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الحكيم :معالجة مشكالت
ّ
البناء
الشرق األوسط بالحوار

اعتماد العد اليدوي يتطلب تعديل القانون

ّ
النواب يخالف الدستور وال شرعية
مجلس
لقراره بإلغاء بعض نتائج االنتخابات

بغداد  -الصباح الجديد:
كشــف خبراء قانونيون ،أمس
الثالثاء ،عن مخالفات دستورية
تخللت جلسة البرملان العراقي
األخيرة واتخــذ فيها قرار بإلغاء
نتائج انتخابات اخلارج والنازحني
وإعادة العد والفرز اليدوي لـ10%
من أصــوات الناخبني ،مؤكدين
عدم امتالك مجلس النواب احلق
بإصدار قرارات كهذا وأن حملت
الصفة النيابية ،مشيرين إلى أن
اعتماد النظــام اإللكتروني في
احتساب األصوات جاء على وفق
قانــون وال ميكن تعديل اآللية إال
من خالل قانون أيضاً.
وقال اخلبير القانوني محمد علي
في حديث إلى "الصباح اجلديد"،
إن "مجلس النــواب أصدر قرارا ً
يوم أمس بإلغاء نتائج انتخابات
اخلــارج ،والنازحني التي اعتمدت
على التصويت املشــروط فضال ً
عن إجراءات تتعلق بالعد والفرز
اليدوي في إجــراء ينطوي على
أكثر من مخالفة دستورية".
وتابع علــي أن "موضوع اصدار

مجلس النواب "ارشيف"

برلماني منسحب من التغيير :الحركة خلطت بين مشكالت
اإلقليم الداخلية والحقوق الدستورية لشعب كردستان
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ترحيب موصلي بحزمة قرارات
للنهوض بالمدينة

مجلس النواب لقــرارات نيابية
من األســاس فيه اشكال كونه
متخصــص بإصــدار القوانني
وســلطة الرقابة وفق املادة ()61
من الدستور واما القرارات فمن
صالحية السلطة التنفيذية".
واشار إلى ان "القاعدة القانونية
تعتمد على سلم هرمي يتركز
على النص الدســتوري ومن ثم
القوانني ،فالقرارات واالنظمة".
وبني علي أن "موضوع العد والفرز
االلكتروني واجراء االنتخابات في
اخلارج حصل مبوجب القانون رقم
 45لسنة  2013وتعديالته ،وهذا
لــه األولوية مقارنــة بالقرارات
اذا ما ســلمنا بأن جمللس النواب
اصدار القرارات النيابية".
وزاد أن "االجــراء يخالــف املبدأ
الدســتوري ألن القانون ال يلغى
وال يعــدل اال بقانون ،منوها ً إلى
أن "مفوضيــة االنتخابــات لها
احلق فــي اللجوء إلــى احملكمة
االحتاديــة العليــا للطعن بهذا
االجراء".
تتمة ص3
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــد رئيــس التحالــف الوطني
،الســيد عمــار احلكيــم ،ضرورة
التهدئــ ِة ومعاجلــ ِة املشــكالت
التي تعاني منها منطق ُة الشــرق
األوســط باحلوار ِ البنّــاء  ،وأهمي ِة
الــدور األوروبــي والفرنســي في
التخفيف من حد ِة الصراعات .
ِ
وذكر بيــان ملكتبه تلقت "الصباح
اجلديد" نســخة منــه اليوم ان"
الســيد عمار احلكيم اســتقبل
الفرنســي فــي بغداد
ّ
الســفيرِ
العالقات
برونو اوبيــر ،وبحث معه
ُ
ُ
وسبل
الثنائية بني العراق وفرنسا
تطويرهــا خالل اللقــاء  ،وكذلك
القضايــا التي تخص تشــكيل
احلكومة العراقية القادمة ".
وأكد السيد احلكيم على " أهمية

عمار احلكيم
تشــكيل حكومة اغلبية وطنية
ألبناء
حتقيق اخلدمــة
قــادرة على
ِ
ِ
ُ
وتعمل
شعبنا بعيدا ً عن األزمات ،
بنــاء عالقات طيبة مع
أيضا على
ِ
دول املنطقة والعالم مبنية على
أساس املصالح املشتركة ".
ِ

اليونسكو تنفي شطب الشهادات

العراقية العليا من التصنيف العالمي
بغداد ـ الصباح الجديد:
نفى مكتب اليونسكو في العراق،
شــطب الشــهادات العراقيــة
للتعليــم العالي مــن التصنيف
العاملي.
وذكــر املكتب فــي بيــان تلقت
"الصبــاح اجلديد" نســخة منه
"نشــرت بعض وســائل اإلعالم
وبعــض صفحــات الفيــس بوك
مؤخرا ً خبرا مفاده ،أن اليونســكو
تشــطب الشــهادات العراقيــة
للتعليــم العالي مــن التصنيف
العاملي ،وأتى التصريح على لسان
شــخص ينتحل صفة ويدعي أنه

موظف باليونسكو اسمه (قيس
يحيى حامت)".
واوضــح املكتب ان "هــذه االخبار
عارية عــن الصحة ومحض افتراء
وكذب وليس في مكتب اليونسكو
في العراق اي موظف او مدير بهذا
االسم".
واضاف "باشــرنا باتخاذ اجراءات
قانونيــة مــع اجلهــات االمنيــة
فــي العــراق ضد مطلقــي هذه
االشــاعات" ،مينا ً ان "من يتحدث
باســم املنظمة في العراق حصرا
هــو مديرتهــا الســيدة (لويــزا
اكستهاون).

مجلس الوزراء يتحقق من تنفيذ قراراته
ويناقش أتمتة الوزارات
بغداد  -الصباح الجديد:
ترأس األمني العام جمللس الوزراء
د .مهدي العــاق ،أمس الثالثاء،
مجلس وكالء الوزارات ملناقشة
العمل املشترك لتنفيذ قرارات
مجلــس الوزراء ومتابعة ســير
العمل في مشروع أمتتة الوزارات.
وقالــت األمانــة العامة جمللس
الوزراء فــي بيان تلقت "الصباح
اجلديد" نســخة منه إن “اجمللس

ناقش آليــة التحقق من تنفيذ
قرارات مجلــس الوزراء ،ومعرفة
أســباب عدم تنفيــذ بعضها،
والتزام الــوزارات بإعمام األمانة
العامــة جمللــس الــوزراء بهذا
الشأن”.
وأضــاف أن “اجمللــس شــهد
استعراضا ملشــروع االمتتة في
األمانــة العامة جمللــس الوزراء،
ورؤيتــه للوصول الــى أنظمة

خدمة فائقة السرعة ألربعة ماليين

مشترك في المشروع الوطني لالنترنت
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة االتصــاالت ،أنهــا
تســتهدف  4ماليني مشــترك في
خطتها التســويقية للمشــروع
الوطنــي لالنترنــت بالتعــاون مع
الشركات اجملهزة لتحقيق خدمات
مميــزة وبأســعار تلبــي احتياجات
جميع املؤسسات واملواطنني.
وقــال املتحدث الرســمي باســم
الوزارة حازم محمد علي في تصريح
صحفــي اطلعت عليــه "الصباح
اجلديد" ان "الشركة العامة خلدمات
الشــبكة الدوليــة للمعلومــات
aتقريـر

بالــوزارة أعدت خطة تســويقية
ستباشر بها قريبا لتسويق خدمات
املشروع الوطني لالنترنت ،من خالل
منح وكاالت الى الشــركات اجملهزة
للخدمــة ومن ضمنهــم اصحاب
االبراج لتســويق اخلدمة عن طريق
 2000كابينــة موزعة فــي عموم
محافظات البالد".
وبني ان "كل كابينــة تقدم خدمة
ملا يقرب من  2000مشــترك ،اي ما
يعادل اتاحة خدمة فائقة السرعة
الكثر من اربعة ماليني مشترك".
تتمة ص3

الكترونيــة متكاملــة تدعــم
البرنامــج ،وتصميــم منصة
الكترونية مع الــوزارات ،اذ اكد
األمني العــام اجناز جزء كبير من
عملية مــد الكابــل الضوئي
اخلاص مبشــروع االمتتة ،مشددا
على ضرورة اقناع االخرين الذين
ال يرغبون التعامــل االلكتروني
بجدواه وسهولة تطبيقه”.
وتابع أن “اجمللس ناقش الية اعداد

احلقيبــة احلكومية لتســهيل
الية عمــل احلكومــة اجلديدة،
اذ صدر اعمام بهدف تشــكيل
جلــان فرعية في الــوزارات بهذا
اخلصوص ،ومن املقــرر ان تعقد
األمانة العامة جمللــس الوزراء 3
ورش لعدد من الــوزارات بهدف
اجنــاز احلقيبة لتســليمها الى
الــوزراء اجلــدد بعد تشــكيل
احلكومة اجلديدة”.

ضخ تجريبي للنفط من

حقول كركوك إلى بغداد
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة النفط ،أمس الثالثاء،
بدء ضخ جتريبي من حقول نفط
كركــوك إلى بغداد بعــد إعادة
تأهيل أحد األنابيب ،مشيرة إلى
ســعيها ملعــاودة التصدير عبر
ميناء جيهان التركي.
وقــال املتحــدث باســم الوزارة
عاصــم جهــاد فــي تصريــح
صحفي ،إن "الوزارة بدأت بالضخ
التجريبي للنفط اخلام من حقول
كركوك إلى املنشــآت النفطية
في العاصمــة بغداد بعد تأهيل

أحد األنابيب اخلاصة بنقل النفط
اخلــام إلى املصافــي العراقية"،
مبينا ان "االنتــاج احلالي حلقول
كركوك يبلغ بحــدود  150ألف
برميل قابلة للزيادة".
وأضاف جهاد ،أن "االنتاج احلالي
حلقول نفط كركوك يســتخدم
لالســتهالك احمللي" ،مشيرا إلى
أن "الوزارة تســعى إلــى إعادة
تصديــر النفــط عبــر جيهان
التركــي لتوفير األموال للخزينة
االحتادية".
تفصيالت أوسع ص5

أول رحلة بحرية فلسطينية
لكسر الحصار على غزة

الصباح الجديد  -وكاالت:
انطلقــت أول رحلــة بحريــة
فلســطينية قبــل ظهــر أمس
الثالثاء ،من مينــاء الصيادين في
مدينــة غزة باجتــاه أحــد موانئ
قبرص ســعيا ً إلى «كسر احلصار»
اإلســرائيلي احملكم ،املفروض على
قطاع غزة منذ أكثر من  10سنوات.
وبعــد حفل وداعــي فــي امليناء
الصغيــر ،شــارك فيــه مئــات
الفلســطينيني ،غادر القارب الذي
يقل نحو عشرين شخصاً ،بينهم
مرضى وطلبة جامعات.
ورفعت األعالم الفلسطينية على
القارب الذي كتب عليه «ســفينة
كسر احلصار واحلرية».
وقــال رئيــس الهيئــة الوطنية
العليا ملســيرات العودة وكســر
احلصــار خالد البطــش في مؤمتر
صحافي مبيناء الصيادين في غزة،
«ستستمر مســيراتنا ،سيستمر
حراكنــا إلرغــام اجملتمــع الدولي

جانب من الرحلة
على حماية حقنــا في العودة إلى
فلسطني».
وأضاف أن «هذه املســيرة البحرية
رســالة للعالم واختبار لكل رعاة
حقوق اإلنسان واملنظمات الدولية
الذيــن يتحدثون عــن القيم ،هل
ستسمحون لنا بالســفر واحلياة

الكرمية؟».
وتابــع« :نــدرك أن اإلجابــة هــي
ال ،لكــن ردنــا هو االســتمرار في
محاوالت كســر احلصار ومسيرات
العودة الوطنيــة .آن األوان لينعم
الفلسطيني باحلرية».
وناشد خالد البطش ،األمم املتحدة

واجملتمــع الدولي ،حمايــة الرحلة
الرمزية .وحــ ّذر «العدو الصهيوني
من مغبة االعتداء على الرحلة».
وقال« :لن نســمح لك مهما بلغ
الثمــن بأن تواصــل االعتداء على
أبناء الشــعب الفلســطيني من
دون رد».
واحلصــار الذي ارتبط باســم غزة،
حصــار خانــق قامت إســرائيل
بفرضــه على قطاع غــزة إثر جناح
حركة املقاومة اإلسالمية حماس
فــي االنتخابات التشــريعية في
2006
ونظرا لقســوته حاولت منظمات
ودول عــدة كســره والتضامن مع
الشعب الفلســطيني ،ففي 23
آب  2008جنــح  44من املتضامنني
الدوليني الذيــن ينتمون لـ 17دولة
على منت ســفينتي "غــزة حرة"
و"احلرية" بكسر احلصار اإلسرائيلي
املفروض على قطاع غزة ألول مرة.
تتمة ص3
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د .علي شمخي

شؤون عراقية

عزا انسحابه إلى اعتراضات قدمها على سياسة وعمل الحركة في بغداد

برلماني منسحب من التغيير :الحركة خلطت بين مشكالت
شرنقة االستقطاب !
يحفل التاريخ السياســي للعراق مبظاهر التاثر
والتاثير االقليمي وســاهم التشكيل اجلغرافي
للعراق كدولة ذات سيادة في كثير من االحداث
التي رافقت تاســيس هــذه الدولة ومن ثم في
التغيــرات والتبدالت في االنظمة الساســية
احلاكمة ولرمبا كان لدول اجلوار العراقي العربية
منها وغير العربية وماتديــن وماتؤمن به الدور
االكثر تاثيرا في هذه التحوالت وعلى املســتوى
الداخلي ساهم التنوع في التركيبة السكانية
العراقية دينيــا وقوميا ومذهبيــا في تكريس
مواقــف االبتعاد واالقتــراب من هــذه الدولة
اوتلــك وبقيت عيون دول اجلوار ترنو الى مايجري
في العــراق متفاعلة مع هــذا التنوع وتفاوتت
مســتويات هذا التفاعل صعــودا او نزوال تبعا
لقوة االنظمة السياســية احلاكمــة وقدرتها
على تثبت الهويــة الوطنية للعــراق واحلرص
علــى حماية املكونات العراقية ومتتعها بكافة
حقوقها التي تتسق مع حقوق االنسان وحينما
تختــل هــذه االلتزامات وحينمــا تضعف قوة
الدولة وتهتز الثقة بقدرتها على حتقيق املساواة
تبرز بقوة مظاهر الرفض والتمرد وتتحرك ادوات
التاثيــر االقليمــي متعاطفة مــع مكون من
املكونات وتشيع مظاهر االستقطاب الطائفي
معززة مبواقف التاييد والوالء لدولة في املشــرق
او دولة فــي املغرب وعلى مــدى حقب طويلة
تصدرت مشاهد االســتقطاب الطائفي وبانت
واضحة وصريحة في محطات بارزة من التاريخ
السياســي للعراق وجتلت في احلروب والنزاعات
التي خاضتهــا االنظمة احلاكمة فــي العراق
واختــاف املواقف جتاهها بــن مؤيد او معارض
واتهمت هذه االنظمة في احيان كثيرة باتهامات
االضطهاد والتهميش لفئــة معينة من فئات
اجملتمع العراقي مما تسبب بتحوالت في مواقف
هذه املكونات جتاه السلطة متثلت باالنتفاضات
وحركات التمرد في الشــمال والوسط واجلنوب
واجهها النظام الديكتاتوري الســابق بالقمع
والتنكيــل واالرهــاب وعــززت هــذه االحداث
والتحديات من فرص االستقطاب الطائفي في
العراق و منذ ســقوط النظام الســابق وحلول
التعددية بدال من الشــمولية تقــوى املعادل
االقليمي في التدخل بالشان العراقي وضاعت
مــع هذا التدخل الكثير مــن مكنونات الهوية
الوطنية فــي العراق وصار مــن املالوف ان ترى
تعدد الوالءات في اعلى الهرم السياســي وفي
القيادات احلزبية وصوال الى الطبقات الشعبية
ومع اي حديث عن قضية او شــان يتعلق بدول
مثــل ايران او تركيا او الســعودية او الكويت او
االردن او سوريا تتشظى املواقف عند املتحدثني
ويغيب او يضعف التعبير عن املواقف الوطنية
ويحل محلها االســتقطاب الطائفي مبظاهره
املتعددة وفي اجلانب االخــر تتعامل هذه الدول
مع مايحصل في العــراق بصبغة طائفية هي
االخرى وتسوق وســائل اعالمها كل حدث هنا
مبا يتسق وايدلوجية نظامها السياسي وقد ان
االون كي يقــرر العراقيون حلظة اخلروج من هذه
الشــرنقة التي يراد لهــا تكبيلهم وتبعيتهم
الى اطول فترة ممكنة وسيكون اختيار حكومة
رافضــة للوالئية ومتمســكة بالعراقية روحا
وانتماءا اولى اخلطــوات للخروج من هذه احملنة
وهذا املازق املسمى (االستقطاب الطائفي).

اإلقليم الداخلية والحقوق الدستورية لشعب كردستان

السليمانية ـ عباس كاريزي:
عد عضــو مجلس النــواب القيادي
ّ
الســابق في حركة التغيير مسعود
حيدر قــرار اجمللــس التنفيــذي في
احلركــة ،طرده مــن التغييــر بغير
املهم الــذي جاء نتيجــة العتراضه
على سياســات احلركــة واخللط بني
املشــكالت السياســية في إقليم
كردستان واحلقوق الدستورية لشعب
اإلقليم.
وقال حيدر في بيان تسلمت الصباح
اجلديــد نســخة منه عقــب صدور
قرار طرده مــن حركــة التغيير ،انه
اطلع علــى القرار الذي أصدره اجمللس
التنفيــذي حلركة التغييــر ،مضيفا ً
انه كان قــد قدم قبل أربعــن يوما ً
اســتقالته مــن كتلــة التغيير في
مجلس النواب العراقي الى احلركة.
وتابع حيــدر ان بيان اجمللس التنفيذي
غيــر مهم ،النــه جاء بعــد ان قدم
اســتقالته ،مــن كتلــة احلركة في
مجلس النــواب ،مضيفــا ً «انا اعتز
بتمثيلي للكرد خالل السنوات االربع
الســابقة ودفاعي عن ارض وشعب
كردســتان ،بعيــدا عــن الصراعات
احلزبيــة من دون أية مســاومة على
قوت املوظفني واملكانة الدســتورية
والقانونيــة لإلقليــم وحقــوق
ومســتحقات البيشــمركة ،وعند
الضــرورة ســوف انشــر االســباب
احلقيقية الستقالتي.
وكان اجمللــس التنفيــذي في حركة
التغيير قد قرر امس األول االثنني طرد
حيدر من عضويــة احلزب وكتلته في
مجلس النواب.
واضاف بيــان للمجلــس التنفيذي
تسلمت الصباح اجلديد نسخة منه
انه ونظرا لعدم التزام مسعود حيدر
ببرنامج وتوجيهــات حركة التغيير
فان اجمللــس التنفيذي قــرر بأغلبية
أصــوات أعضائه ،طــرده من حركة
التغيير وعضوية كتلتها في مجلس
النواب.
بــدوره قال عضــو مجلــس النواب
العراقي املنسحب من حركة التغيير،
مسعود حيدر ،أن أحد أسباب إقدامه
علــى خطوة االنســحاب يتمثل في
اعتراضه على سياسة عمل احلركة
فــي بغــداد وقيامهــا «باخللط بني

مسعود حيدر  :بيان
المجلس التنفيذي غير
مهم ،النه جاء بعد ان
قدم استقالته ،من كتلة
الحركة في مجلس
النواب ،مضيف ًا «انا اعتز
بتمثيلي للكرد خالل
السنوات االربع السابقة
ودفاعي عن ارض
وشعب كردستان ،بعيدا
عن الصراعات الحزبية
من دون أية مساومة
على قوت الموظفين
والمكانة الدستورية
والقانونية لإلقليم
وحقوق ومستحقات
البيشمركة

مسعود حيدر
املشــكالت السياســية في إقليم
كردستان واحلقوق الدستورية لشعب
اإلقليم.
وقال حيدر في تصريح تابعته الصباح
اجلديد ان الدوافع كثيــرة ،وال ميكنه
ذكرهــا جميعاً ،لكن أحد األســباب
الرئيســة هو أن حركة التغيير كانت
تقوم باخللط بني املشكالت الداخلية
فــي اإلقليــم واحلقوق الدســتورية
لشعب كردستان.
وأوضــح ان احلركة كانــت تتجاهل
الدفاع عن احلقوق الدستورية لشعب
كردســتان ،حتت ذريعة وجود خالفات
مع السلطة احلاكمة في اإلقليم.
وكان حيــدر قد عقب في منشــور

علــى صفحته في مواقــع التواصل
االجتماعــي فيس بوك علــى نتائج
االنتخابــات التي جرت فــي  12من
شــهر ايار اجلــاري ،قائال انــه برغم
وجود ادلة على حــدوث تزوير وتالعب
فــي االنتخابــات ،اال ان الطعن فيها
واملطالبة باعــادة إجرائها غير واقعي
وعلى االطراف املعترضة اللجوء الى
املفوضيــة العليا لتقــدمي ،الطعون
لتقــوم بدورها باملعاجلــة والرد على
االعتراضــات ،وهو ما يتعــارض مع
موقــف حركة التغييــر التي أكدت
في بيان انها ترفض نتائج االنتخابات
جملة وتفصيالً ولن تعترف مبا أفضت
اليه.

واضاف حيدر ان اعادة اجراء االنتخابات
من احملال مستشــهدا بالشــكوك
التي رافقــت االنتخابات في الواليات
املتحدة التي رافقتها وجود شــكوك
بتدخل روسي لصالح الرئيس ترامب
والتي لم تفلح في التوصل الى نتائج
ايجابية.
ودعا حيــدر اجلهــات املعترضة الى
الركون الــى خانة املعارضــة اذا ما
أخفقت في ثني مفوضية االنتخابات
بالتجــاوب مع الطعون والشــكاوى
والعمل على تشــريع قانــون عادل
لالنتخابات في العراق.
مــن جانبهــا وجهــت الكاتبــة
والصحفيــة الكردية نيــاز عبد اهلل

انتقادات ملوقــف حركة التغيير وقرار
مجلسها التنفيذي ،واصفة املبررات
التي قدمها اجمللــس التنفيذي لطرد
حيــدر بالواهيــة التي تفتقــر الى
املصداقية وال تنســجم مــع الواقع
السياسي حلركة التغيير.
وتابعــت ان احلركــة وقفــت عاجزة
امام الدعوات التــي اطلقتها بعض
قياداتها بتشــكيل قوة عســكرية،
للدفاع عــن احلركة عقب اطالق النار
من قبل عناصر منسوبني الى االحتاد
الوطني على مقــر احلركة مبحافظة
الســليمانية عشــية صدور نتائج
االنتخابات في االقليم.
وتابعــت ان احلركــة مليئــة االن

باألشخاص الذين خرجوا عن برنامج
والدستور املدني والسياسي والفكري
حلركــة التغييــر ،الذيــن يســعون
لتحويل احلركة من حزب سياســي
مدني الى حزب سياسي مسلح ،وهو
ما يتعارض كليا ً مع االسس واملبادئ
والشعارات التي رفعتها احلركة منذ
تأسيسها.
وتابعــت ،ان احلركة امام مفترق طرق
بني ،ان تلتزم مببادئها التي اعتمدتها
ســابقا ً او ان تتجاوب مــع االصوات
التــي تنادي الى حتويلهــا الى حركة
مســلحة ،وهو ما تقول بانه سيضر
بنحو كبير مبستقبل احلركة ومجمل
العملية السياسية في االقليم.

