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بغداد - وعد الشمري:
يطمح حتالف سائرون الى تأمني 
املكونات،  بني  حقيقية  شراكة 
لتشكيل حكومة متثل الشعب 
بتنوعه، وتكون حكومة كفاءات 
تقــدم اخلدمــة إلــى املواطن 
التخندق  بعيــدة عن  العراقي، 
الطائفــي، وفيما نفــى قيادي 
فــي التحالف وجــود اتصاالت 
أكد  القانون،  دولــة  ائتالف  مع 
قيادي آخر في التحالف نفسه، 
بأن الكتلة النيابية األكثر عددا 
واملعنيــة بتشــكيل احلكومة 
املقبلــة باتت قاب قوســني أو 
أدنــى من التشــكيل،  إذ أعلن 
حتالف ســائرون، أمس السبت، 
عن البدء بإعداد أوراق تفصيلية 
األكثر  النيابية  الكتلة  ملشروع 
بعد  أجل طرحهــا  مــن  عدداً 
اليدوي  والفــرز  العد  حســم 
االنتخابــات، وفيمــا  لنتائــج 
أفصح عن نتائــج احلوارات مع 
السياســية،  األطــراف  بقية 
لفت إلى سعيه ملغادرة منهج 
الطائفيــة فــي إدارة الدولــة 
يتولى  األول  من خالل فريقــني 
واآلخر في  تشــكيل احلكومة، 
املعارضة، وكالهما من شــتى 

مكونات الشعب العراقي.
وقال القيادي في ســائرون رائد 
فهمي إن "ائتالفنــا االنتخابي 
ما زال محافظاً على متاســكه 
واتصاالته  لقاءاته  في  ويتحرك 
من خالل منهج متفق عليه بني 

اطرافه".
وأضــاف فــي تصريــح إلــى 
"الصباح اجلديد"، أن "ســائرون 
وضع  عــن  بالبحث  مســتمر 
مالمح مشــروع تتبناه الكتلة 
التي يسعى لتشكيلها  االكبر 
ويكــون اساســاً للحكومــة 

املقبلة".
وأشــار إلى أن "سائرون يسعى 
إلى املشــروع ومن ثــم اختيار 
مرشــح رئيس الوزراء وهذا قد 
يبدو واضحاً مع انتهاء عمليات 
العد والفــرز لصناديق االقتراع 

ومعرفة النتائج النهائية".
أمــا بخصــوص احلــوارات مع 
الكتل االخــرى، فيعلق فهمي 
وتفاهم حصل  تقارب  أن "اكثر 
مــع تياري احلكمــة والوطنية، 
وميكن أن نصل إلى اتفاق نهائي 
قريباً لكننا حسمنا الكثير من 

النقاط املشتركة بيننا".
تتمة ص3

سائرون يعد أوراقه لمشروع "الكتلة األكبر" 
بالتصدي لالصطفاف الطائفي والمحاصصة

مقتدى الصدر وحيدر العبادي

بغداد - الصباح الجديد:
املســتقلة  املفوضية  حــددت 
العليا لالنتخابات، االثنني املقبل 
العــد والفرز  موعــدا لعملية 
في  االقتراع  لصنادبــق  اليدوي 
ست محافظات، وأصدر مجلس 
املنتدبني  القضاة  من  املفوضني 
إلدارة العملية االنتخابية، أمس 
الســبت بيانا بصــدد صناديق 
االقتراع هذه التي وردت بشأنها 
شــكاوى وطعون من الكيانات 
التي شاركت في  السياســية 
انتخابات مجلــس النواب التي 

جــرت قبيل منتصف الشــهر 
املاضي.

وذكــر املتحدث باســم اجمللس 
القاضــي ليــث جبــر حمــزة 
فــي هــذا البيان الــذي تلقت 
الصبــاح اجلديد نســخة منه، 
ان "املفوضيــة بــدأت بعملية 
حملافظات  االقتراع  صناديق  نقل 
)البصرة، ميسان، ذي قار، املثنى، 
القادسية، واسط(، الى معرض 
عمليات  ألجــراء  الدولي  بغداد 
العد والفــرز اليدوي عليها من 
االنتخابية  واحملطات  املراكــــز 

وردت بشــأنها شــكاوى  التي 
وطعون".

واوضــح ان "الصناديق ســوف 
القانونية  السياقات  وفق  تدقق 
التي رسمتها القوانني واالنظمة 
باالنتخابات  النافــذة اخلاصــة 
اضافة الى اإلجراءات التي وردت 
في قرار احملكمة االحتادية العليا 
تراتبي  وبشكل  اخلصوص  بهذا 
وحسب  املذكورة  للمحافظات 
املفوضية  حتددها  التي  املواعيد 
يوم  اعتبارا من  لكل محافظة، 

غد االثنني".

واشار الى انه "سيتم االستعانة 
املفوضية  مكتبــي  مبوظفــي 
وموظفي  والرصافة  الكرخ  في 
استئناف  محكمتي  رئاســتي 
الرصافة والكرخ، للقيام بأجراء 
اليدوي  والفــرز  العــد  عملية 
وبأشــراف مباشــرة مــن قبل 
مجلس املفوضني وكذلك ممثلي 
الدوليني  واملراقبني  املتحدة  االمم 
وممثلــي ســفارات دول العالم 
السياســية  االحزاب  وممثلــي 

ووسائل اإلعالم كافة".
تتمة ص3

بغداد - الصباح الجديد:
حــّذرت وزارة املــوارد املائيــة من 
مخاطــر قيــام بعــض املقاولني 
واملنتفعني باقتالع الرمال واحلصى 
األنهار  مجاري  وقيعان  ضفاف  من 
اكدت  فيما  املوصل،  ملدينة  اجملاورة 
ان هذه األفعال تــؤدي الى إحداث 
أضرار كبيــرة في األنهــار وحرف 
جريانهــا الطبيعــي فضــال عن 

تلويثها.
وقالــت الــوزارة في بيــان تلقت 
”الصباح اجلديد” نسخة منه: “لقد 
كانت كلفة حتريــر مدينة املوصل 

وبقية االراضي العراقية من قبضة 
كبيرة  االرهابــي  داعــش  تنظيم 
املدنية  باالرواح واملعدات واملنشآت 
التضحيــات  وان  والعســكرية، 
اجلســيمة التي قدمها العراقيون 
العراقية  االمنية  القوى  وباالخص 
بكل فصائلهــا، ال يجب ان تذهب 
ســدى في ظل التحديات الكبيرة 
التــي تواجه وطننــا العزيز، وذلك 
عن طريق االسراع باعادة االستقرار 
وعودة  اخلدمــات  وتقــدمي  والبناء 
النازحني، وهذا ما تقوم به احلكومة 

العراقية بكل مؤسساتها”.

واضافــت ان “اعــادة بنــاء مدينة 
املوصــل لوحدها بحاجــة الى )8( 
ماليــني طن من الرمــال واحلصى، 
وهذه كميات كبيــرة، يلجأ بعض 
اقتالعها  الى  واملنتفعني  املقاولني 
االنهار  مجاري  وقيعان  ضفاف  من 
اجملاورة، وخاصــة نهر الزاب االعلى 
ونهر اخلازر، بصــورة منفلتة وغير 
منّظمة مما يؤدي الى احداث اضرار 
كبيرة في االنهــار، وحرف جريانها 
تلويثها،  الــى  اضافة  الطبيعــي 
وهذه يعد جتاوزا وخطرا كبيرا على 
املوارد املائيــة وتخريبا يتعارض مع 

الرغبة بإعــادة بناء اخلــراب الذي 
خلفه تنظيم داعش”.

املائية،  املوارد  “وزارة  ان  البيان  وتابع 
اخملولة باحلفاظ على النظام النهري 
في العراق، ستقوم مبا ميليه عليها 
االنهار،  احــواض  بحماية  الواجب 
وســتقوم بتقدمي ملفــات املقالع 
واجلهات  القضاء  الــى  الفوضوية 
االمنية، وتدعو املتجاوزين وباقصى 
ســرعة الى اعادة تأهيل الضفاف 
التي خربها االستخراج التعسفي 

ملواد البناء”.
تتمة ص3

العد والفرز اليدوي لصناديق االقتراع
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وكاالت ـ الصباح الجديد:
الرســوم  علــى  الصــني  رّدت 
الرئيس  التــي فرضها  التجارية 
االميركــي دونالــد ترامب على 
صادراتها الــى الواليات املتحدة، 
رافعة من حدة النــزاع التجاري 
املتفاقــم واملتفلــت بــني اكبر 

قوتني اقتصاديتني في العالم.
ومساء امس األول اجلمعة أعلنت 
الصــني أنهــا قدمت شــكوى 
جديــدة لدى منظمــة التجارة 
العاملية، بعد ســاعات من فرض 
البلديــن رســوما متبادلة على 
صادرات بقيمة عشرات مليارات 

الدوالرات.
الواليــات  ان  الصــني  وتعتبــر 
املتحدة تشن "اكبر حرب جتارية 
بني  االقتصــادي"  التاريــخ  في 
العالم، بعد  اكبر اقتصادين في 
ان دخلت حيــز التنفيذ اجلمعة 
رســوم جمركية تبلغ 25 باملئة 
علــى ما قيمتــه 34 مليار دوالر 

من البضائع الصينية من بينها 
سيارات وقطع تدخل في صناعة 
الطائــرات او االقــراص الصلبة 
لكنهــا  الكمبيوتــر  الجهــزة 

تســتثني الهواتــف احملمولة او 
التلفزيونات.

وعلى االثر، أعلنت وزارة اخلارجية 
للرد  اجراءاتها  الصينية دخــول 

حيز التنفيذ "على الفور".
ولم حتدد وزارة التجارة الصينية 
مــا هــي الســلع االميركيــة 
الرسوم  عليها  ســتفرض  التي 

االضافية.
ويحــذر اخلبراء منذ اشــهر من 
اضرار محتملــة ملواجهة جتارية 
مماثلة ليس فقــط على صعيد 
االقتصاد االميركي بل ايضا على 
العاملي تهدد  االقتصــاد  صعيد 
بوقف منو اقتصادي مستمر منذ 

سنوات.
بيانــات  اظهــرت  واجلمعــة 
ارتفاعــا  االميركيــة  التجــارة 
قياســيا في الصــادرات بعد ان 
عمليات  املســتوردون  ضاعــف 
الشــراء وبخاصة حبوب الصويا 
زيادة  االميركية التي تشــملها 
زيادة  اجــل  وذلك من  الرســوم 
اخملزونات قبل دخول الرسوم حيز 

التنفيذ.
وقــال خبراء ان ما نشــهده هو 
الهدوء الذي يســبق العاصفة، 
الصــادرات  تراجــع  توقــع  مع 
الثالث  الفصل  فــي  االميركية 
من العــام احلالي، بعــد ان ملس 

الطرفــان اثار تدهــور العالقات 
التجارية.

وقــد تكــون الرســوم اجلديدة 
مجرد متهيد للحرب التجارية، ال 
ســيما وان ترامب توعد ان تبلغ 
قيمة املنتجــات الصينية التي 
ستخضع الى ضرائب 450 مليار 
دوالر، اي الغالبية الكبرى من من 
االســيوي  العمالق  الواردات من 

)505,6 مليارات دوالر في 2017(.
ومــن شــأن ذلــك ان يزيد من 
اخلالفــات القائمــة مــع كندا 
االوروبي،  واالحتــاد  واملكســيك 
والتــي قد تــزداد ســوءا اذا قرر 
املضــي قدمــا بفرض رســوم 

اضافية على السيارات.
وذكرت احلكومــة الصينية انها 
"قدمــت شــكوى إضافية الى 
منظمــة التجــارة العامليــة... 
بخصوص الرسوم التي فرضتها 

الواليات املتحدة رسميا".
تفصيالت أوسع ص7

تقريـر

واشنطن وبكين تدخالن "أكبر حرب تجارية" في التاريخ االقتصادي

شي جني بينغ وترامب

تقرير

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفــاد مصــدر أمنــي رفيع في 
السبت،  أمس  ديالى،  محافظة 
بــأن قــوة أمنيــة اعتقلت 12 
شخصا يشــتبه بتورطهم في 
حادثــة مقتــل 7 مدنيني على 
طريق بغداد الســياحي القدمي 

جنوبي احملافظة .
وقال املصدر في تصريح صحفي 
إن "القوات األمنية إعتقلت 12 
شخصا يشــتبه بتورطهم في 
تنفيــذ عملية قتــل 7 مدنيني 
علــى طريق بغداد الســياحي 
القدمي جنوبي محافظة ديالى".

وأضاف أن "القوات األمنية حتقق 
مع املعتقلني في الوقت الراهن 
للوصول الى احلقيقة وسيجري 
اإلعالن عن كافة التطورات الى 

الرأي العام".

وكان قائد عمليات ديالى الفريق 
العــزاوي قد أعلن  الركن مزهر 
بحادثة  حتقيق  جلنة  تشكيل   ،"
طريق بغداد الســياحي القدمي 

جنوبي احملافظة.
ومحلية  أمنية  أن مصادر  يذكر 
قــد أفــادت يــوم امــس االول 
أنهم  يعتقــد  مســلحني  بأن 
مــن عناصــر داعــش اإلرهابي 
قاموا بإيقاف ســيارة نوع باص 
متوســطة يســتقلها عــدة 
أشــخاص من ســكنة بغداد، 
كانــوا في حفل زفــاف بناحية 
بهرز جنوبي بعقوبة، في طريق 
عودتهم الــى العاصمة عبر ما 
يســمى طريق بغداد السياحي 
جنوبــي ديالى، خالل ســاعات 

الليلة املاضية.

اعتقال 12 شخصا يشتبه 
بتورطهم بجريمة طريق 

بغداد القديم في ديالى

بغداد ـ الصباح الجديد:
تتطلع تركيا الى ممارسة دور فاعل 
والتجارة  األمن  مســتويات  على 
والتعاون بني البلدين بعد تشكيل 

احلكومة العراقية اجلديدة 
وكشــف وزير اخلارجيــة التركي 
مولــود جاويش أوغلو، عن ملفات 
مع  بــالده  ســتبحثها  مهمــة 

احلكومة العراقية املرتقبة.
وقال أوغلو فــي تصريح صحفي 
إن حلف الشمال األطلسي )ناتو( 
سيكون له برنامج تدريبي لقوات 

األمن العراقية، وأن تركيا ستأخذ 
دورا فاعال فيه". 

وأكــد أن "تركيــا ســتتخذ مع 
العــراق خطوات مشــتركة من 
أجــل تطهير األراضــي العراقية 
من انتشــار منظمــة )بي كا كا 
حكومة  تشكيل  بعد  اإلرهابية(، 

جديدة في العراق".
وأشــار أوغلو إلى، أن "تركيا تبذل 
جهودا مــن أجل إنشــاء أفضل 

العالقات مع العراق".
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تركيا تعتزم بحث ملفات مهمة 
مع الحكومة العراقية المقبلة

بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطني عمار  التحالف  رئيس  أكد 
احلكيــم، أمس الســبت، ملبعوث 
للتحالــف  األميركــي  الرئيــس 
الدولي بريت ماكغورك، ان حكومة 
املمثلة جلميع  الوطنيــة  األغلبية 
مكونات الشعب العراقي هي احلل 

االمثل.
تلقت  احلكيم،  ملكتــب  بيان  وافاد 
"الصباح اجلديد" نســخة منه، ان 
"احلكيم اســتقبل ماكغورك في 
وبحث معه مســتجدات  مكتبه، 

االوضاع في العراق واملنطقة وملف 
تشكيل احلكومة العراقية".

وشدد البيان على " ضرورة ان يكون 
للعــراق دور محوري فــي التهدئة 
واحلوار وحتقيق االســتقرار بني دول 
املنطقــة التــي تعاني مــن عدم 

االستقرار".
"الواليات  ان  ماكغورك  اكد  وبدوره 
في تشكيل  العراق  تدعم  املتحدة 
احلكومة بــإرادة عراقية"، مبينا ان 
الدولي  اجملتمع  ستحث  "واشنطن 

ملواصلة دعم العراق".

بغداد- الصباح الجديد:
وافق البرملــان األوروبي على مقترح 
وزارة اخلارجية العراقية بتخصيص 
يوم عاملــي من كل عــام كذكرى 
والقاعدة  داعش  تخليدا لضحايــا 

في العالم
العراقية  اخلارجية  لوزارة  بيان  وذكر 
نســخة  اجلديد”  تلقت”الصبــاح 
منه، ان “القــرارات تضمنت محاور 
عديدة في مجاالت احلوار السياسي 
والتعــاون القطاعــي والعالقــات 
املؤسســية، اضافــة الــى تعزيز 
وتطوير العالقات بني االحتاد األوروبي 
وجمهورية العــراق، اذ يدعو القرار 

إلى تقدمي املساعدة من أجل تعزيز 
والدميقراطية  السياســية  النظم 
والتعــاون في  القانــون  وســيادة 
االســتقرار  تدعم  عديدة  مجاالت 

والتنمية في العراق”.
الذي  الوقت  “فــي  الوزارة  واضافت 
مثل القرار  رسالة سياسية مهمة 
املتينة  العالقات  بشأن  العالم  إلى 
واالحتاد  العــراق  جمهوريــة  بــني 
األوروبي، فــان البرملان األوروبي حث 
الدول األعضاء علــى املضي قدما 
وتنســيق  اإلرهاب  مكافحــة  في 
اجلهود واإلجــراءات التي تدخل في 

هذا اإلطار”.

الحكيم لمبعوث ترامب: 
األغلبية الوطنية حل أمثل 

للمرحلة المقبلة

البرلمان األوروبي يوافق على 
يوم عالمي لتخليد ضحايا 

“داعش” والقاعدة
بغداد - أسامة نجاح:

أكدت قيادة قوات الرد السريع 
الداخليــة  لــوزارة  التابعــة 
بعملياتها  مســتمرة  أنهــا 
محافظة  فــي  العســكرية 
كركوك إذ دخلت يومها الرابع 

علــى التوالي أمس الســبت 
األربعاء  صبــاح  بدأت  ان  بعد 
املاضــي،  فــي حني أشــارت 
إلــى أنها قتلــت أكثر من 30 
عنصــرا إرهابيــا وعثرت على 
داعش  جملاميــع  14 مضافــة 

اإلرهابــي حتتوي على أكثر من 
500 عبوة ناسفة و10 أحزمة 
ناســفة فضال عن تفجير 25 
عبوة أخرى كانت مزروعة على 

الطريق.
وقال قائد فرقة الرد الســريع 

اللواء  الداخلية  لوزارة  التابعة 
ثامر احلسيني في حديث خاص 
اجلديد‘‘  ‘‘الصبــاح  لصحيفة 
العســكرية  العمليــات  أن" 
بــدأت صبــاح يــوم األربعاء 
املاضي واستمرت لليوم الرابع 

ثالثة  من  وكانت  التوالي  على 
محاور رئيسة وثمانية فرعية .
وأضاف احلسيني أن " عمليات 
الدهم والتفتيش أسفرت عن 
مقتــل أكثر مــن 30 عنصرا 
 14 علــى  والعثــور  إرهابيــا 

مضافة جملاميع داعش اإلرهابي 
حتتوي على أكثر من 500 عبوة 
ناســفة فضال عن تفجير 25 
عبوة أخرى كانت مزروعة على 

الطريق و10 أحزمة ناسفة.
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قّوات الرد السريع تقتل 30 عنصًرا من داعش وتعثر على 14 مضافة شرقي طوزخورماتو
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إنجلترا في المربع الذهبي للمونديال 
للمرة األولى منذ 1990

سان جيرمان يعلن التعاقد مع بوفون.. 
ويحصن مواهبه بعقود احترافية

حيدر عبد الرزاق: الخطط الحديثة 
تمنح الكأس ألوروبا
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السليمانيةـ  عباس كاريزي: 

املســتوى  رفيع  وفــد  بدأ  بينمــا 
من حتالــف الفتــح بزعامة هادي 
بسلســلة  اربيل  فــي  العامــري 
الكردستانية  االطراف  مع  حوارات 
اعلن  مستقبلي،  حتالف  لتشكيل 
احلــزب الدميقراطي الكردســتاني 
حزبية مختصة  عن تشكيل جلنة 
للتفــاوض مــع بقيــة االطــراف 
السياســية لتشــكيل احلكومة 

املقبلة في العراق.
وقــال املتحــدث باســم احلــزب 
الدميقراطــي محمــود محمد في 
مؤمتر صحفي عقده عقب اجتماع 
القيادية امس الســبت  للهيئــة 
في اربيل برئاســة مسعود بارزاني، 
جلنــة مختصة  احلزب شــكل  ان 
للتفــاوض واحلــوار مــع االطراف 
السياسية الكردستانية والعراقية 
على اســاس الشــراكة والتوافق 
والتوازن لتشكيل احلكومة املقبلة.

احلــزب  ان  محمــد،  واوضــح 
الدميقراطــي توصــل مــع االحتاد 
الوطنــي الــى اتفاق من شــقني: 
االول تشــكيل جلنة مشتركة بني 
االحتاد والدميقراطي لتشكيل جلنة 
مشتركة تأخذ على عاتقها اجراء 
لتشكيل حتالف  املطلوبة  احلوارات 
اما  واردف محمد  االكبــر،  الكتلة 
الثاني فهو ينص على، ان  الشــق 
باجراء  بنحو مشترك  احلزبان  يقوم 
االتفــاق على  هذه احلــوارات بعد 
الطرفان،  يصيغه  مشترك  برنامج 
منتقــدا اســتمرار رفــض احزاب 
املعارضة فــي االقليم اجللوس مع 
الدميقراطي  واحلزب  الوطني  االحتاد 
لتوحيــد املوقف الكردي ودراســة 
الية مشــاركة الكرد في احلوارات 
اجلارية لشــكيل احلكومة املقبلة 
ببغداد، مشيرا الى ان تلك االحزاب 
ستكون هي اخلاســر من موقفها 

املتزمت.
وحول موقف احلزب من الشــخص 
الــذي ســيتولى منصــب رئيس 
االحتادية  احلكومــة  فــي  الــوزراء 
احلزب  باسم  املتحدث  قال  املقبلة، 
الدميقراطي انه ليس لدى حزبه اي 
فيتو او اعتراض على اي شــخص 
من اي كتلــة كان، يتولى منصب 
رئيس  منصب  وحول  الوزراء،  رئيس 
اجلمهوريــة قال محمــد، ان احلزب 
الدميقراطي برغم قبوله ببقاء هذا 
املنصب لــدى االحتاد الوطني لعدة 
دورات متتاليــة، اال ان ذلك اليعني 
ان هذا املنصب سيكون من حصة 
هذا احلــزب الى ما ال نهاية، وان من 
حــق حزبه ان يطالــب مبنحه هذا 

املنصب.
املبــادئ  ان  محمــد،  واضــاف 
في  حزبه  ملشــاركة  االساســية 
في  املقبلة  السياســية  العملية 
ركائز  ثــاث  تعتمد على  العــراق 
اساسية وهي »الشراكة والتوافق 
والتــوازن«، واردف« نحن نعتقد بان 
العــراق الميكن ادارته مــن قبل اي 
مكون او مذهب او طائفة بعينها، 
ويجــب ان يكون اجلميع مشــاركا 
في املســؤولية مــن دون اقصاء او 
عبــر شــراكة حقيقية  تهميش 
مع مراعاة مبــدأ التوافق الوطني 
املناصب  توزيع  في  التوازن  واعتماد 
احلكومية في جميع املفاصل، كي 
تكــون جميع املكونات مشــاركة 
في تسلم مســؤولية ادارة الباد، 
مشــيرا الى احلوارات مــا زالت في 
الى  ولــم تصل  االولى  مراحلهــا 
مرحلة توزيع املناصب، ومبا ان العراق 
بلد متعدد القوميات واملذاهب، لذا 
فانه يجب مراعاة ذلك في البرنامج 
السياســي واحلكومي وتشــكيل 
اجليــش، وان ال تكون املســؤوليات 
ملقاة علــى عاتق مكــون بعينه 

واقصاء بقية املكونات.      
وعلــى صعيد آخر اكــد املتحدث 
باســم احلزب الدميقراطي ان حزبه 

يعتقد بــان اجراء عملية انتخابات 
برملــان كردســتان ضــرورة ملحة 
واقليم  العــراق  في  االوضــاع  الن 
كردســتان تتطلب ان يتــم اعادة 
بطريقة  كردســتان  برملان  تفعيل 
جديدة، كي يقوم مبهامه املفترضة 
القوانني  مــن  جملــة  لصياغــة 

الضرورية امللحة في كردستان.  
وكان وفد من حتالف الفتح بزعامة 
هــادي العامري قــد وصل اجلمعة 
الــى اربيل وبدأ سلســلة حوارات 
مع االطراف الكردســتانية بهدف 
االكبر،  الكتلــة  تشــكيل حتالف 
التي ستناط بها تشكيل احلكومة 

املقبلة. 
وقال املتحدث باسم حتالف الفتح 
املركز  الذي حل في  احمد األسدي 
مجلس  انتخابــات  فــي  الثانــي 
النــواب العراقــي ان الوفــد الذي 
وصل الــى اربيل مســاء اجلمعة، 
جاء للقاء القــوى الكردية الفائزة 
الكردســتاني،  الدميقراطي  )احلزب 
االحتــاد الوطني، حركــة التغيير( 
السياســية  االطراف  من  وغيرها 
الكردســتانية، لعرض مشــروعه 
مشتركة  رؤى  وصياغة  السياسي 
للخــروج ببرنامج عمل مشــترك 
املقبلة،  احلكومة  تشــكيل  باجتاه 

مشــيراً إلى أن حتالــف الفتح لم 
إلى  اآلن فــي حواراته  إلى  يتوصل 
الشــخصية التي ستتولى رئاسة 
الــوزراء العراقية وانه يريد أن يتفق 

