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الخارجية :إيران قطعت  42نهرًا

أثر الشروع بالعد والفرز اليدوي

ّ
تعد األكبر
شكاوى انتخابات 2018
ومؤشرات أولية بتغيير خارطة النتائج

بغداد  -وعد الشمري:
أكد خبراء ،أمس الثالثاء ،أن نسبة
الشــكاوى في انتخابات عضوية
تعد األكبر
مجلس الن ّواب األخيرة ّ
من نوعهــا على مدى الســنوات
املاضية ،داعــن إلى عدم الضغط
على القضاة املنتدبني للعمل في
مفوضيــة االنتخابــات ،مطالبني
مبنحهم الوقــت الكافــي إلجناز
مهتهم على أمت وجه.
وقال اخلبير في شــؤون االنتخابات
عــادل الالمــي أن "االنتخابــات
االخيرة حصلت فيها أكبر نســبة
شكاوى مقارنة بعمليات االقتراع
التي شــهدها العــراق بعد عام
 2005وجلميع الــدورات االنتخابية
الســابقة وكذلك علــى صعيد
انتخابات اجملالس احمللية".
وتابــع الالمي فــي حديــث إلى
"الصباح اجلديد" ،أن "املؤشــرات
االوليــة تفيد بحصــول نوع من
التغييــر فــي خارطــة النتائــج
النهائية علــى وفق عمليات العد
والفرز اليدوي التي انطلقت امس،
ومن الصعب اعطاء نســبة حول
ذلك التغيير".
ودعــا "الكتل واملراقبني ووســائل
االعالم إلــى االبتعاد عــن اعطاء
معــدالت للتغيير كونه ســوف

يعتمد على اسس غير موضوعية
خشــية مــن التأثير قــرار هيئة
القضاة التي حلت بدال ً عن مجلس
املفوضني".
ونصح الالمي بـ "فسح اجملال امام
القضاة املنتدبني للقيام مبهامهم
على وفق اخلطة املوضوعة لذلك،
واالطــر الزمنيــة احملــددة ،وعدم
التشويش عليهم".
ولفت إلــى أن "الفــرز اليدوي قد
ال يســتغرق وقتا ً طويالً كونه لن
يشمل جميع الصناديق بل فقط
املشــكو منها بوجــود تزوير على
وفق حكم احملكمة االحتادية العليا
وكذلك قــرار الهيئــة القضائية
لالنتخابات فــي محكمة التمييز
االحتادية ،وهي عملية غير معقدة".
وبني اخلبير الالمي أن "الشــكاوى
وعلى حجمها ال تعني أن جمعيها
ذات جــدوى فهناك مــا مت تقدميه
باسانيد ضعيفة ،أو ال يعتمد ادلة
من الواقع".
وأورد ان "مــا يلفــت االنتبــاه هو
التحســن االمني يــوم االقتراع،
في وقت كنا نشــهد اســتهدافا ً
ارهابيا ً ملراكــز انتخابية بالتزامن
مع فتحهــا امام النــاس لغرض
التصويت".
تتمة ص3

تصب في العراق من دون سابق إنذار
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف املتحدث الرســمي باسم
وزارة اخلارجية احمد محجوب ،أمس
الثالثاء ،عن قيام السلطات اإليرانية
بقطع  42نهرا ً تغذي العراق باملياه.
وقال محجــوب في نــدوة عقدها
مببنى الــوزارة وتابعتهــا "الصباح
اجلديد" ،إن "ايــران قطعت  42نهرا ً
تغــذي العــراق باملياه ،دون ســابق
انذار".
واكــد "نحن نواجــه ضــررا ً مائيا ً
بســبب ســلوكيات التفاوض مع
الــدول املتشــاطئة مــع العراق،
وجنوب البالد يواجه مرحلة عصيبة

الـ"اتفاق بين البيشمركة

والتحالف الدولي" لحماية

كركوك مزعوم وال صحة له

مؤمتر املفوضية العالن نتائج انتخابات " 2018ارشيف"

االتحادية :النظر بطلبات المصادقة على االنتخابات غير ممكن قبل ورود النتائج النهائية
بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــدت احملكمة االحتاديــة العليا،
أمس الثالثاء ،عدم إمكانية النظر
في الطلبــات املتعلقة باملصادقة
أو عــدم املصادقــة علــى نتائج
انتخابات عضوية مجلس النواب

قبــل ورود النتائــج النهائية من
مفوضية االنتخابات.
وقال املتحدث باسم احملكمة إياس
الساموك في بيان تلقت "الصباح
اجلديد" نســخة منه ،إن "احملكمة
االحتادية العليا عقدت جلســتها

برئاســة القاضي مدحت احملمود
وحضور القضــاة األعضاء كافة،
ونظرت طلبا ً بعدم املصادقة على
نتائــج أحد املرشــحني بحجة أن
قرار الهيئة الوطنية للمســاءلة
والعدالة الذي صدر لصاحله فاقد

حوادث المرور في اإلقليم تتسبب
بمصرع  10آالف شخص خالل 15عام ًا
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ملقوماتــه الرئيســة واجلوهريــة
باألخــص في مــا يتعلــق بعدم
اكتمال نصاب الهيئة".
وأضــاف الســاموك ،أن "احملكمة
االحتاديــة العليا قــررت رد الطلب
كونــه ســابق ألوانــه ،ذلــك أن

غرامات مالية كبيرة على المفرطين باستعمال الكهرباء
بغداد -الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة الكهربــاء أمس
الثالثــاء ،فرضهــا عقوبــات
مالية تبلغ مليــون دينار ،فضال
عــن قطــع التيــار الكهربائي
عن أصحــاب احملــال التجارية
واملعارض واملطاعــم والفنادق
الذين يستعملون اإلنارة صباحا ً
ويفرطون باستعمالهما ليالً.
ووجه وزيــر الكهرباء قاســم
محمــد الفهــداوي بحســب
بيــان تلقت "الصبــاح اجلديد"
نســخة منه بـ “ضرورة احلد من
االســراف باســتهالك الطاقة
aتقريـر

وكاالت ـ الصباح الجديد:
أعلــن مكتــب التحقيقــات
الفدرالــي األميركــي (اف بي آي)
اعتقال شخص قريب من تنظيم
القاعدة ،يشتبه بأنه كان يخطط
لتنفيــذ اعتــداء اليــوم االربعاء
خالل االحتفــاالت بالعيد الوطني
االميركــي في كليفالنــد بوالية
أوهايو.
وقــال مكتــب "اف بــي آي" إن
االميركي دمييتريوس ناتانيال بيتس
( 48عاما) ابلغ عنصرا متخفيا من
الشرطة ،انه يريد قتل عسكريني
وعائالتهم بواسطة آلية مفخخة
في كليفالند االربعــاء في الرابع
من متوز/يوليو ،خالل قيام املســيرة
التقليديــة احتفاال بهــذا اليوم
الوطني.
واوضح املصدر نفسه ان املشتبه
به ،الذي يعرف ايضا باســم عبد

مالية ال تقل عــن مليون دينار،
وستنفذ قطع التيار الكهربائي،
وال يجري إعادته اال بعد ان يقدم
الشخص املعني تعهدا ً خطيا ً
بازالة االنــارة الزائدة ،فضال عن
عدم اإلفراط باستهالك الطاقة
الكهربائية”.
وتؤكــد الــوزارة ،ان الدعــم
احلكومــي ألجــور اســتهالك
الطاقــة الكهربائيــة الــذي
يصل الــى ( ،)٪٩٤يجــب ان ال
يستغل بشكل سلبي من قبل
املفرطني ،كونه يســند الفئات
من ذوي الدخل احملدود.

احملكمة االحتادية العليا ال ميكنها
البت مبثل هــذه الطلبات اال بعد
ورود النتائــج النهائية النتخابات
مجلــس النواب ،وحيــث أنها لم
ترد من املفوضية العليا املستقلة
لالنتخابات حتــى االن ،لذا تقرر رد

الطلب".
وكانت احملكمة االحتادية العليا قد
ردت في وقت ســابق دعوى بطلب
إلزامها بعدم املصادقة على نتائج
االنتخابات البرملانية «بحجة وجود
خروق» رافقت العملية االنتخابية.

المعلومات االستخبارية من األهالي
تقض مضاجع بقايا دواعش نينوى

تقرير

الكهربائيــة ،ومحاســبة من
يفرط باســتهالكها ،اســتنادا ً
للضوابط القانونية املنصوص
عليها فــي تعليمــات إيصال
التيار الكهربائي رقم ( )٢١لعام
 ،١٩٩٩خاصــة من يســتخدم
االنارة في ساعات النهار ويفرط
في استخدامها ليالً”.
وأضاف البيان أن “الوزارة شكلت
فرقا جوالة باشــرت عملها في
العاصمــة بغــداد واحملافظات
ســتراقب اجملمعــات التجارية
واملعارض واملطاعــم والفنادق”،
وشــدد علــى “فــرض غرامات

كما اعلنت الــوزارة في بيانها
اســتنفار جميع منتســبيها
ملواجهة ارتفــاع درجات احلرارة
في العــراق والعمل على تأمني
الطاقة للمواطنني.
واوضــح البيــان انــه “لغرض
مواجهــة العــوارض الفنية
الناجتــة عــن ارتفــاع درجات
احلــرارة فوق معدالتهــا ،وجه
وزير الكهرباء املهندس محمد
الفهــداوي ،بــدوام جميــع
منتســبي الــوزارة فــي ايام
العطل الرسمية .
تفصيالت ص7
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الشرطة الفدرالية األميركية
دعم منظمــة ارهابية التي تصل
عقوبتها في حــال ادانته بها الى

السجن عشرين عاما.
وقال املســؤول فــي "اف بي اي"

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفت قيادة العمليات املشــتركة،
األنباء التي حتدثت عن وجود اتفاق
بني قوات البيشمركة والتحالف
الدولــي ملراجعة خطــط حماية
كركوك واملناطق املتنازع عليها.
وذكر بيــان صادر عن مركز اإلعالم
األمني تلقت "الصبــاح اجلديد"
نســخة منه أمس الثالثــاء أن"
الوضــع األمنــي فــي محافظة
كركوك واملناطــق املتنازع عليها
هــي ضمــن مســؤولية القوات
االحتاديــة العراقيــة وان القوات

األمنية تفرض سيطرتها التامة
على تلك املناطق وال دخل لقوات
التحالف بهذا الشأن".
وأضــاف البيــان ان "القــوات
األمنية وضعت خططا محكمة
ومتكاملة لضبــط األمن وتعزيز
االســتقرار في كركــوك وغيرها
من احملافظات العراقية ،وان هناك
جهودا استخباراتية كبيرة تبذلها
األجهــزة األمنيــة للقضاء على
اخلاليا االرهابية النائمة والعناصر
اإلجرامية".
تتمة ص3

وزير النفط يوعز بتشكيل
هيئة نفط صالح الدين

بغداد ـ الصباح الجديد:
أوعز وزير النفط جبار علي حسني
اللعيبي الى اجلهــات املعنية في
الوزارة و ِفي شــركة نفط الشمال
باســتحداث هيئة نفــط صالح
الدين ،فيما أكد حرص الوزارة على
اإلسراع في تأهيل مصفى الصمود
"بيجي ســابقا" ليشــكل رافدا
مهما وداعما لقطاع التصفية.
وقــال املتحدث باســم الــوزارة
عاصم جهاد ان استحداث الهيئة
يأتي ضمن اهتمامــات الوزارة في
تطوير احلقول واملنشآت النفطية

مبحافظة صالح الدين ،والتي تعد
من احملافظات الواعدة في قطاعات
االســتخراج والتصفية ملا متتلكه
من حقول ومنشآت نفطية مهمة
وان الوزارة وضعــت خطط إلعادة
إعمارهــا وتأهيلها وزيــادة االنتاج
منها
وكان وزير النفط اللعيبي ،أعطى
التوجيهــات لشــركة مصافــي
الشمال باملباشرة في تأهيل وحدة
صــاح الدين  1/بطاقــة  70الف
برميل/يوم.
تتمة ص3

ّ
الحكومة والقطاع الخاص يبحثان
التحديات الجمركية ومقترحات معالجتها

بغداد ـ الصباح الجديد:
ناقشــت احلكومة االحتادية ،أمس
الثالثاء ،أبــرز التحديات اجلمركية
التــي تواجــه حركــة التجــارة
وشــركات القطاع اخلاص ،بهدف
وضع احللول املناســبة لها وتوفير
بيئة عمــل صاحلة ترتقي بالعمل
اجلمركي الى املستويات العاملية.
وذكر بيان صادر عن األمانة العامة
جمللس الــوزراء ،تلقــت "الصباح
اجلديد" نســخة منه أن ذلك جاء
خالل النــدوة التــي اقيمت بدار
الضيافة ببغداد برئاســة االمني
العام جمللس الوزراء مهدي العالق

وحضــور وزير النقل ومستشــار
رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية
كاظــم احلســني والقيــادات
العســكرية واملدنيــة املعنيــة
مبلف اجلمارك ،ولضمان ســامة
االجــراءات اجلمركيــة وتأمــن
انســيابية دخول املواد املستوردة
الى البالد.
وحسب البيان جرى خالل االجتماع
" بحــث امكانيــة توحيد اجلهود
لتصحيــح املســارات املتعلقة
بعمليــات االســتيراد املتمثلــة
بـ (شــهادات املنشــأ واالستيراد
وغيرهــا) وامكانيــة تبســيط

املكلف بامللف ،ستيف انطوني في
مؤمتر صحافي ،ان دمييتريوس بيتس
"كان ينوي قتل جنود وعائالتهم".
وبيتــس مــن مواليــد الواليــات
املتحــدة ،صاحب ســوابق حكم
عليــه مرارا بالســجن بعد ادانته
بالســرقة وبارتكاب اعمال عنف
زوجية.
وراقبتــه "اف بي اي" منذ اشــهر
عدة بعد ان نشــر على شــبكات
التواصل االجتماعي رسائل داعمة
لتنظيــم القاعدة ،كمــا عبر عن
رغبته باللجوء الى العنف املسلح.
واضاف انطوني "ان رســائله على
فيس بوك كانت فعــا مقلقة"،
اذ كان يدعو املسلمني الى التدرب
على الســاح وعلى اســتخدام
املتفجرات.
وعلــى غــرار الكثيــر مــن املدن
االميركيــة كان مــن املتوقــع ان

اجراءاتها مبا يخدم اقتصاد البالد".
وأكــد العالق وفــق البيان ،حرص
احلكومــة علــى تعزيــز التعاون
والشــراكة مع القطــاع اخلاص
ملا له من دور مهم ،ومســاعدته
في تنفيذ مشــاريع اســتثمارية
وخدميــة تســهم فــي حتقيق
التنميــة االقتصاديــة لنهضة
البــاد ،داعيا الــى تضافر اجلهود
ملواجهة االشاعات املغرضة التي
تفتعلها بعض اجلهات خللق ازمات
تثير قلق املواطنني بشــأن األمور
التي لها مســاس مباشر بحياته
اليومية.

وتابــع البيان أن "النــدوة أظهرت
جملة مــن املالحظــات رافقتها
مقترحــات ملعاجلــة املشــاكل
اجلمركية ابرزها (اجازات االستيراد
وشهادات املنشأ وتوحيد التعرفة
اجلمركيــة فــي املنافــذ كافــة
والقضــاء علــى حــاالت االبتزاز
التــي ترافق عمليــات التخليص
اجلمركي).
واختتمت النــدوة اعمالها برفع
املقترحــات والتوصيــات التي مت
تداولها بني اجلانبــن ومراجعتها
من قبل اجلهــات اخملتصة لغرض
عرضها على مجلس الوزراء.

مجلس الوزراء يراجع آليات االمتحانات الوزارية

الشرطة الفدرالية األميركية تحبط
مخططا إرهابيًا يستهدف العيد الوطني

الرحمــن رفيق ،اعتقل وســجن
االحد املاضي ،ووجهت اليه تهمة

جراء قطع املياه من ايران".
ويواجه العراق أزمــة مياه خطيرة
اراض شاســعة
أدت الــى خــروج ٍ
عن اخلطــط الزراعيــة ،فضال عن
انخفــاض حاد في منســوب مياه
نهري دجلة والفرات ،الى جانب متدد
اللسان امللحي في شط العرب.
يذكر ان وزارة املــوارد املائية اكدت،
يوم أمس االول االثنــن ،أن ملوحة
شــط العــرب وصلت لـ”نســب
عاليــة الميكــن معها” اســتمرار
االســتخدامات املعتادة للمياه في
محافظة البصرة.
تتمة ص3

معايير مهنية جديدة في
اختيار القيادات التربوية

حتتفل مدينــة كليفالنــد بعيد
االســتقالل في ذكرى اعالن وثيقة
االستقالل في الرابع من متوز/يوليو
 1776عبر مسيرة يتخللها عرض
لاللعاب النارية.
وعلق وزيــر العدل االميركي جيف
سيشــنز في بيان علــى احلادثة
بالقــول "ان االرهابيــن يرفضون
املثل التي اقيمت على اساســها
هذه االمة ،وهي املثل التي نحتفل
بها في الرابع من متوز/يوليو".
واوضح ســاميون هيوز اخلبير لدى
برنامج ابحاث متخصص بالتطرف
االســامي فــي جامعــة جورج
واشــنطن ،ان بيتس هو الشخص
الرابع منذ مطلع الســنة احلالية
الذي يعتقل بشــبهة التخطيط
لهجوم علــى عالقــة مبجموعة
جهادية.
تتمة ص3

وإبعادها عن المحاصصة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت األمانــة العامة جمللس
الوزراء موافقة مجلس الوزراء،
علــى وضــع معاييــر مهنية
في اختيار القيــادات التربوية
وإبعادها عــن احملاصصة ،فيما
اشــارت الــى ان اجمللــس قرر
مراجعــة آليــات االمتحانات
الوزارية باالفــادة من التقنيات
احلديثة.
وذكــر بيــان لألمانــة تلقت
"الصباح اجلديد" نسخة منه
ان “مجلس الوزراء قرر مراجعة
آليــات االمتحانــات الوزارية
باالفادة مــن التقنيات احلديثة
مبا يضمــن رصانة املســتوى

العلمي ،وااللتزام بالســياقات
القانونية فيما يتعلق باحلفاظ
على االختصاصــات االحتادية
بجوانــب املناهــج والتقــومي
واالمتحانات واالشراف التربوي
وعدم تدخل اية جهة بذلك”.
واضــاف البيان ان “اجمللس وافق
على قيــام وزارة التربية باجناز
التحقيــق االداري فــي قضية
تســ ّرب االســئلة االمتحانية
ملادة التربية االسالمية للصف
الســادس االعــدادي واتخــاذ
االجــراءات القانونيــة الالزمة
مبوجب احــكام قانون انضباط
موظفــي الدولــة والقطــاع
العام”.
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شؤون عراقية

احتجاجا على رداءة الطرق
مواطن يسكب الطين على رأسه
ً

حوادث المرور في اإلقليم تتسبب

بمصرع  10آالف شخص خالل 15عامًا

فتنة الصناديق !
ماشــهدته محافظة كركــرك قبل ايام
من اســتهداف متعمد للمخــازن التي
كانت تضم صناديق االقتراع لالنتخابات
التشريعية وماشهدته بغداد قبلها من
عمليات حرق وتخريب لتلــك الصناديق
يؤكد مبا اليقبل الشك وجود ارادة حقيقية
للتالعب بنتائــج االنتخابات مثلما يؤكد
في الوقت نفســه وجود جهات تخشى
ظهور احلقيقة بعد عمليات الفرز والعد
اليدوي وبالتالي الميكن ابعاد هذا امللف من
محاوالت لالطاحة بالعملية السياسية
في العــراق برمتهــا واحــال الفوضى
والوصــول بالبــاد الى اوضــاع يصعب
اعادتها من جديد الى سابق عهدها ولرمبا
تتفاعل جهــات اقليمية مع االدوات التي
تعمل على حتقيق هــذه االجندة داخليا
انطالقا مــن محور التدخــات اخلارجية
ومحاوالت احلصول علــى اكبر قدر ممكن
من املكاســب في ظل االوضــاع احلالية
وبالتالي ميكن القول ان مايشهده العراق
مــن اتهامــات ومناكفــات متبادلة بني
االحزاب والكتل السياسية والتضارب في
التصريحات بني ممثلي الســلطات الثالث
قبل انتهاء عمر الــدورة البرملانية احلالية
ينســجم متاما مع تطلعات هذه اجلهات
الغاشمة واملشبوهة وستتصاعد حمى
هذه التصريحات مــع االقتراب من انهاء
هذا امللف من قبل الهيئة القضائية في
مفوضية االنتخابات ومــع اقرار احملكمة
االحتاديــة لالســماء النهائيــة العضاء
مجلــس النــواب اجلديــد ..وحتى ميكن
ابعاد البالد من تخوم الصراع السياســي
وحتى ميكن انهاء هذه الفوضى واحلد من
التالعب باالســتحقاقات االنتخابية البد
لكل االحزاب والتحالفات املستقبلية ان
تعي خطورة االستمرار مبظاهر التشكيك
والتخوين وان تتم ايقاف حمالت الشتائم
واالتهامات املتبادلــة والتهديد باللجوء
الــى القضاء مــن جديد مبا يقــود االمة
والشــعب الى نفق طويل من االجراءات
التشــريعية والتنفيذية والقضائية وميد
مــن عمر الفراغ التشــريعي الذي دخلنا
فيــه مع انتهــاء املــدة القانونية جمللس
النواب الســابق والبد من ان تدرك جميع
االطراف ان االحداث واملشاهد التي رافقت
العملية االنتخابية والتي تخللها العديد
من محاوالت التفجير والتخريب واحلرائق
في بعــض مقرات املفوضية املســتقلة
لالنتخابــات الميكن فصلها عــن ( فتنة
) حقيقيــة تقف وراءهــا جهات واطراف
متواطئة وفاســدة اســتجابت ملغريات
العبث والتخريب ولرمبا قبضت مســبقا
سحتها احلرام او مت وعدها باالستالم حني
تكتمل مهمتها في هــذا امللف اخلطير
وعلى الدولة ممثلــة باجهزتها القضائية
الوصول الى هذه اجلهات واالطراف وانزال
اقســى العقوبات مبن تثبت ادانتهم كي
يكونوا عبــرة للمتربصــن والطامعني
بارتكاب جرائم مماثلة في االســتحقاقات
االنتخابية املقبلة .

السليمانية ـ عباس كاريزي:
في حادثة فريدة مــن نوعها قام
احد املواطنني من ســكنة قضاء
كوية بسكب الطني على رأسه،
اعتراضا على رداءة وسوء الطريق
الواصل بني القضــاء ومحافظة
اربيل.
وقــال املواطــن هونــر طاهــر
للصحفيــن بعــد ان توســط
الطريــق الرئيس بــن محافظة
اربيل وقضاء كوية وقام بســكب
الطني على رأســه حتى اخمص
قدميــه « ،الــى متى تســكت
حكومة االقليم عن الواقع املزري
للمواطنني الذيــن يرتادون الطرق
الرئيســة بني محافظــات ومدن
االقليم ،الذي قــال انها حتول الى
ســبب رئيــس لفقــدان الكثير
الرواحهم.
ودعا طاهر املواطنني في االقليم
الى مســاندته في االلية الغريبة
التي اتبعها لالعتراض على سوء
اخلدمــات والوضع املــزري للطرق
واجلسور في االقليم.
بدوره اكد تقرير نشر امس الثالثاء
ان حوادث السيارات تعد السبب
الثاني لفقدان كثير من املواطنني
ارواحهم سنويا في االقليم.
واكد التقرير الذي نشرته منظمة
توعية الســامة املرورية حصلت
الصباح اجلديد على نسخة منه
ارتفاع حاالت الوفاة بنحو ملفت
في مــدن ومحافظــات االقليم،
وادى خالل السنوات  15املنصرمة
الــى مصــرع  10الف شــخص
واصابة  100الف اخرين.
وتابــع التقرير ان حوادث الســير
تســببت كذلــك باصابــة 400
شــخص باصابات بالغة حتولت
الى حاالت عوق مســتدمي ،فقدوا
معه القدرة على ممارسة حياتهم
الطبيعية.
وعزا تقريــر منظمة الســامة
املروريــة ،ارتفاع حــاالت الوفيات
واالصابــة لــدى مســتخدمي
املركبــات في االقليــم ،الى عدم
التــزام الســائقني ورداءة الطرق
واجلســور ،والطــرق الواصلة بني

وتشير احدث احصائية
الى ان عدد المركبات
للعام  2017بلغ
مليون  469الف في
االقليم ،عدا المركبات
العسكرية التي يبلغ
عددها في محافظة
اربيل فقط  705الف
مركبة بين صغيرة
ومتوسطة وكبيرة.

املواطن هونر طاهر
محافظات االقليم.
ويضيف التقرير الى ان املسؤولني
واجلهــات املعنية فــي االقليم،
اليعيــرون االهتمــام املطلــوب
بشروط الســامة العامة ومنها
ترميــم الطرق القدمية وانشــاء
شــوارع جديدة تســتوعب هذا
العدد الهائل مــن املركبات الذي
يدخل الى اسواق االقليم سنويا،
والذي يفتقر الــى اعتماد الطرق
والوســائل العصريــة احلديثــة
املعتمدة في بعض الدول املتطورة
لتحقيق اقسى قدر من السالمة
املرورية.
من جهتهــا عزت املديرية العامة
ملرور في االقليــم ارتفاع احلوادث
املروريــة وخصوصــا على الطرق
اخلارجية الى عدم التزام السائقني
بالتعلميات واالرشــادات املرورية
واســتخدام الهواتف فــي اثناء

القيادة وضيق الطــرق اخلارجية
واقتصارها على سايد واحد وعدم
وجود االمكانية املادية لبناء طرق
جديدة.
وتشــير احدث احصائيــة الى ان
عــدد املركبات للعــام  2017بلغ
مليون  469الف في االقليم ،عدا
املركبات العســكرية التي يبلغ
عددها في محافظة اربيل فقط
 705الــف مركبــة بــن صغيرة
ومتوسطة وكبيرة.
من جهتها أعلنــت مديرية مرور
الســليمانية ،عن مصرع وإصابة
 362شخصا ً بحوادث سير خالل
األشهر الســتة املاضية ،من عام
 2018احلالي فيما لفتت إلى أنها
سجلت أكثر من  36ألف مخالفة
مرورية.
وقال املتحدث الرســمي باســم
مــرور محافظــة الســليمانية

كاروان حمــة صديق فــي مؤمتر
صحفي ،إن مديرية مرور محافظة
الســليمانية سجلت  513حادث
ســير خــال األشــهر الســتة
املاضيــة» ،مبينا ً أن «تلك احلوادث
أســفرت عن مصرع  91شخصا ً
وإصابة  271آخرين بجروح».
وأضاف صديق أنه «مت تسجيل 36
ألفا ً و 650مخالفة عبر كاميرات
املراقبــة» ،الفتا ً إلــى أن «حجم
املوارد املاليــة من فرض الغرامات
للمخالفات بلغت أكثر من مليار
و 487مليون دينار».
بدورها طالبــت املديرية العامة
للمرور في اقليم كردســتان الى
تغيير الية وشــكل منح اجازات
السوق للراغبني باحلصول عليها،
مشــيرة الى ان تلــك التغييرات
بحاجة الى قرار من برملان االقليم
لدخولها حيز التنفيذ.

ووفقــا ملقتــرح قدمتــه جهات
مختصــة للمديريــة العامــة
للمــرور ووزارة الداخليــة فــي
حكومة اقليم كردســتان ،يدعو
الى اجــراء تغيير فــي الية ونوع
منح اجازات ســوق املركبات ورفع
اعمار الراغبــن مبنحهم اجازات
السوق اخلصوصية للذين تتجاوز
اعمارهم  20عامــا وليس  18ما
يعمل به االن ،منح اجازات ســوق
املركبات العموميــة ملن تتجاوز
اعمارهم  24عاما وليس  20كما
يتبع االن.
ويقول عبد القادر عزيز نائب مدير
عام املرور في االقليم ان التغييرات
املطلــوب اجرائها علــى اعمار
املواطنني الراغبــن في احلصول
على اجازات الســوق العمومية
واخلصوصية ،الميكــن اعتمادها
بهــذه الســهولة ،الن اعتمادها

يحتاج الى تعديل قانون  86اخلاص
بقانون املرور الصادر عام  2004في
االقليم.
واضاف عزيــز ،ان تعديل القانون
وفقــا للقانون يجب ان يكون عبر
برملان كردســتان ،النــه اليقتصر
على كونه مجرد تعليمات او قرار
يدخل حيــز التنفيذ فور اعتماده
من قبل اجلهات التنفيذية.
يشــار الــى ان بعــض الطــرق
الرئيسة الواصلة بني محافظات
االقليم باتــت تعرف بطرق املوت،
نظــرا الرتفاع حــوادث املركبات
فيها ،التي تتسبب سنويا مبصرع
واصابــة االف املواطنني ،في ظل
عدم وجود قانون او شركات تأمني
على حياة املواطنني او مركباتهم،
التي تفتقر الى شروط السالمة
واالمان نظــرا لتدني اســعارها
ورداءة املنشأ.

البنتاغون :لم نتأكد من تصفية المسؤول المالي لداعش في العراق
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة الدفــاع األميركيــة «
البنتاغــون» ،أنهــا ال تســتطيع تأكيد
مقتل املســؤول املالي لتنظيم «داعش»
أبــو عبيدة ،جراء عمليــة خاضتها قوات
«البيشمركة» الكردية في العراق بدعم
من التحالف الدولي.

وجــاء إعــان وزارة الدفــاع األميركيــة
تعقيبا على تصريح أدلى به سابقا ،قائد
البيشــمركة في منطقــة مخمور ،قال
فيه إن «ثالثة من مســلحي داعش قتلوا
في عملية خاضتهــا قواته بالتعاون مع
التحالــف الدولي في مرتفعات قره جوخ
املطلة على منطقــة مخمور» ،مبينا ان

«من بينهم شخص اسمه عامر املعروف
بأبو عبيدة ،وهو املسؤول عن املال والدعم
اللوجستي في التنظيم اإلرهابي».
وفــي رده على طلب التعليــق على هذا
اخلبر ،قــال املتحدث الرســمي باســم
أركان قــوات التحالــف العقيد توماس
فيل «بإمكاننــا تأكيد توجيه ضربات في

جبل قره جوخ ،لكننا ال نســتطيع تأكيد
تصفية الشخص الذي تتحدثون عنه».
وفــي صيف العام  ،2014بســط عناصر
«داعش» ســيطرتها على جزء من أراضي
العراق ،مبا فيها مدينة املوصل ،ثاني أكبر
مدن البالد.
وفي صيــف العام  ،2015بــدأت القوات

املســلحة العراقية ،مدعومة من قوات
التحالــف الدولي الذي تقــوده الواليات
املتحدة ،حملة واســعة النطاق لتحرير
املناطق اخلاضعة لسيطرة اإلرهابيني.
وفي كانون االول  ،2017أعلن رئيس الوزراء
حيدر العبــادي ،االنتصــار النهائي على
«داعش» في البالد.

تقـرير

«التمهل» ال يعني وقف إطالق النار في حرب اليمن
سايمون هندرسون*
يبدو أن األزمة اإلنسانية القادمة التي
يشــهدها العالم قــد أرجئت  -لكن
رمبا ألســبوع واحد فقط أو نحو ذلك.
فقد انخفض مستوى القتال بصورة
مؤقتة فــي مدينة احلديــدة املرفئية
اليمنيــة .كما تلتزم قــوات احلكومة
املعتــرف بها دوليــاً ،والتــي تقودها
وتدعمها اإلمــارات العربية املتحدة،
بـ»متهــل» أحــادي اجلانب فــي وتيرة
ٍ
تقدمها في امليناء اإلستراتيجي الذي
مير عبره اجلزء األكبر مــن واردات املواد
الغذائية احليوية إلى اليمن.
ومنــذ  23حزيران /يونيو ،متنح اإلمارات
املبعــوث اخلاص لألمم املتحــدة مارتن
غريفيث فرصة إلحالل السالم .وقد متّ
إبالغ احلكومــات األجنبية بأن «توقف
القتال» سيســتمر ملدة تتــراوح بني
«ســبعة إلى عشرة أيام» ،أي حتى 30
حزيران/يونيو أو  3متــوز /يوليو .وحتى
يتم إحراز أي تقدم .فاإلمارات
اآلن ،لم ّ
تصر على تخلي رجال القبائل احلوثيني
عن احلديــدة  -وهم الذين اســتولوا
على السلطة في العاصمة اليمنية
صنعاء في عــام  .2014أما احلوثيون،
املدعومون من إيــران ،فال يظهرون أي
استعداد للقيام بذلك.
إن رفاهيــة [وســامة] حوالــي 20
مليون نســمة على احملك  -ويشــكل
هؤالء الغالبية العظمى من ســكان
اليمــن الذيــن يعيشــون فــي اجلزء
اخلاضع لســيطرة احلوثيني من البالد.

فمعظمهــم يعتمدون علــى واردات
املــواد الغذائيــة ،إن لم يكــن على
املســاعدات اإلنســانية .وقد حذرت
وكاالت اإلغاثــة من أن مــا يصل إلى
 250ألف شخص قد يواجهون شبح
اجملاعة إذا ما تفاقمت األزمة.
وتشير أحدث التقارير من خط املواجهة
إلى تأزم الوضع .وتواصل القوات التي
تقودها اإلمارات السيطرة على مطار
احلديدة على مشــارف املدينة ،لكنها
تواجه املقاتلــن احلوثيني املتحصنني
فــي الضواحي اجملــاورة .وبالتالي فإن
«توقف القتال» ال يعني «وقف إطالق
النار».
ووفقا ً لتقرير مص ّور نشــره مراســل
شؤون الشــرق األوسط في صحيفة
«لندن تاميز» ،رأى املسؤولون اإلماراتيون
فــي بداية األمــر أن عمليــة احلديدة
ستستمر ستة أسابيع .غير أن عملية
الســيطرة علــى املطار اســتغرقت
أســبوعاً ،مما يعني أن هناك خمســة
أســابيع أخرى ،وقــد متّ إرجاؤها حاليا ً
بسبب توقف القتال .ويتمثل التحدي
الــذي تواجهــه اإلمــارات  -بافتراض
يقدمــوا تنازالت  -في
أن احلوثيــن لن ّ
التقــدم مــن مراكزها احلاليــة إلى
اجلنوب من ميناء البحر األحمر ،سواء
للســيطرة على مرفــأ احلديدة الذي
يقع في اجلزء الشمالي من املدينة ،أو
لقطع الطريق البري نحو العاصمة.
وغالبا ً مــا تكون احلقيقــة مختلفة
عن التصــور الذاتي .فاجليش اإلماراتي
يســتمتع بالوصــف الــذي أطلقه
جيمــس ماتيس على دولــة اإلمارات
قبــل أن يصبــح وزيــرا ً للدفــاع في

الواليات املتحدة حيث لقبها «بسبارتا
الصغيرة» .ومن شأن تصنيف معاصر
أن مينح جيش اإلمارات مســتوى أكثر
دقــة من الكفــاءة ،رغم أنــه ال يزال

أفضــل مــن أداء اجليش الســعودي،
حلفاء اإلمــارات في اليمــن .ونظرياً،
تواجه القــوات احلوثية حتالفا ً «بقيادة
السعودية» ،على الرغم من أن القوات

الســعودية غائبة على مــا يبدو عن
العملية احلالية باســتثناء تنفيذها
لبعــض الضربات اجلوية املشــكوك
بدقتها.