صرف رواتب العمال المضمونين في األول من حزيران المقبل
بغداد ـ الصباح الجديد:
حددت دائــرة التقاعــد والضمان
االجتماعــي للعمــال فــي وزارة
العمل والشؤون االجتماعية االول
من حزيران املقبــل موعدا ً لصرف
رواتب العمال املضمونني املستحق

منهــم لفئتي (الصــرف اليدوي،
وحاملي البطاقة الذكية) لشهري
أيار وحزيــران لعام  2018في بغداد
واحملافظات مع املنحة الشهرية.
ونقل بيان للــوزارة تلقت «الصباح
اجلديد» نســخة منه ،عــن مدير

عــام دائــرة التقاعــد والضمان
االجتماعي للعمــال (علي جعفر
احللــو( ان الدائرة حــددت االول من
حزيران موعدا ً لصرف رواتب العمال
املضمونني لفئتي (الصرف اليدوي،
وحاملــي البطاقــة الذكية) بعد

استكمال جميع االجراءات الالزمة
لتوزيع الرواتب بالتنسيق مع االدارة
العامة ملصرف الرافدين».
واضاف ان «املتقاعد املضمون الذي
لديه خدمة  30سنة فاكثر يستلم
مبلغا قدره  600الف دينار لشهرين

فقط ،فيما يستلم املتقاعد الذي
لديه خدمة أقل من  30سنة مبلغا
قدره  540ألف دينار».
وبني احللــو ان «عائلة املتوفى التي
لديها اكثر من ثالثة مســتحقني
تتســلم راتبا قدره  500ألف دينار،

فيما تتســلم العائلة التي لديها
مســتحقان راتبــا مقــداره 480
ألــف دينار ،امــا عائلــة املتقاعد
املتوفى التي لديها مستحق واحد
فتتســلم راتبا مقــداره  460ألف
دينار».

تقـرير

مخرجات االنتخابات البرلمانية وفرص تجاوز التحديات
د .أحمد عدنان الميالي*

تعــد االنتخابات من الظواهر الرئيســة
املرتبطة باالتصال السياسي واملشاركة
السياســية فــي اجملتمــع ،حيــث متثل
االنتخابات أحد أهم أدوات التأثير املباشر
على الرأي العام في العملية السياسية،
إذ يحــاول املواطن أن يؤثر من خالل صوته
اإلنتخابي وباإلشــتراك مــع اآلخرين في
تكويــن إجتاهات سياســية معينة تؤثر
على السلطة السياسية تأثيرا مباشرا.
فحصيلــة ما رافــق انتخابات مجلس
النواب العراقي لعــام  ،2018من إنتصار
تيار املقاطعة على تيار املشاركة ،إضافة
إلى حجم اخلروقات واملشكالت احلاصلة
واملثارة التي ستؤثر على شرعية التمثيل
السياســي ،توضح أن الفعل السياسي
في العراق لم يؤســس لنظام سياسي
واضــح ومرجعيــة قانونية ودســتورية
صارمة تلزم اجلميع وتعاقب من يخالفها
مهما كان ،كما أن احملاسبة في مواجهة
األفراد واملؤسسات اخملالفة واملعرقلة غير
موجودة لغاية اآلن.
حتى هذه اللحظــة ال يبدو أن األحزاب
والكيانــات السياســية املشــاركة في
العملية السياســية مهتمــة مبعاجلة
القصــور والفجوة احلاصلــة بينها وبني
اجملتمع ،ملا ألثر هــذه الفجوة على حتقيق
املزيــد من األســتقرار أو البــد من توفر
عــدة إشــتراطات أو مســتلزمات على
عــدة مســتويات ،لنجــاح مخرجات أي
إنتخابات خاصــة إذا ما كانت تعاني من
العقبــات والتحديات ،وحتــى يتم جتاوز
عقبات التراجع واملراوحة ،البد من جملة
إشــتراطات ومســتلزمات ،منهــا آنية
مستعجلة ،ومنها تتبع إجراء االنتخابات،
ومنها متعلقة باألداء النيابي واحلكومي.
فالتحديات تستدعي البحث عن البدائل

واملعاجلــات لتجــاوز هــذه العقبات من
جهة ،وإحتواء مخرجات تلك االنتخابات
املتوقعة في إطارها الســلبي من جهة
أخــرى ،مثل تلكــؤ تشــكيل احلكومة
اإلحتادية وإخراجها بشكل يعيد ويكرس
الفجوة مــع املواطنني وينتج ممارســات
سياسية سلبية سابقة.
ومــن هذه الفــرص لتجــاوز اإلختالالت
والعقبات:
 1إن يحظى الدستور باألولوية في تفكيروممارسات الفاعلني السياسيني ،ففضال
عن إستبعاد أمكانية تعديله كما ينص
الدســتور ذاته ،فأن هذه القوى الفاعلة
عملت على جعل قواعده مجمدة بحكم
اللجوء إلى فضائــل التوافق واحملاصصة
الذي جعل مــن الدولــة العراقية دولة
مســاجالت ومناظــرات وإســقاطات
متقابلــة لألطراف النافذة ،مما يســتلزم
تشريع القوانني الدستورية املعطلة مع
تطبيق مواده دون جتييــر ومتييع نصوص
تلك املواد أو الضغط بأجتاه تسييســها
واإلنتقال نحو سيناريو التقنني القانوني
والدستوري.
 2اإلصــاح اإلنتخابــي :أهــم مدخللإلصــاح السياســي الشــامل هــو
اإلصــاح اإلنتخابــي ذو الطابع اإلجرائي
الذي يضمن تكريــس نزاهة ومصداقية
العملية اإلنتخابية ،فأي إصالح شمولي
يبقى ناقصا إذا لم يكن مدخله اإلصالح
اإلنتخابــي ،وهــذا يحتــاج إلــى إعادة
النظر فــي القوانني املنظمــة للعملية
اإلنتخابية ،وأهمها قانون إنتخابات عادل
ومنصــف وهيئــة إنتخابية مســتقلة
بشــكل حقيقي ،فإذا متت مراعاة هذين
األمرين من قبل مجلــس النواب اجلديد
كأولوية لعمله في إطار اإلصالحات ،فأن
ذلك يعني أن مخرجات وطبيعة احلكومة
املنبثقة عن اإلنتخابات ستكون سليمة
ومعبرة عن املطالب االجتماعية ،كما أنه

ناخبة تدلي بصوتها في االنتخابات االخيرة

قبل ذلك سيفرز مجلس نواب ومجالس
محافظــات قادمــة حتقــق تطلعــات
املواطنني وإختياراتهم.
 3تعزيــز مكانــة البرملان ،يــكاد يجمعاملراقبون على أن البرملان في العراق ليس
هو مكان السلطة ،وأن تدهور دور البرملان
لصالح احلكومــة إنعكس على وظيفته
فــي التشــريع والرقابة ،وهــذا حقيقة
يرتبط بالكتل السياسية نفسها ألنها
تقفز مــن البرملان للحكومة ،مما يجعلها

مهيمنة عليه ،كمــا أن هنالك معوقات
دســتورية حتدد دور البرملــان وتعطي دورا
كبيرا للســلطة التنفيذية إضافة إلى
معوقــات قضائية حســمت مــن قبل
احملكمــة اإلحتاديــة حصــرت دور البرملان
بأقتــراح القوانني ال تشــريعها ،بل حتى
القرارات التي يصدرها البرملان ليس لها
صفة اإللــزام للحكومة للعمل بها .فال
بد مــن البرملان القادم أن يكون قادرا على
أكتشــاف هوية خاصة به أمام معطى

حضور احلكومة.
 4هذه اإلنتخابات البد أن تعطي درســاجمللس النواب املنتخب مؤخرا في حتسني
اآلداء ،فيمــا يخــص الدور التشــريعي
والرقابي للسلطة التشريعية .فاملعروف
أن إختصاص التشريع ضعيف للبرملانات
الســابقة ،ألن التفسير الدستوري منح
هذا احلق إلــى احلكومة مكتفيا بتحديد
صالحيات تقدمي مقترحات القوانني ،لذلك
البد من تفعيل جانــب الرقابة البرملانية

على األداء احلكومي ألنها مســتلزم من
مستلزمات تقوية السلطة التشريعية
في النظام الدميقراطي .ويبقى هذا احلق
ضعيف لعدم وجــود معارضة حقيقية
داخل البرملان.
 5ماالحظناه وعلى مدار عدة ممارســاتإنتخابيــة ،إن هنــاك مبــدأ يســمى
التحالفات ســواء من أجــل الدخول في
االنتخابات أو حتالفات مابعد االنتخابات،
مــن أجل تشــكيل احلكومــة ،وإن هذه
التحالفات لم تنتج حكومات مستقرة،
وإمنا حكومات عرضــة لألزمات الدائمة،
وذلك ألن الكل مشــارك فــي احلكومة،
وال يوجــد مــن يعــارض ،وإن كان هناك
من يعــارض فــأن املعارضــة تكون من
داخــل احلكومة نفســها ،وهذا يؤشــر
خلال كبيرا في املمارســة الدميقراطية،
لذا فمن املفــروض اإلنتقــال إلى نظام
يعزز حكومة أغلبية نيابية متماســكة
ومعارضة تراقب األغلبية لترسيخ قواعد
الدميقراطية.
 6إن الواقــع اجملتمعــي والسياســيالعراقي يشــكو من أزمــة ثقة ،إذ حتاول
كل األطــراف احملافظة علــى مصاحلها
حتت مســميات الدميقراطية التوافقية،
والوحدة الوطنية والشــراكة الوطنية،
مما يعيد مشــهد احملاصصة مــرة أخرى
وهذا هو املتوقع ،ولتجاوز هذه السلبيات
من قبل األطــراف الفائزة في االنتخابات
العامــة ،ترســيخ ميثاق سياســي بني
األحــزاب السياســية في دعــم عمل
احلكومة املشكلة في تطبيق برنامجها
مبا يخدم املواطن العراقي على املستويات
كافة بعيدا عن مشهد األبتزاز السياسي
ومنطق التسقيط.
 7ضرورة التعهد بترشــيق عدد أعضاءاحلكومــة وتوابعها ،وعدم أســتحداث
مناصــب عليــا لغــرض الترضيــات
السياســية مبا يتناســب مع إحتياجات

وضــرورات الواقع واملصلحــة الوطنية
العليا مــع إعتماد حكومــة تكنوقراط
حقيقيــة قائمة على أســاس الكفاءة
واملهنيــة ال علــى أســاس احملاصصــة
واحملسوبية.
 8إخراج ملفات الفســاد املالي واإلداريوالسياســي من دائرة تأثير الســلطتني
التشريعية والتنفيذية ،ومنحها لهيئات
رقابية مســتقلة (بعد أن تتم احملافظة
علــى إســتقالليتها) لتفعيــل مبــدأ
احملاســبة وتطبيق القانــون على اجلميع
ورفع احلماية واحلصانة عن الشخصيات
السياســية ومتابعة األمــوال العراقية
املهربة وإستعادتها.
 9ميكن القول ،إن أشــكالية االنتخاباتفــي العراق ال تقترن فقــط بالبحث عن
االمنوذج اجليد لإلقتراع واملشــاركة ،ولكن
األهــم من ذلــك تكمن في مــدى قدرة
االنتخابــات على التحول إلى ســلطة
مبنية على منطق املشاركة السياسية
الصحيحة واملســتحقة التــي تعني أن
تعبر عــن إرادة الناخب فــي االنتخابات
في تركيبة البرملان وتشــكيل احلكومة،
إن اإلبتعــاد عــن هــذه املعادلــة عبث
سياســي وحتايل على خيارات املواطنني
يحيل إلى بناء مؤسســاتي فارغ وقواعد
إتفاقية للمحاصصة جتعل من االنتخاب
واملشــاركة السياسية مستوى محدودا
للمنافسة بني األحزاب تفقدها شرعية
العمل السياســي بشــقيه التشريعي
والتنفيــذي ،وأي مخرجــات للســلطة
القضائيــة والهيئات الرقابية األخرى من
رحم مثل هكذا برملان وحكومة يضعف
إستقالل هذه السلطة والهيئات املهمة
ومســارها املهني الذي يعــول عليه في
احلفاظ على النظام السياسي وشرعيته.
* مركــز املســتقبل للدراســات
االستراتيجية

شؤون عراقية
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تحذير من التهاون في تطبيقها

ست سنوات سجن

ترحيب موصلي بحزمة قرارات للنهوض بالمدينة

جوازات كربالء

نينوى ـ خدر خالت:
صــدرت باقة مــن القــرارات من
عدة جهــات مبدينة املوصل بهدف
النهوض بواقع املدينة الذي تدهور
بشــدة بعــد ســيطرة عصابات
داعــش اإلرهابية عليهــا وطرده
منها ،وســط ترحيب وتفاؤل من
األهالي واملتابعــن ،في حني ّ
حذر
البعض من التهاون في تطبيقها
داعــن اجلميــع الى التعــاون في
سبيل إظهار الوجه العريق لثاني
أكبر مدينة عراقية.
أول القرارات صــدر من اللواء جنم
عبــداهلل اجلبوري قائــد عمليات
نينــوى ،أمر فيه القــوات األمنية
كافة مبنع ظاهرة حمل األسلحة
من قبل من يرتدي املالبس املدنية
ووجــه قوات ســوات والشــرطة
ّ
بإلقاء القبض على كل شــخص
يخالف ذلك مهمــا كانت جهته
ومحاسبته.
فــي حني أصــدر العميــد الركن
حمد نامس اجلبوري قائد شــرطة
محافظــة نينــوى ،توجيهــات
مشــددة منع مبوجبها "منعا ً باتا ً
رمي وإطالق العيــارات النارية في
املناســبات واالحتفــاالت العامة
واخلاصة ملا يع ّرض حياة املواطنني
األبريــاء للخطر وكذلك يســبب
إربــاك للوضع األمنــي فضال عن
إزعــاج املواطنــن ومــن يخالف
هذا األمر ســيتعرض للمسائلة
وسيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية
بحقه ويحال للقضاء لينال جزاءه
العادل".
القــرار اآلخــر صدر عن الســيد
زهير األعرجــي قائممقام املوصل،
والذي نص علــى إزالة التجاوز من
أصحاب البســطات في األسواق،
ثم كان الدور على بلديات املوصل
التي قــررت مصــادرة املواشــي
التي ترعى في األحياء الســكنية
وتغرمي أصحابهــا ،أعقب ذلك قرار
من مفتشــية آثار نينــوى بإزالة
التجاوزات عــن املناطق األثرية في
املدينة وال ســيما مدينــة نينوى

أصدر قائد شرطة
محافظة نينوى،
توجيهات مشددة منع
بموجبها "منع ًا بات ًا
رمي وإطالق العيارات
النارية في المناسبات
واالحتفاالت العامة
والخاصة لما يعرّض
حياة المواطنين
األبرياء للخطر وكذلك
يسبب إرباك للوضع
األمني

مدينة املوصل

األثرية ومحيطها.
قوبلت هــذه القــرارات بترحيب
حار من اهالــي املدينة ،حيث قال
الناشط املدني واحلقوقي املوصلي
لقمان عمر الطائــي لـ "الصباح
اجلديد" ان "هذه القرارات في حال
تطبيقها ســتعيد الوجه املشرق
ملدينة املوصــل التي نعرفها ،التي
باتت لألسف الشديد مبنزلة قرية
كبيرة وليس حاضــرة من حواضر
العراق".
واضاف "نحن نرى ان هذه القرارات
ال تتعــارض مــع احلقــوق املدنية
اطالقا ،بل انها مسيئة لها خاصة
وانها تتجــاوز على حقوق االخرين
ســواء كمواطنــن او عقــارات
عائدة للدولة ،فال ميكن السكوت

عن وجــود مئات رؤوس املاشــية
ترعى باجلزرات الوسطية وتلتهم
الشــتالت ،او مدنيــن يحملــون
اســلحة ويطلقون النيــران في
مناطق الغابات الســياحية مثال
مبناســبة او بدونها ،اما التجاوزات
في االســواق وازالتهــا ندعو الى
تعويض اصحاب البسطات وايجاد
مكان مالئم لهم بالتنســيق مع
البلديــة النهم اصحــاب عائالت
وهذه البســطات مصــدر رزقهم
حاليا".
ودعا الطائي الى "تطبيق القرارات
بحذافيرها وعدم استثناء اي طرف
او محاباة هذا او ذاك ،واال فان هذه
القرارات لن تشمل سوى الفقراء
والضعفــاء وســيتم افراغها من

محتواها".
قرارات رجال دولة
من جانبه قــال االعالمي املوصلي
احمد املالح ان "قرار قائد عمليات
نينوى اللــواء جنم اجلبــوري حول
منع مظاهر حمل الســاح بالزي
املدني ،وقرار مدير البلدية املوصل
املهندس عبد الســتار احلبو مبنع
الرعي للمواشــي وســط األحياء
في مدينة املوصل ،وقرار قائممقام
املوصل االستاذ زهير األعرجي بإزالة
التجاوز من أصحاب البسطات في
األسواق ،و قرار مفتشية آثار نينوى
بإزالة التجاوزات عن املناطق األثرية
وخصوصــا ً محرمــات العاصمة
اآلشــورية نينوى بني حــي نركال

حتى حي الوحدة ومن حي الزراعي
واملهندســن حتى حي املثنى ّ
(تل
قوينجق والنبي يونس وامتداداتها
فــي بوابات وأســوار نينــوى) مبا
فيها ما أســمته عصابات داعش
بـ (شــارع اخلالفة) حيــث مت إزالة
مخازن الســيراميك وهدم البيوت
املتجــاوزة التي وهبــت أراضيها
داعش وباعتها لكل من هب ودب اذ
وصل سعر مساحة الدومن الواحد
في حينها  ٥٠٠٠دوالر ،هي قرارات
رجال دولة".
واضــاف "يجب دعم هذه القرارات
إعالم ًيــا واجتماعيًّــا ،الن فــرض
النظام مهــم جــ ًدا لتعزيز ثقة
املواطن في الدولة ،ورســم صورة
جيدة لرؤوس األموال التي نريدها أن

تعود لتضخ أموالها واستثماراتها
أيضا ســلطة
داخل املدينة وتعزز ً
القانون وهيبة الدولة".
وعد املالح انه "من املؤسف خلط
ّ
األوراق بحجة وجــود دمار باملدينة
وخراب يحــاول البعــض القبول
باســتمرار التســيب ،الن الدمار
واخلــراب ســوف يســتمر بعدم
وجود نظام وقانــون يحترم ويعيد
االستقرار للمدينة".
منوها الــى ان "تضحيات الدماء
الطاهــرة التي مت دفعهــا لتعود
املدينة من يد الدواعش دعاة اخلراب
تقدر باإللتزام
والفوضــى ،يجب أن ّ
بالقانون وإعادة النظام ملدينة عرف
عنها تاريخ ًيــا باإلنضباط العالي
والنظام املتقن".

تتمات ص1
مجلس النوّاب يخالف
الدستور وال شرعية لقراره
بإلغاء بعض نتائج االنتخابات
وأورد علــي أن "الطعــن قــد
يستغرق حسمه وقتا ً سيما وأن
هناك مدة للتبليغ ،وبالتالي يحق
للمفوضية أن تسلك طريقا ً اخر
وهو التفســير الدستوري الذي
ال توجد فيــه خصومة وتباليغ
وتذهــب إلــى احملكمــة بطلب
تفسير املواد الدســتورية التي
تتعلــق بامكانية الغاء جزء من
نتائج االنتخابات بقرارات نيابية،
ويتضمن ســؤاال ً عــن صالحية
مجلس النواب ازاء ذلك".
ومضى الــى أن "اللجــوء إلى
العد والفرز اليدوي قد يســفر
عن خرق اآلماد الدستورية التي
تتعلق بتشكيل احلكومة ،ألننا
ســنكون مقبلني علــى اعادة
احتساب االصوات واعالن جديد
للنتائــج وآماد اخــرى للطعون
امــام مفوضيــة االنتخابــات
والهيئة القضائيــة التمييزية
ومن ثــم مصادقة علــى نتائج
االنتخابات وجلسة نيابية اولى
وهذه اجراءات قد تستغرق نحو
شهر ونصف الشهر".
واكمل علي بالقول إن "مجلس
النواب املقبل يجــب أن ينعقد

فــي االول متوز ،وأي جتــاوز على
تلك املدة فســتكون احلكومة
احلالية مــن دون جهــة رقابية
وحينها سيدخل العراق في فراغ
تشريعي هو االول من نوعه بعد
عام ."2005
بدوره يرى اخلبير القانوني طارق
حرب ان "مجلــس النواب ليس
لديه صالحيــات في هذا اجلانب
سوى ما يتعلق بسلطة الرقابة
واالجراءات التي تتمخض عنها
كاالستجواب وسحب الثقة عن
اعضاء املفوضية".
واضاف حــرب فــي تعليق إلى
"الصباح اجلديــد" ،أن "مجلس
النــواب كان له أن يســتغل ما
تبقى لــه من وقت فــي اعداد
مقتــرح قانون بالتنســيق مع
احلكومة ويتم مناقشــته واجناز
القراءتني االولــى والثانية ومن
ثم التصويت عليهما بشــكل
مستعجل".
وأشــار إلى أن "موضــوع وجود
تزوير في النتائج يكون التوصل
اليه من خالل اجلهات القضائية
وال ميكن للبرملــان أن ينصب من
نفســه محكمة ويوجه التهم
اجلزائية".
وجاء في نــص القــرار النيابي
ليوم امس قيام اجلهات املعنية

كل حســب اختصاصه باتخاذ
الوســائل التي تضمــن اعادة
الثقــة بالعمليــة االنتخابية
بصــورة عادلة ونزيهــة ومنها
الغــاء انتخابات اخلــارج وإلغاء
التصويت املشروط في مخيمات
النازحني في االنبار وصالح الدين
ونينوى وديالى ملــا توفرت عليه
االدلة من تزويــر ارادة الناخبني
باســتثناء اصــوات االقليــات
املشمولة بالكوتا.
كما تضمن القرار القيام بالعد
والفرز اليــدوي مبا يقل عن 10%
من صناديــق االقتراع في املراكز
االنتخابية وفي حال ثبوت تباين
بنســبة  25%مما مت فــرزه وعده
يدويا ً يتــم اعادة العــد والفرز
يدويا ً جلميع احملافظــات وتزويد
الكيانات السياســية بنسخة
الكترونية وصــور ضوئية الوراق
االقتراع ونتائج االنتخابات فورا.
يذكر في هذا الصدد ان عددا من
النواب الذين خسروا االنتخابات
ومن بينهم رئيس مجلس النواب
دعوا الى عقد جلسة استثنائية
ملناقشة نتائج االنتخابات التي
جرت في الثاني عشر من الشهر
اجلاري وتداعياتها ،واخفقوا في
عقد اجللسة لعدة مرات.