أوالً على البرنامج احلكومي.
وقال األسدي في تصريحات تابعتها 
الصبــاح اجلديد »إن الزيــارة تأتي 
ضمن حراك القوى السياسية من 
أجل التمهيد لتشــكيل حتالفات، 
بعد أن تكتمل عمليات العد والفرز 
على  االحتادية  احملكمــة  وتصــادق 
حكومة  باجتاه  االنتخابــات  نتائج 

ينتظرها الشعب العراقي.
الزيارات  واضاف االســدي،«ان هذه 
رؤى  إلــى صياغة  واحلوارات تهدف 
مشتركة نخرج من خالها ببرنامج 
عمــل مشــترك باجتاه تشــكيل 
قائم  ان«مشروعها  قائاً  احلكومة، 

على »ال فرض وال رفض وال شرط«.
ولفت إلى أن »التحالفات النهائية 
بعدمــا تصادق  ســيعلن عنهــا 
النتائج  علــى  االحتادية  احملكمــة 
انه  مبيناً  لانتخابــات«،  النهائية 
»نريد جميعاً أن نتفق على الهموم 
العامة للشعب العراقي ال نريد أن 
وننسى  أربيل  نتحدث عما حتتاجه 
البصرة وغيرهــا من احملافظات وان 
تكون حواراتنا مبنية على أســاس 

مشكات الشعب العراقي«.
وتابع األســدي »ال ميكــن أن نقبل 
بأي مطلب يخالف الدســتور، الن 
الدســتور هو حاكــم علينا وعلى 
كل الكيانــات والتحالفات األخرى 
سواء على الكرد والشيعة والسنة 
واألقليات األخرى، مضيفاً »نحن في 
الفتح وباقي القوى األخرى نتحاور 
احلكومي  البرنامج  علــى  لاتفاق 
ثم نطرح مرشــحي رئاسة الوزراء، 
ولم نتوصل إلــى اآلن في حواراتنا 
إلى من هو شــخص رئيس الوزراء 
بل نريد أن نتفق أوالً على البرنامج 

السياسي واحلكومي اوالً«.
وعلمت الصبــاح اجلديد ان عملية 
العــد والفــرز اليــدوي لصناديق 
االقتراع في محافظة السليمانية 
بإقليم كردســتان، ستبدأ بعد غد 
الثاثــاء 2018/7/10، بعــد انتهاء 
عملية العد والفرز اليدوي الصوات 
كركوك،  محافظــة  في  الناخبني 
إال أن هــذه العمليات ســتقتصر 
على الصناديق التي توجد شكاوى 

حولها فقط.
وهــو مــا يتوقع أن يكــون موضع 
اعتــراض لــدى احــزاب املعارضة 
اجلماعــة  اإلســامي،  )االحتــاد 
التغييــر،  حركــة  اإلســامية، 

التحالــف من أجــل الدميقراطية 
يشمل  بان  تطالب  التي  والعدالة( 
العد والفرز جميع الصناديق وليس 
التي قدمت فيها شكاوى وطعون 

كما اقرته احملكمة االحتادية.
التحالف من  املتحدث باسم  وقال 
أجــل الدميقراطية والعدالة، ريبوار 
كرمي، لشــبكة رووداو »لكي تظهر 
فإن  لانتخابات،  احلقيقية  النتائج 
األطراف األربعة ترغب بالعد والفرز 
اليــدوي جلميع أصــوات محافظة 
احملكمة  قــرار  عادا  الســليمانية، 
االحتادية بإعادة عدِّ بعض الصناديق، 
انتهاك صريح للقوانني«، مشــيراً 
قرارهم  »ســيتخذون  أنهــم  إلى 
بخصوص املشــاركة في العملية 
بعد  عدمهــا،  مــن  السياســية 
االنتهاء من عد وفرز األصوات يدوياً. 
من جهتــه قال املتحدث باســم 
الكردســتاني،  الوطنــي  االحتــاد 
سعدي أحمد بيره، إن عد األصوات 
احملكمة  لقــرار  وفقــاً  ســيكون 
االحتاديــة، وليس بنــاًء على رغبة 

األطراف األربعة.
وأضاف بيره أنه »ال مشكلة لديهم 
بخصوص إعادة الفرز والعد اليدوي، 
ألن عدَّ األصوات لن يغير شيئاً في 

النتائج«.

الحزب الديمقراطي: ليس لدينا فيتو
على أي شخص يتولى منصب رئيس الوزراء

طالب بمنصب رئيس الجمهورية في الكابينة المقبلة د. علي شمخي

يشكل افتتاح قنصلية للواليات املتحدة االميركية 
في اربيل حافــزا جديدا لتقوية العاقات بني بغداد 
وواشــنطن واذا كان الســيد نيجرفان بارزاني اكد 
في حفــل وضع حجر االســاس الكبــر قنصلية 
لهــذا البلد في اربيل على اهميــة متتني العاقات 
بني الواليات املتحدة االميركية واقليم كردســتان 
فان النظر الى هذه العاقــة يجب ان ال يجزا تبعا 
لرؤية وموقف طرف من اطراف الســيادة العراقية 
بل يجب االحاطة بها من جميع مشــاهد الطيف 
العراقي وان انضاج وبلورة املواقف من هذه العاقة 
محكــوم بقــدرة احلكومــة العراقيــة واالحزاب 
الكردستانية على التنســيق فيما بينها والتوافق 
علــى محددات اساســية ميكن مــن خالها بناء 
قاعدة مشــتركة يجري العمــل فيها على تطوير 
السياسية  والتوسع في جوانبها  العاقة  اشكال 
واالقتصلديــة واالمنية وفــي كل االحوال الميكن 
فصل هــذه العاقة عن الدور احملــوري الذي لعبته 
الواليــات املتحدة االميركية في احداث التغيير في 
العراق ومســاهمتها الفاعلة في اسقاط النظام 
الديكتاتــوري الســابق ومن املاحظ ان مســتوى 
التفاعل في توطيد العاقة بني البلدين تاثر الى حد 
كبير باخلافات السياسية بني حكومة املركز وبني 
حكومــة االقليم حتولت فيها اميــركا في مراحل 
متعددة للعب دور الوسيط بني املسؤولني في اربيل 
وبغداد وتقدمي االفكار واملقترحات التي من شــأنها 
اعادة العاقات بينهما الى مسارها الصحيح ولرمبا 
كان تدهور العاقة بني االقليــم واملركز ووصولها 
الى مستوى املواجهة خال السنوات االخيرة عاما 
مقلقا ومحرجا لواشــنطن في تدعيم العاقة مع 
العــراق كدولة ذات ســيادة.. فاالميركيون يدركون 
جيدا ان عاقة كاملة ومســتقرة مع بغداد الميكن 
االستمرار بها واالطمئنان ملساراتها من دون حتقيق 
االنســجام بني بغداد واربيل واملشــكلة اليوم ان 
بغداد واربيل لم تصل الى رؤية مشــتركة ملضامني 
العاقة مع الواليات املتحدة االميركية على الرغم 
من مرور خمســة عشــر عاما على صنع التغيير 
في العــراق وبالتأكيد ان ذلــك الميكن حتقيقة من 
دون الشروع في تشكيل مجلس تنسيق سياسي 
يني بغداد واربيل يحدد ويرســم املعالم الرئيســة 
ملســارات تطوير العاقة مع اميركا ويتجنب نقاط 
اخلاف املهمة حول الدور اجلوهري لها في العراق مع 
االخذ بنظر االعتبار عاقات العراق مع جيرانه وتأثره 
الى حد كبير  مبلف العاقة مــع الواليات املتحدة 
االميركية . وقد اليكون مهما ان تكون واشــنطن 
اكبر ســفارة في بغداد او اكبر قنصلية في اربيل 
بقــدر مايكون مــن املهم ان تكــون العاقات بني 
البلدين عاقات متينــة وناضجة ومتوازنة ومؤيدة 
مــن جميع االطراف العراقية تاخــذ بنظر االعتبار 
حاجة العراق حكومة وشعبا الى الدعم السياسي 
واالمنــي واالقتصادي مبا ميكنه مــن الوقوف بوجه 
التهديــدات التي يواجهها وفي مقدمتها التهديد 
الذي ميثلــه تنظيم داعش ومحاوالته دق اســفني 
بني العــرب والتركمان واالكراد مبا يهدد بقاء العراق 

موحدا  .

رؤية مشتركة في 
العالقة مع أميركا !

اجتماع سابق للحزب الدميقراطي الكردستاني »ارشيف«

ان الحزب شكل لجنة 
متخصصة للتفاوض 
والحوار مع االطراف 

السياسية الكردستانية 
والعراقية على اساس 

الشراكة والتوافق 
والتوازن لتشكيل 
الحكومة المقبلة.
واوضح محمد، ان 

الحزب الديمقراطي 
توصل مع االتحاد 
الوطني الى اتفاق
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عمرو حمزاوي*

تظهر دراسة اخلبرة السياسية واجملتمعية 
املعاصرة لعدد من بلدان شــرق ووســط 
أوروبا وأميــركا الاتينية والقارة اإلفريقية 
حقيقــة تزامــن بــدء عمليــات التحول 
الدميقراطي مــع هيمنة رؤيــة إيجابية ـ 
تفاؤليــة للحاضر واملســتقبل ترتكز إلى 
درءاً  التغيير حلياة أفضــل، ليس  إمكانات 
لألخطــار بل حلاقاً بــروح العصر وأماً في 
التقدم. فلم تكن حلظة نهاية الثمانينيات 
وبداية التسعينيات في أوروبا االشتراكية 
الســابقة، على ســبيل املثال، معبرة عن 
انتفاضات مفاجئة لشعوب خشيت على 
وجودها إن بحكم عوامل خارجية )الصراع 
مع الغــرب( أو داخلية )اجلمــود اجملتمعي 
وتنظيمات  دينامية قوى  الشامل(، بل عن 
مجتمعات رغبــت في املزيد من الرقي من 
خال إصاح مســار تطورها السياســي 
)مركزية  واالقتصــادي  املدنيــة(  )احلريات 

القطاع اخلاص(.
أما مقوالت اخلطر واللحظات االستثنائية، 

وتلك تهيمن على نقاشاتنا العربية، فلم 
تنتــج تاريخيا إال بدايات أو ردات فاشــية. 
وأجدني هنا مستدعياً ألفكار الفيلسوف 
وعالم القانون األملاني كارل شميت )1888 
ـ 1985( الــذي شــكلت كتاباتــه خاصة 
تبريــراً   )1922( السياســي«  »الاهــوت 
النازية إلى ســدة احلكم  معرفياً لوصول 
في أملانيا ثاثينيات القرن املاضي وانقابها 
الدميقراطي  فيمــار  نظام جمهورية  على 
)1919 ـ 1933(. حلظة شميت االستثنائية 
هي حلظــة تهديد وجود الدولــة والنظام 
اجملتمعــي علــى أرضية اختال األنســاق 
القيمية والدينية، وفقهها هو حق البطل 
املنقذ فــي اإلدارة الشــمولية للمجتمع 
وإعــادة التأســيس الديكتاتــوري ملعنى 

القانون والصالح العام.
مــن املهم هنا أن نتذكــر الترابطات على 
مســتويي اخلطاب والفعل السياسي بني 
حرب فلســطني وحريــق القاهرة وانقاب 
الضباط األحــرار في مصر، بــني ادعاءات 
اخليانــة والتصفيــة اجلماعيــة وانقاب 
صدام حسني في العراق، وغيرهما الكثير. 
اخلطر هــي صنــو ميثولوجيا  مقــوالت 

الشــمولية  واالســترجاعات  البدايــات 
واجلبهات الوطنية املوحدة، وليســت أبدا 
املقدمة الوظيفيــة للتحول الدميقراطي. 
ولصياغات  اخلطر  الترويج ملقوالت  يسهل 
دراماتيكيــة عن فناء قريــب وخاص يأتي 
به بطل منقذ، يســهل الســتبدال أفكار 
وقيم الدميقراطيــة والتعددية والتحديث 
بفاشية تدعي الدفاع عن مصلحة الوطن 

وأمن الباد.
تظهر نقاشاتنا العربية الراهنة أيضا غلبة 
مفردات الليبراليــة اجلديدة على خطابات 
التحــول الدميقراطــي والتغيير اجملتمعي 
في مقابل غياب ملحوظ ألجندة اليســار 
رؤى  منتجي  صياغات  تدور  وإشــكالياته. 
وبرامج التغيير من نخب حكومية وأحزاب 
معارضة وفاعلــي اجملتمع املدني ومثقفني 
في فلك البحث عن استراتيجيات لتعظيم 
مســاحات احلريــة السياســية واحترام 
حقوق اإلنســان واحلد من ســطوة الدولة 
القمعية ورقابتها املســحية على اجملتمع 
من خــال عمليات التحــول الدميقراطي 
والتحديث املؤسسي. أما معاجلات األبعاد 
االقتصادية واالجتماعية للتغيير اجملتمعي 

املنشــود فتكاد تقتصر على مســتويني 
بهما الكثير مــن االختزال؛ من جهة أولى 
التشــديد على ضرورة استكمال التحول 
نحو اقتصاد الســوق وحتميــة تراجع دور 
الدولة االقتصــادي وبالتبعية تخليها عن 
الفئات  إزاء  اجلزء األكبر من مســؤوليتها 
االجتماعية الفقيرة ومحدودة الدخل، ومن 
جهة ثانية الدفع بعدد محدود من القضايا 
النوعيــةـ  القطاعية من شــاكلة متكني 
املرأة )الســعودية( وخلق مجتمع املعرفة 
التعليمية  البنى  وحتديث  وقطر(  )اإلمارات 
)مصــر( إلى صــدارة النقــاش العام في 
محاولة إلضفاء شــرعية مجتمعية على 
أما  اجلديدة.  الليبراليــة  خطاب  مضامني 
اختال معدالت توزيع الثروة في باد العرب 
وأزمات البطالــة والفقر التي تعاني منها 
األغلبيات بني احمليــط واخلليج والتهميش 
وتراجع  الوســطى  للطبقات  املتصاعــد 
مبراحل  مقارنة  االجتماعي  احلراك  سرعات 
سابقة مثل خمسينيات وستينيات القرن 
العشرين، كافة هذه األمور احليوية تغيب 
عن نقاشات التحول الدميقراطي والتغيير 

اجملتمعي.

أعلــم أن اســتعادة اجملتمع مــن قبضة 
الدولة السلطوية تقتضي تراجع مجاالت 
فعل األخيرة والهبوط التدريجي لســقف 
اســتحقاقات املواطنــني جتاههــا وتزايد 
أهميــة املبادرات األهلية غيــر احلكومية. 
»فالدولــة األب« التــي ينتظــر منها كل 
شــيء ويفترض أن تبسط شــباك أمنها 
اجملتمعــي الشــامل علــى رعاياهــا هي 
دولــة جترد في ذات اللحظــة هؤالء، فرادى 
وجماعــات، من حقــوق املواطنة واحلريات 
السياســية واملدنية. أعلم ذلك، إال أنه ال 
التام من  الدولة  بالضرورة انسحاب  يعني 
اجملتمع وال يبرر تراجع مركزية التعامل مع 
األبعاد االقتصاديــة واالجتماعية للتغيير 
املنشود. تقترب الصورة الليبرالية اجلديدة 
التحول  نقاشات  معظم  ترســمها  التي 
والتغييــر العربية من احلقبة التاتشــرية 
في بريطانيــا الثمانينيات ومن واقع بعض 
الــدول األوروبية الشــرقية فــي النصف 
األول من التسعينيات، لكن الفارق بينهم 
وبيننا هو وضعيــة اجملتمعات املتقدمة أو 
ذات احلظوظ املتوسطة من التطور هناك 
وحقيقة التخلف اجلاثم على أنفاسنا هنا. 

بل أن احلــاالت الصارخة لاهوت الليبرالية 
اجلديــدة بدولتها املتراجعــة واقتصاديات 
الســوق املتجاهلة لالتزام االجتماعي قد 
انتهت جزئياً في أوروبا إما بعودة اليســار 
)التقليدي واجلديد( أو بتشكيل قوى ميينية 
وقوميــة حلكومــات ائتافيــة ركزت في 
الدولة  سياساتها مجددا على مسؤولية 

جتاه املواطنني.
ال منلك في باد العــرب ترف جتاهل قضايا 
وتكافؤ  التوزيعيــة  والعدالــة  املســاواة 
الفــرص والضمانــات االجتماعية إن أردنا 
بالفعــل حتوال دميقراطيا تؤيــده قطاعات 
وحركات مجتمعية واسعة ال يقتصر على 
النخب وال يخطــط له فقط في مجالس 
مغلقة. نحــن نحتاج إلــى صياغة توازن 
توافقي بــني حتمية إخــاء الدولة لعدد 
من مســاحات الفعل السياسي والقبول 
بتعدديــة فاعليها بني تواصــل دور الدولة 
االقتصادي واالجتماعي في ظل شــراكة 
مع القوى املدنية واألهلية. دون ذلك يصير 
حتديث الدولة واجملتمع مجرد آلية لتجديد 
دماء النخــب احلاكمــة، دون ذلك يقتصر 
احلديث عن احلكم الرشــيد على محاربة 

الفســاد وتلغــى منه مضامــني التداول 
القانون  وحكــم  للســلطة  الدميقراطي 

واملساءلة السياسية.
مبدئيا، تقع مســؤولية مواجهة األجندة 
الليبرالية اجلديدة على عاتق قوى اليســار 
بتنويعاتها اخملتلفة في بــاد العرب. قوى 
اليســار؛ قدمية وجديــدة، برملانيــة وغير 
برملانية، ماركســية لقوميــة؛ عليها هي 
يقع عبء املواجهة في ظروف سياســية 
ومجتمعيــة بالغة الصعوبة. ولاضطاع 
باملواجهة حتتاج قوى اليسار إلعادة تعريف 
دورها ومســاحات فعلهــا وخطابها في 
سياق عملية انفتاح مزدوجة على األجندة 
العاملية حلــركات مناهضة الرأســمالية 
وخطابها الليبرالــي اجلديد وعلى حركات 
والنسوية  والطابية  الشبابية  االحتجاج 
التي تعج بها باد العرب إن فوق الســطح 

أو حتته.

* ينشر هذا املقال باالتفاق مع مؤسسة 
كارنيغي للسالم الدولي ٢٠١٤   

لقراءة النص األصلي٬ اتبع الرابط التالي: 
http://carnegieendowment.org/sada

عن مسؤولية اليسار في بالد العرب

بغداد ـ الصباح الجديد:
للذهب، أمس  العاملــي  أعلن اجمللس 
الســبت، ان الواليات املتحدة احتلت 
املرتبــة االولى فيما جــاء العراق في 
املرتبة 37 باعلــى احتياطات العالم 

للذهب في شهر متوز احلالي.
وقــال اجمللس في إحصائية نشــرها 
علــى موقعــه واطلعــت عليهــا، 
"احتياطيات  إن  اجلديــد"،  "الصباح 
دول العالــم مــن الذهب انخفضت 
لشــهر متوز مبقدار 79 طنا عن شهر 
حزيران املاضــي لتبلغ 33 الف و734 
طنــا"، مبينا ان "الواليــات املتحدة 
االمريكية احتلت املرتبة االولى عامليا 
من حيــث هذه االحتياطيــات التي 
بلغت 8.133.5 طنــا، تليها املانيا بـ 

3.371 طنا".
وأضــاف اجمللــس ان "العــراق احتل 

املرتبــة 37 عامليــا من حيــث هذه 
100 دولة  االحتياطيــات من اصــل 

مدرجة في االحصاءات املالية الدولية 
لاحتياطيات العاملية للذهب، وعلى 
املرتبة اخلامسة عربيا حيث جاء بعد 
كل من الســعودية ولبنــان واجلزائر 

وليبيا".
وتابع اجمللــس ان "احتياطيات العراق 
من الذهب بقيت ثابته حيث سجلت 
89.8 طن ، مشيرا الى ان "اخر شراء 
للعراق مــن الذهب كان في شــهر 
نيسان عام 2014 حيث اشترى فيها 

15.16 طنا".
يذكر ان اجمللس العاملي للذهب والذي 
يقــع مقره فــي اململكــة املتحدة 
ميتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة 
بالعوامل املســببة لتغيير الســوق 
أكبر شــركات  اعضاءه من  ويتكون 
العالم وأكثرها  الذهب فــي  تعدين 

تقدماً.

العراق في المرتبة 37 بأعلى
احتياطيات العالم للذهب في تموز



3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
للتنميــة  الكويتــي  الصنــدوق  أعلــن 
االقتصاديــة العربية، عن قــرض للعراق 
بقيمــة 23.5 مليون دينار )80 مليون دوالر( 
ضمــن تعهداتهــا املعلنة مبؤمتــر إعمار 

العراق.
ووفقــا لوكالــة االنبــاء الكويتيــة ان" 
الصنــدوق اوضح فــي بيــان أن القرض 
سيمول مشروع إنشاء وجتهيز 73 مدرسة 

في 15 محافظة عراقية".
ويهــدف املشــروع إلــى دعــم التنمية 
االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي العراق 
عبــر رفع املســتوى التعليمــي واملهني 
للطالب في املرحلتني االبتدائية والثانوية، 
واملســاهمة في احلد من ظاهرة التسرب 

املدرسي، حسب البيان.
وحصلت احلكومة العراقية على تعهدات 
بدعــم يصل لنحــو 30 مليــار دوالر من 
املانحني الدوليني مبؤمتر عقد بالكويت، في 

شباط املاضي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن مصرف الرافدين صــرف دفعة جديدة 
من قروض املتقاعدين املدنيني والعســكريني 

البالغة ثالثة ماليني دينار. 
وقال املكتــب اإلعالمي للمصــرف في بيان 
تلقت "الصباح اجلديد" نســخة منه أمس 
الســبت "جرى صرف الدفعة الثامنة عشرة 
من ســلفة املتقاعدين املدنيني البالغة ثالثة 

ماليني دينار لنحو 3595 متقاعدا".
وأضاف البيان " كذلك قــام املصرف بإطالق 
الدفعة الرابعة عشرة من قروض املتقاعدين 

العسكريني لنحو 1934 متقاعدا". 
وأشــار الى أن " صرف تلك القروض جرى عن 
طريق إبالغ املتقاعد عبر إرساله رسالة نصية 

تخطره بالقرض.

قرض كويتي للعراق 
يبلغ 80 مليون دوالر 

إلنشاء مدارس

الرافدين يعلن صرف 
دفعة جديدة من قروض 

المتقاعدين

سائرون يعد أوراقه ملشروع "الكتلة 
األكبر" بالتصدي لالصطفاف الطائفي 

واحملاصصة
وحتدث عن "مســاحة جيدة من احلوارات 
ايضاً جتمعنــا مع ائتالف النصر وهي تعد 
بالدرجة الثانية، وهناك تفاهمات بشكل 
اقل مع حتالف الفتح، وما يشــجعنا هو 
الوثيقــة التــي وقعها الســيد مقتدى 
الصــدر وامني عــام منظمة بــدر هادي 
العامــري املتضمنــة نقاطــا تتفق مع 
برنامج ســائرون االصالحي ومــن بينها 

موضوع حصر السالح بيد الدولة".
وأورد فهمي أن "وفداً من احلزب الشيوعي 
العراقــي قد ذهب إلى اقليم كردســتان 
والتقى حزبي االحتاد الوطني الكردستاني 
والدميقراطي الكردستاني ومت طرح وجهة 
نظر ســائرون وحصل نوع مــن التقارب 
والتفاهــم على صيغة عمــل للمرحلة 

املقبلة".
وتابع أن "اجلانب الكردي كان متحمساً ملا 
طرحه الوفد، وقد وعد بأنه سوف يشكل 
فريقاً سياســياً ميثل الطيف في االقليم 
ويأتي إلــى بغداد من اجــل االتفاق على 
النقاط النهائية وفقاً للدستور والتعامل 
مع نصوصه بنحــو موضوعي بعيداً عن 

اجلانب االنتقائي".
وعــن احلوارات مع الكتل الســنية، اجاب 
فهمي "هناك اتصاالت اجريت مع اطراف 
فــي حتالف القــرار، ومن املؤمــل أن جتري 
حوارات اخرى مــع حتالف القوى العراقية 

الذي يتزعمه حزب احلل".
وبني أن "ســائرون يســعى إلى شــراكة 
القرار،  اتخاذ  املكونات فــي  حقيقية في 
وهذه الشراكة ال تعني متثيل جميع القوى 
السياسة في احلكومة، بل التنوع ومتثيل 
مكونات الشعب، وبالتالي سيكون لدينا 

طاقمــا وزاريا واخــر للمعارضة وكالهما 
متنوع".