وال يبدو أننا على أعتاب أي حل لألزمة
اليمنيــة .فعــادةً ،يُنظر إلــى رجال
القبائــل احلوثيني على أنــه باإلمكان
قطــع روابطهــم بإيــران ،لكن هذه
النظريــة ال تنطبق هــذه املرة .فيبدو
أن اإلمارات والســعودية تص ّران على
مطلبهمــا القاضي بإرغــام احلوثيني
على اخلروج من العاصمة والعودة إلى
معقلهــم التقليدي فــي صعدة في
التالل شمالي البالد.
وفــي غضــون ذلــك ،ال يــزال ال ُبعد
اإليرانــي يلوح في األفــق .فيوم األحد
املاضي ،أعلنت السعودية أ ّن صاروخني
إضافيــن اســتهدفا عاصمتهــا
الريــاض ومتّ إطالقهما مــن األراضي
التي يســيطر عليها احلوثيون .وكان
الصاروخان إمــا إيرانيي الصنع أو من
الترسانة اليمنية من الصواريخ التي
أجــرت عليها إيران بعــض التغييرات
واســتولى عليهــا احلوثيــون عندما
ســيطروا على صنعاء للمرة األولى.
وفي كلتا احلالتني ،ال ينبئ األمر باخلير،
رغم أن احلكومــات التي تتعقب مثل
هذه األحداث ،وتتمتع بالقدرات للقيام
بذلك ،تقول إنّه فــي الواقع رمبا جرى
إطالق صاروخ واحــد فقط .وقد تكون
املفرقعــات النارية املصــورة في هذا
احلدث ،وحطام الصاروخ الذي ســقط
في حي دبلوماســي فــي العاصمة
السعودية هما نتيجة إطالق صواريخ
مــن بطاريــات «باتريــوت» املضادة
للصواريــخ التــي وفرتهــا الواليات
املتحدة وسقطت على األرض( .يذكر
أن البروتوكــول األمريكي ينص على
إطــاق صاروخني من نــوع «باتريوت»

العتراض كل صاروخ قادم .لكن يبدو أن
الســعوديني أطلقوا خمسة صواريخ
من هذا الطراز).
إلى أين تتجه حــرب اليمن؟ وما الذي
ميكن للواليات املتحــدة فعله حللها؟
لقد بدأت األزمة على شكل مواجهة
إقليميــة ،نتيحة تدخل الســعودية
الــذي اعتُبــر متهوراً .وقــد اصبحت
اآلن «عاصفــة كاملة» تضم اخلصوم
اإلقليميني السعودية واإلمارات وإيران.
فاألطراف غير اليمنية تريد هزمية و/أو
إذالل خصومها.
وخملاوف واشنطن بعدان .فالكونغرس
األمريكــي قلــق بشــأن الذخيــرة
األمريكية التي تتســبب في سقوط
ضحايا مدنيني .وإدارة ترامب تريد دعم
حليفيها السعودية واإلمارات ،اللذين
يعتبران مفيدين  -وحتى أساســيني
 جلوانب أخرى من سياســة الوالياتاملتحدة في الشرق األوسط.
وتضم النهايــة املطلقة لهذه األزمة
عدة مكونات مهمة ،هي :ضمان أمن
حدود الــدول الواقعــة جنوبي غربي
شــبه اجلزيرة العربية ،ونهاية التدخل
اإليراني ،وانحسار ملحوظ للمخاوف
بشــأن الوضــع اإلنســاني .ويتولى
املبعوث اخلاص لألمم املتحدة غريفيث
زمــام األمور فــي محاولــة لتضييق
اخلالفــات ،لكــن ال يجــب أن نحبس
أنفاسنا ونتأمل أن ينجح في مهمته
في أي وقت قريب.
*ساميون هندرسون زميل «بيكر»
ومدير برنامج اخلليج وسياسة
الطاقة في معهد واشنطن.

شؤون عراقية
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القوات األمنية
شقيقة والي الموصل الداعشي تسقط بقبضة

القضاء على أكبر خلية
إرهابية في كركوك

المعلومات االستخبارية من األهالي
تقض مضاجع بقايا دواعش نينوى

بغداد  -الصباح الجديد:
أفادت مصادر اســتخبارية أن القوات األمنية
استطاعت أن تقتل ( )14عنصرا من عصابات
داعــش اإلرهابيــة فــي كركــوك بعمليــة
استباقية.
واضافت املصــادر ان القــوات االمنية نفذت
عمليــة اســتباقية في محافظــة كركوك
جنحــت من خاللها فــي القضــاء على اكبر
خلية لعصابات داعــش االرهابية مكونة من
( )14عنصرا ومت قتـــلهم جميعا ً ومن بينـهم
مســـؤول الشبـكة االرهـــابية املـدعو ( أبو
أنــس العراقي) ونفــذت العمليــة بعد ورود
معلومات استخبارية عن تواجدهم في احدى
القرى في محافظة كركوك.
وبينت املصادر ان الشــبكة االرهابية متورطة
بالعديد من جرائم القتل واالختطاف ونصب
الســيطرات الوهميــة في كركــوك ،وعثر
بحوزتهم على خرائط وخطط لشن عمليات
ارهابية في محافظة كركوك .
يذكر ان القوات االمنية في محافظة كركوك
جنحت في تفكيــك وقتل واعتقــال العديد
من العناصر املســلحة املرتبطة بالعصابات
االرهابية خالل االشهر املاضية اغلبها متورط
باعمال عنف مما اسهم في االستقراراالمني.

نينوى ـ خدر خالت:
برغــم محاولــة تنكرها بحالقة
شــعر رأســها بالكامــل لتبدو
مريضــة مبــرض خبيــث ،إال أن
القــ ّوات األمنية العراقية متكنت
من إلقاء القبض على شــقيقة
من كان يســمى "والي املوصل"
فــي أثنــاء محاولتهــا الهــرب
برفقــة زوجهــا ومجموعة من
الدواعش جنوبي املوصل ،في حني
املعلومات االستخبارية الدقيقة
من املواطنني تقض مضاجع بقايا
عناصر داعش في نينوى ،على وفق
مصدر أمني عراقي.
وقال نقيب في اجليــش العراقي
يفضل تســميته بابي عالء النه
غير مخول بالتصريح لوســائل
االعالم ،في حديث لـــ "الصباح
اجلديد" ان "القــوات االمنية في
محافظة نينوى تستمر مبالحقة
بقايــا تنظيم داعــش االرهابي،
وهنالــك دعــم معلوماتي كبير
من قبل االهالي واملواطنني ،الذين
يضخون املعلومــات الينا واحيانا
يدعمونها بصور ووثائق من اصدار
التنظيم االرهابي نفسه".
واضــاف "علــى وفــق معلومة
استخبارية دقيقة ،متكنت احدى
املفارز االســتخبارية مــن القاء
القبض على الداعشــية املدعوة
يســرى ســعود ،فــي منطقة
الهرمــات جنوبي غــرب املوصل،
شــقيقة االرهابي املقبور حسن
ســعود عبداهلل اجلبوري امللقب
ابو طالــوت والذي كان يشــغل
منصــب والي املوصل ،حني كانت
شــقيقته الداعشــية تستعد
للهرب برفقــة زوجها ومجموعة
اخرى مــن الدواعــش ،علما انه
حني القي القبــض عليها كانت
قد حلقت شعر رأسها بالكامل
لتبدو مريضة مبرض خبيث اليهام
القوات االمنية خالل تنقالتها".
ولفت املصدر الى انه "مت القبض
علــى هذه الشــرذمة فــي احد

ضابط في الجيش
العراقي :القوات األمنية
في محافظة نينوى
تستمر بمالحقة بقايا
تنظيم داعش اإلرهابي،
وهنالك دعم معلوماتي
كبير من قبل األهالي
والمواطنين ،الذين
يضخون المعلومات
الينا واحيانا يدعمونها
بصور ووثائق من اصدار
التنظيم االرهابي نفسه

ال عالقة لتناول
اللحوم بانتشار

الحمى النزفية
شقيقة والي املوصل

االنفاق مبنطقــة الهرمات ،حيث
يبدو انهــم كانوا يلجــأون اليه
مــع كل حملــة امنيــة ،وكانوا
يغادرونه عندمــا تنتهي حمالت
البحــث والتفتيــش ،علمــا انه
بفضل معلومة اســتخبارية من
احــد املواطنــن ،ومبقاطعة تلك
املعلومات مبا متوفر لدى االجهزة
االمنيــة مت اجناز هــذه العملية
بنجــاح ومن دون اي خســائر في
صفوف القوة االمنيــة املكلفة
باجنازها".
وكان االرهابــي املدعــو حســن
ســعود عبداهلل اجلبوري ،امللقب
ابو طالوت ،من اهالي قرية ارفيلة
التابعــة لناحيــة القيــارة (60

كلــم جنوب املوصل) قد شــغل
منصب والي املوصل لفترة وجيزة
منتصف عام  2015قبل ان يلقى
حتفه بضربة جوية في منتصف
ايلول /ســبتمبر من العام نفسه
عندما اســتهدف وكرا لقيادات
داعــش في قرية الزويــة التابعة
لناحية القيارة.
ونــوه ابو عــاء الــى ان "القوات
االمنية ســبق ان القت القبض
علــى العشــرات مــن عناصــر
داعش ـ بعمليــات متفرقة ـ في
اثنــاء عمليات التحريــر وبعدها
فــي عموم املناطق احملــررة ،وكان
هؤالء االرهابيــون يرتــدون ازياء
النســاء ،لكنها املرة االولى التي

يتم القبض على داعشــية حتلق
رأسها للتشــبه بالرجال ولتبدو
مريضة في الوقت نفسه ".
مشــيرا الى ان "عمليــات القاء
القبــض علــى بقايــا الدواعش
مســتمرة ،حيث ان قــوة امنية
متكنــت من القــاء القبض على
الداعشــي املدعو عبــد الكرمي
محمد ابراهيم سليمان في حي
االنتصار (شــرقي املوصل) علما
انه من سكنة ناحية الشورة في
منطقة احملطــة االصل ،وهو من
عائلة داعشــية ،أعمامه قياديون
واخوه قيــادي وعمــه كان والي
مركز الشرطة مبنطقة الس ّ
المية
(جنوبي شرق املوصل)".

وكان مكتــب مكافحــة إجرام
تلعفــر التابع ملديريــة مكافحة
إجــرام نينوى قــد اعلــن القاء
القبض على الداعشي "محمود
احمــد ياســن نومــان" الصادر
بحقــه مذكرة قبــض على وفق
املــادة ( )١ / ٤إرهــاب ،ولديــه
إستمارة استقبال الوافدين اجلدد
في صفــوف تنظيم داعش او ما
يســمى بالشــرطة اإلسالمية،
حيث مت القبض عليــه في قرية
العاشــق التابعة لقضاء تلعفر
غربي مدينة املوصل.
اما مفارز مديرية االســتخبارات
العســكرية فــي الفرقــة 20
واســتنادا الــى معلومــات

اســتخبارية دقيقة ،متكنت من
القاء القبض على إرهابيني اثنني
بعد نصب كمــن محكم لهما
بناحية "بادوش" شمالي املوصل،
وهما من املطلوبني للقضاء على
وفق أحكام املادة  4/1إرهاب.
فيما متكنت قوة امنية شــمالي
املوصل مــن اعتقــال عنصرين
داعشــيني خطريــن مــن اهالي
احدى قرى ســهل نينوى عندما
حــاوال الهــرب لداخــل مدينة
املوصل باســتعمال طرق ترابية
فرعية ،لكن معلومة استخبارية
دقيقة من احد املواطنني احبطت
مسعاهم وسقطا بايدي القوات
االمنية.

تحويل مديرات النقل والتوزيع واإلنتاج في وزارة الكهرباء الى شركات
بغداد  -الصباح الجديد:
حولــت وزارة الكهربــاء مديريات
نقــل وتوزيع وإنتــاج الطاقة الى
شركات ،وبذا صار عدد الشركات
العامــة فــي بغــداد واحملافظات
التابعة للوزارة  12شركة.
وقال املتحدث الرســمي باســم
الوزارة مصعــب املدرس ان "قانون
وزارة الكهربــاء الذي مت اقراره قبل

اشــهر منذ نهاية العــام املاضي
في مجلــس النــواب ينص على
حتويل مديريات توزيع ونقل وانتاج
الطاقة الى شــركات على ان يتم
دمج عدد منها".
واضاف ان "الــوزارة نفذت القانون
اعتبارا من  1متــوز اجلاري حيث مت
دمج عــدد من مديريــات التوزيع
التي كان عددها  7مديريات عامة

في بغــداد واحملافظــات اصبحت
حاليا  4شــركات عامــة لتوزيع
الطاقة الكهربائية" ،مشيرا الى
ان "مت ايضا حتويل مديريات النقل
التي كانت  5الى 4شركات لنقل
الطاقــة الكهربائية فــي بغداد
واحملافظات وحتويل مديريات االنتاج
التي كانت  6مديريات انتاج الى 4
شركات انتاج عامة".

واوضــح املدرس انــه "اصبح االن
في الــوزارة اربع شــركات لتوزيع
الطاقة الكهربائيــة واربع لنقل
الطاقة الكهربائية واربع شركات
النتاج الطاقة الكهربائية" ،الفتا
الى انه "مت دمــج املديرية العامة
ملشــاريع انتاج الطاقة بشركات
االنتاج واملديرية العامة ملشــاريع
انتــاج الغازية واملديريــة العامة

ملشــاريع نقل الطاقة الكهربائية
دمجت في الشركات اجلديدة التي
مت استحداثها".
وفيما يخــص مالكات الوزارة قال:
ان "مــاكات الــوزارة تبقى ذاتها
ونفس االدارات العامة ولكن ما مت
تغيــره خضوعنا الى قانون الوزارة
اجلديد ،حيث الــوزارة تعمل على
تقــدمي اخلدمات كمــا مثبت في

قانون وزارة الكهرباء".
وتابع املدرس انه "طيلة السنوات
التي مضت كنا نعمل بدون قانون،
واليوم ،مت اقرار القانون واليوجد اي
تغير عن الســابق لكن بات هناك
ضمان حلقوق املنتســبني وضمان
لســامتهم باالضافة الى ضمان
عملهم بعد ان كانت الشــركات
تعمل من دون قانون".

تتمات ص1
شكاوى انتخابات  2018تع ّد
األكبر ومؤشرات أولية بتغيير
خارطة النتائج
لكن الالمي أشار إلى أن احملاوالت
احلالية تنصب على "اســتهداف
صناديق االنتخابات بعد مدة من
االقتــراع وذلك يــدل على وجود
جهــات تريــد طمــس احلقيقة
واخفــاء كل دليــل علــى وجود
تزوير".
ويتفــق اخلبيــر القانوني محمد
علي مع الالمي بـــ "ضرورة عدم
الضغط االعالمي على املفوضية،
امنا منحهــا الوقت الكافي الجناز
مهمتهــا املطلوبــة علــى وفق
السياقات القانونية".
وتابــع علــي فــي تصريــح إلى
"الصبــاح اجلديــد" ،أن "جميع
القــوى السياســة وكذلــك
الشــعبية ابدت ثقتها بالقضاة
وعلى املرشــحني احترام النتائج

التي سوف يتم االعالن عنها".
وعد "النتائج التي ســوف يعلن
ّ
عنها ابتدا ًء من مفوضية القضاة
املنتدبــن أوليــة ،وخاضعة إلى
طعون على مرحلتني االولى امام
املفوضية نفســها ،ومن ثم امام
الهيئة القضائية االنتخابية في
محكمة التمييز".
ون ّوه علي إلــى أن "مرحلة ثالثة
ميكن مــن خاللهــا للمتضررين
من النتائج املســؤول عن اعالنها
القضــاة ســلكها وهــي امام
احملكمة االحتاديــة العليا عندما
ترســل اليها النتائــج النهائية،
فتلك احملكمة ســتقوم مبهمتني
االولى املصادقة علــى وفق املادة
( )93من الدســتور ،كما أنها في
الوقت ذاته سوف تنظر في طعون
املرشحني".
يشار إلى أن عمليات العد والفرز
اليدوي قد بدأت امس في كركوك

ومن ثم بقيــة احملافظات على ان
تشــمل الصناديق املشكو منها
فقط.
اخلارجية :إيران قطعت  42نهراً
تصب في العراق من دون سابق
إنذار
 ،فيما دعت اجلانــب االيراني الى
“التوقف عن قــذف” مياه املبازل
املاحلة في الشط.
وقالــت املــوارد املائية فــي بيان
صحفــي تنــاول وضــع البصرة
وشــط العرب ونســب امللوحة
العاليــة فيه ،وتلقــت “الصباح
اجلديد” نسخة منه ،إن “محافظة
البصــرة تعاني وضعا مأســاويا
بســبب ارتفــاع ملوحة شــط
العرب بعد ان وصلت الى نســب
عاليــة ال ميكن معها اســتمرار
االستخدامات املعتادة للمياه”.

الـ"اتفاق بني البيشمركة
والتحالف الدولي" حلماية
كركوك مزعوم وال صحة له
وأشــار الى أن" الــرأي العام قد
الحــظ أن هنــاك ترحيبــا كبيرا ً
من قبل اهالــي كركوك بالقوات
األمنية وما حققتــه من إجنازات
أمنية كبيرة فيها".
وزير النفط يوعز بتشكيل
هيئة نفط صالح الدين
واضــاف اللعيبي انه وجــه ادارة
الشركة بوضع جدول زمني قصير
املدى لتنفيذ مشروع التأهيل .
واضاف وزير النفط ان وحدة صالح
الدين  2/بطاقــة  70الف برميل
ســوف تدخل ح ّيز االنتــاج قبل
نهاية العام اجلــاري بعد االنتهاء
مــن عمليــات التأهيــل باجلهد
الوطني لتشــكل اضافة جديدة
لقطاع التصفية  ،وتوفير كميات

جيدة من الــكاز والنفط االبيض
والغــاز الســائل والنفثا والنفط
االســود  ،تغطي جــزء كبير من
احلاجة احمللية .
الشرطة الفدرالية األميركية
حتبط مخططا إرهابياً
يستهدف العيد الوطني
وخالل العام املاضــي ،في احلادي
والثالثني من تشرين االول/اكتوبر
دهس املهاجر سيف اهلل سايبوف
من مواليد اوزبكســتان بسيارته
عمدا نحو عشــرين شخصا في
مانهاتن ،مــا ادى الى وفاة ثمانية
منهم .وتبني ان اجلاني ســبق وان
بايع تنظيم الدولة االسالمية.
ونقــل مكتــب التحقيقــات
الفدرالي االميركي ان بيتس رصد
اماكن عدة في كليفالند الختيار
واحد منها لتنفيــذ اعتدائه .اال
ان املكتب لم يكشــف ما اذا كان

املشتبه به كان قادرا على احلصول
على متفجرات.
وخالل لقــاءات عدة اجراها بيتس
مع شــخص يعمل لـــ "اف بي
اي" قدم نفســه اليــه على انه
عضو في تنظيــم القاعدة ،اكد
تصميمه على ارتكاب اعتداء.
وقال بيتس امام محاوره الشرطي
املتخفــي "ما هو الشــيء الذي
يضربهم في الصميــم؟ تفجير
قنبلة في قلب مسيرة الرابع من
متوز/يوليو".
وحســب محضر التحقيق الذي
كشف الى العلن ،فان املشتبه به
كان يــدرس ايضا امكانية توجيه
آليــة عن بعد لتفجيرها وســط
احلشد املتجمع على الطريق التي
تقام عليها مســيرة االستقالل
التقليدية ،او ارتكاب اعتداء "كبير
جدا" يستهدف كاتدرائية سانت
جون الكاثوليكية في كليفالند.

بغداد -الصباح الجديد:
أهابــت وزارة الزراعة باملواطنني عدم االكتراث
للشــائعات التي تطلقها جهات مستفيدة
من صراع الســوق والبعيدة عن املنافســة
الشريفة مســتغلة بعض اجلهات اإلعالمية
ومواقع التواصل االجتماعي والتي تعمل من
خاللها على صنع األزمات و التأثير في الشارع
العراقي.
واكــدت وزارة الزراعــة ان “ال عالقــة لتناول
اللحوم بإنتشــار احلمى النزفية ,إذ أن اللحوم
ال تعتبر ناقــا لفايروس احلمى النزفية وطرق
االصابة بعيدة عن تناول اللحوم وعن تفاصيل
املواطنني اليوميــة وأن حاالت اإلصابة املعلن
عنها تعتبر فردية و الفايروس مسيطر عليه”.
واكــدت احلكومة العراقية في وقت ســابق
إنه ال توجد مخاوف من انتشــار مرض احلمى
النزفية ،إثر تســجيل وفيــات باملرض جنوبي
البالد.
وأوضحــت احلكومة في بيــان اطلعت عليه
"الصباح اجلديد" أن هناك  7حاالت شخصت
إصابتها باملرض منذ بداية العام احلالي ،توفي
 5منهــا ،وحالة متاثلت للشــفاء ،وأخرى قيد
العالج.
وأضافت احلكومة في بيانها أن احلمى النزفية
مــن األمــراض املتوطنة في العــراق والدول
اجملاورة منذ سنوات طويلة.

إنجاز  % 94من محطة

معالجة المياه الثقيلة
المرحلة 3/في كربالء

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة اإلعمار واإلســكان والبلديات
واألشــغال العامة عن حتقيقها نسب إجناز
متقدمــة بلغت  94%من مشــروع محطة
معاجلة امليــاه الثقيلة املرحلــة الثالثة في
محافظة كربالء .
وذكر املركز اإلعالمي للوزارة ان مديرية اجملاري
العامة احدى تشــكيالت الوزارة اجنزت 94%
من مشــروع محطة معاجلة املياه الثقيلة
املرحلــة الثالثــة والذي يعد من املشــاريع
االســتراتيجية املهمة فــي احملافظة ملا له
مــن دور كبير في تقليل اثــر التلوث البيئي
وحتسني الواقع اخلدمي و توفير املياه الصاحلة
لســقي املزروعات وكجزء من اسهام الوزارة
في معاجلة ازمة شــحة امليــاه التي يعاني
منها بلدنا.
وتابع املركز االعالمي ان املشــروع يعد ضمن
مشاريع اخلطة االســتثمارية للوزارة بطاقة
تصميمية تبلغ 100الــف م /3باليوم حيث
يخدم املشــروع  500الف نســمة  ،مشيرا
الى ان املشــروع يضم خطوطا ناقلة بطول
24كم منجزة بالكامــل  ,مبينا ً ان االعمال
مستمرة حاليا في تنصيب معدات احواض
التثخني واملزج واعمال تنصيب معدات الغاز
واعمال مد انابيب شبكة املاء الصافي.

الملف األمني

•

سطو مسلح على منزل في حي أور شرقي بغداد * القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء في بابل
اعتقال خمسة مطلوبين للقضاء في ذي قار * الطيران يدمر  3أنفاق إرهابية بالكامل في جبال مكحول

بغداد – سطو مسلح
أفاد مصدر أمني في الشرطة العراقية
أمس الثالثاء ،بأن مجموعة مســلحة
سرقت  7ماليني دينار من امرأة تسكن
في منطقة حي أور شــرقي العاصمة
بغداد .
وقال املصدر ان "مســلحني مجهولني
قامــوا بســرقة مبلغ قــدره  7ماليني
دينــار من امراة قرب منزلها في حي اور
شــرقي بغداد"  ،مضيفا ان "ذلك جاء
بعد مراقبة العصابة للمراة" ،مشيرا
الى ان اجلهــات االمنية فتحت حتقيقا ً
ملعرفة اجلهة املنفذة".

ديالى – عملية امنية
افاد مصدر امني في شرطة محافظة
ديالى امس الثالثاء ان قوة امنية نفذت
عملية امنية لتفتيش بساتني العبارة
والكبة شمال شرق مدينة بعقوبة.
وتأتي هــذه العمليــة االمنية ضمن
اخلطط املوضوعة لتعقب خاليا عناصر
عصابات داعش االرهابي وتأمينها.
بابل – عمليات دهم
كشف مصدر امني في مديرية شرطة
بابل امس الثالثاء عن القبض بعمليات
دهم وتفتيش علــى عدد من املتهمني
واملطلوبــن للقضــاء مبــواد قانونية
متنوعة في عموم احملافظة.

وذكر املصدر ان مفارز مديرية الشرطة
نفذت سلســلة عمليات تفتيش في
اقضيــة ونواحــي احملافظة ،اســفرت
عن القاء القبض علــى عدة متهمني
استنادا استندت ملعلومات استخبارية
دقيقــة ومذكــرات قبــض قضائية،
مشــيرة الى قيامها بإحالة املتهمني
الــى اجلهــات اخملتصــة الســتكمال
إجراءات التحقيق معهم.
صالح الدين – قصف جوي
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة
صالح الدين امس الثالثــاء ان طائرات
أف  16العراقيــة دمــرت ثالثــة انفاق
لعصابات داعش االرهابي بالكامل في

جبال مكحول.
وذكر املصدر أنه "وبإشــراف وتنسيق
قيــادة العمليات املشــتركة ،متكنت
اســتخبارات قيــادة عمليــات صالح
الدين من تزويــد طائرات  F16العراقية
مبعلومــات اســتخبارية دقيقة تفيد
بوجــود  3انفــاق في جبــال مكحول
تســتخدم من قبــل عناصــر داعش
اإلرهابيــة الســتهداف قطعاتنــا
بالهاونات"  ،مشيرا الى ان "صقور اجلو
دكوا هذه اإلنفــاق بضربات ،مؤكدا ً ان
الضربات أدت الى تدميرها بالكامل .
االنبار – اشتباك مسلح
اعلنت قوات احلشــد الشــعبي امس

الثالثاء تدمير عجلة ملغمة وشــفال
مصفحــا لعناصر داعش باشــتباك
مسلح على احلدود العراقية – السورية.
وذكرت القوات فــي بيان لها ان "قوات
اللواء الثامن والعشــرين في احلشــد
الشــعبي متكنت مــن متدمير عجلة
مفخخة وشــفال مصفحــا لعناصر
داعش بســاح الكورنيت على احلدود
العراقية – الســورية"  ،مشيرة الى ان
"عناصــر التنظيم االجرامــي حاولوا
التقرب بعجلتني قادمتني من األراضي
السورية بأجتاه اخلط الدفاعي للحشد
في قاطــع عمليات تــل صفوك على
احلدود العراقية السورية"

ذي قار – اعتقال مطلوبني
اكد مصدر امني في شرطة محافظة
ذي قار امس الثالثاء ،ان االجهزة االمنية
متكنــت مــن القبض على خمســة
مطلوبني للقضاء خالل عملية امنية
مفاجئة في احملافظة.
وقال املصدر إن "االجهزة االمنية مبدينة
الناصرية مركز محافظة ذي قار نصبت
ســيطرات مفاجئة وســط احملافظة
صبــاح يوم امــس وانتهــت باعتقال
خمسة اشــخاص مطلوبني للقضاء
بينهم متهمني بجرمية تهديد بالقتل"،
مشــيرا الى ان "املتهمــن املقبوض
عليهــم متــت احالتهم الــى اجلهات
اخملتصة لينالوا جزائهم العادل".

البصرة – اعتقال مهرب
اعلنــت الهيئة العامة للكمارك امس
الثالثــاء ،القاء القبض على مســافر
صيني بحوزتــة مواد مخدرة في مطار
البصرة.
وذكرت الهيئة في بيان لها ان " كمرك
مطار البصرة متكــن من القاء القبض
على مسافر صيني اجلنسية يعمل في
احدى الشركات بحوزته حبوب مخدرة
كان يروم ادخالها الى العراق عبر مطار
البصرة".
واضافت ان جميع االجراءات القانونية
اتخذت بحق املسافر وإحالته مع املواد
املضبوطة الى القضاء
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المالكات البيطرية استنفرت كل جهودها للحد من انتشاره

«المشراق» تنجح في

وزارة الزراعـة تعلـن سيطرتهـا الكاملـة

تصنيع خالط المفاعل
لمعمل الشب

بغداد  -الصباح الجديد:
جنحت الشركة العامة لكبريت املشراق احدى
شــركات وزارة الصناعة واملعــادن في تصنيع
خــاط املفاعل ملعمل الشــب من ســبيكة
الهســتلوي بدال عــن مادة الرصــاص بجهود
وامكانيات منتســبيها في قســمي البحوث
والصيانة وباشــراف مباشــر مــن ادارتها في
خطوة هي االولى من نوعها.
واوضح مدير عام الشركة املهندس سعد امني
فيصل بأن قســم البحوث في الشــركة اعد
دراســة بهدف ايجاد بديل عن مــادة الرصاص
املســتعملة في طلي خــاط املفاعل ملعمل
الشــب ملالها من اضرار علــى البيئة وصحة
العاملني فضال عن تكلفتها العالية  ،مشــيرا
الى ان منتسبي قســم الصيانة وباشراف من
ادارة الشركة متكنوا من تصنيع خالط املفاعل
ملعمل الشب من سبيكة الهستلوي بطريقة
اللحام املعزول بغاز االركون واســتعمال جهاز
البالزما فــي عملية القطع  ،عــادا هذا االجناز
خطوة تصنيعية حديثة في علم السبائك ذات
املواصفات العالية وهي االولى من نوعها.
واكد فيصل حتقيق نتائج ايجابية وملموســة
على مدى شــهرين متتاليني بعــد ادخال هذا
املنجــز حيز التنفيذ اذ لم يالحــظ اي تآكل او
اســتهالك للخالط الى جانب اثره وانعكاسه
االيجابي علــى دميومة االنتاج وزيــادة الطاقة
االنتاجية والتقليل من املشكالت الفنية فضال
عن كــون املادة املســتعملة صديقــة للبيئة
وتقلل من املضار الصحية على العاملني.

تواصل تسليم مستحقات
الفالحين والمزارعين
للموسم الحالي

بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنت الشــركة العامة لتجــارة احلبوب في
وزارة التجارة عن املباشرة بتوزيع الصكوك في
مجمــع اخلورنق اخملزني فــي محافظة النجف
االشرف .
وقال مدير عام الشــركة نعيم املكصوصي ان
املالكات احلســابية العاملة في فرع الشركة
باحملافظة باشرت بعملية توزيع الصكوك على
الفالحني ملوسم احلنطة 2018
واضاف املدير العام للشركة أن العدد االجمالي
للمعامالت بلغ الـ () 2973معامله حيث اجنزت
املالكات احلسابية لغاية اليوم مايقدر بـ( 2100
) معامله وان عدد املعامالت املتبقيه قيد االجناز
والتي تقدر بـ(  ) 873معاملة .
مــن جانب اخر اكد املكصوصــي عن مواصلة
ســايلو الدورة تسليم مســتحقات الفالحني
واملزارعني للموســم احلالي وذلــك بعد تعزيز
الرصيــد البالــغ ( )٤٨٩٨٠٠٠0مليــارات 898
مليون دينار فقــط وللمدة مــن  5/24ولغاية
 ٦/٦وبواقــع(  )٦٠٠معاملة اكمل حترير صكوك
باملبالــغ اخملصصــة لهــا وتوزيعها حســب
االسبقية للمسوقني لهذا العام .

الصحة تناقش ضوابط
التقديم للدراسات

العليا خارج العراق
بغداد  -الصباح الجديد:
عقد مدير عام دائــرة التخطيط وتنمية املوارد
في وزارة الصحة والبيئة الدكتور علي حســن
التميمي اجتماعا مع اللجنة املكلفة مبراجعة
وتدقيق ضوابط التقدمي للدراسات العليا خارج
العراق.
وافاد التميمــي ان االجتماع تناول مناقشــة
ومراجعة وتدقيق ضوابط التقدمي للدراســات
العليا خــارج العراق واكمال خطــة االجازات
الدراســية خارج العراق حســب حاجة الوزارة
حلملة الشهادات العليا في االختصاصات كافة
وذلك لتخصيص مقاعد دراسية اضافية لوزارة
الصحة بالتنســيق مــع وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي في هذه االختصاصات .

علـى مـرض الحمـى النزفيـة

متابعة الصباح الجديد:
اعلنت وزارة الزراعة ســيطرتها
الكاملــة علــى مــرض احلمى
النزفيــة بعد االجــراءات التي
اتخذتها للقضاء عليه من خالل
احلمالت املســتمرة التي قامت
بها املالكات البيطرية ملكافحة
حشــرة القراد في بغداد وبقية
احملافظات االخرى .
واوضح الوكيل الفنــي للوزارة
الدكتور مهدي ضمد القيســي
فــي مؤمتر صحفــي عقده في
ديوان الوزارة اســتعرض خالله
عددا مــن االجــراءات املتخذة
بخصوص مكافحة مرض احلمى
النزفية والسيطرة عليه بصورة
كاملة .
واكد الوكيــل الفني بأن الوضع
مسيطر عليه متاما وان املالكات
البيطريــة اســتنفرت كامــل
جهودها للحد من انتشــار هذا
املرض من خالل القيام بحمالت
مســتمرة ملكافحة القراد في
احملافظات والذي هو ناقل للمرض
مطمئنا ً املواطنني بأنه ال توجد
خطورة من تنــاول اللحوم بعد
الطهو  ،الفتــا الــى ان الوزارة
جنحت ســابقا فــي مكافحة
مرض انفلونــزا الطيور ومتكنت
اليوم من احلد من تفشي مرض
احلمى النزفية مناشــدا وسائل
االعالم بتوخــي الدقة في نقل
االخبــار واخذها مــن مصادرها
املتخصصة.
فيما اشــار مستشــار الوزارة
لشؤون الثروة احليوانية الدكتور
حسني علي ســعود بأن املرض
ليس بجديــد في العــراق وامنا
مســتوطن منذ عام  1979وان
املــاكات واخلبــرات احمللية في
دائرة البيطرة تعمل باســتمرار
للحيلولة دون انتشار هذا املرض
مما ادى الى انحســاره حيث لم
تظهر اال حاالت فردية وان املرض
ال يؤثر على الثروة احليوانية.
من جانبه شــدد مدير عام دائرة

ص

إن الوزارة نجحت
سابقا في مكافحة
مرض إنفلونزا الطيور
وتمكنت اليوم من
الحد من تفشي مرض
الحمى النزفية مناشدا
وسائل اإلعالم بتوخي
الدقة في نقل األخبار
وأخذها من مصادرها
المتخصصة

السيطرة الكاملة على احلمى النزفية

البيطرة الدكتــور صالح فاضل
عباس بــان الــوزارة ومن خالل
دائرة البيطرة مســتمرة باتخاذ
كل االجراءات الهادفة الى عدم
ظهــور هذا املــرض حيث جرت
حمالت تغطيس خالل السنوات
السابقة للقضاء على املسببات
املرضية فضال عن توزيع املبيدات
على املستشفيات البيطرية في
احملافظات والعمل على احلد من
اجلزر العشوائي للحيوانات.
يذكر ان خلية االعالم احلكومي
اكــدت فــي وقــت ســابق ان
اإلجــراءات البيطريــة لــوزارة
الزراعة وضمن برامجها الوقائية
ملكافحــة األوبئــة واألمــراض
مســتمرة وبوتيــرة عالية من

خالل اتخــاذ جميــع اإلجراءات
املطلوبــة للحــد من شــتى
األمراض املستوطنة في العراق،
مبــا فيها مرض احلمــى النزفية
اذ اتخذ املستشــفى البيطري
في الديوانيــة جميع اإلجراءات
املطلوبة للقضاء على الوسيط
الناقل (القــراد) وإجراء عمليات
تغطيس احليوانات وحقنها ملنع
وصول األمــراض إليهــا ،اذ بلغ
مجمل ما غطس من احليوانات
في احملافظــة ( ) 312الفا و203
حيوانات  ،صــرف خاللها ()497
غالونــا ســعة  5لتــرات مــن
املبيــدات فضال عن اســتعمال
األدوية املستعملة ملعاجلة املرض
،في املقابل وصل عدد احليوانات

املشــمولة بإجــراءات الوقاية
من املرض فــي عموم احملافظات
( )2،136،525حيوانــا اتخــذت
بشأنهم إجراءات التخلص من
الطفيليــات اخلارجيــة واحلقن
والتغطيس  ،وان الفرق البيطرية
مســتنفرة جميــع امكاناتها
ملعاجلــة احليوانــات واالجراءات
موجودة ايضا ً من خالل التوعية
للفالحني واملزارعني ومربي الثروة
احليوانية  ،مؤكــدة انه ال خوف
من اللحوم املســتوردة واحلديث
عن انها السبب بدخول فايروس
احلمــى النزفية هي شــائعات
عارية عن الصحة .
ومــن اجلدير بالذكــر ان الوكيل
الفني لــوزارة الزراعــة كان قد

اكد عــدم وجــود عالقــة بني
انتشــار مرض احلمــى النزفية
في مناطق محــددة من العراق
واللحوم املســتوردة والفايروس
يقتــل وينتهي بطهــو اللحوم
وتعقيمها .
وقال الوكيــل الفنــي ان مرض
احلمــى النزفية ســببه فايروس
والناقل له هو القراد الذي يصيب
احليوانات وســنويا ً تسجل وزارة
الصحــة عــددا مــن االصابات
البشرية وغالبا ً ما حتدث االصابة
عند تعامل االنســان مباشر مع
احليــوان املصــاب اما مــن خالل
التربيــة او القصابة (القصابني) ،
ودور وزارة الزراعــة /دائرة البيطرة
هــو رش او تغطيــس احليوانات

مببيد لقتل القــراد وحمالت وزارة
الزراعة منتظمة وسنوية ،وحاليا ً
فرقنا البيطرية مستنفرة جميع
امكاناتهــا ملعاجلــة احليوانــات
وبالتالي اي اتهــام لوزارة الزراعة
بالتقصير فــي تطويق الفايروس
والقضــاء عليــه هــي اتهامات
باطلة و مطلقيها ليســوا على
أدنى علم باجراءات وزارة الزراعة .
واكد الوكيــل الفني اننا نطمئن
املواطــن على عــدم وجود عالقة
بني انتشــار هذا املرض حاليا ً في
مناطــق محددة بالعــراق ومنها
محافظــة الديوانيــة واللحوم
املستوردة وبالتالي ينتفي احلديث
عن إجازات استيراد اللحوم التي
تتعامل الوزارة بكل مهنية .