خدمة فائقة السرعة ألربعة
ماليني مشترك في املشروع
الوطني لالنترنت
وأشــار علي الى ،ان "املشروع
الوطني لالنترنت جرى العمل
به جتريبيــا نهاية شــهر اذار
املاضي ،كما اجري تقييم جودة
اخلدمــة املقدمــة واتضح من
خالل متابعة الشركة العامة
وجود حتســن بخدمة االنترنت
في عدد من املناطق".
ولفــت الــى "وجود دراســة
لتعميــم التجربــة واتاحتها
جلميــع احملافظــات بهــدف
اســتيعاب جميع املشتركني
مــن املؤسســات احلكومية
واخلاصــة واملواطنني من خالل
توفير انترنت عالي اجلودة يلبي
جميع احتياجاتهم".
وأكــد ،أن "املشــروع الوطني
لالنترنت يقــدم خدمة عالية
اجلــودة تتميــز بالســرعة
واالســتقرار من خالل شبكة
( )SCISاملؤمنة واملدعومة من
الوزارة "،منبها على ان "ما مييز
هذا املشروع ان اخلدمة املتاحة
من خالله تتناسب بأسعارها
مع دخل املواطنني".

أول رحلة بحرية فلسطينية
لكسر احلصار على غزة
وقد انطلقت هاتني السفينتني
من قبرص يوم  22أغســطس
محملتــن باملســاعدات
اإلنســانية ووصلتــا القطاع
بعد أن واجهتــا تهديدات من
جانب اإلســرائيليني مبنعهم
من الوصــول للقطــاع كما
واجهتا ألغاما بحرية عرقلت
وصلهما لشــواطئ القطاع
عدة ساعات ،فيما استقبلهم
أهالــي القطــاع واحلكومة
الفلسطينية وأعضاء اجمللس
التشــريعي الفلســطيني
بالترحاب ،وغادرت السفينيتني
يــوم  28أيلول بعــد ان اقلتا
عددا من الفلسطينيني كانوا
عالقني في القطاع
في األول مــن كانون األول من
نفــس الســنة  ، 2008قامت
إسرائيل مبنع ســفينة املروة
الليبية التي حوت  3آالف طن
من املــواد الغذائيــة واألدوية
ومساعدات متنوعة من إنزال
شــحنتها قرب غــزة ،حيث
اعترضتهــا الــزوارق احلربية
كما أوضحــت وزارة اخلارجية
اإلسرائيلية "إن سفنا ً حربية

إسرائيلية اعترضت السفينة
الليبيــة وأوقفتهــا وأمرتها
بالعــودة من حيــث جاءت"
بحجــة "أنه غير مســموح
لهــا بالرســ ّو فــي األراضي
الفلسطينية بغزة".
وفي مايو  ،2010حتركت ستة
ســفن ضمن ما أطلق عليه
اسم أســطول احلرية أكثرها
تركيــة ،ضمــت حوالي 750
راكب مــن تركيــا ،بريطانيا،
الواليات املتحــدة األمريكية،
إيرلنــدا ،اليونــان ،باإلضافة
لعرب ومواطنو دول أخرى ،مع
أكثر من  10آالف طن من مواد
اإلغاثة واملساعدات اإلنسانية،
وقــد مت إيقاف هــذه القافلة،
وبالتحديــد ســفينة مافي
مرمرة من قبل قوات البحرية
اإلسرائيلية التي استخدمت
الرصاص احلي ضد الناشطني
موقعة عددا من القتلى يصل
إلى  19وعدد أكبر من اجلرحى.
وأدت تلـــك األحـــداث إلــى
زيـــادة الضغط الدولي على
إسرائيـل لرفع احلصار ،وقامت
إســرائيل على أثره بتخفيف
احلظــر املفــروض على بعض
السلع.

لضباط مزورين في
بغداد ـ الصباح الجديد:
أصــدرت احملكمة العســكرية اخلاصة حكما
بالسجن ملدة  6سنوات ضد عدد من املتورطني
بالتزويــر في قضية إصدار جوازات ســفر من
دائرة جوازات كربالء لعدد من األشخاص خارج
احملافظة.
صرح بهــذا رئيس اللجنة األمنية في مجلس
محافظــة كربــاء عقيل املســعودي ،أمس
الثالثاء ،وقال املسعودي في تصريح صحفي إن
"القضية شــكلت سابقة خطيرة وقمنا في
وقت ســابق بوضع اليد على عدد من امللفات
التي تدين بعض الضباط في مديرية جوازات
كربالء ممن يتاجــرون بإصدار جوازات ألفراد من
خارج احملافظــة وآخرين مجهولني بأســماء
مســتعارة تشــكل انتصارا جلهود مكافحة
الفساد اإلداري في دوائر الدولة".
وأضاف املســعودي ،أن "احملكومــن أدينوا من
قبل القضاء العسكري بإصدار جوازات سفر،
مستغلني األوضاع االســتثنائية السياسية
واألمنية التي متر بهــا البالد وتالعبوا مبقدرات
العــراق من خــال اســتغاللهم ملواقعهم
الوظيفية".
وأشار إلى ان حكم احملكمة العسكرية اخلاصة
شــمل مدير اجلوازات السابق وضباط أحدهم
برتبــة مقدم وآخــر برتبة نقيــب فضال عن
شــخصني اثنني من املدنيني قاموا باالشتراك
كشبكة فساد في التزوير.

إزالة  1971تجاوزا
شمالي بغداد
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت أمانة بغداد ،أمس الثالثاء ،إزالة 1971
جتاوزا ضمن قاطع بلدية الشــعب ،شــمالي
العاصمة.
وقالت مديرية العالقــات واإلعالم لألمانة في
بيان تلقت "الصباح اجلديد" نســخة منه ،إن
" دائرة بلدية الشــعب أزالت ( )1971جتاوزا في
شهر نيســان املاضي فضال عن اجنازها عددا ً
آخر من االعمال البلدية التي تضمنت اعمال
النظافة واجملاري والطرق والزراعة".
وأضافت ان "قسم النظافة رفع ( )32901طن
من النفايات و()4998م 3من االنقاض واصالح
( )87من النضوح والكسور وتنظيف وتسليك
()15200م من شــبكات تصريف مياه الصرف
الصحي واالمطار".
وكانــت أمانة بغــداد قد وجهــت في وقت
ســابق دوائرها البلدية بتكثيف حمالت ازالة
التجاوزات بالتنســيق مع مديرية احلراســات
واألمن وقيادة عمليات بغــداد وفقا ً للقوانني
والضوابط البلدية.

منع هدر أكثر من
نصف مليار دينار
في ديالى
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف مكتب حتقيق هيئــة النزاهة في
محافظة ديالــى ،أمس الثالثــاء ،عن منع
هدر أكثر مــن نصف مليار دينــار من املال
العام عبر ضبــط معامالت بيع قطع أراض
منجزة "خالفا ً للضوابط" في مديرية بلدية
بعقوبة.
وقــال املكتب في بيــان تلقــت "الصباح
اجلديد" نســخة منه ،إن "مالكاته ضبطت
أراض سكني ٍة منجزة
 47معاملة بيع قطع
ٍ
ومصادقا ً عليها" ،موضحــا ً أن "حتقيقاته
األوليــة قادت إلى أن تلــك املعامالت أُجنِزَت
بكثير من
خالفا ً للضوابط وبأســعارٍ أقــل
ٍ
السعر احلقيقي السائد الذي مت تقديره من
قبل جلنة التقدير فــي بلدية بعقوبة األمر
الذي ســ َّبب هدرا ً في املال العا ِّم يُق َّدرُ بأكثر
من نصف مليار دينارٍ".
وأضاف املكتــب ،إن "مالكاته متكنت أيضا ً
من ضبــط  212معاملة أخــرى لبيع قطع
أراض قبل إرســالها إلى املصادقة ،واحيلت
ٍ
تلك املعامالت حسب قرار قاضي التحقيق
إلى شــعبة التدقيق اخلارجي فيه (املكتب)
بغية تدقيقها وحتديد مقدار الهدر في املال
العا ِّم".

الملف األمني

اعتقال إرهابيين في حيي البساتين والتجار شرقي بغداد * قتيل و 10جرحى في تفجير سوق بعقوبة القديم

استهداف دورية للشرطة بعبوة ناسفة جنوبي كركوك * انطالق عملية تمشيط واسعة لمنطقة بحيرة الثرثار
بغداد – اعتقال خاطفني
أكــد مصدر أمني في قيــادة عمليات
بغــداد أمــس الثالثاء إلقــاء القبض
على متهمــن اثنني باإلرهاب واخلطف
شمالي العاصمة.
وذكر املصــدر أن "قوة مشــتركة من
اللــواء  ،44وخليــة مكافحة اخلطف
التابعة لقيادة عمليات بغــداد ،وبنا ًء
علــى معلومــات اســتخبارية ألقت
القبض على متهمــن اثنني باإلرهاب
واخلطف في منطقتي /حي البســاتني
وحي التجار".
ديالى – انفجار عبوة
اعلنت قيــادة عمليات محافظة ديالى
امــس الثالثــاء ،احلصيلــة النهائية
لتفجير ســوق بعقوبة  ،مشــيرة الى
تشــكيل جلنة عاجلــة للوقوف على

طبيعة احلادث.
وقال قائد العمليــات مزهر العزاوي ان
"احلصيلــة النهائيــة لتفجير العبوة
املوضوعــة بالقرب من احــد احملال في
سوق بعقوبة القدمي بلغت قتيل واحد
و 10جرحى"  ،مضيفــا " جرى االيعاز
بتشــكيل جلنة عاجلــة للوقوف على
طبيعة احلادث".
كركوك – استهداف دورية
افاد مصدر امني في شرطة محافظة
كركــوك امــس الثالثاء ،بــأن ضابطا
ومنتســبا بالشــرطة األحتادية اصيبا
بتفجيــر عبوة ناســفة اســتهدفت
دوريتهمــا فــي احدى القــرى جنوبي
احملافظة.
وقال املصدر ان "عبوة ناسفة انفجرت
على دورية للشرطة األحتادية في قرية
غيدة التابعة لقضــاء داقوق (  ٣٥كم

جنوبي كركوك ) ،ما اســفر عن اصابة
ضابط برتبة مالزم وعنصر بالشــرطة
منسوبان للفرقة اخلامسة"  ،مضيفا
ان" قــوة امنيــة نقلت املصــاب الى
املستشفى للعالج ،واجلثة الى الطب
العدلي".
صالح الدين – عملية استباقية
متكنت قوة من شــعبة اســتخبارات
دوائر قوى االمــن الداخلي التابعة الى
مديريــة شــرطة صــاح الدين امس
الثالثاء وبعملية استباقية من القبض
على مطلوب على وفق املاده  ٤إرهاب،
واضــاف املصــدر ان قوة من قســم
شؤون الســيطرات في املديرية متكنت
بعملية اســتباقية مــن القبض على
مطلوب على وفق املادة القانونية اعاله
 ،فيما عثرت قوة من قســم مكافحة
املتفجرات في مديرية شــرطة صالح

الديــن بالتعاون مع قوة من شــرطة
كهرباء بيجــي على عجلــة ملغمة
نوع همر مــن مخلفات داعش االرهابي
فجرت حتت السيطرة.
االنبار – عملية واسعة
أنهــت قوات اللواء الثاني في احلشــد
الشعبي امس الثالثاء عملية متشيط
واسعة شملت منطقة بحيرة الثرثار
للبحث عن املسطحات املائية والطرق
شبه الســالكة التي يسلكها داعش
للتسلل إلى املناطق اآلمنة.
وذكــر بيان العالم احلشــد ان "عملية
أمنيــة انطلقت فجر يــوم امس في
منطقة بحيرة الثرثار مبشــاركة اللواء
السابع باحلشــد الشعبي والفرقة 14
من اجليش العراقي وبإشــراف مباشر
مــن قبل قائــد عمليات شــرق األنبار
للحشــد الشــعبي طاهــر اخلاقاني

ومبتابعة ميدانية من قبل العقيد عماد
الزيدي".
النجف – عمليات دهم
كشف مصدر امني في مديرية شرطة
محافظــة النجف امــس الثالثاء عن
انطــاق عمليــات دهم اســفرت عن
القبض على سبعة مطلوبني على وفق
مواد قانونية مختلفة في احملافظة.
وقال املصدر إن "مكافحة اجرام النجف
ألقت القبض على ســبعة مطلوبني
على وفق مواد قانونيــة مختلفة في
أماكــن متفرقة من احملافظة"  ،مؤكدا
إحالتهــم للقضاء لينالــوا جزاءهم
العادل " .
الديوانية – ممارسة امنية
اكد مصدر امني في مديرية شــرطة
محافظــة الديوانية امــس الثالثاء ان

مفارز امنية القــت القبض على عدد
من املتهمني واملطلوبني للقضاء وفقا
ملواد قانونية مختلفة .
واضــاف املصدر ان عمليــات االعتقال
جاءت من خالل ممارســة امنية نفذتها
مفــارز امنيــة فــي مركــز احملافظة
واالقضيــة والنواحــي  ،وقــد اتخذت
اإلجراءات القانونية بحقهم.
ميسان – اعتقال مطلوبني
أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان
واملنشآت امس الثالثاء ان مفارز شرطة
األقســام وأفواج الطــوارئ والصنوف
األخرى العاملة في احملافظة متكنت من
القاء القبض على عــدد من املتهمني
من بينهم متهم مطلوب باالرهاب .
واكد مدير اعالم قيادة شرطة ميسان
الرائد جاسم محمد بتصريح خص به
"الصباح اجلديد" ان هذه املفارز متكنت

من إلقاء القبض على ( )١٧٨متهما من
بينهــم متهم مطلوب على وفق املادة
الرابعــة من قانــون مكافحة اإلرهاب
وآخرين مبواد قانونية مختلفة.
نينوى – اعتقال ارهابيني
اعلن مركز االعالم االمني في محافظة
نينوى امــس الثالثاء ان القوات االمنية
ألقت القبــض على ثالثة أرهابيني ،في
اجلانب األمين ملدينة املوصل.
وقال الناطق باسم املركز العميد يحيى
رسول ان "مفارز مديرية االستخبارات
العســكرية في الفرقة  20ومبعلومات
اســتخبارية دقيقة وكمــن محكم
متكنــت مــن القــاء القبــض على 3
إرهابيني في منطقــة العبور باجلانب
االمين مــن املوصل"  ،مبينا ان املتهمني
"هم مــن املطلوبني للقضاء على وفق
احكام املادة  ١/٤إرهاب".
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«التنمية الصناعية» تشارك في أعمال ملتقى

إعادة افتتاح الشارع
الخدمي المحاذي

فرص االستثمار وورشة نظام إدارة الطاقة

لشارع فلسطين

بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنت امانة بغداد فتح الشــارع اخلدمي احملاذي
لشــارع فلســطني قرب دائرة اجلوازات مبنطقة
زيونة ضمن محلة( )716بعد اغالق دام لسنوات
عدة .
وذكــرت مديريــة العالقات واالعــام ان « دائرة
بلديــة الغديــر بالتعــاون مع قيــادة عمليات
بغداد افتتحت الشــارع اخلدمي احملاذي لشارع
فلســطني في احمللة ( )716مبنطقة زيونة قرب
اجلوازات ومول زيونة ومكتب بريد زيونة .
واضافــت ان « مالكات الدائــرة رفعت احلواجز
الكونكريتيــة القريبة من الدوائــر احلكومية
وكذلك القريبة من مــول زيونة وكرفانات دائرة
اجلوازات وتنفيذ حملة لتنظيف الشارع وغسله
واعادة تأهيله « مبينة ان» أمانة بغداد مستمرة
في تنفيذ خطتهــا بالتعاون مع قيادة عمليات
بغداد إلعــادة افتتاح جميع الشــوارع املغلقة
ورفع الكتل الكونكريتية بعد التحسن الكبير
في الوضع االمني للعاصمة « .

ورشة فنية لربط جميع

دوائر الداخلية بمنظومة
اتصاالت متكاملة

بغداد  -الصباح الجديد:
عقدت الشركة العامة لالتصاالت احدى شركات
وزارة االتصاالت ورشــة فنية حــول ربط جميع
دوائر وزارة الداخلية مبنظومة اتصاالت متكاملة
من اجل تســهيل وتسريع تبادل البيانات وخزنها
وتوثيقها بــن مواقــع وزارة الداخلية الهميتها
القصوى من الناحية االمنية .
وذكر املهندس احمد عبد الرزاق مسؤول املتابعة
الفنية ومدير املشروع ان هذه الورشة الستعراض
القضايا الفنية وتبادل وجهات النظر بني اجلانبني
وان شركتنا هي من تقوم بتوفير البنى التحتية
لتفعيل هذه املنظومة بالتعاون مع شــركة افق
الســماء  ،الفتا الى ان هذا املشروع يأتي في اطار
التنسيق الفني الذي يدفع عملية التبادل االمني
الى االمام و يشــكل بدوره حجر الزاوية في تطور
اجلانب االمني والذي شــهد بعض التحسن في
االونة االخيرة.

مناشدة
امام انظار معالي وزير الداخلية احملترم
م /اجازة حيازة وحمل السالح
بعد التحية:
فــي الوقــت الــذي نثمــن فيه التســهيالت
واملوافقــات اخلاصة التي منحهــا معالي وزير
الداخلية قاسم االعرجي الى عدد من املوظفني
واملواطنني والشــيوخ والوجهاء باصدار هويات
حيازة وحمل السالح الشخصي لغرض احلماية.
لكننا نضع امام انظار معاليكم الروتني املعقد
الــذي يواجهه املواطــن باصدار هــذه الهوية
واحلصــول عليها بــدءا من رحلــة الذهاب الى
مديرية االمن العامة سابقا واجراء الفحوصات
الطبية ثم الدائرة املعنية في شارع فلسطني –
الكرادة الشرقية لغرض تثبيت بصمات االصابع
وبصمة العــن  ..وموقع اجراء اختبار ســامة
السالح  ،واالنتظار حلني طباعة الهويات  ،بوقت
يستغرق اياما واســابيع تتطلب اجازة رسمية
من الدوائر التي نعمل فيها .
معالــي الوزير  ..ال اعتــراض لدينــا على اجناز
الضوابــط املطلوبــة ولكن املشــكلة تتعلق
بالروتــن والتأخير في اجناز هــذه املعاملة التي
باتت تتطلب اسابيع عدة ومحاولة البعض الى
استغالل الفرصة لتحويل املوضوع الى عملية
تعقيــب لهذه املعامــات  ،راجــن تفضلكم
باصدار توجيهاتكم باختصــار الروتني في هذه
الدوائر املتشــعبة واملتباعدة وجعلها في دائرة
واحدة الجنــاز معاملــة اصدار الهويــات على
شــاكلة دوائر اجلنسية واملرور العامة  ،مع فائق
التقدير واالحترام
لفيف من املوظفني واملواطنني

بغداد  -الصباح الجديد:

شاركت املديرية العامة للتنمية
الصناعية احدى تشكيالت وزارة
الصناعــة واملعــادن في أعمال
ملتقى فرص االستثمار مبشاركة
 15شركة أجنبية متمثلة بـ 17
بلدا عربيا وأجنبيا .
وقال مدير عام الشركة املهندس
سالم ســعد احمد أن الغرض
الســامي للملتقى هــو اطالع
الشركات االستثمارية األجنبية
علــى الفرص املتاحــة في املدن
العراقيــة عادة اياه اســتكماال
ملؤمتر املانحني  ،اضافة الى توفير
فرص واعــدة في إطــار برنامج
اإلصــاح االقتصــادي وتبنــى
توجهــات اقتصاديــة جديــدة
كالشراكة بني القطاعني العام
واخلــاص  ،مضيفــا» أن مــاك
املديرية الذي مثل جناح املديرية
اخلاص قدم شــروحات مفصلة
عــن أهمية تلك املــدن في هذه
املرحلــة التــي تتطلــب اقبال
شــركات االســتثمار وجذبها
للنهوض باقتصاد البلد .
مــن جهة أخرى افصــح املدير
العام مشاركة املديرية في املؤمتر
الثاني وورشة العمل التعريفية
بنظــام إدارة الطاقــة على وفق
متطلبات املواصفة آيزو ()5001
برعاية اجلهاز املركزي للتقييس
والســيطرة النوعيــة بالتعاون
مع منظمة اآليزو ضمن مشروع
مينا ستار  /محور إدارة الطاقة,
مبشــاركة مجموعة مــن دوائر
الدولة ومؤسســاتها من وزارة
البيئة والنفط وزارة التخطيط
ومجموعة من أصحاب املشاريع
الصناعية .
ولفــت املدير العام الى ان الندوة
اعطــت نبــذة عــن التنميــة
املســتدامة وكيفية وضع اطر
ومعايير محــددة الدارة الطاقة
مع شروحات عن أهمية تطبيق
مواصفــة ( )5001مــن حيــث
حتســن أداء الطاقــة من خالل

يهدف ملتقى فرص
االستثمار الى إطالع
الشركات االستثمارية
األجنبية على الفرص
المتاحة في المدن
العراقية عادة إياه
استكماال لمؤتمر
المانحين

جانب من االجتماع

تخفيض االســتهالك االضافي
الذي سيســهم فــي تخفيض
نســبة االحتباس احلــراري على
املســتوى العاملي وتفصيل عن
عمل هــذه املواصفــة ()5001
ووضع األهــداف املنوطة وعمل
املواصفــة االساســي لتمكني
املؤسســات من وضع سياسة
لزيادة كفاءة استعمال الطاقة
واستعمال البيانات التخاذ القرار
األمثل بأســتعمال واستهالك
الطاقة والتحسني املستمر لها .
علــى صعيــد متصــل أعلنت
الشــركة العامــة للصناعات
الفوالذية احدى شــركات وزارة
الصناعة واملعــادن عن عقودها
املوقعــة مــع عــدد مــن دوائر
ومؤسســات الدولة وســعيها
لالسهام في اعادة اعمار املناطق

احملررة .
وقــال مديــر عــام الشــركة
املهنــدس جالل عباس حســن
اســتطاعت الشــركة ومــن
خالل ســعيها املتواصل لتقدمي
اخلدمــات الى جميــع قطاعات
الدولــة كالكهرباء واالســكان
والصحــة والدفــاع والداخلية
واحلشد الشــعبي ابرام عدد من
العقود منها عقد مع الشــركة
العامــة لصناعة االســمدة /
اجلنوبية العادة تأهيل مســقف
الضاغطــات بقيمــة ( )130
مليون دينــار وتوقيع عقد اخر
مع شركة املشــاريع النفطية
 /مشــروع تأهيل غــرب القرنة
وعقــود مــع الشــركة العامة
لالســمنت العراقية  /معاونية
االســمنت اجلنوبيــة لتصنيع
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الكهرباء تنجز أعمال تصريف أحمال محطة
بسماية وتعيد خط (ميرساد  -ديالى)
متابعة الصباح الجديد:
أجنــزت مــاكات وزارة الكهرباء
اعمــال قطــع وربــط خطــوط
نقل الطاقــة الكهربائية ضمن
جهودها لتصريف احمال محطة
بســماية االســتثمارية اجلديدة،
وهو ما أسهم بعودة انتاج وحمل
منظومــة الكهربــاء الى وضعه
االعتيادي ،وســيبدأ دخول االنتاج
اجلديــد البالــغ ( )١٠٠٠ميكاواط
الــى املنظومة تباعــاً ،وبالتدريج
وبواقــع ( )٢٥٠ميــكاواط كل
اسبوع وحسب املتطلبات الفنية
للشركة املستثمرة.
كما اعيد خط اســتيراد الطاقة
الكهربائيــة (ميرســاد  -ديالى)
بطاقة ( )٤٠٠ميكاواط  ،اضافة إلى
استمرار العمل الكمال الصيانات
املبرمجة للوحدات التوليدية في
عدد من احملطات والبالغة ()٢٠٠٠
ميكاواط منتصف شــهر حزيران
املقبل.