ونفى فهمي "وجــود اتصاالت مع ائتالف 
دولة القانون"، موضحاً ان "اكثر من جهة 
سياسية ال ترغب بأن يترأس حزب الدعوة 
االســالمية احلكومــة مرة اخــرى كونه 
قد اخــذ جتربة ليســت بالقليلة، وهناك 
من يتحمـل مسؤوليـــة مـا آلـت اليـه 

البالد".
وكشــف عن "اعداد ســائرون أوراق عمل 
تفصيلية لبرنامجه السياســي ســوف 
تطرح فقراته على الكتل االخرى ويتضمن 
ضمانات والتزامات سوف تساعد بشكل 
كبير فــي اعالن الكتلــة النيابية االكثر 

عدداً وتسريع تشكيل احلكومة املقبلة".
إن "موقفنا واضح  بالقول  وأكمل فهمي 
وشــفاف، بأننا سوف نبتعد عن التخندق 
الطائفــي ونبتعد عن موضــوع التفكير 
باملناصب، ونشكل حكومة كفاءات تقدم 

اخلدمة إلى املواطن العراقي".
ومن جانبه قال القيادي االخر في سائرون 
حامت احلطــاب في حديث إلــى "الصباح 
اجلديــد"، أن "احلوارات التــي جتمعنا مع 
بقية الكتل السياسية والسيما قائمتي 
الوطنيــة واحلكمة جترى ضمن ســقف 

الفضاء الوطني".
وأضاف احلطاب أن "الكتلة النيابية االكثر 
عدداً املسؤولة عن تشكيل احلكومة قاب 

قوسني أو ادنى من التشكيل".
ولفت إلــى أن "العراق قد عانى كثيراً من 
مشكالت مختلفة، وقد حان الوقت لكي 
تدار الدولة بشكل صحيح وفقاً للدستور 

ومبا يحقق تطلعات املواطن البسيط".
وأكد احلطــاب أن "ســائرون يطمح الى 
مغــادرة منهجي الطائفيــة واحملاصصة 
وجميع املفاهيم التي ادت إلى احلاق الضرر 

بالدولة ومؤسساتها".
ونبه إلى أن "القوى الوطنية بالتنســيق 
اليات  مع ســائرون تسعى الســتكمال 
صحيحة وجديدة سوف يتم االعالن عنها 

قريباً".
ومضى احلطاب إلى أن "العراق مقبل على 
مرحلة جديدة، وهي بنــاء دولة املواطنة، 
وتعزيز  الرسمية  املؤسسات  هيبة  وعودة 

ثقة املواطن بها".
وعلى صعيــد متصل اكــد رائد فهمي، 
أمس الســبت, ان اللقاء الذي جمع رئيس 
ائتالف الوطنية اياد عــالوي وزعيم التيار 
الصدر في منزل  السيد مقتدى  الصدري 
األخيــر مبحافظة النجف األشــرف، ركز 
األولية بشأن  التفاهمات  على استكمال 
تشكيل احلكومة املقبلة والتصدي لعودة 

االصطفاف الطائفي.
 وقال فهمي إن “الســيد مقتدى الصدر 
ورئيس ائتالف الوطنية ايــاد عالوي بحثا 
واســتكمال  السياســية  التحالفــات 
التفاهمــات األولية لتشــكيل احلكومة 
املقبلة، فضال عن مناقشــة امللف األهم 

وهو منع عودة االصطفاف الطائفي”.
 وأضــاف ان ” احلديث في املــدة املاضية 
دار بني الكتل السياســية على أســاس 
تشــكيل حتالفــات سياســية طائفية 
والعودة الى املربع األولى وهذا ما يخشاه 

اجلانبان”.
وبني فهمي، أن “لقاء عالوي والصدر ليس 
غريبــا ألنهما مرتبطان بوثيقة حتالف مع 
تيار احلكمة الوطني”، مبينا ان “املفاوضات 
السياســية مســتمرة وقــد بحث وفد 
ســائرون مع رئيــس حــزب الدميقراطي 
الكردستاني مســعود البارزاني في اربيل 
امس االول واالحتاد الوطني في السليمانية 

ملف تشكيل احلكومة املقبلة”

يشــار إلى أن حتالف ســائرون الذي يضم 
عدداً من الكتل السياســية ابرزها التيار 
الصــدري واحلزب الشــيوعي العراقي قد 
حصل املرتبة االولى في االنتخابات بـ 54 

مقعداً.

قّوات الرد السريع تقتل 30 عنصًرا من 
داعش وتعثر على 14 مضافة شرقي 

طوزخورماتو
، مشــيرا إلى ان" القــوات األمنية عثرت 
علــى 8 صواريخ محمولــة على الكتف 
ضد الدروع و9 دراجات مفخخة و6 منازل 
مفخخة بالكامل مت تفكيكها بالكامل .    
وأوضح قائد الرد الســريع بان" احملور الذي 
كلفنا به هو شــرق قضــاء الطوز حيث 
متتــاز املنطقة باحتوائها على سالســل 
جبلية تتســم بالوعورة الكبيرة ووديانها 
وسهولها وجبالها حيث كانت زمر داعش 
اإلرهابــي تتخذ منها مأوى ، الفتا الى اننا 
" اســتطعنا تطهير أكثر من 30كم من 

شرقي كركوك .
وكشف بان " هنالك العديد من األهداف 
التي لم نستطع الوصول إليها مت تدميرها 
من قبل قيادة القوة اجلوية وطيران اجليش 
العراقي ، منوها إلى إن" العمليات األمنية 
مســتمرة بحســب أمر قيادة العمليات 
املشتركة إلى حني انتهاء الواجب وحتقيق 

األهداف املرسومة .
وفي الســياق بــدأت القــوات العراقية 
بالتنسيق مع قوات البيشمركة الكردية 
واسعة  املاضي عملية عسكرية  األربعاء 
للقضاء على خاليا تنظيم داعش وســط 
البالد بــني طريق ديالى-كركــوك واحلدود 

اإليرانية.
 وأعلــن املتحدث باســم مركــز اإلعالم 
العميد يحيى رسول في  العراقي  األمني 

بيان له تلقــت صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
انطالق عملية )ثأر الشــهداء( بإشــراف 
وتنســيق قيــادة العمليات املشــتركة 
االحتادية  والشــرطة  اجليــش  قطعــات 
والرد السريع واحلشــد الشعبي وشرطة 
الدين وبتنســيق مع قوات  ديالى وصالح 
البيشمركة وبإسناد القوة اجلوية وطيران 

اجليش وقوات التحالف الدولي".
وأشار رســول إلى أن العملية تهدف إلى 
الكائنة شــرق طريق  املناطــق  "تطهير 

ديالى- كركوك".
 وتأتي هذه العمليــة ردا على قتل داعش 
رهائن كانوا في قبضتــه، وعثرت القوات 
األمنيــة على جثثهم األســبوع املاضي 

على طريق بغداد كركوك.
وبرغم إعــالن احلكومة  انتهاء احلرب ضد 
التنظيم عقب اســتعادة آخر مدينة كان 
يحتلها، يشــير خبراء إلى أن مســلحي 
التنظيــم مــا يزالون على طــول احلدود 
املعرضة لالختراق بني العراق وسوريا وفي 
مخابئ داخل مناطق واسعة من الصحراء 

العراقية.
وتشــهد املناطــق الواقعة فــي محيط 
كركوك وديالى شماال تدهورا أمنيا، حيث 
مــا يزال املســلحون قادريــن على نصب 

حواجز وخطف عابرين.
 ويحذر خبــراء من وجود خاليا تختبئ في 
مناطق صحراويــة، خصوصا عند احلدود 
مع ســوريا، أو في جبال حمرين وصحراء 
العظيــم، حيــث يصعب علــى القوات 
العراقية فرض سيطرتها، ما يثير مخاوف 

من عودة املتشددين.

تركيا تعتزم بحث ملفات مهمة مع 
احلكومة العراقية املقبلة

وبني " بعد تشــكيل احلكومــة العراقية 

اجلديدة سيتخذ البلدان خطوات في اجملال 
التجــاري، حيث ســيكون هناك موضوع 
افتتاح معبر )أوفا كــوي( )خابور( احلدودي 

مع العراق".
وأضــاف "أنهم بــدأوا أعمالهم من أجل 
إعادة افتتــاح القنصليتني التركيتني في 
البصرة واملوصل، بعــد أن مت إغالق األولى 
لدواع أمنية، والثانية بســبب ســيطرة 

داعش على مدينة املوصل.
وأكد أن تركيا ســتعزز عالقــات التعاون 
مــع احلكومــة العراقية املقبلــة، وأنها 
ســتعمل كل ما يلزم من أجــل تطهير 
األراضــي العراقية من منظمة )بي كا كا 

اإلرهابية(".
وفي ســياق متصــل قال رئيــس الوزراء 
التركي بن علي يلدرمي، إن القوات التركية 
تتواجد على مساحة 350 كيلو متر مربع 
داخل األراضي العراقية ملكافحة اإلرهاب، 

حسب تعبيره.
ونقلت وكالة "األناضول" عن يلدرمي، قوله 
العامني  "خــالل  صحفية،  مقابلــة  في 
املاضيني اتبعنــا طريقة مفيدة ملكافحة 
الهجوم بدل  إلى مبدأ  اإلرهاب، تســتند 
وقد طهرنا منطقة مســاحتها  الدفاع، 
400 كــم مربع من البحــر األبيض حتى 

غرب نهر الفرات شمالي سوريا".
وأضاف ان "اجليش التركــي يتواجد على 
مســاحة 350 كم مربع داخــل األراضي 
العراقية ملكافحة اإلرهاب، وهذه املساحة 
متتد من حدود إيران حتى منطقة خابور مبا 

في ذلك جبال قنديل".
وتشن أنقرة عملية عسكرية عبر احلدود 
ملالحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني 
في شــمال العراق، حيــث تصنف تركيا 

احلزب الكردي كـ "منظمة ارهابية".

العد والفرز اليدوي لصناديق االقتراع
املشتبه بها في 6 محافظات يبدأ غدا

يشــار الى ان عملية العد والفرز اليدوي 
من قبــل القضاة املنتدبني إلدارة العملية 
االنتخابيــة بدأت يوم 3 متــوز املاضي في 

محافظة كركوك.

املوارد املائية حتّذر من مخاطر اقتالع
الرمال واحلصى من قيعان أنهر نينوى

كما دعــت الوزارة الى “اعادة اســتخدام 
العمليات  الناجتــة عن  الصلبة  االنقاض 
احلربيــة ألغراض اعــادة البنــاء، بدال من 
تخريــب البيئــة النهريــة، وتدعم بهذا 
اجملال نــداء ومحاوالت برنامج االمم املتحدة 
للبيئــة )يونيــب( وبرنامــج االمم املتحدة 
االمنائــي )يو ان دي بــي( الداعي الى نفس 
الغرض، وتشــد على ايــدي اخمللصني من 
احملددات  الحترام  والعام  اخلاص  القطاعني 
خاصة  اخلصوص،  بهذا  النافذة  والقوانني 
مــع توفــر التكنولوجيــا املتخصصــة 
بتحويل االنقاض الصلبــة الى مواد بناء 
بنفس املواصفــات التي يحتاجها قطاعا 
االنشاءات والطرق، وبذلك تتخلص املدينة 
مــن ماليني االطنــان من االنقــاض التي 
ســتؤدي في حال عدم اعادة استخدامها 
تغطي  كبــرى  بيئيــة  الــى مشــكلة 
مســاحات هائلة وحتطــم خصوبتها او 

تعيق استخداماتها املتوقعة”.

اعتقال 12 شخصا يشتبه بتورطهم 
بجرمية طريق بغداد القدمي في ديالى

واوضحت أن "املســلحني قتلوا ســبعة 
رجال ممّن كانوا داخل السيارة، دون النساء 
واألطفال في الســيارة املذكورة"، مبينًة 
" جرى نقــل جثث الضحايــا الى الطب 

العدلي وفتح حتقيق موسع باحلادث".

تتمات ص1

بغداد – إطالق نار 
ذكــر مصــدر أمني في الشــرطة 
العراقية أمس السبت، أن مدنياً قتل 
بإطالق نار نفــذه مجهولون جنوبي 

العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن "مسلحني مجهولني 
الكامتة  اســلحتهم  نيــران  فتحوا 
باجتــاه مدنــي بالقرب مــن منزله 
مبنطقــة البــاوي التابعــة لقضاء 
ملدائــن، ما أســفر عــن مقتله في 
احلال"، مضيفا أن "قوة امنية وصلت 
الى مكان احلــادث ونقلت اجلثة الى 
العدلي وفتحت حتقيقا  دائرة الطب 

بذلك".
ديالى – هجوم مسلح 

أفــاد مصــدر أمنــي في شــرطة 
محافظة ديالى امس السبت، مبقتل 
وإصابــة ثالثة عناصــر أمن بهجوم 
شنه مسلحون شرق قضاء ب عقوبة.

وقــال املصدر إن "أحــد عناصر قوة 
حمايــة انبوب نفطــي في منطقة 
سوسة )50 كم شرق بعقوبة( قتل 
وأصيــب اثنان آخران بهجوم شــنه 
الى  بانتمائهم  يشــبته  مسلحون 

داعش".
وفي ســياق متصل، أضــاف املصدر 
بجروح  أصيــب  لألغنام  "راعيــاً  أن 
ناســفة  بانفجارعبوة  متوســطة 
فــي أرض زراعية في أطــراف ناحية 

مندلي)90كم شرق بعقوبة(".

بابل – ضبط اسلحة 
كشــف مصدر امني فــي مديرية 
شرطة محافظة بابل امس السبت 
العثــور على اســلحة وذخيرة حية 
داخل  منــزل خالل عمليــة امنية 
نفذتها قوة مشتركة شمالي احللة.

وذكــرت املديرية ان قوة مشــتركة 
من فوج طوارئ بابــل الثاني ومركز 

بالتعاون  العصرية  القرية  شــرطة 
مع االســتخبارات ومفارز من قسم 
مكافحــة اجلرميــة املنظمــة بابل 
)االقتصادية( نفذت عملية استباقية 
العصرية ضمن  القرية  في منطقة 
ناحية االســكندرية ما اســفر عن 
العثور على مبــارز جرمية عبارة عن 
عتاد   ومخــازن  بندقية  نوع  ســالح 
فضال عن ذخيــرة حية مخبأة داخل 

احد الدور.

صالح الدين – ضربة جوية 
اكد مصدر امني في شــرطة صالح 
الدين امس السبت ان طيران اجليش 
العراقــي قتل ثالثــة ارهابيني ودمر 
مضافة بالقرب من معسكر عائشة 

شرقي اجنانه .
وذكر املصدر ان " طيران اجليش قتل 
بضربــة جوية ثالثــة ارهابيني ودمر 
مضافة بالقرب من معسكر عائشة 

شــرق اجنانه" ، مضيفــا  كما متكن 
من تفجير ٦ عبوات ناسفة، وتدمير 

عجلتني".

االنبار – اعتقال ارهابي 
اعلــن الناطق باســم مركز االعالم 
االمنــي امــس الســبت اعتقــال 
الصقالوية  منطقــة  في  "ارهابي" 
الواقعة شــمال الفلوجة مبحافظة 

االنبار.
وقال الناطق العميد يحيى رســول 
االســتخبارات  مديرية  "مفــارز  إن 
العسكرية في الفرقة 14 ومبعلومات 
استخبارية دقيقة متكنت، اليوم، من 
القبض على أحد األرهابيني مبنطقة 
الصقالوية التابعة لقضاء الفلوجة 
في األنبار وهو من املطلوبني للقضاء 
على وفــق أحكام املــادة ٤/١ ارهاب 
وحتيله الــى جهة الطلب" ، مضيفا 
ان املفــارز متكنت مــن الوصول الى 

منطقة  فــي  ناســفتني  عبوتــني 
الفلوجة  لقضاء  التابعــة  العرميية 
حيث مت تفجيرهمــا من قبل مفرزة 

هندسة الفرقة اعاله".

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
افاد مصدر امني في مديرية شرطة 
الديوانية، امس السبت، باعتقال 16 
مطلوبا بينهــم متهمان بحوزتهما 

مواد مخدرة في احملافظة.
وقال املصدر ان "سيطرة درع اجلنوب 
متكنــت من اعتقال شــخصني من 
ســكنة محافظتــي بغــداد وبابل 
ضبط بحوزتهــم كمية من احلبوب 
اخملــدرة بلغت 98 حبــة وردية اللون، 
إلى شــعبة مكافحة  ومت إحالتهم 
اخملدرات للتحقيق معهم" ، مضيفا 
مركز شــرطة  ودوريات  "مفــارز  ان 
وقسم  والسنية  وسومر  الشنافية 
االسرة متكنت من اعتقال 8 متهمني 

قانونية  مبــواد  للقضــاء  مطلوبني 
مختلفة من بينهــا جنائية تتعلق 
 456 املادة  واالحتيال وفــق  بالنصب 
وذلــك خالل ممارســة امنية نفذتها 

للبحث عن املطلوبني".

نينوى – ضبط مخبأ للعبوات 
امني في شــرطة  اعلــن مصــدر 
محافظــة نينــوى امس الســبت، 
العثور على مخبأ للعبوات في قرية 

سروج جنوبي املوصل.
وافــاد املصــدر ان " مفــارز مديرية 
20 متكنت  الفرقة  االستخبارات في 
أحــد مخابىء  الــى  الوصول  مــن 
العبــوات في قرية ســروج التابعة 
 ، املوصل"  جنوبي  الشــورة  لناحية 
مضيفا ان " املفارز ضبطت بداخله 
24 عبــوة كبيرة محلية الصنع و10 
أخرى مما تعــرف مبصائد املغفلني و3 

عبوات عبارة عن مقذوفات مدفع".

واشار املصدر الى ان" مفارز هندسة 
الفرقــة قامت بتدميرهــا موقعيا" 
، واوضــح ان "العمليــة انطلقــت 

مبعلومات استخبارية دقيقة".

البصرة – حترير مختطف 
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة البصرة امس الســبت ان 
مفــارز جهاز األمــن الوطني حررت 
مواطنــا اختطف وألقــت القبض 
باجلرم  العصابــة اخلاطفــة  علــى 
املشــهود في أقل من ســاعة بعد 
تكثيف جهدها االستخباري وحتليل 

املعلومات ومقاطعتها .
واضاف املصدر لقد جرى حتديد املكان 
بالتنسيق مع اجلهة املاسكة لألرض، 
اجلهات  الى  العصابة  وقد ســلمت 
القضائية اخملتصــة لتدوين أقوالها 
القانونية املطلوبة  واتخاذ اإلجراءات 

بحقها.

ضبط أسلحة وذخيرة حية داخل  منزل شمالي الحلة * الطيران يقتل 3 إرهابيين شرقي صالح الدين 
اعتقال 16 مطلوبا في عدد من مناطق الديوانية * العثور على مخبأ للعبوات في قرية جنوبي الموصل

الملف األمني

نينوى ـ خدر خالت:

عّد ضابــط عراقي برتبــة مقدم 
فــي اجليــش أن العمليــات التي 
في  داعش  تنظيــم  بقايا  ينفذها 
قــرى صغيرة ونائية إمنــا تعّبر عن 
الى  داعيا  العســكري،  إفالســه 
ضرورة تغيير اخلطط واألســاليب 
فــي مطــاردة بقاياه علــى وفق 
التكتيكات اجلديدة التي ينتهجها 
، مشــددا على ضرورة معاقبة من 
يأوي عناصر داعش بتهم االنضمام 

للتنظيم اإلرهابي.
الى  حديث  فــي  الضابــط،  وقال 
"العمليات  إن  اجلديــد"  "الصباح 
األخيرة التي تنفذها شراذم وبقايا 
عناصر داعش اإلرهابية في مناطق 
ميكن عدها نائية او في قرى صغيرة 
ال حتظــى بأي موقع اســتراتيجي 
مهم، هــي أعمــال انتقامية من 
أشــخاص وعائالت أســهمت في 
قتال التنظيم قبل وبعد حترير تلك 

املناطق".
وأضاف "كما أن هذه العمليات من 
اعــالن صريح عن  العدو هي  قبل 
يعد  لم  العسكري، حيث  افالسه 
مبقدورهم مسك شــبر واحد من 
اســلوب  يتبعون  انهم  بل  االرض، 
)اضرب ثم اهرب( وهو من اساليب 
حــروب العصابــات، هدفه حتقيق 

مكاسب معنوية ال اكثر".
واشار الضابط الى ان "جلوء العدو 
الــى هذا االســلوب فــي ارتكاب 
جرائمه كان متوقعا، الن اي تنظيم 
او ميليشــيا تنتهج هذا االسلوب 
عند سحق قوتها الرئيسة، وبدافع 
بقاياها  تلجــأ  لهزميتها،  االنتقام 
لهكــذا عمليــات جبانــة النها 
ُمالحقة امنيا وال تشــعر باالمان، 
البقاء  االوراق بهدف  وتريد خلــط 

في االضواء الطول فترة ممكنة".
وتابع "بقايــا عناصر داعش تتباين 
ادائها بــني منطقة ومنطقة  في 
اخرى، وهي تســتغل املســاحات 
الفارغــة بني القطعــات االمنية 

الليل،  اثناء  في  لتتحرك خلســة 
وال ميكنهــم التحــرك بارتال، بل 
واحيانا  واحدة  يستخدمون عجلة 
اثنني او ثــالث ال اكثر، لكن عموما 
انهــم جميعا ينفذون االســلوب 
من  العصابات،  حرب  من  نفســه 
هجوم علــى هدف صغيــر غالبا 
ما يكون منــزال ملواطن ال يحظى 
باحلمايــة الكافيــة اال مبــا يتوفر 
شخصي،  ســالح  من  لســكانه 
ثم يهربون الــى جحور وانفاق غير 

مكتشفة حلد االن".
ولفــت املصــدر الــى ان "عناصر 
للتمويه  بــدأوا مبحــاوالت  داعش 
علــى انفاقهــم واوكارهــم في 

املأهولة  النائيــة غيــر  املناطــق 
بالســكان، حيث انهــم يقومون 
باحلجارة  االنفــاق  فتحات  بســد 
واالتربة، كي ال تكتشفها الدوريات 
الراجلة للقــوات االمنية، الن هذه 
االنفــاق هــي مبنزلة اســتراحات 
واعادة تنظيــم وتخطيط للقيام 
باعمال اجراميــة اخرى، فضال عن 
انها مخازن للعتــاد واملؤن االخرى 

كاالطعمة واملياه".
ومضــى بالقــول "هــذا الفصل 
من املعركــة مع تنظيــم داعش 
هــو الفصل االخيــر، لكن ينبغي 
تغيير خططها  االمنية  بالقيادات 
التكتيكي  االسلوب  مواجهة  في 

احباط  اجــل  للعــدو، من  اجلديد 
مســاعيهم وافشــال خططهم 
وتدميرها في مهدهــا، ولدينا من 
بامكانهم  الذيــن  االكفاء  القادة 
وضــع اخلطــط اخلاصــة بحروب 
العصابــات في املناطــق النائية، 
تتطلــب  ال  املعركــة  ان  حيــث 
آليات ثقيلة وقــوات راجلة كثيرة 
العدد، بل انها حتتاج الى اســلوب 
اســتخباري في اول املقام ناهيك 
عن خطوات اخرى ال يجوز االفصاح 

عنها".
ودعا املتحدث الى "ضرورة تشديد 
مواطــن  كل  علــى  العقوبــات 
يقوم بايواء عنصــر او عناصر من 

التنظيــم االرهابــي فــي منزله 
االنضمــام  بتهمــة  ومعاقبتــه 
للتنظيم االجرامي، حيث ان بعض 
العمليــات فــي جنوبــي املوصل 
وغربها حدثت من خــالل وجود او 
مبيت عنصر او اكثر من التنظيم 
مبنزل ما داخل القرى املســتهدفة، 
حيث ان التحقيقــات قادت لهذه 
النتائج املؤســفة، وعليه البد من 
تنبيه االهالــي بخطورة ايواء هذه 
العناصر االجراميــة بدافع صالت 
القرابة او غيرها، الن املسألة اكبر 
من ذلك بكثير، ومن ثم معاقبتهم 
اذا ثبت ايوائهم الي عنصر ارهابي 

او مختبئ لديهم".

وكانــت بقايا تنظيــم داعش قد 
ارهابية في  نفذت بضعة عمليات 
بادوش  نائية فــي ناحيتي  مناطق 
)25 كلم غرب املوصل( وفي اطراف 
ناحية القيارة )60 كلم جنوبا( في 

االونة االخيرة.
وكانــت "الصبــاح اجلديــد" قد 
كشــفت قبــل اســبوعني عــن 
توجيهــات مــن تنظيــم داعش 
بضرورة  عناصره  لبقايــا  االرهابي 
اتباع اســلوب "حرب النكاية" اي 
سرعة،  باقصى  واالختفاء  الضرب 
القــوات االمنية ولزعزعة  النهاك 
ثقة املواطنني بها، حسب تصورات 

قيادات داعش االرهابية.

العمليات األخيرة التي 
تنفذها شراذم وبقايا 
عناصر داعش اإلرهابية 
في مناطق يمكن 
عدها نائية او في قرى 
صغيرة ال تحظى بأي 
موقع استراتيجي مهم، 
هي أعمال انتقامية من 
أشخاص وعائالت أسهمت 
في قتال التنظيم قبل 
وبعد تحرير تلك المناطق

مصدر أمني: عمليات داعش األخيرة تعبير عن إفالسه العسكري
ينبغي تشديد العقوبات بحق من يأوي عناصره
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قطعات اجليش العراقي في املوصل "ارشيف"



محليات 4

استجابة  

مناشدة 

امام انظــار دائرة االعــالم والعالقات في وزارة 
الداخلية 

بعد التحية :
يرجــى العلم اننــا اجرينا اتصاال مباشــرا مع 
املواطن املدعو الســيد منير احلســني وابلغناه 
مبضمون كتابكم املرقــم 31140 في 2018/6/7 
حول ما نشــر فــي جريدتنا فــي عددها 3850 
فــي 2018/1/3 باتصاالتكــم املتكــررة هاتفيا 
بصاحب العالقة والــذي يطلب مقابلة معالي 
وزيــر الداخلية )حصرا( حلل مشــكلته اخلاصة 
باالستيالء على داره الواقعة في منطقة املنصور 
والتي تتطلب هذا اللقاء اضافة الى التهديدات 

التي تلقاها من قبل اشخاص مجهولني .
ولذا ال يســعنا اال ان مند يد التعاون والتنسيق 
معكم من خالل اتصالكم بجريدتنا بشأن هذا 
املوضوع وســنقوم بدورنا بابالغه شــخصيا او 
هاتفيا بكل ما يرد من مســؤول قسم الرصد او 
مديــر دائرة االعالم والعالقات في وزارة الداخلية 

او من مكتب معالي الوزير .

