيار وذلــك بعد متديد مجلس
النواب لنفسه منذ عام .2009
ويرأس بري 80 ،عاما ،حركة «أمل»
وهو حليف وثيق حلزب اهلل ،الذي
ميتلك ترسانة سالح كبيرة ،منذ
انتهــاء احلرب األهليــة اللبنانية
التي نشــبت بني عامــي 1975
و.1990
وانطلق امــس االربعــاء تكوين
الســلطة اجلديــدة  ،بانتخــاب
الزعيم الشــيعي نبيه بري امس
األربعاء بوالية سادســة لرئاسة
مجلس النواب اللبناني منذ عام
 1992بعد حصوله على أكثر من
نصف عدد األصوات.
فيمــا ســتفضي املنافســة
املسيحية -املســيحية إلى فوز
النائــب إيلي الفرزلــي بدعم من
رئيــس اجلمهورية ميشــال عون
و «تكتــل لبنــان القــوي» الذي
يضم نــواب «التيار الوطني احلر»
وحلفائــه ،باألكثريــة ،مقابــل
املرشــح عــن «حــزب القــوات
اللبنانيــة» النائــب أنيس نصار،
فيما فرض ضيــق الوقت تأجيل
االستشــارات النيابيــة امللزمة
التــي يجريهــا عون لتســمية
رئيــس احلكومــة املكلــف ،إلى
مطلع األسبوع املقبل ،نظرا ً إلى
مصادفة غــد اجلمعة يوم عطلة
رسمية في «عيد التحرير».
وتشــمل املنافســة املسيحية
توزيع أمانة ســر هيئــة مكتب
اجمللس النيابــي وعضويته ،وباتت
محسومة تســمية زعيم «تيار

وتشمل المنافسة
المسيحية توزيع
أمانة سر هيئة مكتب
المجلس النيابي
وعضويته ،وباتت
محسومة تسمية
زعيم «تيار المستقبل»
الرئيس سعد الحريري
لتأليف الحكومة ،على
وفق سبحة مواقف
الكتل النيابية الرئيسة
والتي كرّت أمس
االول الثالثاء

نبيه بري

املستقبل» الرئيس سعد احلريري
لتأليــف احلكومــة ،علــى وفق
ســبحة مواقف الكتل النيابية
الرئيســة والتــي كــ ّرت أمــس
االول الثالثــاء ،بينمــا لفت قول
احلريري إثر ترأسه اجتماع كتلته
النيابية عصراً ،ردا ً على سؤال ،إن
«العقوبات (األميركية واخلليجية)
على حــزب اهلل لن تؤخر التأليف
بل قد تس ّرع والدة احلكومة».
وقــال احلريري« :ســننتخب بري
ولن نص ّوت للفرزلي» ،فيما تبنى
بيان الكتلة تســميته لتشكيل
احلكومة ،وشــدد علــى «حماية
لبنان من أخطار االنزالق في هاوية

الصراعات احمليطة» ،وعلى «التزام
مقتضيــات العيــش املشــترك
ووثيقة الطائف ،وعدم اخلروج على
قواعــد اإلجماع الوطنــي بالنأي
بالنفــس عن التــورط بالنزاعات
اخلارجية ،وتخريــب العالقات مع
األشقاء العرب» .كما أكدت كتلة
«املســتقبل» أن «الدولة ال تعلو
فوق ســلطتها أي ســلطة ،وال
تتقدم على شرعيتها أي مشاريع
طائفية أو إقليمية».
وكان الفتــا ً إعــان رئيس «تكتل
لبنان القوي» الوزير جبران باسيل
بعد اجتماعه ،قراره إعطاء احلرية
ألعضائه الـ 29بالتصويت للرئيس

بري أو االقتــراع بالورقة البيضاء،
خصوصا ً أن بعــض أعضائه من
احللفــاء كانوا أعلنــوا تأييدهم
لبري على رغم احلساســية التي
متيز عالقة باســيل به ،وأول هؤالء
الفرزلي الذي تبنى بري ترشيحه
نائبا ً له بعدما أبلغه عون دعمه.
وبرر باســيل هذا القــرار بالتزام
تكتله «امليثاقية» ،ألن بري «بخانة
األقوياء في طائفتهم ...على رغم
أنه لم يتم احترام حصول العماد
عون على األكثرية للرئاسة».
وإذ فتحت االتصاالت للتنســيق
في االستحقاقات املقبلة ،الباب
لترطيب األجواء بعد جفاء خالل

االنتخابات النيابية ،التقى رئيس
«احلــزب التقدمي االشــتراكي»
النائب الســابق وليــد جنبالط،
احلريري أمــس االول الثالثاء قبل
ترؤســه اجتماعــا ً لـــ «اللقاء
الدميوقراطي».
وقال« :على رغــم أنني أصبحت
خــارج اخلدمة الفعليــة كنائب،
وبعد تأييده بري لرئاســة البرملان،
فإن اللقاء يؤيــد الرئيس احلريري
لرئاســة احلكومة» .وعــن نيابة
رئاســة البرملان أجاب« :أعلم أن
بعضهم يقــول إن إيلي الفرزلي
وديعة سورية أو غير ذلك .لن أقف
عند هذا األمر ،من أجل صداقتي

مع الرئيــس بري ،ســأطلب من
بعض الرفــاق أن ينتخبوه وأترك
اخليار لآلخرين ليفعلوا ما يريدون».
وأحال الصحافيــن على «رئيس
الكتلة تيمــور» بالنســبة إلى
مطالبها الوزارية ،قائالً« :لســت
مرشدا ً روحياً ،دعوها لبالد أخرى».
وعن مطبــات العالقة مع احلريري
وانتقاداته له على «تويتر» قال إن
العالقة «في هذه اللحظة جيدة
وفي النهاية لدينا تاريخ مشترك.
ال أهاجمه علــى تويتر ،مرة قلت
إنه ال بــد من دوزنــة تويتر ،واآلن
سنعيد دوزنته أكثر ،وسأنسحب
تدريجا ً من تويتر أيضاً».

السجن  10سنوات لخبير بشؤون الحركات الجهادية في سيناء
الصباح الجديد ـ وكاالت:
قضت محكمة عسكرية مصرية
بســجن الصحفــي واخلبير في
شــؤون احلــركات اجلهاديــة في
شــبه جزيرة ســيناء اسماعيل
اإلســكندراني بالســجن عشرة
اعــوام ،وفق مــا افــاد محاميه
ومسؤول في احملكمة.
واإلســكندراني الــذي مت القبض
عليــه في تشــرين الثانــي عام

 2015متهــم بنشــر «أســرار
عسكرية على وســائل التواصل
االجتماعي واالنضمــام لإلخوان
املســلمني» اجلماعة احملظورة في
مصر ،بحســب ما قال طارق عبد
العــال محامــي اإلســكندراني
لفرانس بــرس الثالثــاء .واضاف
احملامــي ان موكلــه متهم ايضا
بنشــر «معلومات تضــر باألمن
الوطني خارج البــاد في حوارات

و مقابالت صحفية» ،مشيرا الى
انه سيستأنف احلكم.
واالسكندراني محتجز احتياطيا
على ذمة القضيــة منذ اعتقاله
في الغردقة قبــل عامني ونصف
بعــد عودته من رحلــة عمل الى
برلني .واخلبير باحلــركات اجلهادية
في شــمال ســيناء حيث تقاتل
القــوات املصريــة متــردا تقوده
مجموعــة تابعــة لتنظيــم «

داعــش» كان في املانيــا حينذاك
إللقــاء محاضــرات عــن الوضع
السياســي فــي مصــر ،وفق ما
أفادت زوجته خديجة جعفر .كما
ان اإلســكندراني معــروف ايضا
بكتاباته التي تنتقد النظام ودور
القوات املسلحة في السياسية،
وكان يســاهم فــي منشــورات
عــدة منها مجلــة «اورينت »11
االلكترونيــة التــي أكدت احلكم

عليــه على موقــع تويتر .وحكم
على وليد محارب ايضا بالسجن
عشــرة اعوام في نفس القضية
التــي تتضمن ايضــا  18متهما
آخرين يحاكمون غيابيا ،وفق عبد
العال .وقالت مديرة مكتب الشرق
االوســط في منظمــة هيومان
رايتس ووتش سارة ليا ويتسون في
بيان ان احلكم «ميثل الرد القاسي
للحكومة ضد الصحفيني الذين

يغطون قضايا حساسة».
واضافــت «وهو ايضــا تذكير بأن
احلكومة تســعى لإلبقــاء على
اساءات اجليش بحق سكان سيناء
بعيدا عن تدقيق االعالم».
وتتهم منظمات حقوقية الرئيس
املصــري عبد الفتاح السيســي
بتشكيل نظام قمعي قاد حملة
ضد االســاميني توسعت الحقا
لتستهدف معارضني آخرين.