وستشــهد منظومــة الكهرباء
الوطنية اضافــة طاقات توليدية
جديدة تصل الى ( )٣٥٠٠ميكاواط
بشــكل تدريجي لغايــة نهاية
شــهر حزيــران قبل فتــرة حمل
الذروة ،ماسينعكس إيجابا ً بزيادة
ســاعات التجهيز وبشكل مرض
الى املواطنني في العاصمة بغداد
واحملافظات.
وناشدت وزارة الكهرباء احملافظات
بااللتــزام بحصصهــا مــن اجل
احلفاظ علــى منظومة الكهرباء
وضمان استمرارية عملها.
على صعيد متصل ابرمت املديرية
العامــة ملشــاريع نقــل الطاقة
الكهربائيــة عقدين مع شــركة
(  ) ABBالســويدية لتنفيذ عدد
من مشــاريع محطات التحويل
بأسلوب املفتاح اجلاهز .
وتضمن العقد االول تنفيذ وجتهيز
املواد واملعدات والتصاميم واعمال
الفحــص لــكل من مشــروعي

محطــة (احلي و كربــاء اجلديدة)
من نوع شــبكة خارجية ( ) AIS
وبكلفة تصل الى مايقرب من (36
مليــون دوالر) ,فيما تضمن العقد
الثاني تنفيذ وجتهيز املواد واملعدات
والتصاميــم و اعمــال الفحص
لكل من مشاريع محطات حتويل(
التراث والعدالــة والربيع) من نوع
شــبكة داخليــة (  ,) GISاضافة
الى جتهيز معدات ومواد االتصاالت
ونقــل املعلومــات وبكلفة تصل
الــى نحو ( 53مليــون دوالر) ومبدة
تنفيذ تصــل الى ( )450يوما ً لكال
العقدين من تاريخ توقيع العقد .
وتعد هذه املشــاريع من املشاربع
االستراتيجية التي لها اثر واهمية
بالغني في دعــم وتعزيز منظومة
الشــبكة الوطنية وتقليل حدة
مشــكلة االختناقــات اخلاصــة
فيها وزيــادة االحمال مــن جراء
التوسعات العمرانية السكانية
التي تشهدها البالد.

السالســل والزبانات معربا عن
امله بتوقيع عقد لتجهيز اجلهة
ذاتها بالكرات الفوالذية .
وكشف املدير العام ان الشركة
ابرمت عقــودا لتجهيز مديريات
توزيع كهرباء النجف والرصافة
بأعمدة كهرباء واعمدة مختلفة
 9امتار و 11متــرا ولديها بعض
العقود مع صندوق اعمار املناطق
املتضــررة لتجهيزمحافظــة
صــاح الديــن ومنطقــة ابي
غريب بأعمــدة الكهرباء فضال
عن عقودها املبرمة مع شــركة
الصناعــات احلربيــة العامــة
لتجهيزها بأبدان قنابر الهاون .
واشــار املديــر العــام الــى ان
الشــركة تبذل جهودا مستمرة
للحصول على عقــود التجهيز
من خالل مخاطبتهــا للوزارات

املعنية كوزارة الصحة بخصوص
جتهيز االوكسجني السائل التي
شكلت بدورها جلنة فنية لزيارة
الشــركة بهدف االطــاع على
منتجات املعمل  ،معربا عن امله
ان تتمكن الشــركة من توقيع
عقود اخرى بعد اطــاق موازنة
العام احلالي لتجهيز منتجاتها
اخلاضعة للتوكيــد النوعي من
قبل الشــركة العامة للفحص
والتأهيــل الهندســي وتخضع
للســيطرة النوعيــة بجميــع
مراحلهــا فضال عن اســعارها
التنافسية .
وذكــر املدير العام ان الشــركة
بصدد توقيع عقد مع محافظة
النجف لتجهيز خط ابراج 400
كي في بعــد تقدمي الشــركة
لعرضها فــي املناقصــة التي

مت اعالنهــا مــن قبــل احملافظة
املذكورة بهذا الشأن .
وفــي الســياق ذاته شــكلت
الشــركة عــددا مــن اللجان
الفنية لزيــارة املناطــق احملررة
فــي محافظات نينــوى واالنبار
وصالح الدين لالسهام في اعادة
اعمارها وذلك بتجهيزها بأعمدة
االنــارة والكهربــاء واجلســور ،
اضافة الى زيــارة مصفى بيجي
للوقوف على احتياجات املصفى
من املســقفات والكرينات وكل
ما يتعلــق باالعمــال احلديدية
وفي الوقت ذاته تقوم الشــركة
وبالتنسيق مع الشركة العامة
للتصميــم وتنفيذ املشــاريع
بالتباحث مــع وزارة النفط حول
امكانية اســهام الشــركة في
املشاريع النفطية .

العراق وتركيا يبحثان
فرص التعاون المشترك
بغداد  -الصباح الجديد:
بحــث وزيــر العمل والشــؤون
االجتماعية املهنــدس محمد
شــياع الســوداني مع السفير
التركــي لــدى العــراق فــاحت
بلدز فــرص التعاون املشــترك
والعالقــات الثنائيــة وســبل
تطويرها .
واكــد الوزير الســوداني خالل
لقائــه الســفير التركي عمق
الروابط والعالقات التاريخية بني

البلدين وان العراق يرغب بتطوير
العالقات مع تركيا واالســتفادة
مــن جتاربها فــي جميع اجملاالت
خصوصــا وان العراق بعد اجراء
االنتخابات مقبل على تشكيل
حكومــة جديدة قويــة وممثلة
لكل اطياف الشــعب العراقي
تضع ضمــن اولوياتهــا اقامة
عالقــات متينة مــع دول اجلوار
وتسعى الى االستقرار وحتقيق
الرخاء االقتصادي.

من جانبه قدم السفير التركي
فاحت يلــدز التهاني الــى الوزير
مبناســبة اجــراء االنتخابــات
فــي العراق معربا عــن امله ان
يتمخض عتها تشكيل حكومة
عابــرة للطائفيــة لتحقيــق
متطلبــات الشــعب العراقي ،
مؤكدا حــرص تركيا على اقامة
افضل العالقات مــع احلكومة
العراقيــة اجلديــدة ومبا يضمن
مصالح الشعبني اجلارين.

وزيرة الصحة تناقش التوسع
بقبول طلبة البورد العربي
بغداد  -الصباح الجديد:
ناقشــت وزيرة الصحــة والبيئة
الدكتورة عديلة حمود حســن
مــع مقــرر اجمللــس العربــي
لالختصاصات الصحية الدكتور

جواد إبراهيم االمتحان التنافسي
للمجلس العربي لالختصاصات
الصحيــة وقبول طلبــة البورد
بالطاقة االستيعابية القصوى .
واوضحــت الوزيرة خــال اللقاء

ان هــذا االجــراء من شــأنه ان
يســهم فــي تقــدمي خدمــات
كفــوءة للمرضــى الراقدين في
املستشفيات السيما التعليمية
منها .

تقرير

ّ
األحد ..فتح أبواب المراكز التسويقية في نينوى لتسلم الحنطة المحلية
بغداد  -الصباح الجديد:

حددت اللجنــة العليا للتســويق
في الشــركة العامة لتجارة احلبوب
احدى تشــكيالت وزارة التجارة يوم
االحد املقبــل موعدا لفتــح ابواب
املراكز التسويقية في نينوى لتسلم
كميات احلنطة احمللية من الفالحني
واملسوقني.
واوضــح مدير عام الشــركة نعيم
محســن املكصوصــي انــه ناقش
جملــة من القضايا فــي مقدمتها
موعد بدء التســويق في نينوى وفي
كالر مبحافظة السليمانية  ،مؤكدا
حتديــد اربعة مراكز تســويقية في
محافظــة نينوى والتي ســتفتح
ابوابها يــوم االحد املقبــل املوافق
الثالــث من حزيران حيث شــملت (
سايلو املوصل )و ( سايلو بازوايا ) و (
ساحة مشيرفة) و ( سايلو مخمور )

وهي موزعة في عموم احملافظة .
وبني املدير العــام ان اللجنة العليا
للتســويق ناقشــت مدى جاهزية
ســايلو الوائليــة والذي ســيكون
جاهزا بعــد مدة وســيكون متاحا
كبديل عند تصاعد وتيرة التسويق
 ،وكذلك حتديــد موعد افتتاح مركز
تسويق كالر مبحافظة السليمانية
والــذي ســيتخذ مركزا تســويق
لتســلم احلنطة احمللية من فالحي
السليمانية ( كالر وخانقني ) وحسب
اخلطــة الزراعية بدءا مــن االول من
الشــهر املقبل اضافة الى الكميات
التي استلمت حاليا .
واوضــح املديــر العــام ان كميات
احلنطــة املتســلمة فــي مخازن
الشــركة جتاوزت املليون و 130الف
طن توزعت بكمية (  )١٠٥٣٩٩٥طنا
حنطة درجه و (  )٧١٥٧٣طنا حنطة
درجــة ثانيــة و (  )٥١٨٨طنا حنطة
درجة ثالثة امــا مبا يخص احملافظات

املســوقة تاتي واسط اوال من حيث
الكميــات املســوقة بكمية بلغت
اكثــر من (  )٣٧٩الف طن وبابل التي
ســوقت اكثر مــن (  )١٣٢الف طن
والنجف التي سوقت اكثر من ( )١٠٧
االف طــن والديوانية اكثر من ( )١٠٥
االف طن و ذي قار ســوقت اكثر من
( )٧٤الف طن و ديالى ســوقت اكثر
من ( )٧٤الف طن و ميســان سوقت
اكثر من ( )٦٥الف طن فيما سوقت
محافظة صالح الدين اكثر من ( )٤٩
الف طــن واالنبار ســوقت اكثر من
( )٢٥الف طن .
واضــاف املدير العــام اما بخصوص
بقيــة املواقع فقد ســوقت املراكز
التسويقية في بغداد اكثرمن ( )٣٣
الف طن والسماوة سوقت اكثر من
(  )٢٦الف طن و كربالء سوقت اكثر
من ( )٢٦الف طن والبصرة ســوقت
اكثــر مــن (  )١٥الف طــن واخيرا
كركوك التي سوقت اكثر من ( )١٤

الف طن .
مــن جانب اخر كشــف املدير العام
اســتمرار مواقع الشــركة تسلم
احلنطة احمللية املناقله من محافظة
واســط لفــك االختناقــات وتوفير
طاقــات خزنية لتســلم الكميات
املســوقة مبوجب اخلطط الزراعية ،
كما تواصل مواقع الشــركة كافة
جتهيز حصص جديــدة من مادة الرز
ضمن مفردات البطاقة التموينية .
واكــد املديــر العــام ان املراكــز
التســويقية شــهدت خالل االيام
املاضية جــوالت رقابية ميدانية من
مركز الوزارة ورقابة الشركة واطلعت
ميدانيا على حملة التسويق وقامت
بسحب مناذج عشوائية لغرض اعادة
حتليلها وفحصها والتي اظهرت انها
مطابقــة للفحص االولــي  ،يذكر
ان كميــات احلنطة املســوقة في
محافظة بغــداد بلغت ()١١٣٠٧٥٦
طنا .

اقتصاد
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بدء ضخ تجريبي من حقول كركوك إلى بغداد

النفط تعتزم معاودة التصدير عبر ميناء جيهان التركي
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة النفــط ،أمــس
الثالثاء ،عن بدء ضخ جتريبي من
حقول نفط كركوك إلى بغداد
بعد إعادة تأهيل أحد األنابيب،
مشــيرة إلى ســعيها ملعاودة
التصديــر عبر مينــاء جيهان
التركي.
وقــال املتحدث باســم الوزارة
عاصــم جهــاد فــي حديــث
صحافــي ،إن «الــوزارة بــدأت
بالضخ التجريبي للنفط اخلام
من حقول كركوك إلى املنشآت
النفطية فــي العاصمة بغداد
بعد تأهيل أحد األنابيب اخلاصة
بنقل النفط اخلام إلى املصافي
العراقية».
وأضاف ان «االنتاج احلالي حلقول
كركوك يبلــغ بحدود  150ألف
برميل قابلة للزيادة».
ومضــى جهاد الــى القول ،أن
«االنتــاج احلالي حلقــول نفط
كركوك يستعمل لالستهالك
احمللي» ،مشــيرا إلى أن «الوزارة
تسعى إلى إعادة تصدير النفط
عبر جيهــان التركــي لتوفير
األموال للخزينة االحتادية».
ووقعت الوزارة عقد مع شركة
 Bpالبريطانية العاملية لتطوير
حقول محافظة كركوك.
وقالــت إن «وزيــر النفط جبار
علــي اللعيبي وقــع في حفل
اقامته الــوزارة عقــد تطوير
حقول كركوك بني شركة نفط
الشمال وشركة  Bpالعاملية».
وبينت أن «الهدف من هذا العقد
هــو تطوير حقــول محافظة
كركوك ووضع اخلطط الالزمة
لزيادة االنتاج منها» ،موضحة
أن «شــركة  Bpستقوم بإجراء
املسوحات الفنية واجليولوجية
وتقييــم فني وعلمي شــامل

في اليابان

أنابيب تصدير النفط عبر جيهان التركي

كبير في القطاع وزيادة االنتاج
واالستثمار وحتقيق ايرادات اكثر
للبلد».
واضافت ان «جميع حقول نفط
كركــوك خاضعة للســلطة
االحتادية ومت التعاقد مع شركة
برتــش بتروليــوم لتطوير تلك
احلقول وزيادة االنتاج فيها الى
اكثر من مليــون برميل اضافة
الى اســتثمار الغاز املصاحب
لالستخراج النفطي».
لكن الوزارة كشــفت ان عدم
التوصل التفاق بني بغداد واربيل
على تصدير النفط عبر املنفذ
الشمالي ،يفقد العراق خسائر
يوميــة تصــل الــى  ٥٥٠الف

لبنان تبدأ التنقيب عن النفط والغاز
قبالة سواحلها

الصباح الجديد ـ وكاالت:
شــرعت لبنــان بالتنقيب عن
احتياطات للنفــط والغاز بعد
أن منحت السلطات موافقتها
على خطة قدمها كونسورتيوم
يضــم «توتــال» الفرنســية
و«إيني» اإليطاليــة و«نوفاتك»
الروسية.
وقــال وزيــر الطاقــة وامليــاه
ســيزار أبـــي خليل في بيان،
أمس الثالثــاء ،إن التنقيب بدأ
بعد احلصــول علــى موافقة
السلطات أمس.
وأضـاف أن لبنـان يأمـل فـي أن
يدشـن جولـة ثانيـة للتنقيـب
البحــري عــن النفــط والغاز
بنهايـة  2018أو أوائـل .2019

وفي شباط ،وقع لبنان اتفاقاته
األولــى الستكشــاف وإنتاج
النفــط والغــاز البحــري في
املنطقتني  4و 9قبالة الساحل
اللبنانــي مع كونسورتيـــوم
يضــم «توتـــال» و«إينـــي»
و«نوفاتـك».
واملنطقــة  9يقع جــزء منها
في منطقــة متنازع عليها مع
إســرائيل .وقال الكونسورتيوم
إنــه ال ينوي احلفــر في املناطق
محل نزاع.
وقــال خليــل إن التنقيب في
املنطقتــن سيســتمر ملــدة
تصل إلــى ثالث ســنوات ومن
املتوقــع حفر البئــر األولى في
 ،2019شريطة أن تقدم جميع

دبي ـ رويترز:
قدر مصرف اإلمــارات املركزي ،أمــس الثالثاء ،أن
النشــاط االقتصادي غير النفطي فــي اإلمارات
العربيــة املتحدة منا  3.1باملئــة عنه قبل عام في
الربع األول من السنة ،وذلك في تباطؤ طفيف من
 3.4باملئة في الربع األخير من .2017
ومنا النشــاط االقتصــادي الكلي شــامال الناجت
النفطــي  1.2باملئة في الربع األول متســارعا من
 0.1باملئة في الربع السابق.

 % 2.5معدل البطالة

عاصم جهاد :الوزارة
بدأت بالضخ التجريبي
للنفط الخام من حقول
كركوك إلى المنشآت
النفطية في العاصمة
بغداد بعد تأهيل أحد
األنابيب الخاصة بنقل
النفط الخام إلى
المصافي العراقية

للحقــول واآلبــار واملنشــآت
واالنابيب النفطية وذلك بهدف
وضــع احللول الالزمــة ملعاجلة
املشكالت الفنية والعمل على
تطوير وزيادة االنتاج واالستثمار
االمثل للغاز املصاحب».
وكانــت وزارة النفــط أكدت،
االحد املاضي ،ان جميع حقول
كركــوك النفطيــة خاضعة
للسلطة االحتادية ،مشيرة الى
انه مت توقيع عقد مع شــركة
برتــش بتروليــوم البريطانية
لتطوير حقول نفط كركوك.
وقالت ان خططها «تسير بنحو
جيد مــن اجل تطويــر الواقع
النفطــي والنهوض مبســتوى

غير النفطي

اإلدارات احلكوميــة التراخيص
والتصاريــح الالزمة في املوعد
ومن دون تأخير.
ويشــغل خليل منصــب وزير
الطاقة منذ كانون األول ،2016
وهو حاليا ً قائــم بأعمال الوزير
ألن رئيس الوزراء املرشــح سعد
احلريري لم يشكل بعد حكومة
عقب االنتخابات البرملانية التي
أُجريت في  6أيار.
وحتــي يبــدأ احلفر لــن يعرف
لبنان االحتياطات الكامنة في
مياهه .وأوضــح خليل أن اآلبار
االستكشــافية ســتُحفر في
املناطــق التي بهــا إمكان عال
الكتشــاف كميات جتارية بناء
على الدراسات السيزمية.

تقـرير

برميل يومياً.
وقال عاصم جاهــد ،ان «نفط
كركوك متوقف بســبب عدم
االتفاق مع اقليم كردســتان»،
مبينــا ان «وزارة النفط ترغب
باالستئناف مجددا ً عبر انبوب
االقليم».
واضاف ان «انتاج حقول كركوك
االن هو اكثر من  150الف برميل
وميكن زيــادة هذه املعدالت بعد
استئناف الصادرات» ،عادا ً «عدم
التصدير عبر املنفذ الشــمالي
يتسبب بخســارة العراق الى
ايرادات ماليــة ملعدالت تصدير
يوميــة ألكثــر مــن  550الف
برميل يومياً».

املتحدث باســم الوزارة أوضح
ان» الوزارة اعلنت اكثر من مرة
عن رغبتها بالتصدير عبر املنفذ
الشــمالي ،ولكــن تعقيدات
امللفات بــن احلكومة االحتادية
واالقليم تســبب بذلك ،فضال
عن قيــام االقليــم بالتصدير
وإبرام العقود مع الشركات دون
الرجوع الــى احلكومة االحتادية
ووزارة النفط».
وشدد على ان «توقف الصادرات
النفطيــة يضــر باالقتصــاد
الوطني ويتســبب بخســائر
ماليــة كبيــرا» ،مطالبــا بـ
«وضــع املصلحــة الوطنيــة
فــوق كل اعتبار ذلك ان تصدير

هــذه الكميــات سيســهم
برفد املوازنــة العراقية باموال
الصادرات التي توزع على جميع
العراقيني».
وبحســب مراقبني فــان ادارة
امللــف النفطي فــي االقليم
يشــوبه الكثير من الغموض
بشــأن مصيــر االيــرادات
النفطية ،واملشــكالت املالية
مــع الشــركات ،والديــون
والقروض من الشركات والدول
وهذا مــا اثارته بعــض القوى
السياسية داخل االقليم التي
تطالب بالكشــف عن صادرات
االقليم واالموال املتحققة من
بيع النفط.

تباين أسعار النفط وسط ضغوط تتنامى
وتوقع زيادة اإلنتاج

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تباينــت أســعار النفــط فــي
التعامالت اآلسيوية أمس الثالثاء
لكنهــا ظلت حتت ضغــط ج ّراء
التوقعات بأن تضخ الســعودية
وروسيا مزيدا من اخلام لتخفيف
إثر نقص محتمل في اإلمدادات.
وارتفع خام القياس العاملي برنت
فــي العقــود اآلجلة  21ســنتا
أو  0.28باملئــة إلــى  75.51دوالر
للبرميل بعدما بلغ عند التسوية
الســابقة أدنى مســتوياته منذ
الثامن من أيار عنــد  75.30دوالر
للبرميل.
وتراجعت العقود اآلجلة خلام غرب
تكساس الوسيط األميركي 1.11
دوالر أو  1.64باملئــة إلــى 66.77

دوالر للبرميــل لتقبــع قرب أدنى
مستوياتها منذ  17نيسان.
وقال بنــك ايــه.ان.زد في مذكرة
”بــدأ املســتثمرون يأخــذون في
حســبانهم احتمــال قيــام

السعودية وروســيا بزيادة إنتاج
النفط اخلام.
غير أن الشكوك ما زالت قائمة ،إذ
أن أي اتفاق سيبرم خالل اجتماع
أوبك في حزيران.
وفرضــت اخملــاوف مــن أن تزيد
السعودية وروسيا اإلنتاج ضغوطا
على أسعار النفط ،بجانب ارتفاع
إنتاج النفط في الواليات املتحدة.
وناقشــت الســعودية وروســيا
زيادة إنتاج النفط من داخل أوبك
وخارجهــا بنحو مليــون برميل
يوميا لتعويــض النقص احملتمل
في إمدادات فنزويال وإيران.
ومن املقــرر أن جتتمــع منظمة
البلدان املصدرة للبترول في فيينا
يوم  22حزيران.