صادرت  50برميال ملوثا بالمواد الكيمياوية

من أجل تقديم الخدمات الطبية والصحية

البيئة تنذر  14مؤسسة صحية
أهلية في بغداد مخالفة للضوابط

دعم مناطق األطراف في منطقة
المعامل بالخدمات الطبية

بغداد  -الصباح الجديد:
انــذرت دائرة بيئة بغــداد عددا ً من
املؤسســات الصحية األهلية في
محافظة بغداد خملالفتها الضوابط
واحملددات البيئية.
وقال مديــر عــام دائــرة التوعية
واالعالم البيئي امير علي احلســون
إن فرق مركز الوقاية من االشــعاع
التابع لوزارة الصحة والبيئة اجرت
زيارات ميدانية لعدد من املؤسسات
الصحية االهليــة  ،ووجهت بإنذار
( )14عيــادة اهلية فــي محافظة
بغداد نتيجــة خملالفتها متطلبات
الوقاية من االشــعاع  ،مشيرا الى
ان هذه املؤسســات لم حتصل على
اجازة متلك اجهزة االشعة السينية.
واكدت مدير عام مركز الوقاية من
االشــعاع بشــرى علي احمد انه
في حال استمرار اخملالفة سيتخذ
املركز اجراءاتــه القانونية احلازمة
بحق اخملالفني اســتنادا الى قانون

حماية وحتســن البيئــة رقم 27
لسنة 2009
وحتــرص وزارة الصحــة والبيئــة
متمثلــة ب مركــز الوقايــة من
االشــعاع على تنفيذ كافة شروط
ومتطلبــات الوقاية من االشــعاع
في العيادات للحفاظ على سالمه
العاملني واملراجعــن من مخاطر
التعرض غير املبرر ملصادر االشعاع
املؤين
علــى صعيد متصــل اعلنت دائرة
البيئة ضبط ومصادرة ( )50برميال
ملوثا باملواد الكيمياوية في إحدى
احملال التجاريــة مبركز محافظة ذي
قار .
وقــال مدير عــام دائــرة التوعية
واالعالم البيئي امير علي احلســون
" إن الفرق الفنيــة التابعة ملديرية
بيئة ذي قار نظمت حملة مشتركة
على أصحاب محــال بيع البراميل
بالتعاون مع مركز شــرطة حماية

البيئة ملنع اســتعمالها واملتاجرة
فيها خلزن املــواد الغذائية وحفظ
اخمللالت "  ،داعيا املواطنني الى عدم
اســتعمال أي معدات مشــكوك
في سالمتها الصحية من خزانات
ومواد حافظة ملا لها من ضرر على
الصحة العامة ,
من جانبــه بني مدير بيئــة ذي قار
محســن عزيز ان مديريــة البيئة
اتخذت االجــراءات القانونية بحق
اخملالفــن واحالتهــم للقضــاء ،
وطالب عزيز الســيطرات اخلارجية
مبنع دخــول البراميــل امللوثة الى
احملافظة ملا تشكله من خطر على
املواطنني ,
يذكــر ان مديرية البيئة قد نظمت
في وقت ســابق حملة مشــتركة
في قضاء الشــطرة واجلبايش على
محال بيع البراميل امللوثة بالتعاون
مع مركز شرطة حماية البيئة ملنع
ومصادرة البراميل .

بغداد  -الصباح الجديد:
أكد الدكتور عبد الغني سعدون
الساعدي مدير عام دائرة صحة
بغداد الرصافة إن الدائرة تعمل
على دعم املناطق الطرفية من
خالل تقــدمي أفضــل اخلدمات
الطبيــة وذلك باقامــة العديد
مــن البيوت الصحيــة وتقدمي
اخلدمات على مدار الساعة في
ردهــة الطــوارىء باملراكز التي
فيها ردهة طوارىء .
وبني املدير العــام خالل اجتماع
مجلس اإلدارة الذي اســتضافه
الدكتــور هاني فيــاض خلف
مديــر القطاع واملــاك االداري
في مركز صحــي فدك  ،أهمية
تقدمي اخلدمــة الطبية املتميزة
في مناطــق األطراف وان الدائرة
تعمل على دفع اخلدمات الطبية
والصحية إلى هذه املناطق من
خالل عمل خفــارات في املراكز

الطرفية  ،فضال عن توفير صالة
والدة في بعضها من اجل تقدمي
اخلدمات الطبية والصحية إلى
اإلطــراف  .وبني املديــر العام أن
الدائــرة أعدت خطــة لالفتتاح
العديد من البيوت الصحية في
االطراف وخصوصا في منطقة
املعامل  ،مشــيرا الى ان االيام
املقبلة ستشهد افتتاح البيت
الصحــي في منطقة كاســر
بوس والذي ســيخفف الزخم
على مركز صحي فدك  .مؤكدا
الــى اهميــة تقــدمي اخلدمات
الطبيــة والصحية والســيما
التحصني ورعايــة األم والطفل
من اجل متابعة املتســربني من
اللقــاح الن هدف الدائرة ايصال
اخلدمة إلى ابعد نطقه .بعدها
اســتمع املدير العــام من مدير
القطــاع الى عمــل القطاع
والذي بني خلف اننا نعمل على

تقدمي اخلدمات الى املواطنني وان
عمل العيادة املتنقلة مستمر
وبشكل يومي لتغطي مناطق
العشــوائيات والزراعية لتقدمي
اخلدمة اليهم  ،فضال عن تقدمي
اخلدمة الطبية فــي املراكز وان
القطاع يستقبل اكثر  50الف
مراجع شهريا .
وناقــش املديــر العــام الواقع
الدوائــي فــي املؤسســات
الصحيــة مــع مدير قســم
الصيدلــة الدكتــور محمــد
كــرمي وأهمية توفير األدوية في
صــاالت الطــوارئ وان الدائرة
تدعم وبكل اإلمكانيات من اجل
توفير وتقــدمي اخلدمات الطبية
والصحية إلى املواطنني بالرغم
من التحديات املالية والبشرية
 .فضــا عن مناقشــة العديد
مــن املواضيع التــي تهم عمل
املؤسسات الصحية .

تقرير

العراق واألردن يبحثان تدعيم التعاون االقتصادي بين البلدين
بغداد  -الصباح الجديد:

بحث وزير الصناعة واملعادن املهندس
محمــد شــياع الســوداني مبكتبه
الرســمي مع الســفير االردني لدى
العراق الدكتور منتصر جعفر عقلة
الزعبي سبل تدعيم عالقات التعاون
االقتصادي بني البلدين .
وبني الوزير خالل اللقاء عمق العالقات
االخوية التي تربط بني العراق واالردن ،
مؤكدا اهمية ادخال جميع االتفاقات
مــع االردن حيــز التنفيــذ لالرتقاء
بالعالقات االقتصاديــة وزيادة حجم
التبــادل التجــاري بــن الطرفني مبا
يســهم في تنمية وتطوير االقتصاد
الوطنــي  ،داعيــا رجــال االعمــال
االردنيني والشــركات االردنية للعمل
مع شــركات وزارة الصناعة واملعادن
واالســهام الفاعل في بنــاء قاعدة

صناعية متطــورة في العــراق ومبا
يحقق التكامل الصناعي بينهما .
وناقــش الســوداني خــال اللقــاء
مستجدات انشــاء مدينة صناعية
مشــتركة على احلــدود العراقية -
االردنيــة واالجراءات املتخــذة بهذا
الشأن وموضوع االعفاءات الكمركية
علــى الســلع االردنيــة واالجراءات
املتبعة بهذا اخلصــوص وغيرها من
املواضيع ذات االهتمام املشترك .
ومن جانبــه ابدى الســفير االردني
رغبــة بــاده بالعمل املشــترك مع
العراق و زيــادة التعاون والتنســيق
من اجــل التوصل الــى نتائج تلبي
مصالــح البلدين الشــقيقني كما
واكد اســتعداد املســتثمرين ورجال
االعمــال للعمل في العــراق واقامة
مشاريع مســتقبلية واعدة من اجل
حتقيق طموحات الشــعبني العراقي
واالردنـي.

محمد شياع السوداني مع السفير االردني

كمــا ناقش الوزير مــع رئيس اجمللس
االقتصادي العراقي ابراهيم البغدادي
املســعودي عددا مــن املواضيع التي
تتعلــق بتقــدمي الدعم واالســناد
للقطاع اخلاص فــي اجملال الصناعي
اضافــة الى تشــجيع االســتثمار
والشــراكة وتهيئة املناخ املناســب
لذلــك لتعزيــز وتنميــة االقتصاد
العراقي .
وجــرى خــال اللقاء طــرح عدد من
املواضيــع منهــا تــدارس امكانية
انشــاءمعامل النتــاح الســكر من
التمور ومعامل اخرى لتعليب التمور
والدبس عن طريق االستثمار اضافة
الى اســتعراض امكانية االستثمار
في معمل البطاريات التابع الى وزارة
الصناعة واملعادن حيث اســتعرض
رئيــس واعضــاء اجمللــس امكانيات
القطاع اخلاص وجتربتــه وخبرته في
اجملــال الصناعي حيــث يقوم اجمللس

بأستقطاب واســتقدام املستثمرين
العراقيــن والعــرب واالجانــب ممن
ميتلكــون اخلبــرة والكفــاءة فــي
تخصصاتهم تواصال مع جهود وزارة
الصناعة واملعان بدعم االســتثمار
واملستثمرين .
واكد الوزيــر على ان دعــم القطاع
اخلــاص مهم جدا من خالل تشــريع
القوانني الداعمة لعمله مثل قانون
االســتثمار  ،مشــيرا الى ان الوزارة
طموحة وساعية الى ابرام شراكات
ناجحة مع شركات معروفة ورصينة
خصوصــا وان هنــاك فرصــا كبيرة
لالستثمار انسجاما مع توجه الدولة
العراقية فــي الوقت احلاضر وأن لدى
الوزارة خبرة في جميع اجملاالت ومنها
الصناعات الغذائيــة ولديها ملفات
استثمارية للكثير من املصانع ومنها
مصنع البطاريــات باالمكان االتفاق
عليه مستقبال .

تقارير محلية
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نفذت برنامج إنتاج وتوزيع الطحين للتموينية

التجارة تقر توصيات لجنة اعتماد أجورالخدمة مع بافان اإليطالية

بغداد  -الصباح الجديد:
اســتقبلت دائرة الطب العدلــي وفدا من مكتب
مكافحة اخملدرات التابع لألمم املتحدة وبحث سبل
التعــاون في االمــور التقنية والفنيــة ملكافحة
اخملدرات.
واستعرض الدكتور طه قاسم معاون املدير العام
للشــؤون اإلدارية مع الوفد اإلجنازات احملققة على
صعيد مســتوى اخلدمات الطبية العدلية سيما
أن دائرة الطب العدلي هي املركز الرئيس والوحيد
فــي العراق التي تتعامل بفحــص وإتالف اخملدرات
إلى جانب التعريف بأهم األقســام املوجودة فيها
وطبيعــة ما تقدمــه من خدمات طبيــة عدلية
لالموات واالحياء.
وقال قاسم إن الدائرة شهدت خالل الفترة املاضية
قفزات نوعية هائلة من خالل مواكبة املستجدات
والتطــورات علــى صعيد الســاحة العلمية في
فحص وإتالف الكثير من اخملدرات والكشــف عنها
بالطرق البايلوجيــه والــدم واإلدرار واملضبوطات
بإستعمال الطريقة اخملتبرية واألجهزة احلديثة .
وأعــرب الوفد عن شــكره وتقديــره مؤكدا على
اهمية الدعم باحــدث ألجهزة الطبيــة وتدريب
وإقامة ورش عمل للموظفني للقضاء على ظاهرة
تفشي اخملدرات.

متابعة الصباح الجديد:
اقرت الشــركة العامة لتصنيع
احلبوب في وزارة التجارة توصيات
جلنــة اعتماد اجــور اخلدمة عن
االعمال واخلدمات التي تقدمها
من خالل تنفيذها لبرنامج انتاج
وتوزيع الطحــن لصالح برنامج
البطاقة التموينية .
واوضــح مديــر عام الشــركة
املهنــدس طــه ياســن عباس
خالل ترؤســه اجتماع اجللســة
السادســة جمللــس االدارة ان
االجتمــاع تناول عــدة مواضيع
مهمــة تخص عمل وسياســة
الشــركة منها بحــث موضوع
التســوية للمبالغ املترتبة على
شــركة بافان االيطالية (اوكرم)
سابقا التي اســتوردت عددا من
املطاحــن املصنعــة فيها عبر
توريد معــدات وادوات احتياطية
باسعار مخفضة .
واشــار املديــر العــام الــى ان
االجتماع ناقش كذلك عددا من
املواضيع املتعلقة باالمور املالية
للشركة ونظام احلوافز االنتاجية
للعاملني باملطاحــن احلكومية
واتخــذ القــرارات والتوصيــات
املناسبة ازاء كل منها  ،ذاكرا ان
االجتماع كان بحضور مدير عام
دائرة التخطيط واملتابعة وعضو
مجلــس االدارة ابتهال هاشــم
صابط  .من جانب اخر تابع املدير
العام قيام جلنة فنية مشــتركة
لزيارة ملطاحــن محافظة ذي قار
ملتابعة خلطــات احلبوب اجملهزة
وعمــل اخملتبــرات فيهــا والتي
يترأسها املشرف على مختبرات
املنطقة اجلنوبيــة الدكتور عالء
محمد .
ولفت املدير العام الى ان اللجنة
كلفت مبتابعــة نوعية خلطات
احلبوب اجملهزة للمطاحن ومتابعة
عمل اخملتبــرات وذلــك لضمان
انتاج نوعيــة جيدة من الطحني

تناول االجتماع عدة
مواضيع مهمة
تخص عمل وسياسة
الشركة منها بحث
موضوع التسوية
للمبالغ المترتبة على
شركة بافان اإليطالية
(أوكرم) سابقا

توزيع الطحني للتموينية

املــوزع ضمن مفــردات البطاقة
التموينية ومطابق للمواصفات
املعتمدة ويكــون صاحلا للخبازة
 ،حيــث اشــرفت اللجنة على
جتــارب اخلبــازة املوقعيــة في
املطاحن التــي جــرت زيارتها ،
وكانــت النتائــج ايجابية فيما
ابدت اللجنــة بعض التوجيهات
اخلاصة بعمل اخملتبــرات واجراء
الفحوصــات املتعلقة بخلطات
احلبــوب والطحــن املنتــج
لضمان ايصال طحــن مطابق
للمواصفــات وصالــح للخبازة
الى العائالت املشــمولة بنظام
البطاقة التموينية  ،اضافة الى
لقائهــا باعضاء اجمللــس احمللي
لناحيــة الفجــر حيــث قدمت
شرحا عن مراحل عملية الطحن
واهم واجبات الشــركة املتمثلة
بانتاج وتوزيــع الطحني املطابق

للمواصفــات املعتمــدة علــى
وفق برنامج البطاقة التموينية
واالشــراف واملتابعــة لعمــل
املطاحن املكلفة باالنتاج .
وكانت الشــركة العامة لتجارة
احلبــوب اعلنت عن اســتمرارها
بتســلم وتفريغ كميات احلنطة
املســتوردة الواردة عبر ميناء ام
قصــر لدعم مفــردات البطاقة
التموينية.
وقال مدير عام الشــركة نعيم
املكصوصي ان هذه الكميات هي
من حموالت ثالث بواخر والبالغة
بحــدود (  )150الــف طــن ومن
املناشــئ الكندية واالسترالية
واالميركية وذلك ضمن تعاقدات
الوزارة لتأمني هذه املادة حلساب
احلصة التموينية .
واشــار املدير العام الى ان مواقع
شركته استنفرت طافاتها خالل

الكهرباء تواصل حمالت التوعية
لترشيد استهالك الطاقة
متابعة الصباح الجديد
اعلنت وزارة الكهرباء انها مستمرة
في انطالق حمالت التوعية من خالل
قســم العالقات واالعالم في جميع
املديريات التابعــة لها في احملافظات
بهــدف الترشــيد في اســتعمال
الطاقة الكهربائية وعــدم التجاوز
على الشبكات التي تؤدي الى الكثير
من الضائعات للتيار وبالتالي حرمان
املواطن منها .
فقد واصل قســم العالقات والعالم
في املديرية العامــة لتوزيع كهرباء
الفرات االوســط وبجميــع فروعها
حمالت التوعية لترشــيد استهالك
الطاقــة الكهربائيــة مــن خــال
توزيع ملصقات لشــرح الية ترشيد
االســتهالك وبيــان دور املواطــن
لعبور هذه الفتــرة في الطلب على
الكهربــاء من خالل الترشــيد ودفع
اجــور الكهرباء وعــدم التجاوز على
الشبكة الكهربائية .

ويؤكد قسم العالقات واالعالم على
ضرورة تقليل الضائعات لكي ينعم
املواطــن باخلدمة ملدة(  )٢٤ســاعة,
كمــا الحظ املشــاركون فــي هذه
احلملة جتاوبا من قبل املواطنني.
كما نظم قســم العالقات واإلعالم
في املديرية العامــة لتوزيع كهرباء
اجلنــوب حملــة واســعة لتثقيف
املواطنني حول ترشــيد اســتهالك
الطاقة في مركز محافظة البصرة.
وتضمنــت احلملــة لصــق وتوزيع
ملصقات التوعية واإلرشاد التي حتث
املواطنني على الترشيد في األماكن
العامة واملناطق واألســواق التجارية
املكتظة بالســكان  ،فضالً عن عقد
اللقــاءات املباشــرة مــع املواطنني
املتواجدين فــي تلك األماكن لغرض
إيضاح اجلوانــب االيجابية التي من
املمكن ان تتحقــق في حالة االلتزام
بضوابط الترشــيد .وان الهدف من
تنفيذ هــذه احلمالت هــي لتوعية

املواطنــن بأهميــة الترشــيد في
اســتهالك الطاقة الكهربائية من
اجــل خلق رأي عام مســاند لثقافة
الترشيد في اســتهالك الطاقة مما
سيســهم في خفض االســتهالك
ويضمن اســتمرار التيار الكهربائي
على مــدار الســاعة واحلفاظ على
وضــع الشــبكة الكهربائيــة من
االنهيار جراء ارتفاع األحمال.
كما نظم قســم العالقات واألعالم
في املديرية العامــة إلنتاج الطاقة
الكهربائيــة فــي صــاح الديــن
حملة اعالمية لتثقيــف املواطنني
حــول ترشــيد أســتهالك الطاقة
الكهربائية  ،من خــال التطرق الى
ضرورة الترشيد للطاقة الكهربائية
وفوائدهــا األيجابيــة للجميــع
وكيفية األستعمال األمثل للطاقة
الكهربائية والقضاء على الضائعات
وعدم التجاوز على شبكة الكهرباء
الوطنية.

عطلة اجلمعة والسبت لتسلم
تلك الكميــات لتعزيز ارصدتها
لتامني خلطات املطاحن من هذه
املادة وجتهيزها للمطاحن ضمن
احلصص املقررة لــكل مطحنة
الــى جانــب اســتمرار مناقلة
احلنطة احملليــة الى بقية املواقع
على وفــق اخلطة التســويقية
التي اعدها قســم التسويق في
الشركة .
ولفت املديــر العام الــى وصول
( )3شــاحنات محملــة باحلنطة
االســترالية الى ســايلو تكريت
وشاحنة واحدة حنطة كندية الى
مجمع حبوب الدور  ،فيما تسلم
اجملمع اخملزني ( )6شاحنات محملة
باحلنطة االســترالية ،اما سايلو
بازوايا فــي محافظة نينوى فقد
وصلت ( )9شــاحنات من احلنطة
املستوردة وسايلو بعقوبة تسلم

شاحنتني من احلنطة االميركية .
واكــد املديــر العام وصــول ()5
شاحنات من احلنطة االسترالية
الى سايلو الســماوة  ،اما سايلو
الرمادي فقد تســلم كمية ()41
الف طن من احلنطة االســترالية
بواقع شاحنة واحدة كما تسلم
ســايلو الناصرية ( )37شــاحنة
من احلنطــة املســتوردة  ،الفتا
الى ان املــاكات الفنية واخملتبرية
باشرت عملها بتفريغ الشاحنات
اذ ان صومعــة خان بني ســعد
قامــت بفحــص وتفريــغ ()11
شــاحنة محملة بكميــة اكثر
من ( )400طن اضافة الى فحص
وتسلم ( )15شاحنة من احلنطة
االسترالية البالغه اكثر من 600
طن .
من جانب اخر كشف املدير العام
مواصلــة مواقــع صــاح الدين

والديوانيــة بتجهيــز املطاحــن
حلصة شهر نيســان حيث باشر
سايلو خان بني ســعد بتجهيز
مطحنة املقداد احلكومية بكمية
( )11640طنــا وجتهيــز املطاحن
االهلية لشــهر اذار بكمية تزيد
على الـــ( )154طنــا وعن حصة
شــهر نيســان جهــزت كمية
( ) 125,920,0طنــا اضافــة الى
حتميل شــاحنات مــن صومعة
تكريت الى سايلو التاجي وكذلك
استمرار ســايلو خان بني سعد
بتســلم احلنطة احملليــة الواردة
من مركز تســويق النعمانية في
محافظة واسط .
يذكر ان الشــركة قد استكملت
غرفــة عمليات ملتابعــة العمل
في جميع املواقع وخــال الدوام
الرســمي وايام اجلمــع والعطل
الرسمية .

تجهيز وكالء التموينية
في النجف بالرز المحلي
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنت الشــركة العامة لتجارة
احلبوب فــي وزارة التجــارة عن
استمرار ســايلو ابو صخير في
محافظــة النجــف االشــرف
بتجهيز الوكالء مبادة الرز احمللي.
وقــال مديــر عــام الشــركة
نعيم املكصوصــي ان املالكات
املتخصصــة فــي ســايلو ابو
صخيــر لفــرع الشــركة في
احملافظة تواصل بتجهيز الوكالء
مبادة الــرز احمللي والذي يصنع في
مجرشــة ابو صخير احلكومية
في احملافظــه  ،اذ بلغت الكمية
االجمالية للمــادة نحو ()3258
طنا.
من جانــب اخر اكــد مدير عام
الشــركة عن وصول كميات من
احلنطة املســتوردة مــن النوع
االسترالي واالميركي من ميناء
ام قصر الى ســايلو الرمادي في

محافظــة االنبــار  ،مضيفا ان
مالكات الشركة باشرت بتسلم
احلنطــة واجــراء الفحوصــات
االوليــة مــن قبــل الفاحصني
اخملتصــن ووحدة اخملتبــر  ،الفتا
الى تفريغ ( )49شــاحنة اهلية
محملــة باحلنطــة االميركية
املســتوردة في مخازن السايلو
 ،اذ بلغــت الكمية املتســلمة
( )2309طنا وتفريغ ( )7شاحنات
مواصــات و()5شــاحنات جتارة
محملــة باحلنطة االســتراليه
والبالغة كميتهــا(  ) 522طنا ،
ذاكــرا ان عملية جتهيز املطاحن
التابعة للمحافظة مســتمرة
اذ بلغت كميــة التجهيز ()448
طنا .
علــى صعيــد متصــل اعلنت
الشــركة العامة لتصنيع احلبوب
في وزارة التجارة عن اجراء اللجان
الرقابية املشــتركة في الديوانية

زيارات ميدانية لعدد من املطاحن
العاملة باحملافظة.
وقــال مدير عــام الشــركة طه
ياســن عباس ان جلانا مشتركة
من وحــدات الرقابة واخملتبر قامت
برفقة ممثلني مــن مكتب املفتش
العــام ودائــرة الرقابــة التجارية
في الديوانيــة بتنفيذ عدة زيارات
تفتيشــية شــملت املطاحــن
احلكومية واالهلية ملتابعة تنفيذ
برنامج توزيع مادة الطحني ضمن
مفردات البطاقة التموينية .
واشــار املدير العام الى ان الزيارة
شــملت جميــع مرافــق العمل
واالنتاج فــي املطاحن التي زاروها
لالطالع علــى نوعيــة الطحني
املنتــج اذ جرى ســحب مناذج من
االنتــاج لفحصها مختبريا فضال
عن اجــراء اخلبــازة موقعيا لبيان
مدى صالحيــة االنتاج ومطابقته
للمواصفات املعتمدة .

«ذوي اإلعاقة» تدعو المستفيدين لتحديث بياناتهم خالل ( )10أيام
بغداد  -الصباح الجديد:
دعــت هيئــة رعايــة ذوي االعاقة
واالحتياجــات فــي وزارة العمــل
والشــؤون االجتماعة املستفيدين
كافة الذين مت شمولهم بامتيازات
قانون الهيئة الى مراجعتها بغية
حتديث بياناتهم خالل مدة اقصاها
 10ايام ابتــدا ًء من اليوم الثاني من

الشهر اجلاري .
وقــال املتحــدث باســم وزارة
العمــل والشــؤون االجتماعيــة
عمــار منعم ان هيئــة رعاية ذوي
االعاقة واالحتياجات اخلاصة دعت
املستفيدين املشمولني باالمتيازات
التي متنحها الهيئة للمعوقني الى
مراجعتها كل بحسب محافظته

الطب العدلي تبحث
مع وفد أممي سبل
مكافحة المخدرات

ومراجعــة املشــمولني ضمــن
محافظة بغداد في مقرها الكائن
في الوزيريــة مقابل معهد النفط
وبقيــة احملافظات تكــون املراجعة
فــي اقســام الهيئــة فــي تلك
احملافظات لغــرض حتديث بياناتهم
في مــدة اقاصها  10ايــام للمدة
نفســها مســتصحبني معهــم

املستمســكات الثبوتيــة االربعة
(االصلية واملصورة) للمعني واملعوق
وصورة عن التقرير الطبي .
ولفــت منعــم الــى ان املتخلف
عــن املراجعة خالل املــدة الزمنية
املقررة يســقط حقه في املطالبة
باالمتيــازات املمنوحــة لــه  ،وان
حتديــث البيانــات يشــمل جميع

املســتفيدين من امتيازات القانون
رقم  38لســنة  2013التي تشمل
املســتفيدين مــن املــادة ()15
اخلاصة بالتقدمي للدراســات العليا
وتخفيض تذاكر السفر والضمان
الصحــي واملســتفيدين من املادة
( )16اخلاصــة بتعيني نســبة ()5%
مــن ذوي االعاقــة فــي القطــاع

العام واخملتلــط و( )3%في القطاع
اخلاص واملستفيدين من املادة ()17
املتعلقة باعفاء نســبة ( )10%من
املدخــوالت الضريبيــة والقروض
امليسرة واملستفيدين من املادة ()18
اخلاصة باالعفاءات مــن الضرائب
املترتبة على وسائل النقل الفردية
واجلماعية والرقم املروري.

تجديد عالمة الجودة
لمعمل سمنت الكوفة
بغداد  -الصباح الجديد:
كشفت الشركة العامة للسمنت العراقية احدى
شــركات وزارة الصناعة واملعادن عن جتديد شهادة
عالمة اجلودة ملعمل اسمنت الكوفة التابع لها من
قبل اجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
واكد مدير عام الشركة املهندس حسني محسن
اخلفاجي ان جتديــد اجلودة للمعمــل املذكور جاء
بعد فحوصــات مختبرية دوريــة ومعقدة اثبتت
مطابقة انتاجــه للمواصفة العراقية  ،مشــيرا
الى ان منتج االسمنت في جميع املعامل التابعة
للشــركة خاضع للفحوصات اخملتبرية وامليدانية
وميتاز مبواصفــات عالية اجلودة  ،الفتا الى ان تظافر
جهود املالكات العاملة في معمل اسمنت الكوفة
واخلبرات التي متتلكها الى جانب جودة املواد االولية
التي تستعملها في انتاج االسمنت بانواعه كافة
حقق هذا االجناز.
وتابع اخلفاجي بالقول ان صعوبات العمل القاسية
وارتفاع اســعار مــادة النفط االســود اجملهز الى
معاملها لــم تكن عائقا امام الشــركة واملعمل
للنهوض بصناعتها واحلفاظ على جودة منتجاتها
التــي تتمتع بســمعة عالية في الســوق احمللية
واالقليميــة ورضا الزبائن وتشــهد لها مشــاريع
شاخصة منذ عشرات السنني  ،مفصحا عن عزم
الشركة للحصول على شهادة اجلودة الدولية (ايزو
 9001لعام  )2015في نهاية العام احلالي.

«المطاطية» ّ
تجهز القطاعين
العام والخاص بإطارات بابل
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنت الشــركة العامة للصناعــات املطاطية
واالطارات احدى شــركات وزارة الصناعة واملعادن
عن جتهيز القطاعني العام واخلــاص بأنتاجها من
اطارات بابل وتسويق كميات من مطحون املطاط.
وذكر مدير عام الشركة املهندس رياض عبداالمير
جابر أن شــركته سوقت ومن خالل مصنع اطارات
بابل التابع لها اطــارات صالون مختلفة االحجام
بعدد ( )112اطار الى مديرية كهرباء الرصافة وعدد
من املواطنني من شتى احملافظات عبر موقع املصنع
الكائن في محافظة النجف االشــرف طريق جنف
كربالء بالقرب من ناحية احليدرية .
واشــار املدير العام الى ان الشــركة جهزت ايضا
احد املواطنــن بكمية طنني من مــادة مطحون
املطاط (حبيبات) والتي تدخل في صناعة التارتان
املستعمل في املالعب ورياض االطفال وفي صناعة
واقيات وارضيات السيارات والعوازل املائية وكعوب
االحذية وفي صناعة االســفلت لتقليل الضجيج
ومنع التخسفات واطالة عمر السيارة اضافة الى
استعماالته في صناعة مواد مطاطية اخرى يجري
تصنيعها في الشركة وحسب الطلب.
ودعا مدير عام الشــركة مؤسسات الدولة كافة
والقطــاع اخلاص واملواطنني الــى مراجعة املنافذ
التســويقية في مواقع الشــركة ومعاملها في
احملافظات القتناء منتجاتها من االطارات مختلفة
االحجام واالشكال واملواد املطاطية املتنوعة.
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ترامب يهاجم منظمة

مع استمرار التصعيد العسكري في درعا

ويهدد بالتحرك ضدها

أكثر من  270ألف نازح خالل

التجارة العالمية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
هدد الرئيس األميركي دونالد ترامب أمس االول
(االثنني) ،بتحرك ضد منظمة التجارة العاملية
بعدما ذكرت تقارير أنه يريد االنســحاب من
املنظمة املعنية بتنظيم التجارة العاملية.
واشــتكى ترامب مرارا من أن الواليات املتحدة
تلقى معاملة غير عادلة في التجارة العاملية،
وانتقد بشــدة منظمــة التجــارة العاملية
لسماحها بحدوث هذا.
وأبلغ ترامب الصحافيني فــي البيت األبيض
قائــا «منظمة التجــارة العامليــة عاملت
الواليات املتحدة بشــكل سيء للغاية ،وآمل
أن يغيروا أساليبهم .ظلوا يعاملوننا بشكل
سيء جدا ً لسنوات كثيرة ،ولهذا السبب نحن
في ضرر كبير مع منظمة التجارة العاملية».
وأضاف «ال نخطط ألي شيء اآلن ،لكن إذا لم
يعاملونا بشكل مالئم ،فسنفعل شيئا».

مقتل ثالثة متطرفين
في سيناء وتدمير
أنفاق في رفح

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن اجليش املصري امس الثالثاء مقتل ثالثة
متطرفني في ســيناء وتدمير عدد غير محدد
من االنفــاق في مدينة رفح علــى احلدود بني
مصر وقطاع غزة ،في إطــار حملة يقوم بها
منذ اشهر ضد عناصر من تنظيم (داعش).
وقالت القيادة العامة للقوات املســلحة في
بيان عن احلملة التي بدأها في شمال ووسط
سيناء في شباط املاضي ،إنه «مت القضاء على
ثالثة عناصــر تكفيرية ،وتدميــر  285ملجأ
ومخزناً ،و 200كيلوغرام من مادة  ،TNTإضافة
إلى عدد من األنفاق برفح».
واضاف البيان الذي نشــره الناطق العسكري
على صفحته الرسمية على «فايسبوك»« :مت
القبض على  59فردا من املشتبه بهم بشمال
ووسط سيناء».
واكــد ان «العمليــات أســفرت أيضــا ً عن
إصابة مجند أثناء االشــتباكات مع العناصر
اإلرهابية ،واستشــهاد فردين مدنيني نتيجة
النفجار عبوة ناسفة كانت معدة الستهداف
قوات املداهمات على محاور التحرك».

إنقاذ  41مهاجرًا

وفقد  63آخرين قبالة
السواحل الليبية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت البحرية الليبية فجــر امس الثالثاء
إنقاذ  41مهاجرا ً غير شرعي واعتبار  63آخرين
في عداد املفقودين ،إثر غرق زورق مطاطي كان
يقلهم قبالة السواحل الليبية األحد املاضي.
وقال الناطق باســم البحريــة العميد ايوب
قاســم ،إن « 41مهاجرا جنوا من املوت ،النهم
كانوا يرتدون سترات جناة ومت انقاذهم» ،مشيرا
الــى ان الناجني افــادوا بان الــزورق الذي غرق
قبالة سواحل القره بوللي ( 50كيلومتر شرق
طرابلس) كان يقل  104اشــخاص ،ما يعني
ان عــدد املفقودين هو  .63واضــاف ان «خفر
السواحل لم يجدوا جثثا في املكان».
وأوضح أنــه اضافة الى الناجني ،رســت في
طرابلس أمس سفينة تابعة للبحرية الليبية
علــى متنهــا  235مهاجــرا ً مت إنقاذهم في
عمليتني منفصلتني في املنطقة نفســها،
مشيرا الى ان بني الناجني  54طفال و 29امرأة.
وأشار قاســم الى ان الســفينة وصلت الى
امليناء بتأخير  24ساعة سببه عطل اصابها.
ومع حادثة الغرق اجلديدة ،يرتفع الى  170عدد
املهاجرين الذين فقدوا في البحر املتوسط بني
اجلمعة واالحد املاضية.

األسبوعين األخيرين في جنوب سوريا
متابعة ـ الصباح الجديد:
أدى تصعيد العمليات العسكرية
فــي محافظــة درعــا جنوبي
ســوريا إلى نزوح أكثــر من 270
ألف شــخص خالل األسبوعني
األخيريــن وفقــا لــأمم املتحدة.
وبحسب مكتب تنسيق الشؤون
اإلنســانية التابــع للمنظمــة
الدوليــة ،توجــه  70ألفا منهم
إلى احلدود مع األردن ،حيث يقيم
معظمهم في أراض قاحلة ومن
دون تلقي أي مساعدات إنسانية.
وميدانيــا ،باتت قــوات النظام
السوري تســيطر على نحو 59%
من محافظة درعا ،فيما تستمر
املفاوضــات إلجــراء اتفاقيــات
«للمصاحلة» ،وســط انقسامات
بني الفصائل املعارضة.
أشــارت األمم املتحــدة إلــى أن
التصعيد العســكري في جنوب
سوريا خالل األسبوعني املاضيني
دفع أكثر من  270ألف مدني إلى
النــزوح ،في وقــت تواصل قوات
النظــام بدعم روســي تضييق
اخلناق علــى الفصائل املعارضة
لدفعهــا إلى االستســام في
محافظة درعا.
وقــال الناطق باســم املفوضية
السامية لشــؤون الالجئني في
األردن محمــد احلــواري إن عدد
النازحني «جتاوز  270ألفا في وقت
قياســي» ،مضيفــا «نحن أمام
أزمة إنسانية حقيقية في جنوب
سوريا».
وبحسب مكتب تنسيق الشؤون
اإلنســانية التابع لألمم املتحدة،
توجه  70ألفــا منهم إلى احلدود
مع األردن ،حيث يقيم معظمهم
في أراض قاحلة ومن دون تلقي أي
مساعدات إنسانية.
ومنذ بــدء التصعيد ،أبقى األردن
اجملاور حدوده مغلقة خشية تدفق
املزيد من الالجئني الى أراضيه.
كما توجهت عائــات أخرى إلى
محافظــة القنيطــرة اجملــاورة
احلدودية مع إسرائيل .وتكتسب

تواصل قوات
النظام بدعم روسي
تضييق الخناق
على الفصائل
المعارضة لدفعها
إلى االستسالم في
محافظة درعا

املنطقة اجلنوبيــة خصوصيتها
من موقعها اجلغرافي قرب األردن
وإســرائيل عــدا عــن قربها من
دمشق.
وميدانيا ،أوضح املرصد السوري
حلقوق اإلنســان أن قوات النظام
باتت تســيطر علــى  58،8%من
مســاحة محافظة درعــا ،في
حني لم تكن تســيطر لدى بدء
الهجوم ســوى على  30%منها.
أما الفصائل املسلحة فتسيطر
علــى  34،6%في حني يســيطر
تنظيم الدولة االســامية على
.6،6%
*انقسام بني الفصائل
وبعد ســيطرتها على الغوطة
الشــرقية قرب دمشــق ومن ثم
أحيــاء فــي جنــوب العاصمة،

وضعــت القــوات احلكوميــة
اســتعادة املنطقــة اجلنوبيــة
على رأس أولوياتهــا .وبدأت منذ
أسبوعني عمليات قصف عنيفة
على ريف درعا الشــرقي قبل أن
تدخل في معــارك مع الفصائل
على جبهات عــدة في احملافظة.
وانضمت روســيا بعد أســبوع
تقريبا إلى حملة القصف اجلوي.
وتثير االتفاقات التــي تقترحها
روسيا انقساما في صفوف وفد
مفاوضي املعارضــة املؤلف من
ممثلــن عن الفصائــل والهيئات
املدنية.
وأعلن املفاوضــون املدنيون امس
االول االثنني انسحابهم من وفد
املعارضة .وقالــوا في بيان موقع
باسم احملامي عدنان املساملة «لم
نحضر املفاوضات اليوم ولم نكن

طرفا فــي أي اتفــاق حصل ولن
نكون أبدا».
وأشــار مدير املرصــد رامي عبد
الرحمن إلى «انقســام في اآلراء
داخــل الفصائــل بــن موافقة
وأخرى رافضة لالتفاق» مع اجلانب
الروسي.
*اقتراح روسي ال يتضمن خروج
املقاتلني إلى إدلب
ويتضمن االقتــراح الذي تعرضه
روسيا على ممثلي املعارضة ،وفق
ما أكد عبد الرحمن وناشــطون
محليــون معارضون ،تســليم
الفصائــل ســاحها الثقيــل
واملتوســط ،مع عودة املؤسسات
الرســمية ورفع العلم السوري
وســيطرة قوات النظــام على
معبر نصيــب مــع األردن اجملاور

وانتشــارها على طــول احلدود.
كما ينص االتفــاق وفق املصادر
ذاتهــا علــى تســوية أوضــاع
املنشقني واملتخلفني عن اخلدمة
العســكرية اإللزاميــة خالل 6
أشهر ،مع انتشار شرطة روسية
في بعض البلدات.
هذا وانضمت  13بلدة على األقل
في درعــا خالل اليومني األخيرين،
إلى اتفاقــات «املصاحلة» ،آخرها
مدينة بصرى الشــام التي كانت
حتت ســيطرة فصيــل معارض
بارز هو فصيل «شــباب السنة».
وطالت اتهامات بـ»اخليانة» قائده
أحمد العودة جراء قراره هذا.
وأوضح أن «الروس يقدمون عرض
املصاحلة ،الذي ســبق أن قدموه
في كل مكان ،مع اســتثناء أنه
ال يتضمن خروج الراغبني» ،غالبا

إلــى منطقة إدلب ،في إشــارة
إلى اتفاقات اإلجــاء التي كانت
تقترحها على املقاتلني الرافضني
لالتفاق مع احلكومة على غرار ما
جرى في الغوطة الشــرقية قرب
دمشق.
وقال الناشط في مدينة درعا عمر
احلريري لوكالة األنباء الفرنسية
«يرفض الطرف الروسي خروج أي
شــخص من درعا الى إدلب أو أي
مكان آخر ،وهذا هو سبب الرفض
املســتمر من معظم الفعاليات
خوفا من مالحقات أمنية الحقا..
ومن عمليات انتقامية لو حصل
االتفاق».
وتابع «الوضــع صعب والفصائل
وكل املكونــات الثورية في درعا
أمام خيــارات صعبة جدا .يضيق
اخلناق علينا أكثر فأكثر».