تقـرير

الحكومة اإليطالية الوشيكة تثير مخاوف من اندالع أزمة جديدة في أوروبا
متابعة ـ الصباح الجديد:
تترقــب إيطاليــا تعيــن رئيــس
متنام،
للحكومة وســط قلق أوروبي
ٍ
الســيما بخصوص امليزانيــة ،فيما
فضل الرئيس سيرجيو ماتاريال إجراء
مشــاورات جديــدة الثالثــاء املقبل
قبــل أن يقرر مــا إذا كان ســيعني
احملامــي جوزيبي كونتــي ( 54عاما)
الذي اقترحتــه حركة «خمس جنوم»
املناهضــة للمؤسســات القائمة
وحزب «الرابطــة» اليميني املتطرف،
في هذا املنصب.
وال تزال إيطاليــا تنتظر تعيني رئيس
للحكومــة ،إذ إن الرئيس ســيرجيو
ماتاريال فضل عدم التســرع وأجرى
مشاورات جديدة الثالثاء قبل أن يقرر
ما إذا كان سيعني احملامي غير املعروف
جوزيبي كونتــي ( 54عاما) على رأس
حكومة شعبوية تثير قلق املفوضية
األوروبية.
ونقلــت الصحــف اإليطاليــة عن
مصادر في الرئاســة أن ماتاريال لديه
شــكوك بشــأن اســتقالل كونتي
الذي اقترحتــه حركة «خمس جنوم»
املناهضــة للمؤسســات القائمة
وحزب «الرابطــة» اليميني املتطرف،
ما دفعه الثالثاء الستشــارة رئيسي
مجلس النواب روبيرتو فيكو ومجلس
الشيوخ إليزابيتا ألبيرتي كاسيالتي.
وولــد كونتــي ،أســتاذ القانــون
واملتخصــص فــي القانــون املدني
واإلداري ،في بوي .وســيكون في حال
تعيينه أول رئيــس حكومة إيطالي
يتحــدر من جنوب البالد منذ نحو 30
عامــا .وقال عنه رئيــس كتلة حزب

«خمس جنوم» لويجــي دي مايو «إنه
رجل عصامي وصلب».
وبحســب الصحــف اإليطالية فإن
الرئيس سيرجيو ماتاريال طلب أيضا
من حركة «خمس جنوم» و»الرابطة»
ضمانات باحترام االلتزامات األوروبية
والتحالفات الدولية.
وحذرت املفوضيــة األوروبية القلقة
مــن البرنامج املشــترك الذي قدمه
احلزبان احلليفان ،احلكومة اإليطالية
املقبلة من انزالقات امليزانية ،مذكرة
بــأن البلد على الئحة الــدول األكثر
مديونية في منطقة اليورو.
للمزيــد :نــزاع بــن زعيــم اليمني
املتطرف وزعيــم التيار الشــعبوي
حركة «خمس جنوم» على تشــكيل
احلكومة
ووعد البرنامج املشترك بسد العجز
التجــاري مــن خالل سياســة دفع
النمو ،في وقت أعلن معهد اإلحصاء
الوطنــي توقعاتــه بأن ينمــو الناجت
اإلجمالي بنسبة  1,4باملئة في ،2018
وهي إحــدى أدنى نســب النمو في
منطقة اليورو.
كما نص على خفض كبير للضرائب
وإنشــاء دخل مواطنة وخفض سن
التقاعــد في ثاني بلد في العالم في
نسبة كبار السن ،مقابل تشدد غير
مسبوق ضد الفساد وضد املهاجرين
وضد املسلمني.
لكــن هــذه العمليــة حتيطهــا
تساؤالت بشان ســيرة كونتي التي
أشــير فيها إلى دروس «لإلتقان في
اجملــال القانوني» فــي جامعات يال
والســوربون وكامبريــدج ونيويورك
وكلتشر إنستيوت بفيينا.
لكن صحيفــة «نيويورك تاميز» تقول
إن جامعة نيويورك لــم حتتفظ بأثر

سيرجيو ماتاريال

ملرور كونتي بها.
هــذا واقترحت حركــة خمس جنوم
وحزب الرابطة االثنــن املاضي على
الرئيــس اإليطالــي اســم جوزيبي
كونتــي احملامي األنيق البالغ  54عاما
لترؤس أول حكومة شــعبوية لبلد

أسس املشروع األوروبي.
واســتقبل الرئيس اإليطالي زعيمي
خمــس جنــوم لويجــي دي مايو (31
عاما) والرابطة ماتيو ســالفيني (45
عاما) ليعرضا خيارهما حول رئاســة
احلكومة.

ولــدى خروجهما أمــام الصحافيني
تكتــم كل من دي مايو وســالفيني
على خيارهما ،ووضــع الزعيمان في
األيــام األخيــرة برنامجا مشــتركا
يبتعد عن نهج التقشف و»إمالءات»
بروكسل ،وقد أقرته قاعدتا احلركتني

بأكثر من  90%من التأييد.
وعندما كان ســالفيني في مكتب
ماتاريــا نشــر دي مايو نصــا جاء
فيه «لقــد اقترحنا اســم جوزيبي
كونتي على رئيــس اجلمهورية .وهو
اسم ســيدفع رمبا بعجلة تشكيل
احلكومة».
وهذه األجواء تثير قلق أســواق املال
فقد تراجعت بورصــة ميالنو االثنني
املاضــي  1,52%فيما ناهز الفارق بني
فائــدة القروض في إيطاليــا وأملانيا
على  10سنوات  186نقطة (ازداد 55
نقطة في أقل من أسبوع).
*منصبان أساسيان
وكان كل من الزعيمني يطمح لقيادة
أول حكومــة معاديــة ملؤسســات
النظــام في بلد هو من مؤسســي
االحتاد األوروبــي ،لكنهما أرغما على
اختيار شــخص ثالث في ظل صراع
ضار على الســلطة بينهما ونتائج
فردية غيــر كافية فــي االنتخابات
التشريعية.
فــي املقابــل ،توقعــت الصحافة
اإليطاليــة أن يحتفظــا مبنصبــن
أساسيني في احلكومة املقبلة ،هما
وزارة الداخليــة لســالفيني ووزارة
كبــرى للتنميــة االقتصادية تضم
العمل لدي مايو.
لكن الدســتور اإليطالــي واضح ،إذ
يعود لرئيس اجلمهورية وحده أن يعني
رئيس احلكومة ،ومــن ثم الوزراء بناء
على اقتراحاته.
كمــا ســينظر الرئيــس االثنني في
«عقــد احلكومة» املوقــع بني حركة
خمس جنــوم والرابطــة ،والذي يعد
بسياســة منو بدل سياسة تقشف
لسد العجز ،وبتخفيض سن التقاعد
واعتماد احلزم في مكافحة الفســاد

وتشــديد التدابير األمنية والتصدي
بحزم للهجرة.
غير أن الصيغــة النهائية للبرنامج
ألغت بنــودا وردت في الصيغ األولية
وكان لها وقع شــديد ،مثل احتمال
اخلروج من اليورو أو شطب قسم من
الدين العام الهائل.
وكشــف اســتطالع للرأي نشــرت
صحيفــة «ال ريبوبليــكا» نتائجــه
االثنني أن  60%من اإليطاليني يؤيدون
حكومــة للرابطــة وحركة خمس
جنوم ،فــي حني يتمنى  25%فقط من
الناخبني فشــل مشــروع احلكومة
الشعبوية ملعاودة االنتخابات.
غير أن الصحافــة اإليطالية تناولت
بشــكل مفصل في األيــام األخيرة
االقتراحات األساســية للشعبويني،
محذرة من أن الوعود التي تضمنتها
قــد تبلغ كلفتها عشــرات مليارات
اليورو.
وصدرت مؤشرات أولية عن احلكومة
حيال فرنســا فــي عطلــة نهاية
األســبوع املاضي إذ أعلــن دي مايو
أحاديا جتميد ورشــة ضخمة بقيمة
 8,6مليارات يورو إلقامة سكة حديد
بني ليون الفرنســية وتورينو ،ووصف
ســالفيني حتذيرات وزيــر االقتصاد
الفرنســي برونو لومير الــذي أبدى
مخــاوف حيــال اســتقرار منطقة
اليورو ،بأنها «غير مقبولة».
كذلك ،رد ســالفيني االثنني املاضي
بشــدة على حتذير مسؤول سياسي
أملاني قائال «فليهتموا بأملانيا ولنهتم
نحن مبصلحة اإليطاليني».
وأبــدى دي مايــو دبلوماســية أكبر
وقال االثنني املاضي «اتركونا نبدأ ثم
بوسعكم انتقادنا لديكم كامل احلق
لكن دعونا نبدأ».