طوكيو ـ رويترز:
أظهــرت بيانات حكومية أمس الثالثاء اســتقرار
معــدل البطالة فــي اليابان في نيســان وتوافر
الوظائف.
وقالت وزارة الشــؤون الداخلية إن معدل البطالة
املعدل في ضوء العوامل املوسمية بلغ  2.5باملئة.
تضاهي النتيجة متوســط تقديرات اقتصاديني
استطلعت رويترز آراءهم.
وبلغت نســبة الوظائف إلى املتقدمني لشغلها
 1.59في نيسان من دون تغير عن الشهر السابق.
كان متوسط التوقعات .1.60
في الســياق ،هبطــت األســهم اليابانية ألدنى
مســتوى في شــهر أمس مع إقبال املستثمرين
على بيع األســهم املرتبطة بالــدورة االقتصادية
وسط مخاوف بشأن األوضاع السياسية في أوروبا
مما يضيف ســببا جديدا لتوخي احلــذر إزاء اآلفاق
االقتصادية العاملية.
وتراجع املؤشــر نيكي القياسي  0.55في املئة إلى
 22358نقطــة وهو أقل مســتوى إغالق في حني
يزيد على شهر ،لينزل عن متوسط مئة يوم البالغ
 22308نقاط.
وهبط املؤشر توبكس األوسع نطاقا  0.48في املئة
إلى  1761نقطة ،وهو أيضا أقل مســتوى له في
شهر.
وقادت األسهم املرتبطة بالدورة االقتصادية االجتاه
النزولي ،وانخفض مؤشــر قطاع الوســاطة في
األوراق املالية  1.4باملئة.
وفقد مؤشــرا قطاعي الصلب والشــحن ،وهما
القطاعان اللــذان تعرضا ألكبر خســائر نتيجة
اخملاوف املرتبطة بالسياسات التجارية األميركية،
 1.3و 0.9باملئة على الترتيب.

الذهب يتراجع

أمام قوة الدوالر
لندن ـ رويترز:
نزل الذهب أمــس الثالثاء مع اســتمرار الدوالر
القوي في الضغط على الســوق وســط جتدد
اآلمال بعقد اجتمــاع القمة املزمع بني الواليات
املتحدة وكوريا الشمالية.
وهبط الذهب في املعامالت الفورية  0.1باملئة إلى
 1296.91دوالر لألوقية (األونصة) بينما انخفض
في التعامالت األميركية اآلجلة تسليم حزيران
 0.6باملئة إلى  1296.40دوالر لألوقية.
وتترقب األسواق بيانات التضخم األميركية التي
تصدر هذا األســبوع وقد تعطي مؤشرات على
زيادات أسعار الفائدة في املستقبل قبل اجتماع
مجلــس االحتياطــي االحتادي (البنــك املركزي
األميركي) في حزيران.
وسجل مؤشــر الدوالر ،الذي يقيس أداء العملة
األميركية في مقابل سلة من العمالت الرئيسة،
 94.518وهــو أعلى مســتوياته منذ منتصف
تشرين الثاني  .2017ونزل السعر الفوري للفضة
 0.3باملئة الي  16.42دوالر لألوقية.
وصعــد البالتــن  0.3باملئة إلــى  904.10دوالر
لألوقية في حني تراجــع البالديوم  0.8باملئة الي
 979.5دوالر لألوقية.

رسوم مشددة على الواردات من السيارات وقطعها

حروب ترامب التجارية تندلع على جبهات متعددة
الصباح الجديد ـ وكاالت:
يفتــح الرئيس األميركــي دونالد
ترامــب جبهــة جديــدة فــي
ســتراتيجيته التجارية الواسعة
عبر تهديده بفرض رسوم مشددة
علــى الــواردات مــن الســيارات
وقطعها متســلحا بذريعة األمن
القومي.
وإلــى جانــب تعقيــده مهمــة
املفاوضني التجاريــن األميركيني
الذيــن يتولون ملفــات عدة ،ميكن
ان يشــكل التحرك ضد اســتيراد
السيارات نقطة حتول تثير اجراءات
انتقامية واسعة.
وميكــن كذلك أن يضــر االقتصاد
األميركــي ويــؤذي املســتهلكني
واالســتثمار وحتــى التوظيــف
في وقــت يؤكد ترامــب أن هدفه
مساعدة العاملني األميركيني في
قطاع السيارات.
وأعلن ترامــب أنه أمر وزارة التجارة
بفتح حتقيق في استيراد السيارات
والشاحنات وقطع الغيار لتحديد
مــا اذا كان ذلك يلحق ضررا باألمن
القومي األميركي.
ويعد اســتخدام البنــد  232من
قانون التجــارة األميركي التكتيك
ذاته الذي استخدم في آذار لفرض
رسوم بنسبة  25باملئة على واردات
الفوالذ و 10باملئة علــى االملنيوم.
وسيستغرق التحقيق عدة أشهر

في ظــل قناعة احلكومــات حول
العالم بأن ترامب سينفذ تهديده
على االرجح.
وأكد رئيس اجمللس الوطني للتجارة
اخلارج ّية روفوس يركسا أن التهديد
بفــرض الرســوم يقــوض قواعد
التجارة العامليــة وبإمكانه إثارة رد
فعل فوري.
وقــال لوكالة فرانس بــرس« :في
حــال واصــل الســير فــي طريق
النزعة القوميــة االقتصادية هذه
باســتخدام الرســوم كســاح،
فســتقوم كل قــوة اقتصاديــة
رئيســية في العالــم باجراء مماثل
وسنعود بذلك إلى ثالثينات القرن
املاضي».
وأكد ترامب اخلميــس أنه يكافح
«الســتعادة الوظائف املســروقة
في مجال الصناعــة» ،لكن خبراء
االقتصاد يرون ان التحرك قد يحمل
أثرا عكسيا.
وقالت ماري الفلي اخلبيرة في مجال
التجــارة واســتاذة االقتصاد في
جامعة سيراكيوز إن منع استيراد
الســيارات وقطعها «سيضعف
القــدرة التنافســية للمنتجــن
الذين يتخذون من الواليات املتحدة
مقرا لهم» ويخلــق بيئة لن يكون
باإلمكان فيها بيع السيارات سوى
في السوق احمللية.
واضاف «لــكل هذه األمــور فعل
ورد فعــل يجعلنــي أقلق بشــأن
التداعيــات بعيــدة األمــد على

دونالد ترامب

الصناعة ذاتها التي يعتقد (ترامب)
أنه يحميها».
من جهتــه ،أكد جون بوزيلال رئيس
رابطــة «غلوبــال أوتومايكــرز»
التجارية التي متثل صانعي ومزودي

الســيارات وقطعهــا الدوليني إن
القطاع لــم يطلــب أي دعم من
احلكومة.
وقال بوزيلــا في بيان «على عكس
الفرضية التي مت اســناد التحقيق

بشأن استيراد السيارات إليها ،فإن
قطاع صناعة السيارات األميركي
مزدهــر .على حد علمنا ،لم يطلب
أحد احلصول على هذه احلماية».
وأضــاف «فــي حال فرضــت هذه

الرســوم ،فســيتأثر املستهلكون
سلبا بشــكل كبير حيث ستكون
لديهم خيارات أقل في الســيارات
وأسعار سيارات وشــاحنات أكثر
ارتفاعا».
يأتــي حتــرك ترامــب األخيــر في
وقت ينشــغل فيه البيت األبيض
مبفاوضات على ثالثة ملفات جتارية
حساسة يرجح اخلبراء بأن تفضي
إلى مزيد من التوتر.
وحتاول اإلدارة االميركية حاليا إعادة
التفاوض على اتفــاق التبادل احلر
ألميركا الشــمالية (نافتا) وعقد
محادثــات مع الصني لنــزع فتيل
النزاع الذي خلقته الرسوم بنسبة
 25باملئة علــى البضائع الصينية
جراء اتهام األخيرة بسرقة امللكية
الفكرية األميركية.
ويحاول مسؤولون أميركيون كذلك
التوصل إلى اتفاق مع االحتاد األوروبي
الستثناء التكتل من الرسوم على
الفــوالذ واألملنيوم حيــث طرحوا
بالفعل احتمــال أن يكون خفض
الرسوم على السيارات األميركية
جزءا من االتفاق.
واشــتكت حكومات بينها االحتاد
األوروبي والصني وكندا بشــدة من
قــرار الواليات املتحــدة وقللت من
أهمية تبريــر ترامب املرتبط باألمن
القومي.
ووصف يركسا التحرك اجلديد بانه
«إعالن حمائي» وحذر من أن قطاع
صناعة الســيارات أكبر بكثير من

الفوالذ وســتكون تداعيــات قرار
ترامب واسعة.
وقــال لفرانــس بــرس إن «الناس
قلقــون مــن أن تكون هــذه حربا
جتارية .انه تســعيد مبقدار عشــر
مرات في احلرب التجارية» ،مشــيرا
إلى أنه من غيــر املنطقي حماية
صناعــة مزدهرة أصــا وتعد أكبر
قطاع تصنيع في الواليات املتحدة
حيث توظف ثمانية ماليني شخص
بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأفــادت الفلــي مــن جهتهــا أن
التهديدات تشــكل خطــرا على
العالقة املهمة مع االحتاد األوروبي.
وقالــت «يبدو فقط أننــا ال نفعل
سوى صب الزيت على النار بإعالن
حــرب جتارية محتملة مــع االحتاد
األوروبي».
وتعــد محادثــات «نافتــا» مــع
املكســيك وكندا في مرحلة غاية
في األهمية إذا كانت ستستكمل
هذا العــام .لكن يركســا والفلي
حذرا من أن املفاوضات قد تكون في
خطر.
وقالت الفلي «أرى أن في ذلك إجبارا
لكندا واملكســيك على التمسك
مبواقفهما بشــكل أكبر في وجه
الترهيب».
واعتبرت أن ذلك أمر «مقلق للغاية»
الن قطــاع صناعــة الســيارات
األميركــي يعتمد علــى اتفاقية
التبــادل احلر ملنافســة املصنعني
اآلسيويني واألملان.
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الجيش المصري يقضي

بعد سبع سنوات على اإلطاحة بالقذافي

في سيناء

ماكرون يحاول تنظيم انتخابات في ليبيا

على  8مسلحين

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت القيــادة العامة للقوات املصرية
في بيــان القضــاء على  8مســلحني،
والقبــض علــى  64مطلوبــا ،وتدمير
ســيارتني محملتني بالذخائر ،باإلضافة
إلى مصادرة كمية كبيرة من األســلحة
والذخائر.
وأعلنت قيادة القوات العامة في البيان
الـ 23للعملية العســكرية الشاملة،
التي تقــوم بها القوات املســلحة في
ســيناء ،لتطهير شــمال ووسط شبه
اجلزيرة ،من البؤر اإلرهابية ،أنها ضبطت
 15خزنة وبندقيــة قناصة و 480طلقة
في منطقة السلوم.
كما عثرت القوات على مخزن أســلحة
جنوب مطروح يحتوي على  544مسدسا
و 6بنادق ،ودمرت عددا من مزارع احلشيش
اخملدر ،وهدمت  80وكرا عثر بداخلها على
عبوات ناسفة وذخائر.
وأعلنت القيادة العامة للقوات املسلحة
املصرية ،مقتل جندين وإصابة ضابط و3
جنود خالل هذه العمليات املتالحقة.

نتانياهو :سنرد بقوة
كبيرة على القذائف
التي تطلق من غزة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلــن رئيس الوزراء االســرائيلي بنيامني
نتانياهو امس الثالثاء ان إسرائيل «سترد
بقوة كبيرة» علــى القذائف التي تطلق
من قطاع غزة ،بعد اطالق نحو  30قذيفة
هاون من القطاع على جنوب اسرائيل.
وقال نتانياهو «ننظــر ببالغ اخلطورة إلى
الهجمــات التي شــنتها حركتا حماس
واجلهاد اإلسالمي عليها من قطاع غزة».
وأضاف ان اجليــش «ســيرد عليها بقوة
كبيــرة .كل مــن يحاول االعتــداء علينا
سيدفع ثمنا باهظا».
وأعلن اجليش االسرائيلي أن نحو  30قذيفة
هــاون أُطلقت على عدة مواقع في جنوب
إســرائيل وتصدى لغالبيتها نظام القبة
احلديدية املضاد للصواريخ ،بينما أشارت
الشرطة الى ســقوط قذائف الهاون في
أرض خالء ،دون التطرق إلى وقوع إصابات.
وتابــع اجليش ان «قذيفة هــاون انفجرت
بالقرب مــن مبنى روضــة اطفال ،كانت
خالية في ذلك الوقت».
وأكد اجليش االســرائيلي ان دبابة أطلقت
النار باجتاه موقع حلركة اجلهاد االســامي
بعــد قيام جنــوده بتفجير عبــوة زرعت
بالقرب من السياج الفاصل بني اسرائيل
وقطاع غزة وكانت تستهدف قواته.
وقالــت مصــادر امنية فلســطينية ان
الدبابات االسرائيلية قصفت نقاط رصد
تابعــة حلركة حماس واجلهاد االســامي
قرب احلدود.
ويأتي اطــاق قذائف الهــاون في أعقاب
مسيرات العودة احلاشدة واندالع صدامات
في املنطقة احلدودية شــرق غزة منذ 30
آذار بلغــت ذروتها فــي  14أيار .ومنذ ذلك
احلني قتل  121فلســطينا بنيران اجليش
اإلســرائيلي بينهــم ثالثــة عناصر في
اجلناح العسكري حلركة اجلهاد االسالمي
قتلوا االحد املاضي فــي قصف مدفعي
اسرائيلي ،وفلســطيني قتل امس االول
االثنني في قصف إســرائيلي على شمال
القطاع.

وانهاء النزاع بين األطراف الرئيسة

متابعة ـ الصباح الجديد:
عقــد الرئيس الفرنســي إميانويل
ماكــرون اجتماعا امــس الثالثاء
فــي اإلليزيه مع األطــراف األربعة
الرئيســة في النــزاع الليبي على
أمل تنظيم انتخابات وإخراج البالد
من األزمة بعد مرور ســبع سنوات
علــى اإلطاحــة بحكــم الزعيم
معمر القذافي وانقسام ليبيا إلى
شطرين ،الشرق في بنغازي والغرب
في طرابلس.
وضم قصــر اإلليزيه فــي باريس
امــس ،أطراف األزمــة الليبية مع
الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون،
وحضــر االجتمــاع ممثل الشــرق
الليبي املشير خليفة حفتر ورئيس
البرملــان في طبــرق عقيلة صالح
عيسى وعن الغرب رئيس احلكومة
املعترف بها دوليا في طرابلس فايز
الســراج ورئيس مجلــس الدولة
خالد املشري ،ويهدف االجتماع إلى
االتفاق على إجراء انتخابات بحلول
نهايــة العام اجلاري في مســعى
إلنهاء األزمة التي تقسم ليبيا إلى
شطرين.
وكان وزير اخلارجية الفرنســي جان
إيف لودريان في اســتقبال رئيس
حكومة الوحــدة الوطنية الليبية
املعترف بها مــن قبل األمم املتحدة
فايز الســراج والرجــل القوي في
الشرق الليبي املشير خليفة حفتر
ورئيس البرملان الذي يتخذ مقرا في
طبرق (شــرق) وال يعترف بحكومة
الوفــاق الوطنــي عقيلــة صالح
عيســى ،ورئيس مجلــس الدولة
املتمركز في طرابلس خالد املشري.
وانقســمت ليبيا بعد ثورة العام
 2011التي دعمها حلف شــمال
األطلســي وأدت لإلطاحــة مبعمر
القذافــي .ومنــذ العــام 2014
تشــكلت فــي ليبيــا فصائــل
سياسية وعســكرية متنافسة
اتخذت من طرابلس وشــرق البالد
مقــرا لهــا .وتقــود األمم املتحدة
مسعى إلعادة توحيد البلد الغني
بالنفط وتنظيــم انتخابات عامة
فيه.
وقال مسؤول فرنسي إن من املقرر
أن يتم خالل االجتماع االتفاق على
مبادئ عامة إلنهاء األزمة الليبية.
وأضاف املســؤول «سيكون هناك
التــزام جماعي للقيــام بكل ما
يضمن إجراء االنتخابات قبل نهاية
العام احلالي» .كما تســعى باريس

يهدف االجتماع
إلى االتفاق على
إجراء انتخابات
بحلول نهاية
العام الجاري في
مسعى إلنهاء
األزمة التي تقسم
ليبيا إلى شطرين

ماكرون
إلى االتفاق على توحيد املؤسسات
املالية واألمنية الليبية.
وقالــت الرئاســة الفرنســية إن
املشــاركني «عملــوا علــى نص
سياســي ( )...ينبغي التوصل إلى
التــزام جماعي ببــذل كل ما في
اإلمكان لتنظيم انتخابات (رئاسية
وتشريعية) بحلول نهاية السنة».
*مشاركة دولية
وســتتخذ هذه التعهــدات أمام
عشــرين دولــة معنيــة باألزمة
الليبيــة أو برهاناتها ســواء على
صعيــد األمن أو الهجــرة ،وبينها
دول اجلــوار (تونــس واجلزائر ومصر
وتشــاد) وأخــرى مــن املنطقــة
(املغــرب والســعودية والكويــت
واإلمارات وقطــر وتركيا) وإيطاليا
(القــوة االســتعمارية ســابقا)
والــدول اخلمس دائمــة العضوية
في مجلس األمن (روســيا والصني
وفرنسا والواليات املتحدة واململكة
املتحدة) إضافة إلى أملانيا.

*معارضة من الغرب الليبي
عبرت جماعات وفصائل مســلحة
غربي ليبيا عن رفضها ملبادرة باريس
واحملادثــات التي جــرت فيها امس
الثالثاء بدعــوة من الرئيس إميانويل
ماكــرون خوفا مــن نتائجها التي
قد تكون في صالح املشير خليفة
حفتر.
وأثــارت تلــك اجلماعات شــكوكا
بشــأن جناح هــذه احملادثــات التي
تهــدف إلى ترســيخ املصاحلة في
هذا البلد املنقسم وإجراء انتخابات
بحلــول نهاية العام اجلاري لتمكني
املؤسســات من الثبات والنهوض
بالدولة.
وصــوت اجمللــس األعلــى للدولة
فــي ليبيــا ،وهــو أحــد البرملانني
املتنافسني ،لصالح إرسال وفد إلى
احملادثات لكنه أعلن عن سلســلة
من املطالــب من بينها وقف إطالق
النار فورا في مدينة درنة في شــرق
ليبيا ورفــع احلصار الــذي تفرضه
قوات اجليش الوطنــي الليبي الذي

*مدى احلاجة حملادثات باريس.
ومطلــع هــذا األســبوع أطاحت
فصائــل مســلحة فــي طرابلس
باحلرس الرئاسي ،وهو قوة شكلتها
بدعم دولي حكومة الوفاق الوطني
التي يرأســها الســراج ،من مواقع
اســتراتيجية في املطــار الدولي
ومكتب رئيس الوزراء في العاصمة.
وقالت مصادر دبلوماســية إن هذا
التحــرك يرتبط جزئيــا بالقلق من
انعقاد محادثات باريس.
وتســعى فرنســا بقيادة إميانويل
ماكــرون إلى القيام بــدور أكبر من
أجل إقناع الفصائل الليبية بضرورة
إنهاء االضطرابــات .وعقد ماكرون
العــام املاضي محادثــات نادرة بني
حفتر والســراج فــي باريس .لكن
منتقدين تساءلوا عن مدى احلاجة

ّ
تتريث في توسيع عقوباتها ضد بيونغ يانغ
واشنطن
الصباح الجديد ـ وكاالت:
قــررت الواليــات املتحــدة التر ّيث
في توســيع عقوباتها ضــد كوريا
الشــمالية تزامنا مع جناح ملحوظ
في احملادثات بشــأن اجتماع القمة
بني الرئيس األميركي دونالد ترامب
والكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وأوضحــت صحيفــة The Wall

 Street Journalأن البيــت األبيض
كان بصــدد اإلعالن امــس الثالثاء
عــن عقوبــات جديدة ضــد كوريا
الشمالية بســبب تصريحات كيم
«املعادية» ،لكنه قرر تأجيل اإلعالن
عنهــا إلى أجل غير مســمى ،بعد
النجــاح امللحوظ فــي احملادثات بني
الطرفــن حول لقاء كيــم وترامب

املزمــع عقــدة يــوم  12يونيو في
سنغافورة .ولفتت الصحيفة إلى أن
وزارة اخلزانة األميركية كانت أعدت
حزمة من العقوبات التي تطال أكثر
من  30شخصا ،وهو ما كان سيؤثر
على بعض الشــركات الروســية
والصينية .يذكــر أن ترامب كان قد
ألغى اخلميس القمة املقرر عقدها

مواجهة ساخنة في االنتخابات الرئاسية
بين اليسار واليمين في كولومبيا

متابعة ـ الصباح الجديد :
تصدر إيفان دوكي ،مرشح اليمني
املتشــدد املعارض التفاق السالم
مع معارضي «فارك» ،نتائج الدورة
األولى من االنتخابات الرئاســية
األحد فــي كولومبيا ،ليواجه في
الــدورة الثانية غوســتافو بيترو
مرشح اليسار املعادي ملؤسسات
النظام .وســتجري اجلولة الثانية
مــن االنتخابات فــي  17حزيران
املقبل وسط مواجهة هي األولى
من نوعهــا بني اليســار واليمني
الذي يحكم البــاد منذ أكثر من
نصف قرن.
حصل األحد إيفان دوكي ( 41عاما)
مرشح اليمني املتشدد واملعارض
التفاق السالم في كولومبيا على
املرتبــة األولى فــي أول جولة من
االنتخابات الرئاســية في البالد.
وحل املرشــح اليســاري ورئيس
بلدية بوغوتا الســابق غوستاف
بيترو ( 58عاما) في املرتبة الثانية.
ويخوض املرشحان في  17حزيران/
يونيو مواجهة غير مســبوقة في
كولومبيا حيث كان اليسار الذي
يشكل أقلية يعاني حتى اآلن من
صراع الفصائل املسلحة الدموي
على الســلطة .وفي هذا املشهد
اجلديد ،لم ينجح إيفان دوكي في
تكرار جناح مرشده في السياسة
الرئيس الســابق ألفــارو أوريبي

يقوده حفتر.
وصعــد اجليــش الوطنــي الليبي
حملتــه فــي درنــة هذا الشــهر
وتواصلت االشــتباكات في املدينة
امس االول االثنني.
وأكد مجلس الدولة ضرورة اإلبقاء
علــى اتفاق سياســي رعتــه األمم
املتحدة العام  2015لكن الفصائل
فــي شــرق ليبيــا ترفضــه .كما
طالب بضرورة إخضاع املؤسســات
العسكرية لســلطة مدنية .وعني
حفتر حكامــا عســكريني محل
عمداء البلديات (رؤســاء البلديات)
املنتخبني في معظم أنحاء شــرق
ليبيــا ويشــك خصومه فــي أنه
يسعى لتولي الســلطة في البالد
ويخشــون من أن يعيــد البالد إلى
احلكم االستبدادي.
وأصدرت جماعة متثل  13مجلســا
وفصيال عســكريا في غــرب ليبيا
بيانا قالت فيــه إن مبادرة باريس ال
متثلهــا .وأضافت أنهــا تدعو حلوار
حقيقــي يركــز علــى طموحات

اجملتمع الليبي .كما أعلنت اجلماعة
معارضتها للتدخــل األجنبي وأي
محاولة تهــدف إلى «توطني حكم
العسكر».