عملية بلجيكية  -فرنسية  -ألمانية تحبط «هجومًا» إيرانيًا على المعارضة
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت الســلطات البلجيكية
أمــس االول االثنني ،انها أحبطت
«فــي الوقت املناســب» هجوما ً
إرهابيا ً اســتهدف مؤمترا ً نظمته
املعارضــة االيرانية فــي باريس
الســبت املاضي .واشــارت الى
توقيــف زوجني من اصــل ايراني
متهمني مبحاولة تنفيذ العملية،
فيما اعتقلت أملانيا ديبلوماســيا ً
ايرانيــاً ،وأوقفــت فرنســا ثالثة
مشبوهني في امللف.
يشــدد ضغوطا ً على
هذا التط ّور
ّ
طهران ،تتصاعد منذ انســحاب
الواليــات املتحــدة مــن االتفاق
النووي املُبــرم بني ايــران والدول
الســت عام  .2015كمــا يُحرج

تقـرير

الرئيــس االيراني حســن روحاني
الذي وصل أمس الى سويســرا،
توجهه اليوم الى النمســا،
قبل ّ
فــي محاولــة إلنقــاذ االتفاق –
النووي .-واعتبر روحاني أن جولته
مناســبة للبحث في
ستكون»
َ
مســتقبل االتفاق» ،مشيرا ً الى
سيقدمون لطهران
أن األوروبيني
ّ
«ســلة» اقتراحاتهــم خالل أيام
إلنقاذه.
لكــن وزيــر اخلارجيــة اإليرانــي
محمد جواد ظريف شــكك في
العملية
املنســقة التي نفذتها
ّ
فرنســا وبلجيكا وأملانيا إلحباط
«الهجوم» ،وكتــب على «تويتر»:
«في وقت نبدأ زيارة رئاسية ألوروبا،
تظهــر عملية إيرانيــة مزعومة

ويُعتقــل مدبروها .إيران تدين في
شــكل ال لبس فيه كل أشكال
العنــف واإلرهاب فــي أي مكان،
ومســتعدة للعمل مع األطراف
املعنيني لكشــف مخطط زائف
وشرير».
فــي املقابــل ،أعلــن «اجمللــس
الوطنــي للمقاومــة االيرانية»،
اجلنــاح السياســي لتنظيــم
«مجاهديــن خلــق»« ،إحبــاط
مؤامــرة للديكتاتوريــة احلاكمة
لشن هجوم إرهابي على
في إيران
ّ
املؤمتر الســنوي العام للمقاومة
اإليرانية فــي (منطقة) فيليبنت
في باريس» .وأضــاف أن «إرهابيي
النظــام اإليرانــي فــي بلجيكا
خططــوا للهجــوم ،مبســاعدة

ديبلوماســي النظام اإلرهابيني»،
داعيــا ً الــى إغــاق الســفارات
االيرانيــة فــي اوروبا ،علمــا ً أن
شخصيات أميركية بارزة حضرت
املؤمتــر ،بينهــا رودي جوليانــي،
احملامي الشخصي للرئيس دونالد
ترامب ،ونيوت غينغريتش الرئيس
السابق جمللس النواب.
وأعلن املدعي العــام البلجيكي
ان الزوجــن أمير س 38( .ســنة)
ونســيمة ن 33( .ســنة) ،وهما
بلجيكيــان «من اصــل ايراني»،
«يُشــتبه في أنهما حاوال تنفيذ
تفجيــر» خــال مؤمتــر «اجمللس
الوطنــي للمقاومــة االيرانية»،
مضيفا ً انهما اتُهما بـ «محاولة
قتل ارهابيــة والتخطيط جلرمية

إرهابية».
وتابع انهما اعتُقال فيما كانا في
ســيارة في ضاحية بروكســيل
الســبت املاضيُ ،ع ِثر فيها على
 500غــرام من مادة «تــي اي تي
بي» املتفجرة ،مع صاعق تفجير.
ونفــذت الشــرطة البلجيكية
 5عمليــات دهم ،بعــد توقيف
الزوجني.
وأشــار املدعــي البلجيكي الى
أن الســلطات األملانية اعتقلت
أسداللـــه أ 47( .ســنة) ،الفتــا ً
الــى انــه «ديبلوماســي ايراني
في ســفارة بالده لدى النمسا».
واضــاف ان الديبلوماســي كان
على اتصال بالزوجني في بلجيكا،
وتابع أن «إحباط االعتداء االرهابي

كان نتيجة تعــاون» بني القضاء
في بلجيكا وفرنسا واملانيا.
في باريس ،أعلــن مصدر قضائي
اعتقال  3أشــخاص مــن أصل
إيراني في فرنســا ،أحدهم يُدعى
ميرهــاد أ ( 54ســنة) ،لتحديــد
صلتهم بالزوجــن املعتقلني في
بروكسل.
في غضــون ذلــك أعلــن مدير
التخطيــط السياســي فــي
اخلارجية األميركية براين هوك أن
احلملة التي تشنّها بالده لـ «زيادة
الضغــط على النظــام اإليراني،
تهدف الــى خفــض إيراداته من
مبيعات النفط اخلام إلى صفر»،
فــي محاولة لدفعــه إلى تغيير
«سلوك قيادته ،ال تغيير النظام».

إلنقاذ الحكومة المشكلة منذ ثالثة شهور

وزير الداخلية يتراجع عن استقالته بعد اتفاق مع ميركل بشأن الهجرة
متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلن احلزب «الدميوقراطي االشــتراك»
املشارك في احلكومة األملانية االئتالفية
برئاسة املستشارة أنغيال مركل امس
الثالثاء أنه يحتاج لدراســة اتفاق في
شأن سياســة الهجرة ،أبرمته مركل
مــع حلفائها في واليــة بافاريا إلنقاذ
احلكومة املشــكلة منذ ثالثة شهور،
قبل املوافقة عليه.
ويقتــرح االتفــاق املبــرم بــن احلزب
«الدميوقراطي املسيحي» الذي ترأسه
مركل ،وشــريكها في احلكومة حزب
«االحتاد االجتماعي املســيحي» إنشاء
مناطق خاصة على احلدود األملانية مع
النمسا الحتجاز املهاجرين املسجلني
بالفعل في بلدان أخرى باالحتاد األوروبي
قبل إعادتهم إليها.
ويتعني أن توافق النمسا على االتفاق،
وأحملت إلى مشــكالت محتملة حيث
قالت إنها ستحمي حدودها اجلنوبية
مع إيطاليا وسلوفينيا في حال تطبيق
اتفاق احلكومة األملانية.
والسياسة اجلديدة التي تشدد القيود
علــى املهاجريــن هي تســوية تتيح

ملركل وزعيم حزب «االحتاد االجتماعي
املســيحي» هورســت زيهوفــر نبذ
خالفاتهما في شــأن الهجــرة التي
كانت تنذر بانهيار احلكومة االئتالفية.
وقالت مــركل إن»«االتفــاق يظهر أن
أملانيــا ال تتخذ خطوات أحادية اجلانب،
وإمنا تعمل مع شركائها األوروبيني».
وأحــدث زيهوفر ،الذي يشــغل أيضا
منصب وزيــر الداخليــة ويريد فرض
قيود أشد على احلدود ،الفوضى داخل
احلكومة في األيام القليلة املاضية ،إذ
هدد باالستقالة قبل أن يعدل عن قراره
ويقول إنه سيبقى في منصبه.
وأكد زيهوفر أنه سيســافر إلى فيينا
قريبا ً وأنه حتدث بالفعل مع املستشار
النمسوي سيباســتيان كورتس عبر
الهاتف .وأضاف قبــل اجتماع للحزب
«لدي انطباع أنه مهتم بالتوصل حلل
ملموس».
فيما أعلنت املستشارة األملانية أنغيال
ميركل ووزير الداخلية هورست زيهوفر
التوصل إلى اتفــاق للحد من الهجرة
غير الشــرعية ،في خطوة من شأنها
أن تنقذ االئتالف احلكومي الذي كاد أن
يسقط بسبب االنقسامات حول تلك
املســألة .وفي رد فعل عن هذا االتفاق،

االئتالف احلكومي «احلزب االشــتراكي
الدميقراطي».
وأضاف وزيــر الداخليــة «لدينا اتفاق
واضح حول كيفيــة منع الهجرة غير
الشرعية في املســتقبل على احلدود
بني أملانيا والنمسا».
وأوضح زيهوفر أن «هــذا االتفاق متني
جدا ويتفق مع أفكاري ويتيح لي البقاء
على رأس وزارة الداخلية الفدرالية».

أكــدت النمســا أنه في حــال أقرت
احلكومــة األملانية االتفاق «ســنكون
مضطريــن التخاذ إجــراءات من أجل

تفادي أي ضرر للنمسا وشعبها».
وقالت ميــركل للصحافيني إنه «بعد
أيام عصيبة ومفاوضات صعبة ،اليوم

أعتقد أننا توصلنا إلى تفاهم جيد».
وال يــزال هــذا االتفــاق بحاجــة ألن
يوافــق عليــه الشــريك الثالث في

*تفاصيل االتفاق
وينص االتفاق الذي مت التوصل إليه بني
املستشــارة ووزير الداخلية على أن أي
مهاجر غير شرعي يصل إلى أملانيا بعد
أن يكون قد مت تسجيله في دولة أخرى
من دول االحتــاد األوروبي ،يتم نقله إلى
«مركز عبور» يقام على احلدود األملانية
بدال من أن ينقل إلى مراكز إيواء موزعة
في سائر أنحاء أملانيا.
وبعد نقل هــذا املهاجر إلــى «مركز
العبور» يصار إلى دراســة ملفه وبعد
االنتهاء من ذلك تتم إعادته إلى الدولة
األوروبية التي أتى منها ،وذلك في إطار
اتفاق إداري مع الدولة املعنية.
وكان زيهوفر أعلــن امس االول االثنني
عزمه االســتقالة من منصبه ،لكنه

عاد وعلــق هذا اخلطوة إفســاحا في
اجملال أمــام جولة أخيرة من املفاوضات
مع ميركل.
وفي رد فعل على هــذا االتفاق ،قالت
النمســا امس الثالثاء إنها مستعدة
التخاذ إجراءات حلماية حدودها اجلنوبية
في حال تطبيق احلكومــة االئتالفية
األملانية اتفاقا بشأن الهجرة.
وأوضحــت احلكومة النمســاوية في
بيان أنه في حال أقرت احلكومة األملانية
االتفاق الــذي مت التوصل إليه في وقت
متأخر من امس االول االثنني «سنكون
مضطريــن التخاذ إجــراءات من أجل
تفادي أي ضرر للنمسا وشعبها».
وتابع البيان أن البالد «مستعدة التخاذ
إجــراءات حلماية حدودنــا وخصوصا»
تلك مع إيطاليا وسلوفينيا.
وأضــاف البيــان الــذي وقعــه نائب
املستشــار هاينز كريستيان ستراشه
ووزير الداخلية هيربرت كيكل «ننتظر
اآلن توضيحا ســريعا للموقف األملاني
على املستوى الفدرالي».
وختمت احلكومة النمســاوية بالقول
أن «االعتبارات األملانية تســلط الضوء
مرة أخرى علــى أهمية حماية أوروبية
مشتركة للحدود اخلارجية».
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ترشيد فوري بسبب ارتفاع درجات الحرارة

وزير الكهرباء ّ
يوجه بعدم «اإلفراط» باستعمال اإلنارة الخارجية
متابعة الصباح الجديد:
أصــدر وزيــر الكهرباء قاســم
الفهــداوي توجيهــات بعــدم
«اإلفراط» في اســتعمال اإلنارة
في احملــال التجاريــة واملعارض
واملطاعم والفنادق .
وأوضحــت وزارة الكهربا الى أن
توجيهــات الوزير جاءت من أجل
احلد من حاالت «اإلسراف والهدر»
باستهالك الطاقة الكهربائية.
وقالــت الــوزارة في بيــان لها
حصلت «الصبــاح اجلديد» على
نســخة منه ،إن «وزير الكهرباء
قاســم الفهداوي وجه بضرورة
احلد من االســراف باســتهالك
الطاقة الكهربائية ،ومحاسبة
من يفرط باستهالكها ،استنادا ً
للضوابــط القانونية املنصوص
عليها في تعليمات إيصال التيار
الكهربائي رقم ( )٢١لعام ،١٩٩٩
وخاصة مــن يســتعمل االنارة
في ســاعات النهار ويفرط في
اســتعمالها ليالً ،من خالل فرق
جوالة شكلت من قبل الوزارة».
وأضافــت الوزارة فــي بيانها أن
الفرق اجلوالة «باشــرت عملها
في العاصمــة بغداد واحملافظات
مبراقبــة اجملمعــات التجاريــة
واملعارض واملطاعــم والفنادق،
وستفرض غرامات مالية ال تقل
عن مليون دينار ،وســتنفذ قطع
التيار الكهربائي ،وال يعاد اال بعد
ان يقدم الشخص املعني تعهدا ً
خطيا ً بازالة االنارة الزائدة ،فضال
عن عــدم اإلفراط باســتهالك
الطاقة الكهربائية».
وتابعت الــوزارة فــي بيانها أن
«توجيهات الوزير جاءت من أجل
احلد من حاالت االســراف والهدر
باستهالك الطاقة الكهربائية،
وعــدم اســتعمال االنــارة ذات
األحمال العالية ،لضمان جتهيز

وجه وزير الكهرباء
قاسم الفهداوي
بضرورة الحد من
اإلسراف باستهالك
الطاقة الكهربائية،
ومحاسبة من يفرط
باستهالكها ،استناداً
للضوابط القانونية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعــت أســعار النفط أمس
الثالثــاء بعدما أعلنت ليبيا حال
القوة القاهرة في بعض صادراتها
مــن اخلــام ،بينما أســهم فقد
إمــدادات كندية في رفع ســعر
اخلام األميركي ألعلى مســتوى
في ثالثة أعوام ونصف العام.
وقفــز اخلام األميركي  90ســنتا ً
أو  1.2في املئة إلــى  74.84دوالر
للبرميل وهو أعلى مستوى منذ

واوضــح البيــان انــه “لغرض
مواجهة العوارض الفنية الناجتة
عــن ارتفاع درجات احلــرارة فوق
معدالتها ،وجه وزيــر الكهرباء
املهنــدس محمد الفهــداوي،
بدوام جميع منتسبي الوزارة في
ايام العطل الرسمية .
وأضــاف البيــان ان “التوجيــه
يشــمل جميع موظفــي مقر
الوزارة واملديريات العامة واملواقع
التابعــة لهــا فــي العاصمة
بغــداد واحملافظات ،من اجل إجناز
معامــات املواطنــن ،ومتابعة

منظومــة الكهربــاء الوطنية
لضمــان اســتمرارية جتهيــز
الطاقة الكهربائية”.
وكانت املديريــة العامة لتوزيع
الكهربــاء فــي اجلنــوب دعت
املواطنني الى ترشيد استهالك
الطاقة الكهربائيــة تزامنا ً مع
ارتفاع درجات احلرارة الى  50درجة
مئوية ،وذلك مــن أجل تخفيف
األحمال عن املنظومة الوطنية.
وذكــرت املديرية في بيان لها أنه
«بالنظر لالرتفاع احلاد في درجات
احلرارة في احملافظــات اجلنوبية

خــال هــذه األيــام واحتمالية
ارتفاعهــا الــى  50درجة مئوية
منذ يوم امس الثالثاء بحســب
تقارير األنواء اجلوية فإن املديرية
العامــة لتوزيــع الكهرباء في
اجلنــوب تدعــو املواطنــن الى
الترشــيد الفوري في استهالك
الطاقــة الكهربائيــة» ،مبينة
أن «الترشــيد يكــون من خالل
اســتعمال األجهــزة الضرورية
التــي هناك حاجــة فعلية لها
وإطفاء األجهــزة غير الضرورية
لتخفيف األحمال عن املنظومة

الوطنية».
ولفتت املديرية ضمن بيانها الى
أن «الترشــيد من الضــروري أن
يكون بشكل خاص خالل أوقات
حمــل الذروة (من الســاعة 11
صباحا الى الســاعة  5مساء)»،
مضيفــة أن «املديريــة تثمــن
للمواطنني تعاونهم الســتقرار
التيار الكهربائي»  ،فيما ونشرت
هيئــة االنــواء اجلويــة جدوال
بارتفاع درجات احلرارة في تســع
محافظات خالل االسبوع احلالي
بينها محافظة البصرة.

في سينكرود قرب فورت مكموري
في ألبرتا نتيجة عطل كهربائي
الشــهر املاضي ومــن املرجح أن
يستمر توقفها طوال متوز (يوليو)
اجلاري مما قد يســاهم في تراجع
اخملزونات األميركية.
وقــدر مســح لـ«رويتــرز» أن
مخزونــات اخلــام األميركيــة
تراجعــت لألســبوع الرابع على
التوالــي بحوالــى  3.3مليــون
برميل في األســبوع املنتهي في

 29حزيــران (يونيو) املاضي  ،فيما
أعلنــت «املؤسســة الوطنيــة
للنفط» فــي ليبيا حــال القوة
القاهــرة في حتميــات ميناءي
الزويتينة واحلريقة أمس االول  ،مما
نتج عنه خســائر في اإلنتاج بلغ
إجماليها  850ألف برميل يومياً.
وقال كبير محللي الســوق في
«إف.إكس.تــي.إم» للسمســرة
في العقود اآلجلة حسني سيد:
«يبدوا أن من يراهنون على صعود

النفــط عــادوا للســوق بعدما
أوقفــت ليبيا صــادرات النفط
من ميناءين رئيســن» وتابع« :إذا
لم يعود نفط ليبيا ســريعا ً إلى
السوق فســيكون اختبارا ً مهما ً
لطاقة أوبك الفائضة الســيما
في ظــل توقعــات بتراجع إنتاج
فنزويال وإيران بشكل كبير خالل
الشهرين املقبلني».
وأظهر مســح أجرتــه «رويترز»
ونشرت نتائجه أمس أن «منظمة

البلدان املصــدرة للنفط» (أوبك)
ضخت  32.32مليون برميل يوميا ً
في حزيــران (يونيــو) ،بزيادة 320
ألف برميــل يوميا ً عن أيار (مايو).
وإجمالــي اإلنتــاج فــي حزيران
(يونيــو) هو األعلى منــذ كانون
الثاني (يناير)  .2018وقالت شركة
«نفط أبوظبي الوطنية» (أدنوك)
إنها تســتطيع زيادة اإلنتاج هذا
العام مبئــات االالف من البراميل
يوميا ً اذ اقتضت احلاجة.

األردنيون يعلقون آماال على إعادة فتح الحدود السورية إلنعاش االقتصاد
الصباح الجديد ـ وكاالت:
فــي «الســوق الســوري» فــي
مدينــة الرمثا األردنيــة وعلى بعد
كيلومتــرات قليلــة مــن احلدود
السورية ،يعلق اجلميع آماال كبيرة
على عودة النظام الى جنوب سوريا
وإعادة فتح املعابر مع االردن املغلقة
منذ ســنوات ،لعــودة االزدهار الى
البالد.
ويطلق علــى الســوق الواقع في
وســط مدينــة الرمثا بــن أحياء
سكنية اسم «الســوق السوري»،
كونه كان يعتمــد قبل احلرب على
البضائع القادمــة من اجلانب اآلخر
من احلدود .وميكن مــن املكان رؤية
أعمدة دخــان متصاعد مــن درعا
القريبــة التــي تتعــرض لقصف

تقـرير

الصباح الجديد ـ متابعة :
يقف املــزارع أمجــد اخلزعلي أمام
منزلــه فــي الديوانية فــي جنوب
العــراق محدقــا بحزن فــي أرض
شاســعة ورثها عن أجداده ،صارت
بورا نتيجة حظر الدولة لزراعة األرز
بسبب اجلفاف الشديد.
هي املــرة األولى التي لــن يتمكن
فيهــا اخلزعلــي هذا املوســم من
زراعة أرز «العنبر» األكثر شهرة في
املنطقة اجلنوبية مــن العراق منذ
قرون ،وســمي بهذا اإلسم لرائحته
املشــابهة للعنبر  ،ويقول اخلزعلي
«ال أطيق النظــر إلى أرضي وتربتها
ال تعانــق العنبــر ( )...هكذا اعتدنا
منذ مئات السنني حني كان األجداد
يزرعونها».
وميلــك اخلزعلي مع أبنــاء عمومته
قرابــة  800دومن زراعي (مــا يقارب
مليوني متر مربع على وفق مقاييس
العــراق) ،في قرية أبو تــن بناحية
غماس غــرب الديوانية ،وتســمى
شــلبية أي مخصصة لزراعة األرز،

السندات الحكومية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التخطيط أمس الثالثاء ،عن وضعها
عمولة مصرفية لقاء تسييل السندات احلكومية،
مشير ًة إلى أن العمولة لن تزيد عن  0.2%من قيمة
السند.
وقالت مدير عام دائرة العقــود احلكومية العامة
بالوزارة أزهار حسني صالح في بيان تلقت «الصباح
اجلديد» نســخة منه ،إن «الدائرة أصدرت إعماما
إلى التشــكيالت التعاقدية في الوزارات واجلهات
غير املرتبطة بــوزارة واحملافظات كافة عن عمولة
مصرفية لقاء تســييل السندات احلكومية على
أن تكتفــي املصارف احلكوميــة بتقاضي عمولة
مصرفية مقابل تســييل الســندات احلكومية
املمنوحة للمقاولني عن مستحقاتهم التزيد عن
 0,2%من قيمة السند».

مستوى في  7أشهر

ارتفاع أسعار النفط مع إعالن ليبيا القوة القاهرة وتعطل اإلمدادات الكندية
تشــرين الثاني (نوفمبر) ،2014
قبل أن يقلص مكاســبه ليصل
إلــى  74.74دوالر مســجال ً زيادة
قدرها  80ســنتا ً بحلول الساعة
 10:00بتوقيت غرينيتش وارتفع
خام القياس العاملي مزيج «برنت»
 50ســنتا ً ليصل إلى  77.80دوالر
للبرميل.
وتضرر اإلنتاج في منشأة الرمال
النفطيــة الكنديــة البالغــة
طاقتها  360ألــف برميل يوميا ً

مصرفية لقاء تسييل

الذهب يرتفع من أدنى

وزير الكهرباء قاسم الفهداوي

طاقة كهربائيــة الى املواطنني
 ،مؤكــد ًة أن «الدعم احلكومي
ألجــور اســتهالك الطاقــة
الكهربائية الذي يصل الى 94%
يجــب أن ال يســتغل بشــكل
ســلبي من قبل املفرطني ،كونه
يســند الفئات من ذوي الدخل
احملدود».
كمــا اعلنت الوزارة فــي بيانها
اســتنفار جميع منتســبيها
ملواجهــة ارتفاع درجــات احلرارة
في العراق والعمــل على تأمني
الطاقة للمواطنني.

التخطيط تضع عمولة

عنيف منذ أكثر من اسبوعني ،في
ظل معــارك بني اجليش الســوري
وفصائل معارضة.
ويقــول نصــر مخادمــة ،االردني
اخلمســيني الذي كســى الشيب
رأســه واجلالس على كرســي أمام
باب محله في الســوق« ،أيام العز
ســتعود»  ،ويضيف «فــي البداية،
كنّــا نعتقد ان املوضــوع موضوع
بحث عــن احلريــة ،وتعاطفنا مع
الســوريني ،لكن اتضح انها لعبة
عاملية دمرت ســوريا ودمرت االردن
والشرق األوســط كله» .ثم يقول
بحــزم «أمتنــى اســتعادة اجليش
السوري السيطرة اليوم قبل الغد».
وشــكل إغالق معبر جابر (نصيب
على اجلانب السوري) ،وهو آخر معبر

رسمي كان مفتوحا بني البلدين ،في
نيسان/ابريل  2015بسبب املعارك،
ضربــة موجعة القتصــاد اململكة
التي ســجل التبادل التجاري بينها
وبني جارتها الشــمالية عام 2010
نحــو  615مليــون دوالر ،قبــل ان
يتراجع تدريجيا بسبب احلرب التي
اندلعت عام .2011
ويردد نصــر مخادمــة بينما يرتب
بعــض مــواد التنظيــف وبضائع
اخــرى في محله« ،نعم ..ســتعود
أيام العز ،عشــنا أياما جميلة قبل
إغالق احلدود ،السوق السوري تعب
وتراجعت حياتنا ...استعادة اجليش
الســوري للحدود واملعابر ستنعش
اسواقنا وتبعث األمل فينا».
وكانت احلدود مع ســوريا شــريانا

مهمــا القتصــاد االردن ،إذ كانــت
تصدر عبرها بضائع أردنية الى تركيا
ولبنان واوروبا وتستورد عبرها بضائع
ســورية ومن تلك الــدول ،ناهيك
عن التبادل الســياحي بني البلدين.
ويرتبط سكان مدينة الرمثا بعالقة
خاصة مع ســوريا ،وتوجد عالقات
مصاهرة وجتارة وشــراكة مع أهل
درعا وخالل ســنوات احلــرب ،ح ّلت
البضائع الصينيــة محل البضائع
السورية في عشرات احملال القائمة
في أســفل أبنية قدميــة متتد على
جانبي الشارع في السوق السوري
وتتن ّوع بضاعتها من املواد الغذائية،
االجبان وااللبــان واخمللالت ،الى مواد
التنظيــف واملالبــس واالقمشــة
وغيرها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تعافت أسعار الذهب من أدنى مستوى في سبعة
أشــهر تقريبا امس الثالثاء في الوقت الذي تراجع
فيه الدوالر وانخفضت األسهم اآلسيوية ،وسط
تصاعــد التوترات التجارية بــن الواليات املتحدة
واقتصادات رئيسة.
وبحلــول الســاعة  08:43بتوقيــت غرينيتــش،
ارتفع الذهب في املعامــات الفورية  0.3في املئة
إلــى  1244.72دوالر لألوقية وفي وقت ســابق من
اجللسة انخفضت أســعار الذهب إلى 1237.32
دوالر لألوقية ،وهو أدنى مستوياتها منذ  12كانون
األول (ديســمبر)  ، 2017وزاد الذهــب في العقود
األميركيــة اآلجلة  0.3في املئة إلى  1245.80دوالر
لألوقية.
وبحلول الساعة  08:40بتوقيت غرينيتش ،تراجع
مؤشر الدوالر ،الذي يقيس أداء العملة األميركية
مقابل سلة من ست عمالت رئيسة 0.4 ،في املئة
إلى  ، 94.650ويخفــض تراجع العملة األميركية
بوجه عام تكلفة املعــدن النفيس املقوم بالدوالر
على املستثمرين الذين يدفعون بعمالت أخرى.
وفي الوقت ذاته ،بلغت األســهم اآلســيوية أدنى
مستوى في تسعة أشــهر اليوم ،بفعل تصاعد
اخملاوف مــن توتر العالقات التجاريــة بني الواليات
املتحــدة واقتصادات رئيســة ،فــي الوقت الذي
شــهدت فيه الســوق الصينية يوما سيئا آخر
وبالنســبة للمعادن النفيســة األخرى ،ارتفعت
الفضــة في املعامالت الفوريــة  0.5في املئة إلى
 15.91دوالر لألوقية ،فيمــا انخفض البالديوم 0.2
في املئة إلى  942دوالرا لألوقية  ،فيما هبط البالتني
 0.2في املئة إلــى  814.30دوالر لألوقية .وفي وقت
سابق من اجللسة تراجع البالتني ألدنى مستوياته
منذ كانون األول (ديسمبر)  2008عند  793دوالرا.

«نيكاي» يهبط ألدنى

مستوى في ثالثة أشهر
الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجع املؤشــر «نيكاي» لألســهم اليابانية إلى
أقل مســتوى في حوالى ثالثة أشهر امس الثالثاء
وسط تعامالت اتســمت بالتقلب بسبب تنامي
اخملاوف من بــدء تطبيق الرســوم اجلمركية التي
هددت كل مــن الواليات املتحدة والصني بفرضها
على األخرى في نهاية األسبوع اجلاري.
وأغلق املؤشــر «نيكاي» القياسي منخفضا 0.12
في املئة مســجال  21785.54نقطة .وكان املؤشر
هبط خالل اجللسة  1.1في املئة إلى  21574نقطة
وهو أدنى مستوى له منذ منتصف نيسان (أبريل)
املاضي.
وفقد املؤشر «توبكس» األوســع نطاقا  0.15في
املئة أيضا ً ليصل إلــى  1692.80نقطة وبلغ عدد
األسهم اخلاسرة  1541سهما مقابل صعود 486
سهما.
وكانت شــركات املعادن غير احلديدية وشــركات
الشحن من بني األكثر تضرراً ،بعدما فرض الرئيس
األميركي دونالد ترامب رســوما علــى منتجات
الصلب واأللومنيوم في وقت ســابق ونزل مؤشرا
القطاعني  1.9في املئة و 1.6في املئة على الترتيب
وهبط مؤشــر قطاع تصنيع اآلالت الدقيقة 1.2
في املئة وفقد سهم «ســيتزن» للساعات ثالثة
في املئة.

«العنبر» العراقي كنز زراعي ضحية الجفاف
ويعــود تاريــخ ملكيتهــا إلى زمن
االحتالل العثماني.
وقد أعلنت وزارة الزراعة في حزيران/
يونيو املاضي حظر زراعة األرز والذرة
وبعض احملاصيــل األخرى التي حتتاج
إلى الكثير من املياه  ،ويشــير مدير
عــام الزراعة فــي الديوانية صفاء
اجلنابــي إلــى أن اخلســارة املالية
ملزارعي األرز هؤالء الذين يجنون ربحا
يتراوح بني  300و 400ألف دينار (240
إلى  400دوالر) للدومن الواحد (2500
متر مربع) ،كبيرة جدا.
ويؤكد أن خسارة محافظة الديوانية
لهذا املوسم بسبب عدم زراعة األرز،
تقدر بـــ 50مليار دينــار عراقي (40
مليون دوالر).
وينتج العراق  100ألف طن من األرز
سنويا 35 ،في املئة منها أرز العنبر
الذي يزرع أكثر من  70في املئة منه
في محافظتــي الديوانية والنجف
اجلنوبيتني ويطلــق العراقيون على
«التمن امللكي».
أرز العنبر اسم
ّ
ويوضح اخلزعلــي أن العنبر صديق
النهر ،فهو «يســقى مــن ماء نهر
الفرات العــذب التي تعطيه رائحة

جانب من زراعة الرز في العراق

زكية ميكــن أن
تشــمها على بعد
ّ
كيلومتــرات عدة»  ،وتبدأ زراعة األرز
من  15أيار/مايو حتى األول من متوز/
يوليو ،ويستمر املوسم قرابة الستة
أشــهر حتى أواخر تشــرين األول/
أكتوبر  ،ومن بــن آالف مزارعي األرز
فــي الديوانيــة 267 ،منهم فقط
يزرعون العنبر.
وتقــع تلك األراضــي الزراعية على
طريــق مدينتي كربــاء والنجف ،
وبالتالي يقصــد الزوار املتاجر خالل
املناسبات الدينية لشراء هذا النوع
من األرز.
ويقول املتحدث باسم وزارة الزراعة
العراقيــة حميد النايــف لوكالة
فرانس بــرس «وضعت الوزارة خطة
ملوســم الصيف بواقع مليون و400
ألف دومن جلميع احملاصيــل الزراعية
الصيفيــة ضمنهــا احملاصيــل
اإلســتراتيجية كاألرز والذرة» لكنه
يلفت إلــى أن «وزارة املــوارد املائية
أبلغتنا بعدم توفر الكميات الكافية
من امليــاه لهذه احملاصيــل املهمة
بسبب شح املياه».
ويعيش العراق الذي يســمى «بالد

ما بــن النهرين» ملــرور نهري دجلة
والفرات فيه ،انخفاضا في مستوى
املياه منذ ســنوات  ،ولهذا ،أوعزت
الوزارة للمزارعني بعــدم زراعة األرز
والذرة الصفــراء والبيضاء والقطن
والسمسم والدخن وزهرة الشمس.
وتقــدر اخلطــة الصيفيــة حاليا
مبساحة  600ألف دومن ومتثل أقل من
 50%من اخلطة السابقة ،وخصصت
لزراعة اخلضــروات ومحاصيل أخرى
وتخصيص حصة مائية لبســاتني
النخيل ،بحسب النايف.
ويوضــح املتحدث أن رئيــس الوزراء
حيــدر العبــادي وعــد بتعويــض
املزارعــن ،وخصوصــا مزارعي األرز،
كونهم يعتمدون على هذه الزراعة
بشــكل رئيســي ،كي ال تطالهم
خســائر ماليــة  ،لكــن اخلزعلــي
متشائم حيال ذلك .ويقول ان زراعة
األرز ت ُعد الدخل الرئيســي ملزارعي
هذه املناطــق ،لكن بعد املنع األخير
الذي سيسبب لنا ولعوائلنا خسائر
كبيرة ورمبا نضطر إلى هجرة الزراعة
بل حتى املدينة كون أراضينا ال ميكن
أن يزرع فيها إال األرز».
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رياضة

ّ
مضيف البطولة ..السبت
يالقي روسيا

زالتكو داليتش :سنواجه الحر والرطوبة والجمهور في ربع النهائي
موسكو ـ وكاالت:
قال زالتكو داليتش مدرب كرواتيا،
إن فريقه ســيواجه احلر والرطوبة
واجلمهور ،حني يلعب أمام روســيا
صاحبة الضيافة ،السبت املقبل،
في دور الثمانية بكأس العالم.
وانتقل داليتــش والعبوه أول أمس
إلى سوتشي ،الواقعة على ساحل
البحر األسود ،بعد أن كان منتخب
كرواتيا يعســكر بالقرب من سان
بطرســبرج ،اســتعداد ملواجهة
روسيا في إستاد فيشت.
وأوضــح داليتــش للصحفيــن
«وصلنا اليوم وأمامنا خمسة أيام
للتأقلم مــع درجات احلرارة ومعدل
الرطوبة».
وتابع «كانــت درجات احلــرارة في
معســكرنا تتراوح ما بني  15إلى
 18درجــة مئويــة ،وكان الطقس
أكثر برودة ولهذا كان من الصعب
بالنســبة لنا أن نلعب في إستاد
روســتوف -أون-دون (أمام أيسلندا
في دور اجملموعات) وأن نلعب الليلة
املاضية (أمام الدمنارك على استاد
نيجني نوفجورود)في درجات حرارة

أعلى».
وفازت كرواتيا في جميع مبارياتها
فــي اجملموعــة الرابعــة بــدور
اجملموعــات ،لكن الفريق أخفق في
حتقيق الفوز على الدمنارك وانتهت
املباراة بالتعــادل  1-1في الوقتني
األصلــي واإلضافي ..لكــن املدرب
أشاد بالروح التي أظهرها الالعبون
في املباراة.
وأشار «سبق أن قلت الليلة املاضية
إن جميع الفرق التي كانت تعتمد
على العبني بعينهــم ،خرجوا من
البطولة وتبقت الفرق التي تعتمد
على اللعب اجلماعي».
وأضــاف داليتــش ( 51عامــا) أنه
مع جميــع الالعبــن يدركون أن
أعداد مشجعي املنتخب الروسي
ســتفوق بكثير أعداد مشــجعي
كرواتيا في املباراة.
وقال «ســنواجه أصحــاب األرض
وســيكون  90في املئــة أو  95في
املئة ،من املشــجعني في املدرجات
يــؤازرون الفريق املنافــس وهذا لن
يكون ســهال ،لكننا سنركز على
مشجعينا ونريد أن تستمر الفرحة
في كرواتيا ألطول فترة ممكنة».
وقــاد داليتــش منتخــب كرواتيا

وفــي ســياق اخر ،حقــق املنتخب
البلجيكي عــودة تاريخيــة ،أمام
نظيــره اليابانــي ،أول أمس حيث
سجل ثالثة أهداف لينتصر (،)2-3
بعد تأخره بهدفني من دون رد.
وقالــت شــبكة «أوبتــا»
لإلحصائيــات ،إن بلجيكا أول
منتخــب يعود فــي النتيجة
ليفوز ،خالل األدوار اإلقصائية
لــكأس العالم ،بعــد تأخره
بهدفني ،منــذ منتخب أملانيا
أمــام إجنلتــرا ( ،)2-3فــي
مونديال .1970
وســجل الالعــب املغربي
األصل ،ناصر الشــاذلي،
الهدف الثالث ملنتخب
بلجيكا ،في الدقيقة
ليصعــد
،94
بالشــياطني احلمر
إلى ربع النهائي.
زالتكو داليتش

للتأهل لكأس العالــم بعد الفوز
على اليونان فــي امللحق األوروبي،
بعد فترة وجيزة مــن تولى مهمة
التدريب في أكتوبر تشــرين األول

دي خيا ّ
يوجه رسالة لجماهير إسبانيا
لندن ـ وكاالت:
وجــه دافيــد دي خيــا ،حــارس مرمى
مانشســتر يونايتد ،رسالة إلى اجلماهير
اإلســبانية بعد اخلروج من دور الـ  16من
بطولــة كأس العالم ،علــى يد املنتخب
الروســي ،بركالت الترجيــح ( )3-4عقب

التعــادل في الوقتــن األصلي واإلضافي
بهدف لكل منهما.
وقال دي خيا ،عبر حســابه الرسمي في
«تويتر»« :شكرا لكل من شجعنا ودعمنا
وضحى وانتقدنا باحترام ،نحن ســقطنا
لكننا ســوف ننهــض مرة أخــرى ولن

نستسلم».
وتعــرض دي خيا ،النتقــادات الذعة بعد
خروج إسبانيا من املونديال ،بعدما ظهر
مبستوى ضعيف ،حيث تصدى لتسديدة
واحدة في البطولة كأقل رقم حلارس منذ
مونديال .1966

الفخر يالزم الجمهور المكسيكي
موسكو ـ وكاالت:
أعرب شــق كبير من اجلمهور املكسيكي
قدمه زمــاء رافاييل ماركيز
عن فخره مبا ّ
على الرغم من فشــل «ذي تريكولور» من
بلوغ الدور ربع النهائي من منافسات كأس
العالم روسيا .FIFA 2018
ومني املنتخب املكسيكي  ،األثنني ،بهزمية
قاسية أمام نظيره البرازيلي بهدفني دون رد
في ثمن نهائي كأس العالم روســيا FIFA
 2018على أرضية ملعب «ســامارا أرينا»
حكمت عليه مبغادرة البطولة العاملية.
وبرغم فشــل «ذي تريكولور» في بلوغ ربع
نهائي مونديال روســيا فقد ســاد الفخر
أجواء جزء كبير من اجلمهور املكســيكي
الذي لــم يتمكن من متابعــة اللقاء من
امللعب وعاش مجريات املواجهة الشــيقة
في منطقة املشجعني في موسكو.
وأعــرب العديد من أنصار أحــد أبرز ممثلي
منطقة الكونكاكاف الذيــن التقيناهم
في محيط الســاحة احلمراء عن رضاهم

 2017لكنــه يأمل فــي مزيد من
االحتفاالت السبت املقبل.
وأكمل «أعتقد أن هذا هو جوهر كرة
القــدم أن متنح الفرحــة للجمهور

وللشــعب .ال شيء ميكنه أن يجمع
النــاس ومينحهــم هــذا القدر من
الفرحة بقــدر كرة القــدم ولهذا
سنحاول أن نسعد جمهورنا».