رياضة
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اكتمال عقد الالعبين بوصول المغترب تيمور حسين

«الكويت» يعلن

اليوم ..سلة الوطني يالقي البحرين
المنامة ـ احسان المرسومي*
يســتهل منتخبنا الوطني لكرة
الســلة مشــاركته في بطولة
البحريــن الدوليــة الرمضانية
األولى مبواجهة صاحب الضيافة
فــي الســاعة  11من مســاء
اليــوم اخلميس فــي صالة زين
بالعاصمة املنامة ،تسبقها في
 9مساء مباراة جتمع لبنان ومصر،
ويلتقــي منتخبنــا اجلمعة في
التوقيت نفسه شقيقه اللبناني
تسبقها مباراة البحرين ومصر،
وتختتم البطولــة االحد املقبل،
إذ يلعب منتخبنــا مع مصر أوال
تليها مباراة البحرين ولبنان.
وأكمل منتخبنا حتضيراته ملباراة
اليوم بإجراء وحدتــن تدريبيتني
منذ وصولــه ركز فيهــا املدرب
التركــي مصطفــى دارين على
طريقة اللعــب والتكتيك الذي
ســيتبعة مبواجهــة منتخبات
البطولة .وقال العــب منتخبنا
الوطنــي علــي عبــد اهلل في
اتصال من البحريــن «إن العبينا
جاهــزون للمهمــة فــي مباراة
اليوم ،وال تهمنــا النتيجة بقدر
ما تخدمنا الفائدة من االحتكاك
مع فرق لها باع طويل مثل مصر
ولبنان ،مشــيرا الى ان املنتخب
العراقي ضم فــي هذه البطولة
عناصر جديــدة من أجل االختبار
والتجريــب ،منوهــا ان املهمــة
الكبيرة التي تنتظرنا هي التأهل
الى املرحلة الثانية من تصفيات

العبو املنتخب الوطني بكرة السلة
كأس العالم في الصني . 2019
واضاف عبــد اهلل  :ان املنتخب
سيعود الى بغداد االثنني املقبل
الكمال مســيرة اعــداده قبل
الدخــول فــي معســكر تركيا
الذي سيبدأ في االول من حزيران
ويستمر شــهرا كامال يتخلله
اجراء عدد من املباريات التجريبية
قبل دخوله منافســات النافذة
الثالثــة مــن تصفيــات كاس

العالم  ،اذ نلتقي كازاخستان في
قطر قــي  29حزيران املقبل  ،ومع
قطر في الثاني من متوز املقبل.
وكان وفد منتخبنا قد وصل الى
مطار البحرين فــي الرابعة من
عصر الثالثاء املاضــي وكان في
استقباله عدد من اعضاء االحتاد
البحرينــي  ،فيما كان وفدنا اول
الواصلني من بني الفرق املشاركة
التي اكتمل عقدها امس االربعاء

نفط الوسط والظفرة اإلماراتي
يقصان شريط منافسات أندية القارة
بغداد ـ عدي صبار *
حدد أمس في مقر االحتاد اآلسيوي،
جــدول مباريــات بطولــة األندية
األســيوية التــي تســتضيفها
اندونيســيا مطلع شهر آب القادم،
إذ يستهل ممثل العراق نفط الوسط
مشواره في هذه البطولة مبواجهة
نــادي الظفــرة اإلماراتــي ،فيمــا
يواجه ثاي سون نام الفيتنامي في
اللقاء الثانــي ،ويختتم مواجهات
اجملموعة الثانيــة مبقابلة جيون جو
الكوري اجلنوبي .وقال مشــرف كرة
الصــاالت في نادي نفط الوســط
"هيثم عباس بعيوي"  ،مشاركتنا
هذا املوســم ستكون مختلفة عن
املوســم املاضي  ،بعــد ان وضعنا
اخلطــط الكفيلــة والناجعة  ،مع
االســتفادة الكاملة من السلبيات
التــي رافقتنا فــي البطولة التي
احتضنتهــا فيتنام وخرجنا من دور
ربع النهائي.
" وأشــار " إلى أن مشــاركة نفط
الوسط في هذه البطولة  ،تختلف
اختالفــآ جذريآ  ،الننا ســنعد من
خاللها منتخبآ  ،يكــون قادرآ على
املنافسة في بطولة آسيا القادمة

نفط الوسط في بطولة سابقة
وســعينا اجلاد في خطــف احدى
بطاقات التأهل إلى كأس العالم .
"واوضــح" مت التعاقــد مــع العبا
منتخب ايــران فرهاد توكلي وقدرت
بهادري  ،لتمثيل الفريق في بطولة
الدوري واالندية اآلســيوية  ،مبينآ
ان فرهاد وقدرت من الالعبني الذين
يعتبرون ركائز مهمة داخل الفريق
إضافة إلى العبينــا احملليني  ،الذين
يسعون إلى إثبات اجلدارة والظهور
مبستوى يؤهلهم إلى ارتداء قميص
املنتخب الوطني.

اجلدير بالذكر ان ممثل العراق لكرة
الصــاالت وقع في اجملموعة الثاني
الى جانب كل من ( ثاي ســون نام
الفيتنامــي  -الظفــرة األماراتي
 جيــون جــو الكــوري اجلنوبي)ضمن نهائيات اندية اســيا لكرة
الصــاالت  2018بطولــة ابطال
الدوري اآلسيوي  ،والتي حتتضنها
اندونيسيا للفترة من  1ولغاية 12
من شهر اب املقبل.
* املنسق اإلعالمي للجنة الصاالت

مسابقة الختيار شعار بغداد عاصمة الشباب

إعالم الشباب والرياضة
أطلقت وزارة الشــباب والرياضة
مســابقة كبرى الختيار شــعار
وتصميم بغداد عاصمة الشباب
العربــي  . .2020وبينــت الوزارة
ان املشــاركة متاحة للشــباب

العراقــي والعربي ،ويشــترط ان
يكون التصميم بأسلوب معاصر
ويعبر عــن املضمون الشــبابي
العربي بكلمات موجزة ،ويعكس
روح الهويــة العراقيــة والعمق
احلضــاري والثقافــي للشــباب

العراقــي ،وأن يكــون التصميم
باللغتــن العربيــة واإلنكليزية
إما في شــعار واحد أو بشــكل
منفصل ويقدم بأكثر من صيغة
لونيــة للتصميم ( ملــون – لون
واحد – أبيض وأسود).