مع فائق التقدير واالحترام 

امــام انظــار معالي وزيــر العمل والشــؤون 
االجتماعية احملترم 

بعد التحية :
اضع مشــكلتي بني ايدي معاليكــم لتنظروا 
اليها بعــني االبوة والعطف فقــد زودت بباج ) 
قرص بالســتيك ( صادر عن دار الرشــاد بتاريخ 
2016/5/10 ، وبالرغــم من مراجعاتي واتصاالتي 
املتكررة ولكن حلــد االن لم احصل على الهوية 
التي مبوجبها يصرف راتــب االعانة االجتماعية 
، وان حالتــي وحالــة عائلتــي االجتماعية قد 
تفاقمت لصعوبة احلصول على لقمة العيش ، 
آمال ان انال رعايتكم الكرمية بصرف هوية راتب 

الرعاية االجتماعية .

ولكم فائق الشكر واالحترام  
املواطن موسى جاسم سليم 
موبايل 07719381697

متابعة الصباح الجديد:

العامــة  الشــركة  اقامــت 
لصناعــة الســيارات واملعدات 
احدى تشكيالت وزارة الصناعة 
مبناســبة  خاصا  حفال  واملعادن 
بأنتاج شــاحنات ايسوزو  البدء 
اليابانية حمولة )7( اطنان والتي 
االســتعماالت  جلميع  تصلــح 
بالشــراكة مع شركة نبع زمزم 
الدولية الوكيل احلصري لشركة 
ايســوزو اليابانيــة في مصنع 
السيارات واملعدات التخصصية 
ومبا يلبي حاجة الســوق احمللية 

ورغبة املستهلكني .
وقــال وكيــل وزارة الصناعــة 
محمد  الدكتــور  للتخطيــط 
فــي كلمة  عبداجمليد  هاشــم 
لــه القاها نيابة عــن الوزير ان 
االنفتاح  بداية  ميثل  االنتاج  هذا 
لرفد  اليابانية  الشــركات  نحو 
اخلطوط االنتاجية التخصصية 
النمطيــة للشــركة ، كما ان 
واملعادن  الصناعــة  وزارة  توجه 
يأتــي انســجاما مــع التوجه 
االســتثمار  نحو  للدولة  العام 
واملشــاركة مع القطاع اخلاص 
ويعــد خطوة حتميــة ومهمة 
ســيما بعــد ان تولــدت لدى 
بضرورة  تامة  قناعــة  احلكومة 

تنويع مصادر الدخل .
وفي هذا االطــار، خطت الوزارة 
خطوات مهمة وفاعلة من خالل 
االنفتاح والتوجه نحو الشركات 
احملليــة والعربيــة واالجنبيــة 
املتمكنة واجلادة والرصينة التي 
واالســتعداد  االمكانية  متتلك 
الضافة خطوط انتاجية جديدة 
املواد  وتوفير  التكنولوجيا  ونقل 
االولية وتدريب املالكات العاملة 
على وفق اجراءات هادفة واضحة 

وشفافة .
واضاف وكيــل الــوزارة ان هذا 

يؤكد  اجلديد  الصناعــي  االجناز 
فاعليــة وجناح اخلطــط والرؤى 
واخلطوات  الــوزارة  تبنتها  التي 
لوضع  خطتها  التــي  العملية 
شــركاتها في املسار الصحيح 
من اجــل بناء صناعــة وطنية 
دول  فــي  تضاهــي مثيالتهــا 
املنطقــة ، مثمنــا كل اجلهود 
التــي بذلــت من اجــل حتقيق 
هــذا االجناز ، مجــددا تأكيدات 
تأســيس  اهمية  الــوزارة على 
العقود  واســتقطاب  شراكات 
االستثمارية مع القطاع اخلاص 

دول  شــتى  من  واملســتثمرين 
العالم بهدف توطني الصناعات 
وخلق  واالستراتيجية  الرصينة 
ايجابا  العمل مبا ينعكس  فرص 
احمللي  االنتــاج  نوعيــة  علــى 

والنشاط الصناعي في العراق 
على صعيد متصــل بحث وزير 
املهندس  واملعــادن  الصناعــة 
الســوداني  شــياع  محمــد 
خالل لقائه ممثلني عن شــركة 
القواســمة االردنيــة امكانية 
اخلدمات  مجــال  في  التعــاون 

االستشارية واملالية .

واكد الوزير خالل اللقاء على ان 
العراق يحتــاج الى تطوير وبناء 
القدرات واتخاذ القرارات املهمة 
مرحلة  الى  لالنتقال  واحلقيقية 
جديدة ، مشــيرا الــى ان وزارة 
الصناعة واملعادن تســعى الى 
العامة  شركاتها  هيكلة  اعادة 
كجــزء مــن عمليــة االصالح 
كمرحلة  وطرحــت  االقتصادي 
الشــركات  10 من هذه  اولــى 
للبدء بأعادة الهيكلة واالنتقال 
الــى مرحلــة التنفيــذ ، الفتا 
التجربــة مهمة  ان هــذه  الى 

جدا مــن حيث تنظيــم االمور 
وحتقيق  واالقتصادية  القانونية 
االرباح اضافة الى توحيد بيانات 
العاملــني ومواكبــة التطــور 
التكنولوجــي العاملي ، موجها 
بأســتمرار التنســيق بني دائرة 
االستثمارات وقسم السياسات 
لغــرض التوصــل الــى نتائج 
شــركات  عمل  تخدم  ايجابية 

الوزارة .
ممثلو  اســتعرض  جانبهم  ومن 
شــركة القواســمة االردنيــة 
خبــرات الشــركة فــي مجال 

املالية  الهيكلة واخلدمات  اعادة 
واالستشــارية اذ ان الشــركة 
تتواجــد فــي 155 دولــة بدأت 
العراق  1982 وفي  العمل عــام 
بدأت العمــل مع البنك املركزي 
العراقــي ونفذت اعمــال اعادة 
الهيكلة فــي 30 مصرفا ، كما 
لديها اخلبرة في تطوير الشراكة 
بــني القطاعني العــام اخلاص ، 
مع  للعمل  استعدادهم  مبدين 
في هذا  واملعادن  الصناعة  وزارة 
بالقطاع  االرتقــاء  بهدف  اجملال 

الصناعي في البالد . 

صناعة السيارات والمعدات تحتفل بالبدء 
بإنتاج شاحنات ايسوزو اليابانية

العراق بحث مع األردن التعاون في مجال الخدمات االستشارية والقانونية 

ص

يمثل إنتاج شاحنات 
ايسوزو بداية 

االنفتاح نحو 
الشركات اليابانية 

لرفد الخطوط 
اإلنتاجية التخصصية 

النمطية للشركة 
العامة لصناعة 

السيارات والمعدات

إنتاج شاحنات ايسوزو اليابانية
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حلقة عن تشخيص 
وعالج مرض الحمى 

المالطية )البروسيال(
بغداد - الصباح الجديد:

الزراعــة حلقة نقاشــية حول  وزارة  نظمــت 
تشخيص وتطعيم وعالج مرض احلمى املالطية 
)البروسيال( ، تضمنت التعريف مبرض البروسيال 
الذي يعد من األمراض اخلطيرة املشــتركة التي 
تصيب احليوان واإلنسان ، كونه على متاس مباشر 
لشريحة واسعة من املربني،ويسبب أضرار للثروة 
احليوانية ممــا يؤثر على مصادر دخل املربني وعلى 

االقتصاد الوطني بصورة عامة.
كما تظهــر أول عمليــة للحيوان عــن طريق 
إجهــاض األجنة في الفتــرة األخيرة من احلمل، 
ويجب على املربني إبالغ اجلهات البيطرية اخملتصة 
عن هذه احلاالت لتشخيص عملية اإلجهاض في 
حالة حدوثها ، اذ ان عملية التشــخيص املبكر 
مهمة لتجنــب وقوع املرض واتخــاذ اإلجراءات 
الفعالة ملنع انتشــار املرض مــن خالل تطهير 
احلضائر باستعمال املعقمات وتطبيق الشروط 
الصحية لألطبــاء البيطرين وعمال اجملازر الذين 
لهم اتصال مع احليوانات، إضافة إلى استعمال 

اللقاحات املناسبة لهذا املرض. 

18 الجاري موعد التقديم 
لمدارس المتميزين 

وثانويات كلية بغداد
بغداد - الصباح الجديد:

حددت وزارة التربية 18 اجلاري تاريخ البدء للتقدمي 
ملــدارس املتميزيــن مع ضوابط التقــدمي للعام 

الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩ .
وأضاف املكتب االعالمي للوزيــر ان بدء التقدمي 
سيكون يوم االربعاء  املوافق 2018/7/18 وينتهي 
نهاية الدوام الرســمي ليــوم اخلميس املوافق 
2018/7/26  ، وان من بني  الشــروط والضوابط 
علــى ان ال يقل معدل الطالــب املتقدم ملدارس 
الثانويات كليــات بغداد عن مجموع  املتميزين 
) ٥٧٠ درجة ( اي مبعدل ٩٥% بالنســبة للطلبة 
املســلمني،  مبينا ان الطلبة من غير املسلمني 
يشترط أن يكون مجموع الدرجات )٤٧٥ درجة ( .
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بغداد - الصباح الجديد:

للحج  العليــا  الهيئــة  اقامــت 
العتبة  بالتعــاون مــع  والعمــرة 
العلويــة املقدســة فــي النجف 
االشــرف مؤمترها السنوي ملرشدي 
بغــداد  محافظــات  ومرشــدات 
والوسط واجلنوب الذين سيرافقون 
قوافل احلجاج هذا العام الى الديار 

املقدسة. 
واكد رئيس الهيئة الشيخ  الدكتور 
خالــد العطية في كلمــة القاها 
اجلوهري  الــدور  على«  املؤمتــر  في 
ملرشــدي حجاج بيــت اهلل احلرام 

في اداء فريضــة احلج التي تتوقف 
ادائهم   وحســن  جهودهم  علــى 
بصفتهم الركيزة االساســية في 
جناح عمل الهيئة ، مبينا املسؤولية 
عاتقهم  على  تقع  التي  العظيمة 
ملناســكهم  احلجاج  تعليــم  في 
وفق  على  الصحيحــة  بالصــورة 
للشــريعة  الفقهيــة  االحــكام 

االسالمية«. 
أهمية  العطيــة  الدكتــور  وأوضح 
فريضــة احلــج فــي حيــاة االمــة 
التي  الهويــة  كونهــا  االســالمية 
متيزهم عن بقيــة االمم االخرى ,  وما 
لها مــن ابعــاد دينيــة واجتماعية 
واخالقية وانســانية عظيمة, مذكرا 

املرشدين مبراعاة السلوك االجتماعي 
الصبر  وتثقيفهم علــى  للحجــاج 
الربانية بصفتهم  في هذه الرحلــة 
نقطة انطالق جديدة في حياة احلاج 
التي يهدف من خاللها ابتغاء مرضاة 
اهلل تعالــى وان يعود منها انســانا 
صاحلا مخلصا نافعــا في مجتمعه 

ومساهما فاعال في بناء بلده .
وشــدد العطية على »ضرورة اقامة 
والندوات  للمحاضــرات  املرشــدين 
بشــكل  قوافلهم  الدينيــة حلجاج 
متواصــل واحملافظــة علــى صــالة 
اجلماعــة وان يكــون املرشــد مثاال 
للقدوة احلســنة وامنوذجا يحتذى به 
في تأدية اعماله وسلوكياته, وكذلك 

ان يكــون متابعــا ألعمــال متعهد 
وملســتوى  ألدائه  ومقيما  القافلــة 
للحجاج بشــكل  املقدم  اخلدمــات 
اجمالــي لينعــم احلجــاج بأفضل 

اخلدمات. 
ولفت رئيس الهيئة الى الدور احملوري 
فــي اداء عمــل املرشــدين الدينيني 
ابــراز الصورة املشــرقة للوطن  في 
ودورهم في  تعميق مفاهيم التآخي 
واحملبة والتعاون بــني حجاج القوافل 
التثقيف بعدم  الــى  االخرى, اضافة 
االجنــرار وراء الفتنــة وما يخطط له 
املريضة  التكفيرية  العقول  اصحاب 
تشويه  يريدون  الذين  املندســني  من 

سمعة البلد.

تقرير

»هيئة الحج » تؤكد على الدورالمحوري للمرشدين الدينيين 

ميسان - خاص:
املستشــفى  الفرق في  تتواصــل 
البيطــري في محافظة ميســان 
فــي  البيطريــة  واملســتوصفات 
اقضية ونواحــي احملافظة بانطالق 
حملة كبــرى للوقايــة من مرض 
احلمى النزيفية في عموم احملافظة .
البيطري  املستشــفى  مدير  وقال 
في ميسان الدكتور باسم العريبي 
لـ" الصبــاح اجلديد" قامت  الفرق 
الطبيــة بعمليات  الــرش حظائر 
ايواء احليوانات للتخلص من القراد  
اخلازن والناقل للفايروس  للحد من 

خطورة املــرض  وتغطيس االغنام 
للقضاء على حشــرات القراد التي 
تتكاثر في املوسم الصيفي اضافة  
الى القيــام  بحمالت  توعية  على 
اجملازر وتفتيــش  ومراقبة   اجلزارين 
والتوعية حول مخاطر املرض وهذه 
احلملة مجانية ومدعومة من وزارة 
الزراعــة دائرة البيطرة وباشــراف 
مديــر عام دائرة البيطرة وتشــمل 
حضائر احليوانات وتتكون من )18 ( 
فرقة جوالة تضم سيارات ومرشات 
الرش في  بعملية  وتقوزم  للمبيات 
عموم احملافظة . ويقوم املستشفى 

البيطري في ميســان بعملة  ومن 
خــالل تشــكيل غرفــة عمليات 
للوقايــة من احلمــى النزيفية في 
واملستشفى  ميســان   محافظة 
البيطري احد اعضائها املستشفى 
البيطري يقع علــى عاتقه حماية 
الثروة احليوانية في احملافظة واتخاذ 
عدة قرارات منها عدم السماح اجلزر  
احليوانات  تربية  ومنع  العشــوائي 
داخل املنازل ومنع بيع اللحوم خارج 
احملاالت املرخصة واغالق عدة محال 
للجــزارة في مناطــق متفرقة من 

احملافظة .

بغداد - الصباح الجديد:
شــاركت هيئة البحث والتطوير 
وزارة  تشكيالت  احدى  الصناعي 
الصناعــة واملعــادن في معرض 
باش 2018 الدولي الذي اقيم في 

رومانيا حول براءات االختراع .
وقال مدير عام الشركة املهندس 
ان  ال جعفر  الغني فخــري  عبد 
الشــركة شــاركت في املعرض 
االختراع  بــراءة  علــى  وحصلت 
فعاليــة  تأثيــر   ( املوســومة 
املستخلص املائي لعلك البستج 
علــى ســكر الــدم ( وتكللــت 
املشاركة باحلصول على امليدالية 
الذهبية وشهادة متييز من كلية 

الطب من جامعــة مولدوفا في 
رومانيا .

من جهــة اخرى افصــح جعفر 
عن اجتماع عقــده مركز بحوث 
والبيئــة  املتجــددة  الطاقــة 
ملناقشة آلية عمل تطوير نشاط 
املركز خاصــة ما يتعلق بالطاقة 
الشمسية حيث ان املركز يسعى 
لتطويــر البحــوث العلمية في 
مجال الطاقــة كادخال املركزات 
واســتعمال   CSP الشمســية 
الطحالــب في توليــد الكهرباء 
البحوث  عمل  الى ضرورة  اضافة 
اخلاصة بأســتعمال طاقة الرياح 
والهيدروجــني ومعاجلة النفايات 

االلكترونيــة ، مضيفا« انه حث 
الباحثــني علــى نشــر البحوث 
العلميــة في اجملــاالت العلمية 
بــراءات  وتســجيل  الرصينــة 
االختــراع لتلــك البحــوث ومبا 
يســهم في تطوير عمل الطاقة 

املتجددة .
من جانب آخر نظم مركز البحوث 
ندوة خاصة لشرح مفهوم توطني 
الرواتب واعطاء نبذة عن املصارف 
املشــاركة واخلدمات املقدمة من 
كل مصرف ، واالتفاق على ضرورة 
توجيه دعوة لتلك املصارف حلضور 
آلية عملهم  وشرح  عنها  ممثلني 

واخلدمات املقدمة لعمالئهم.

بغداد - الصباح الجديد:
والتقومي  األشــراف  جهاز  نظم 
العلمــي فــي وزارة التعليــم 
ورشة  العلمي  والبحث  العالي 
عمــل عــن كيفية احتســاب 
مؤشــرات التصنيــف الوطني 
التعليميــة،  للمؤسســات 
مبشــاركة رؤساء أقسام ضمان 

اجلودة في شتى اجلامعات.
الورشــة مناقشــة  وتضمنت 
عدد مــن احملاور ومنهــا تقييم 
اداء األقســام العلمية، وأهمية 

بناء  وكيفية  العلمي،  النشاط 
املالي  االداء  وأهميــة  القدرات، 
واإلداري، فضــال عن مؤشــرات 
البنــى التحتيــة واخلدمية في 
اجلامعات وتطرقت إلى بيان آلية 
الوطنية  املعايير  مــع  التعامل 
وجودة  كفاءة  لقياس  املعتمدة 
اجلامعات، بغية االرتقاء مبستوى 
وتعزيز  التدريســية  العمليــة 
العلمية  الرصانــة  مقومــات 

فيها.
وناقشــت الورشــة مفــردات 

األداء  درجــة  قياس  اســتمارة 
املؤسســي للجامعــات عبــر 
البحــوث  نســبة  احتســاب 
اجملــالت  فــي  املنشــورة 
بالنســبة  العاملية  العلميــة 
ونســبة  التدريســيني  لعــدد 
املســتفيدين من اخلدمات على 
بالنسبة لعدد  االنترنت  شبكة 
عن  فضال  والباحثــني،  الطلبة 
قياس نســبة العمــل املؤمتت 
)االلكترونــي( فــي اجلامعــات 

بالنسبة إلى الفعاليات كافة.

بغداد - الصباح الجديد:
والبيئة  الصحــة  وزارة  اكــدت 
وضــع خطــة رصينــة تعتمد 
عليها احلكومة العراقية جملابهة 
خطر الكــوارث تنظم في قانون 
املواطن  سالمة  يضمن  وتشريع 

والبيئة العراقية .
لشــؤون  الفني  الوكيل  وقــال 
عبد  جاســم  الدكتور  البيئــة 
العزيــز حمــادي خالل ترؤســه 
االجتمــاع الثاني للجنة الوزارية 
ســنداي  عمل  الطار  التنفيذية 
للحــد مــن مخاطــر الكوارث 
ان   اللجنــة  اعضــاء  بحضــور 
التحديــات التي تواجــه البيئة 
التطرف  سيما  عديدة  العراقية 

في التغيرات املناخية احلالية وان 
حتقيق  هو  الرئيس  اللجنة  عمل 
االهداف االساســية الســبعة 
الطــار عمل ســنداي للحد من 

مخاطر الكوارث .
الوكيل الفني على ضرورة  واكد 
توحيــد اجلهود جميعها في رؤى 
من  االســتفادة  ليتم  واقعيــة 
االســتراتيجيات السابقة وآلية 
حتديثها واضافة مفاهيم جديدة 
تعتمد  رصينــة  خطــة  لوضع 
عليها احلكومة العراقية جملابهة 
خطر الكــوارث تنظم في قانون 
املواطن  سالمة  يضمن  وتشريع 

والبيئة العراقية .
بعــد ذلك اســتعرض االجتماع 

الســابقة  والتوصيات  القرارات 
من  املقدمة  العمل  اوراق  وتقدمي 
شــتى  من  اللجنة  اعضاء  قبل 
اســتراتيجية  لوضع  الــوزارات 
قابلة  وخارطة طريــق  وطنيــة 
للتطبيق على ارض الواقع وتعزيز 
االدارة  الوقائية وســبل  التدابير 
الصحيحــة  للمخاطــر وتوزيع 
املهــام واالدوار لكل قطاع للحد 
مــن مخاطر الكــوارث ، اضافة 
الى اعــداد آلية عمــل ومنهاج 
احلد  وهــي  اللجنة  لتوصيــات 
االجراءات  وتنفيــذ  الكوارث  من 
والوطنية  والضرورية  املطلوبــة 
وشاملة  متكاملة  تدابير  لوضع 

للحد من مخاطرها .

حملة كبرى للوقاية من مرض
الحمى النزيفية في ميسان 

ورشة عن احتساب مؤشرات التصنيف العراق يشارك في معرض باش الدولي في رومانيا 
الوطني لجودة المؤسسات التعليمية

إعداد خطة رصينة للحد من مخاطر الكوارث  
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البصرة ـ سعدي السند:

ناقشــت كليــة التربيــة للعلوم 
األنســانية بجامعة البصرة ثالثة 
بحــوث عــن التحليــل املكانــي 
وصناعة  الوقــود  تعبئــة  حملطات 
البصرة  فــي  والكونكريت  الصب 
.. دراســة في اوضاعها السياسية 
 –  1668 واإلداريــة  واالقتصاديـــة 

. 1775
والقت الباحثة زينب أحمد جاسم 
الغرابي بحثها في قسم اجلغرافية 
بعنوان »التحليــل املكاني حملطات 
البصرة  فــي مدينة  الوقود  تعبئة 
» وقــد تنــاول البحــث واقع حال 
محطات تعبئــة الوقود في مدينة 
البصــرة  ودور منظومــة النقــل 
املتناثرة  املدينــة  اجزاء  تربط  التي 
واهميتها في توزيــع تلك احملطات 
، فضال عــن اهمية تطبيق املعايير 
احلكوميــة فــي التبايــن املكاني 
لتوزيع محطــات تعبئة الوقود في 
املدينــة ، اذ احتــوى  مركز املدينة 
تباينت في  )27( محطة وقود  على 
قطاعات  بحسب  املكاني  توزيعها 
املدينة الســتة ) اخلورة ، العشار ، 
الرباط ، املعقــل ، اخلليج العربي ، 
القبلة( وقد جاءت اهمية الدراسة 
، لكون محطات الوقود توفر الوقود 
النواع املركبات كافة ، اذ شــهدت 
جميــع احملطــات تغيــرات كثيرة 
الســيما في ازدياد اعدادها وتطور 
واملكانية  الوظيفيــة  خصائصها 
قطاعات  معظم  شغلت  وبالتالي 
اســتثماريا  قطاعا  كونها  املدينة 
يحقق عوائد ربحية مضمونة ، وقد 
اصبحت متثل نشاطا جتاريا منافسا 
الستعماالت جتارية وخدمية اخرى ، 
وهذا يفسر تقاربها وزيادة  تزاحمها 

في العديد من شوارع املدينة .
وتوصلت الدراســة إلى جملة من 
النتائج اهمها ان الدراسة حظيت 
بدراســة اخلصائــص الطبيعيــة 
بأهميــة واضحــة ، الســيما في 
الدراسات التي تتعلق بالنقل منها 
محطــات تعبئة الوقود ، اذ نالحظ 
ان خلصائص املوقع اجلغرافي ملدينة 
البصــرة جعلها رائدة فــي اعداد 
محطات الوقــود والتي بلغت )27( 
محطــة وبنســبة )%32,1( مــن 
مجموع محطــات الوقود العاملة 
في محافظة البصرة والبالغة )84( 
محطة ، كما  أظهرت الدراسة بأن 
املعايير وضعت  مــن  هناك جملة 
مــن قبل اجلهــات املعنيــة بغية 
في  الوقود  تعبة  انشــاء محطات 
املدن ، التي يجب االلتزام بها ، لكن 
من املالحظ ســيما بعد عام 2003 
أخذت أعداد احملطــات بالتزايد دون 
، كاملساحة  الضوابط  مراعاة لتك 
واملعيــار  للمحطــة  اخملصصــة 

السكاني الذي حدد محطة واحدة 
لكل )35000( نســمة وغيرها من 

املعايير االخرى 
املكاني حملطات  التوزيع  كما خضع 
تعبئة الوقود إلى عوامل سياسية 
وتخطيطية واقتصادية اســهمت 
في انتشــارها ضمن حيــز املدينة 
منذ اخلمسينيات من القرن املاضي 
، لكن من املالحــظ ان ازدياد اعداد 
محطــات الوقود فــي املدينة قد 
ارتفع إلى )17( محطة بعد التغيير 
لعــام 2003  ، وهي مواكبة للزيادة 
املطــردة العــداد املركبــات والتي 
ســجلت )261 ( الفا و720 مركبة 
لعــام 2016 بعدمــا كانت )5392( 

مركبة عقد اخلمسينيات 

صناعة الصب والكونكريت في 
البصرة 

اما البحث الثاني فكان في قسـم 
»صناعة  وبعنوان  أيضا  اجلـغرافية 
الصب والكونكريــت في البصرة« 
كاظم  ســلمان  شــهد  للباحثة 
وهدفــت الرســالة الى  دراســة 
والكونكريــت  الصــب  صناعــة 
فــي محافظة البصــرة من خالل 
والصناعية  االقتصادية  أهميتهــا 
, ومعرفــة توزيعهــا اجلغرافي وأثر 
ذلك  في  الصناعي  التوطن  عوامل 
التوزيع فضالً عن دراسة املشكالت 

التي تواجهها وحتد من تطورها.
النظري  الدليل  الدراسة  وتضمنت 

املتمثــل بـ«مشــكلة الدراســة 
وفرضية الدراســة وهدف الدراسة 
والزمانيــة  املكانيــة  واحلــدود 
والدراســات الســابقة ومنهجية 
إذ  البحــث وهيكلية الدراســة » 
تناول الفصل األول مفهوم صناعة 
الصــب والكونكريــت وتصنيفها 
وتطورها  وخصائصها  وأهميتهــا 
تطورهــا  ومؤشــرات  التاريخــي 
للمــدة )1991-2016( م ، في حني 
توطن  الثاني عوامل  الفصل  تناول 
في  والكونكريت  الصــب  صناعة 