ّ
مشجع روسي ُيطلق زوجته بسبب ميسي
موسكو ـ وكاالت:
انفصل مشــجع روســي مــن مدينة
تشيليابينسك ،عن زوجته ،بعد نقاش
حــاد بينهما حول النجــم األرجنتيني
ليونيل ميسي.
ووفقًا لصحيفة ""Argumenti i Fakti
الروســية ،احتفل الرجل بقوة بعد أن
اســتطاع املنتخب األرجنتيني العبور
للــدور ثمن النهائي مــن املونديال بعد
الفوز على نيجيريا ( ،)1-2وأصبح هدفا
للسخرية من قبل زوجته التي تشجع
البرتغال.

وأوضحت الصحيفة ،أن زوجته قالت له:
"منذ بداية كأس العالم وميسي يقدم
مســتوى مخزيا ،حتى أنه لم يستطع
تسجيل ركلة جزاء أمام أيسلندا".
وبعــد إهانــة الزوجة مليســي ،اختار
املشــجع الروســي مغادرة املنزل بعد
أن جمــع كل متعلقاتــه ..وقال الزوج:
"لم أمتكن من احتواء نفســي ،وقلت
لها كل ما أفكر فيه عن كريســتيانو
رونالدو واملنتخــب البرتغالي واألندية
التي حتبها ،ثم أخذت أشــيائي وغادرت
إلى األبد" ..وأشــارت الصحيفة إلى أن

املشجع الروســي قدم في اليوم
التالي ،طلبا للسلطات ،من أجل
تطليق زوجته بشــكل رســمي،
بعد  14عاما من الزواج.
يذكر أن الزوجان كانا اجتمعا في
حانة في نهائيــات كأس العالم
 ،2002ومنذ ذلك احلني لم ينفصال
رغم اختالف أهوائهما الرياضية.
وودع البرغوث األرجنتيني مونديال
روســيا ،الســبت املاضــي ،بعد
اخلســارة أمام فرنسا ( ،)4-3ضمن
منافسات دور الـ.16

بيتر فخور بابنه كاسبر شمايكل

اجلمهور املكسيكي
التام على أداء كتيبة املدرب خوان كارلوس
وعد جزء هام من جمهور املكسيك
أوزوريوّ ..
باملشــرفة معربا ً
بالده
منتخب
مشاركة
ّ
عن إكباره جملهــودات كل الالعبني واجلهاز
التدريبــي للفريــق .كمــا ع ّبــر معظم

تقرير

أنصار املنتخب املكســيكي عن فخرهم
واعتزازهــم بالفريق الذي متكــن من هزم
بطلــة العالم أملانيا فــي مفتتح مباريات
اجملموعة السادسة بالدور األول للمونديال
الروسي وأحرج كل منافسيه.

كونبهاجن ـ وكاالت:
ع ّبــر أســطورة حراســة املرمــى،
الدمناركي بيتر شــمايكل عن فخره
مبا قدمه ابنه كاسبر شمايكل أمام
منتخب كرواتيا في ثمن نهائي كأس
العالم  2018بروسيا.
وقــدم كاســبر شــمايكل مباراة
رائعة رغم فشــل الدمنارك في بلوغ
ربــع النهائــي ،لكن جنل أســطورة
مانشســتر يونايتد نــال لقب رجل
املباراة بتصديه لركلة جزاء مودريتش
فــي الدقيقــة  116فارضــا ً علــى
املنتخبــن خــوض ركالت الترجيح
التي تألــق فيها وتصــدى لركلتني

كاسبر شمايكل

لم تســعفا الدمنارك للتأهل ،حيث
حســمت كرواتيــا ركالت الترجيح
.2-3
وجاء تألق كاســبر شــمايكل حتت
أنظار والده بيتر الذي شــاهد املباراة
من امللعــب وكان يتفاعــل مع كل
حتركات ابنه.
واثــر نهايــة املبــاراة ،كتــب بيتر
شمايكل على صفحته على موقع
التواصل االجتماعي تويتر« :ضاعت
الكلمــات ،ال ميكن أن أكــون فخورا ً
أكثر ببلــدي وابني وجميــع زمالئه
ومدربنا الوطني ،بعد أن جتف الدموع
سنعرف قيمة االجناز الذي قمنا به».

أرقام نهائيات كأس العالم :2018

إنجاز تاريخي لبلجيكا ..ونيمار يتصدر  3إحصائيات
موسكو ـ وكاالت:
خلــت مباراتا اليــوم الثالــث ،لثمن
نهائــي مونديال  ،2018مــن املفاجآت
تأهلت البرازيل
غير املتو ّقعة ،بعدمــا ّ
وبلجيكا إلى ربع النهائي ،بالفوز على
املكســيك ( )0-2واليابان ( ،)2-3على
الترتيب.
وفيما يلي ،نورد أهم أرقام وإحصائيات
املباراتني:
أوالً:ة بلجيكا – اليابان :أصبح املنتخب
البلجيكــي أول فريق ،يحــ ّول تأخّ ره
بفــارق هدفني إلــى فوز ،فــي األدوار
اإلقصائية مــن نهائيات كأس العالم
(دون حساب املباريات التي مت االحتكام
فيها لشوطني إضافيني) ،منذ أن فعل
املنتخــب البرتغالــي األمــر ذاته ،في
نهائيات كأس العالم  ،1966أمام كوريا
الشمالية (.)3-5
قبل هذه املباراة ،كان املنتخب األملاني
آخر من حــ ّول تأخّ ره بهدفني نظيفني،
إلى فوز (مع حســاب املباريات التي مت
متديدهــا) ،عندما تغ ّلــب على نظيره
اإلجنليزي  ،2-3في مونديال .1970
وملســت بلجيكا الكــرة  26مرة ،في
منطقــة جزاء اليابان بالشــوط األول
(رقم قياسي في املونديال احلالي) ،دون
تسدد أكثر من كرتني بني اخلشبات
أن
ّ

الثالث.
كما ،أجــرت بلجيكا  10تغييرات على
تشكيلتها األساسية ،في هذه املباراة،
عن تشكيلتها في املواجهة السابقة.
وهــو أكبر عدد مــن التغييرات لفريق
واحد ،مقارن ًة باملباراة الســابقة ،في
املونديــال ،منذ أن أجرت إســبانيا 11
تغييــرا علــى تشــكيلتها ملواجهة
السعودية ،في نهائيات .2006
ثانيا مباراة  :البرازيل – املكسيك:
منذ اعتمــاد الدور ثمــن النهائي في
كأس العالــم ،عــام  ،1986مت إقصاء
املكســيك منه  7م ّرات ،أي أكثر مب ّرتني
من أي منتخب آخر.
خال من الهزائم ،في
ســجل البرازيل ٍ
 15مبــاراة دولية ،دخل مرماها خاللها
 3أهداف فقط ..جاء هــدف البرازيلي
روبرتو فيرمينــو ،بعد دقيقتني و 4ثوان
من نزوله ،في الشــوط الثاني ،وهو ما
يعد ثاني أسرع هدف لالعب بديل ،في
النهائيات احلالية.
ساهم نيمار في تسجيل  20هدفا ،في
آخر  19مباراة له مع املنتخب البرازيلي،
(ســجل  11هدفا
بكافة املناســبات،
ّ
وصنع .)9
هــدف فيرمينو هــو الســابع له مع
املنتخــب البرازيلــي ،وجميــع هذه
األهداف كانت األخيــرة للفريق خالل
املباريات.

نيمار
يتصدر نيمــار الئحة أكثــر الالعبني
ّ
املســددين في البطولة ( 23تسديدة)،
ّ
وأكثر
املســددين بني اخلشبات الثالث
ّ
( 12تسديدة) ،وأكثر الالعبني الصانعني
للفرص الســانحة للتســجيل (16
فرصة).

قام احلارس املكسيكي جييرمو أوتشوا
بـ 8تصديات ،في هذه املباراة ،علما بأنّه
الوحيد الذي تف ّوق على هذا الرقم ،في
تصدى لـ9
النهائيات احلاليــة ،عندما
ّ
كرات أمام أملانيا ،في الدور األ ّول.
وتشير اخصائيات أخرى ،إلى ان نيمار،

سجل هدفا كسر به صمود املنتخب
املكسيكي ،ليساهم في فوز راقصي
السامبا وتأهلهم لدور الثمانية ،رافعا
رصيده إلى هدفني في هذه النســخة
من املونديال.
كمــا هز جنــم باريس ســان جيرمان

الشباك ألول مرة في األدوار اإلقصائية،
وحقــق رقما تفوق بــه على النجمني
ليونيل ميسي وكريســتيانو رونالدو
بتســجيل  6أهــداف بعــدد أقل من
التسديدات على مرمى املنافسني.
منتخب بلجيــكا ،تأهل لدور الثمانية
بعد مبــاراة مثيرة فــاز خاللها على
اليابان بنتيجة  ،2-3بعدما كان متأخرا
بهدفني من دون رد.
وسيكون املنتخب البلجيكي ومدربه
اإلســباني روبرتو مارتينيز على موعد
مع مواجهة قوية للغاية أمام البرازيل.
فيما ،كســب منتخب اليابان ،احترام
العالم مبســتواه املميــز وأدائه القوي
أمــام بلجيكا ،فاجأ منافســه وتقدم
بهدفني مــن دون رد ،إال أنه لم يضحك
أخيرا ،بعدما أصابت العبيه حالة من
عدم التركيز في الدقائق األخيرة.
خسر الساموراي بثالثة أهداف ،إال أنه
ودع روسيا مرفوع الرأس وسط تصفيق
احلاضرين باملدرجات.
آكيرا نيشــينو ،املدير الفني ملنتخب
اليابــان ،بــدأ مبــاراة بلجيــكا بأداء
تكتيكــي جيــد وتفوق علــى نظيره
اإلســباني روبرتــو مارتينيــز ،وتقدم
بهدفــن دون رد فــي أول  5دقائق من
الشوط الثاني.
إال أن املدرب الياباني بدا أنه انشــغل
بالتفكير في االحتفــال بالتأهل لدور

الثمانيــة ،وتأخر في إجــراء تبديالته
ليغــرق أمــام انتفاضــة الهجــوم
البلجيكي ،وتتلقى شباك الساموراي
 3أهداف أخرجته من البطولة.
من جانبــه ،حصل كاســيميرو على
بطاقة صفراء في مواجهة املكسيك،
ستحرمه من املشاركة في مباراة بدور
الثمانية.
وســيضع صخرة وســط ريال مدريد
اإلســباني ،مدرب الســامبا تيتي ،في
أزمة فنيــة إليجاد بديل يســد فجوة
غيابه ،ليكون بجوار باولينيو في وسط
امللعــب ،وســيكون فرناندينيو العب
مانشستر سيتي األقرب للمشاركة.
املكسيك ..سقط أمام البرازيل بهدفني
دون رد ،لتســتمر عقدته في عبور دور
الـ 16للمرة الســابعة علــى التوالي،
وذلك منذ النسخة التي استضافتها
الواليات املتحدة األمريكية عام .1994
امــا أوتشــوا ،حارس مرمــى منتخب
املكسيك الذي تألق كثيرا ،وحرم جنوم
البرازيل من عــدة أهداف محققة ،لم
يهنأ بتألقه حتــى نهاية اللقاء ،حيث
سكنت شــباكه هدفني بقدمي نيمار
جونيور وروبرتو فيرمينو.
ولم يكــن تألق أوتشــوا كافيا لتأهل
املكســيك لــدور الثمانيــة ،بل خرج
املمثل األخير ألمريكا الشــمالية من
مونديال روسيا.
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#موندياليات

داعيًا إلى تطبيق تقنية الفيديو في جميع بطوالت العالم

فالح الناصر

حمزة داود :أوروبا في طريقها إلى الفوز بلقب المونديال الروسي
بغداد ـ الصباح الجديد:

قــال املــدرب حمــزة داود ،الذي
يقود كرة الصناعــة في مباريات
الدوري التأهيلــي ،ان املنتخبات
املغمورة املشاركة في نهائيات
كأس العالم ،جاءت بترسانة
دفاعية صلبة فــي املباريات
وقدمــت األداء العالــي
دفاعيا ،إذ أحرجت الكبار،
فكانت منظمة للغاية
ولعبــت بطــرق
تدريبية حديثة
جــدا بهذا
اجلانب.
واوضح
ا ن
هذه
ا ملنتخبــا ت
برغــم طريقــة
واســلوب لعبهــا
الدفاعــي ،لكنها فقدت
فرصة التأهل ،اذ لم تصمد
امام الضربــات املتالحقة التي
تلقتها مــن املنافســن الكبار،
لتغادر املونديال بشــرف كما في
منتخبــات كوســتاريكا وإيران

حمزة داود

واملغرب وأيســلندا
وسويسرا وغيرها.
واضــاف :هنالــك الكثيــر من
املنتخبات التي كانت مرشــحة
للمنافســة غــادرت من اوســع

جانب من لقاء أملانيا وكوريا اجلنوبية

االبواب ،كما في املنتخب االملاني
حامل اللقــب ،وكذلك االرجنتني
وإســبانيا والبرتغــال ،فهــذه
املنتخبات ،متلك املقــدرة والثقة
واملطاولة في الوصول ،كما لديها

مباراتان في ختام الجولة  35لممتاز الكرة
بغداد ـ الصباح الجديد:
تختتــم عصــر اليــوم األربعاء
منافسات اجلولة  35لدوري الكرة
املمتاز باقامة املباراتني املتبقيتني،
ففي االولى يتقابل فريقا الطلبة
والنجــف على ملعب الشــعب

الدولي ،حيث يحاول الطالب اثبات
جدارتهم في الفــوز واالرتقاء الى
موقع افضل ،فيما يحاول الفريق
النجفي حتقيق نتيجــة ايجابية
واحلفــاظ على مركــزه اخلامس،
وفي املباراة الثانية التي يضيفها

ملعــب التاجــي وجتمــع فريــق
الكهربــاء وضيفه زاخــو ،يحاول
فريــق الكهربــاء اخلــروج بنقاط
املباراة ومزاحمة فريق النجف على
املركز اخلامس ،فيما يبغي الفريق
الزاخولي اخلروج بنتيجة ايجابية.

خبرات الفوز باأللقاب واملنافسة
بصورة واقعيــة بفضل ما متلكه
صفوفها من جنــوم كبار والعبني
مؤثريــن ســهمون فــي حتقيق
النجاحات ،لكنهــا أخفقت في

الثبات بعد تفــوق االخرين الذين
اثبتوا ان علم كــرة القدم يتطور
بشكل كبير جدا.
واشار إلى ان دول أوروبا هي االقرب
إلى الفوز بلقب املونديال الروسي،

حيث هنالك تفوقا كبيرا في االداء
الفنــي العام ملنتخبات فرنســا
وكرواتيا ،فيما ســيكون البرازيل
حامل لواء قــارة أميركا اجلنوبية
هو األكثر تنافسا ً على اللقب.
وتناول املدرب في حديثه مســألة
تطبيق تقنة الفيديو في املباريات،
فقال :تقنية الفيديو شيء جميل
جدا ،وامتنــى ان يصار إلى تطبيق
هذه القنية فــي جميع بطوالت
ودوريــات العالم ،من أجل انصاف
الفرق ،فهي تضــع النقاط على
احلروف واحلاالت التي تســتوجب
املتابعة ابرزهــا ما يتعلق بركالت
اجلزاء وحاالت التســلل واألهداف
املشــكوك فيها واللعب املفرط
باخلشــونة الذي يستحق الالعب
في البطاقة احلمراء.
وبشــأن فريقــه ،قــال ان كــرة
الصناعة تواصل حضورها الكبير
في مباريــات الــدوري التأهيلي
ملنطقة بغداد ،حيث متكن الفريق
من فــرض حضوره فــي املباريات
وتصدر الترتيب من أجل االنتقال
إلى االدوار النهائية بهدف خطف
احدى بطاقات اللعــب في دوري
الكبــار للموســم املقبــل وهو
هدف إدارة النادي واملالك التدريبي
والالعبني.

«مبارزة البارالمبية» يغادر إلى بولندا
بغدادـ إعالم البارالمبية:
غادر بغــداد صباح يــوم أمس
الثالثــاء وفد منتخــب املبارزة
الوطنــي العراقــي ملتحــدي
اإلعاقــة للمشــاركة ببطولة
كاس العالــم التــي تقام في
بولندا للمدة من الثالث لغاية
التاسع من متوز اجلاري.

ويضم الوفــد العراقي ثمانية
مبارزيــن هم عمار هــادي ,زين
العابديــن غيالن ,حيــدر علي
ناصـــر ,احمد صبحــي ,علي
ســعدي ,مصطفــى علــي
باإلضافــة إلى املبارزات ســحر
صــاح وصفــا علــي واملدرب
جمال حســن ,يرافقهم اثنني

من احلكام الدوليني هما سعد
محمد ورحيم فالح.
وكان منتخب املبارزة قد استعد
للبطولــة مــن خــال إقامة
معســكر تدريبي داخلي أقيم
في العاصمــة العراقية بغداد
للمدة من  23حزيــران املاضي
لغاية  2متوز اجلاري.

بغداد ـ كريمة الركابي*
عقــد اجتماع طــارئ ملســؤولي
الشــعب ومدراء املنتديات برئاسة
مديــر املديريــة حســام اجلزائري
ملناقشــة تنفيذ االنشطة املركزية
لشــهري متــوز واب علــى هامش
االجتماع املركزي مع دائرة التنسيق
واملتابعة املركزيه في وزارة الشباب
والرياضــة لالطالع على التعليمات
الصــادرة منهم بهــذا الصدد وقد
اســتمع مدير املديرية الى االفكار
واملقترحــات التي عرضهــا مدراء
املنتديــات ومت مناقشــتها وفق ما
يخدم شريحه الشــباب والتركيز
علــى تنفيذ ورش مهنيــة مفيدة
لهم من شــأنها تخلق فرص عمل
بســبب تصاعد البطاله بني هذه
الشــريحه املهمــه باالضافة الى
االنشــطه الرياضيــة والثقافيــة
والفنية والعلمية وتوجيه شــعبه
املتابعة ومسؤولي الشعب ملتابعة

العمل وفق مامطلــوب وكذلك مت
التطرق الى التحضير واالســتعداد
الحياء مهرجان يوم الشباب العاملي
والذي ســيوافق  12من شــهر آب
املقبل.
وأقام منتدى الرعايه العلميه ملدينة
الصدر وضمن مبادراته لشــهر متوز
لعــام  2018محاضــرة تثقيفيــه
حــول دور املنتديات الشــبابية في
صقل شــخصية الشباب وظاهرة
عزوف الشــباب عن ارتيادها القاها
املهندس قاسم يونس مدير املنتدى.
كما ،اقام منتدى شــباب الصدر
بطولــة بكــرة القــدم تخليدا
للذكرى السنوية لرحيل الرياضي
وائل عبدالكرمي (ابــو وليد) عضو
مشــجعي نادي الشــرطه وقد
اقيمــت البطولــة علــى ملعب
املنتدى مبشــاركه  23فريق حيث
كانت مباراة اخلتام بني فريق املنتدى
وفريق قطاع  63انتهت بفوز فريق

املنتــدى بنتيجه  0-1حضر اخلتام
مدير شباب ورياضة مدينة الصدر
الســيد حســام اجلزائري والعبي
املنتخب الوطني لطيف شــندل
حــارس مرمى املنتخــب الوطني
وكرمي صدام وسعد قيس وحبيب
جعفر وهاشــم رضا ووليد ضهد
وفريد مجيد ورسن حمود ورئيس
اجمللــس احمللي الصــدر ،٥/وكاظم
عضواجمللس البلدي ملدينة الصدر
ومحمــد الوحيلي نائــب رئيس
الهيئه األداريه لنادي األثير وأعضاء
األداره وحضــور اعضــاء رابطــه
مشجعي نادي الشرطه الرياضي
وأعضاء رابطة مجانني الشــرطه
وقد جرت مبــاراة اخلتام عصر يوم
األربعاء املوافق  27حزيران املاضي،
وقد مت توزيع الكؤوس واجلوائز على
الفرق الفائزة.

لجنة الدراجات تدخل معسكرا تدريبيا
ّ
«شباب الصدر» تنفذ أنشطة وبطوالت رياضية
وتؤهل  3من قضاتها في مصر
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت جلنة الدراجــات النارية في
اللجنة االوملبية انها ستقيم ابتداء
من يوم اجلمعة املقبل املوافق  6متوز
اجلاري معســكرا تدريبيا وتشارك
في دورة حتكيمية تقــام بالتزامن
في جمهورية مصــر العربية ملدة
أســبوع ،اعلن ذلك امني سر جلنة
الدراجات ،قتيبة الطائي.
واشــار الطائي ،إلــى ان وفد جلنة
الدراجات النارية ،ســتألف من رائد
مجيــد البياتي رئيــس ،واملتحدث
إداريا ،وعبــاس هاشــم مدربا و3
حكام هم :سرمد جبار وذو الفقار
إبراهيــم وعمــاد عبد اجلبــار ،و4
دراجــون هــم :ياس حمــزة وفائق
اســماعيل يحيى ولطيف حسني
ويقظان حسني.
وبني ان طاقــم التحكيمي الثالثي
العراقي ،سيشاركون في دورة تقام

معسكرا ً للدراجات
باشراف احلكم الدولي رئيس االحتاد
املصري للدراجــات النارية ،إبراهيم
فريد.
واوضح الطائــي ،ان جلنة الدراجات
ستنظم بطولة اندية العراق للمرة
االولى لســباقات املوتور كروس في
محافظة الســماوة شــهر أيلول

املقبل.
يشار إلى ان اللجنة نظمت العديد
من املهرجانات والبطوالت اخلاصة
بها وشــهدت منافســات مثيرة
وتنظيما متميزا يؤكد دقة العمل
والتخطيط الصحيــح وصوال ً إلى
حتقيق النجاحات.

حوار

* إعالم شباب ورياضة الصدر

falahalnasser@yahoo.com

اللعب الحديث
النجوم حتملــوا ضغوطات كبيرة فــي مونديال
روســيا  ،2018فاألرجنتيني ليونيل ميسي ،جنم
برشــلونة اإلســباني ،والبرتغالي كريســتيانو
رونالدو هداف ريــال مدريد اإلســباني ،واملصري
محمد صالح ،احلاصل على لقــب هداف الدوري
اإلجنليزي مع فريقــه ليفربول ،وبقية النجوم ممن
رافقــوا منتخباتهم في مغــادرة نهائيات كأس
العالم بنسختها الـ  21اجلارية في روسيا ،وقعوا
حتت ضعط ال ميكن وصفه.
يتصــور الكثير من اجلمهور الكروي ،ان ميســي
ورونالــدو وصــاح واالخريــن رجــال خارقــون
يســتطيعون ان يهزمــوا املنافســن لوحدهم،
ولكن الواقع انهــم العبني مؤثرين حتما ،وهذا ال
يختلف عليه اثنــان ،لكن اللعب اجلماعي اصبح
هو ديدين الفــرق الكروية التــي تلعب بحداثة،
مــن دون االعتمــاد على العب معني ،وال ســيما
في املنتخبات التي تلعــب ضمن نهائيات كأس
العالم ،قد تكون هنالك اســتثناءات في األندية
وبطوالتها ،لكن هذا في زمن مضى!.
يقول الصحفي اإلماراتي ،إبراهيم بكري :شاهدنا
فــي كأس العالم احلالية تقارب املســتويات بني
املنتخبات وهزميــة بطل كأس العالــم األخيرة
املنتخــب األملاني وخروجه مــن البطولة على يد
املنتخــب الكوري؛ بســبب أن اللعــب اجلماعي
واللياقة البدنية العالية تؤثران بشــكل ملموس
على أداء أي فريق أو منتخب.
في الوقــت الراهــن تقلصت الفــوارق الفردية
بشكل أكبر في كرة القدم وأصبحت ميزة اللعب
اجلماعي تســيطر على املنافسات في مختلف
البطوالت ،قد يحدث في كأس العالم في روسيا
مرشــحا ليحققها ألن
أن البطل فريق لم يكن
ً
الفريق يهزم الفرد.

الجوية يتمسك

بالكرواتي سيباستيان
بغداد ـ الصباح الجديد:
غادر محترف القــوة اجلوية ،الالعب الكرواتي
سيباســتيان ،إلى بالده لقضاء إجازته هناك،
بعد انتهاء عقده الرســمي مع الفريق ،أمس
االول ..وفــي هذا الصدد ،أشــار مدرب القوة
اجلويــة ،راضــي شنيشــل ،فــي تصريحات
صحفية إلى أن الالعــب تعرض إلصابة ،قبل
فترة قصيرة ،وغاب عن املباريات الثالث األخيرة
للفريق.
وتابع« :سيباســتيان العب مهــم لنا ،وإدارة
النادي توصلت التفاق معــه لتجديد عقده،
للموسم املقبل ،في انتظار التوقيع الرسمي
بعد عودته من اإلجازة».
وأضاف« :ســندرس وضع احملترفــن اآلخرين،
خالل الفترة املقبلة ،من أجل حتديد مصيرهم
مع الفريــق».وكان الالعب الكرواتي قد انتقل
لصفوف القوة اجلويــة ،في نهاية آب املاضي،
قادما من الوحدات األردني.

زينب حسن ..العبة تنس الطاولة:

برونز اآلسياد يضاعف طموحاتي ويعزز مسيرتي في اللعبة
بغداد ـ سلمى الجميلي*
زينب حســن من مواليد شــهر آب 2002
طالبة في الصــف اخلامس علمي عمرها
الرياضي لم يكمل العامني اال انها متكنت
من فرض نفسها ببشاشة طبعها وخفة
دمها فضال عن حبها ملساعدة االخرين قدر
املســتطاع ,االجناز الذي حصدته ببطولة
اسياد اسيا عزز مكانتها بصفوف املنتخب
وتطمح باملزيد من االوسمة الدولية..
* كيف كانت بدايتك بالرياضة؟
ـ بداية عام  2017حني انضم اصدقائي من
معهد السعادة للرياضة وددت لو امكنني
ممارســة الرياضة مثلهم لكن بسبب نوع
عوقي كان االمر مستحيال,تأملت ألني
ولدت
ُ
فاقدة لألطــراف االربعة ..لكن بفضل اهلل
وفضل رئيس احتادي ،الكابنت سميرالكردي،
الذي اعتبــره االب الروحي لــي ,فلواله ما
حملت مضــرب تنس الطاولة,
مثلت نادي
ُ
ُ
البصــرة للفئــة  6والالعبة ســهير عبد
االمير تُعتبر منافسي االصعب.

* بني معهد الســعادة واجملتمع الرياضي,
رأيت اختالف؟
هل ِ
ـ فرق كبير جدا اعجز عــن وصفه فاألول
كان محــدود جــدا ً ومنعزل عــن العالم
يفتقر لــروح التحدي والشــجاعة ,نعم
نتلقى فيــه الدروس العلميــة لكني لم
اجد فيه ما يؤهلنــي لالندماج في اجملتمع
كما فــي الرياضة التــي منحتني الدعم
الكامل وعززت ثقتي بنفســي لدرجة اني
استغنيت عمن يرافقني من افراد عائلتي
في مشاويري.
مشوارك العلمي؟
* كيف هو
ِ
ـ انــا طالبة في الصــف اخلامس العلمي
مدرسة سما بغداد االهلية ومن املتفوقات
واحلمد هلل ,فبسبب عوقي رفضت املدارس
احلكوميــة اســتقبالي وهــذا االمر ترك
في نفسي شــيء من االلم لكنه بنفس
الوقــت زاد مــن اصراري على االســتمرار
واكمال دراســتي ودخول الهندســة التي
هــي حلمي ليفخــر بي اهلــي الذين لم
يترددوا بدفع اقساط دراستي رغم صعوبة
الظروف,وايضــا اود ايصال رســالة اثبت
لآلخرين بها ان االعاقة ليست باجلسد امنا

بالعقل.
* أبــرز املدربــن الذيــن يشــرفون على
تدريباتكم؟
ـ حســام البياتي كان اول مــن دربني ثم

وبفضل االستاذ سمير تيسر االمر فهو من
اوجد لي الطريقــة التي اثبت بها املضرب
على يدي ألمتكن من اللعب وبكل سهولة,
انا بانتظار طرف على هيئة مضرب تبرعوا
لي به مشــكورين هيئة الصليب االحمر
التي تبنــت حالتي ,كمــا وعدوني بعمل
اطراف ســفلى لــي ايضا بــدال عن التي
استعملها اليوم ومبواصفات رياضية

شــجعني على دخول املنافســات وقال
ليس مهما ان تأتي بإجنــاز امنا االهم هو
ان حتتكي بالعبي املنتخبات االســيوية
وتتطلعي على املســتوى العام للعبة,
وفعال هذه املشــاركة فتحــت لي افاق
اوســع مما جعلنــي اعقد العــزم على
الوصــول للمراكز املتقدمــة في الدورة
االسيوية املقبلة بجاكارتا.

زينب حسن ضمن وفد الطاولة في مشاركة سابقة

* كيــف كان لقاؤك مع هيئــة الصليب
االحمر؟
ـ مبستشــفى ابــن القف كنــت اراجع
لغــرض اطرافي فالتقانــي احد اعضاء
جلنة الصليب الدكتور باقر الســاعدي,
لم يقتصر علــى حالتي فقط امنا طلب
مني ان انســق لهم مع كل من يحتاج
لألطــراف مــن رياضيينا كوننــا ابطال
ونسحق االهتمام.

انت وتنس الطاولة ..من اختار من؟
* ِ
ـ اظنهــا هي مــن اختارتنــي وجعلتني
احبها ,في البداية كان حمل املضرب شبه
مســتحيل كوني فاقــدة الطرافي ,لكن

* ماذا تعني لك بطولة اســياد اســيا
للشباب 2017؟
ـ هي مشاركتي الوحيدة خارجيا ً واحلمد
هلل نلت فيها الوســام البرونزي ,وهو اول
وســام لي بفضل االســتاذ سمير الذي

* باقات شكر ملن تبعثيها؟
ـ اولهــا لعائلتي الداعــم االول لي ثم
ملدرســة معهد الســعادة وسما بغداد
لتعاونهم معي ,والى اإلنســان الذي ال
انسى فضله ما حييت والذي شق الطريق
أمامي وأناره وأذكر كلماته كلما متلكني
اليأس حني قال لي(انتي جنم املتســقبل
وبطلة العالم بالفئة  )6شكرا ً لصانعي
فلــواله ملا كنت ,شــكرا ً لــأب واملدرب
األستاذ احملترم ســميرالكردي ,وال انسى
االســتاذ ابو عمر من دبي الذي استقبل
وفد تنــس الطاولة بكل حب ,شــكري
وتقديري إلى هاذ اإلنسان العظيم.