تقرير

بوصــول منتخبي لبنــان ومصر
 .واجرى منتخبنــا الذي يقطن
في فندق سكن الوفود املشاركة
وينــدم كرانــد اول وحداتــه
التدريبية في الثامنة من مساء
يوم وصوله ( الثالثاء ) حاول فيها
املدرب دارين اجراء بعض التمارين
والتمطيــة الزالة التعب وتهيأة
احلالة البدنية لالعبني.
مــن جهــة اخرى حــث القائم

باعمــال الســفارة العراقية في
البحرين منتخبنا الوطني الذي
التقاه امــس االربعــاء في مقر
الســفارة على تقدمي مســتوى
في هذه البطولة يليق بســمعة
الرياضة العراقيــة  ،مقدما كل
انــواع الدعــم للوفــد وتذليل
الصعوبــات التــي تواجهه في
البحريــن  ،داعيــا ابنــاء اجلالية
العراقية الى احلضور ومؤازة اسود

المشاركة في غربي آسيا
الرافدين في منافسات البطولة
 .علــى صعيد اخر اكتمل صباح
امــس االربعــاء عقــد الالعبني
بوصــول املغتــرب العراقــي
تيمورحســن من االمارات التي
يلعب فــي احد انديتهــا  ،كما
شــارك تيمور امس اول وحداته
التدريبية مع الفريق.
ويتراس الوفد العراقي الى بطولة
البحريــن رئيس االحتــاد الدكتور
حســن العميدي والنائب الثاني
علي طالب اداريا  ،واملدرب التركي
مصطفى دارين وطاقمه املكمل
 ،وخالد يحيى مســاعدا للمدرب
 ،واثنا عشر العبا هم علي عبد
اهلل وكرار جاسم وحسن صالح
وعلي مؤيد ونورس ضرار وحسان
علي عبد اهلل وجاســم محمد
جبار وعلي حــامت وحيدر جمعة
وايهاب حســن و تيمور حسني ،
ولم يلتحق الالعب محمد امني
عبــد اخلالق مع الوفد الســباب
خاصة  ،فيما اتخــذ االحتاد قرارا
بحرمانه مــن اللعب مع اي نادي
ملدة ســنة كاملة بحسب لوائح
االحتاد  ،ويغيب ايضا عن املنتخب
الالعبــان احملتــرف االميركي دي
ماريو الذي ســيلتحق بالوفد في
معسكر تركيا وايضا الالعب ذو
الفقار فاهــم الذي يواصل رحلة
تاهيلية من االصابة السابقة في
العاصمة اسطنبول وسيلتحق
هــو االخر بالوفد في املعســكر
التركي.
* الناطق اإلعالمي الحتاد السلة

السبت ..مباراتان في افتتاح الدور 28

اليوم ..الزوراء والحدود يختتمان
الجولة  27لممتاز الكرة
بغداد ـ الصباح الجديد:
تختتم مباريات اجلولــة  27لدوري
الكرة املمتاز اليوم اخلميس بإقامة
اللقــاء الوحيد الــذي يجمع فريق
احلدود ومتصدر الترتيب فريق الزوراء
على ملعب التاجــي ..وميلك الزوراء
 61نقطة باملركز األول ،فيما لفريق
احلدود  32نقطة باملركز احلادي عشر،
وســبق للزوراء ان فاز فــي املرحلة
االولى بهدفني نظيفني ،سجلهما
احمد فاضل ومنتظر عبد الســادة
باخلطأ في مرماه.
وحقــق الطلبــة ،فــوزا قاتال على
الديوانيــة ،بهدفــن مقابل هدف
واحد ،وســقط فريــق أمانة بغداد
على ملعبــه أمام ضيفــه كربالء
بهدف دون رد ،يشــار إلى أن كربالء
رفع رصيده إلى  20نقطة في املركز
التاســع عشــر ،بينما جتمد رصيد
أمانة بغــداد عنــد  33نقطة في
املركز العاشر.
وأضاف فريق النجــف ،ثالث نقاط
إلى رصيده بفوزه على زاخو بهدف
دون رد،ومتكن فريق النجف من إحراز
الهــدف الوحيد فــي الدقيقة ،42
من املباراة عن طريق الالعب سجاد
رعد..ورفع النجــف رصيده إلى 45
نقطة فــي املركز اخلامــس ،فيما
جتمد رصيد زاخو عند  15نقطة في
ذيل الترتيب ..مــن جانبها ،وافقت
إدارة نادي احلسني ،على طلب امليناء،
بتأجيل مباراة الفريقني املقررة يوم
أمس في ملعب التاجي ،حلســاب
اجلولة الســابعة والعشــرين من

الكويت ـ وكاالت:
عقــد مجلــس إدارة االحتــاد الكويتي لكــرة القدم،
اجتماعه األول مساء أول أمس بحضور رئيس مجلس
اإلدارة الشيخ أحمد اليوسف الصباح ،ونائب الرئيس
أحمد عقلة ،واألعضاء معن الرشيد وصبيح أبل وجابر
الزنكي وفهد الهمالن وخالد الشمري وفهد املطيري
والدكتور إبراهيم األنصاري وعلي حســن الديحاني
وسالم ســعدون وأحمد عجب وعبداحلميد الكندري
وفاطمة حيات.
وشــهد االجتماع حضــور الســويدي الرس ماتياس،
مســؤول موظفي مكتب رئيس االحتــاد الدولي لكرة
القدم ،الذي قــدم التهنئة جمللس اإلدارة على نيل ثقة
اجلمعية العمومية في االنتخابات.
وقرر مجلس اإلدارة في اجتماعه تعيني الدكتور محمد
خليل ،أمينا عاما لالحتاد ،وتكليف عضو مجلس اإلدارة
معن الرشــيد ،مبنصب املتحدث الرسمي لالحتاد ..ما
قرر اجمللس إرسال خطاب إلى احتاد غربي آسيا ،إلبالغه
باملوافقة على املشــاركة في بطولة غربي آسيا ،في
نسختها التاسعة التي تستضيفها مدينة البصرة.

 18العبًا في تشكيلة

اليد للدورة اآلسيوية
بغداد ـ الصباح الجديد:
باشــر منتخبنا الوطنــي بكرة اليد اجــراء وحداته
التدريبية فــي معســكره املقام حاليــا ً في قاعة
املدرســة التخصصية بوزارة الشباب والرياضة حتت
اشــراف املدرب ظافر صاحب لالستعداد والتحضير
للمشــاركة في منافســات الدورة اآلســيوية التي
ستقام في جاكارتا باندونيسيا منتصف آب املقبل.
واوضح املدرب ظافر صاحب :ان الدعوة شــملت 19
العبا ً مت اختيارهم من عموم الفرق املشاركة في دوري
النخبة في ضــوء املقدرة املشــجعة التي قدموها
خــال املباريات التي خاضوها ،يقوم مبســاعدته في
املعسكر التدريبي املدرب كاظم كامل ومدرب حراس
املرمى كاظم ناصر ،ويشــغل مهمة مدير املنتخب
محمــد جواد الكاظمــي واالداري عمار جلوب ،حيث
يتطلع اجلميع لالســتعداد االفضــل ملباريات الدورة
اآلسيوية بعد ان وعد احتاد كرة اليد بتوفير مقومات
النجاح للمنتخب الوطني من خالل ادخاله معسكرا
تدريبيا خارجيا واشــراكه في خوض مباريات جتريبية
مع منتخبات قوية خاصــة اذا ما علمنا ان منتخبنا
الوطني سبق ان قدم حملات فنية رفيعة املستوى في
منافســات بطولة التضامن االسالمي التي اقيمت
في اذربيجان ،وحصل خاللها بجدارة واستحقاق على
الوسام النحاسي.

خمسة مالكمين في

بطولة منغوليا الدولية
جانب من دوري الكرة
الدوري املمتــاز ومت حتديــد يوم غ ٍد
اجلمعة إلقامتها.
وقال رئيــس نادي احلســن كامل
زغير ،في تصريحــات صحفية»لم
نتــردد بقبول طلــب نــادي امليناء
بتأجيــل املباراة ملــدة يومني ،والذي
عرض علينا من قبل االحتاد ،بسبب
املشكالت التي مير بها نادي امليناء..
وأضاف« :قبولنــا التأجيل يأتي من
باب التضامن مع هذا النادي العريق
لتجاوز أزمته».
وتنطلــق اجلولة  28لــدوري الكرة
املمتاز يوم الســبت املقبل املوافق
 26آيار اجلاري باقامة مباراتني ،ففي
ملعب الزبير يلتقي فريقي البحري
وأمانة بغــداد ،فيما تقــام مباراة
الديوانية والســماوة فــي ملعب
عفك.
وجترى في اليوم التالي  5مباريات ،اذ
يلعب الصناعات الكهربائية والقوة
اجلوية في ملعب الصناعة ،ويالقي

الكهربــاء منافســه النفــط في
ملعب التاجي ،امــام مباراة كربالء
ونفط ميسان فستقام في ملعب
األول ،ويضيــف ملعــب زاخو لقاء
أهل الدار وضيوفهم فريق الطلبة،
ويلتقي نفط اجلنوب بضيفه نفط
الوسط في ملعب الزبير.
وتقام االثنني  28آيــار مباراة واحدة
جتمــع فريقي النجــف واحلدود في
ملعب األول ،اما يوم الثالثاء املوافق
 29آيــار فيشــهد لقاء الشــرطة
وامليناء في ملعب الشعب الدولي،
وتختتم مباريات اجلولة بلقاء الزوراء
وفريق احلســن في ملعب الشعب
الدولي يوم األربعاء  30آيار اجلاري.
وتقام جميع املباريات في الســاعة
الرابعة والنصف عصرا ،باســتثناء
مباريات الشــرطة وامليناء وكربالء
ونفــط ميســان والــزوراء وفريق
احلسني ،فستجرى في الساعة 10
مسا ًء.