محافظة البصرة , 
ليتناول  الثالــث  الفصــل  وجــاء 
الصب  صناعة  منشــآت  تصنيف 
والكونكريت في محافظة البصرة 
اذ تنــاول تصنيفها على أســاس 
امللكية وعلى أساس احلجم وعلى 
أســاس الطاقــة اإلنتاجية وعلى 
أســاس الطاقة اخلزنية لألسمنت 
واحلصــى والرمــل وعلى أســاس 
املســاحة التــي تشــغلها وعلى 
أساس رأس املال ، فيما جاء الفصل 
الرابع بدراســة التوزيــع اجلغرافي 
لصناعة الصــب والكونكريت في 
محافظة البصــرة ، وجاء الفصل 
اخلامــس ليتنــاول أهم مشــاريع 
ومنجزات منشــآت صناعة الصب 
محافظــة  فــي  والكونكريــت 
البصــرة ، في حني تنــاول الفصل 
صناعــة  مشــكالت  الســادس 
محافظة  في  والكونكريت  الصب 

البصــرة متمثلــة باملــادة األولية 
واأليــدي العاملــة واملنــاخ ورأس 
والتســويق  اإلنتاج  وعمليات  املال 
والغش الصناعي ونوعية املنتجات 
وعدم اســتغالل الطاقة اإلنتاجية 
التصميمية بشــكل كامل وعدم 
توفر امليــاه وصعوبة احلصول على 
أســعارها  وارتفاع  الطاقة  مصادر 
وقرب املناطق الســكنية التجارية 
والسياســة احلكوميــة والنقــل 

وسوء التخزين .
وان اهم النتائج التي توصلت اليها 
الباحثــة هي أن منشــآت صناعة 
محافظة  في  والكونكريت  الصب 
اجلغرافي  توزيعهــا  متيــز  البصرة 
بعشــوائية بني األقضيــة إذ يتأثر 
بعضهــا بعامل النقــل وبعضها 
اآلخر بالعامل الشــخصي ، وريادة 
القطاع اخلــاص في مجال صناعة 
دخول  وعدم  والكونكريــت  الصب 
املنافسة  العام في مجال  القطاع 
القطاع اخلاص على  حيث يسيطر 
%100 من منشــآت صناعة الصب 
والكونكريت ويغلب عليها الطابع 
احلكومي  الدعم  وانعــدام  الفردي 
في توفير املــواد األولية الصناعية 
وتوفيــر قطــع الغيــار إذ إِنَّ ندرة 
قطــع الغيار املطلوبــة للمعدات 
الصناعيــة تؤثــر علــى العملية 
، وان اهم املقترحات هي  اإلنتاجية 
تفعيــل دور الدوائر احلكومية )احتاد 
الصناعية(  والتنميــة  الصناعات 

في دعم منشــآت صناعة الصب 
والوقود  األولية  باملواد  والكونكريت 
واملكائن ورأس املال وغيرها للتقليل 
من كلفة اإلِنتاج النهائية وشمول 
الصب  صناعــة  منشــآت  جميع 
والكونكريت واأليدي العاملة فيها 
بقانون الضمــان االجتماعي وهذا 
يــؤدي إلى رفــع قــدرات العاملني 
املهاريــة التي تســهم فــي زيادة 
اإلِنتاج وحتســينه واحلد من تسرب 
العاملــني مــن منشــآت صناعة 
محافظة  في  والكونكريت  الصب 
البصــرة وقيــام الدولــة بالرقابة 
واملتابعة املستمرة لصناعة الصب 
أصحابها من  ومنــع  والكونكريت 
الغش في اســتعمال املواد األولية 
ونوعية اإلنتاج على وفق الضوابط 
والشروط ومحاسبة املتجاوزين من 

أصحاب املنشآت .
 

البصرة دراسة في اوضاعها 
السياسية واالقتصادية واإلدارية 

1775 – 1668
بعنــوان  الثالــث  البحــث  وكان 
»البصــرة دراســة فــي اوضاعها 
السياســية واالقتصادية واإلدارية 
) 1668 – 1775  ( للباحثــة كوثــر 
غضبان عبداحلسن شاكر النصاري 
واضحة  صورة  الدراســة  واعطت 
السياســية  البصرة  اوضــاع  عن 
واالقتصاديــة واالداريــة وكان البد 
 ، من ايضاح البدايــات التمهيدية 

اذ كانت البصــرة حتت حكم عربي 
مســتقل ، لذا حمل الفصل االول 
احــوال البصــرة  منــذ االحتالل 
العثماني من عام 1668 اذ قســم 
الفصــل االول الى ثالثــة مباحث 
، امــا الفصل الثاني مــن البحث 
فقــد درس االحــوال السياســية 
1668 حتى  منــذ ســنة  للبصرة 
ســنة 1775 وهو عودة الســلطة 
املركزيــة للحكم على  العثمانية 
التتابع  الفصل  البصرة وقد قسم 
الزمنــي لألحداث من خــالل تردي 
وتناول  فيها  السياســية  االوضاع 
الفصل الثالث االوضاع االقتصادية 
للمدينة منذ ســنة 1668 اذ حاول 
هذا الفصل تســليط الضوء على 
من  للبصرة  االقتصادية  التطورات 
والعالقات  الزراعة والصناعة  حيث 
االوروبية  الــدول  مــع  التجاريــة 
والعائــالت املؤثــرة علــى التجارة 
والضرائــب والنقــود ، اما الفصل 
الرابع فقد خصص لدراسة االوضاع 
البصرة  فــي  العثمانية  االداريــة 
واجلهــاز االداري ابتداء مــن الوالي 
الذي شــكل رأس اجلهاز االداري في 
املدينــة اضافة الى التقســيمات 
االدارية االخرى وتطرقت الدراســة 
االدارية  احلكومية  للمنشآت  ايضاً 
ابتداء من  البصــرة  العثمانية في 
السراي )حوش الباشا( حتى القالع  
احلربية التي بناها العثمانيون ضد 

الهجمات.

ثالثة بحوث ناقشتها كلية التربية للعلوم اإلنسانية بجامعة البصرة

التحليل المكاني لمحطات الوقود وصناعة
الكونكريت ودراسة ألوضاع المحافظة 

 تناولت البحوث اهمية 
تطبيق المعايير 
الحكومية في التباين 
المكاني لتوزيع 
محطات تعبئة الوقود 
في المدينة تباينت 
في توزيعها المكاني 
بحسب قطاعات 
المدينة الستة

تجارة السيارات تجهّز وزارة 
النفط برافعات شوكية 

فتح محطة ضوئية جديدة 
في اتصاالت نينوى

صرف مستحقات مسّوقي 
محصول الحبوب في 

كركوك ونينوى

بغداد ـ الصباح الجديد:
السيارات  لتجارة  العامة  الشــركة  اعلنت 
في وزارة التجارة وضمن نشاطها التسويقي 
عن جتهيز شركة تعبئة الغاز احدى شركات 

وزارة النفط بـ12 رافعة شوكية .  
وقال مدير عام الشــركة علــي بداي ان تلك 
الرافعات الشوكية كانت نوع كالرك حمولة 
)6( اطنــان موديــل 2016 - 2017 وبعدد 12 
رافعــة منهــا 6 رافعات ضد اللهب ســعر 
الرافعة الواحدة )151( مليونا و824 الف دينار 
و6 رافعات سعر الرافعة الواحدة )68( مليونا 
و647 الف دينار وحلساب شركة تعبئة الغاز .
واشــار املدير العام ان شــركته مســتمرة 
اخلاصة  الســيارات  بتســويق  بنشــاطها 
الصالــون واحلمل واملعــدات واملكائن لدوائر 
الدولــة والــوزارات واملواطنــني علــى وفق 

السياقات التي تعمل بها في هذا اجلانب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الفرق الهندســية والفنية بشعبة  متكنت 
التراســل في إتصــاالت نينوى مــن  فتح 
محطة ضوئية جديــدة مبقر املديرية إضافة 
للمحطــة الضوئية التي فتحت مســبقا 
ببدالة الوحدة ، وإيصال الكابل للمكان احملدد 
والذي سيوفر مجموعة من اخلدمات املتميزة 
، اضافة الى ربط املديرية مع مقر الشــركة 
العامة لإلتصاالت في بغداد وأيضا ستعمل 
على جتهيز شــركات الهاتف النقال بخدمة 
األنترنت عن طريق موقع املديرية في مدينة 

املوصل .
من جانب أخر اســتطاعت املالكات اخملتصة 
إلتصاالت نينــوى من  إعادة إعمــار مخازن 
املديرية ،  وأطالق حملة كبيرة لتجميع املواد 
اخملزنية التي سبق أن وزعت في مناطق أمنة 
خــالل فترة حترير احملافظة مــن أجل احلفاظ 
عليها من التخريب أو الســرقة إضافة إلى 
خزن املواد التي تســلمتها املديرية من بقية 

احملافظات ومن اجلهات املانحة .
وكانت اخملازن قد تعرضــت للتدمير من قبل 
عصابــات داعش ابــان ســيطرة التنظيم 

االرهابي على مدينة املوصل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة الزراعــة املباشــرة بصــرف 
املســتحقات املالية للفالحــني واملزارعني 
مســوقي محصول احلنطة في محافظة 
الوجبة   2014 الزراعي  للموســم  كركوك 
الثانيــة ، ممن ســوقوا محصولهم ملواقع 

تسلم الشركة العراقية إلنتاج البذور.
وأكــدت الوزارة صرف املســتحقات املالية 
للفالحني واملزارعني مسوقي احملصول ملواقع 
األصولية  املوافقــات  اجناز  بعد  الشــركة 
ومنها التدقيق األمني ألســمائهم والذين 
لم يرد بشــأنهم أي مؤشــر أمني سلبي 

بالتنسيق مع مجلس األمن الوطني.
وادرجــت اســماء الفالحــني املســوقني 
املشــمولني بالصرف والبالــغ عددهم )12 
( مسوقا بقائمة ليتســنى لهم مراجعة 

مواقع الشركة لتسلم حصصهم املالية.
املســتحقات  الزراعة  وزارة  أطلقــت  كما 
العلفي  الشعير  محصول  ملسوقي  املالية 
حملافظة نينوى للموسم الزراعي 2014 ، ممن 
سوقوا محصولهم ملواقع تسلم الشركة 

العراقية إلنتاج لبذور.
الفالحني  الوزارة صرف مستحقات  وأكدت 
واملزارعني مسوق الشعير العلفي للموسم 
السادســة  للوجبتــني   2014 الزراعــي 
والســابعة ، مبينــة أســماء الفالحــني 
واملزارعــني املشــمولني بالصــرف والبالغ 
عددهم )20( مســوقا الوجبة السادسة و 
)80 ( مســوقا للوجبة السابعة ، الذين لم 
ترد بحقهم مؤشرات أمنية سلبية مبوجب 
املعلومات الواردة من مجلس األمن الوطني 
وفقاً للضوابط والتعليمــات املعمول بها 
، فيما تربط قوائم بأســمائهم ليتســنى 
لهــم مراجعة مواقع الشــركة لتســلم 

مستحقاتهم املالية.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

عقدت هيئة رعاية الطفولة اجتماعها 
الثانــي للعام احلالي برئاســة  الدوري 
الوكيل االقدم للــوزارة املهندس فالح 
هادي العامــري نيابة عن رئيس الهيئة 
وزيــر العمــل والشــؤون االجتماعية 
 ، املهندس محمد شــياع الســوداني 
املمثلني عن  الهيئــة  اعضاء  وبحضور 

الوزارات املعنية. 
افتتاحه  خــالل  العامري  الوكيل  وقال 
اعمال اجللسة ان هيئة رعاية الطفولة 
التنفيــذ  الدوات  افتقارهــا  وبرغــم 
وضمــن االمكانيــات املتاحــة لكنها 
حتــاول أن حتــدث تغييــرا حقيقيا في 
واقع الطفولة مــن خالل تنفيذ بعض 

النشاطات والفعاليات واعداد القوانني 
والتشريعات اخلاصة بالطفولة. 

واضــاف ان هناك حتديــات تواجه عمل 
لكون  احملافظات  في  وخصوصا  الهيئة 
االدارات هنــاك غير قادرة على النهوض 
وذلك النشغالها مبهام  احمللية  مبهامها 
اخرى وخصوصــا بعد نقل الصالحيات 
املركزية اليهــا، ما اثر على عمل بعض 
االقســام ومنها اقســام الــوزارة ودور 
الرعاية ، الفتا الى ان الوزارة مســتمرة 
برغم  احملافظات  في  اقســامها  بدعم 

فك ارتباطها ونقل صالحياتها. 
ايــالء احملافظات  الــى  ودعــا العامري 
ثالث  ابتكار  ومحاولــة  خاصاً  اهتماماً 
فعاليات خاصــة بالطفولة لتنفيذها 
، مشيرا  في ثالث محافظات مختلفة 
الى ان الهيئة تســعى للنهوض بهذه 

الفعاليات برغــم محدوديتها وتطمح 
الن يكــون التغيير نوعياً مع اشــراك 
بعض الوزارات ومنظمات اجملتمع املدني. 
واشــار الى ان عمل الهيئة مســتمر 
في موضوع سياسة حماية الطفولة، 
مؤكدا اهمية اخلــروج من االداء الرتيب 
الى االداء الفاعل في تنفيذ النشاطات 
والفعاليات اخلاصة بالطفولة لتغطية 

مساحة اوسع من احملافظات. 
هذا واســتعرضت مديــر مكتب هيئة 
عبيــر  الدكتــورة  الطفولــة  رعايــة 
تضّمن  االعمال  جــدول  اجللبي  مهدي 
عرضا موجــزا عن اعمــال جلنة نقاط 
االرتكاز املعنيــة مبتابعة تنفيذ اخلطة 
التنفيذيــة لسياســة حماية الطفل 
الصعوبــات  متناولــة  العــراق  فــي 
والتحديات التي تقف امام تنفيذ بعض 

قضية  السيما  والنشــاطات  البرامج 
التخصيصات املالية. 

وتضمــن جــدول االعمال ثالثــة بنود 
مقترح  مناقشــة  شــملت  رئيســة 
انشاء قاعدة بيانات تتضمن معلومات 
واحصاءات ومؤشــرات عــن الطفولة 
اللجنة  اجنازات  واستعراض  العراق،  في 
املعنية بتنفيذ خطة سياســة حماية 
الطفــل، فضال عن اســتعراض موجز 
خلطة التعاون املشترك بني وزارة العمل 
ومنظمة )يونيســيف(. يذكر ان هيئة 
عضويتها  فــي  تضم  الطفولة  رعاية 
ممثلــني عــن وزارات )العمل والشــؤون 
، والصحــة  ، والتربيــة  االجتماعيــة 
والشــباب  والتخطيــط،  والبيئــة، 
والداخليــة،   ، والعــدل   ، والرياضــة 

والثقافة(. 

تقرير

العمل تبحث الخطوات التنفيذية لسياسة حماية الطفولة في العراق

جانب من االجتماع 

بغداد ـ الصباح الجديد:
تواصل شــركة ديالى العامة احدى 
تشــكيالت وزارة الصناعة واملعادن 
جتهيــز كهربــاء اجلنــوب مبحوالت 

كهربائية ذات سعات متنوعة .  
وقال مدير عام الشــركة املهندس 
ان  الرســول محمد عــارف  عبــد 
اجلنوب  الشــركة جهزت كهربــاء 
 31,5 مبحولة قــدرة واحدة ســعة 
MVA بقيمة قدرها 660 مليون دينار, 
كما جهزت صنــدوق اعمار املناطق 

املتضررة من االعمال االرهابية بـ10 
محوالت توزيع ســعة 11/250 كي 
في أي لصالــح اعمار قضاء حديثة 
فــي محافظة االنبــار ، مضيفا ان 
سرعة تنفيذ العقود التي تلتزم بها 
الشــركة هو تعبير حي عن جدية 
الشــركة وثقتها العالية مبالكاتها 

وبرصانة ومتانة منتجاتها .
من جهة اخــرى افصح املدير العام 
عــن جتهيز نفــط اجلنوب)شــركة 
روعــة الهديل( بـــ)8681( مترا من 

القابلو الضوئي املســلح باالملنيوم 
ذو ثماني شــعيرات عن طريق البيع 
مليونا   )19352250( بقيمة  املباشر 
و352 الفا و250 دينارا ، مؤكدا انتاج 
هذا النوع من القابلو الضوئي الول 
مرة في الشــركة بنــاء على طلب 
شــركة نفط اجلنوب لكونها تنتج 
انواع من القابلو الضوئي هي  ثالثة 
و48( شعيرة مؤكدا« على  و24   13(
امكانية الشــركة بتلبية أي طلب 

من القطاع العام او اخلاص .   

بغداد ـ الصباح الجديد:
نظمت املديريــة العامة للتنمية 
الصناعية التابعة لوزارة الصناعة 
واملعــادن ورشــة تدريبيــة حول 
اهمية التخطيط االســتراتيجي 
وبالتعاون مع  املؤسسات  بناء  في 
حتت  والتكنلوجيا   العلــوم  وزارة 
عنوان) التخطيط االســتراتيجي 

ووضع االستراتيجيات( .
وقال املهندس سالم سعيد احمد 
مدير عام املديرية ان هذه الورشة 

تهدف لتطويــر املهارات العلمية 
بعمليــة  املديريــة  ملنتســبي 
االساســية  واملهــارات  االدارة 
املطلوبــة لتطويــر مســتواهم 
االداري وتزويدهــم ومتكينهم من 
االستراتيجي  التخطيط  مهارات 
يساعد  الذي  بالشكل  املؤسسي 
علــى تطويــر رؤيــة املديرية ومبا 
ينعكــس ايجابــا على حتســني 
مســتوى اداء املؤسســة بشكل 
عام ، مبينا ان الورشــة تضمنت 

مجموعة مواضيــع مهمة منها 
االستراتيجي  التخطيط  مفهوم 
مرورا  املؤسسة  بناء  في  واهميته 
املتبعة  واالســاليب  باخلطــوات 
االســتراتيجي  التخطيــط  في 
تعريف  الــى  اضافة  املؤسســي 
املنتسبني بكيفية صياغة اخلطة 
التي تســهم في بناء ثقافة ادارة 
املديريــة بالطريقــة الصحيحة 
مبــا يخدم تقــدمي  خدمات افضل 

للصناعيني.  

ورشة تدريبية عن أهمية التخطيط 
االستراتيجي في بناء المؤسسات

»الصناعة«تواصل تجهيز كهرباء 
الجنوب بمحوالت التوزيع 
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الصباح الجديد - وكاالت:
أبلغ مصدر ديبلوماســي جزائري بأن بالده 
»فورية«  أوروبية مبعاجلــة  تلقت طلبــات 
لوضع آالف الالجئني األفارقة على أرضها، 
وهو ما تعتبره »ضغطاً على أســاس أمر 
واقع«، مــا دفع جهات عليا في الرئاســة 
اجلزائريــة لألمر بتســريع عمليات ترحيل 

الالجئني.
وجــّدد رفــض اجلزائر التعاطــي مع ملف 
الالجئــني األفارقة من منطلــق »الوضع 
القائم«، مبرراً بذلــك دوافع إعالنها رفض 
احتضــان مراكز احتجــاز للمهاجرين في 
محافظــات جنوبيــة، واإليعاز الرئاســي 
ودعوة مسؤول  الترحيل،  بتسريع عمليات 
في املنظمة الدولية للهجرة للمشــاركة 

فيها.
وكان ممثل املنظمــة الدولية للهجرة في 
اجلزائر باسكال راينتيانس، شارك األسبوع 
املاضي من متنراست )تبعد ألَفي كيلومتر 
جنوب العاصمة(، في عملية ترحيل أشرف 
عليها الهالل األحمــر اجلزائري، ونُقل عنه 
قوله »أن مســألة الهجرة معقدة«، داعياً 

إلى »تعاون والتزام دولَيني« في هذا اجملال.
ولفــت املصدر ذاته إلى دخــول حوالى 56 
ألف الجــئ أفريقي اجلزائر في الســنوات 
األخيــرة، أي مبعدل 500 فرد يومياً، مضيفاً 
أن اجلزائر »رفضــت مقترحاً أوروبياً يقضي 
باإلشــراف على مراكــز احتجــاز ميّولها 
االحتاد«، واقترحت بديالً »عبر هيئات االحتاد 
األفريقي، يســمح لالحتاد األوروبي بتقدمي 
دعــم لبلدان حــوض الســاحل األفريقي 

يساهم في خفض معدالت الهجرة«.
 وأضــاف أن الرئاســة اجلزائريــة كلفت 
مســؤولني في وزارتَي اخلارجية والداخلية 
»التعاطي ســريعاً »مع امللف، أي »إنشاء 
مراكــز احتجاز جتمع الالجئــني احلاليني«، 

تفادياً لـ »استغالل الوضع القائم«.
ووصفت اخلارجية اجلزائرية الطلب األوربي 
بـ »محاولة تصديــر إخفاقات أوروبية في 
اجتاه بلدان شــمال أفريقيا، ال سيما ليبيا، 
وغيرها في الساحل، أبرزها مالي والنيجر«.

أبلغت اجلهات  بــأن اجلزائــر  وأفاد املصدر 
األوروبية، وخصوصاً احلكومة الفرنســية 
»ضــرورة املســاعدة فــي كشــف تورط 
شبكات تتاجر بالبشر في النيجر حتديداً«، 
وقّدمت ملفات تخص عشرات »املشبوهني 
في شــبكات إرهابية دخلوا ضمن قوافل« 
املهاجرين، »بينهــم 19 من جماعة أنصار 
الدين )املتشددة( في مالي«، ووجهت لهم 
تهم »محاولة إنشاء جماعة إرهابية على 
التراب اجلزائري، وال سيما في غرداية«، نحو 

600 كيلومتر جنوب العاصمة.
وتلفت اجلزائر إلــى ترحيلها 27 ألف الجئ 
فــي غضون 3 ســنوات، بتكلفــة مالية 
باهظة، إذ أنشأت مراكز جتميع في الشمال، 
وخصوصاً في زرالدة في الضاحية الغربية 
للعاصمة، وأخرى في اجلنوب، تنطلق منها 

رحالت العودة باجتاه حدود النيجر.
علــى صعيد آخر، تلقــى الرئيس اجلزائري 
عبد العزيــز بوتفليقة برقيــة تهنئة من 
ملناسبة  الســادس،  محمد  املغربي  امللك 
عيَدي االســتقالل والشــباب في اجلزائر، 
أعرب فيهما »عن أصدق التمنيات للرئيس 
مبوفور الصحة والعافية والهناء، وللشعب 
اجلزائري الشــقيق مبزيد من املكتســبات 
على درب التقــدم واالزدهار حتــت قيادته 

الرشيدة«.
كما أكد محمد السادس حرصه الشديد 
»على مواصلــة العمل ســوياً مع رئيس 
اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من أجل 
توطيد عالقات التعاون وحســن اجلوار بني 
البلدين، واالرتقاء بها إلى مستوى تطلعات 
لرفع  واالندمــاج،  للتكامــل  الشــعبني 
والتنموية  السياسية  التحديات  مختلف 

واألمنية التي تواجهها املنطقة«.

الجزائر ترفض خطة 
أوروبية إليواء الجئين 

على أراضيها

متابعة - الصباح الجديد:

بعــد أكثــر من أســبوعني من 
مفاوضات حتــت النار والقصف، 
وافقت فصائل اجليش الســوري 
احلر في الريف الشــرقي ملدينة 
بوســاطة  تســوية،  على  درعا 
روسية، تتضمن تسليم السالح، 
أوضاع  وتسوية  النازحني،  وعودة 
مسلحي املعارضة، والسماح ملن 
يريدون باملغادرة، في وقت شــدد 
األردن علــى »األولوية القصوى« 
النظام  النازحني. استعاد  لعودة 
معبر  على  الســيطرة  السوري 
نصيب احلدودي مع األردن، للمرة 
األولى منذ نحو ثالث ســنوات، 
كامل  على  الســيطرة  وأحكم 

طريق حلب- درعا االستراتيجي.
وفي الهاي، أظهر تقرير حصلت 
وكالة »رويترز« على نسخة منه، 
منظمة  أجرته  مبدئياً  حتليالً  أن 
الكيميائية،  حظــر األســلحة 
خلص إلى استخدام غاز الكلور 
فــي هجوم فــي مدينــة دوما 
املاضي  نيســان  في  الســورية 
أودى بحيــاة عشــرات املدنيني، 
الواليات املتحدة وبريطانيا  ودفع 
وفرنســا إلى شن ضربات جوية. 
انه لم يعثر  التقرير أضاف  لكن 
غازات  استخدام  أدلة على  على 

أعصاب.
وبانتهــاء املعارضــة في جنوب 
غربي ســورية، تبقــى منطقة 
واحدة فقط من مناطق خفض 
التصعيــد صامدة في شــمال 
غربــي البــالد في إدلــب، حيث 
واملعارضة  النصرة  مقاتلو  جتمع 
من جميع املناطق التي ســيطر 
عليها النظام منذ معركة حلب 

نهاية 2016.
مــن  مقــرب  مصــدر  وذكــر 
األولي  االتفــاق  أن  املفاوضــني 
ونشــر  النار،  »وقــف  تضمــن 
الشرطة الروســية في املناطق 
التي تقدمت فيها قوات النظام، 
وفــي مقدمهــا بلــدات اجليزة 

واملسيفرة  والســهوة،  وكحيل 
وإدارة معبر  الشرقي،  الريف  في 
نصيــب في شــكل مشــترك 
بني النظام واملعارضة بإشــراف 
العلم  ويُرفــع عليــه  روســي، 
»تسوية  تضّمن  كما  السوري«، 
أوضــاع املنشــقني واملتخلفني 
وضمان  العسكرية،  اخلدمة  عن 
خروج دفعات من املقاتلني الذين 
ال يرغبون في تسوية أوضاعهم 
والبقــاء حتــت حكــم النظام 
الوجهة  حتديــد  مع  الســوري، 

والتاريخ الحقاً«.
وذكرت مصــادر في املعارضة أن 
االتفاق الذي مت بوساطة روسية، 
يتيــح للمدنيــني العــودة إلى 
ضمانات  مع  وبلداتهــم  قراهم 
روســية حلمايتهم، مشيرة إلى 

أن املســلحني الذيــن ال يرغبون 
فــي املصاحلــة مــع احلكومة، 
املعارضة  معقل  إلى  سيغادرون 

في شمال غربي البالد.
املعارضة  في  مصدر  وكشــف 
أن  املفاوضــات  علــى  مطلــع 
خطوطــاً  تضمــن  »االتفــاق 
إلى  عريضــة، وهو فــي حاجة 
إمتام تفاصيل كثيــرة«. وذكر أن 
»االتفــاق يتحدث عن القســم 
الشرقي ودرعا، ويتضمن تسليم 
واملتوســط،  الثقيل  الســالح 
وانســحاب النظام مــن بلدات 
احتلهــا في األيــام األخيرة«، و 
»ال يشــمل حالياً الريف الغربي 
وريــف القنيطــرة، وميكــن أن 
يشــملهما في حــال املوافقة 

على تفاصيله«. 