كرمي حمود وجمال جالل والدكتور مسلم
محمودوجاسم كاتبواحمد حسنواحمد
عبد احلسن عادل خالدولهم جمعا ً انحني
بكل امتنان ملا يقدمونه لنا من جهود في
سبيل تطوير الالعب.
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دراسة

االديب الكاتب يعقوب افرام منصور
جبراني الهوى ..صوفي الجوى
شكيب كاظم
ظهر في حياتنــا الثقافية ،من تخصص
بلون مــن الوان الكتابة ،او بشــخصية
ثقافيــة او ادبيــة ،بشــكل يقترب من
التماهي فــاذا ما ذكــر االول ،طرأ على
الذهن الشــخص املــدروس ،مثال ذلك
الكاتب التونســي ابو القاســم محمد
كرو ،الذي اوقف جهده الكتابي والبحثي
على الشــاعر التونســي ابو القاســم
الشابي ،وكذلك الدكتور محمد عمارة،
الــذي تخصص بفكــر املعتزلة وحركة
االعتزال املنادية بأهمية العقل ازاء النص
والنقل واصــدر عديد الكتــب في هذا
اجملــال كما اوقف عامر العقاد كل جهده
لالعتناء باثار عمه -كمــا اظن -الكاتب
الباحث العمــاق عباس محمود العقاد،
كما اهتم مصطفى علــي رحمه اهلل،
باثار شاعر العراق معروف بن عبد الغني
الرصافي ،فأصــدر في االربعينات كتابني
عنــه ،كما اهتم بتحقيق ونشــر ديوانه
وتولت وزارة االعالم العراقية نشــره في
السبعينات بخمسة اجزاء كما اخلص
جميل جبر جهــده على االعتنــاء باثار
االديبة الشــفيفة ،مي زيــادة التي تآمر
عليها االقربون ،وشككوا بقواها العقلية
ليدخلوهــا مستشــفى العصفوريــة
لالمراض العقلية ولتذهــب روحها الى
بارئها تشكو ظلم االنسان املتجبر كما
اهتم جميل جبر كذلك برســائل جبران
واثاره ،وفــي العراق ،يكاد الباحث يعقوب
افرام منصــور ،يجعل جهــده البحثي
مقصورا على االديــب اللبناني ابن قرية
بشــري ،جبران خليل جبــران املولود في
هذه القرية ليلة السادس من كانون االول
عام  ،1883واملتوفى في مستشســفى
القديس فنسنت مبدينة نيويورك في /10
نيسان .1931 /اذ اصدر اكثر من كتاب عن
جبران االول :جبــران خليل جبران الصادر
عام  ،1985والثاني (جبــران بني التجني
واالنصاف) الصــادرة طبعته االولى عام
 2006عن دار عصام حداد مبنطقة جبيل
بلبنان.
اقــول :لقد اهتم االســتاذ يعقوب افرام
منصور بأدب جبــران وحياته ،فضال على
كتابات ثــرة وانيقة قرأناهــا في اجملالت
والصحف العربية فــي مجاالت ثقافية
مختلفة ،وكنــت اتابع منــذ منتصف
الســتينات من القرن العشرين مقاالته
ودراســاته اجلميلة في مجلــة (االديب)
البيروتية ومازلت محتفظا باعداد كثيرة
منها التي ظل البيــر اديب مواظبا على
اصدارها على مدى اكثر من اربعة عقود،
وحتى وفاته خريف عام  1984فضال على
كتاباته في جريدتي (القادسية) و (العراق)
ومازلــت احتفظ في ارشــيفي الورقي
بالعديد من كتاباتــه الى جانب كتابات:
الشــيخ جــال احلنفي .مهدي شــاكر
العبيدي .واستاذي ابراهيم الوائلي .حارث
طه الــراوي .عبد اجمليد الشــاوي .نعمة
رحيم كــرمي العزاوي .حميــد املطبعي.

عبــد الــرزاق عبــد الواحــد .وذكرياته
في (القادســية) .مدنــي صالح .كامل
مصطفى الشــيبي .علي جواد الطاهر
وعبــد احلميد الرشــودي .وعبد احلميد
العلوجــي .رفعت عبد الــرزاق محمد
وغيرهم .وخاصــة كتاباته في صفحة
(النافــذة الفكريــة) التــي اراها ارصن
صفحة معرفية وثقافية وفكرية صدرت
في الصحافة العراقية ،تولى االشــراف
عليها واصدارها خالل الثمانينات واوائل
التســعينات ،طيب الذكر دمث االخالق
االستاذ احمد شبيب -رحمه اهلل -حتى
منعه عن اصدارها ضعف في العني.
لقد امتاز االديــب الكاتب يعقوب افرام
منصور ،بأســلوب جميل فــي الكتابة،
ولغة رشقية انيقة ،حتلق بك في اجواء
جميلة ،وتنقلك من هذا الواقع احلياتي
املؤلم ،انــه يكتب برومانســية حاملة،
جتعلك جتد في احلياة بعض ما تستحق
ان يعيش من اجلها االنسان واضعني في
احلسبان قساوة الظروف ،وانهيار القيم

لقد اهتم االستاذ يعقوب افرام
منصور بأدب جبران وحياته ،فضال
على كتابات ثرة وانيقة قرأناها في
المجالت والصحف العربية في مجاالت
ثقافية مختلفة ،وكنت اتابع منذ
منتصف الستينات من القرن العشرين
مقاالته ودراساته الجميلة في مجلة
(االديب) البيروتية ومازلت محتفظا
باعداد كثيرة منها التي ظل البير اديب
مواظبا على اصدارها على مدى اكثر
من اربعة عقود ،وحتى وفاته خريف
عام  1984فضال على كتاباته في
جريدتي (القادسية) و (العراق) ومازلت
احتفظ في ارشيفي الورقي بالعديد
من كتاباته الى جانب كتابات :الشيخ
جالل الحنفي .مهدي شاكر العبيدي.
واستاذي ابراهيم الوائلي .حارث طه
الراوي .عبد المجيد الشاوي .نعمة
رحيم كريم العزاوي .حميد المطبعي.
عبد الرزاق عبد الواحد .وذكرياته في
(القادسية) .مدني صالح .كامل
مصطفى الشيبي .علي جواد الطاهر
وعبد الحميد الرشودي .وعبد الحميد
العلوجي .رفعت عبد الرزاق محمد
وغيرهم.

النبيلة وتصدعهــا ،اثر اخليبات احلياتية
واالنتكاســات التي مني بهــا اجملتمع
العراقي ،ان لغة انيقة رومانسية ،جاءت
نتيجة قــراءات معمقة في كتب االدب
ومصادره ،عربية وغربية فضال على روح
رهيفة شفيفة حاملة.
إن محبة االستاذ يعقوب افرام منصور،
الدب جبران ونتاجــه املعرفي ،قد جعله
يجد في جبــران ايقونــة ،يتوجه اليها
باالحترام والتقديــر ،لذا رأيناه يذب عنه
عاديات الزمن والكتابــة ،مدافعا ،ولقد
دخل -بسبب هذا االحترام واحلب جلبران-
في مساجالت ومناقشات مع من يذهب
الى رأي مخالف لرأيه فلقد وقف طويال
عند كتــاب االديب املتصوف الناســك
ميخائيــل نعيمــة املولــود فــي قرية
بسكنتا عام  1889واملتوفى يوم االثنني
 /28من شباط 1988 /والذي اطلق عليه
صديقه الروائي اللبناني توفيق يوسف
عواد ،اسم (ناسك الشخروب).املوسوم
بـ (جبــران خليل جبــران .حياته .موته.
ادبه .فنه) ولدي الطبعة الرابعة الصادرة
عن دار صــادر ودار بيروت عام  ،1960وارى
هذا الكتــاب من اروع ماكتب ناســك
الشــخروب الزاهد ميخائيــل نعيمة،
عن حياة صديقه وزميلــه في الرابطة
القلميــة التي اسســها فــي املهجر
الشــمالي عدد من ادبــاء لبنان منهم:
ايليــا ابو ماضــي .ندره حداد .نســيب
عريضة .عبد املسيح حداد .رشيد ايوب.
وديع باحــوط .الياس عطــا اهلل .وليم
كاتســفليس .خازن الرابطة القلمية،
لكنه ينعى عليه كتابته هذه عادا ذلك
انتقاصا من شأن جبران وبتولته وبراءته
اجلســدية .وخاصة الفصلــن (خياالت
بشــري) و (خياالت بوسطن) اذ يحسب
ان نعيمة في هذين الفصلني ،قد جانب
حقائق احلياة والتاريخ ،وانه وضع اشياء
مــن عندياته ،وارى ان ذلــك اليقدح في
احلقيقة شــيئا فنعيمــة اطلق العنان
خلياله وهو االديب املوهوب ،لينسج من
عندياتــه ،احداث الســنوات االولى من
حياة جبــران ،في ظــل االب الذي يجد
احليــاة :لفافة تبغ وفنجان قهوة ،وكأس
شــراب ليال ،حتى تضطــر االم كاملة
جبران التي كانــت زوجا لرجل اخر مات
عنها ســراعا وخلفت منه ولدا اسمياه
بطرس تضطر االم كاملة حتت قســوة
احليــاة وقســوة هــذا االب العابث الى
مغادرة لبنان عــام  1895نحو الواليات
املتحدة االمريكية بوسطن حتديدا ،مع
ابنتيها مريانا وســلطانة كما يفصل
لنا نعيمة في الفصــل الثاني (خياالت
بوســطن) بدايــات تعرف جبــران على
احليــاة هناك ،وتفتح جســده مع املرأة
االمريكية الثرية ماري هاســكل الذي
اهداها اكثر من كتــاب من كتبه التي
حتيا حياة قاسية جافة مع زوجها الثري
املنهمك بأعماله ،جتــارة اجللود ،فتجد
بعض السلوى في جسد جبران ،فيقيم
االستاذ يعقوب الدنيا دفاعا عن بتولية
جبران وطهره اجلسدي ،عادا ذلك اساءة

يعقوب افرام منصور

من نعيمة لصديقه احلميم جبران الذي
اطلــق خلياله العنــان ،وارى ان ذلك من
طبائع احلياة واالشياء ،فليس في الدنيا
مالك طاهر ،فابن االنسان ضعيف امام
رغائب احلياة خاصة ايام الشباب اال من
اوتي حظا عظيما من الرهبنة والتصوف
والتنسك وقليل ماهم.
االســتاذ ميخائيل نعيمة ،يوضح رأيه
ازاء ماذكره عن صديقه جبران والذي أثار
ضجة واسعة في االوســاط الثقافية
وقتــذاك  ،وذلــك في اجلــزء الثالث من
كتابه (ســبعون) الــذي اطلقه نعيمة
عام  1959لبلوغه الســبعني عاما من
عمره الذي هو االخر لم يعجب االستاذ
يعقــوب الذي جعل من جبــران ايقونة
او روح مــاك ،فاالســتاذ نعيمة يقول
في فصل عنوانــه (جبران خليل جبران)
من الكتاب الذي اشــرنا اليه انفا يقول،
عندما قــر رأيي على وضــع كتاب عن
جبــران لم اشــأ ان انهج فيــه النهج
املبتذل في كتابه السيرة .فما انا باملؤرخ
او البحاثة يجمع شتيت االخبار والصور
ثم يعرضها عليك مسلسلة في الزمان
ويردك في اخر الكتاب ،او على هوامشه
الى مصادرها ولكنني رجل عاشر جبران
خمســة عشــر عاما فخبزه وعجنه،
وعرف اجتاهاتــه الفكرية والفنية .وخبر
طباعــة ونزواتــه ،وتغلغــل حتى في
صميم روحه .وماكان ذلك باملســتطاع
لوال تقارب عجيب بني تفكيري وتفكيره
في شؤون احلياة واملوت ،وبني ذوقه وذوقي
في ما يتعلــق باالدب ورســالته .ولوال

اصدار

نسخة عربية لرواية ديفداس للهندي سارات تشاندرا
صدرت حديثا ً عن دار أمل اجلديدة للنشــر
بسورية ،النسخة العربية لرواية «ديفداس
«للكاتب الهندي «ســارات تشاندرا» من
ترجمة مشتركة للشاعرين السوري نوزاد
جعدان والعراقية سميرة سلمان ،وجاءت
الترجمــة فــى  225صفحة مــن القطع
املتوسط ،مصحوبة بتقدمي خاص بالرواية
وأخرى تتضمن الســيرة الذاتية لســارات
تشاندرا.
و جتسد الرواية بحســب تقدمي املترجمني
نداء ملقتــل احلياة الفطريــة والطبيعية
لســكان القرى وانصهارها بحياة املدينة

الصاخبة التي تقتل كل عاطفة فطرية،
إنهــا مقارنة بــن خبز الريف الســاخن
وأحجــار املدينة الباردة ،عبر شــخصية
اإلنسان الريفي والبرجوازي» ديفداس الذي
يتغير من طبيعته القروية الصادقة إلى
املدنية اخملادعة وحني يقرر العودة إلى الوراء
وإلى صفاته املثلــى املتمثلة بحبيبته «
بارو « ضميره احلي ؛ يخسر نفسه ويشعر
أنه لم يعد هو ذاته الذي في مرايا املدينة،
إنها رواية ترصد املناخ العام لقصص احلب
التي انتهت بنهاية غير سعيدة في بداية
القرن العشرين وسط العادات والتقاليد
البالية والطبقية اجملتمعية.

ّ
ّ
الشعرية الكاملة
المجلد الرابع من األعمال
للشاعر أديب كمال الدين
عن منشورات ضفاف ،صدر حديثا ً في بيروت
اجمل ّلد الرابع من األعمال الشــعر ّية الكاملة
للشــاعر أديب كمال الدين ،وهو يحتوي على
مجاميعه الشــعر ّية الصوفيــة احلروفية:
«مواقف األلف»« ،احلرف والغراب»« ،إشــارات
األلف»  .يقع اجمل ّلد ب  360صفحة.
ســبق ألديب كمــال الديــن أن أصــدر 19
مجموعة باللغتني العرب ّية واإلنكليز ّية ،منذ
مشواره الشــعري الذي بدأه مع مجموعته
احلرف مالذا ً
َ
األولى :تفاصيــل  ،1976اعتمدت
روحيا ً وفنياً .وقــد تناولها نقديــا ً  11كتابا ً
ودرستها عشــرة جامعات عراقية وتونسية

وإيرانيــة وجزائرية لنيل شــهادة الدكتوراه
واملاجســتير ،كمــا تُرجمــت أعماله إلى
الفرنســية واإليطالية واألوردية والفارسية
واإلنكليزية واإلســبانية .اجلديــر بالذكر أن
اجمل ّلد األول من هــذه األعمال صدر عن الدار
ذاتها عام  ،2014فيما صدر الثاني عام 2016
 ،والثالث مطلع هذا العام.
من أجواء اجمللد الرابع نقرأ:
أفقت فيها
امل ّرة الوحيدة التي
ُ
من النوم سعيدا ً
ِ
الوقت عيداً.
كا َن
ُ
مخدتي
قرب
ّ
وكا َن حذا ُء الطفول ِة األحمر َ
يحرس سعادتي!
ُ

ذلك التقارب في الفكــر والذوق والروح
ملا اقدمت على وضع كتاب عنه ألصوره
فيه كمــا عرفته متامــا .فكتابي صورة
حية له ال سرد جاف لبعض االحداث في
حياته» .تراجع ص 94من كتاب (سبعون)
املرحلة الثالثة الذي يــؤرخ فيه نعيمة
حلياته من عام  1959 1932-الصادر عن
مؤسسة نوفل للطباعة والنشر -بيروت
بطبعته الرابعة عام . 1973
لكــن كل هذه التوضيحات التشــفع
لالســتاذ ميخائيل نعيمــة ،فهو يريد
جبران على مقاساته من الطهر والتبتل،
غير ناس ان هناك على اجلانب االخر من
عاب على جبران طهره اجلسدي عادا ذلك
احباطا جنسيا عاناه جبران ،وليس فيه
ما ميكن ان يرضي املرأة جسديا ،كما ذكر
ذلك يوسف احلويك في كتاب (ذكرياتي
مع جبران) ،فضال على ما جاء في كتاب
(اضواء جديدة على جبــران) الذي حرره
شــاعر قصيدة النثر توفيق صايغ ،البل
انه ســيرا على هذه املنهــج في الذب
والدفاع عن جبــران ،يذكر لنا في كتابه
(جبران بني التجنــي واالنصاف) انه ملح
االستاذ جميل جبر ،الذي جاء الى بغداد
في اواسط الثمانينات ملناسبة مهرجان
املربد حملــه في فندق (ميليــا -املنصور)
برفقة بعض االدباء العراقيني ،فلم اشأ
ان اصافحه واحييه بسبب النعوت التي
اطلقها على جبــران في كتابه عنه ،مما
يدل على (جبنه) وعدم اســتقالله في
الرأي ،ورمبا خشيته من اغضاب ميخائيل
نعيمة ..تراجــع ص 146من كتابه انف

الذكر -وارى ان هــذا غير مقبول خاصة
في مجال الكتابــة والبحث ،ان نحاول
مصــادرة رأي من نختلــف معه ،فضال
على ان نحمل في نفسنا موجدة ضده،
فال نحييــه وال نصافحــه ،وهو ضيفنا
وقادم ،الينا من ديــاره البعيدة فاذا كان
هــذا حاله مــن الدكتــور جميل جبر
فاراه غير راض عني ،وانا الذي ناقشــت
احدى دراســاته املنشــورة فــي جريدة
(العراق) املوسومة بـ (جبران بني التجني
واالنصاف) املنشورة في صفحة (النافذة
الفكرية) يــوم االربعــاء ،1985 /4 /24
مبقالتــي املعنونــة بـ (جبران منشــئا
رومانســيا وليس سياســيا) املنشورة-
هي االخرى -بصفحة النافذة الفكرية)
بجريــدة (العــراق) يوم االربعــاء/5 /15
 ،1985وقد اعاد االســتاذ يعقوب نشــر
مقالته هذه في كتابه الذي حمل عنوان
املقالة .وقد وقفت عند مبالغات جبران
ال بــل اكاذيبه ،التــي كان يبوح بها في
رسائله ملاري هاسكل التي رعته وحدبت
عليه ،فتلك مجتمعات -غالبا -التكذب
لذلك فانهــم -لعدم طروء الكذب على
اذهانهم -يصدقــون اكاذيبنا ،لينطبق
عليهم ماجاء في املاثور :لست باخلب وال
اخلب يغلبني ،اي انهم يصدقون اكاذيبنا
ال عــن غفلة او بالهة ،بــل النه اليطرؤ
على اذهانهم ان يكذب انســان ،فماري
هاسكل ماكانت لتتصور ان يكذب هذا
الرسام الكاتب ،فاســتغل جبران هذه
الصفة ليغرف من بحر االكاذيب ماشاء
له خياله وماشاءت له عقده ،لكن املرأة
املســكينة كانت تراجع نفســها وقد
طفــح كيل الكــذب .وتناجيها من انه
لم يقل لها ذلك ســابقا ،اي انها بدأت
تشــك بصحة اقاويله وهــذا ما افاض
فيه واســهب الراحل الشــاعر توفيق
صايغ وهو يجوس خلل مخلفات جبران
وماري هاسكل وشارولت تلر وميشيلني،
ليقدم لنا كتابه الرائع الذي ازال البراقع
ووضع االمــور في نصابهــا الصحيح:
(اضواء جديــدة على جبــران) الصادرة
طبعتــه االولى عام  ،1966واراه فقد من
االســواق ويا حبذا لــو يتولى احد اعادة
نشره .
انها ملناســبة ان اقف اجــاال واحتراما
لشخص االستاذ يعقوب افرام منصور
لشــخص االديب الناســك واملتصوف،
وان اقف مرة اخرى تقديرا وتبجيال لهذا
القلم الثــر االنيق ،الذي قــدم لنا هذا
العطاء الوافر في دروب الثقافة واملعرفة
والكتابة واضعا في احلسبان ان اليكون
االختالف ،او بعض االختالف في وجهات
النظر سببا النحسار مد احملبة واالحترام
والود ،واضعا في احلســبان -مرة اخرى-
الضعف البشري ،وان كل ابن ادم خطاء،
وافضل اخلطائــن التوابون التائبون ،وان
ليس هناك مــاك مقدس ،ايقونة ،كما
ان ليــس هنــاك على االرض شــيطان
رجيم ،بل انسان بشري ،له ماله وعليه
ما عليه ،وانا اعني بذلك البشر جميعا
وجبران منهم حتما..

شعر

َخ ْ
بتسم وال َي ْ
ُ
صل
ط ٌو َي
أحمد بلحاج آية وارهام
بالشمس في كف احلجرْ
بالعشب في أحالم اجلُدج ْد
الغيم
سرة
باملاء في ُ
ْ
ت ُبص ُر الضجة غربتَها.
هكذا قال احللزون
حني استلقى
في منعطف دمي.
عشب نو ِم ْه
لم يكن خائنا
َ
حلم ْه،
الندى
لم يَغرف من
َ
صبح ال يتكلم
بني
كان وسيطا
ٍ
وعني توشوش في أذن العرا ْء،
ٍ
على قرنيه متشي لغ ُة البصرْ
الليل
متسح وج َه
وكأنها َ
ِ
من مرايا الكال ْم.
له الندى يُصلي
بخطى بيضا َء
موغل ٍة في دم السكو ْن.
تبســط الكو َن في تالفيف
هي الرغب ُة ُ
أنفاس ِه
ح َّب َة ن َغ ٍم،
الزمن
تنفس
كلما
ُ
َ
متددت في املتا ْه
ْ
َ
عليك إذا سمعتَها
ال
ْ
روحك
املنسي في
سمعت
قد تكون
َ
َّ
ْ
معناك
الهارب من ُجرح
أو
َ
ْ
ساللتك.
إلى هذيان
َ
تلبسك
اغمس الظال َل التى
ْ
في ُجبة الصقي ْع
َ
وارحل
منــك إلى ما يقوله األخض ُر في
املا ْء

مآذن الغيو ْم.
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ِ
َ
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أشباح ْه
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ِ
ْ
يصل.
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رجال ووقائع في الميزان
يرسم الراحل جرجيس فتح اهلل أفق ًا فكري ًا وسياسي ًا نادر المثال فهو بهذا العمل يتطرق إلى زوايا وأحداث وشخصيات كان لها
أدوارها المميزة سلب ًا وإيجاب ًا في التاريخ العراقي .ومما يلفت النظر في هذه النصوص التي وردت في كتاب رجال ووقائع في
الميزان أنها أضاءت بنحو دقيق لحظات وأحداث ًا ومسالك فكرية وشخصية وثقافية وتاريخية لم يتطرق إليها احد قط.
"الصباح الجديد" تقدم قسط ًا وافراً من هذه اإلضاءات كما وردت على لسانه لجمهور لم يطلع عليها في السابق بمعزل عن عمق
ثقافة هذا الجمهور او صلته بالسياسة العامة .إنها ليست أفكاراً فحسب وإنما هي شهادات تنطوي على نبوءات مثيرة للدهشة
عن اثر المناهج واأليديولوجيات والشهادات التاريخية السابقة لألشخاص الذي يجري الحديث عنهم ويسهم الراحل جرجيس
فتح اهلل في تصحيح الكثير من المواقف والتصورات والوثائق السياسية المرافقة لمواضيع الحديث .كما ان أفكار السيد فتح اهلل
تستكمل في أحيان كثيرة ما كان نص ًا لم يكتمل في الماضي .إننا من دواعي االحترام والتبجيل لهذه الشخصية النادرة نسطر
عدداً من هذه األفكار في الكتاب المذكور" رجال ووقائع في الميزان".
حوارات مع جرجيس فتح اهلل*

س :كانــت لكــم عالقــة قويــة
بالشــاعر الكبير محمــد مهدي
اجلواهــري وقــد جاء الــى ذكركم
في كتابه " الذكريــات " املطبوع
في دمشــق .الحظنا غيابكم في
مهرجان مئويته الذي اقيم مؤخرا
في االقليم  .ما الســبب في عدم
مشاركتكم ؟ هل لكم ان تتحدثوا
لقرائنا عــن بعض انطباعات لكم
عنه ؟ تقوميكم لشاعريته ومنزلته
بني الشعراء العرب .
في سؤالك مطالب عدة  .سأحاول
حتقيقها  .وان سهيت عن بعضها
فعليك ان تأخذ بيــدي اليها ثانية
 .اما عــن العالقة التــي وصفتها
بالقوة فما اظنها كذلك بحساب
الروابط املعتادة ال اعتقد ان عالقتي
تســمو الى هذه الدرجــة .هناك
كثيرون غيري عاشــروه وصاحبوه
ولصقوا به فترات طويلة وانا لست
من بينهم.
اال انك محق في القول بأنه وصفني
بالصديــق  ,وهــذه وجهــة نظره
وال جــدال فيها وهو مما يســعدني
وميألوني غبطة .
اما مــا وصفتــه بغيــاب لي في
مهرجانه  .فأن كنت تقصد غيابي
جسيما فأظنك واهما  .في الواقع

اني كنــت حاضرا وحضــوري كان
محض صدفة  .جئت احلفل متطفال
متقحمــا من دون دعــوة ومن دون
معرفة مبوعــده  .والصدفة وحدها
هــي التي حكمت  .وفي ذلك اليوم
كنت اتهيأ للنزول الى اربيل لشغل
خاص فطلب منــي صديق ان اقله
معي الى قاعة االحتفال  ,ففعلت
وبوصولي الباحة تقدم من السيارة
بعض املستقبلني ظنا منهم بأني
اقصد الدخول  ,فأحرجت وخشيت
ان يثير انســحابي تساؤال  ,فوجلت
القاعة وافســح لــي وقد مضى
من االجتماع شــوط ثــم ارفض ..
وتفرق اجلمــع واســتوقفني عدد
من االصدقــاء برهة تبادلنا خاللها
التحايا  .وبعدها انصرفت .
س :ال اقصــد غيابك عــن احلضور
بل قصــدي مشــاركتك الفعلية
ال شــك في ان احــدا من منظمي
احلفل قرأ ما جاء عنك في ذكريات
اجلواهــري وقرن بني وجودك وضرورة
مســاهمتك  .فأنت واحدا من قلة
عرفوه في ازمان متقدمة .
اقــول اوال ان افتقــادي فــي هذه
املناســبة مــن امثالــك  .ال يقلل
بطبيعــة احلال من شــأنها ونبل
من كان اول الداعــن اليها  .فقد
كنــت وما زالــت من تلــك الفئة
التي تدعو الى التقــارب والتعاون
احلاضــري والفكــري واالجتماعي

مع الشــعوب الناطقــة بالعربية
 .وليــس ثمة ســبيل اقوم واصلح
من الدعوة الــى احكام الصلة مع
جهابذة العلم واالدب واحرار الفكر
فيها وباالخص ذلــك الفريق الذي
تعاطف مع الكــورد في نضالهم
الوطني واصغــوا بضمير متفتح
الى ظالمته وايدوا مطالبه العادلة
 .وتكــرمي من اعده شــخصيا امام
شعراء العربية في النصف الثاني
من القــرن العشــرين  .وواحد من
فحولها فــي كل كل زمان ومكان
امنا هو تكرمي لتلك الصلة الوثيقة
 .بــل للعرب انفســهم من جانب
شــعب غير عربي بغض النظر عن
واقع االشادة بشخصية ادبية خص
الكورد والثــورة الكوردية وزعيمها
بقصائد رائعة .
ثــم ان حضوري ال يزيــد وغيابي ال
ينقــص من قيمة املناســبة  .فانا
لســت من املتكلمني املفوهني وال
من اخلطباء البلغاء الذين يأخذونك
بســحر بيانهم  .بل كاتب اخاطب
العــن ال االذن  .وانا بطول التجربة
افتقــر الى القابليــة على احداث
االثر املطلوب بتطريب السماع وهو
الغرض املنشود عادة في مناسبات
التكــرمي والتأيني واحيــاء الذكر .
فأن وجب علــي النهوض مبثل هذه
التبعة وهي ثقيلة دائما ونادرة فثق
انك ال تسمع مني اال ما يدخل الى

نفسك الســأم وكأنك تصغي الى
محاضر يلقي درسا ممال رتيبا .
وال يداخلني ريب فــي ان القائمني
على تنظيم املهرجان قد احسنوا
انتقاء املشــاركني فيه  .وال سيما
تلــك الوفــود التي اســتقدمت
مــن البالد الناطقــة بالعربية من
املؤكــد انهــا تليق بقــدر احملتفى
بذكــراه ومكانته  .وقــد اطلعت
في احــدى الصحــف احمللية على
ثبت بأسمائهم وهوياتهم ومجال
اختصتصاصهــم  .وانــا اقــر لك
بقصوري عــن ســبق معرفة لي
بأي مــن املدعوين هــؤالء خال احد
القائمني بتنظيم احلفل الســيد
فخــري كرمي زنكنــه  .وانا ال اعرفه
بني الكتاب او االدباء بل عرفته من
قادة االحزاب العراقية الســابقني
فحسب  .ورمبا عاد جهلي الى بعدي
عن الوســط االدبــي والصحفي
العربي طــوال ربع قــرن بصعوبة
احلصول علــى ثمار القرائح الفتية
اجلديــدة مــن كتــب ومطبوعات
دورية  .وال يســاورني شــك في ان
القائمــن على تنظيــم املهرجان
قد اختاروا بالدعوة افضل من ميثل
الوسط الثقافي في البالد الناطقة
بالعربية  ,من اديبــات وادباء  ,ومن
صحافيات وصحافيني مشــهورين
معروفــن  .وهــا ان املهرجــان قد
انتهى بنجاح على ما قيل لي  .واب

كل الى مغناه راضيا مبا قدم وقدم
له  .فال داعي لالفاضة في هذا .
ثم عليــك ان تتذكر ان قدومي الى
كردستان ووجودي لم يكن متوقعا
.ومن هــذه اجلهــة كان للقائمني
باملهرجــان كل العذر فــي اغفال
امر ضمي الى مجهودهم لو خطر
ببالهم ذلك  .اال اني ال استطيع وقد
اجنر املوضــوع الى هذا ان اغفل عن
مالحظة غريبة صدرت من صديق
لي اثناء تسكعي بعد ختام احلفل
وانا بني تلك احللقة من االصدقاء .
جاءت املالحظة نعقيبا على عبارة
قلتها عن اجلواهري – رمبا لم احسن
صياغتها  .بحيث اعتبرها الصديق
وهو مــن القائمني علــى تنظيم
احلفل – نوعا من شــكوى حلرماني
شرف املشــاركة  .اذ رد بشيء من
احلدة  " :واهلل يا اخي اننا نخشــى
من اندفاعاتك "  .ولم يكن الظرف
مناسبا لالستفســار عن قصده .
وتركته وانا حائر فيما يعني .
اكان يظــن بأنــي ســأخل بجالل
حفلته مبفاجأة مني غير ســارة ؟
اعني ان " اقلب العرس مأمتا " على
حد شائع القول؟ لم يكن هذا ممكنا
 .فاحملتفــى بذكــراه عدني صديقا
واستشهد بفقرات من احد كتبي
كما ســبق لي قبل عامني ونصف
عام ان ابديت رأيا في شعر اجلواهري
ورسالة اجلواهري ومكانة اجلواهري

على صفحات شهيرة تطبع بضع
عشــرات من الوف النســخ  .وكل
هــذه "اندفاعات" ال تســيء الى
اجلواهري بل تعزز مكانته وتعطيه
حقه  .ولذلك ارى الصديق متجنيا
علــي اذ توهم بأني سأســئ الى
ذكــرى اجلواهــري والــى احلفل لو
افسح لي مجال فيه .
مستنقع االفكار االسنة
علــي ان اراه مصيبا في وصفه لي
هذا من جهة اخرى بل لعله اصاب
كبد احلقيقة  .فكثيــرا ما وجدت
نفســي انوء حتت عــبء الكاتب
امللتــزم بقــول احلقيقــة او ابداء
رأي فيــه جرأة  .وكثيــرا ما اجلأني
هــذا االلتزام الى خوض مســتقع
تطوف فوقه الطحالب والنفايات .
وتسكن في اعماقه فصائل ضارة
من االحياء الدنيــا  .فتعثر قدمي
بها واقلق راحتهــا واغنص عليها
عيشــها الرخــي  .واحرمها النوم
الهنــيء وهي ال ابالــك اندفاعات
ال يقــدم عليها كثير مــن الناس ,
بســبب ما جتره مــن متاعب على
صلحبهــا  .واملكافأة الوحيدة هي
حســن ظن القــراء  .واملعروف ان
سنة احلياة واسس التقدم واصالح
فيها يتطلــب روادا وضحايا واقدام
وال بد لكل عملية حتول وجتديد من
طالئع مستعدة لالندفاع ومواجهة

العواقب .
واجلواهري بحياته السياسية التي
ســأنقل طرفــا منها  .قــد يقوم
مثــا حيــا للمندفعني فــي هذه
السبيل  .قاتل بشــعره الطغيان
واحلكام املستبدين  .ودخل املعترك
السياسي غير هياب ونال من االذى
مالم ينله اي شاعر طائر الصيت .
خاصم التعصب القومي والطائفي
املتمثل في املفكر القومي املعروف
ساطع احلصري  .فنفي وابعد ووقف
في وجه الدكتاتورية العســكرية
املتمثلة بانقالب .
بكر صدقــي وحكمت ســليمان
فدخــل الســجن  .ووقــف وقفة
بطولة ضد حكومة رشــيد عالي
التــي متخضــت بحركــة مايس .
وخاصم عبد الكرمي قاسم صديقه
فزج به في السجن وخاصم حكم
احلزب الواحد فنفــي ومات مبعدا
حياة عاصفة مشــحونة بالزوابع
واالعاصير لــم يتفق الي شــاعر
عربي كبير طائر الصيت منها كما
انفق للجواهري بكثــرة االعتقال
والسجن والتشريد .
*اجــرى احلوارات الســيدان مؤيد
طيب وســعيد يحيــى والكتاب
من منشــورات دار أراس للطباعة
والنشــر ،منشــورات اجلمــل،
الطبعة األولى 2012
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مكافحة اإلرهاب :االستراتيجيات والسياسات
(مواجهة المقاتلين األجانب والدعاية الجهادية)
يتناول هذا الكتاب تعريف اإلرهاب وقضية المقاتلين األجانب ،وتنقلهم ما بين دول أوروبا ـ وسوريا
والعراق ،لغرض القتال إلى جانب داعش هناك أو تنفيذ عمليات إرهابية في دول أوروبا والغرب.
وناقش الكاتب درجة تهديد المقاتلين األجانب إلى األمن القومي لدول أوروبا بشتى درجات خطورة المقاتلين
العائدين ،مع تفصيالت وإحصائيات عن أعدادهم وخلفياتهم وطرائق التجنيد وأسباب التجنيد ودول تواجدهم
بنحو بيانات واستقصاء وبوابات العبور إلى سوريا والعراق عبر تركيا.
وألهمية الكتاب تنشر " الصباح الجديد" فصو ًال منه.
جاسم محمد*
القرارات الدولية
تصدر من قبل االمم املتحدة وكذلك
االحتــاد االوربي واجلامعــة العربية
ومؤسســات دولية اخــرى الكثير
من القــرارات والتعريفات اخلاصة
بارهاب ،هذه السياســة والقرارات
تصاعدت بعد احداث  11ســبتمبر
 .2001لكن االهم من القرارات هو
ايجاد فعل من قبــل القوى احمللية
واالقليميــة ملواجهــة االرهــاب.
القــرارات الدوليــة واالقليميــة
الصــادرة مــن االمم املتحــدة او
اجلامعــة العربية او منظمة املؤمتر
االســامي تبقى ضرورية بشرعنة
والسياســات وبتنفيذ اخلطط في
مواجهة االرهاب التي تتضمن ايضا
تعقب االصول املالية واالشــخاص
املطلوبني ،لــذا تظهر ضرورة ايجاد
التنســيق والتعاون االمني محليا
واقليما.
املواجهة الفكرية
إن التنظيمــات أجلهاديــة تقــوم
أساســا على "العقيدة أجلهادية"
اواأليدلوجية في كسب املقاتليني
وتبريــر عملياتها التــي تقوم في
الغالــب علــى أســتثمار الصور
املروعــة في أماكــن النــزاع من
خالل اعالميــات جهاديــة مرئية
ومسموعة ،لذا يتطلب مواجهتها
فكريا ايضــا ،باحلجــة ،من خالل
التعاون مع مشــايخ الوســطية،
واعــداد وتأهيــل معنيــن فــي
الشريعة والفقه ،تقوم بزيارة بعض

املعتقليــن املتورطني في عمليات
إرهابيــة ،وعرضها علــى اجلمهور،
كذلك اتباع الطرق اإلســتخبارية
في إخضاع من مت اطالق ســراحه
من املعتقــات للمراقبة مع توفير
املســاعدة له في إعــادة التاهيل
مهنيــا واجتماعيــا ،أملواجهــة
الفكرية رمبا تأتــي بنتائج إيجابية
أكثر من املواجهة العســكرية مع
تقليل نسبة خلق اخلصوم احملتملة
في أعقاب اي عملية في اجملتمعات
احلاضنة لألرهــاب .املواطن احيانا
يعيش مابني ارهاب الدولة وارهاب
اجملموعات املســلحة و"اجلهادية"
فألدولة رمبا تكون هي املسؤولة عن
فراغ السلطة وترك اجملال لالرهاب،
لــذا ال خير في حكومــة او دولة ال
تســتطيع حمايــة مواطنيها .إن
استمرار الفوضى ومثلما تسميها
تللــك اجلماعــات "اجلهاديــة" ب
"التوحش" من شأنه ان يخلق دولة
مفككة يقاتــل ابنائها بعضهم
البعض بالوكالــة لصالح اطراف
اقليمية ودولية لتتحول ســلطة
الدولة الــى مجموعات "جهادية"
ومسلحة وامراء حرب مناطقية.
واشنطن :تراجع سجلها
مبكافحة اإلرهاب
بدئت يــوم  18فبراير  2015أعمال
مؤمتر واشــنطن الـــ 51ملكافحة
التطرف والعنف اكثر من محاربة
االرهــا ،بحــث خاللــه ظاهــرة
انتشــار التطرف في العالم .وجاء
املؤمترفــي اعقاب تنفيــذ تنظيم
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قبطيــا مصريا كانــوا عالقني في
ليبيا ووســط حالة غليان شعبي
في مصر واملنطقة ضد ممارســات
تنظيم داعش االرهابية .وكان وزير
خارجية مصر ســامح شكري قد
توحه الى واشــنطن للقــاء بأدارة
اوبامــا باالضافة الى حضور املؤمتر.
املراقبون كانــوا يتوقعون ان يكون
هنالك رد فعل قوي من واشــنطن
والغرب مبواجهة فوضىى "اجلهادين
وداعش في ليبيا ،لكــن املؤمتر لم
يرتقي الى ذلك وجائــت توصياته
في جلســته اخلتامية بنبذ العنف
واعتماد الوســطية وهي توصيات
ممكن ان تصدر من اي جمعية خيرية
او منتدى فكــري اكثر مايصدر من
مؤمتر واشنطن ،هذه النتائج جائت
مخيبة الى الطموحات والتوقعات
ليــس للشــعب املصري بــل الى
شعوب املنطقة.
ذكرت قمــة واشــنطن ان واحدة
من االسباب بالتحفط على اخليار
العســكري في ليبيا هو خشــية
واشــنطن مــن وصول الســاح
إلــى اجلماعات االرابيــة في ليبيا!
متناسني أن التدخل العسكري في
ليبيا باسقاط القذافي! إن ماحدث
في قمة واشــنطن هو اغفال الى
الفوضى في ليبيا وكأنها مقصودة
مــن قبــل االدارة االميركيــة .اما
معاجلــة االرهــاب وضــرب داعش
في معاقلــه واماكن متــدده ،فلم
يكن لهــا اهتماما في اجندة قمة
واشــنطن ،وهذا يعني ترك داعش
ان ميارس الفوضــى "اجلهادية" مما
يســتدعي اعتماد إســتراتيجية

وطنية واقليمية في محاربة داعش
علــى االرض وعــدم التعويل على
واشنطن.
قمة واشنطن يثير عالمات
استفهام
في تقرير لصحيفة العرب اللندنية
يــوم انعقــاد املؤمتر بــأن محللون
يجدون أن املنهج األميركي احلالي
يثير عالمــات اســتفهام عديدة
وال يقــدم إجابات عن سياســات
ملتبســة تزيد من ارتباك املشهد
في املنطقة العربية ،فكيف لدولة
عظمــى مثــل الواليــات املتحدة
تتحدث عــن مواجهة التنظيمات
اإلرهابية املسلحة وهي مصرة على
أن اجلماعة األم اإلخوان املسلمني ال
تشــكل خطرا على مصالح الدول
احلليفة والصديقة.
إن الفوضــى فــي ليبيــا كانــت
ومازالــت موجــودة فــي اعقاب
االطاحــة بالقذافــي ،وباتت متثل
صــداع وتهديد الــى دول املنطقة
عبر سيناء والســاحل والصحراء
غرب افريقيا .وتصاعد التهديد في
اعقاب بيعة جماعــة "جهادية "
في مدينة سرت ودرنة الى تنظيم
داعش وزعيمه البغدادي .التنظيم
مازال فاعال في معاقلــه ويتمدد،
ضمن غســتراتيجية فتح جبهات
بعيــدة عــن معاقلــه لتخفيف
الضغــط ،وهذا يعني انه في حالة
عدم ضــرب التنظيم في معاقله
وفي ليبيا فأنه سوف يفتح جبهات
جديدة خالل املرحلة احلالية.