حملادثات باريس هذا األسبوع في ظل
وجود «خطــة عمل» أطلقها العام
املاضي غسان سالمة مبعوث األمم
املتحــدة اخلاص إلــى ليبيا بهدف
متهيد الطريق أمام إجراء االنتخابات.
وقال مصدر دبلوماســي «اخلطوات
التي توجد حاجة التخاذها معروفة
متاما ومحددة فــي خطة العمل».
وأضــاف «لذا لســنا بحاجة خلطة
أخرى وأخشى أن حتدث هذه املبادرة
اجلديدة ...التباســا إضافيا» .وتقول
فرنســا إن احملادثــات ستشــهد
مشــاركة دوليــة واســعة وإنها
تتماشى مع خطط سالمة.
وقالت مجموعــة األزمات الدولية،
وهــي منظمة غيــر حكومية ،في
إفــادة إنه ،مع الوضع فــي االعتبار
اســتمرار االنقســامات في ليبيا،
ينبغي أال يفرض اجتماع باريس إطارا
شديد الصرامة على املشاركني فيه
حتى يجري جتنب «خلق توقعات غير
واقعية قد يتسبب االندفاع نحوها
في ...تأجيج التوترات».

( )2010-2002الذي انتخب مرتني
منذ الدورة األولى.
وحصــل مرشــح اليمــن على
 39,11%من األصــوات في الدورة
األولــى فيمــا حصــل املعارض
الســابق في حركة «إم  »19التي
مت حلهــا على  25,1%فــي الدورة
األولى من االنتخابات التي بلغت
نسبة املشــاركة فيها  53%من
الناخبني.
وقال بيترو ،أول مرشــح يســاري
يصل إلى هــذه املرحلة املتقدمة
من الســباق الرئاسي« ،ميكنكم
أن تثقوا بأننا ســنفوز ،وبأن تاريخ
كولومبيــا ميكن تغييــره» .ورأى
بيترو متحدثا إلــى أنصاره الذين
ســيطر عليهم الفرح بعد إعالن
النتائج «اآلن نعم ،التعددية ميكن
أن تكون أحد محاور الدميقراطية».
وفي كلمــة ألقاها بعد ذلك ،قال
دوكي إنه يريــد أن يكون «الرئيس
الذي يوحد البالد» داعيا إلى قيام
«كولومبيا يقترن فيها الســام
بالعدالة» .وأكد مرة جديدة عزمه
على مراجعة اتفاق السالم املوقع
مــع القــوات املســلحة الثورية
الكولومبية (فــارك) بدون الدعوة
إلى «متزيقه» ،معتبرا أنه شــديد
التســاهل حيال السابقني الذين
أعفاهــم من الســجن في حال
اإلقرار بجرائمهم .وستحدد هذه

االنتخابات الرئاسية التي يحاول
فيها اليمني اســتعادة الرئاسة،
مستقبل اتفاق السالم املوقع عام
 2016مع أقــوى حركة معارضة
في األمريكيتني ،والذي استقطب
مجتمعا عاش أطول حرب أهلية
دامية في القارة.
وقال احمللل أندريــس ماثياس من
جامعة «إكســترنادو» إن الدورة
األولــى «تظهر األهميــة التي ال
يزال يتمتــع بها تيار أوريبي» .ورأى
أن «االستقطاب سيكون واضحا
في الدورة الثانيــة» معتبرا «من
الصعــب معرفة أين ســتصب
أصــوات» املرشــحني اآلخريــن
وخصوصا الوســطي ســيرجيو
فاخاردو الــذي حل ثالثا بحصوله
على  23,76%من األصوات.
وكان الرئيــس املنتهيــة واليته
خوان مانويل سانتوس ( 66عاما)
أعرب خــال النهار عــن ارتياحه
لهذه «االنتخابــات األكثر أمانا»
منذ عقــود والتي دعي حوالي 36
مليون ناخب للمشــاركة فيها.
وقــد أعلنت الهيئــة االنتخابية
أن عملية االقتــراع جرت بصورة
«طبيعية متاما».
ولم يعد بوســع الرئيس اآلتي من
ميني الوسط الترشح بعد واليتني
رئاســيتني متتاليتني منذ .2010
وبعدما عمد في عهده إلى إحالل

السالم ولو أنه ال يزال هشا بسبب
التأخير فــي تطبيق االتفاق .لكن
ترســيخ هذا الســام سيتوقف
على الرئيس املقبل.
وإضافة إلــى مراجعة االتفاق مع
«فــارك» ،وعــد دوكــي بالقضاء
على اخملدرات واستئصال الفساد
وإنعاش رابع اقتصــاد في أمريكا
الالتينية الذي ســجل تباطؤا في
النمــو إلى  .1,8%ويندد مرشــح
اليمني املتشــدد بفنزويال اجملاورة
التي تعاني أزمة اقتصادية خانقة
قادتها إلى اإلفالس.
وينتقــد كذلك احملامــي واخلبير
االقتصادي الذي ميثل ائتالفا يقوده
«املركز الدميقراطي» بزعامة ألفارو
أوريبي ،الشخصية املثيرة للجدل
رغم شعبيتها ،احملادثات التي بدأت
مع «جيش التحرير الوطني» ،آخر
حركة مترد في البــاد .وأوضحت
باوال روبيو ( 38عاما) لوكالة األنباء
الفرنسية أنها صوتت لدوكي من
أجــل «احلفاظ علــى النظام في
البالد».
في مواجهته ،اجتــذب بيترو من
حركــة «كولومبيــا إنســانية»
احلشــود ببرنامــج إصالحــات
اقتصادية يراعي الفقراء ،غير أنه
يتعرض لالنتقادات بسبب عالقاته
بالرئيس الفنزويلي السابق هوغو
تشافيز.

في  12يونيو مع كيم بســنغافورة،
إال أنه تبنى موقفا معاكســا بعد
أقل من  24ســاعة وأعلن أن اللقاء
ال يزال ممكنا وغــرد« :جنري محادثات
مثمرة جدا مع كوريا الشمالية من
أجل عقد القمة».
وأعلن ترامب بعدها مســاء األحد
املاضي فــي تغريدة على حســابه

في «تويتر» ،أن فريقــه للمباحثات
وصل إلى كوريا الشــمالية للعمل
على حتديــد موعد ومكان لقائه مع
الزعيم الشمالي.
وضــم الوفــد األمريكي ســفير
واشــنطن في الفلبني كيم سانغ،
واملسؤولة املتخصصة في الشؤون
الكورية فــي مجلس األمن القومي

األمريكي أليسون هوكر ،ومساعد
وزير الدفاع األمريكي لشــؤون آسيا
واحمليــط الهــادئ راندال شــرايفر،
حسبما ذكرت «واشنطن بوست».
ومــن املتوقع أن تنتهــي املباحثات
التي بــدأت امــس االول االثنني بني
الفريــق األميركي ومســؤولني من
كوريا الشمالية امس الثالثاء.
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محمد زكي إبراهيم

ثقافة

دراسة

السيد معروف في هذيانه غير المعروف
اسماعيل ابراهيم عبد

عالقات
ترجع ســعة انتشــار أي مطبوع إلى رصانة
شــركة التوزيع التي تتولى مهمة إيصاله إلى
يد القارئ .فبقدر ما متتلك هذه الشــركة من
فروع بقدر ما يحوز املطبوع من جناح .وبقدر ما
يتهيأ لها من امتــدادات بقدر ما يترك هو من
آثار في عقول الناس.
إن عملية توزيع املطبوعات هي جزء من شبكة
عالقات ثقافية واسعة تقوم بنشر األفكار في
هــذا العالم .وتضطلع بتشــكيل الرؤى وردود
األفعــال في كل مــكان .وبالطبع ال ميكن ألي
وجهة نظــر أن حتظى بتأييــد عاملي أو محلي
مــا لم تتول شــبكة من هذا النــوع الترويج
لها مبختلف الوســائل ،والتعريف بها بشتى
الطاقات.
قدميــا ً لم تســتطع ثقافات عديــدة أن تبارح
مكانها الذي نشأت فيه لذات األسباب .فكانت
أفضل الطرق لذلــك هي احلرب .وقد حفظ لنا
التأريخ أمثلة حية على هذا الســلوك ،حينما
قام االسكندر املقدوني في القرن الرابع ق .م ب
بنشر الثقافة اليونانية في حروبه التي قصد
منها توحيــد العالم .وقد وفــق في ذلك دون
ريب ،ونشأت الثقافة الهيلينستية بعد وفاته
مباشرة .ثم حذا نابليون حذوه بعد ألفي عام.
وتفاصيل حملته على مصر أشهر من أن يلم
بها هذا املقال!
في العقد الثاني من الهجرة سعى املسلمون
األوائل إلى نشــر العقيدة اإلســامية خارج
جزيــرة العرب عن طريق الفتوحات ،وجنحوا في
ذلك أميــا جناح .فلم تكن هناك شــبكة قادرة
على إيصال الفكرة إلى بقاع املعمورة في ذلك
الوقت .ولــو لم تقع هــذه الفتوحات وتتوغل
اجليوش اإلســامية في املدن والقصبات ،لكان
مــن الصعب على البلــدان القريبة من جزيرة
العرب ،فضال ً عــن البعيدة عنها ،أن تلم بهذه
العقيدة ،وتســهم بدور ما فــي بناء احلضارة
اجلديدة .وملا قدر لهذه للفكرة أن حتظى ببيئة
أخرى غير البيئة التي ولدت فيها.
لقــد تغيرت احلال بعد قرون مــن هذا التاريخ،
حينما نشأت خطوط التجارة البحرية والبرية.
فدخلت شعوب كثيرة في اإلسالم دون ضجيج.
وحلت العالقــات التجارية محــل الفتوحات
بشكل شبه تام..
ولــم تلبــث العالقــات الثقافيــة أن تطورت
باكتشاف وسائل انتشــار جديدة ،غير احلروب
والتبــادالت التجارية ،بعد أن تقدمت وســائل
االتصال والنشــر واإلعالم فــي كل مكان من
العالــم .وباتت عمليــة التبشــير بفكرة ما
متيســرة جداً .وأصبح بإمكان اإلنسان في أي
بقعة االســتفادة منها ،رغم شــدة التنافس
وكثرة الراغبني.
مــا أردت قوله هــو أننا نحتاج إلــى مثل هذه
الشــبكة إليجاد حل ملا أصــاب مجتمعنا من
جمود .فعالم األفكار الــذي يؤمن لنا قفزة ما
إلى املستقبل يحتاج إلى جهد منظم ،وليس
إلى خطوات عشوائية .وهذا مما لم ننجح فيه
حتى اآلن!

في روايته آالم الســيد معروف( )  ,يشيد
الكاتــب الكبيــر غائب طعمــة فرمان
صرحا نفسيا من هذيان أدبي قائم على
اســقاطات انســانية واجتماعية لها
قيمة خاصة في تشــكيل اجلوهر الفني
للصوغ الروائي  ..ســنحاول التوقف عند
نوعني منها :
 1ـ التشيؤ االجتماعي
لــو عدنا الى بعــض الصفحــات التي
تضع ماديــات القــول بصــف تذويبي
مــع اســتعارات اللغــة  ,لتمكنــا من
وضــع ما يشــبه املعاقــد البؤرية لرؤى
اجتماعيــة من نــوع خــاص  ..لنجرب:
[ومــن فرط مــا كان يفيض فــي داخل
الســيد معــروف مــن رقــة وعذوبــة
ومالئكية خيل إليــه ان التضاريس على
وجه االســتاذ عبد الرحيــم قد تثلمت ,
ألعله يبتســم  ,في داخله  ,خلفة روحه؟
رأيت البارحة ؟
ـ ماذا َ
ـ ابتسامة حلوة  ,وعينني حدوبتني .
ـ هــي التــي لعبــت بعقلــك وحولت
تفكيرك؟]( ).
يفهــم من املقطع  ,ومــن تصفح بقية
مشــاهد الروايــة  ,ان شــخصية عبد
الرحيم هي شــخصية الرهاب املهيمن
على الطبيعــة النفســية املركبة من
نواقــص اجتماعية واقتصاديــة  ,وهي
الكابح الــرازح على كل نفس للســيد
معروف  ..الضالة االساسية من البحث
في تركيب مثل هذه الشــخصيات هي
ارســال مبعث للوصول الى شــيئيات
اجتماعية  ,هي هنا  ,متصفات حركية ,
وهي ذات زمن متمدد في الذوات النفسية
للشخوص  ,ال يظهر منها شيء إال نادرا ً
 ,كما انها شــيئيات مؤثثة لفعل متغير
بشكله وغايته .
*الشــخوص :نوعان محكوم ومتحكم
س َ
ــيطر علية  ,متحدث
طر و ُم َ
ُ ,م َ
ســ ّي ِ
بحريــة ومهمهــم باضطــراب.
* الوجــود  :دائــرة ودوام  ,واوامر وظيفة
ادارية.
* الغايات  :السيد معروف يطفح به حب
الشمس واالستاذ عبد الرحيم يطفح به
الكره واالزدراء واالستعالء .
الســيد معروف يريد ان يطوع االشــياء
االجتماعيــة لتصيــر جنــة تســامح
وتخاطب متعادل بني الطبيعة والبشر ,
بينما يطمع االستاذ عبد الرحيم بكتابة
مقالة مذيلة باســمه ومنجــزة بقلم
السيد معروف ليعطيها الى املدير العام
او معاون املدير العام .
* تــذاوب  :تــذوب االشــياء االجتماعية
عبر التحــاور غير املتكافــئ  ,وتتخالف
وجهات النظر بحسب طبيعة التخالف
الرتبي والنفســي  ,فضال عن ان املؤثثات
االجتماعيــة فرديــة الســلوك لكنها
اجتماعيــة التمثيل  .وفي الهدف الفني
يذوب املهيمــن االجتماعي لصالح املبأر
من االفعال  ,اي ان الســيد معروف اعلى
شأنا (فنيا) من االستاذ عبد الرحيم  .وهو
(رمزيا) االعلــى قيمة اجتماعية  ,مبنظار
املستقبل الثوري للطالئع االنسانية.
إذا ً التذاوب الفني أعاد التوازن االجتماعي
الى البيئة االنسانية العادلة  ,وهذه غاية
الفنون االنسانية كلها .

غالف الرواية
 2ـ سجع املهمشني
صار من الشائع في الدراسات واملتابعات
اليوم ان يقــال بأن ذاتيــة غائب طعمة
فرمان تســتحصل من حتوالت السلوك
الفني والنفســي وااليديولوجي  .لكنما
تلك ليست مسلمات اذا ما أحلنا بعض
اعمالــه  ,كرواية آالم الســيد معروف ,
الى منظومة الهذيــان الفني بعيدا عن
املتجهات الثالثــة آنفة الذكر  ,مبعنى أن
الهذيانات اللغوية ميزت السرد ودمغته
بطابع االنتمــاء الطبقــي ليتماثل مع
البيئة اخمللقة للهوامش االجتماعية عبر
مدركات بثالث هي (التراثية  ,الشعبية ,
الغمغمة احلروفية).
أ ـ لغة الهوامش املضطربة
* لغة الهذيــان التراثي  :وقد اتكأت على
التراث العربي الوسيط والقرآن واحلكايا
الشــعبية  ,وكلها منحرفة عن االصل .
مثالها :
*[ ولكم في الغــروب حياة يأولي األلباب
 .ـ روايــة آالم الســيد معــروف ص]7

شعر

اصدار
سيرة الزوال ..ثنائية طرفي الحياة

من َّ
بقي َ
النص
ما َ

في طبعــة جديدة وغــاف يحمل على
التأمــل والتأويل ،صــدرت رواية الكاتب
هانــي القط ســيرة الزوال عــن الهيئة
العامة للكتاب ،والروايــة تتناول ثنائية
طرفي احلياة ،النور والظل ،صوفية الزهد
والرغبة املتفجرة ،االنتماء والترحال ،احلياة
واملوت .ثنائيات يرسمها الكاتب بلوحات

قيس مجيد المولى
ثوب في احلقيب ِة
ٌ
ثوب إلمرأ ٍة ،
ٌ
الثوب
نفضت
حني
ُ
َ
وجدت ورق ًة ،
ُ
الذي يبدو أمامي
حان ٌة يقابلها جس ٌر عتيق
لتتسلقَ
شجرة
ثالثة أرانب الكترونية تتقافز
ٌ
ورجل منعز ٌل عن َد طاول ٍة
يحدثُ
رمادَ سكارت ِه
عن لعب ٍة ألكتروني ٍة لقطار
قطارٌ يدور على سك ٍة معدني ٍة
ٌ
إعالنات
ورجل أخ ُر يقرأ ُ لوح َة
ٍ
إعالنات عن ليل ٍة ستكون صاخبةً
مطعم َمكسيم ،
في
ِ
َ
صحتك
في
شراب الروم ،
ُ
صحتك فالنتينا ،
في
ِ
ٌ
رجل ٌ
ثالث
يتصفح كمون َة باريس
ُ
وأخر
يقرأ ُ في األزفيستا
نصا ً ألخماتوفا ،
في اجلانب األخر
إمرأة حسناء
تطلب الشيكوالته باإليس كرمي
واجهات املباني
الثلج
يطلي
ُ
ِ
أفتتح عما َء اللحظ ِة
أحاول أن
َ
يقول الناد ُل
ُ
َ
للمرأ ِة التي تأكل الشيكوالتة باأليس كرمي
خافت
بضوء
ثمة مبغى
ٍ
ٍ
ُ
أسط ِح املنازل
وثمة محاكاة من
تخاطب غيم ًة
واملرأ ُة املتمكيج ُة
ُ

ـ النص استثمار قرآني محرف .
*[ طنجة  ,ســبتة  ,سرقســطة  ,باجة
 ,ويبحرون فــرارا من الليــل  .البحر من
ورائكــم والعدو أمامكــم  ,وليس لكم
واهلل اال الصــدق والصبــر  ,في شــبه
جزيرة االندلس  ,املليئة باحلور احلســان
,من بنــات اليونان  ,االفالت بالدر واملرجان
 .اهلل ينصر السلطان  .رواية آالم السيد
معروف  ,ص]30
ـ النــص يســتثمر التــراث الوســيط
واحلكايــة والتــراث الشــعبي احلديث
واغنيــات االطفال في خليــط هذياني
كخصيصة نفســية واجتماعية ذاتية
وعامة.
* لغة التسريد الشــعبي  :وفيها تأخذ
اللغة مــن الطاقــة التعبيرية للروحية
الشعبية قدراتها املؤشرة حلاالت الظلم
البشري  .مثالها :
[ألول مــرة  ,يرى في الليل وجهه في مرآة
العتيقة احملكوكة احلواف  ,وصار يردد مع
نفسه لســت اعورا  ,وال احول  ,وال اقرع

 ,وال احلج  ,وال اشــدق  ,وال أشــرم  ,وال
افطس ,وال فاسد االســنان  ,ودع الرقبة
جانبا .
ـ روايــة آالم الســيد معــروف  ,ص]23
ـ تُســتثمر هنا طاقة الروح الشــعبية
الساخرة الفكهة املبهجة فنينا .
لغــة الغمغمــة احلروفيــة  :وال أقصد
بها تقطيعات الفونيــم الصوتي حلرف
الغني امنا اقصدهــا مصطلحا معوضا
عــن التقطيعــات احلروفيــة التي يبث
البطل بها  ,وعبرهــا  ,همومه وامراضه
واضطرابه النفســي واهتــزاز مكانته
االجتماعية  .مثالها :
[أششه باردة تنتهض الرعدة في ُظهيري
العصير  ..برد ..باردة .
من لدن الظهر الى ُ
دثروني وين البطانية وقعت في مصيبة ,
ستني مصيبة لطول العمر مستمسك
وتعال يا حمار وخلص نفســك من هذه
الوحلة لطول العمر  ,أشــه باردة دثروني
 ..عن اذنك اســتاذ رحيم باردة اسمح لي
أشه باردة وين البطانية  ,يبرد لي جتي لك

الطاليب وانت نامي طركاعة طرررررركاعة
طار وقع طــرت وقعــت طركاعة طيرة
خفيفة وثقيلة  ...رقبتي طويلة تتحمل
طراقيع الدنيا طرقاعــة  ..طر  ..طر  ..يا
ريتني طير  ,وأطير حواليك .
ـ رواية آالم السيد معروف  ,ص]46
* تكررت مثل هذه االستثمارات احلروفية
كثيرا لكنها انقطعت عند الصفحة 98
دون مبرر ظاهري  ,ولعل التبرير املنطقي
يقع في خمسة مبررات هي :
ـ فقدان روح الطرافة بالتكرار .
ـ توالي االحداث املتســارعة مما ال يعطي
مجاال او انتباها ملثل تلك األلفاظ .
ـ وصول وعي البطل الى مرحلة النضج
بالتخلــص مــن االضطراب النفســي
وتفتت عقدة اخلوف بالوعي الثقافي.
ب ـ اسلوبية التسفيه السجعي
التســفيه حالة نفســية لغوية  ,وهي
ّ
خــاق في االدب  ,وعند فرمان  ,هو
تفكه
حــاالت قيمية  ,منها مــا يخص تأثيث
املقول  ,ومنها ما يســفه السجع ذاته ,
كما أنها تنتمي الى مثيالتها من اصناف
الســخرية والتقطيع احلروفي والتمرير
الفلسفي لإلضطراب النفسي  ..فضال
عن ذلك فالتســفيه الســجعي يدخل
ضمن توليفية الروي  .مثالها :
ـ السجع املؤثث للقول :
[فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش
في أنيابها السم ناقع  ,سم في املعدة ...
سم في الفكر  ,سم حتى مطلع الفجر.
ـ رواية آالم السيد معروف  ,ص]75
ـ سجع مسفه السجع :
[انا  ...عفت جميع االطباء  ,وطرقت بابه!
وافق شــن طبقه  ,حتب رجلــي الفلقة
 ,والليــل يغزو ملقه  ,ويكفن شــاطيء
قلبي بالذنوب  ,وفــي املاء عيون الذئاب ,
وفي املعدة شفرة ســكني  ,وفي القلب
لوعة وحنني .
ـ رواية آالم السيد معروف  ,ص]89
ـ سجع توليف الروي :
[ملاذا قرأت الكتب  ,وصاحبت موســى بن
نصير وطارق بن زياد واجلاحظ في رسائله
 ,ومحاســنه واضــداده  ...وعرفت منه
فخر الســودان على البيضان  ,واجلواري
على الغلمان .
ـ رواية آالم اليد معروف  ,ص]91
يالحــظ على التجربة الســجعية هذه
وجود بعض من خصوصيات االستعمال
اللغوي ,منها/
 1ـ تسهيل مهمة فهم غايات التسفيه
عبر اللغة القريبة من الشــعر الذي يع ُّد
من الفنــون ذوات اجلمهور املهيأ للتقبل
سلفا .
 2ـ مــن طرافة التســجيع انــه يذكر
باحلكايات التراثية التي تبدأ مبســجوعة
افتتاحيــة (كان ياما كان في قدمي العهد
والزمــان)  ..وفيه ربــط معنوي مقصود
ليتواصل القدمي مع احلديث مع الفني .
 3ـ التسجيع مع التقطيع احلروفي  ,مع
الصغار ,
الســخرية الفكهة  ,مع تقزمي ُ
ميثل قــوال ً لتجربة فنية لها قوة ايحائية
وقدرة حيوية تقــرر ـ أحيانا ـ املوجهات
النقدية نحــو امتحان جــدوى آلياتها ,
وجتدد فيها طاقة كسر التقييد املنهجي
الصارم .
 4ـ التســفيه الســجعي ميزة مكملة
لالضطراب الــذي يصل بني عتمة الرؤية
ووضوحها اجلمالي والقيمي.