غيــر  »املناطــق  أن  وأوضــح 
الريف  فــي  تقــع  املشــمولة 
الغربــي لدرعا، من  الشــمالي 
مدينة نوى نحو الشــمال حتى 
جبل الشــيخ، وغرباً من طفس 
وتضم  واجلوالن،  القنيطرة  حتى 
كامل ريــف القنيطــرة الواقع 
وجاسم  املعارضة  سيطرة  حتت 

وأنخل في محافظة درعا«. 
أن »جولة جديدة ستعقد  وأكد 
إضافية،  تفاصيــل  في  للبحث 
املنتشــرة  الفصائل  رد  وكذلك 
في باقي املناطق غير املشمولة 
باالتفاق«. وقال أن الروس عمدوا 
إلى  درعا  ريــف  »تقســيم  إلى 
ستة قطاعات، وحصر التفاوض 
حول كل منطقة بعينها«. ومع 
التوصل إلى اتفاق، توقف قصف 

الروســية،  والطائرات  النظــام 
ووصــل رتل عســكري للنظام 
الروسية  العسكرية  والشرطة 
إلى جسر أم امليادن املشرف على 

معبر نصيب.
وأعربــت مصادر فــي املعارضة 
عن »خيبة كبيــرة نتيجة عدم 
شــروط  حتســني  على  قدرتها 
»اآللة  أن  موضحــة  االتفــاق«، 
وقوات  الروســية  العســكرية 
النظام وامليليشــيات الطائفية 
األرض  سياســة  اســتخدمت 
احملروقة طــوال 17 يوماً، وأرهبت 
واملدنيــني،  الفصائــل  بعــض 
ما أجبــر الوفد املفــاوض على 
الرضوخ لشــروط روسيا«، علماً 
أن بنود التسوية ال تختلف كثيراً 
عن التســويات التي ســبقتها 

في الغوطة الشــرقية، وجنوب 
الشــرقي  والقلمون  دمشــق، 

وشمال حمص.
في غضون ذلك، أعلنت إسرائيل 
أنها استهدفت موقعاً عسكرياً 
ســورياً قصف منطقــة عازلة 
على احلــدود في منطقة اجلوالن، 
وهو ما أكده قائد في »التحالف« 
مع  بالتزامن  دمشــَق،  الداعــم 
اختراق طائرة مقاتلة  األردن  نفي 
مجالَه اجلوي. وشدد وزير اخلارجية 
تغريدة على  فــي  الصفدي  أمين 
»تويتر«، على أن »عودة عشــرات 
اآلالف مــن النازحني الســوريني 
إلى جنوب سورية أولوية قصوى 
للمملكة«، وأنه ناقش »ضمانات 
عمليــة مــع األطــراف املعنية 

لتحقيق ذلك«.

في وقت شدد األردن على »األولوية القصوى« لعودة النازحين

النظام يسيطر على معبر نصيب الحدودي 
وضمانة روسية تطوي ملف الجنوب

االتفاق األولي 
تضمن »وقف 

إطالق النار، ونشر 
الشرطة الروسية 
في المناطق التي 

تقدمت فيها 
قوات النظام، وفي 

مقدمها بلدات 
الجيزة وكحيل 

والسهوة
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متابعة - الصباح الجديد:
حصلت رئيســة الــوزراء البريطانية 
تيريــزا ماي أمــس األول اجلمعة على 
دعــم حكومتهــا للمضــي قدمــا 
إنشــاء "منطقة  اقتــراح فكرة  في 
جتارة حــرة" مع االحتــاد األوروبي بعد 
اخلبراء  يرى بعض  البريكسيت. ولكن 
البريطانية  احلكومة  داخل  االتفاق  أن 
وإن كان يعد إجنازا بريطانيا داخليا، إال 
أن إقناع بروكسل بتلك االقتراحات لن 

تكون سهلة.
وبعد محادثــات ماراتونية حلكومتها 
احلكومات  لرؤســاء  الريفي  املقر  في 

البريطانيني في تشيكرز، أعلنت ماي 
أن االقتراح ينص على إنشــاء "قواعد 
مشــتركة للمنتجــات الصناعيــة 

والزراعية".
وتابعت مــاي أن الوزراء اتفقوا كذلك 
على "منــوذج جمركــي جديد مالئم 
على  التجارية" ســيحافظ  لألعمال 
لكنه ســيتيح  املرتفعــة  املعاييــر 
لبريطانيا "إبرام اتفاقات جتارية جديدة 
حول العالم" بعد خروجها من االحتاد 

األوروبي في آذار/مارس املقبل.
وتعتبــر احلكومة أن اخلطة ســتتيح 
لبريطانيا احملافظة على جتارة سلسة 

للبضائع مع االحتــاد األوروبي، وتفادي 
إقامــة مراكز تفتيــش جمركي عند 
اختصاص  وإنهاء  اإليرلنديــة،  احلدود 
محكمة العدل األوروبية في بريطانيا.

ومتت املوافقــة على هذه القرارات في 
اجتماع للحكومة البريطانية بعد أن 
سرت شــائعات بأن وزراء بينهم وزير 
اخلارجية بوريس جونســون يعارضون 

بشدة االتفاق وقد يستقيلون.
وقالت ماي "اليــوم وافقت احلكومة 
بعد مناقشــات مطولة على موقف 
مع  املفاوضات  موحد حول مستقبل 

االحتاد األوروبي".

ومن شــأن اقتراح منطقة جتارة حرة 
وإجــراءات جمركية جديــدة "تفادي 
خالفات علــى احلــدود... والتأكد من 
جتاه  اللتزاماتهم  األطراف  كل  احترام 
إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا"، 
بحسب بيان مقتضب لرئاسة الوزراء.

وتابعت "األســبوع املقبل سننشــر 
كيفيــة  حــول  مفصلــة  وثيقــة 
اســتعادتنا الســيطرة على أموالنا، 
وقوانيننــا وحدودنــا"، مضيفة "اآلن 
علينــا أن منضــي جميعنا ســريعا 
للتفاوض مــع االحتــاد األوروبي حول 

اقتراحنا".

وتوصلت احلكومة البريطانية أخيرا، 
قبل أقل من تسعة أشهر من خروج 
بريطانيــا من االحتــاد األوروبي، إلى 
حتديد ما تريده من بريكســيت بعد 
الذي  التقارب  انقسامها حول مدى 

تريده مع االحتاد.
أنها  البريطانية  احلكومــة  وأعلنت 
وجوب  أيضــا  في جلســتها  أقرت 
تفعيــل اســتعداداتها الحتمــال 
"عدم التوصل إلى اتفاق" مع االحتاد 

األوروبي.
الــوزراء  باتفاق  املتمثــل  فاإلجنــاز 
املنقســمني علــى موقــف موحد 

ليس ســوى مجرد جزء من عملية 
األصعب سيكون  واجلزء  بريكسيت، 
بروكســل  موافقة  علــى  احلصول 
التي دعت مرارا بريطانيا إلى خفض 

توقعاتها.
وأحبــط عــدم حتقيــق أي تقــدم 
الذين يســرعون  األوروبيني  القــادة 
حتضيراتهم فــي حال عدم التوصل 
إلــى اتفــاق، وكذلــك الشــركات 
التي بــدأت تدق ناقــوس اخلطر إزاء 
الوظائف  ســتطاول  التــي  اخملاطر 
واالستثمارات، في حال عدم التوصل 

إلى اتفاق مع بروكسل.

الحكومة البريطانية تدعم ماي في إنشاء »منطقة تجارة حرة« مع االتحاد األوروبي 
نموذج جمركي جديد يالئم األعمال التجارية 



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:
االمنائي امس  والتعــاون  التخطيط  وزارة  اكدت 
الســبت ان نســبة النمو الســكاني ب العراق 
انخفض الى %2.6، مشيرة الى ان سكان العراق 
يزدادون ســنويا مبعــدل 850 الف الــى مليون 

شخص.
وقال املتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي 
فــي تصريحــات صحفيــة ان »نســبة النمو 
الســكاني في العراق انخفض الــى %2.6 بعد 
ان كان %3 قبل ســنوات« ، مضيفا ان »اسباب 
تراجع النمو الســكاني يعود الى ان االسر بدات 
تتجه بتقليل الوالدات واالكتفاء بعدد قليل من 
االطفال ضمن االســرة الواحدة من اجل تقليل 

االعباء املادية«.
وتابع الهنداوي ان »ســكان العراق يزداد سنويا 
مبعدل 850 الف الى مليون شخص«، متوقعا ان 
»تصل نسبة السكان نهاية العام احلالي الى 38 
مليون شخص والى 50 مليون شخص خالل عام 

.»2030

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
بحث وزيــر الزراعة واســتصالح األراضي املصري 
عز الدين أبو ســتيت، مع السفير الهولندي لدى 
القاهرة والورنس ويستهوف، تكثيف سبل التعاون 

الزراعي بني البلدين .
وأكد وزير الزراعة املصــري خالل اللقاء الذي عقد 
في ديوان الــوزارة امس الســبت أن »هنالك عدد 
كبير من مجاالت التعــاون بني مصر وهولندا في 
مجال الزراعة والقطاعات املرتبطة بها«، مشــيراً 
إلى »حــرص مصر علــى تكثيف هــذا التعاون 
واالســتفادة من اخلبرة الهولندية في الكثير من 
اجملاالت«، على وفق ما أفادت »وكالة أنباء الشــرق 

األوسط« الرسمية.
وأشــار إلــى »أهمية أن يشــمل التعــاون نقل 
التكنولوجيا احلديثة في مجاالت إدارة استخدامات 
املياه، وترشــيد اســتهالك املياه املستخدمة في 
الري، فضالً عن االستفادة من اخلبرة الهولندية في 
مجال الصوب الزراعية )البيوت البالتسيك( نظراً 
ملــا لها من دور مهم في زيــادة إنتاجية محاصيل 
اخلضر، مبا يفتح الباب لزيــادة الصادرات الزراعية 

املصرية منها إلى اخلارج«.
وشــدد على »أهميــة التعاون في مجــال إنتاج 
الطاقة باســتخدام الرياح باعتبارهــا أحد أهم 
مصادر الطاقــة اجلديدة واملتجــددة، والتي ميكن 
االســتفادة منها بشــكل كبير في مشــروعات 
االستصالح اجلديدة، ال سيما في مشروع استزراع 

الـ20 ألف فدان في غرب املنيا«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
دشنت جيبوتي املرحلة االولى من أكبر منطقة 
جتــارة حرة في افريقيا لالســتفادة من موقعها 
االســتراتيجي على أحد اكثــر الطرق التجارية 

نشاطا في العالم.
وفي احتفــال فــي العاصمة جيبوتي، اشــاد 
الرئيس اســماعيل عمر غيله باملشــروع وقال 
انه »تتويج ملشــاريع البنية التحتية التي تعزز 
مكانة جيبوتي في التجارة الدولية« ، وكشفت 
جيبوتي عــن ثالثة موانئ جديدة وخط ســكة 
حديــد يربط بينها وبني اثيوبيــا التي ليس لها 
منفذ بحري، في اطار مساعيها أن تصبح مركزا 

عامليا للتجارة واللوجستيات.
واشــاد الرئيــس الصومالي محمــد عبداهلل 
محمد مبنطقــة التجارة احلــرة ووصفها بأنها 
»نصر لشــرق افريقيا«، فــي تصريحات اكدها 
رئيس الوزراء االثيوبــي ابيي احمد، ورئيس رواندا 

بول كاغامي خالل حفل تدشني املشروع.

انخفاض نسبة النمو 
السكاني بالعراق الى 2.6 %

محادثات مصرية - 
هولندية لتطوير التعاون 

في المجال الزراعي

جيبوتي تدشن المرحلة 
االولى من اكبر منطقة 
تجارة حرة في افريقيا

الصباح الجديد ـ وكاالت:

رّدت الصني على الرسوم التجارية 
التــي فرضها الرئيــس االميركي 
دونالد ترامب علــى صادراتها الى 
الواليات املتحــدة، رافعة من حدة 
النزاع التجــاري املتفاقم واملتفلت 
بــني اكبر قوتــني اقتصاديتني في 

العالم.
أعلنت الصني مســاء يوم اجلمعة 
لدى  أنها قدمت شــكوى جديدة 
العاملية، بعد  التجــارة  منظمــة 
ســاعات من فرض البلدين رسوما 
متبادلــة علــى صــادرات بقيمة 

عشرات مليارات الدوالرات.
وتعد الصــني ان الواليات املتحدة 
تشن »اكبر حرب جتارية في التاريخ 
االقتصادي« بني اكبر اقتصادين في 
العالم، بعد ان دخلت حيز التنفيذ 
اجلمعة رســوم جمركية تبلغ 25 
باملئة على ما قيمته 34 مليار دوالر 
من البضائــع الصينية من بينها 
ســيارات وقطع تدخل في صناعة 
الطائــرات او االقــراص الصلبــة 
الجهزة الكمبيوتر لكنها تستثني 

الهواتف احملمولة او التلفزيونات.
ويحــذر اخلبــراء منذ اشــهر من 
اضــرار محتملة ملواجهــة جتارية 
ليــس فقط علــى صعيد  مماثلة 
االقتصــاد االميركي بل ايضا على 
تهدد  العاملــي  االقتصاد  صعيــد 
بوقف منو اقتصادي مســتمر منذ 
بيانات  اظهــرت  فيما   ، ســنوات 
التجارة االميركية ارتفاعا قياسيا 
فــي الصــادرات بعــد ان ضاعف 
الشــراء  عمليــات  املســتوردون 
وبخاصة حبوب الصويا االميركية 
وذلك  الرسوم  زيادة  تشملها  التي 
من اجل زيــادة اخملزونات قبل دخول 

الرسوم حيز التنفيذ.
وقــال خبــراء ان ما نشــهده هو 
الهدوء الذي يسبق العاصفة، مع 
توقع تراجع الصــادرات االميركية 
فــي الفصــل الثالث مــن العام 
اثار  ان ملــس الطرفان  احلالي، بعد 
تدهــور العالقــات التجارية ، وقد 
تكــون الرســوم اجلديــدة مجرد 

متهيــد للحرب التجارية، ســيما 
وان ترامــب توعــد ان تبلغ قيمة 
املنتجات الصينية التي ستخضع 
الــى ضرائب 450 مليــار دوالر، اي 
الغالبية الكبــرى من الواردات من 
مليارات   505,6( االسيوي  العمالق 

دوالر في 2017(.
ومن شأن ذلك ان يزيد من اخلالفات 
القائمــة مــع كندا واملكســيك 
واالحتــاد االوروبي، والتــي قد تزداد 
ســوءا اذا قرر املضي قدما بفرض 

رسوم اضافية على السيارات.
وذكــرت احلكومــة الصينية انها 
»قدمــت شــكوى إضافيــة الى 
العامليــة...  التجــارة  منظمــة 
بخصوص الرســوم التي فرضتها 
الواليات املتحدة رسميا« ، ويبدو ان 
احملادثات التي استمرت الشهر بني 
القوتني االقتصاديتني، وال ســيما 

العاملية،  التجــارة  ضمن منظمة 
فشــلت بعد ان حــذر ترامب قبل 
ســاعات من دخول الرســوم حيز 
مستعدة  واشــنطن  بان  التنفيذ 
بفرض  ملوحــا  النزاع  لتصعيــد 
رســوم اضافيــة مبئــات مليارات 

الدوالرات على السلع الصينية.
اميركيــون  مســؤولون  ويتهــم 
الصني ببنــاء هيمنتها الصناعية 
للدراية  الكترونيــة  ســرقة  عبر 
بفرضها  االميركية  التكنولوجية 
واالستحواذ  الفكرية  امللكية  نقل 
عليها مــن قبل شــركات تابعة 
للدولة ، وعلى الرغم من التحذيرات 
من تأثير الرســوم علــى الواليات 
املتحــدة، اال ان ترامــب يعتقد ان 
االقتصــاد االميركي ميكنه اخلروج 
فائزا من هذه املعركة ، في املقابل 
تعــد الصــني ان اقتصادهــا قادر 

على  بالتركيز  االزمة  تخطي  على 
الطلب احمللــي وتخفيف االعتماد 

على الصادرات.
وأعلــن مســؤول مــن املصــرف 
املركزي الصيني اجلمعة ان »احلرب 
التجارية ســتؤدي الــى تباطؤ منو 
الصيني  الداخلي  النــاجت  اجمالي 
ب%0,2« في 2018، اال انه اعتبر ان 
االميركية ســيكون  الضرائب  اثر 

محدودا على االقتصاد الصيني.
الســلع  قيمــة  اقتصــار  ومــع 
االميركية التي ستطاولها الرسوم 
على 130 مليار دوالر، اعلنت الصني 
انها ســترفض رســوما »كمية« 
االميركية،  السلع  على  و«نوعية« 
ما اثــار اخملاوف مــن عرقلة اعمال 
العاملية  االميركيــة  الشــركات 

العاملة في الصني.
واتهمــت بكني الواليــات املتحدة 

العالم باسره عبر فرض  مبهاجمة 
الرســوم االضافية مشيرة الى ان 
التي  الصينية  الصــادرات  غالبية 
تصنعها  الرســوم  ســتطاولها 
شركات ذات اســتثمارات اجنبية، 
وحتى اميركية ، وقال رئيس الوزراء 
الصينــي لي كيكيانــغ الذي يزور 
صوفيــا إن »حربا جتاريــة لن تفيد 
احدا النهــا تضر بالتجــارة احلرة 

والعمليات املتعددة االطراف«.
وكانت ردة فعل االســواق العاملية 
هادئــة بادئ االمر لكنها ســرعان 
ما ارتفعت مع تســجيل البورصة 
االميركية ملكاســب على خلفية 
في  اخملاوف  وتراجع  الوظائف  ازدياد 
اسيا واوروبا اقله في الوقت احلالي.
في شــوارع بكني، يســود شعور 
بالقلق بني املستهلكني من ارتفاع 
ممكن لالســعار بعد الرسوم على 

قالوا  لكنهم  االميركية  الســلع 
انهــم يدعمون بكني فــي احلرب 
التجارية التــي انطلقت ، واعلنت 
روســيا اجلمعــة فــرض رســوم 
جمركيــة اضافية على مجموعة 
من الســلع االميركيــة، ردا على 
الرســوم اجلمركية التي فرضتها 
الصلب  علــى  املتحدة  الواليــات 
وااللومنيوم، على وقع حرب جتارية 

عاملية.
ان تصاعد  الى  املؤشــرات  وتتزايد 
النــزاع التجــاري بدأ يؤثــر على 
زيادة  عبــر  االميركي،  االقتصــاد 
االســعار وعرقلة عمليات التوزيع 
، ومــع قــرب فرض الرســوم حذر 
النزاع  ان  من  الفدرالي  االحتياطي 
التجــاري بدأ يؤثر علــى االقتصاد 
االميركي الذي دخل تعافيه عامه 

العاشر.

واشنطن وبكين تدخالن في »أكبر حرب تجارية« في التاريخ االقتصادي
رسوم متبادلة على صادرات بقيمة عشرات مليارات الدوالرات

خبراء يحذرون من 
اضرار محتملة لمواجهة 
تجارية مماثلة ليس فقط 
على صعيد االقتصاد 
االميركي بل ايضا 
على صعيد االقتصاد 
العالمي تهدد بوقف نمو 
اقتصادي مستمر منذ 
سنوات

حرب جتارية بني الصني وأميركا
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
 

رّحبت »بورصــة دبي للطاقة« بقرار 
»أرامكو الســعودية« اعتماد عقد 
للنفط اخلــام من  ُعمــان اآلجــل 
اخلام  النفــط  لتســعير  البورصة 
الــذي يّتجه من اململكــة العربية 
الســعودية إلى األسواق اآلسيوية، 
بعدما حتّولت »بورصة دبي للطاقة« 
إلى حلقة وصل بني الشرق والغرب 
لإلجتار بـ«عقود ُعمان اآلجلة للنفط 
و«برنت« و«ويست تكساس«  اخلام« 
العاملية، لتمســك بزمام تســعير 
خامات منطقة الشــرق األوســط 
بعد عقود من تســعيرها من جانب 

مراكز عاملية.
اخلطوة  دبي هــذه  بورصــة  وعدت 
ر  »تأكيــداً واضحاً من أكبــر ُمصدِّ
للنفــط اخلام فــي العالم ألهمية 
العقــد في استكشــاف أســعار 
النفــط بطريقة عادلة وشــفافة، 
االقتصادي  املنــاخ  تعكس حقيقة 

في آسيا والشرق األوسط«.
»بورصة  إدارة  رئيس مجلــس  وقال 
دبي للطاقة« أحمد شــرف نشكر 
أرامكو السعودية على هذه اخلطوة 

التي  الكبيــرة  والثقة  التاريخيــة 
أولتهــا لعقد عمان اآلجــل، وكان 
هدفنا منذ انطــالق البورصة توفير 
منصة تداول تعتمــد أرقى معايير 
الشفافية وااللتزام بأنظمة وقوانني 
مؤشر  بناء  بهدف  العاملية،  التداول 
في  اخلام  للنفط  حقيقي  ســعري 
املنطقــة«. وأضاف: »قــرار أرامكو 
الســعودية نقطة حتول بــارزة في 
تاريخ تســعير النفــط في اخلليج 
العربــي، وندعو كل منتجي النفط 
في املنطقة إلى االنضمام ليكونوا 

جزءاً من هذا التغيير الضروري.
وكانــت البورصــة دعــت منتجي 
النفط في أكثر من مناســبة إلى 
اعتمــاد العقد اآلجل خلــام ُعمان 
كمؤشــر رئيس لتســعير النفط، 
بســبب توّجــه معظــم الــدول 
اآلســيوية إلــى اســتخدام أدوات 
التحــوط لتأمني إمــدادات النفط 
الناجمة  األخطــار  وتــدارك  اخلام، 
فإن  لذلك  األســعار،  تقلبــات  عن 
اعتمــاد مؤشــر كهذا من شــأنه 
حتفيز القدرات التنافســية للنفط 
في أسواق تشهد تنافساً حاداً في 

األسعار واحلصص السوقية.
ولفتــرة طويلــة، كانــت »أرامكو 

تســعير  في  تعتمد  الســعودية« 
النفط املتجه إلى آسيا على أساس 
متوسط سعر خام دبي وُعمان على 
منصة تسعير »بالتس«. وأعلنت في 
بيان أول من أمس، أنها ستســتند 
إلى متوســط األســعار الشهرية 
العماني  للخــام  اآلجلة  للعقــود 
في بورصة دبي للطاقة ومتوســط 
السعر النقدي خلام دبي على منصة 
»بالتس« لتســعير النفط بدالً من 
متوسط أســعار خامي ُعمان ودبي 

وفق تقومي »بالتس«.
الى أن »أسواق السلع  وأشار شرف 
عمومــاً، والنفط اخلــام خصوصاً، 
وتغيرات  يوميــة  تقلبات  تشــهد 
في  التأثير  شــأنها  مــن  جذريــة 
املنتجني واملســتوردين، بحيث يلجأ 
هؤالء إلى استخدام أدوات التحوط 
وشــراء النفوط التــي تعتمد على 
مؤشــر تســعيري واضح وشفاف، 
لذلك رأينا أخيراً نفطاً جديداً يدخل 
السوق اآلســيوية، ما نعتبره دليالً 
واضحاً على حاجــة الدول املنتجة 
املنطقة العتماد أسلوب جديد  في 
في التسعير«. وتابع: »هذا ما بدأت 
بــه أرامكو الســعودية، ونأمل من 
كل الــدول املنتجة اتخــاذ قرارات 

مماثلــة حلمايــة النفــط اإلقليمي 
من املناســفة اآلتية مــن القارتني 

األميركية واألفريقية«.
ويتــداول العقد فــي »بورصة دبي 
للطاقة« أكثر من 90 شركة عاملية 
خــالل نافــذة التســعير اليومية، 
وينتج منها السعر اليومي للنفط 
اخلام من خالل تداول ما بني 4 إلى 6 
ماليني برميل من النفط اخلام خالل 
تعتبر  والتي  دقائــق،  اخلمس  نافذة 
األعلى جلهة أحجــام التداول خالل 
ومتّكنت  اآلســيوية.  التداول  أوقات 
البورصــة، التــي تُعتبر مشــروعاً 
مشتركاً بني حكومة دبي وسلطنة 
ُعمان و«بورصــة نيويورك للطاقة« 
)ناميكس(، من اســتقطاب عشرات 
العالم  أنحــاء  مــن  املؤسســات 
إلى  النفط عبرهــا، إضافة  لتداول 
تتاجر  التي  املؤسســات  عشــرات 
»بورصة  وتهدف  إلكترونياً.  بالنفط 
البورصة  وهــي  للطاقــة«،  دبــي 
األولى الدولية في منطقة الشــرق 
اآلجلة  الطاقــة  لعقود  األوســط 
إنتاج  تزويد شــركات  إلى  والسلع، 
النفط واملتداولني والزبائن املهتمني 
الســويس، بأسعار  باألسواق شرق 

تتسم بالشفافية للنفط اخلام. 