إنعكاسات تقدم املعارضة
السورية في ادلب والشغور
املعارضة السورية  :سياسة
أميركية متلكئة
شهدت منطقة القلمون السورية،
شــمال غــرب دمشــق ،معــارك
واسعة مطلع شــهر مايو اجلاري
بني فصائــل املعارضة الســورية
و”غرفة عمليات جيش الفتح” من
جهة ،و”حزب اهلل” مدعوما بقوات
النظام الســوري من جهة أخرى.
وشــملت العمليات العســكرية
التي شــنتها فصائــل املُعارضة
جسر ّ
الشغور وأريحا في محافظة
إدلــب ،والتــي متثل ّ
خطــا دفاعيا
ميتد من محافظة الالذقية.
للنظام ّ
وتقوم استراتيجية املعارضة ،لدى
تنفيذها للعمليــات األخيرة ،على
أساس الهجوم على أكثر من محور
وعزل القواعد العسكرية للنظام
واســتنزاف قواته .وقد شهد ملف
“املعارضة الســورية املســلحة”
حت ّوالت كثيرة ،فبعد أن كان هنالك
موحد لـ”اجليش احلر”،
هيكل شبه
ّ
أضحت هنالك فصائل مســلحة
عديدة تتفاوت درجة اختالفها عن
الســلفية
بعضها البعض ما بني ّ
اجلهاديــة شــأن تنظيــم “جبهة
النصــرة” وفصائل ســلفية أقل
تط ّرفــا مثل “اجلبهة اإلســامية”
وفصائــل عســكرية أخــرى أكثر
اعتداال .ونتاجــا لذلك فقد بقيت
املعارضة السورية املسلحة تعاني
من التشتت واالنقسام إلى حني متّ

تشكيل “جيش فتح”.
هذا التشــتت والتشــابك جعل
هــذه اجلماعــات تعيــش أوضاعا
تنظيمية غير مســتقرة ،فهنالك
بعــض التنظيمات التــي ظهرت
واختفت بســرعة ،وفــي الغالب
ألســباب متويلية ،كما أ ّن مسألة
توحيــد الفصائــل املســلحة
مازالت مبثابة أمر مســتحيل ،وفق
رأي بعــض قيــادات املعارضة من
العسكريني املنشقني عن القوات
خاصة أنها
النظامية الســورية،
ّ
تختلــف عــن بعضهــا البعض
عدة مــن بينها
على مســتويات ّ
األيديولوجي واملذهبــي والقومي،
أيضا بحســب
كمــا تقســمت ً
اجلهات اخلارجية املمولة .كشفت
تقاريــر تناقلتهــا شــبكة الـ“بي
بي ســي” بأ ّن أعداد العناصر التي
تقاتل في صفوف فصائل املعارضة
تقدر بـ 100ألف مقاتل
املســلحة ّ
على األقــل ،وتتفــاوت في احلجم
والتأثير والتحالفات املعقودة فيما
بينها .مازالــت هنالك العديد من
االنتقادات التي توجه إلى واشنطن
في ما يتعلق مبدى جديتها في دعم
فصائل املعارضة املســلحة لكن
وعلــى الرغم من هــذه التباينات
واالختالفات فإ ّن املواجهات األخيرة
التي حصلت على أكثر من جبهة
توحي بأ ّن هنالك نوعا من التنسيق
قد حــدث بني مختلــف الفصائل
املعارضــة املقاتلة ،كمــا ّ
يؤكد أن
العمليــات العســكرية التــي متّ
تنفيذها واالجنــازات التي حقّ قتها
ّ
مخططا لها ولم
املعارضــة كان

تكن عرضية .ويرى مراقبون أ ّن هذه
التطــورات احلاصلة على األرض لن
تكون مبعزل عن النشاط السياسي
الدولــي ،وســتأتي بنتائجها في
املستقبل القريب.
تقدم نوعي للمعارضة
وشــهدت املــدة األخيــرة تقدما
ملحوظا للفصائل املعارضة على
األرض مقابل تراجع لقوات النظام،
وقــد اندلعت مواجهــات عدة بني
الطرفني في أماكــن مختلفة من
البالد ،شأن محافظة درعا ،أقصى
اجلنــوب الســوري ،التي شــهدت
مواجهات بني قوات نظام األســد
و”جبهة النصرة” املدعومة بكتائب
معارضة مسلحة .وفي ذات السياق
تقدم
استطاعت املعارضة حتقيق ّ
عســكري في إدلب علــى اجليش
الســوري النظامي لتكــون على
مقربة من مدينة الالذقية ،وكذلك
جرت األمور فــي القلمون الغربي.
وتكمن أهميــة منطقة القلمون
الغربي بالنســبة للمعارضة ،في
تأمني طريق الشمال الغربي ،الذي
يربط الســاحل بالعاصمة دمشق
من اجلنوب ،كما أنهــا تعتبر خط
اإلمداد مــن لبنان بالنســبة إلى
“حزب اهلل”.
* باحث عراقــي ،مقيم في املانيا،
متخصص في مكافحة اإلرهاب
واالستخبارات
و الكتــاب صــادر عن دار نشــر
وتوزيع املكتب العربي للمعارف –
القاهرة
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افاق

التحديات غير المرئية لألمن الوطني العراقي
علي زياد العلي*
تتمثل التحديات غير املنظمة لألمن
الوطني عموما ً مجمل العوامل التي
تشكل تهديدا ً مباشرا ً على الثوابت
القيميــة والتحتيــة ألي مجتمــع،
فاألمن الوطني العراقي يوجه جملة
مــن التحديات املرئية التي تشــكل
خطرا ً مباشــرا ً على منظومة األمن
االســتراتيجي ،وهذه التحديات ميكن
التمــاس حيثياتهــا وتأثيراتها بنحو
عيني مباشــر ،لكن التحديات التي
تشــكل تهديدا ً أكبر على املنظومة
االســتراتيجية لألمــن الوطني هي
التــي ال ميكــن التمــاس تأثيراتهــا
مباشــر ًة على وحدات األمن الوطني؛
لذا فإن التحديــات غير املرئية لألمن
الوطنــي العراقــي تتج ّلــى بجملة
تخص
مــن العوامل واملؤثــرات التي
ُّ
قطاعــات اســتراتيجية مهمة في
الدولة ،كقطاع البنى التحتية ،التي
متس تأثيراتهــا حياة املواطنني ،فضالً
ُّ
عن حتديات أخرى محدقة باملنظومة
الرقمية للعراق واملتمثلة بالتهديدات
الســيبرانية اإللكترونيــة ،فضــاً
عن حتديــات زيادة الســكان وضعف
التخطيــط االســتراتيجي .وميكن
التطرق الــى هذه التحديــات بنحو
أوسع كاآلتي:
 1حتديات سيبرانيةتتمثــل التهديــدات اإللكترونيــة
(الســيبرانية) بتحديــات غير مرئية
تؤثر علــى منظومة األمــن الوطني
العراقــي ،ففي عصــر التكنولوجيا
أصبح ألمن املعلومــات الدور األكبر
صــد أي هجــوم إلكترونــي ومنعه،
ّ
وقــد تتعــرض لــه أنظمــة الدولة
اخملتلفــة ،وأيضــا ً حمايــة األنظمة
التشــغيلية من أي محاوالت للولوج
بنحو غير مســموح به ألهداف غير
سليمة ،فالتطور التكنولوجي الذي
شــهده العراق في مجال املعلومات
واالتصــاالت بعــد عــام  2013الذي
تزامن مع ضعف األمننة اإللكترونية
لدى البنيــة حتتية الوطنية (أمنية أو
مصرفيــة أو شــخصية) أدى إلى أن
يصبح العراق منكشفا ً استراتيجيا ً
لكثيــر مــن دول العالــم ،الختراقه
والتجســس على املعلومات اخلاصة
باملؤسســات األمنية ،واســتخدام
العراق كســاحة
لشــن الهجمات
ّ
اإللكترونيــة لضرب أمــن معلومات
أي دولــة كانت واختراقــه ،فضالً عن
اســتراق أي معلومة واســتخدامها
ألغــراض املســاومة؛ أي :لتنفيــذ
عمليــات إرهابيــة وإســنادها ،ومن
املالحظ أن أكثر املؤسسات العراقية

تتعاقــد لتجهيــز معلوماتهــا من
أقمار صناعيــة ذات مورد خدمة واقع
خارج احلــدود العراقية الذي يؤدي إلى
مرور تلك املعلومــات في خوادم تلك
الدول ،ورجوعها إلى العراق إذ يشكل
هذا اإلجــراء خرقا ً ألمــن املعلومات
العراقــي ،ولتالفي مثل هذه اخلروقات
الكبيــرة التــي تتعرض لهــا حركة
املعلومــات في العــراق يتوجب بناء
منظومــة متكاملة ألمن املعلومات؛
لــذا يتوجب على األمــن اإللكتروني
ّ
يشــكل مجمــوع األطر
العراقي أن
القانونيــة والتنظيميــة ،والهياكل
التنظيميــة ،فضــاً عن الوســائل
التقنية والتكنولوجيــة والتي متثل
اجلهود املشــتركة للقطاعني اخلاص
والعام ،احملليــة والدولية و تهدف إلى
حماية الفضاء الســيبراني الوطني،
مع التركيز على ضمان توافر أنظمة
املعلومات ومتتني اخلصوصية ،وحماية
سرية املعلومات الشخصية ،واتخاذ
جميــع اإلجــراءات الضرورية حلماية
املواطنــن مــن مخاطــر الفضــاء
السيبراني.
 2حتديات إعالميةتُ ّثــل التحديــات اإلعالميــة إحدى
أهم املهددات غيــر املرئية ملنظومة
ّ
األمن االســتراتيجي للعــراق ،فهي
من املشــكالت العصرية التي باتت
تهدد األمن اإلعالمــي للعراق ،إذ ميثل
التأثيــر اإلعالمــي في واقــع البيئة
االستراتيجية للعراق عامالً له العديد
من الدالالت التــي تتحدد معظمها
بدالالت مهددة لألمن الوطني ،حيث
أضحى اجملتمع العراقــي يتأثر بنحو
كبير من خالل ما تس ّوقه الفضائيات
العربية واإلقليميــة التي مت ّثل بوابة
من بوابات التأثير على صناعة اإلدراك
للجمهور العراقي ،وهو ما خلق نوعا ً
من االنكشــاف اإلعالمي ذا نطاقات
اســتراتيجية واسعة شملت الدوائر
السياســية واألمنية واالجتماعية؛
لذا مثل اإلعالم اإلقليمي -والســيما
احمليط في دائرة التفاعالت اإلقليمية
الســاخنة -العامل املؤثر على البيئة
االســتراتيجية الوطنيــة ،وأخــذ
يســتبيح حدود الســيادة اإلعالمية
التــي تبنى على أســاس ثوابت ثقة
مــدركات اجلمهــور الوطنــي ،حيث
يحاول هذه اإلعــام أن يدير توجهات
اجلمهــور الوطنــي ،والســيما أنــه
ميتاز بقوة تأثير كبيــرة؛ نظرا ً حلداثة
الهندســة اإلعالمية التي ميتلكها،
واإلمكانات املاديــة التي يتحلى بها؛
لذلك فإن العراق يعاني من انكشاف
إعالمي استراتيجي ،وهذا االنكشاف
بالتأكيد ال يخــرج من دائرة تصنيفه
بحجم التهديدات األمنية ،والسيما

وهــو مــا انعكس ســلبا ً على عمل
معظم مؤسســات الدولة العراقية
ونتاجها التي باتت تعاني من ضعف
فــي التخطيط االســتراتيجي الذي
مي ّثل أحد الســمات الرئيسة للعصر
احلديث ،وأســاس عمل املؤسســات
احلكوميــة ألجــل حتقيــق األهداف
الوطنية املنشودة؛ لذلك فإنه يتطلب
قــدرات خاصة على التوقــع والتنبؤ
فيما يخص املســتقبل؛ لــذا -ومن
خالل حتليل وتفحــص عمل معظم
املؤسســات االســتراتيجية للدول-
جنــد أن هناك ترهالً وضعفــا ً واضحا ً
في عملية التخطيط االستراتيجي؛
النعدام الرؤية املســتقبلية وضعف
القيــادة اإلدارية ،فانعكســت هذه
املتغيرات الســلبية على صلب عمل
هــذه املؤسســات ،وأنتــج تخبطا ً
واضحا ً في مخرجــات اإلدارة ملعظم
مؤسســات الدولة؛ وبالتالي انعكس
على املسيرة التنموية للفرد والدولة
التهديدات االلكترونية العراقيــة ،والســيما أن العــراق في
هذه املدة احلساســة يحتاج إلى رؤية
تخطيطيــة يقع علــى عاتقها ّ
حل
املعضــات املالية واألمنية التي باتت
يعدُّ التخطيط من المهام الرئيسة للقيادة
تعصــف باملنظومة املؤسســاتية
للعــراق ،مــن خــال وضــع برنامج
االستراتيجية ،وعنصراً مهم ًا لثبات منظومة األمن
حكومــي ثابت األركان مع أســاليب
الوطني ،إذ إن التخطيط يرتبط بالمستقبل واستخدام
تخطيطية واجــب اتباعها ملواجهة
التحديــات املرحلــة القادمة ،مبعنى
علم المستقبل والنظريات واألساليب العلمية الحديثة
التفكير والتخطيط قبل األداء بوضع
التي تساعد على ذلك
حلول ملشــكالت الدولــة العراقية
لتحسني أداء املنظومة االستراتيجية
الشاملة في ضوء اإلمكانات املتاحة.
 5حتديات ترهل البنى التحتيةيعــرف مفهوم البنيــة التحتية ألي
إذا نظرنــا إليه من زاويــة التحديات  2017تشــير إلى أن عدد الســكان ال تســتطيع حتملها أجهــزة الدولة دولة بأنها ّ
كل املؤسسات والهياكل
االســتراتيجية التي باتت تشــكل وصل إلى  37.139.519نسمة ،ومعدل العراقية ومؤسساته.
ومتس
الفنية التــي تدعم اجملتمــع،
ّ
تهديدا ً صارخا ً حملددات األمن الوطني ،النمو السكاني ما يزال مرتفعا ً عند  –4حتديــات ضعــف التخطيــط األمن الوطنــي االقتصادي ،والعلمي،
فعلى الرغم مــن أن التحدي األمني معدالته الســابقة حيث بلغ  ،2.61%االستراتيجي
والصحــي ،واخلدمي ،مثــل :املدارس،
هو الذي يشــكل الهاجس األول لدى وعلى وفق تقديــرات وزارة التخطيط يع ُّد التخطيط من املهام الرئيســة واملستشــفيات ،والطرق ،واجلســور،
أجهــزة األمن الوطنــي ،واآلن تصفو التــي أصدرتها عــام  2009بلغ عدد للقيــادة االســتراتيجية ،وعنصــرا ً والســدود ،واحملطــات ،واملطــارات،
التحديــات اإلعالميــة وتطغى في السكان  31.6مليون نسمة ،واألرقام مهما ً لثبات منظومة األمن الوطني ،واملصانع ،واإلنتاج الزراعي ،والكهرباء.
بعض األحيان على نسقية التحديات املعلنة جميعهــا تقديرية ،حيث لم إذ إن التخطيط يرتبط باملســتقبل أما مفهوم البنية الفوقية ،فيقصد
األمنيــة التقليدية لألمــن الوطني يجرِ أي إحصاء رسمي منذ عام 1997؛ واستخدام علم املستقبل والنظريات بهــا كل التشــريعات واألنظمــة
العراقي.
بســبب اخلالفات التي برزت بعد عام واألســاليب العلميــة احلديثة التي والقوانني واإلطــار األكبر لها وغيرها
 3حتديات زيادة عدد السكان 2003في املناطــق املتنازع عليها بني تســاعد على ذلك ،فهو عملية تقوم من مؤسســات الدولــة التي كانت
إن أهــم التحديات غيــر املرئية التي احلكومة االحتادية وإقليم كردســتان ،بها املؤسسات االستراتيجية للدولة؛ حتكــم عمل تلــك البنــى التحتية،
تواجــه األمــن الوطني للعــراق هي وتستند تقديرات وزارة التخطيط في من أجل حتديد أهداف مســتقبلية ،وميكننا أن نضيف إلى مفهوم البنية
الزيادة السريعة في عدد السكان من الغالب إلى البطاقة التموينية ،وهي وموجهــة حتديات محدقــة ،واتخاذ التحتية منظومة القيم التي أقامها
دون أن يصاحب هذه الزيادة ارتفاعا ً في برنامج لتوزيع احلصص الغذائية على القرارات بشــأن تخصيــص مواردها اجملتمع منذ آالف الســنني وآمن بها،
مســتويات الرفاه والنمو االقتصادي ،السكان املتبع في تسعينيات القرن لردع هذه التحديات وحتقيق األهداف فالبنى التحتية ضرورة ال غنى عنها
فالتعداد الســكاني للبالد وصل إلى املاضي ،وانطالقا ً مما سبق يجب على املنشــودة ،ونتيجــة التداعيــات لعملية النمــو والتنمية االقتصادية
متس فــي العــراق ،إذ إن وجودهــا ي ُ َع ُّد من
أكثر من  37مليون نســمة ،مع بقاء الدولة أن توفر ملليون فرد إضافي كل واالنعكاســات الســلبية التي ُّ
معدل النمو السكاني السنوي عند عام تقريبــا ً مســتلزمات احلياة من مســار عمــل املؤسســات الدولة أهم عناصر جذب االستثمار وتنمية
 ،2.61%وعلى وفــق إحصائية جديدة غذاء وسكن ومدارس ورعاية صحية العراقيــة االســتراتيجية ،ويعانــي االقتصاد الوطني وتطــوره؛ وبالتالي
أعدها اجلهاز املركــزي لإلحصاء فإن وفرص عمل ،وهي مهمة جســيمة العــراق اليوم من حالــة ضعف في أن عمليــة التنميــة الشــاملة في
التقديرات السكانية في العراق لعام حتتاج إلى قدرات اســتراتيجية كبيرة منظومة التخطيط االســتراتيجي ،العــراق يجــب أن ترافقهــا خدمات

للبنــى التحتية موازيــة لها ،تهدف
إلى حتسني الظروف املعيشية لألفراد
من خالل تزويدهــم باخلدمات املادية
واالجتماعيــة ،ولكــن دخــول البلد
بحروب طويلة وعقوبــات اقتصادية
دولية علــى العراق؛ وكل ذلك أ ّدى إلى
دمار تلك البنى التحتية وخرابها ،فلم
يكن هناك اهتمــام كبير في مجال
إعادة إعمــار البنــى التحتية للبلد؛
نتيجة انخفاض التخصيصات املالية
الســنوية اخملصصة ضمن املوازنات
العامــة االحتادية ،وهو ما أثر ســلبا ً
على ســياق عمل هذه املؤسســات
واملرافق العامة االستراتيجية للدولة،
فضالً عــن تداعيات احلرب مع تنظيم
داعش التــي أدت إلى انهيار كبير في
البنى التحتية ملعظم املدن والبلدات
التي دخلها هــذه التنظيم اإلرهابي؛
لذا مي ّثل قطاع البنــى التحتية أحد
أهم الركائز التي يستند إليها األمن
الوطني االســتراتيجي للعراق ،الذي
بات يعاني مــن حتديات كبرى تختص
خاصة
بنقص عدد هذه البنى وأخرى
ّ
بقدم هــذه البنى وترهلهــا ،وأخرى
خاصة بانهيارها.
ّ
وأخيــرا ً ميكــن القــول إن منظومة
األمن الوطني (االستراتيجي) للعراق،
تواجه جملــة من التحديــات التي
ميكــن تصنيفها بالتحديــات املرئية
وغير املرئيــة ،وتتجلى أخطرها بتلك
التي تتمظهر بالصــورة غير املرئية،
فال ميكن التماســها بصورة مباشرة
إال مــن خــال البحث واالســتقراء
التحليلي ،وتشــكل هذه التحديات
تهديــدا ً اســتراتيجيا ً من شــأنها
أن تؤثــر علــى األمن االســتراتيجي
(للفــرد والدولــة) ،مبعنــى :أن هذه
التحديات تشمل معظم القطاعات
واملؤسســات احلكوميــة وغيــر
احلكومية ،التي تتمحور حول البنية
التحتيــة االرتكازيــة للدولة لتصل
إلى األمن اإلدراكي للمواطن ،وتتراوح
هــذه التحديات ما بــن التهديدات
السيبراني ملنظومة الرقمي للدولة،
وزيادة عدد السكان من دون أن يصيب
ٌ
تخطيط
هذه الزيــادة
اســتراتيجي
ٌ
يواكب التطــورات والتحديات احملدقة
مبؤسســات الدولة الرســمية وغير
الرســمية ،فتشــكل حتديــا ً كبيرا ً
ملنظومة األمن االستراتيجي للعراق؛
وبالتالي باتت الضــرورة امللحة تركز
اجلهــود البحثيــة واالستشــرافية
وتســلطها في هذا اجملال ،والســيما
في ظل الزيــادة امللحوظة للتحديات
احملدقة مبنظومة األمن االستراتيجي
للعراق.
*مركز البيان للدراسات والتخطيط.

هل من الممكن أن تتأقلم التعددية؟
جان بيساني فيري*
في أواخر التســعينيات ،وبعد فجوة
دامت ثمانية عقــود من الزمن ،بدأت
عملية إعادة توحيد االقتصاد العاملي.
وكان االنفتاح االقتصادي هو التوجه
الســائد .وانطلــق حتريــر التمويل.
وســرعان ما بدأت شــبكة اإلنترنت
الوليــدة تعطــي كل إنســان على
كوكب األرض القــدرة على الوصول
إلــى املعلومــات .وإلدارة االعتمــاد
املتبادل املتزايد التنامي ،جرى تطوير
مؤسســات دولية جديــدة .وب ُ ِع َثت
احلياة في منظمــة التجارة العاملية.
ومت للتــو إبــرام اتفاق املنــاخ امللزم،
بروتوكول كيوتو.
وكانت الرسالة واضحة :فالعوملة لم
تكن تعني حترير التدفقات من السلع،
واخلدمات ،ورؤوس األموال فحسب ،بل
كانت تعني أيضا تأســيس القواعد
واملؤسســات املطلوبــة لتوجيــه
األســواق ،وتعزيــز أواصــر التعاون،
وتسليم املنافع العامة العاملية.
واآلن ،نعود إلى الوقت احلاضر في عام
 .2018على الرغم من عشــر سنوات
من احملادثــات ،لم تصــل مفاوضات
التجارة العامليــة التي بدأت في عام
 2001إلــى أي نتيجــة .فقد تفتتت
شــبكة اإلنترنت ورمبا تزداد تفككا.
وأصبحت اإلقليمية املالية في صعود.
وتعتمد اجلهــود العامليــة املبذولة
ملكافحة تغيــر املناخ على مجموعة
مــن االتفاقيات غير امللزمــة ،والتي
انسحبت منها الواليات املتحدة.
صحيــح أن منظمة التجارة العاملية
ما تزال قائمــة ،لكنها أصبحت غير
فعالة علــى نحو متزايــد .ويحاول
ّ
الرئيس األميركي دونالد ترامب ،الذي
ال يخفــي ازدراءه للقواعد التعددية،
عرقلة نظام تسوية املنازعات التابع
لها .وتتظاهــر الواليات املتحدة ،ضد
كل األدلــة بأن الواردات من شــركة
بــي إم دبليو تشــكل تهديدا لألمن
القومــي .وتؤمر الصني بقســوة ــ
خارج أي إطار متعدد األطراف ــ بزيادة
وارداتهــا ،وخفــض صادراتها ،وقطع
إعانات الدعم ،واالمتناع عن شــراء
شــركات التكنولوجيــا األميركية،
واحترام حقــوق امللكيــة الفكرية.

ترامب والرئيس الصيني شي جني بينغ
ويبــدو أن مبــادئ التعدديــة ،وهي
إحدى الركائز األساســية للحوكمة
العامليــة ،أصبحت مــن بقايا ماض
بعيد.
مــاذا حدث؟ إنه ترامــب بكل تأكيد.
لقد خاض الرئيس األميركي اخلامس
واألربعني حملتــه االنتخابية وكأنه
ثور هائج في متجر للخزف الصيني،
فأخذ على عاتقه تدمير صرح النظام
الدولي الذي بناه وصانه كل الرؤساء
الذين سبقوه منذ فرانكلني روزفلت.
ومنذ تولــى منصبــه ،كان حريصا
على الوفــاء بتعهداته ،فانســحب
من االتفاق الدولــي تلو اآلخر وفرض
تعريفات اســتيراد علــى األصدقاء
واألعداء على حد سواء.
مع ذلك ،علينا أن نواجه احلقيقة :فلم
تبدأ مشكالت اليوم مع ترامب .فلم
يكن ترامــب هو الذي قتل مفاوضات

كوبنهاجن في عام  2009حول اتفاق
املناخ .ولم يكن ترامب املســؤول عن
فشــل جولة الدوحة التجارية .ولم
يكن ترامب هو الذي طلب من آســيا
أن تنســحب من شبكة األمان املالي
العاملية التي يديرهــا صندوق النقد
الدولي .فقبل ترامب كان التعامل مع
املشــكالت أكثر تهذيبا وتأدبا ،لكن
املشكالت كانت قائمة.
التفســيرات كثيرة .ومن بني أكثرها
أهمية أن العديد من املشــاركني في
النظام الدولي متــرددون في تقييم
أثــر العوملة .فالتصور الشــائع على
نطاق واســع في الدول املتقدمة هو
أن ريــع اإلبــداع التكنولوجي تآكل
بســرعة كبيرة .فكان عامل املصنع
في الواليات املتحــدة باألمس مدينا
ملستواه املعيشــي لهذا الريع .ولكن
كما أظهر رجل االقتصاد ريتشــارد

بولدوين ببراعــة في كتابه «التقارب
العظيــم» ،أصبــح الوصــول إلى
التكنولوجيــا أكثر ســهولة ،وجرى
تقســيم علميات اإلنتاج ،واختفت
أكثر مصادر الريع.
يذهــب تفســير ثــان إلــى أن
االستراتيجية األميركية في التعامل
مع روســيا والصني كانت فاشــلة.
ففي تســعينيات القرن العشــرين،
تصور الرئيس جــورج بوش األب و ِمن
بعده بِــل كلينتون أن النظام الدولي
قد يساعد في حتويل روسيا والصني
إلى «دميقراطية الســوق» .ولكن لم
تتقارب روســيا وال الصني سياسيا.
صحيــح أن الصني تتقــارب في ما
يتصل بالناجت احمللي اإلجمالي والتطور
العلمي والتكنولوجي ،لكن نظامها
االقتصــادي يظــل متباعــدا .وكما
زعم مارك وو من جامعة هارفارد في

ُشــر له في عام  ،2016فرغم
بحث ن ِ
أن قوى الســوق تلعــب دورا قويا في
االقتصاد ،فإن التنســيق مــن ِق َبل
الدولة (وســيطرة احلزب الشيوعي)
يظل متغلغــا .وقد اخترعت الصني
قواعد اقتصادية خاصة بها.
ثالثا ،الواليات املتحدة ليســت على
يقــن مــن أن النظــام القائم على
القواعــد يوفــر أفضل إطــار إلدارة
تنافســها مــع الصــن .صحيح أن
النظام املتعدد األطراف رمبا يســاعد
القــوة املهيمنــة القائمــة والقوة
الصاعــدة في جتنب االنــزالق إلى ما
يسمى «فخ ثوسيديدس» (املواجهة
العســكرية) .لكن التصور السائد
في الواليات املتحدة هو أن التعددية
تفرض من القيود على سلوكها أكثر
مما تفرضه على الصني.
وأخيرا ،تبدو القواعد العاملية عتيقة

على نحو متزايــد .ففي حني ما تزال
بعــض مبادئها ــــ بــدءا بالفكرة
البســيطة املتمثلة في التعامل مع
القضايــا على نحو تعــددي بدال من
النهــج الثنائي ــ قويــة كما كانت
في أي وقت مضى ،فإن بعضها اآلخر
كان مصمما لعالَم لم يعد موجودا.
والواقع أن ممارسات التفاوض التجاري
الراسخة لم تعد منطقية في عالَم
سالســل القيمة العاملية واخلدمات
املتطــورة .كما بدأ تصنيــف الدول
وفقا ملستويات التنمية يفقد جدواه،
وذلك ألن بعضها يجمع بني شركات
عاملية من الطــراز األول وجيوب من
التخلف االقتصــادي .لكن القصور
الذاتــي ال يــزال قويــا ،وإن لم يكن
ذلــك إال ألن اإلجماع مطلوب لتغيير
القواعد.
ما العمل إذن؟ يتلخص أحد اخليارات

في احلفاظ علــى النظام القائم إلى
أقصى حد ممكن .وكان هذا هو النهج
الذي جرى تبنيه بعد أن سحب ترامب
الواليات املتحــدة من اتفاقية باريس
للمناخ :فما يــزال املوقعون اآلخرون
ملتزمني بها .وامليزة في هذا األسلوب
أنه يحتوي الضرر الناجم عن السلوك
الغريــب من ِق َبل دولــة واحدة .لكن
بقدر ما ي ُ َعد سلوك الواليات املتحدة
َعرَضا ،فإن نهج احلفاظ على النظام
القائم ال يعالج املرض.
ويتمثــل خيار ثــان في اســتعمال
األزمة كفرصة لإلصــاح .إذ ينبغي
لالحتــاد األوروبــي ،والصــن ،وبعض
الــدول األخــرى ــ مبا فــي ذلك كما
نأمــل الواليات املتحــدة عند نقطة
ما ــ أن تأخذ زمــام املبادرة في إنقاذ
جوانب التعددية القدمية التي ما تزال
مفيدة ،ولكن مع دمجها في ترتيبات
جديدة أكثر عدالــة ومرونة ومالءمة
لعالَم اليوم.
وتتمثل امليزة في هذه االستراتيجية
فــي حتديــد واســتيعاب الــدروس
املســتفادة من اســتنفاد الترتيبات
التقليدية وظهــور ترتيبات جديدة.
لكن هــل يتوفر القــدر الكافي من
الزعامة واإلرادة السياســية للذهاب
إلى ما هو أبعد من التسويات الفارغة
إلنقاذ مــاء الوجه؟ مكمن اخلطر هنا
هو أن اإلصالح الفاشــل قد يؤدي إلى
التفكيك الكامل للنظام العاملي.
فــي النهايــة ،ال يتمثــل احلــل في
تشــجيع احلنني إلى نظام األمس وال
في غرس األمل في أشكال مفككة
فعالة مــن التعــاون الدولي.
وغيــر ّ
إذ يتطلــب العمــل اجلماعي الدولي
القواعــد ،ألن املرونة وحســن النية
وحدهما ال يكفيان ملعاجلة املشكالت
العصيبة .ويتمثل املسار الضيق إلى
األمام في حتديد متطلبات احلد األدنى
الفعال ،على
من العمــل اجلماعــي
ّ
أساس كل حالة على ِحدة ،وصياغة
التوافق بشأن اإلصالحات التي تلبي
هذه الشروط .وال شك أن أولئك الذين
يؤمنون بوجود هذا املســار ،يعلمون
أنهم ال ميلكون ترف إهدار الوقت في
البحث عنه.
*عن موقع بروجيكت سنديكيت.
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بعد ان كانت نذير شؤم يخشاه الناس

البومة ..أيقونة الجمال واللطافة

طفل في الثامنة يستعد
لدخول الجامعة ببلجيكا
تخرج طفل بلجيكي من املدرســة الثانوية في سن الثامنة
بعــد أن أكمل دراســة مناهج تتطلب  6ســنوات ،في عام
ونصف العام فقط.
وحصل لوران ســيمونز ،بحســب والده البلجيكي ووالدته
الهولندية ،على معدل ذكاء بنسبة  ،145%كما حصل على
شــهادته الثانوية مع فئة الطالب ذوي الثماني عشرة سنة،
وفقًا ملا نقله راديو «آر تي بي إف» البلجيكي.
وقال لوران :إن مادته املفضلة هي الرياضيات« ،ألنها واسعة
للغاية ،ففيها اإلحصاء والهندســة واجلبر» حســب قوله،
مشيرًا ،إلى أنه سيبدأ دراسته اجلامعية بعد إجازة العطلة
الصيفية التي ستستمر شهرين.
وذكر والد الطفل البلجيكي ،أن ابنه يواجه صعوبات للعب
مــع األطفال اآلخرين« ،إذ لم يكن مهت ًمــا باأللعاب كبقية
األطفال».
وأضــاف ،أن لوران «كان يفكــر في أن يصبــح
جراحا ورائد
ً
فضــاء ،لكنه اآلن يفكر في الدخول إلــى عالم املعلوماتية
والكمبيوتر».
واختتــم والد لوران حديثه بالقــول« :إذا قرر لوران أن يصبح
جنارًا غ ًدا ،فلن تكون مشكلة بالنسبة لنا ،مادام سعيدا».

توجيــه الدم ملنــع متــزق األوعية
الدمويــة او االصابــة بالســكتة
الدماغية في اثناء قيام البوم بهذه
احلركة العنيفة برأسها.