تشكيلية لغوية تشهد زوايا التقطتها
عني شديدة احلساســية ،تتنسم فيها
الهواء النقي وصوت موج النهر وعنفوان
الفيضــان وحفيــف األشــجار وصمت
الصحــراء وجمال الليل ووحشــته .ترى
ألوانــا مختلفة فــي لوحاتــه اللغوية،
وحركة تتحول من لوحة استاتيكية إلى
ديناميكية.

الجالية المخفية..
فصول من تاريخ األلبان في مصر

من أعمال الراحل أحمد الربيعي
أتيني مبرآ ٍة ،
ُ
العقل
ردودا ً باهت ًة يصدرها
تفسيرات أخرى لشطر حدس اللحظة
رمبا على مأدب ٍة عشاء

في مدين ٍة ألكترونية ،
سيتم جتهيز األجزاء املتنافرة
ُ
بقي من النَّص ،
مما َ
q.poem@yahoo.com

صدر عــن دار الشــروق بالقاهرة الكتاب
اجلديــد للدكتور محمد األرناؤوط بعنوان
«اجلالية اخملفية -فصول من تاريخ األلبان
في مصر» ،الذي يكشف النقاب عن سر
«اجلالية اخملفيــة» على الرغم من أهمية
وجودها في مصر خــال قرنني من الزمن
تقريبا .فعلى الرغم من أن هذه اجلالية منت
منذ وصول محمد علي باشا إلى احلكم
فــي  1805حتى أصبحت فــي ثالثينات
القرن املاضي اجلالية اخلامســة من حيث
العدد واملكانة االقتصادية واالجتماعية،
إال أنها «تبخرت» في الكتب التي تناولت
اجلاليــات األجنبية في مصــر ابتداء من
كتاب صبحي وحيدة «في أصول املسألة
املصريــة» ( )1950وحتــى كتاب محمد
عفيفي «شبرا – إسكندرية مصغرة في
القاهرة» ( ،)2016وحسب ما أورده الناشر
في غــاف الكتاب فإن الكتــاب «يتناول
فصوال مجهولة من العالقات التاريخية
بني ألبانيا ومصر ،والظروف التي أدت إلى
توافد األلبان إلى احملروســة والدور املتزايد

لأللبــان فــي مصر بحكم إســهامهم
امللحوظ في احلياة السياسية والثقافية
األلبانية ،وما قاموا به في إنشــاء ألبانيا
املســتقلة .كما يكشــف الكتاب عن
العديــد مــن الصفحــات املطوية في
تاريخنــا ،وكيــف أن األميــر فــؤاد كان
مرشحا لتولي عرش ألبانيا قبل أن يصبح
ملــكا على مصــر ،وصوال إلى ســنوات
إقامة أحمد زوغــو ملك ألبانيا في مصر
بدعوة من امللــك فاروق تزامنا مع انطالق
احلرب الباردة ليستعرض كيف انطلقت
«العمليات اخلاصة» بتنســيق من امللك
زوغو وأجهــزة غربية إلســقاط النظام
الشــيوعي في ألبانيا ،كاشفا عن فصل
مثير في العالقات األلبانية املصرية».
وجتدر اإلشــارة إلى أن هذا الكتاب يحمل
الرقــم ( )50بني كتب د .األرنــاؤوط (33
كتابا مؤلفا و 17كتابا مترجما) باإلضافة
إلــى الكتب احملققة واحملــررة التي جاءت
خالل عمله اجلامعي املمتد من  1974في
جامعة بريشتينا الكوسوفية وحتى اآلن
في جامعة العلوم اإلســامية العاملية

بعمان .وقد حصل د .األرناؤوط في 2012
ّ
على»ميدالية اجلمهورية» الكوســوفية
تقديرا جململ أعماله املنشــورة في اللغة
األلبانية.
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بطلة ألعاب قوى البارالمبية في حوار لـ «الصباح الجديد»:

أميرة كاظم :في حوزتي  57وسامًا ..وما زلت اتنافس مع ذاتي
 انا ممتنة لكل من دربني فاجلميعوضع ملساته على إجنازاتي منهم
الدكتــور ،كرمي عبيــس ,الدكتور
رحيم رويــح ,والكابنت جاســم
جبر ,وايضا قاســم لفتة وفرمان
بريبش.

الديوانية ـ إيمان كاظم:
حلت «الصبــاح اجلديد» ضيفة
على العبــة املنتخــب الوطني
بألعــاب القــوى فــي اللجنــة
الباراملبية ،أميره كاظم ،التي بدأت
الرياضة عــام  ٢٠٠٢حيث مثلت
منتخب محافظة الديوانية لذوي
االحتياجــات اخلاصة وشــاركت
بلعبــة الثقــل والرمــح والقر،
بعد ان حتدت الكرســي املتحرك
وعبــرت عن ذاتها و لم تســمح
الصباتهــا «بشــلل األطفال» أن
يهزمها ،تفوقــت بتلك البطولة
و حققت ثــاث ميداليات ذهبية
فكانت البوابة التي دخلت عبرها
للمنتخــب الوطنــي و حققت
اإلجنازات.
حققــت العديــد مــن اإلجنازات
وامليداليات امللونــة واخملتلفة فى
الــدورات العربية و االســيوية و
وصلت العاملية تواصل ممارســة
هوايتها احملببــه بحصد األلقاب
أبرزهــا أميــرة الذهــب أميــرة
الديوانيــة أميرة العراق ســيدة
القاره الصفــراء و نخلة الفرات
االوسط.
قلنــا ألميــرة ..هــل واجهتــي
صعوبات في مسيرتك الرياضية؟
و كيف؟ فقالت:
واجهت و ما زلــت اواجه الكثير
من الصعوبات والعراقيل ،انا من
مدينة الديوانيــة مدينة بعيدة
عــن العاصمــة بغداد نســبيا ً
معروف عن أهــل الديوانية أنهم
أناس محافظون و متتاز بالتقاليد
العشائرية ادخل قاعات مختلطة
مع الشــباب بســبب عدم توفر
قاعات خاصة بنا كلجنة فرعية

*امنية حتققت ..واخرى لم تتحق
حتى اآلن ؟
 اكثر االماني التــي كنت امتنىحتقيقها هــي رفع رايــة العراق
عاليا في احملافل الدولية و حتققت
على املستوى العربي و االسيوي
والعاملي ،وامنيتــي االبرز و االهم
هــي ان أملك بيت او قطعة ارض
فأنا اســكن بيت لإليجار ،برغم
اننا شملنا كأبطال بقطعة ارض
لم متنح لنا حلد االن ،و امنيتي ان
يطبق قانون االبطال و مننح قطع
ارض او بدل لقطعة االرض حالنا
حال املؤسسات االخرى.
*هواياتك غير الرياضة؟
 احــب قــراءة الشــعر ،خاصةاشــعار عريــان الســيد خلف
والرسم وتصميم املالبس.

أميرة كاظم مع العبات من شرق آسيا في بطولة سابقة
باإلضافــة الــى افتقارنــا الى
مالعب خاصه بنا و جنري وحداتنا
التدريبية فــي الديوانية مبكان ال
يصلح للتدريب.
* كــم تبلــغ حصيلتــك مــن
األوسمة؟
 حصلت على ٥٧ميداليه دوليةعربية اسيوية و عاملية ،وما زلت

اتنافس مع ذاتي.
* هل هناك مشاركات قريبة ؟
 حاليا ال توجد مشاركات قريبةو لكنني مستمرة في التدريبات
اســتعدادا الختبــارات املنتخب
الوطنــي و بطولة العــراق حتت
اشــراف املدرب الشــاب حسام
العنبكي.

*ما حقيقة العروض األحترافية؟
 نعم حصلت علــى عروض فيدولــة اإلمارات العربيــة املتحدة
والبحرين لكنني رفضت بسبب
الظــروف الصحيــة لوالدتــي
«رحمها اهلل» و ارتباطي باسرتي
وحبي للعراق ..ولو عاد الزمن،
لقبلت باألحتراف ،بعد أن صدمت

بواقع البلد وعدم احترام الرياضي
وإجنازاتــه و ما يقدمه  ،الرياضي و
لالسف اصبح اليحترم واإلجنازات
ال جتــد تقومي واحتــراف الرياضي
خارج العراق هو وســيلة لتأمني
مســتقبله املادي و مســتقبل
أسرته.
*مدرب له األثر الكبير لديك؟

* هل انتي محظوظة؟
 انا ســيئة احلظ وهــو يعاندنيدائما و يسير عكس ما أريد.
*كلمة اخيرة ؟
 كلمتي االخيره موجهه للسيدوزير الشــباب والرياضة بتفعيل
قانون االبطال والرواد و انصافهم
مــن احليف الذي يعانــوه وأتقدم
بالشــكر اجلزيل جلريدتكم الغراء
«الصبــاح اجلديد» ألنهــا دائما
ما تكــون متواصلة مــع احلدث
الرياضي.

«األقاليم والمحافظات» تضع اللمسات النهائية
لمشروع الفندق داخل ّ
اتحاد بغداد للقوة البدنية ينظم إختبارات
مجمع كربالء الدولي
بغداد ـ الصباح الجديد :لدائرة شؤون األقاليم واحملافظات الرئيســي للملعــب الدولــي الختيار تشكيالته لمنافسات المنتخبات
مساع إلطالق بطولة أقوى رجل بدعم إحدى الشركات الراعية

تواصــل املــاكات الفنيــة
الهندســية واخلدميــة في وزارة
الشــباب والرياضة ودائرة شؤون
األقاليــم واحملافظــات ،أعمالها
في مشروع الفندق داخل مجمع
ملعب كربالء الدولي.
وحتــدث لنا مديــر املديــر العام

طالب جابــر املوســوي ،على أن
املشــروع أكتمل بنســبة ./.٩٥
ونحن حاليا ً بطور تأثيث الفندق
،ليكــون جاهزا ً بصــورة نهائية
ألستقبال الوفود الرياضية التي
تأتي الــى امللعب ،فــي وقت أنه
يقع في جهــة مقابلة للمدخل

ومواجــه متاما ً ملدخــل الالعبني
وكبار الشــخصيات ويتكون من
 3طوابق مــع طابق ارضي يضم
مسبح وجاكوزي وكذالك يحتوي
علــى  70غرفه مــع  3مصاعد
ومطعم وغرف للخدمه ومطابخ
حديثة.

نعمت عباس وصادق جبر يشاركان
بدورة تدريبية في كرواتيا
بغداد ـ الصباح الجديد:
اختتم املدربان العراقيان احملترفان
في تدريب حــراس املرمى في دولة
اإلمارات العربيــة املتحدة ،نعمت
عبــاس الــذي يعمل فــي تدريب
حراس مرمى فرق الفئات العمرية
بنادي الوصل وصــادق جبر مدرب
حــراس مرمى شــباب أهلي دبي،
مشاركتهما في الدورة التدريبية
االوروبية التــي اقيمت مؤخرا ً في
كرواتيا.
والدورة شهدت مشاركة  40مدربا ً
من شــتى دول أوروبــا ،فيما كان

عباس وجبــر الوحيدان من العرب
بينهم ،وحاضر فيها  8محاضرين
مــن ذوي االختصــاص مــن دول
إسبانيا وإجنلترا وكرواتيا ،استمرت
 3ايــام وشــملت محاضــرات
نظرية وعمليــة وتفصيالت فنية
وتكتيكيــة وبدنيــة ونفســية،
اســتخدمت فيها وسائل تقنية
حديثــة مــن كاميــرات وأجهزة
متطورة.
من جانبه ،اوضــح املدرب نعمت
عباس ان ترشــيحه وزميله صادق
جبر ،جاء بفضــل الثقة الكبيرة

خلبير نادي برشــلونة وبتشــجيع
من عميد مدربي حراس املرمى في
اإلمارات ،الكابنت اجلزائري ياســن
بن طلعت.
واوضح انهما قام في نهاية الدورة
التدريبيــة بتقــدمي تكرميا الحد
حراس املرمى مــن البلد املضيف
كرواتيا تثمينا جلهــوده وما بذله
مــن حــرص كبيــر فــي تطبيق
مفردات املنهاج بالدورة حيث كان
عينة البحــث ومت تطبيق منهاج
املدربني عليه لكونه ميلك مؤهالت
فنية عالية.

تقرير

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلــن رئيس احتــاد بغــداد للقوة
البدنية ،ربيع محمد علي :ان احتاده
سينظم في الساعة  10من مساء
يوم  5من شــهر حزيران املقبل في
قاعة البطــل علــي محمود في
مدينة احلريــة األولــى ،اختبارات
إلنتقاء الالعبني الذين ســيمثلون
منتخبات بغداد لفئات الناشــئني
والشــباب واملتقدمني في بطولة
منتخبات احملافظات التي تضيفها
بابل يوم  20من الشهر نفسه.
واوضح :ان املدرب حسني املرسومي،
ومســاعده محمــد عبــد اجمليد،
ســيعمالن على انتقــاء االفضل
بحســب الكفاءة واملقدرة الفنية

لتشكيل املنتخبات الثالثة .مبينا:
ان احتاده يســعى إلى املشــاركة
النوعية فــي بطولــة منتخبات
احملافظــات ،حيث ســيتألف وفد
بغداد من  12العبا ً للفئات الثالث.
وقــال :ان احتاده ســينظم بطولة
اندية النســاء للبنج بريس اواخر
شــهر آب او مطلع شــهر أيلول
املقبلني ،فيما يتطلع بثقة لتنظيم
بطولة اقوى رجل في بغداد شــهر
تشــرين األول املقبل بدعم ورعاية
احدى الشــركات ،وستكون اقامة
البطولة في حدائــق متنزه الزوراء
بالتنســيق مع اجلهات الســاندة.
واشــار إلى :ان احتاده فــاحت العديد
مــن الشــركات من اجــل ضمان

الدعم والرعاية لتسهم في اجناح
البطولة .مؤكــداً :ان احتاده ال ميانع
لو اطلق على البطولة لقب بطولة
اقوى رجل في العراق شريطة وجود
دعــم من االحتــاد املركــزي للقوة
البدنية.
وبي :ان احتــاد بغداد يدرس تنظيم
ّ
بطولة القاعات االهلية في بغداد
اســوة بالبطوالت التــي ينظمها
االحتــاد املركــزي لبناء االجســام.
مشــيرا إلى :ان القاعــات االهلية
تضم العديد من الالعبني املتميزين،
وبالتالي فإن اقامة بطوالت رسمية
بإشراف احتاد بغداد ستفرز الوجوه
التي متلك املؤهالت لتمثيل األندية
واملنتخبات الوطنية.

تعادل إيجابي للنجف والحدود
بغداد ـ الصباح الجديد:
تقاســم فريقا النجــف ،واحلدود،
نتيجــة مبــاراة أول أمــس التي
أقيمــت علــى ملعــب النجف،
ضمن منافســات اجلولة الثامنة
والعشرين من الدوري املمتاز.
وفاجأ الضيوف ،أهل الدار ،بهدف

عن طريق منتظر عبد السادة ،في
الدقيقة  40من املبــاراة ،لينتهي
الشوط األول بتقدم احلدود.
وفي الشــوط الثاني ،عاد النجف
ســريعا ،وبعد مرور  5دقائق على
الشوط الثاني ،عن طريق الالعب
فرحان شــكور ،ليعــدل الكفة.

وبرغم محاولة الفريقني ،تسجيل
الهــدف الثاني وكســب النقاط
الثالث ،إال أن التعادل حسم املباراة.
ورفع النجف ،رصيده إلى النقطة
 46في املركز اخلامــس ،فيما رفع
احلدود رصيده إلى النقطة  ،33في
املركز الثاني عشر.

«األثقال» يعسكر
في أذربيجان

بغداد ـ الصباح الجديد:
يغادرنا اليوم الى اذربيجان وفــد منتخبنا الوطني
برفع االثقال لدخول معســكر تدريبي اســتعدادا ً
للمشــاركة في الدورة االســيوية التــي تقام في
اندونيسيا في اب املقبل.
صرح بذلك رئيس االحتاد محمد كاظم مزعل وقال
ان وفد املنتخب للمعسكر سيتألف من نائب رئيس
ً
رئيســا للوفد ومحمد
االحتاد صالح محمد كاظم
جــواد ومحمد كاظم وعبدالكــرمي كاظم وعباس
احمد مدربني وثمانية رباعني هم ســلوان جاســم
وصفاء راشد واحمد فاروق ومحمد رضا ومصطفى
انور وسجاد عباس وحيدر علي وعبداحلسني محمد
ورباعة واحدة هي هدى سالم.
واضاف مزعل ان املعســكر يســتمر ملدة شهرين
ابتدا ًء من الثالثني من الشهر اجلاري ولغاية الثالثني
مــن متوز املقبل على امل ان يســهم في رفع درجة
اســتعداد رباعينــا وميكنهم من حتقيــق النتائج
املتميزة في االستحقاق االسيوي.

«السلة» يخسر مبارياته

الثالث في رمضانية البحرين
بغداد ـ الصباح الجديد:
خسر منتخبنا الوطني مباراته االخيرة في بطولة
البحرين الدولية بكرة السلة امام املنتخب املصري
بنتيجة ( )56-49نقطة.
وبرغــم ان منتخبنا الوطني فاجأ املنتخب املصري
الذي تــوج بلقب البطولة بتفوقــه عليه بانتهاء
الربع االول ( )4-15اال ان احلال تغير في الربع الثاني
الذي لم يحصل فيه منتخبنا سوى على نقطتني
مقابــل  18نقطة للمصريني الذين ســجلوا في
الربــع الثالث  17نقطة مقابل  12نقطة ملنتخبنا
قبل ان يحسموا املباراة ملصلحتهم بفارق  7نقاط.
وجمع املنتخب املصري املتوج ست نقاط من ثالثة
انتصارات متتاليــة تاله املنتخــب اللبناني الذي
جمع  5نقاط من انتصارين وخسارة وحل املنتخب
البحريني ثالثا ً باربع نقاط من انتصار وخســارتني
بينما احتل منتخبنــا الوطني املركز االخير بثالث
نقاط من ثالث هزائم ..اذ ســبق له ان خســر امام
البحريــن ( )71-65نقطــة وامام لبنــان ()80-75
نقطة.

ختام ناجح لبطولة واسط
الرمضانية للبليارد

بغداد ـ محمد حمدي*
باشــراف وتنظيــم االحتــاد الفرعــي للبليارد
والســنوكر في محافظة واسط  ،اختتمت يوم
امــس على صالــة املركز التدريبــي في الكوت
البطولــة الرمضانيــة بلعبة الكرة التاســعة
مبشــاركة واســعة الثنني وثالثني العبــا مثلوا
ابطال احملافظــة ومنهم العبي املنتخب الوطني
باالضافة الى العبني من محافظة ذي قار وقضاء
الصويرة .
وبني رئيس االحتــاد الفرعي في واســط محمد
كيفان ان البطولة التي شهدت اجواء تنافسية
مثيــرة ومتابعة جماهيرية حققــت الغاية من
اقامتها بنجــاح مطلق في التنظيــم وتهيئة
جميع اسباب النجاح واالمكانات الساندة التي
تضاف لسجل االحتاد املركزي للبليارد والسنوكر
وســعيه في تطوير اللعبة وتوســيع قاعدتها ،
مضيفا ان االحتاد الفرعي في واسط جنح باقامة
العديد من البطوالت احمللية فضال عن املشاركة
في جميع البطوالت املركزية على مستوى العراق
وحتقيق نتائج باهرة .
واســفرت نتائج البطولة عن فوز العب املنتخب
الوطني حســن هويدي باملركــز االول ونال مركز
الوصيف الالعب الشاب الواعد مصطفى صباح.
* املنسق اإلعالمي الحتاد البليارد

أضواء على منتخبات المونديال

كتيبة السامبا تطمح للرقص على أنغام كأس العالم ..وكوستاريكا تأمل تكرار اإلنجاز
العواصم ـ وكاالت:
بفضل كتيبــة النجوم التــي ميلكها
املنتخب البرازيلي قبيل خوض نهائيات
كأس العالم في روسيا منتصف حزيران
املقبل ،أصبح أحد املرشــحني البارزين
حلصد لقب املونديال.
منتخب النجوم الذي يضم كوكبة من
األســماء في كل مركز وعلى رأســهم
أغلى العب في التاريخ ،نيمار دا ســيلفا
وروبرتــو فيرمينــو وويليان ومارســيلو
وكاســيميرو وغيرهم ،يخطط إلشعال
روســيا «الباردة» هذا الصيف حتت لواء
اجلنرال تيتي.
يحتــل املنتخــب البرازيلــي وصافــة
التصنيــف العاملي الذي صــدر مؤخرا
من االحتاد الدولي لكــرة القدم «فيفا».
وتقدر القيمة التســويقية للمنتخب
البرازيلــي  905ماليني يورو ومتوســط
أعمار الالعبني  28.6ســنة.أبرز إجنازات
البرازيل ،هي الفوز بلقب كأس العالم 5
مرات كان آخرها فــي  2002ولقب كوبا
أمريــكا  7مرات وآخر لقــب كان 2007
ولقب كأس القارات  4مرات وكان آخرها
.2013ســتواجه البرازيــل فــي افتتاح
مباريات اجملموعة اخلامســة سويســرا
يوم  17حزيران ثم كوســتاريكا  22منه

وأخيرا صربيا  27الشهر ذاته.
كان اختيار موفق من االحتــاد البرازيلي
لكرة القدم ،في  16حزيران  ،2016عندما
تولى تيتــي زمام األمور في الســامبا.
وأعــاد تيتي الكرة اجلميلــة للمنتخب
بفضل هدوئه واملرونة التكتيكية التي
ميلكها ،كما جعل البرازيل قوية دفاع ًيا،
وهي إحدى نقاط ضعف السليساو في
السنوات املاضية.خالل  19مباراة لتيتي
مع البرازيل ،تعــرض لهزمية واحدة وفاز
في  15مباراة وتعــادل في  3ما يعكس
التأثير الكبير له على كتيبة السامبا.
من دون أدنى شــك يعتبــر جوهرة نادي
باريس ســان جيرمان نيمار دا ســيلفا،
هو الرجــل األول في صفــوف املنتخب
البرازيلي.صاحب الرقــم « »10يزيد من
متعة لعــب املنتخب البرازيلــي ،نظرًا
لقدرتــه على بناء الهجمــات ،كما أنه
يحمل آمال السامبا على كتفيه.
بخــاف نيمار ،هناك كل من أليســون
بيكير ومارســيلو وجواو ميراندا وتياجو
سيلفا وكاسيميرو وكوتينيو وباولينيو،
هم باقــي العناصــر األساســية في
املنتخب البرازيلي
واحد مــن أفضل األظهرة فــي العالم
خالل العقد األخير ،دانــي ألفيس ،جنم
باريس سان جيرمان الفرنسي لن يكون