بغداد ـ منى الجبوري*
يشــارك العراق في بطولة منغوليا الدولية باملالكمة
التي تقــام للفترة من الثامن عشــر ولغاية اخلامس
والعشرين من الشهر املقبل.
صــرح بذلك أمني ســر االحتــاد املركــزي للمالكمة
عبدالرضا علــي وقال أن املنتخــب يواصل حتضيراته
اليوميــة املكثفة فــي العاصمة بغداد اســتعدادا
للمشــاركة في البطولة التي ميثلنا فيها خمســة
مالكمــن .مبينــا ان االحتــاد وفر كل ســبل النجاح
قبل االنخــراط بالبطولة من اجــل الظهور بالصورة
املطلوبة الســيما ان ابرز منتخبات القارة ستشارك
في البطولة.
واضاف أن وفدنا ســيتألف من محسن صالح رئيسا
ويضم فــي عضويته كال من علي شــاكر وســامي
عبدالعزيــز مدربني وخمســة مالكمني هم حســن
علي ومؤمــن عبدالعال وجعفر عبدالرضا وعمار جبار
وكرار كاظم .معربا عن ثقته باملالك التدريبي في رفع
قدرات العبي املنتخــب فنيا وبدنيا والوصول بهم إلى
اجلاهزية املثلى لتحقيق نتائج جيدة عند املشاركة في
البطولة املذكورة التي سيشــارك فيها عدد كبير من
دول العالم التي متتلك العبني كبارا بفن اللعبة.
* إعالم اللجنة األوملبية

كابوس الماراكانا يطيح بآمال البرازيليين

ّ
مفاجآت كأس العالم ..عندما يسقط المرشح األول للقب
العواصم ـ وكاالت:
قبل أقل من شــهر على انطالق نهائيات
كأس العالــم في روســيا ،بــدت حمى
التوقعــات أقل حدة مــن كل مرة ..وبدا
أن اإلدراك الكامــل ملعنى مفاجآت كأس
العالم ،خلــف الترشــيحات اخلجولة
ملنتخبات أملانيــا أو البرازيل أو األرجنتني
وإسبانيا.
كانت املفاجآت إحدى األسباب وراء البريق
الساطع لكأس العالم ،برغم كل األموال
والنجوم املتدفقني على البطوالت األخرى
كدوري أبطال أوروبا.
في كأس العالــم  2014كان البرازيليون
ينتظــرون التتويــج األول علــى أرض
السامبا ،لكن اخلســارة الشهيرة ،1-7
سحقت كل أحالمهم.
ومنذ معجزة األوروجواي عام  1950عندما
حققت اللقــب على حســاب صاحب
األرض البرازيــل في ملعب املاراكانا ،أمام
 100ألف متفرج في مباراة شهيرة ،باتت
تعــرف فيما بعد بـ (كابــوس املاراكانا)،
لم ينفك عنصر املفاجأة يباغت املرشح
بصورة مخيفة أحياناً.
منتخب أملانيا هزم جنــوم اجملر في نهائي

مونديال  ،1954رغم خسارة األملان املذلة
في دور اجملموعــات  7-3من املنتخب ذاته
الذي يعرف اليوم حتت مسمى (هنغاريا).
لم تنته املفاجآت ،إذ قال بيليه الشــاب
اليافع صاحب الـــ  17ربيعا ً كلمته في
مونديــال  ،1958حتى إيطاليــا الغائب
األبرز عن البطولة املقبلة ،فازت باللقب
 1982بنتيجــة  2-3علــى البرازيل ،في
إحدى أشــهر مباريات كأس العالم ،كما
يصفها موقع االحتاد الدولي لكرة القدم،
بعد عــروض باهتة فــي دور اجملموعات،
انتهت بـ  3تعادالت.
«القريــر التالــي» يســلط الضوء على
الدورات األخيرة التي سقط فيها املرشح
لصالــح بطل لم يتوقــع األغلبية نيله
الكأس األغلى في العالم
كأس العالــم  1998فــي فرنســا :أبهر
املنتخب البرازيلي العالم أجمع مبهاراته
وقوته التي جتلــت في كأس القارات عام
 ،1997عندما سحق املنتخب األسترالي
 0-6بهاتريــك لرونالــدو وهاتريــك آخر
لروماريو.
توقع الكثيــرون أن تتويج البرازيل بكأس
العالم في فرنســا مسألة وقت ال أكثر،
رغم إصابة روماريــو قبل املونديال وعدم

لقطة للمنتخب البرازيلي «أرشيف»
مشاركته في النهائيات.
وصلت البرازيــل للنهائي بعدما أطاحت
باملنتخب الهولنــدي العمالق من الدور

قبل النهائي.
ذهل العالــم أجمع بالســقوط اخمليب
ملنتخب الســامبا أمــام أصحاب األرض

بثالثية نظيفة ،حتى مع إكمال املنتخب
الفرنسي للمباراة بعشرة العبني إثر طرد
مارسيل ديسايي.

كأس العالــم  :2002حني تأهل املنتخب
البرازيلــي ألول مونديــال تســتضيفه
قارة آسيا بشــق األنفس ،كان املنتخب
االرجنتينــي يخفــق في إيجــاد موقع
ملهاجمه هرنان كريســبو فــي القائمة
األساســية ،أمــام كوكبة جنــوم تضم
باتيســتوتا وأورتيجا وفيرون وسميوني
وكالوديــو لوبيــز ،وهؤالء قــادوا بالدهم
لتصــدر التصفيات املؤهلــة الى كأس
العالــم بفارق مريــح فأنصبت عليهم
أغلــب الترشــيحات للحصــول على
البطولة.
فــي مونديــال كوريــا واليابــان ،ودعت
األرجنتني مــن دور اجملموعات ،بطريقة ال
تليق بكبريائها أو جهدها في التصفيات،
وكذلك خرجت فرنسا حاملة اللقب دون
تسجيل أي هدف في مرمى املنافسني.
وتألق الثالثــي البرازيلي رونالدو وريفالدو
ورونالدينيو ،حتى انتهــى بهم املطاف،
يعانقون اللقب على حساب أملانيا.
كأس العالــم  :2006كان املنتخــب
البرازيلي هو املرشح األول للحصول على
البطولة بعد فوزه بكأس القارات قبلها
بعــام عندمــا أمطر شــباك األرجنتني
برباعية.
لكن منتخب فرنســا قضــى في دور الـ

 8على ترســانة النجوم البرازيلية التي
ضمــت :رونالدينهــو وكاكا ورونالــدو
وأدريانو وروبينهو وجونينهو.
إضافــة إلى ذلــك ،جــاءت إيطاليا إلى
البطولة جتر معها خيبــات اخلروج املرير
في  2002أمام منتخــب كوريا اجلنوبية،
جنبا إلــى جنب مــع الصــورة املهتزة
فــي يــورو  ،2004بعد خروجهــا من دور
اجملموعات.
في النهاية ،قاد مارتشيلو ليبي منتخب
بالده إلــى الفوز ببطولتــه الرابعة بعد
غيــاب  24عاما على حســاب املنتخب
الفرنسي.
كأس العالــم  :2010قبــل بداية كأس
العالــم كان املنتخــب اإلســباني أحد
املرشــحني للفوز بالبطولة ،لكن حتو ّلت
الترشــيحات بعــد خســارته املبــاراة
األولى أمام سويســرا ،لصالح املنتخب
األرجنتيني.
في الدور ربــع النهائي ،خرجت األرجنتني
والبرازيل وفــي املقابل عالــج املنتخب
اإلسباني جراحه ســريعاً ،وانتفض في
املباراتني التاليتني في دور اجملموعات ،وهزم
جميع املنافســن في األدوار اإلقصائية
بنتيجة  0-1وآخرهم منتخب هولندا في
النهائي ،وهكذا فاز باللقب.