تقـرير

دبي ترّحب باعتماد »أرامكو« بورصتها لتسعير النفط المّتجه إلى آسيا

البورصة االماراتية

بغداد ـ الصباح الجديد:
في  الزراعــة  مديريــة  أعلنــت 
السبت،  امس  البصرة  محافظة 
النفطية  املشــاريع  توســع  أن 
وملوحة املياه وشح املياه تسببت 
الزراعي في  الواقع  بـ«انتكاسة« 
تصاعد  توقعت  وفيما  احملافظة، 
وتيــرة الهجرة مــن األرياف إلى 
مراكز املدن خــالل األيام املقبلة، 
اســتراتيجية  تطبيق  إلى  دعت 
للتعايش بني الصناعة والنفطية 

واألنشطة الزراعية.
عامر سلمان  املديرية  مدير  وقال 
عبد احلســني إن »الواقع الزراعي 
بانتكاســة  ميــر  احملافظة  فــي 
ناجمة عن تفاقــم أزمة ملوحة 
املياه واســتمرار ظاهرة  وشــح 
على  النفطية  املشــاريع  متــدد 
األراضــي الزراعيــة«، مبينــاً أن 
»آالف الدومنات من األراضي الغت 
وحتولت  فيها  الزراعية  األنشطة 
إلى أراض نفطيــة خالل األعوام 

السابقة«.
ولفــت عبد احلســني، إلــى أن 

جنت  التي  الزراعيــة  »األراضــي 
من ملوحة امليــاه قضت عليها 
املشــاريع النفطيــة، ولم تتبق 

إال مســاحات محدودة نســبياً 
تســتخدم في الزراعة«، مضيفاً 
تخلوا  املزارعني  مــن  »الكثير  أن 

الزراعــة مضطرين في ظل  عن 
وشــح  ملوحة  أزمة  اســتمرار 
النفطي  القطاع  وسيطرة  املياه 

علــى أراض شاســعة، ونتيجة 
تتصاعد خالل  أن  نتوقــع  لذلك 
األيام املقبلة وتيــرة الهجرة من 
األرياف إلى مراكــز املدن، خاصة 
بعد أن انحسر في اآلونة األخيرة 
منسوب املياه في نهر العز املمتد 
تنتشر  والذي  احملافظة،  شــمال 
أو عشــرات  مئات  على ضفتيه 

القرى«.
في  الزراعة  مديريــة  مدير  وأكد 
البصرة، أن »من الضروري مراجعة 
باســتغالل  املتعلقة  القوانــني 
األراضي الزراعية لتنفيذ مشاريع 
نفطيــة، بحيث ال بد من تطبيق 
بني  التعايش  حتقق  استراتيجية 
واملشــاريع  الزراعية  األنشــطة 
النفطية على غــرار ما متحقق 
فــي معظم الــدول التي متتلك 
ثــروات نفطية، إذ أنها ال تلغي أو 

تفرط بالزراعة من أجل النفط«.
تواجه منذ عام  البصرة  أن  يذكر 
2007 تكــرار مشــكلة ملوحة 
مياه شــط العرب خالل الصيف 
بســبب تقدم اللســان امللحي 

اخلليج  مــن  امللحية(  )اجلبهــة 
فــي مجرى الشــط نتيجة قلة 
الواصلة عبر  املائيــة  اإليــرادات 
دجلة والفرات والكارون والكرخة، 
وتعد أقضية الفاو وأبي اخلصيب 
)جنوباً( وشط العرب )شرقاً( أكثر 
املناطق تضرراً من تلك الظاهرة، 
حيث يشــكو ســكانها بشدة 
من ملوحــة امليــاه، كما جفت 
فيهــا العشــرات مــن بحيرات 
تربية األســماك، ونفقت الكثير 
مــن احليوانات احلقليــة، وتراجع 
إنتــاج النخيل مــن التمور الى 
أدنى مســتوى، وهلكت معظم 
أصيب  بحيــث  احلناء،  بســاتني 
الواقع الزراعي بشــلل شبه تام، 
في  الزراعيــة  األنشــطة  أن  إال 
احملافظة  من  الصحراوي  القاطع 
لم تتضرر من جراء تلك الظاهرة، 
الواقعة ضمن  املــزارع  وذلك ألن 
قضــاء الزبير يعتمــد ريها على 
املياه اجلوفية، كما لم تتأثر كثيراً 
شمال  الواقعة  الزراعية  املناطق 

احملافظة لبعدها عن البحر. 

البصرة تعزو »انتكاسة« الزراعة الى تفاقم الملوحة وتوسع القطاع النفطي
دعت إلى تطبيق استراتيجية للتعايش بين القطاعات
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العواصم ـ وكاالت:

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، 
عن التعاقد مع احلارس اإليطالي اخملضرم 
جانلويجي بوفون، الذي انتهى عقده مع 

يوفنتوس، بنهاية املوسم املنصرم.
الباريسي في بيان: »باريس  النادي  وقال 
سعيد للغاية بإعالن وصول بوفون إلى 
الفريق أول أمــس، بعقد ملدة عام واحد 
مع خيــار التمديد لعــام آخر، بحضور 

ممثلي الالعب والنادي«.
وأضاف البيان: »يعتبر بوفون أســطورة 
في عالم كــرة القدم املعاصــرة، وقد 
اختير كأفضل حــارس مرمى في القرن 
الواحد والعشــرين من االحتــاد الدولي 
للتاريخ واإلحصــاء، وكان ضمن قائمة 
أفضل 10 العبني فــي العالم من قبل 
الفيفا لعــام 2017 والتي ضمت أيًضا 

دانييل ألفيس ونيمار«.
وقــال بوفــون عقــب توقيعــه عقود 
»لــدي شــعور  لباريــس:  انضمامــه 
بالسعادة ألنني انضممت لباريس سان 
جيرمان. للمرة األولى في مسيرتي أغادر 

بالدي، وفقــط هذا املشــروع الطموح 
قادني التخاذ هذا القرار«.

وأردف: »أشــكر النــادي والرئيس على 
ثقتهــم، تابعت تقدمهــم املذهل في 
الســنوات املاضية، أعرف األحالم التي 
يعيشــها كل شــخص يشــجع هذا 
النادي، سوف أحضر كل طاقتي وخبرتي 
ملساعدة هذا النادي على حتقيق األهداف 

الكبيرة التي وضعها لنفسه«.
وقال: »سنتشارك مشــاعر رائعة هنا، 
هذه املدينــة الرائعة تســتحق أن ترى 
ناديها في قمة الكــرة الدولية في يوم 

من األيام«.
وعلــق ناصــر اخلليفي، رئيــس النادي، 
بالفخــر  جميًعــا  »نشــعر  بقولــه: 
والترحيب الكبيــر ببوفون ضمن عائلة 
باريــس ســان جيرمان، إن قــوة حياته 
املهنية وشخصيته الطموحة واألنيقة 
جتعله واحًدا من أكثر العبي كرة القدم 

احتراًما في العالم«.
وأردف: »إنه في ســن األربعني لكنه ما 
زال شــغوًفا بكرة القدم، لقد وجد في 
مشــروعنا املكان املثالي لوضع أهداف 
عالية للغاية، ســوف يرحب اجلميع به 

هنا بكل حماس«.
كشــفت تقارير صحفية عن كواليس 
جديدة في صفقة تعاقــد نادي باريس 
ســان جيرمان الفرنســي مــع احلارس 
اإليطالي اخملضرم جيانلويجي بوفون في 
صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع 

يوفنتوس.
وأشارت صحيفة )ليكيب( إلى أن بوفون 
باريس،  الفرنسية  العاصمة  في  تواجد 
اجلمعة، ووقــع على عقــود انضمامه 
إلى ســان جيرمان ملدة موسمني بواقع 

موسم مع إمكانية التمديد آلخر.
أنــه كان من  الصحيفــة  وأضافــت 
املفترض تقــدمي صفقة بوفون لإلعالم 
يوم اجلمعة أو السبت، إال أن إدارة النادي 
الباريسي فضلت تأجيل األمر ليوم غٍد 

اإلثنني.
وبررت )ليكيب( قرار مســؤولي ســان 
باالبتعاد  اهتمامهم  بســبب  جيرمان 
عــن أصــداء نتيجــة مباراة فرنســا 
دور  افتتاح منافســات  في  وأوروجواي، 

الثمانية لكأس العالم.
ولفتت إلى أن أي نتيجة ملباراة فرنســا 
رغبة مســؤولي  أثرت على  وأوروجواي 

باريس ســان جيرمان في جذب اهتمام 
اإلعالم بصفقة بوفــون كنجم جديد 
ينضم إلــى النادي بعد ديفيد بيكهام، 

زالتان إبراهيموفيتش ونيمار جونيور.
وأعلن نادي باريس ســان جيرمان، إبرام 
أول عقــد احترافــي للمدافع تيموثي 

بيمبيلي، البالغ من العمر 15 عاما.
ووقــع بيمبيلي، املنحــدر من ضواحي 
باريــس، عقدا احترافيــا ميتد حتى 30 
حزيــران 2021.. وانضــم املدافع، الذي 
ســيكمل عامه الـ 16، فــي 9 أيلول 
املقبــل، إلى صفوف الناشــئني بنادي 
بيمبيلي،  ويعتبر   ..2015 العاصمة في 
أحــد أفضل الالعبني الفرنســيني في 
جيل 2002.. وأعلــن النادي أيضا، إبرام 
أول عقد احترافي للمهاجم فيرجيليو 
بوستوالتشــي، البالغ مــن العمر 18 
عاما، ليستمر في صفوفه حتى حزيران 
2021.. ويعتبر املهاجــم الدولي، الذي 
يلعب في صفوف املنتخب الفرنســي 
حتت ســن 19 عاما، العبــا في الفريق 
الرديف لباريس سان جيرمان.. كما جدد 
رمياني  الفرنســي، عقد كيفني  النادي 

(27 عاما( حتى حزيران 2020.

الخليفي: ساحضر كل طاقاتي وخبراتي لتحقيق النجاحات

سان جيرمان يعلن التعاقد مع بوفون.. ويحصن مواهبه بعقود احترافية

تقرير

إنجلترا في المربع الذهبي للمونديال للمرة األولى منذ 1990
بلجيكا تسير بخطى ثابتة نحو تكرار نبوءة الـ 20 عامًا

موسكو ـ وكاالت:

وصــل املنتخــب اإلجنليــزي إلى 
نصف النهائــي للمرة األولى منذ 
العــام 1990، بتغّلبه على نظيره 
2-0 مســاء امس على  السويدي 
ملعب ســامارا، ضمــن الدور ربع 
النهائي مــن بطولة كأس العالم 

2018 لكرة القدم.
وأحــرز    )30( وديلــي ألــي )58) 
املنتخب  وسيلعب  املباراة،  هدفي 
اإلجنليزي في نصــف النهائي، مع 
الفائز من املبــاراة االخيرة في دور 
الثمانية والتــي جتمع بني كرواتيا 

وروسيا مساء السبت أيضا.
اإلجنليزي  للمنتخب  فوز  أّول  وهذا 
على نظيره السويدي في نهائيات 
كأس العالــم، بعدما تعادل معه 
1-1 في  مرّتــني، األولى بنتيجــة 
مونديــال 2002، والثانية بنتيجة 

2-2 في مونديال 2006.
مــن جانب اخــر تســيُر بلجيكا 
نحو حتقيق حلمها  ثابثة،  بخطى 
املنتظر بالفوز بلقب كأس العالم 
للمرة األولى فــي تاريخها، بعدما 
أطاحــت مبنتخب البرازيل، من ربع 

النهائي، بالفوز )1-2).
وتنتظر بلجيــكا مواجهة صعبة 
أخــرى في نصــف النهائــي يوم 
الثالثــاء املقبــل، عندمــا تواجه 
بأوروجواي،  أطاحت  التي  فرنســا 

بالفوز بهدفني نظيفني.
كانت املبــاراة مبنزلة نهائي مبكر، 
وجنح اإلســباني روبرتــو مارتينيز، 
مــدرب املنتخــب البلجيكي في 

التعامل بذكاء شــديد مع اللقاء، 
فأحكــم منطقة وســط امللعب 
بوجود مــروان فياليني، إلى جانب 

أكسيل فيتسل.
باإلضافــة إلــى حتريــر كيفن دي 
الواجبات  من  األولى،  للمرة  بروين، 
الدفاعية، ليشكل ثالثًيا هجومًيا 
وإدين  لوكاكو،  روميلــو  مع  رائًعا، 
مباراة  بــدوره  م  قدَّ الــذي  هازارد، 

رائعة.
البلجيكــي،  املنتخــب  وتراجــع 
للدفــاع فــي الشــوط الثانــي، 
وســيطرت البرازيــل متاًمــا على 
اكتفت  لكنَّها  اللعــب،  مجريات 
بتســجيل هدف واحد لتخســر 
املباراة، وتودع املونديال مثلها مثل 

كل الكبار.
ويبدو أنَّ منتخب بلجيكا، يســير 
في الطريق ليكــون بطالً جديًدا، 
وهو أمر يتحقق كل 20 عاًما منذ 

عام 1958.
ففي البطولة التي اســتضافتها 
السويد عام 1958، تُوِّجت البرازيل 
باللقــب للمــرة األولــى، وهو ما 
فعلته األرجنتني في 1978، وكررته 
 ،1998 في  الثالثة  للمرة  فرنســا 
عندما فازت بأول لقب في تاريخها.
ويُعدَّ املنتخب البلجيكي، هو أقرب 
الفــرق التي مُيكنهــا حتقيق هذا 
األمر، من بني منتخبــات كرواتيا، 
وروسيا، والسويد )التي لم يسبق 
لها التتويج باللقب(، ملا ميلكه من 
كتيبة كبيرة من النجوم الالمعة.

وبرغــم أنَّ تيتي، مــدرب البرازيل، 
يشعر باأللم للخروج من البطولة، 

إال أنَّه منبهر باملباراة.

وقــال صاحب الـــ57 عاًما: »رغم 
كل األلم الذي نشعر به اآلن، لكن 
القدم، عليك  لو كنت حتب كــرة 
مشــاهدة هذه املبــاراة.. لو كنت 
اللقاء!  هذا  ما  ســتقول  محايًدا 
أنَّها  يــرى  أن  ميكن ألي شــخص 

كانت مباراة جميلة«.
د على أنَّ احلارس »كورتوا صنع  وشدَّ
لبلجيكا«، مشــيًدا في  الفــارق 
الوقت ذاته بقــدرة جنوم املنافس، 
على إنهاء الهجمات التي أتيحت 
اإلســباني  عبَّر  لهم.. من جانبه، 
روبرتو مارتينيز، مدرب بلجيكا، عن 

فخره بالوصول لنصف النهائي.
وقال صاحب الـ44 عاًما: »أمتنى أن 
يكون اجلميع في بلجيكا فخورين 
مبا حققناه حتى اآلن، ولكن ما زلنا 
بحاجة إلى مزيد من الطاقة قبل 
خــوض مباراتنا املقبلة في نصف 

النهائي«.
وتابع: »هناك حاجز نفسي يواجه 
أي منتخــب عندما يلعــب أمام 
5 ألقاب  البرازيل، إنهــم أصحاب 
تواجههم  عندمــا  لذلك  عاملية، 
حتتاج إلى ميزة تكتيكية، وبالتالي 
كان يجــب أن نتمتع بشــجاعة 

خالل املباراة«.
البرازيــل  مواجهــة  وبعكــس 
فرنسا  موقعة  ترتق  لم  وبلجيكا، 
املأمول،  للمســتوى  وأوروجــواي 
ديشــامب،  ديديه  املــدرب  وعرف 
ليتأهل  بالفوز،  منها  يخرج  كيف 
للمرة  النهائي  إلى نصف  الديوك 

األولى منذ 12 عاًما.
وظهــر تأثــر منتخــب أوروجواي 
كثيــرًا، بغيــاب جنمــه الكبيــر 
إدينســون كافانــي، ووجد لويس 
سواريز نفســه وحيًدا في األمام، 
ولم يشــكل اخلطورة الالزمة في 

غياب رفيقه.
ولم يظهر كيليــان مبابي بنفس 
األداء الــذي ظهــر عليــه أمــام 
وتكفل  النهائي،  بربــع  األرجنتني 
رافائيــل فاران بتســجيل الهدف 
األول مــن رأســية، إثــر عرضية 
أرســلها لــه أنطــوان جريزمان، 
الذي ســجل الهــدف الثاني من 
تســديدة، أخطأ احلارس موسليرا 

في تقديرها.
وأبدى إدينســون كافانــي، حزنه 
على اخلســارة، قائال: »حزين، نعم، 
كثيرًا.. لكنني فخور خلوضي هذه 
داخل  العائلة،  التجربة مع هــذه 
من  ألنني  أفتخــر  امللعب،  وخارج 

أوروجواي«.
وأثــار أنطــوان جريزمــان، جنــم 
بعدما  اجلدل،  الفرنسي،  املنتخب 
لم يحتفــل بهدفه في شــباك 

أوروجواي.
ــر جريزمان ذلك في رده على  وفسَّ
ســؤال  باملؤمتر الصحفــي، قائالً: 
»لــم أحتفل ألننــي عندما بدأت 
لعب الكــرة، تتلمــذت على يد 

علمني  أوروجوايانــي.  مــدرب 
والســيئة  اجليدة  األشــياء 

في كــرة القدم«.. وأوضح 
»كنت ألعب أيًضا أمام 

لم  لذلك  أصدقائي 
حتفــل  أ

فع  ا بد

االحترام. 
عتقــد  أنــه مــن أ

الطبيعي أال أحتفل«.

جانبه،  من 
ديديه  قال 
ديشامب، 
ب  ر مــد
منتخب 

 : نسا فر

»نستحق 
الوصول 

لنصف 
 ، ئــي لنها ا
فخــور  وأنــا 
بالالعبني. علينا 
التفكيــر  اآلن 
الوصــول  فــي 

للنهائي«.

فرحة العبي املنتخب االجنليزي

بوفون

العواصم ـ وكاالت:
ريــال مدريد، كريســتيانو  هرب جنم 
رونالــدو، بعيدا عن الشــائعات التي 
انتشــرت حول توقيعه احملتمل لفريق 
إلى  عائلته  مــع  اإليطالي،  يوفنتوس 
كوســتا نافارينو، وهو منتجع يوناني 
فاخر يقــع جنوب غرب شــبه جزيرة 

بيلوبونيز.
)33 عاما( إجازته في  الالعب  ويقضي 
البحــر األيوني بعد انتهاء موســمه 
أوال مع امليرينجــي وثانيا مع منتخب 
 ،2018 روســيا  مونديال  في  البرتغال 

بعد إقصائهم على يد أوروجواي.
ووصــل الالعــب برفقة أســرته في 
طائرة خاصة إلى أقرب مطار ومن ثم 
طائرة  مستقلني  املنتجع  إلى  انتقلوا 
مروحيــة، حيــث اإلجــراءات األمنية 
أقصي  فــي  لضمــان خصوصيتهم 

استعداداتها.
وعلى الرغــم مــن أن الفريق امللكي 
لم يتلق عرضا رســميا من »السيدة 
العجــوز« حتى هــذه اللحظة، إال أن 
والبرتغالية  اإليطالية  اإلعالم  وسائل 
أشــارت إلى أن الالعب ســيتقاضي 
30 مليون يورو  في الفريق اإليطالــي 
ســنويا، وهو 4 أضعاف مــا يتقاضاه 
الفريــق، جونزالو  أغلى صفقــة في 

هيجواين.

مــن جانبــه، لــم ينــف »خورخــي 
كريســتيانو  أعمال  وكيل  مينديش« 
يوفنتوس  إلى  األخيــر  انتقال  رونالدو 

وفق ما يتم تداوله في األيام األخيرة.
مينديش وفي تصريح ليومية »روكورد 
البرتغاليــة« لــم يُفصــح عــن أية 
تفاصيل تتعلق بخبــر االنتقال لكنه 
أكد أنه لو متّ ســيكون مبثابة مرحلة 

جديدة في مسيرة رونالدو.
 وأكد مينديش لليومية البرتغالية أنه 
لو حصل ورحل رونالدو عن ريال مدريد 

فإنه بالتأكيد ســيظل شاكرًا طيلة 
حياته للنادي ورئيسه وجميع اإلداريني 
امللكي حول  فيه وجلماهير  واملوظفني 

العالم.
وفــي ســياق متصــل، أصــدر نادي 
يوفنتوس اإليطالي، بيانا رســميا، أول 
أمس، بعد األنباء املتزايدة حول اقترابه 
من التوقيع مع البرتغالي كريستيانو 
رونالــدو من ريــال مدريد فــي األيام 

املقبلة.
وقال يوفنتوس في بيانه الذي نشــره 
علــى موقعه الرســمي: »بخصوص 
املنتشــرة  األخيرة  باألخبار  يتعلق  ما 
من وســائل اإلعــالم فــإن يوفنتوس 
سيقوم بتحديد كل خياراته في سوق 
االنتقاالت من أجــل تدعيم صفوفه، 
املعلومات  وسوف يكشف عن جميع 
املتعلقة بهذا األمر في نهاية املطاف، 

ووفقا للقوانني املتبعة«.
ولم ينف بيان يوفنتوس التقارير حول 
ضمه كريســتيانو رونالــدو، بل فتح 
اجملال حول تدعيم صفوفه بصفقة أو 

أكثر في امليركاتو الصيفي.
الصحفيــة  التقاريــر  وبحســب 
توصل  يوفنتــوس  فــإن  اإليطاليــة، 
بعقد  رونالدو  كريستيانو  مع  لالتفاق 
ملدة 4 سنوات براتب سنوي قيمته 30 

مليون يورو.

رونالدو يهرب إلى »كوستا نافارينو«

زيورخ ـ وكاالت:
سّمى االحتاد الدولي لكرة القدم الظهير 
األيســر ملنتخب روســيا يــوري زيركوف 
ضمن الئحة »األبطــال اجملهولون« الذين 
كان لهم أدوار كبيرة في تأهل منتخبات 
بالدهم إلى الدور ربع النهائي من مونديال 

روسيا 2018.
ووفقــا لالحتاد الدولي لكــرة القدم فقد 
استحق زيركوف اإلشادة وتسميته كأحد 
األبطال غير املعروفني ملساهمته الكبيرة 

بتأهل روسيا على حساب إسبانيا.
وخاض زيركوف الشوط األول امام إسبانيا 
وهــو مصاب وحتامل علــى أمله طيلة 45 
دقيقــة حتى اشــتدت حالته وطلب من 
املــدرب ستانيســالف تشيرشيســوف 

تبديله قبل انطالق الشوط الثاني.
وقال زيركــوف: »حتى قبــل املباراة 
شــعرت باآلالم فــي وتــر األخيل، 
لــذا طلبــت التبديل بعــد نهاية 
الشــوط األول بعدما بــات الوجع 
ال يحتمـــل«.. ووفقا للمدرب فإّن 
اللعب  زيركوف لن يكون مبقــدوره 
مجدداً إال في حال بلغت روســيا 

النهائــي!. هذا وقــدم املنتخب 
الروسي بكرة القدم مستويات 

فنية رائعة في نهايات كأس 
العالــم اجلارية في 

عــب  ملال ا
الروسية.

بوينس آيرس ـ وكاالت:
تــرك كل مــن سباســتيان بيكاسيســي 
ونيكوالس دييز ومارتني بريســان، مناصبهم 
كمســاعدين خلورخــي ســامباولي مدرب 
منتخــب األرجنتني خالل مونديال روســيا، 
"باالتفــاق املشــترك" مــع احتــاد الكــرة 

األرجنتيني.

وذكــر االحتــاد أنه وأعضــاء اجلهــاز الفني 
سباســتيان  للمنتخــب،  الســابقني 
بيكاسيســي ونيكــوالس دييــز ومارتــني 
بريسان، اتفقوا بشــكل متبادل على فسخ 

تعاقداتهم.
وأضاف البيان "يود االحتاد أن يتوجه بالشكر 
للمحترفني على ما قامــوا به من عمل في 

املنتخب وقــد ارتأينا انتهاء صلة العمل، 
متمنــني لهــم أفضــل النجاحات في 

مسيرتهم الرياضية".
"ألبيسيليستي"  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 
املونديال  خــارج  لإلقصــاء  تعــرض 
على يد فرنســا 4-3 في ثمن نهائي 

البطولة.