العبو البرازيل
متواج ًدا مع الســامبا في روســيا بعد
اإلصابــة التــي تعرض لها مــع فريقه
الباريسي في األمتار األخيرة من املوسم.
وعوض تيتي ،غياب داني ألفيس بدانيلو،
ظهير أمين مانشســتر ســيتي الذي ال

يقارن مســتواه مبســتوى العب باريس
سان جيرمان لكن مدرب البرازيل يرى أنه
اخليار األفضل حال ًيا.
وبسرعة البرق سارت األمور بشكل رائع
مع صاحب الـ 21عامــا ،داخل املنتخب

البرازيلــي ،كما أنه قدم موســما رائعا
مع مانشســتر سيتي ..وأصبح صاحب
الرقم  9هو املهاجم الصريح للمنتخب
البرازيلي لثقة تيتي به بالرغم من التألق
الكبير لروبرتو فيرمينو معه ليعتبر هو

الوجه الساطع داخل تشكيلة السامبا
صاحبة اخلبرات الكبيرة.
من جانبه ،ميلك املنتخب الكوستاريكي
جيال ذهبيــا أبهر اجلميع فــي مونديال
البرازيــل بتقدمي مباريــات رائعة ،ويريد
تكرار األمــر في كأس العالم بروســيا
املقرر انطالقــه في منتصــف حزيران
املقبل ،برغم صعوبــة مجموعته التي
يتواجد بها البرازيل وسويسرا وصربيا.
ويعتمد املنتخب الكوســتاريكي على
خبرات بعض العبيه مثل كيلور نافاس
وجويــل كامبــل وبراين رويــز من أجل
املنافســة علــى البطاقــة الثانية مع
صربيا وسويســرا نظــرًا لقوة املنتخب
البرازيلي املرشح حلصد الصدارة.
ويســلط التقرير التالــي االضواء على
منتخبات املونديال ليصل إلى املنتخب
الكوستاريكي.
تقــدر القيمة التســويقية للمنتخب
الكوســتاريكي بـــ 40مليــون جنيه
إســترليني مبتوســط أعمــار لنجوم
املنتخب بـ 29ســنة.وحتتل كوستاريكا
املرتبة الـ 26عامليا في آخر تصنيف صدر
من االحتاد الدولي لكــرة القدم «فيفا»
وميلك  63%من قوامه كمحترفني خارج
كوستاريكا.
وتعتبــر أبــرز إجنــازات املنتخــب
الكوستاريكي من حيث األلقاب حتقيق

لقب الكأس الذهبية  3مرات كان آخرها
 1989و 7مرات بطل ألمريكا الوســطى
كأن آخرها 2013
ســيواجه املنتخب الكوستاريكي في
افتتاح اجملموعة اخلامسة نظيره الصربي
 17حزيران ثم البرازيلي  22حزيران وأخيرا
السويسري  27حزيران.
تولى تدريب املنتخب الكوستاريكي في
آب  2015بعقد حتى آب  2018واستطاع
قيادة املنتخــب إلى مونديال روســيا..
خــاض راميريز  40مباراة مــع املنتخب
الكوستاريكي حقق الفوز في  19مباراة
و 10تعادالت و 11هزمية ويفضل طريقة
لعب .1-4-5
حارس مرمى ريــال مدريد ،كيلور نافاس
املتوج بلقب دوري أبطال أوروبا هو الرجل
األول في صفوف املنتخب الكوستاريكي
الــذي تألق فــي مونديــال  2014وقدم
مســتويات رائعة كانت وراء ضم النادي
امللكي له من ليفانتي.
واستعاد نافاس مستواه الرائع مع ريال
مدريد في الفترة املاضية ما سيكون في
مصلحة كوســتاريكا من أجل املضي
قدما في بطولة روســيا.بخالف نافاس،
يبــرز كل من براين رويز ،جنم ســبورتنج
لشبونة الذي تألق في مونديال البرازيل
 2014ويعتبر من األسلحة الرئيسية في
كوستاريكا

فريال حسين

صحيفة يومية سياسية مستقلة
رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED
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وصفة للنجاح

إسهام منها في الحفاظ على التراث العراقي

ثمة قانون طبيعي يدعــى (اجلهود املهدورة)
وهو القانــون الذي تعمل به احليوانات كلها،
فاألسد ،مثالً ،ال ينجح في الصيد إال في ربع
محاوالته ،أي أنه يفشــل فــي  75في املئة،
وينجح في  25فــي املئة منها فقط ،وبرغم
هذه النســبة الضئيلة التي تشاركه فيها
معظم الضواري إال أنه يستحيل على األسد
أن ييــأس من محــاوالت املطــاردة والصيد،
والســبب الرئيسي في ذلك ليس اجلوع كما
قد يظــن البعض ،إمنا اســتيعاب احليوانات
لهذا القانون.
وهكذا يتم التهام نصف بيوض األســماك،
ونصــف مواليــد الدببة حيث متــوت قبل
البلوغ ،كما أن معظم أمطار العالم تهطل
في احمليطات ،ومعظم بذور األشجار تأكلها
العصافير.
وحده اإلنسان من يرفض هذا القانون ،ويعد
أن عدم جناحه في بضع محاوالت يجعل منه
إنســانا ً فاشالً ،لكن احلقيقة هي أن الفشل
الوحيد هــو التوقف عن احملاولــة ،فالنجاح
ليس أن يكون لديك ســيرة حياة خالية من
العثرات والسقطات ،بل النجاح هو أن متشي
فوق أخطائك ،وتتخطــى كل مرحلة ذهبت
جهودك فيها هــدراً ،وتتطلع الــى املرحلة
املقبلة.
الفشــل حقيقة قاســية ليــس مبقدور أي
شخص حتمل آالمها ،لكن ملاذا ال نبحث عن
األســباب؟ ملاذا ال نواجه أنفسنا حني نفشل
قبل أن نلوم حظنا كما لو أن النجاح مسألة
حظ ال أكثر ،رغم أن دروس احلياة تؤكد أن آالف
األشــخاص الناجحني ذاقــوا طعم الهزمية
واخليبة واالحبــاط ،ومروا بتجارب مجهضة،
لكنهم لــم يتوقفوا أمام عثــرات الطريق،
وواصلوا التحدي إلى آخر الشوط .وميكن لنا،
أيضاً ،أن نكون بطوليني مثلهم متاماً.
الفشل ال يكون دائما ً نتيجة ظروف خارجية،
وليس مــن الصواب القاء املســؤولية على
اآلخرين عند عــدم النجاح ،فالفشــل في
النهاية هو نتاج كلــي لقراراتنا اخلاصة غير
املنضبطــة واألنانية في كثيــر من األحيان،
وهو محصلة األوضاع التــي تالعبنا بها بال
مباالة ،كما أنه ثمرة األشــياء التي خاطرنا
بها عن طواعية ظنا ً منا أنها ســتقودنا إلى
ما هو أفضل.
إذا أردنــا أن ننجح علينا أن نؤمن بأنفســنا
فــي أعقاب أي خطأ نرتكبــه ،وبدل أن نلجأ
إلى خداع الــذات باألوهام واختالق التبريرات،
علينا االعتراف بأخطائنا التي ميكن جتنبها،
وأن نحــاول جتاوزها ،ونســتمر فــي احملاولة
مرة أخرى ،وأن نحفــز خيالنا من أجل أفكار
جديدة ،وخطط جديدة تساعدنا في الوصول
إلى الهدف.
لو كانت هنالك من وصفة ســحرية تلخص
فكــرة النجاح ،فســتكون بكل بســاطة:
استمر ،وال تنظر إلى الوراء.

النفط تتبنى مشروع مبنى المتصرفية
التراثي في القشلة

بغداد  -الصباح الجديد:
اكــدت وزارة النفــط حرصها على
املشــاركة مع اجلهــات املعني ًة في
احلفاظ على التــراث العراقي النها
من مسؤولية اجلميع ،وذلك من خالل
مشاريع التاهيل والصيانة والتطوير
للمواقع واألبنيــة التراثية في بغداد
واحملافظات.
وقال املتحدث بإســم الوزارة عاصم
جهاد بإن الوزيــر جبار علي اللعيبي
سيضع اليوم االربعاء حجر االساس
ملبنى املتصرفية التراثي في القشلة
بشــارع املتنبي ضمن مشروع "الق
بغداد".
واضــاف جهــاد ان وزارة النفــط
وبالتنسيق مع االمانة العامة جمللس
الوزراء و امانة بغداد والسياحة واالثار
ومحافظة بغداد ،ســتقوم بتغطية
تكاليــف تنفيــذ مشــروع تاهيل
وتطوير املوقع الذي تعرض الى الدمار
واحلرق.
ويتضمن مشــروع عمليات التأهيل
والصيانة ،الــذي وضعت التصاميم
اخلاصة به شركة املشاريع النفطية
وينفذ على مساحة  3000متر مربع،
انشــاء عدد من األبنية واملسقفات
لهذا املوقع وفق رؤيــة وطابع تراثي
عصري يهدف الــى توظيفه إلقامة
واســتضافة الفعاليــات واملعارض
الثقافيــة والفنيــة واملعروضــات
واالســواق التراثية والسياحية ،من

ساحة القشلة

اجل تعزيز توافد اجلمهور والسائحني
ألهمية املوقــع تاريخيا وســياحيا
وترفيهيا.
وتابع جهاد ان وزارة النفط ســتقوم
ايضا بتغطية تكاليف مشروع تأهيل

وتطوير موقع "الباب الوســطاني"
فــي بغداد بهدف حتويلــه الى موقع
ســياحي وترفيهي عصري وهو احد
املواقع التاريخية املهمة في بغداد.
ويذكر ان وزارة النفط تقوم بتغطية

تكاليف عدد من املشــاريع اخلدمية
والصحيــة والتعليمية في عدد من
احملافظــات ،من اجل املســاهمة في
االرتقاء مبســتوى اخلدمــات املقدمة
للمواطنني.

وعلــق املليارديــر البريطاني أيضا
على الســباق املوجود في سياحة
الفضاء ،بأنه يعد مؤســس شركة

بالشبكة بنحو كامل.
وبحســب صحيفــة
"إندبدنت" البريطانية،
فــإن إيقــاف األجهزة
وتشــغيلها مجددا ،ال
يضمن حل اخللل فقط،
وإمنا يتيح للسلطات أن
تتعقب أماكن انتشــار
البرمجيات اخلبيثة.
وجاء التنبيه األخير ،بعدما
ســمحت محكمة أميركية

"أمازون" جيــف بيزوس من أبرز
منافسيه في هذا اجملال ،لكنه
ذكر في الوقت نفسه أن أمن
الركاب في املركبة الفضائية
مــا يــزال هدفا رئيســا في
السباق املذكور.
ويستثمر ريتشارد برانسون
الــذي يناهــز عمــره 67
عاما ،أمواال في الســياحة
الفضائيــة منــذ تأســيس
شركته "فيرجني غاالكتيك"
عــام  .2004وكانت شــركة
برانســون قد أجــرت الرحلة
التجريبية األولــى ملركبتها
 SpaceShipTwoفــي عــام
 .2018يذكر أن سعر الرحلة
الفضائيــة يبلــغ  250ألف
دوالر.

نظام فريد لحماية سائقي
الدراجات من الحوادث
الصباح الجديد  -وكاالت:
كشــفت شــركة ""Bosch
الشــهيرة عــن نظــام جديــد
مخصص حلماية سائقي دراجات
الســباق الناريــة مــن حــوادث
االنزالق على الطرقات الســريعة
واملتعرجة.
وتشــبه منظومة األمان اجلديدة
مبدأ عمل احملــركات النفاثة التي
تعدل مســار املركبات الفضائية،
ّ
اذ تقــوم الشــركة بتركيب عدة
حساســات لقياس مقدار ميالن

الدراجــة علــى املنعطفات ،وفي
حال استشــعار تلك احلساسات
مليالن زائد في املركبة ترسل إشارة
إلى محــركات تقوم بنفث الهواء
املضغوط مــن الفتحات املوجودة
علــى جانبــي الدراجــة لتعديل
ميالنها.
ويشير اخلبراء في " "Boschإلى أن
منظومتهم ما تزال قيد االختبار،
وحتتاج إلى الكثير من التعديالت،
فعلى سبيل املثال ،حتتاج مضخات
الهواء حاليا إلى إعادة ملء الهواء

بعد كل مرة تعمل فيها،
كما أن حسا سا ت
امليالن
يجب

تطو ير ها
لتتفاعل بشكل أكثر دقة
مع املنعطفات.

ألول مرة ..مركز لعالج إدمان البيتكوين
الصباح الجديد-وكاالت:
يعتزم مركز طبي في اســكتلندا
فتــح أبوابه ملعاجلة األشــخاص
الذيــن يعانــون إدمانــا علــى
"بيتكويــن" وعمالت رقمية أخرى
على شبكة االنترنت.
ويقــع املركــز في مستشــفى
كاســتل كريــغ فــي منطقــة
بيبليسشــاير ،ويعالــج حــاالت

اإلدمــان على الكحــول واخملدرات
ويسعى في الوقت احلالي إلى ضم
فئة جديدة.
وال توجد بيانات في الوقت احلالي
عن عدد مدمني العمالت الرقمية،
لكن من يتداولونهــا في العالم
يقــدرون باملاليني ،ولم يســبق أن
جرى التنبيه إلى تداعيات صحية
للنشاط املالي.

فاجأت النجمــة العاملية
كاثرين زيتا جونز متابعيها
عبر حسابها اخلاص على
أحــد مواقــع التواصــل
اإلجتماعي عندما نشرت
صــورة من حفــل تخرج
ابنها "ديالن" من املدرسة.
جنل كاثريــن زيتــا جونز
"ديــان" بدا فــي الصورة
وهو يرتدي بدلة رســمية،
وعلقت جونز على الصورة
بالتالــي" :فخــورك بك
 Dylanواحبك كثيراً".

وانهالت التعليقات على
الصورة مــن قبل متابعي
جونز اذ اثنــوا على جمال
ابنها وبعضهم اشار الى
ان مالمحه قريبة لها.

ملكتب التحقيقات
الفيدرالي مبصادرة
موقــع إلكتروني
استعملـــــــــه
القراصنــة مبنزلة
قاعــدة ملهاجمــة
أجهــزة إيصــال
اإلنترنــت (الراوتر) من
خالله.
ومت اإلبالغ عــن اإلصابة
بالبرمجيــات اخلبيثة في

ويوضــح اخملتــص في
عــاج إدمــان القمار،
كريس بورن ،أن التعامل
بالعمــات الرقمية يوقد
احلماس في نفس املتعامل
ويبعده عــن الواقع ،لكنه
يجعلــه يتأرجــح أيضا بني
الربــح واخلســارة بالنظر إلى
تقلب قيمة العمالت.

شــائعة صادمــة لــكل
عشاق السينما وصناعها،
وذلــك بعــد أن مت نشــر
تقريــر في احدى الصحف
العامليــة ،يزعم أن النجم
جــورج كلوني قرر أن يضع
شــوطه جانبــاً ،ولكــن
موقع "جوســيب كوب"
نفى كل ما تــردد ووصفه
بالشائعات.
بــدأت الشــائعة فــي
اإلنتشار ،بعد وضع صورة
جــورج كلونــي وزوجته
احملامية احلقوقية أمل علم
الدين ،على غالف مجلة "
 " Woman's Weeklyفي
نسختها النيوزيلندية ،مع
عنوان "جورج يكشف ملاذا
اعتزل"  ،وأشار التقرير في

اجمللة أن كلوني ّ
يركز حاليا ً
على دوره األكثــر أهمية
على اإلطالق كأب لتوأمه
مع زوجته أمــل ،بدال ً من
إنشغاله املستمر مبشاريع
هوليوود ،وبحســب اجمللة
فإن سعادة وحتديات األبوة
هي السبب الرئيس الذي
جعله ينســحب مؤخراً،
مــن بطولة مسلســل
"."Catch-22

آفريل الفين

أكثر من خمســن بلدا فــي العالم،
وكانــت أوكرانيــا مــن أول األهداف
للهجوم اإللكتروني الواسع.
وبحســب وزارة العدل األميركية ،فإن
القراصنــة املتورطني فــي الهجوم
يســمون مبجموعــة "سوفاســي"
ويرتبط أفرادها باحلكومة الروســية،
وســبق لهــم أن واجهــوا تهمــا
بالقرصنــة ،أبرزهــا مهاجمة احلزب
الدميقراطي األميركي خالل انتخابات
الرئاسة سنة .2016

ملياردير بريطاني ..سائح في الفضاء
الصباح الجديد  -وكاالت:
قــال امللياردير البريطاني ريتشــارد
برانسون في مقابلة مع راديو "بي بي
سي" إنه سيذهب للفضاء كسائح
في األشهر القليلة املقبلة.
وأكد برانسون أنه في الوقت احلالي
يستعد جسديا للرحلة الفضائية،
وميــارس التماريــن الرياضية ،ومن
بينها لعبة التنس ألربع مرات خالل
اليوم ،إضافة الى قيادة الدراجة .كما
صرح امللياردير بأنه يأخذ دورة تدريب
لرواد الفضــاء خاصة بالتمارين في
جهاز الطرد املركزي.
وشــدد برانســون علــى أن رحلته
ســتتم في غضون األشهر القليلة
املقبلة ،قائال إن هذا ليس مســألة
أعوام ،لكنه لم يحدد موعدا دقيقا
لرحلته.

كاثرين زيتا جونز

جورج كلوني

يجب إغالق "الراوتر" الخاص بك فورًا
الصباح الجديد-وكاالت:
دعــا مكتب التحقيقــات الفيدرالي
األميركي ،مســتخدمي اإلنترنت إلى
إيقاف أجهزة إيصال اإلنترنت "الراوتر"
فورا ،ثم تشغيلها مجددا ،حتى يحدوا
من انتشار برمجيات روسية خبيثة.
وانتقلت عــدوى البرمجيات اخلبيثة
إلى مئــات اآلالف مــن األجهزة ،ويرى
خبــراء أن الهجوم قد يســاعد على
جمع بيانات بشأن أنشطة الناس في
شــبكة االنترنت ،أو تعطيل االتصال

أخبــارهــــــــــم

كشــفت العديــد مــن
الصحــف العامليــة عن
هويــة حبيــب الفنانة
العاملية آفريــل الفني ،اذ
حتدثــت املعلومــات عن
إرتباطها مبلياردير مصري
أميركي ،يدعــى فيليب
صاروفيم ""32عاماً ،وريث
امللياردير فايز صاروفيم.
وأشــارت بعــض املصادر
إلى أن الفني إلتقت للم ّرة
األولــى بصاروفيــم عن
ثم
طريق صديق مشترك ّ
بعد سلسلة لقاءات دخال
في عالقــة حب تعود إلى

نحو ثالثة أشهر.
يشــار إلى أن الفني كانت
متزوجة سابقا ً من مغني
الــروك الكنــدي تشــار
كروغر كمــا كان فيليب
أيضا ً متزوجا ً وقد انفصل
عن زوجته منذ مدة.

جناح باسم أحمد زكي
في مشفى للسرطان
الصباح الجديد  -وكاالت:
كشــفت الفنانة منى زكي
أن فكــرة عمل جناح لعالج
مرضــى الســرطان فــي
مستشــفى ""500500
باسم الفنان الراحل أحمد
زكــي كانت فكــرة عدد
وحتمســت
مــن الفنانني ّ
للفكرة وكذلــك أحمد
حلمي ويسرا.
وقالــت :وجدنــا أن من
واجبنا عمل شيء مهم
لهذا الفنان يســاعده
ويســعده أمــام اهلل
وهو صدقة جارية على

روحه.
وأضافــت منى :أن اإلعــان الذي
صور لهــذا العمل وجــدت فيه
حبــا كبيرا ألحمــد زكي من قبل
كل النجــوم الذيــن عملوا معه،
وبرغم عدم حضــور اجلميع ،لكن
من حضر جعل من اإلعالن قيمة،
ومنهم اإلعالميــة جنوى إبراهيم،
وعبدالعزيز مخيون ،وجميل راتب،
ومحمد جناتي ،وهيثم أحمد زكي،
ويسرا ،ووفاء سالم.
وأوضحت منى زكي أنها لن تنسى
األعمال التــي قدمتها مع الفنان
الراحل الكبيــر أحمد زكي ،وهي
ثالثة أفالم منها "اضحك الصورة

تطلع حلوة" ،و"أيام الســادات"،
و"حليم".
وأوضحت انه :في كل فيلم وفي
كل دور كان يعيــش مــا يقدمه
بشكل كبير ،فعندما كنت ابنته
في "اضحك الصورة تطلع حلوة"
كان يعاملني كابنته متاما ،من دون
أي افتعــال ،وكان يحضر ذلك في
الكواليس ،ثم في "أيام السادات"
كان يعاملنــي كأننــي زوجتــه
بإعطاء األوامر ،وفي "حليم" كان
يعاملنــي بالفعــل كأنه يعطف
علي وكان رحيم بي ،مشــيرة إلى
ّ
أن عبقرية أحمــد زكي باقية في
أعماله وأدواره.

السوشيال ميديا تتداول فيديو
لـ "رقصة الشفاء"
الصباح الجديد  -وكاالت:
تداولت حســابات تويتر
في الســعودية بنحو
واســع مقطع فيديو
صــوره فيمــا يبدو
طبيــب ســعودي
لطفــل يرقــص
فرحا بالشــفاء
بعــد جنــاح

عملية زراعة كلية له.
الفيديــو الــذي بثه احلســاب
الرســمي لــوزارة الصحــة
الســعودية على تويتــر ،ونال
اآلالف مــن عالمــات اإلعجاب
والريتويت ،كان الطفل ســيف
يرقص فيه" ،رقصة الشــيلة"
الشعبية فرحا بشفائه.
وفي التغريدة املرافقة للمقطع،

كتبــت وزارة الصحــة "ببراءة
وسعادة كبيرة ..الطفل سيف
يقول" :انشــر الفيديو يادكتور
فــي كل اجلروبات أبــي اليكات
كثير".
وأضاف احلساب "كلمات قالها
من القلب ..بعــد أن هجر غرف
الغسيل وجنحت عملية "زراعة
كلى" له بفضل اهلل .

وفاة أحد أبطال المسلسل التركي
"قيامة أرطغرل" في حادث سير
تـــو فـــي
املمثل التركي
عــن عمــر 39
عاما ،فــي حادث
ســير بدرجاتــه
النارية أثناء عودته
إلى منزلــه ،بعد
قضــاء ليلة مع

أحد أصدقائه ملشاهدة مباراة نهائي
دوري أبطال أوروبا.
وقــع احلادث في متــام الثالثة فجرا،
وروى صديقــه أنــه طالبــه بعدم
الذهاب فــي وقت متأخــر والبقاء
معه هذه الليلة ،لكنه رفض وأصر
على العودة إلى منزله ،وعمت حالة
من احلزن بني أصدقائه الذين حرصوا

علــى حضور جنازتــه وتوديعه إلى
مثواه األخير.
كان آخــر األعمــال التي شــارك
بهــا املمثــل الراحــل مسلســل
"قيامة أرطغرل" واحد من أشــهر
املسلسالت التركية التاريخية في
الفتــرة األخيرة ،وقدم شــخصية
"غوكتو".