ومضــة
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اسمــاعيــل زايــر
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مزيد من الجهل و"العلماء"
للوهلة األولى يبدو العنوان مضطربا ً ومتناقضاً ،فكيف
يجتمــع اجلهل مع أهل املعرفة والعلــم (العلماء) .لكن
عندما نتعــرف على طبيعة ونوع مــن تطلق عليه هذه
الصفة في مضاربنا املنحوســة ،ســتتوضح طالســم
هذا العنوان ،بعد أن اســتأثرت به شــريحة رجال الدين
(الكهنــة) ،ولذلك أســباب تاريخية يعرفهــا املطلعون
على حــال واحوال هذه اجملتمعات ،وما مرت به من مراحل
مظلمــة ،جعلت مــن يجيد القراءة والكتابة شــخصا ً
استثنائيا ً وســط محيطات هائلة من األمية والغيبوبة
والشعوذة والضياع ،حيث تختصر لنا عبارتهم في وصفه
(يفك احلرف) مقدار دهشتهم من قدراته ومواهبه الفذة.
في مثل تلك االحوال انتزع الســدنة هــذا اللقب الرنان
(علماء األمــة) .صحيح انه قد ظهر لدينا شــخصيات
تاريخية المعة اجتمعت عندها املعرفة العميقة بشؤون
الدين والدنيا ،وأعملت العقل والضمير في التعاطي مع
هذين اجملالني اخملتلفني في همومهما واهتماماتهما ،مثل
ابن رشــد على ســبيل املثال ال احلصر ،لكن بعد النهاية
التراجيدية لهذه الشــخصية الفــذة ،طوب هذا اللقب
(علماء األمة) الى شريحة كل موهبتها تقتصر على نقل
وتدوين القيل والقال وعن فــان قال ،لينتهي بنا املطاف
الى من حــول الفردوس املفقود (اخلالفــة) الى واقع على
واليات العراق والشام (داعش).
مثــل هذا االســتئثار بلقب (العلماء) ،فــي عالم أصبح
فيــه عمر املعلومة أحيانا ً ال يتجاوز عمر الفراشــة؛ يعد
مفارقة من العيار الثقيل ،لكــن على تضاريس مضارب
غطت شــعوبها بســبات امتد ألكثر من ألف عام وعام،
واغتربــت عما يحيط بها من أحــداث وحتوالت وزحزحات
علمية ومعرفية وقيمية؛ يصبح أمــرا ً مألوفا ً ومتناغما ً
مــع فولكلورها الوطنــي في مجال الثوابت والرســائل
اخلالــدة .بالرغم من الزيادة الهائلة في عدد املنتســبني
لهذه الشــريحة بعد حقبة "الفتح الدميقراطي املبني"،
وما رافقها من تورم غير طبيعي في عدد احلاملني لأللقاب
األكادميية والشــهادات العليا وبنحو خــاص في مجال
العلوم اإلنســانية؛ إال أن كل هذه الســيول (العلمائية)
بشــتى أزيائها ورطاناتها ،لم تترك أثرا ً ميت بصلة للعلم
واملعرفة والعقالنيــة لدى جمهور املســتهلكني ،وهذا
ما تشــير اليه كل املعطيات والتقاريــر احمللية والدولية
املهتمة مبا انحدرنا اليه من حال واحوال.
عندما نتصفح شيئا ً من جتارب الشعوب واألمم التي ارتقت
مبستويات العيش احلر والكرمي في بلدانها ،جندها جميعا ً
قد اســتعانت بأفضل ما لديها مــن عقول نيرة وضمائر
حية وشــخصيات مجبولة على اإليثار وخدمة الشــأن
العام .وهذا الوطن القدمي (العراق) لم يعدم يوما ً من مثل
هذه الشخصيات املترعة بالثراء العقلي والشجاعة وروح
املسؤولية ،لكنها املعايير والقيم التي كرستها قرون من
اإلذالل والعبودية ،ما زالت تقف باملرصاد لهذه القوى التي
تشكل سر حيوية األمم والشــعوب في كل زمان ومكان.
لذلــك جند كل هــذا اللبس والغموض الــذي يلف مثل
هذه املواقع والعناوين ،حيث يشــغلها هذا الكم الهائل
من أشــباه "العلماء" من شتى الرطانات واألزياء .وهو ما
يفسر وجود أعداد واسعة من العلماء واملالكات العلمية
واإلدارية الرصينة خارج العراق ،وقد تبوأ غير القليل منهم
مواقع مهمة في تلــك البلدان ،بعد أن قطعوا األمل في
إمكانية وضع مواهبهم وخبراتهم اجملربة في خدمة بناء
ما يفترض أنه "عــراق جديد" وبعد أن تأكدوا من طبيعة
املناخــات الطاردة لكل ما ميت للعقــل والنزاهة والعلم
واإليثار بصلة ،ومع مثل هذا اخللل الفكري والقيمي أو ما
ميكن أن نطلق عليه بـ "حوسمة الدمار الشامل" يصبح
أمر العراق اجلديد حديث خرافة..
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نورهان :الحياة تمنح الفنان نضجًا
يحوله بإبداع إلى رسالة إنسانية
حاورها :حيدر ناشي آل دبس:
فتاة من اإلســكندرية طمحت في صباها
الدخول الى الوسط الفني ،وجاءت الفرصة
مبصادفــة غريبة ،وذلك حلاجة أحد اخملرجني
الى وجــ ٍه جديد ،فتبدأ حياتها الفنية منذ
تلك اللحظة.
للفنانــة الرقيقة واملميــزة نورهان ،التي
التقيناهــا في القاهــرة رأي في الذكورية
اجملتمعية التي انعكســت فــي االعمال
الفنية ،وبقاء املــرأة قابعة في ظل الرجل،
تقول:
 قــال أرســطو (الدراما حتاكــي الواقع)أي تنقل مــا يحدث فــي الواقع من خالل
االعمال الدرامية ،ومبا إن حياتنا ملتبســة
ومربكة ،فتجد جتســيد ذلــك في الدراما،
ليخلق عند املتلقي شــعوران ،الشــفقة
على الشــخصيات التي يراها ،واخلوف من
حدوث ما يشــابه االحداث التي مرت بها
تلك الشــخصيات ،وبالتالي انعكســت
الذكورية اجملتمعية على االعمال الفنية.
وتابعــت :إن ثقافتنا الى حــ ٍد كبير قبلية،
فالنظرة الــى املرأة في احلياة ثانوية ،والفن
جزء ال يتجزأ من احلياة البشــرية ،لذا فهي
تأخــذ دورا ً مســاندا ً وليس أساســيا ،أما
احلاالت النــادرة لبعض الفنانــات اللوائي
أســتطعن اخلروج من هــذه البودقة ،فهو
أمر إيجابي ،وأمتنى زيادة فرص مساواة املرأة
فــي جميع مناحي احلياة كــي تأخذ دورها
الفعلي ،وتبــرز طاقتها االبداعية الكامنة
جراء القيود املفروضة عليها.
مسلســل احلاج متولي من االعمال التي
أثارت جدال بشــأن موضوع تعدد الزيجات
وظهور البطل املزواج كأنه بطل ،وهنا انقل
آراء بعض من اجلمهور ماهو ردك؟
 أنا أجــد إنه عمل ترفيهــي الهدف منهالضحــك ،فاملواضيــع الكوميديــة أكثر
وصوال ً الــى الناس من غيرهــا ،لم يظهر
الرجل املزواج بطالً ،بدليل إنه شعر بالندم
على ما قام به  ،قدم املسلسل مناذج للمرأة
في مجتمعنــا منها املنقادة والســلبية
ومنها القويــة وهو الدور الــذي قمت انا
بتقدميــه ،وهي الشــخصية النســائية

بلقيس
وجهــت الفنانة بلقيس
ّ
للمخرجــة
تهنئــة
اللبنانية نادين لبكي ،بعد
حصول فيلمهــا األخير
"كفر ناحوم" على جائزة
التحكيــم اخلاصــة في
مهرجان كان السينمائية
بدورته الـ .71
وكتبــت بلقيــس عبــر
حســابها اخلــاص على
احــد مواقــع التواصل
االجتماعــي قائلة" :كل
التبريكات للرائعة نادين
لبكــي حصولهــا على

جائزة مهرجــان كان عن
فيلمها األخير ..تشريف
للعــرب جميعــا وليس
ألبنــاء لبنــان فقــط..
فخورين بها وان شاء اهلل
كل النجاح والتوفيق.