متابعة الصباح الجديد :
في السابق كانت تعد البومة نذير
شؤم يخشــاه الناس ويعد صوتها
مؤشرا ً لشــيء ما سيء سيحدث،
ولكــن نرى اليــوم ،العكس ،فمنذ
ســنوات قليلــة صــارت النــاس
وعلــى وجــه اخلصــوص الفتيات
يعتبرنّها ايقونــة للطافة ،جلمال
عينيها فانتشــرت في االســواق
واالكسسوارات التي حتمل مجسم
البومــة وكذلــك صــارت البومة
تطبع علــى اغلفة الدفاتر وكذلك
املالبــس واثاث املنــازل وصارت من
األشــياء احملببة جدا ً وقريبة ألرواح
األشخاص.
حقائق عن البومة
_اولــى احلقائق والتــي ال يعرفها
الكثير من االشخاص هو ان هناك
نحو 205انواع من البوم ،ومت فرز هذه
االنواع إلى مجموعتني اساسيتني،
بومة احلظيــرة والبومة احلقيقية،
والفــرق بــن النوعني هــو أن بوم
احلظيرة يكون له وجه على شكل
قلب ،وســيقان طويلــة ومخالب
قوية.
ويكون متوســط احلجم وهناك 16
نوعا ً منــه ،أما البوم احلقيقي فهو
أكثر تنو ًعــا من بوم احلظيرة ،ويأتي
مع ما يقــرب مــن  190نو ًعا وهو
ميتلك وجها ً مستديرا ً وذيالً قصيرا ً
ورأســا ً كبيــراً ،ويأتي لونــه غالبا ً
باللــون البني والرمــادي واالبيض
واالســود والوانــه هذه تســاعده

بعض فصائل البوم
ال تصيح وال تصرخ
يعد الصياح ،النمط األساسي في
صوت البوم ولكن بعض انواع البوم
ال يصيح على االطــاق ،ومن هذه
االنواع البــوم الثلجي حيث يصدر
صوتا ً يشبه صفير الطيور البحرية
وايضا البــوم القزم الــذي يصدر
صفيرا ً متكررا ً ممال ال يشبه الصياح
وحتى البوم الصياح تعد تسميته
بهذا االســم كاذبة ألنه ال يصيح
على االطالق ولكنه يصدر سلسلة
سريعة من الصفير ،حتى الصراخ
الذي يصدره البوم الكبير ذو القرون
يعتبر صراخا كاذباً.
_في صحراء ســونوران بأميريكا
الشــمالية ينمو الصبــار من نوع
الســاجوارو ليبلغ طولــه نحو10
أمتار وهــو يغطي الغابة بأكملها،
وفــي التجاويــف التــي يصنعها
طائر نقار اخلشــب تعشش البومة
القزم والتي تختبئ بالكامل داخل
العش وال يظهر منها سوى عيونها
الصفــر الالمعــة ،وتعــد غابات
الصبار موئال لنوع آخــر من البوم
يعــرف بالبوم احلديــدي القزم وهو
نوع أكثر عدائية يتغذى على صغار
البوم والطيــور األخرى ،وفي بعض
االحيان تتخــذ البومة الكبيرة ذات
القرون عشا ً من الصبار املتشعب
في غابة صبار الساجوارو.

انتشار ايقونة البومة
كثيرًا على التمويــه من احليوانات
املفترسة والفرائس ايضاً.
كثيــر من انواع البــوم له خاصية
متيزه عن غيره من الطيور وهي ريش
الطيران الذي يجعله يقوم برحلته
في صمت ،فقد وجد ان على الريش
اخلــاص بالبــوم ما بســاعد على
تقليل الصوت الصادر عندما يقوم

بالرفرفة بأجنحتــه ،ويغطي ريش
ناعم اســطح جناح البــوم وذلك
لزيادة خفض الصوت.
وترجع قدرة البــوم في لف عنقها
الى وجود  14فقرة في عنق البومة
في حــن أن بقية الطيــور حتتوي
رقبتهــا علــى  7فقــرات فقط ،
والفقرات العنقية هي املســؤولة

عن مدى احلركــة للعنق لذلك فإن
معظــم احليوانات وايضا ً البشــر
ســوف تعاني من اصابة الشرايني
الشديدة وانقطاع تدفق الدم اذا ما
قامت بلف عنقهــا لهذه الدرجة،
وهناك محاولة من العلماء لفهم
هذه القدرة املذهلــة لدى البومة،
اذ اكتشــف العلمــاء وجود جهاز

مدهش لتدفــق الدم لــدى البوم
حيث يقوم هذا اجلهاز بتجميع الدم
وحتويله لتغذيــة املخ والعيون لدى
البوم في اثنــاء قيامه بلف عنقه
لهذه الدرجة ،ويشمل هذا التكيف
املذهل بالدورة الدموية للبوم على
ما يشــبه الوســائد الهوائية ملنع
انقطاع الــدورة الدمويــة واعادة

منه شلبي بطلة فيلم
أحمد حلمي المرتقب
افادت وســائل اعالم مصرية ان الفنانة الشابة منه شلبي
ستشارك احمد حلمي بطولة فلمه السينمائي اجلديد.
واضافت ان صناع الفيلم استقروا على شلبي بعد نقاشات
مطولــة لتكون بطلة العمــل ،املقرر أن ينافــس بقوة في
موسم أفالم عيد األضحى املقبل.
واشارت الى ان االيام املقبلة ستشهد توقيع العقود ،والبدء
في التصوير مباشرة.
وتعود منه شــلبي ألحمد حلمي بعد غياب  10سنوات في
السينما ،حيث قدما معا ً فيلم «آسف على اإلزعاج» ،وحقق
جناحا ً كبيرا ً وقت عرضه ،وذلك عام .2008
حل سحري لحماية
شاشات آي فون من الكسر
وجدت شركة آبل أخيرا ً ً
حل ســحريًا حلماية زجاج أجهزتها
احملمولة من التحطيم ،بفضل ما أسمته بـ «ممتص الصدمات
الذكي» ،الذي ســتدمجه في هواتف آي فون املقبلة ،ليحول
دون كسر الشاشة حتى في غياب غطاء حلماية الهاتف.
أوضح العمالق األميركي ،أنه صمم ممتص الصدمات الذكي
ثوان معدودة حال استشعاره
ليظهر من داخل الهاتف خالل ٍ
السقوط على األرض حلمايته من أي ضرر ،بحسب ما ورد في
صحيفة دايلي ميل البريطانية.
وقالت آبــل إنها اعتمدت على مستشــعرات حركية داخل
الهاتف لتكتشف قرب ســقوط الهاتف ،لتبدأ في التعرف
على اجلزء األكثر تعرضً ا خلطر الســقوط ،فيأتي دور املمتص
ليســتوعب الضربة ،أو تغيير اجتاه الهاتف حلفظ شاشــة
الهاتف من التكسير.
أشــارت آبــل إلــى أن النظام ميكــن توظيفه فــي جميع
الهواتف احملمولة والذكية واألجهزة اللوحية والكمبيوترات
الشــخصية واملساعدات الشــخصية الرقمية ومشغالت
املوسيقى وغيرها من األجهزة اإللكترونية.

تركيا تزيل الفتات المحال المكتوبة بالعربية
متابعة الصباح الجديد:
بدأت بلديــة محلية في غرب
مدينة إسطنبول بإزالة الفتات
احملــال العربية ،مشــيرة إلى
تنفيذ الئحة جديدة تنص على
أن العالمات التجارية يجب أن
تتضمن كلمات تركية ال تقل
عن  75فــي املائة ،بحســب

معلومة

موقع روسيا اليوم.
وتعــد إســنيورت جــزءا ً من
بلديـة إسطنبـــول ولديهـا
أعلى كثافـة مـن املهاجريـن
السورييـــن منـــذ بدايـــة
األزمـــة في سوريـــا ،حيـث
استقـــر آالف الالجئــن في
املنطقة ،وبـــدأت العديـــد

مـن الشركـــات السورية في
الظهور بعد ذلك.
وأفــادت وكالــة «دميرويــن»
 Demirörenالتركيــة بأنــه
وبعد سلســلة من الشكاوى
املقدمــة ضــد الشــركات
الســورية من قبل الســكان
احملليني األتــراك ،اتخذت بلدية

إسنيورت إجراءات جديدة.
وحضــر عمــدة إســنيورت
علي مراد أالتيبي شــخصياً،
فحوصــات النظافــة فــي
األعمال التجارية السورية في
األيام األخيــرة ،وأغلق العديد
من املطاعم التــي يزعم أنها
لم متتثل للمعايير القانونية.

رياضة سحرية تخلصك من الكرش بـ  10دقائق
تشــكل دهون البطن أو الكرش كما يطلق
عليها البعض ،مصدر إزعــاج وقلق لكثير
من النــاس خاصة الرجــال ،واألمر ال يقف
عند املظهر غير املرغــوب فيه ،بل يتخطى
ذلك لكونه خطرا ً يهدد الصحة ورمبا احلياة
بأكملها.
فدهون البطن تتراكــم بعمق في طبقات
اجللد الداخلية ،حيث حتيط بأعضاء اجلسم
املوجودة في هذه املنطقة مســببة أمراض
القلــب والســكري وارتفاع ضغــط الدم
والسرطان وما إلى ذلك.
فإذا كنــت ممن يعانــون من هــذه الدهون
املزعجة ،إليك احلل السحري ،أال وهو ممارسة
رياضة ركــوب الدراجات الهوائية ،حســب
مــا جاء في موقــع «بولد ســكاي» املعني
بالصحة.
ويتميــز ركــوب الدراجة الهوائيــة بكونه
نشاطا ً بدنيا ً سهالً ميكن القيام به بشكل

لقطة

يومي ،اذ يســتفيد اجلســم منــه حتى لو
مت ركوبهــا يوميــا ً ملــدة  10دقائــق فقط،
لكــن يفضل العمل علــى زيادتها تدريجيا ً
للحصول على عظيــم الفائدة في إنقاص
الوزن والتمتع بصحة جيدة.
ويسهم ركوب الدراجات في حرق السعرات
احلراريــة والدهون املوجودة باجلســم كله،
وبالتالي يتم التخلص مــن دهون منطقة
البطــن ،ما يــؤدي إلــى تنحيــف اخلصر
والتخلص من الكرش.
كما تســهم هذه الرياضة في شد عضالت
اجلســم كله مبــا فيها الفخذين والســاق
والبطن وحتى اليدين ،فضال عن مساهمتها
في إنقاص الوزن ،وعالج آالم املفاصل ،ومنح
اجلســم احليوية والنشــاط الالزمني لتعزيز
طاقة اجلســم خاصة إذا متت املواظبة على
ممارستها يومياً.
وينصح اخلبــراء بركوب الدراجات بشــكل
مكثف مرة أو مرتني أســبوعيا ً مع االلتزام

مبمارسة هذه الرياضة يوميا ً قدر املستطاع،
كما نصحوا مبمارســة ما يعــرف بالتدريب
املســتقطب ،والذي يُعرف أيضــا ً بقاعدة
 20/80حيــث تقضي  %80مــن وقت ركوب
الدراجه بســرعة منخفضة إلــى حد ما،
مقابل زيادة الكثافة في الـ %20املتبقية من
وقت التدريب.
وهذه الطريقة متنح الشــخص النشــاط
والطاقة واحلماسة لبذل أقصى جهد عندما
يحني وقت الـ  %20مما يحقق أفضل النتائج
في التخلص من دهون البطن كما أنه ميهد
الطريق حلياة أكثر رشاقة في أسرع وقت.
كمــا توصي جمعية الوقايــة من األمراض
بركوب الدراجات الهوائيــة ملدة  15دقيقة
فــي اليوم لتقليــل دهون البطن بســرعة
منقطعة النظير ،لكنها تنصح باستشارة
الطبيب قبل ممارســة هــذه الرياضة بنحو
مكثف حال إصابة الشــخص بأي نوع من
األمراض.
مساء «عدسة :زياد متي»
بغداد
ً

كلمات متقاطعة

أفقي

عامودي

 .1باب في التلفزيون
 .2وعاء للماء  oمردود مالي
 .3قريب من جهة األب  oنشفى
 .4عشبة ذات أزهار بنفسجية طيبة
الرائحة ولها استخدامات عالجية o
للتعريف
 .5من أوقات الصــاة  oأقدم مدينة
سكنها اإلنسان (في فلسطني)
 .6أخف الغازات في الطبيعة
 .7طير عينه أكبر حجما من دماغه
 .8ملجــأ للعلم واملعرفــة  oناعم
امللمس
 .9قصصــي روســي مؤلــف احلرب
والسالم  oمتشابهان
 .10امبراطور فرنسي  oحسم األمر

 .1لــم يؤده حقــه  oاجلانب الرئيســي
واألكبر في األشياء
 .2في ورق اللعب  oرئيس نكاراغوا (م)
 .3طيور مائية  oشخص واحد  oأحضر
 .4املادة العطرية املســتخرجة من أنواع
احلوت  oفيه شفاء للناس
 .5أعطى يده وفردها  oواحد (باالجنليزية)
 oشاي (باالجنليزية)
 .6درجة حرارة اجلو مرتفعة  oاســتدرك
وأعاد النظر  oمتشابهان
 .7للسؤال  oاألزهار ذات الرائحة
 .8خوف وقلق شديد  oمنير (مبعثرة)
 .9ذهــب ولــم يعــد  oمع الســامة
(باالجنليزية معكوسة)
 .10دولــة فيهــا  40مليــون نخلة (في
موسوعة غينيس)
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الحمل

الثور

الجوزاء

مهنياً :يســلط هذا اليوم املميز الضوء على
قضايا مالية في هذا اإلطار ،عاطفياً :تتلقى
دعمــا ً إضافيــا ً لتعزيز عالقتــك العاطفية
بالشريك ،لكن االنتباه ضروري من بعض من
يحاولون زعزعة العالقة.

مهنيــاً:ال بد مــن إيجاد مخارج ســريعة من
األزمة التــي أنت عرضة لها ،وقــد جتبر على
اإلقــدام على خطوة جريئة جداً ،عاطفياً :أنت
مفعم باالنفعاالت واملشــاعر الكبيرة واحلب،
قد تشرق بجاذبية ال مثيل لها ومتارس سحرك.

مهنياً :قد يغيب فريق او شخص كنت تع ّول
عليــه الكثير ورمبا تضطر الــى تأجيل رحلة
بســبب بعض التعقيدات ،عاطفيــاً :اندفاع
الشريك إلرضائك يو ّرطه في بعض املشكالت،
لكن ذيول هذه املشكالت تكون موقتة.
ّ

السرطان

األسد

الميزان

مهنياً :تعاكس الظــروف كل تط ّلعاتك من خالل
حت ّركاتك ومواقف بعضهــم ،وقد يتح ّرك القضاء
والقانــون على نحو طارئ ضدك ،عاطفياً :ال تفكر
إال بطريقــة إيجابيــة لتتمكن مــن تخطي كل
املصاعب مع الشــريك ،الســلبية قد تكون أكثر

مهنياً :تعيش إرباكا ً وتضطر الى كبت املشاعر
أو التراجع عن مشــروع ،وتف ّوت عليك فرصة
رمبا ،عاطفياً :كل الظروف مؤاتية لتقدم على
حتدد من خاللها مستقبلك مع
خطوة مهمة ّ
الشريك ،فسارع إلى االستفادة من الوضع.

مهنياًّ :
يركز هذا اليوم الضوء على دراسة بعيدة
أو مهمة خارج البالد أو ســفر أو مشروع واسع
االنتشــار ،عاطفياً :املناقشات العاطفية تأخذ
لكن األهم يبقى النتيجة املطلوبة
وقتا ً طويالًّ ،
التي تعود عليك وعلى الشريك بالفائدة.

العذراء

العقرب

القوس

مهنياً :يتحدث هذا اليوم عن إرث أو رســوم أو
بد منه .عاطفياً :حب
ضرائب أو مصروف ما ال ّ
جديد ومحاوالت لتعزيز موقعك ،لكن هنالك
مط ّبات يجب جتاوزهــا للوصول إلى األهداف
املطلوبة.

مهنياً :يســ ّلط هذا اليوم الضوء على شراكة
شــخصية أو مهنية ،وحتــاول أن تقنع الطرف
اآلخــر بقضيتــك ،عاطفيــاً :ال تؤجــل األمور
العاجلة ،فالتراكم ليــس في مصلحتك ،وهو
سيح ّد من قدرتك على تسيير األمور بسهولة

حتمل مسؤوليات
مهنياً :يدعوك هذا اليوم إلى ّ
مهنيــة جديدة ،وقد جتبر علــى تأجيل بعض
املواعيــد تلبية لواجب مهنــي ،عاطفياً :قد
يكون كظم غيظ الشــريك عن جتاوزاتك هو
الهدوء الذي يسبق العاصفة.

الجدي

الدلو

الحوت

تتجمــد العقود واملشــاريع املطروحة
مهنيــاً:
ّ
وتتع ّثر في الدقيقة األخيرة ،ال حتزن وال تتشــاءم،
بل هــ ّدئ مــن روعــك ألن األمور ســتعود إلى
طبيعتهــا ،عاطفياً :األجواء اجليدة ضرورية ،ذلك
يســهم في إجناز األعمال املطلوبة منك بجدارة

مهنياً :تشــهد يوما ً مميزا ً من العالقة املهنية
الرائعة ،اســتفد منها قدر املستطاع ،وتقرب
من الزمالء ،عاطفياً :يزداد إعجابك بالشريك،
وهذا من شأنه تأكيد صوابية قرارك باختياره
َ
نصفك اآلخر.
ليكون

ويؤهلك لعمل
مهنياً :يناســبك هذا اليوم
ّ
جديــد ويبــرز مهاراتــك ،ولن تتهــرب من
املســؤوليات وتبادر إلــى جديــد ،عاطفياً:
الشريك ينتظر منك مبادرة جتاهه بعد اجلفاء
الذي أظهرته في تعاملك معه.

ص

العلوية

13

7191218
2512288
8212061

لالبالغ عن الجريمة

07901737723
07901737727
07901737726

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه
assabahaljaded@yahoo.com
assabahaljaded@newsabah.com
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فريال حسين

صحيفة يومية سياسية مستقلة
رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

أحكام وأخطاء
ينتقل الضوء أسرع من الصوت ،ولهذا السبب
نحكم بتسرع على األشخاص قبل أن نتعرف
عليهــم ،ونتحدث معهــم ،ونطلع عن كثب
على مميزاتهم ومستوى تفكيرهم.
واحلكم على الناس يكاد يكون غريزة طبيعية،
لكن املشــكلة أننا إذا حكمنــا ،فإننا نحكم،
عادة ،على املظهر وليس على اجلوهر ،متاماً ،كما
نحكم على الكتاب من غالفه دون أن نقرأه أو
حتى نصفحه لنعرف مضمونه ومحتواه.
مثل هذا احلكم خطــأ فادح ،فال ميكن معرفة
حقيقة الشــخص من مالبســه أو تسريحة
شعره ولون حذائه ،رمبا لم يكن ميسور احلال،
أو ال يهتم مبواكبــة املوضة ،ويفضل أن يرضي
نفسه وليس إرضاء اآلخرين.
واخلطا ً يجر إلــى خطأ بل إلــى أخطاء ،فقد
نحكــم على مــن يرتــدي النظــارة الطبية
بالعبقري أو الباحث النهــم عن املعرفة ،في
حني أن كل من يعاني من ضعف البصر يحتاج
مثــل هذه النظارة ،ومن ال يرتديها ال يعني أنه
غبي أو جاهل ،فالكثير من األذكياء والعباقرة
ال يرتدون النظارات.
من األحكام الشــائعة أن اجلمــال والذكاء ال
يجتمعان ،وأن املرأة الشــقراء غبية دائماً ،وإن
ذوي البشرة السوداء أقل ذكاء من ذوي البشرة
البيضاء ،فهل يعني أن الذكي ينبغي أن يكون
قبيحاً ،أو أن ذات الشعر األسود فائقة الذكاء،
وأن اجلنس األبيض أرقى من باقي األجناس؟
أننا كثيرا ً ما نتبع هذه الطرق الطائشــة في
تصنيــف الناس ،ونطلــق األحــكام املعلبة
اجلاهــزة عليهم دون أن نتوخى احلذر ونأخذ في
االعتبار ما يترتب عليها من نتائج وآثار نفسية
واجتماعية.
املثل يقول "ليس كل ما يلمع ذهباً" ،فاملظاهر
خادعــة وال تكشــف عــن طبيعــة النفس
البشــرية .ألم نكن نحكم علــى رجال الدين
بالصدق والعفــة واألمانة جملرد ارتدائهم اجلبة
العمامة؟
وقبل احلكم ،البد من حيثيات ،والبد من توفير
جميــع األدلة كمــا يجري ذلك فــي احملاكم،
وأن نســأل أنفســنا :كيف سنشعر في حال
حكم علينا اآلخــرون باملنطق الذي نحكم به
عليهم؟ وإال ستكون أحكامنا غير صحيحة،
وغير منصفة ،وتفتقــر ألدنى معايير العدالة
املطلوبة.
دعونا نواجه األمر ونعترف بأننا جميعا ً ال نقبل
أن يُحكــم علينا من قبل آخرين ،وأن معظمنا
ال يتمتع بحياد القاضــي ونزاهته عند اطالق
األحكام..
واألهم ،أن ندرك أن احلكم على الناس بالصور
النمطية قد يــؤدي إلى النفور والكراهية ،وإذا
كان البــد مــن أن نحكم مدفوعــن بغرائزنا
فلتكن أحكامنا محاولة للتفكير في أشــياء
إيجابيــة بدال ً مــن التفكير الســلبي ،وإيالء
االهتمــام للفضائــل التي يتحلــى بها كل
شخص.

فارس وفتاة األحالم بين الحقيقة والخيال أخبــارهــــــــــم
أحالم يوسف
كلنــا وفي مرحلة عمريــة معينة ،نبدأ
برســم صورة لفارس االحــام ،او فتاة
االحالم ،وغالبا ما تكــون صورة مثالية
بالنســبة للحالــم ،ومواصفــات غير
موجودة اال فــي أفالم الكرتــون ،حيث
الفارس األمير الشــجاع والغني والكرمي
والعاشــق حد الوله ،واألميرة بجدائلها
الذهبية ورقتها املبالــغ بها ،وقد تكون
ألفالم الكرتون عالقة باألمر.
ومــع اكتمال صــورة الفــارس ،او فتاة
االحالم ،يتطور االمر ليبدأ املرء التفكير
بالــزواج والــذي يكــون عــادة مبرحلة
الشــباب ،وأحيانا مبرحلــة الصبا لدى
بعض الفتيات ،وألســباب عــدة تتعلق
بطبيعة الثقافة في البيت والبيئة التي
تعيش وسطها.
قــرار الــزواج يعــد أخطر واهــم قرار
بالنسبة للجنســن املرأة والرجل ،ألنه
يعني أنك اخترت شــريكا لكل تفاصيل
احلياة ،ابسطها وأكثرها تعقيدا ،لذلك
يتطلب االمر منا اجلديــة والنضج كي
يكون القرار سليما ال تشوبه شائبة.
والســؤال ،هل هناك من ظفــر بفتاة
أحالمه ،او ظفرت بفــارس احالمها ،وان
كان االمر ال يتعدى كونه حلما ســعيدا
مــن أحالم اليقظــة ،ما الــذي يجعله
مالزما لكل الشــباب ،لم ال تســتوعب
األجيــال ان ذلك الفارس وتلــك الفتاة
مجرد خيال ،فالواقع يقول ان ليس هناك
انســان كامل ،وحتى األميــر في أفالم
الكرتون عندما يتــزوج االميرة ،فهذا ال
يعني ان حياتهما ستكون سعيدة بنحو
مطلق ،بــل من الطبيعــي ان تتخللها
املشــكالت والعقبــات التــي تزيد من
الروابــط بينهما .اذن كيــف ميكننا ان
نختار الشريك املناسب؟
مها العبــودي باحثة بعلــم االجتماع
تقول :اختيار الشريك مبني على أسس
عدة أهمها املســتوى الثقافي والفكري
للشــخص ،فال ميكــن ان يختــار رجل
متعلم ،ومثقف ،وتربى في بيئة سوية،
تعامل األوالد والبنات حسب تصرفاتهم،
وليس نوعهم ،كما يختار آخر  ،تربى في
بيئة عنصرية ،ترجح كفــة الولد على
البنت ،فخياراتهما ســتكون مختلفة،

أوبرا وينفري

تصــدرت اإلعالميــة
األميركية الشهيرة أوبرا
وينفري ،غالف مجلة فوج
لشهر أغســطس حيث
ظهــرت بإطاللــة أنيقة
للغاية.
ومؤخرًا فاجــأت وينفري،
عشــاق مسلســل هاند
ميــدز بصوتها ظاهرا في
خلفية الســرد ،مما أوجد
تلميحــا باشــتراك أوبرا
بأحداث املوسم اجلديد من
املسلسل .ويعد مسلسل
"هانــد ميــدز" للنجمة
اليزابيث موس ،أحد أجنح
األعمــال الدراميــة في
العامني املاضيني ،حلصده

فارس وفتاة األحالم
الن األول يعــرف كيفيــة التعامــل مع
املــرأة ،وكيفية تفادي املشــكالت ،وأي
األخطــاء يجــب ان تغتفــر ،وأيها تتم
احملاســبة عليها ،مثل هذا الرجل يعرف
كيف يختار شريكته ،ألنه يدرك طبيعة
املرأة ،ويدرك ابعاد شخصيتها من خالل
البيئة التي تربت فيها ،النوع الثاني من
الرجال سيكون همه األول ان يتزوج امرأة
مطيعة له طاعة عمياء ،باملعنى احلرفي،
ألنــه يظن انه اهم واكبــر منزلة منها،
لذلك فحتى املشــكالت بــن احلالتني
تختلف مســبباتها ،ويختلف التعاطي
معها ،وبالتالي تختلف نتائجها.
ال احــد منــا ميكــن ان يــدرك أهمية
التثقيف ،بكل انواعــه ،واهمية ان نقرأ
ونطلع ،ونتعلم ،مبوضوع اختيار الشريك،
فحتى مع الشــريك املثالي نسبيا ،البد

وأفادت املعلومــات أن عالمــة ال يتقاضى
أقل من تلــك القيمة في حال كانت اجلولة
موســعة لهذه الدرجة ،و فيها الكثير من
التعب و السفر بني بلد و بلد آخر.
وتفيد املعلومات أن احلفلة الواحدة لن يقل
أجره بالنســبة لراغب عــن مائة ألف دوالر
أميركي.
وتقول املعلومات إن أجــر عالمة في بيروت
عن احلفلة الواحدة يتــراوح بني  70الى 80
ألــف دوالر ،إال في حال كانــت إدارة أعماله
تريد مسايرة أحد الراغبني في إقامة حفلة
له فيصبح السعر  60ألف دوالر أميركي،
أيضا قابلة
أما األسعار خارج لبنان فهي ً
للتفاوض ،مــع العلم أنه الفنان األكثر
جنومية وشعبية وحفالته تستقطب
عددًا كبيــرًا من اجلمهور على امتداد

مينيما ..هاتف ذكي
بحجم ثالث بوصات

الصباح الجديد  -وكاالت:
مــن املعلــوم أن كل الهواتــف الذكية
الصادرة مؤخرا تتميز بالشاشات الكبيرة،
األمر الــذي يجعل التصفح أســهل ،مما

ان يكون هناك اختالف بالرأي ،والطبيعة
الفسيولوجية بني االثنني ،وبالتالي البد
ان يحدث تصادم في يوم من األيام ،املهم
ان نعرف كيفية تفادي املشــكلة باقل
اخلسائر املعنوية .يقول فيصل عبد االله
ضابط متقاعد:
طاملــا حلمــت بفتاة احالمي ،تشــبه
االميرات بجمالهــا ،مع اني عرفت فيما
بعد ان االميرة ليست بالضرورة صاحبة
شعر طويل "اصفر" ،وعيون زرق ،وتلبس
التاج طــوال اليــوم مما يزيدهــا جماال
وبريقا ،املهم اني كنت اتخيلها كذلك،
وتعشقني حد اجلنون ،وتلبي طلباتي من
قبل ان ابوح بها ،او افكر حتى بها ،لكن
عندما اخترت شــريكة حياتي نســيت
كل تفاصيل تلك الصورة ،وظلت امامي
صورة امرأة محترمة ،وجميلة بشــكل

معقول ،طيبة وحنونــة ،واحلمد هلل ان
اختيــاري كان موفقا ،حدثــت خالفات
ببداية الزواج ،لكنها كانت صاحبة عقل
راجح اســتطاعت احتوائــي ،ومجاراتي
بالكثيــر من األمور ،واحلمــد هلل ما زلنا
محافظني على االحترام والود بيننا.
ومبا اننا اخذنــا رأي رجل فال بد لنا من ان
نقابل امرأة ونسألها عن كيفية اختيار
الشريك املناسب.
آيات حســن املتخرجة حديثا من كلية
اإلدارة واالقتصاد التي قالت :عندما أفكر
باختيار الشــريك املناســب فأول صفة
ســأبحث عنها ،الكرم ،الن البخل أحد
اهم أسباب املشكالت الزوجية ،وطبعا
يجب ان يكون محبــا ولهانا ،ابحث عن
رجل مثقف ،افخر بــه في كل اللقاءات
االجتماعية.

مشاركات واسعة بمهرجان السينما اإلسالمية في روسيا
الصباح الجديد  -وكاالت:
تلقت اللجنــة التنظيمية ملهرجان قازان
الدولي الرابع عشــر للسينما اإلسالمية
نحــو ألف طلب مشــاركة ،مــن  56بلدا

يؤدي إلى إدمان املســتخدمني
عليهــا ،لكن أحــد املصممني
كانت له فكرة أخرى.
وعلــى أمل احلد مــن تأثير الهواتف
الذكيــة علــى حياتنــا ،طــور أحد
املصممني هاتفا صغيــرا بحجم ثالث
بوصات ،حســب ما ذكــرت صحيفة
"امليرور" البريطانية.
وصمم بيريك روميــوف هاتفا ذكيا
صغيرا أطلق عليه اسم "مينيما"،
يتوفر على كل امليــزات املوجودة في
الهواتف الذكية الكبيرة واملشــهورة
مثل "آيفون" وغالكسي".
وقالت "امليرور" إن الهاتف يعمل بشكل
طبيعي ،اذ يحتوي على نظام تشــغيل
ذكي ،ممــا يعنــي أنه يتناســب مع كل
التطبيقات واأللعاب.
وتعمل شاشة الهاتف عن طريق اللمس،
كما يعتمد اجلهاز على ثالثة أزرار جانبية.
ومــن غير املعــروف مــا إذا كان يخطط
روميوف لطرح الهاتـــف فـي األسـواق
أم ال.

تقريبا جميــع جوائز إميي
عــن فئــة املسلســات
الدراميــة الطويلــة.
وحتى األن لم تتأكد بعد
مشاركة أوبرا باملسلسل
عبــر ظهورهــا بــدور
كامل ،أم أن مشــاركتها
ســتقتصر علــى كونها
راويا لبعض من املشاهد.

مصطفى فهمي

حول العالم .ويقام املهرجان في املدة
ما بني الرابع والعاشــر من أيلول/
ســبتمبر املقبــل ،مبشــاركة
منتدى الرؤى االســتراتيجية

راغب عالمة يستعد لجولته
العالمية في لندن وهولندا
الصباح الجديد  -وكاالت:
كشــفت معلومات خاصة الحــد املواقع
اإلخبارية الفنية أن الفنــان اللبناني راغب
عالمة الذي يســتعد للقيــام بجولة فنية
تشــمل أملانيا ،والســويد ،وهولندا ،و لندن،
ســوف يحصل وحده على أكثر من مليون
دوالر أميركي كبدل أتعاب.
وأشــارت املعلومات الــى أن االتفاق مت على
وفق عقد تعاون رســمي ،وجــرى دفع مبلغ
مبدئي من أجل االلتزام بتلك اجلولة العاملية
بجميع املواصفات.
وقالــت املعلومات إن عالمة تردد في البداية
بعــد أن عرض عليه االبتعــاد عن لبنان كل
تلك املــدة ،لكنه عاد وقبــل بالرحلة التي
سوف يؤسس معها إلى املزيد من املكاسب
العاملية على مستوى الشهرة.
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الوطن العربي.

"روســيا-العالم
ا إل ســا مي " .
فيمــا

ســيحتضن مجمــع "الهــرم" الثقافي
مراسم افتتاحه.ويتضمن برنامج املهرجان
لهذا العام  30فيلما ســينمائيا ووثائقيا
وقصيرا أخرجها الفنانون من تترستان.

ّ
أكد الفنــان مصطفى
فهمي في تصريح الحد
املواقــع الفنيــة قائال:
جميــع ردود األفعال عن
مسلســل " مليكــة "
كانت إيجابية منذ عرض
احللقة األولى من العمل
وكان اجنذاب املشاهد له
لكون أحداثه اتســمت
باإلثارة والتشــويق حتى
احللقــة األخيــرة منه،
إضافــة الــى ان العمل
فكرتــه مختلفــة متا ًما
وبعيــدة كل البعــد عن
التكرار.
وأوضح أنــه وافق عليه

مجرد أن قرأ الســيناريو.
وأردف قائــ ًا :دور "باهر"
الذي قدمته خالل أحداث
العمــل مختلــف متا ًما
عما قدمته عبر تاريخي
الفني الطويــل ،وهو ما
جعلني أوافق عليه على
الفور من دون أي تردد.

ديبيكا بادوكون
قالت الفنانــة الهندية
ديبيــكا بادوكــون ،إن
الصحــة النفســية ال
عالقة لهــا مبدى جناحك،
مؤكدة أنــه على الرغم
من النجاح الذي حققته
فــي  2014إال أنها كانت
متر بأزمة نفسية.
جنمــة
وأضافــت
"بادمافات" في إشارة إلى
معركتها مــع االكتئاب
فــي عــام " :2014كان
الناس يفكرون بشــكل
احترافــي ،أنهــا كانت

واحدة من أفضل سنوات
حياتــي .لقــد كنت في
أفضل ســنوات املهنية،
ولكــن هذا هو الشــيء
املتعلــق باالكتئاب ،وال
توجد عالمات حتذير".

طالبة تحل مشكلة البالستيك
الصباح الجديد  -وكاالت:
اكتشفت طالبة أميركية نو ًعا
جدي ًدا مــن البكتيريا تتغذى على
البالستيك ،وتقوم بتحليله إلى مواد
غير ضارة.
وذكرت صحيفــة "اإلندبندنت"
البريطانية ،علــى موقعها
أن
اإللكترونــي،
ا لبكتير يــا
تعمــل
على

حتليل مركــب بولي إيثيلني تيرفثاالت،
أحد أكثر املواد البالســتيكية شيو ًعا
فــي العالــم ،والذي يُســتعمل في
املالبس والزجاجات ،وفي تغليف املواد
الغذائية.
وقالــت الطالبة مورجــان فايغ ،التي
تدرس في جامعة ريد في والية أوريغون
األميركيــة ،إنه إذا مت تســريع عملية
حتليل املواد البالستيكية ،فيمكن أن
يلعب ذلك دورًا كبيرًا في تقدمي حلول
ألزمة البالستيك على كوكب األرض،
والذي يشهد إلقاء ماليني من األطنان
البالستيكية في مدافن النفايات وفي

احمليط كل عام.
وذكرت أنها اختبرت  300ســالة من
البكتيريا التي تصــدر إنزمي "الليباز"،
الذي يحفــز حتلل الدهون ،والتي ميكن
أن ُتلل البالستيك وحتوله لغذاء لها،
حتى توصلت لنوع خاص من البكتيريا
لم يتم اكتشافه من قبل ،يستطيع
حتليل نوع واحد من البالســتيك ملواد
غير مضرة.
وأشارت الصحيفة أنه يتم إلقاء نحو
 300مليون طن من البالســتيك كل
عام ،في حني تتم إعادة تدوير عشــرة
باملئة فقط من هذه الكمية.

أطول زخارف يدوية
تدخل غينيس
الصباح الجديد  -وكاالت:
أدرجت في موسوعة غينيس لألرقام
القياســية ،أطول زخارف منسوجة
يدويًــا في كمبوديا ،ألطول وشــاح
فــي العالــم ،والذى أطلــق عليه
اسم "كراما" ،ويبلغ طول الوشاح
 1149.8مترات ،واستغرق تصميمه
خمسة أشهر ،وذلك مبجهود عمل
عشرين نساج كمبودي.
وعــرض "كرامــا" للزائريــن من
الســياح أمام املتحــف الوطني،
في "بنوم بنــه" ،وقد متكن بعض
الزائريــن مــن إضافــة بضعــة
ســنتيمترات إلى الوشاح الكبير
خالل الزيارات.
وقال سوابنيل داجناريكار ،محاضر
فــي ســجالت غينيــس لألرقام
القياســية ،أنه مع وجود 1149.8
مترات( ،طول الوشــاح "كراما")،
يكون قد ســجل ً
منطا جدي ًدا في
موسوعة غينيس لألرقام القياسية
العاملية كأطول وشاح ،وجاء إعالنه
هذا أمام حشــد ضخم يضم أكثر
من عشرين ألف شخص.
واوضح أن كمبوديا أول دولة حاولت
كســر أرقــام موســوعة غينيس
العامليــة ألطول وشــاح ،مضي ًفا أن
املعايير األساسية لهذه احملاولة كانت
أن يكون الوشــاح بعرض  30.5ســم
وطوله  1000متر في األقل.
وقــال الدكتور ســان فاثانــا ،رئيس
منظمــة جوجو كمبوديــا" ،منظمة

أطلقت أطول حملة لنســج األوشحة في
موســوعة غينيس لألرقام القياســية" :إن
"الكراما" املصنوعة من القطن تســتعمل
عادة في كمبوديــا ،وتعكس ثقافة وتقاليد
اخلمير ،فيما صرح عضو البرملان هون ماني،
رئيس احتاد الشــباب في كمبوديا ،بأنه فخر
واجناز كامبوديا.
رقما
وفــى عــام  ،2015حققت كمبوديــا ً
قياس ًيا عامل ًيا ألكبر رقص ماديسون ،شارك
ً
مشاركا ،وتسلم شهادة غينيس
فيه 2015
لألرقام القياســية ،هون ماني الم ،ابن رئيس
الوزراء الكمبودي هون ســن ،وحاكم بنوم
بنه كووجن سرينج.