احمد الفيشاوي

الوحيــدة التي قالت لــه ال اريد الزواج بك
مهما كانت املغريات.
وتابعــت :إن املسلســل حمــل أكثر من
رســالة ،منها عدم تقــدمي التنازالت على
حســاب وجود املرأة وكرامتها ،ناهيك عن
القدرة على قوة الرفض ،لكن البد من ذكر
إن الظروف االقتصادية في مصر ُتبر املرأة
أحيانا ً على قبــول العيش كزوجة ثانية او
ثالثة،
احلالة الذهنيــة للفنان املرتبطة بطبيعة
حياته اخلاصة ،ميكن ان تنعكس سلبا ً على
أدائه في حــال مروره بظــروف صعبة ،إال
إننا نالحــظ العكس لدى البعض فتتحول
الــى عامل إبداعي مضاف ،يــا ترى ما نوع
التأثيرات احلياتية على أداء الفنانة نورهان؟
هذا السؤال رائع جداً ،أنا مررت في حياتي
بحالة نفســية صعبة أثرت نوعا ً ما على
طريقتي في أداء االدوار ،فبعد فترة إنقطاع

أصبحــت مشــاعري أقوى مــن ذي قبل،
وواجهت صعوبة في إطالق العنان لها في
التعبير عن الشــخصية التي أؤديها ،لذا
بدأت بالتدريبات على التعبير وإســترجاع
الذاكرة االنفعالية ،لكن في حتول االمر إلى
عامل إبداعي ،إذ اســتطعت أن أقدم أدوارا ً
جديدة لم يســبق لي تقدميهــا ،وبالتالي
حصل هــذا التمــازج ليولد مــن رحمه
حالــة إبداعيــة جيدة ،ظهــرت من خالل
االعمال االخيرة مثل مسلسالت (نصيبي
وقسمتك) ،و (بدر بتمامه) ،و(االب الروحي)
وغيرها ،حســب رؤية النقّ اد واملتابعني .إن
احلياة تعطي للفنان نضجا ميّكنه التعبير
عنه بصورة إبداعيــة ،واملتلقي يصدقها،
فاملمثل يستطيع استحضار الشخصية
بعيدا ً عن التقليد والتخيل.
بعد انقطاع دام ثمان سنوات عن الساحة
الفنية ،مــا الذي تطمحي الــى حتقيقه

بعودتك؟
ِ
 ترك أثر إيجابي لــدى اجلمهور من خاللاالعمــال التي أقدمهــا ،وتقدمي رســالة
إنسانية لكل اسرة في التعامل الصحيح
مع االخريــن ،والنظــرة االيجابية للحياة.
الفــن يخلــق التأثيــر والتأثــر وهــذا ما
اطمح له ،أما التنوع في إيصال الرســالة
ال يشــغلني ،فالرونــق للفكــرة ،وليس
للوسيلة ،خصوصا ً إذا كانت على قدر عال
من احلبكة الدرامية ،الن ّ
جل ما ابحث عنه
التأثير لدى من يشاهدني
وبشأن اعمالها املقبلة قالت:
حاليا ً أكمل املشاهد األخيرة من مسلسل
(االب الروحــي) الــذي يُعرض فــي الوقت
احلالي ،إضافــة الى مسلســل لألطفال
عنوانه (كالم كبــار) وهو جتربة جديدة من
نوعهــا ،حيث يقوم ببطولتــه أطفال من
الفئة العمرية التي يخاطبها املسلسل.

دب مفترس ينقذ شابين من الموت
الصباح الجديد-وكاالت:
جنا شــابان من املــوت بأعجوبة ،بعد
أن تاها فــي غابات التايغــا ملقاطعة
كيميروفو الروسية ،وانقطعت إشارة

أخبــارهــــــــــم

االتصال ،فانقطعا عن العالم.
وهم
ســبب النجــاة كان دب ظهــر ّ
بافتراسهما ،ما اضطرهما إلى الهرب
منه وتســلق شــجرة عالية ،فالتقط

الهاتف احملمول إشــارة االتصال أعلى
الشــجرة ،ومتكن الشــابان من إجراء
االتصــال بخدمــات الطــوارئ التي
أنقذتهما.

ويذكــر املوقــع الرســمي للشــؤون
الداخلية فــي مقاطعــة كيميروفو
أن عمر الشــابني  15و 20ســنة ،وتاها
حينما كانا يجمعان ثمر (الثوم البري).

اعتــرف الفنــان املصري
الشاب أحمد الفيشاوي،
بأنــه يعاني مــن عدد من
األمراض النفســية املدة
األخيــرة ،وانــه يتعاطى
املهدئــات اخلاصــة بتلك
األمــراض للتعافي منها،
كما أكد أنه ورث عن والده
الفنان فاروق الفيشــاوي
الطيبة وكرم األخالق.
وردًا على سؤال اإلعالمية
ســارة دندراوي ،في فقرة
 25ســؤال ببرنامجهــا
املذاع عبر قناة "العربية"،
أكد أحمد الفيشــاوي أنه
مثله مثل البشــر ،عانى
ملدة من األمراض النفسية

وتعاطى املهدئات.
واســتكمل الفيشــاوي
قائــا :نعــم وأدمنــت
اخملــدرات في تلــك املدة،
لكــن تعافيت منها متا ًما.
مشيرًا بأنه ال ميلك رفاهية
إهدار الوقت في أي شيء،
ويعمل عــن كثب الختيار
أعماله باحترافية شديدة.

حليمة بولند
اإلعالميــة
فاجــأت
الكويتيــة حليمة بولند
متابعيهــا عبــر مواقع
التواصــل اإلجتماعــي
بعدما أعلنــت عن عقد
قرانها.
وفــي التفاصيــل فقد
شــاركت بولند املتابعني
بصورة ظهرت فيها يدها
وهي ترتدي خامت اخلطوبة،
بجوار يد خطيبها ،الذي
لم تكشــف عن هويته،
واعلنت عــن خطوبتها
وعقــد قرانهــا في وقت
واحد.

بولنــد علقــت علــى
الصورة بالتالي:
"احلمد هلل الذي بنعمته
تتم الصاحلــات ..مت عقد
قرانــي اليــوم ،وحبيت
أشــارك كل جمهــوري
احملب فرحتي".

أول روبوت بالعالم يتحدث العربية

تهنة

تهنئ اسرة "الصباح اجلديد" الزميل ياسر
علي عبد السادة وعقيلته مبولودتهما
( بنني ) اقــر اهلل عيونهما وجعلها من
بنات الســامة  ،ترفل بالعز واحملبة يف
ظل والديها  ،انه ســميع الدعاء  ،والف
مربوك

الصباح الجديد  -وكاالت:
جنــح الباحث الســعودي
فيصل السرهيد ،في إجراء
محادثة باللغة العربية مع
روبوته " ُمســالم" ،ليصبح
أول روبــوت فــي العالــم
يتحدث العربيــة ،قادر على
فهم اللهجة العامية.
ويستخدم السرهيد تقنيات
تعلم ُمسالم القيام مبهام
معينــة مــن دون برمجته
بشكل صريح ،ويعمل على
تدريــب الروبــوت على 100
ألف محادثــة "لتزيد ثقته
بنفسه" ،على وفق ما ذكرت
وكالة رويترز.
والسرهيد حاصل على درجة
الدكتــوراه مــن بريطانيا،
ويشــغل منصــب مديــر
وحدة العلوم والتكنولوجيا
فــي اجلامعة الســعودية

اإللكترونيــة ،ويعمل حاليا
على تطوير الروبوت ،بحيث
يكــون أكثر وعيــا بالبيئة
احمليطة ويســتطيع حتريك
أطرافه.
وقــال" :ســنطور الروبوت
ليصبح قــادرا على حتريك
أطرافــه وواعيــا مبحيطه
ويتخذ قرارات بنفســه من
ناحية احلركة .ومن الناحية
العقلية سنجرب نحو مائة
ألف محادثــة ،لتزيد ثقته
بنفسه".
وفيما يتعلق باالستخدامات
احملتملــة لهــذا الروبــوت،
أوضح الســرهيد أنه ميكن
اســتعماله فــي خدمــة
واالســتقبال
العمــاء
والتعليم باجلامعات.
وتابــع" :ســنطبقه على
خدمة العمالء واالستقبال

والتدريــس أيضــا ،ومبا
أننا نعمــل في جامعة
فســنركز علــى هذا
التطبيق ،ليوضح لنا
مدى قابليــة الطالب
لهــذا النــوع مــن
الروبوتــات للتعليــم،
ومــدى جاهزيــة هذه
الروبوتــات لتحل مكان
أعضاء هيئــة التدريس
في املستقبل".

رصد أول مهاجر في نظامنا الشمسي
الصباح الجديد  -وكاالت:
رصد علمــاء الفلــك أول مهاجر دائم
لنظامنــا الشمســي ،وهــو صخــرة
فضائية محاصرة حاليا في مدار كوكب
املشتري.
وقال العلمــاء إن الكويكب انطلق إلى
النظام الشمسي قبل  4.5مليارات عام،

بينما كانت الشــمس ما تزال جزءا من
مجموعة من النجوم.
وكانت هذه النظم النجمية قريبة من
بعضها البعض لدرجة أنها تتشارك في
كثير من األحيان ،مع الكويكبات واملواد
األخرى ،قبل أن تصبــح بعيدة جدا مع
توسع الكون.

وفــي حــن أن كويكــب
" "Oumuamuaعابر النجوم،
مر عبر نظامنا الشمسي
العــام املاضــي ،يبــدو أن
اجلســم اجلديــد "2015
 "BZ509ســيظل محاصرا
ضمن نظامنا.

شريهان :أكره تسول المشاعر
الصباح الجديد  -وكاالت:
كشــفت املمثلة املصرية شــريهان إن
بداياتها في الرقص كانت في السابعة
من عمرها مبصر ،وتد ّربت على األكروبات
"املودرن" ،والباليه "الكالسيك" ،واشرف
على تدريبها عدد من املدربني الروس.
وفي لقائها مــع الكاتب مدحت العدل
عبــر  ،drnفي برنامج "النــاس العزاز"،
وجهــت شــيريهان رســالة للفنانات
ّ
واملتواجــدات علــى الســاحة الفنية،
قائلة" :هناك ما أريد أن أُذكر به نفسي
والنجمــات ،وهو أنــه ال ينبغي على أي
فنان أن يبتعد عــن جمهوره ،فأنا كنت

أخــرج من املســرح ألجلس بســيارتي
مبفــردي ألبتعد عن اجلمهــور الذي كان
يلتف حولي بكثرة.
وتابعت :لكن بعد توقفي عن العمل عن
غير إرادتــي ،وبرضا مبا ابتالني ربي ،قمت
بإجــراء العملية ووصــل وزني إلى 117
كغم ،وبعد ســنتني من إجراء العملية
مالمحي تغيرت ،وأصبحت أسير وسط
النــاس وهم ال يعرفونــي ،فبدأت أدقق
النظر إليهم حتى أقترب منهم ولكن ال
أحد يعرفني ،فبدأت أشتاق إلى اللحظة
األولى التــي كانوا إلى جــواري وأهرب
بعينــي عنهم ،وحزنــت على عدد هذه

الليالــي التي لم أتوقف بها جلمهوري
وأستمتع بكل هذا احلب.
وأضافــت :في عــام  ،2010جاءتني
احــدى الفنانــات وتعرفــت علي،
وقالــت لــي" :من فضلــك قفي
وحشــتيني ،انــت كويســة"،
ففرحت بأن مالمحي رجعت كما
كانت من قبل االزمة.
ولفتت إلى أنها مقلة في احلديث
عــن تلــك األمــور ،وتوضيحها،
والــدروس احلية التــي تعلمتها
خاللهــا ،ألنها تكره (شــحاتة)
املشاعر".

ليغو  ..و"اللغو" الفارغ!
َك ُثــر احلديــث و"اللغــو" والــكالم
والشكوى والتذمر من االنتخابات التي
ن َهواها ..ودارت األســئلة عن شكلها،
لونها ،بيضاء أم سمراء ،أم شقراء ،أم
حمراء ،شرقية أم غربية أم.....؟!
رافــق عملية االنتخابــات الكثير من
القيل والقال ...بني مشارك ُمتحمس
وبني ُمقاطع شرس ، ،وبني "نائم ورجليه
بالشمس" وبني "أطرش بالزفة" وبني
هذا وذاك  ..جرى ماراثون "االنتخابات"
الدميقراطي وسط تضارب الشعارات
االستهالكية واحلماســية والوطنية
والقومية والطائفية واحلزبية واحلربية
واخلدمية !
هناك مــن تفاءل بأعمــدة الكهرباء،
واختارهــا مكانــا ً مناســبا ً لتعليق
صــوره وبرنامجه االنتخابــي ،اعتزازا ً
وإميانا ً "بالوطنية" ودورها في "إضاءة"
و"تنوير" طريــق الناخبني الى صناديق
االقتراع !
انتهــى الشــوط األول مــن عملية
التصويــت "االلكتروني" الدميقراطي
ومن ثــم أُعلنــت النتائج وأســماء
املرشــحني الفائزين ،صعد ( )329نائبا ً
جديدا ً و"مستخدماً" مد ّورا ً من اجمللس
الســابق ..للجلــوس علــى مقاعده
والدفاع عن قضيــة الوطن واملواطن
ومســتقبله ،بحســب ادعاءاتهــم
وتصريحاتهم الطنانة والرنانة!
َمن فــاز وحجز كرســيا ً "برملانياً" يدر
عليــه املاليني مــن الدنانير أخذ
َيــدح "املفوضيــة" ويشــيد
ّ
بعفتها وطهارتها ،ومن خسر
الكرســي واملاليني راح يطعن
بشرفها وعزتها وكرامتها !
بعــض احملللــن ،واالعالميــن،
والقوالني ،واالنتهازيني ،واملنافقني،
واملتصعلكــن،
واملدعــن،
ّ
واملتفيقهــن ،واملتسيســن،
واملداحــن ،والهجائــن ،واملترددين،
واملتحزبني ،واملنقلبني ،واملســتقلني،
واملتلونني  ،واملدفوعــن ،واملندفعني ،
كان لهم دور كبير في "التشــويش"
والتأثيــر على الرأى العــام واجلمهور
وإصابته مبقتل ،وبداء اإلحباط واليأس
وقتل اإلمل بالتغيير ،ما أدى الى عزوف
الكثيــر من املواطنني عن املشــاركة
الفاعلــة في عمليــات التصويت ،بل
فضــل البعض الذهاب الــى املقهى
ّ

ورمــي "الزار" أو "النــرد" في صندوق
"لعبة" الطاولي" بدال ً من رمي بطاقة
االقتراع في صناديق االنتخابات!
تردد كثيرا ً في األوســاط الشــعبية
ُمصطلــح "ســانت ليغــو " و َكثر
الكالم و"اللغو" عن النظام االنتخابي
"ســيء الصيت" بل ذهــب البعض
مــن اجلمهور الــى مهاجمــة قانون
االنتخابات واملطالبة "بالغائه"  ..إلنه
ُص ِّمــم خصيصا ً بحســب املراقبني
وبعض املتضررين ..لسيطرة "احليتان"
الكبيرة على املشهد السياسي العام
واحتكاره ..وبقاء هذه "الكتل" جاثمة
علــى صــدور األغلبيــة "الصامتة"
سنوات وســنوات ،حتى يقضي اهلل
أمرا ً كان مفعوال ً !
يبــرر عــدد مــن "املرشــحني" ممّن
خســروا اجلولة االنتخابيــة بالضربة
اإللكترونية القاضية ..بأن سبب عدم
حصولهــم على "مقعــد" حتت قبة
البرملان يعود الى "التزوير" و"التالعب"
فضــاً عــن اســتحواذ وســيطرة
"الديناصورات" الكبيرة على املشهد
تبق لهم
السياســي العام ،التي لم ِ
حتى "مقبض" أو "مسند" مقعد في
مجلس النواب القادم !
• ضوء
صناديق االقتراع ..ال حتمي املغفلني !

عاصم جهاد