سامباولي يفقد 3 مساعدين في األرجنتين

زيركوف ضمن الئحة »األبطال المجهولون«

زيركوف

رونالدو



الديوانية ـ إيمان كاظم:
نادي  علــى  نــادي عفك  تغلب 
أهــداف مقابل  بأربعة  املثنــى 
مبــاراة جرت  في  واحــد  هدف 
مساء أمس األربعاء على ملعب 
عفــك األوملبي حلســاب اجلولة 
األولى ضمن منافســات الدوري 
التأهيلي بكــرة القدم ملنطقة 

الفرات األوسط.
 يذكر أن نادي عفك لعب مباراته 
األولــى أمام نــادي الهندية في 
كربالء و انتهت بفوز عفك بثالثة 
وتعادل  هدفــن  مقابل  أهداف 
سلبيا في الثانية أمام القاسم، 
الكوفه فقد  امــام  أما مباراته 
وقبل  ذاتها..  بالنتيجــة  انتهت 
انتهــاء اجلولة األولــى ملنطقة 
نادي  تغلــب  األوســط  الفرات 
بأربعة  املثنى  نــادي  عفك على 
أهــداف مقابل ثالثة ســجلت 

األهداف عن طريق، حسن محي 
وخالد حميد وســيف كاظم و 
الهدف الرابع كان بأمضاء جمال 

حميد.

يذكر ان نادي عفك يحتل صدارة 
ملنطقــة  التأهيالــي  الــدوري 
الفــرات األوســط برصيد ثمان 

نقاط من أربع مباريات.

بغداد ـ رافد البدري*

تــوج الالعب حســن علي حســن 
ببطولــة العــراق لعــام 2018 والتي 
احتضنتها قاعة فنــدق االنتر ببغداد 
وعلــى مدى 9 ايام، وشــارك فيها 18 
العبــاً ميثلون نخبة العبي الشــطرجن 
في العراق، من الذين يحملون تدرجات 
عالية في مجال اللعبة، ومتكن حسن 
علي من حســم املركــز االول بعد ان 
جمــع 8 نقاط مــن 11 جولة خاضها 
والتي جرت  البطولة  منافســات  في 
وفق النظام السويســري ،زمن اجلولة 
90 دقيقة مع اضافــة 30 ثانية لكل 
نقلة منجزة، وجاء نوح علي حســن 
ثانيــاً برصيــد7.5 نقطــة، وحصل 4 
العبن على 7 نقــاط، وهم علي ليث 
احمد واحمد عبد الستار واحمد عزيز 
جواد وطالب سالم حامت على التوالي، 
وحســمت النتائج باقامة دوري من 3 
جوالت بالشطرجن السريع، متكن احمد 
عبد الســتار من حسم نتيجة املركز 
الثالــث، فيما جاء احمــد عزيز جواد 
رابعاً، وحصل علــي ليث احمد املركز 
اخلامــس، فيما خــرج الالعب طالب 

الى  لينضم  املنافســة،  خارج  سالم 
اعضاء املنتخب العراقي )ب(.

وقال رئيس االحتاد العراقي للعبة ظافر 
عبد االمير: شهدت البطولة منافسة 
كبيرة بن الالعبن املشــاركن، نظراً 
لتقارب املستوى، ولم نتمكن من حتديد 
هوية البطــل اال في الثــوان االخيرة 
، حيــث متكن حســن علي حســن 
مــن حتقيق الفوز فــي اجلولة االخيرة 
رافعاً رصيده الــى 8 نقاط في صدارة 
الترتيب، فيما متكن نوح علي حســن 
من الفوز علــى رواند حامد في اجلولة 
االخيرة واحراز املركز الثاني، مضيفاً ان 
4 العبــن جمعوا 7 نقاط، لذلك اقيم 
دوري من 3 جوالت بالشطرجن السريع، 
متكــن احمد عبد الســتار من حتقيق 
املركــز االول، ليضمــن بذلــك املركز 
الثالث في الترتيب العام، فيما حصل 
احمــد عزيز جواد على املركــز الرابع، 
وجــاء علي ليث احمد خامســاً، عبد 
االمير اكد انه والول مرة في البطوالت 
يتمكن العبن شباب من احراز مراكز 
متقدمة، حيث فــاز كل من الالعبن 
ومعزز  الســابع  باملركز  رواند حامــد 
ظاهر حبيب باملركز الثامن واحمد جزا 
جمال باملركز التاســع، فيما جاء منير 

محمد اسماعيل عاشراً، وبذلك ميثل 
هؤالء الالعبــن املنتخب الوطني )ب(، 
اضافًة الى الالعب طالب ســالم حامت 

الذي احرز املركز السادس.
عبد االمير اكد ان 5 العبن سيمثلون 
العاملي للشطرجن  االوملبياد  العراق في 

الذي ســيقام في جورجيا شهر ايلول 
املقبل ، وهم الالعبن الفائزين باملراكز 
الثالثة االولى  حســن علي حســن 

ونوح علي حسن واحمد عبد الستار 
اضافًة الى الالعب اراز باســم الصفار 
احلاصل على افضل نتيجة في بطولة 
العراق الدولية السادســة التي جرت 
في شــهر اذار املاضــي، والالعب علي 

ليث احلاصل على برونزية العرب.
واشــاد الالعب حســن علي حسن 
املتوج بلقب البطولة باملستوى الكبير 
الذي ظهــر به الالعبن املشــاركن، 
والصعوبة التــي واجهها في اجلوالت 
التــي خاضها وقال: لــم يتمكن احد 
حتديــد الالعب الذي ســيحرز اللقب 
خسرت  ولو  االخيرة،  اللحظات  وحتى 
اللقب،  عن  البتعــدت  االخيرة  اجلولة 
مشيراً الى البطولة لهذا العام افرزت 
العبن علــى مســتوى عال،وهذا ما 
املنتخب  العبي  على  ايجابياً  ينعكس 
الوطني الذي  سيشارك في االوملبياد 
بانه ســيحقق  وانــا متاكد  العاملي، 
نتائج جيدة في جميع املشاركات التي 
تنتظره على مســتوى العرب والقارة، 
ومنها بطولة امم اسيا التي ستنظمها 
ايران في السابع والعشرين من شهر 
متوز املقبــل، كما ان الالفت للنظر هو 
بروز العبن شــباب باعمــار صغيرة، 
اجل  من  بضــراوة  نافســو  ولكنهم 

احلصول على مراكز متقدمة، وهذا ما 
زاد من حالوة املنافسة في البطولة.

واشــرف على جوالت البطولة احلكم 
الدولي اسعد اسماعيل توفيق رئيس 
جلنة احلكام في االحتاد املركزي وعضو 
احتــاد احلكام العــرب، واحلكم الدولي 
ســعد محســن الكنانــي، والدولي 
االحتادي  واحلكم  ابراهيم،  اســماعيل 
دلشــاد اســماعيل الذي اشرف على 
التقنية  املباشــر، وفق  النقل  برنامج 
احلديثة في متابعــة جوالت البطولة 
وفي جميــع بقاع العالم مباشــرًة ، 
الرســمي الحتاد الشطرجن  املوقع  عبر 

العراقي.
وفــي حفل اختتــام البطولــة الذي 
حضره اخلبير الدولي املصري اجلنسية 
حســن خالد ورئيس االحتــاد العراقي 
للعبة ظافر عبد االمير وامن الســر 
مهدي عطيــة ورئيس جلنــة احلكام 
اسعد اسماعيل توفيق واالمن املالي 
عبــد الهــدي مفتول وعضــو االحتاد 
محمد احلكيــم، وعدد مــن متابعي 
اللعبة، مت توزيــع اجلوائز على االبطال 

الذين احرزوا املراكز اخلمسة االولى.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

بغداد ـ الصباح الجديد:

الســابق،  الوطني  املنتخب  قال جنم 
مشرف فريق نادي الطلبة بكرة القدم 
حاليا، حيدر عبد الرزاق، ان املنتخبات 
التي حضــرت إلى مونديال روســيا 
2018، التي ال متلك ترســانة إعالمية 
كبيرة او اضواء بل أتت بصمت، كانت 
لها النصيب االكبــر من التفوق في 

النهائيات.
واوضــح ان املســتويات الفنية التي 
قدمتها املنتخبات التي تأهلت إلى 
البطولة،  مــن  املتقدمة  االدوار 
كانت متميــزة جدا، وتؤكد ان 
البطــوالت احملليــة في تلك 
حيث  جدا،  متطورة  البلدان 
اللعب  اســاليب  فرضت 
وجودهــا والتنــوع الذي 
الهجوم  بــن  قدمته 
بن  والتوازن  والدفاع 
واالعتماد  اجلانبن 
االســلوب  على 
عــي  جلما ا

لتحقيــق 
وهذا  النجــاح، 
يؤشر ان ال تفوق 
للفرد وال سيما 
حيث  النجــم، 
جاءت املنتخبات 
 ) ة لفقيــر ا (
دون  من  إعالميا، 
ضجيــج لكــي 
تتســلق السلم 
نحو  العبــور  في 
احلاســمة  االدوار 

للمونديال.
وذكر الالعب الدولي السابق، احد جنوم 
أبطال آسيا 2007، ان الالعبن الكبار، 
وغيرهم،  ونيمــار  ورونالدو  ميســي 
كانوا حتــت ضغط كبير من اجلماهير 
واإلعالم، فاجلميع عقد عليهم االمل 
في الوصول إلــى األدوار املتقدمة من 
النهائيــات املونديالية، ومروا بظروف 
غير مســتقرة في املباريــات لتكون 
نهايتهم حزينة وودعوا املنافسات من 

االدوار املبكرة، كما ان املنتخبات التي 
كانت مرشحة للفوز باللقب، كأملانيا 
واالرجنتن  وإســبانيا  اللقب  حاملة 
والبرتغال غادرت من الدور األول، فيما 
كان البرازيــل حتــت مطرقة بلجيكا 
السامبا  راقصي  ليودع  املتطورة جدا 

من دور ربع النهائي.
واشاد مشــرف فريق كرة الطلبة، مبا 
وكرواتيا  بلجيــكا  منتخبات  قدمته 
انه معجب  النهائيــات، مبينــا  في 

مودريتش العب  لوكا  كرواتيا  بالعبي 
ايفان  وزميله  اإلســباني  مدريد  ريال 
اإلســباني،  برشــلونة  راكيتش جنم 
ومن فرنســا الصاعد العــب باريس 
ســان جيرمان كيليــان مبابي، ومن 
بلجيكا إدين هازارد العب تشيلســي 
األنكليــزي، وكيفــن دي بروين العب 

مانشستر سيتي االنكليزي.
كما ثمــن الالعب الدولي الســابق، 
زاالتكو  الكرواتــي  املــدرب  جهــود 

داليتش الذي يقود منتخب بالده إلى 
نتائــج ايجابية، ليؤكــد علو كعب 
املنتخــب الكرواتي في املنافســات 
املونديالية بنســختها احلالية، مبينا 
ان املــدرب اســتطاع ان يتعامل مع 
املباريــات بواقعية جدا، منوها إلى ان 
املدرب الذي سبق ان درب فريق العن 
اإلماراتي، ميلك رؤية بعيدة واستطاع 
بالشــكل  فريقه  طاقــات  توظيف 
االهداف  كثــرة  ان  وبــن  الصحيح. 

التي ســجلت بنيران صديقة، تؤكد 
ان االســاليب املعتمــدة في اخلطط 
الهجوميــة وضعــت الالعبــن في 
اخلطــوط الدفاعية حتت ضغط كبير 
جدا ليرتكبــوا االخطاء وحتضر بقوة 

النيران الصديقة لتهز الشباك.
التي  الفيديــو  تقنيــة  ان  واوضــح 
استخدمت للمرة االولى في نهائيات 
كأس العالم بالنســخة احلالية في 
تعد خطوة مهمة  الروسية،  املالعب 
جــداً النصاف املنتخبات املشــاركة 
واتخــاذ القرار املناســب في احلاالت 
التــي تســتوجب التوقــف عندها 
وعرض احلالة امــام املتخصصن من 
اجل احتســاب ركالت اجلزاء او حاالت 
التسلل، واالخطاء واخلشونة املفرطة، 
وشــاهد اجلميع كم من ركالت اجلزاء 
منحت للمنتخبــات وهي صحيحة، 
وكذلك حاالت عدة لم حتتسب برغم 
ايقــاف املباريــات ومتابعتهــا بدقة 
من الطواقم املشــرفة على التقنية 

وكذلك احلكام.
عبد الرزاق، دعا اجلميع إلى االستفادة 
مــن دروس مباريــات كأس العالــم، 
حيث قدمت املباريات كل شــيء، من 
للمدربن  اساليب لعب حديثة ميكن 
ان يتعايشــوا مع اخلط اجلديدة عبر 
القصوى، كما  واالســتفادة  املتابعة 
اكــدت ان ال كبــار وال اســماء ميكن 
ان تتميــز على االســلوب اجلماعي، 
وهذا يعد شــيئا واضحا امام جميع 
الالعبــن، كما ان الطاقــات اإلدارية 
تســتفيد من املونديال، فاملشــرفن 
يتعلمون كيفية التعاون مع الالعبن 
التدريبي ومع  املــالك  والتركيز مــع 

االجواء التي حتيط باملباريات.

حيدر عبد الرزاق: الخطط الحديثة تمنح الكأس ألوروبا
القادمون بصمت يحققون النجاح في مونديال روسيا

من مباراة بلجيكا والبرازيل

فريق عفك
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كأس العالم أوروبي
لقب كأس العالم 2018 في روســيا، الى قارة أوروبا 
مــن دون منافس، وال ســيما بعــد وداع منتخبي 
البرازيــل وأوروجواي على يد بلجيكا وفرنســا في 
أول مواجهتي الدور ربع النهائي مســاء اول امس، 
لتبقى املنتخبات األوروبية وحيدة بال منافس، فيما 
تبدو نكهة املونديال فقدت بعد تفرد القارة العجوز 

باللقب!.
هذا حال كرة القدم، واملونديال الروســي يبتســم 
لقــارة أوروبــا من جديــد، برغم ان حامــل اللقب 
املونديالي، األوروبي، ايضا، املاكنات األملانية تعطلت 
الــدور االول للمجموعة السادســة ليغادر  فــي 
املانشــافت بخســارة مذلة امــام منتخب كوريا 
اجلنوبية، شممشــون آســيا، وقبلها خســر امام 
املكســيك بهدفن لهدف، فيما حقــق فوزا يتيما 

على السويد بالنتيجة ذاتها!.
جتدســت كذلك في مباريات مونديال روسيا، دقة 
االنضباط الذي مييز اســلوب املنتخبات التي حتترم 
املنافســن، ال ســيما التي تعاملت مــع املباريات 
بواقعية جدا، وكانت تؤدي املباريات بوتيرة متصاعدة 

من مباراة إلى أخرى!.
هنالك منتخبات غادرت البطولة، لكنها تركت اثراً 
طيباً لدى املتابعن، فأكدت علو كعبها في املباريات 
املونديالية، وهنالــك أمثلة عدة عن فرق وقفت نداً 
قوياً للكبار، لتختتم شــوطها في النسخة الـ 21 

لنهائيات كأس العالم بكسب األحترام.
يقول الكاتب الصحفي اإلماراتي، عبد اهلل الكعبي: 
برغم خسارته أمام بلجيكا إال أن املنتخب الياباني 
قدم عرضــاً قوياً في مونديال روســيا، ويحســب 
لالحتاد الياباني هذا العمل الرائع واالستقرار الفني. 
أداء اليابانيــون يدق ناقوس اخلطر بــأن اليابان في 
طريقهــا ألن تكون الرقم واحد في القارة الصفراء، 
هناك عمل كبيــر لهذا املنتخب القــوي، بل صار 
منتخباً مخيفــاً، واهلل يعن منتخبنا اإلماراتي في 
كأس آســيا، املنتخب الياباني والكوري واألسترالي 
في تطــور كبير وملحوظ ومنتخبنا محلك ســر. 
االنضباط هو ســر جناح اليابانين، وفي الســنوات 
املقبلة ال تستبعد مشاهدة املنتخب الياباني يصل 

إلى نصف كأس العالم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يواصل العب منتخب ألعاب القوى بفعالية الوثب 
العالي، حســن فالح، معســكراته التدريبية في 
بيالروســيا وتركيــا حتضيراً للمشــاركة في دورة 
األلعاب اآلســيوية املقبلــة املقــررة ان تقام في 
أندونيسيا للمدة من 18 آب ولغاية 2 أيلول املقبلن.

وقــال العداء الشــاب: انه يواصــل حتضيراته في 
معســكرات تدريبية خارجية في دولتي بيالروسيا 
وتركيا. مبينا: انه اشــترك في سباق اقيم بتركيا، 
وحقــق فيه الفــوز باملركــز االول، فيمــا يترقب 
املشــاركة في ملتقى جديد االسبوع املقبل يقام 

في بيالروسيا، 

معسكران لحسين فالح 
قبل األلعاب اآلسيوية

5 العبين يمثلون »الوطني« في األولمبياد العالمي بجورجيا

حسين علي حسين يتوج بلقب بطولة العراق للمتقدمين بالشطرنج

تقرير

جانب من التتويج

جلنة  حددت 

ت  بقا ملســا ا
املركزي  االحتاد  في 

لكــرة القــدم، اليوم 
النطالق  موعــداً  االحــد 

اجلولة 36 لدوري الكرة املمتاز، حيث 
ستجرى 3 مباريات، ملعب الشعب 
الدولــي يشــهد لقاء الشــرطة ، 
امام فريق الصناعــات الكهربائية.

فريقي  الزبير،  ملعــب  في  ويتقابل 
والطلبــة، ويضيف  اجلنــوب  نفط 
فريق النجف مبلعبه فريق السماوة.. 
األثنن  غٍد  يوم  املباريات  وتستكمل 
7 لقاءات، ففي ملعب امانة  باجراء 
بغداد، يتطلــع فريق الزوراء املتصدر 
أمانة  فريــق  املضيف  يالقــي  وهو 

بغدادفيمــا تقام مبلعب الشــعب 
الدولي مبــاراة فريقي اجلوية وفريق 

احلسن.
إلى  ، رحاله  النفــط  ويشــد فريق 
نفط  فريق  للقاء  النجف  محافظة 
الوســط ، وتقام في ملعب التاجي، 
والكهرباء..   ، احلــدود  فريقي  مباراة 
الدولي،  ميســان  ملعب  في  وجترى 
مباراة نفط ميســان وامليناء.. وفي 
البحري  يتقابــل  الزبيــر،  ملعــب 
والديوانية.. ويتقابل في صراع القاع، 
فريقي زاخو برصيد 18 نقطة باملركز 

االخير، عندما يالقي ضيفه كربالء.
من جانب اخــر، ابتعــد فريق نادي 
دوري  القدم بصدارة  لكرة  الصناعة 
إلى  املؤدي  بغــداد  التاهيل ملنطقة 
دوري االضواء للموسم املقبل، فبعد 
فوزه في اجلولة اخلامسة على فريق 
الدفاع املدنــي برباعية نظيفة، رفع 
تالمذة املدرب حمــزة داود رصيدهم 
إلى 13 نقطــة، فيما ميلك الصليخ 
9 نقاط بعد فوزه على اجليش بثالثة 

أهــداف لهــدف واحد فــي اجلولة 
اخلطوط  تساوى  في حن  السابقة، 
واالتصــاالت برصيــد 8 نقاط لكل 
منهمــا، اثــر تعادلهما ســلباً في 
اجلولة املاضية، وحقق فريق شــباب 
العدل الفوز على املهندسن بهدف 
من دون رد ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، 
امــا فريق الدفاع املدنــي فيملك 5 
نقاط، وللمهندسن 4 نقاط، واخيراً 

اجليش ثامن الترتيب من دون نقاط.
وجتــرى اليــوم االحــد مباريــات 
اجلولة السادســة، اذ تقام جميع 
األ  اخلامسة  الساعة  املباريات في 
ربــع عصراً، فيتواجــه في ملعب 
الكــرخ الصناعة املتصــدر امام 
فريــق اخلطــوط، ويضيف ملعب 
الهمية  الصناعة مباراة غاية في 
بن فريقي االتصــاالت والصليخ، 
ويتقابل املهندسن والدفاع املدني 
فــي ملعب اجليــش، امــا مباراة 
اجليش وشباب العدل فستقام في 

ملعب اجلوية.

نادي عفك يتصدر »تأهيلي«اليوم .. ثالث مباريات في الجولة 36 لممتاز الكرة
 منطقة الفرات األوسط

الطموح كبير نحو االضواءالصناعة يواصل صدارته لمنافسات أولى بغداد

بغداد ـ  الصباح الجديد:
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حوار

شعراصدار

حمد اهلل القائم حتى اليوم.

و)دروب  الســدة(  )خلــف  ثالثيتــك   
الفقــدان( و)الالجــئ العراقي( تغطي 
مســاحة زمنيــة مــن تاريــخ العراق 
املعاصــر متتــد من اخلمســينيات الى 
منتصــف الثمانينيــات ، فهــل فــي 
النية إكمال هذا املشــروع ملا بعد هذا 

التاريخ؟
ـ ال أعتقد أني ســوف أضيف جزءا آخر 
لتلك التجربة التي أحســب أن الثالثية 

أكملت دورتها فيها وحولها.

 ملــاذا تفاوت عدد صفحــات ثالثيتك 
وكانــت روايــة )دروب الفقدان( ضعف 

روايتيك اآلخريني؟
ـ ال أظــن أن مــن الضــروري أال يتفاوت 
عــدد الصفحــات في أي ثالثيــة، ففي 
ثالثيــة محمد ديــب »الــدار الكبيرة« 
يختلــف عدد الصفحات مــن جزء إلى 
جزء آخــر. وبصراحة لم أفكر بهذا األمر 

ولم أخطط له. هكذا رســمت ثالثيتي 
لألحداث  تاركــة  بنفســها  طريقهــا 
تشــكيل حجمها. رمبا ألنــه لم يخطر 
ببالي منذ البداية أن أجعلها ثالثية؟ رمبا. 
لكن بخصوص حجم »خلف السدة« أود 
أن أشير إلى أن إشارات وصلتني من نقاد 
ومن أصدقاء تؤكد أن باإلمكان مضاعفة 
حجم هذه الروايــة. نعم، صحيح، هذا 
ممكن لكنــه ال يتطابق مــع محاولتي 
تقدمي عمل أدبي مكثف لدرجة التخلي 
عن أي إنشاء أو حشو أو إضافات. وقتها 
فحاولت  بجياكوميتــي  مغرمــا  كنت 
أن أنقــل رؤيتــه للمنحوتة الرشــيقة 
اخملتصــرة اإليحائيــة إلى األدب. أشــاد 
البعــض بالكثافة األســلوبية للرواية 
وأخذ علّي البعض اآلخر االختصار وعدم 
التوسع. بالطبع أنا احترم كل ما يردني 
حول كتاباتي ألنــي أتطور من خالل آراء 
اآلخرين واجتهاداتهم. أما الســعة في 
رواية »دروب الفقــدان« فرمبا مردها إلى 
أن الروايــة تتنــاول مرحلــة اجتماعية 
وسياســية مختلفة عن مرحلة »خلف 
السدة« التي هي مرحلة تأسيس قطاع 
تأثيث  مجتمعي مهاجر يحاول مسرعا 
حياتــه وبناءها في حــن عاجلت »دروب 
الفقــدان« اجملتمــع نفســه في حلظة 
واجهاته  وتعدد  وانتشــاره  اســتقراره 

واهتماماته.

 حني أصدرت روايتك )الالجئ العراقي( 
ســنة 2017 كان املتوقــع أن تتنــاول 
فيها الهجــرة األخــرى للعراقي بعد 
ســنة 2003 لكنك لــم تتجاوز هجرة 

الثمانينيات فما السر في ذلك؟
– فــي رواية »الالجــئ العراقي« واصلت 
أو  التي أعرفها  تدوين ســيرة الهجرات 
عشــت أطرافا منها، أما جتربة الهجرة 
التــي حدثت بعد عــام ٢٠٠٣ فال أعرف 
عنها شــيئا فأنا بعيد عن العراق كما 
تعلــم. والكاتب يتناول مــا يعرفه. اآلن 
لو ُقــّدر لي أن أكتب عــن الهجرة التي 
تقصدها رمبا أفشــل في تصويرها فيما 
ينجــح الكاتب الذي عــاش أحداثها أو 
تخيلها مبساعدة من عانى منها. الرواية 
تتطلب استيعاب مظاهر احلياة التي ال 

حتصى.

 لنأتي الى شــخصية )علي سلمان( 
محور أعمالك فهل فيه شيء من )عبد 
اهلل صخي( ال سيما أنه كان يدرس في 
اجلامعة نفســها )املستنصرية( التي 

درس فيها؟
ـ شخصية )علي ســلمان( متثل جيلي. 
رمبا أخذ منــي القليل لكنه أخذ الكثير 
من اجليل الذي نشــأ مع تأسيس احلكم 
اجلمهوري وعاش جتربة اخلذالن السياسي 
التي يعرفها اجلميع والتي تركت جروحا 
عميقة في جسد اجملتمع ما يزال يعاني 
منهــا حتى اليوم. أعتقــد أن كل رواية 
فيها شيء من سيرة الكاتب. كما قلت 

قبل قليل الكاتب يتناول ما يعرفه.

 القارئ لرواياتك يجد جواً من القتامة 
يخيم على مجرياتها فلماذا لم جتعل 

هناك نافذة لآلمال؟
ـ أنظــر إلــى تاريخ العراق السياســي 
وأعطني أمال كي أكتــب عنه، أعطني 
فرحــا كي أعاجله وأنتصر لــه. ال يوجد. 
العــراق غارق في املأســاة واملتاهة منذ 
االحتــالل العثمانــي حتــى اآلن. لقد 
فطنــت قبل نحو خمســن عاما على 
األقل ولم أر العراق خاللها إال وهو ميضي 
من جتربة تراجيدية إلى أخرى. احتالالت، 
أول  حزبية.  دمويــة  ســجون، صراعات 
شــيء يفكر به من ميسك السلطة هو 
تهيئة ســكاكينه لذبح اآلخر بدال من 
التفكير باحترام الــرأي املعارض، يختار 
الهدم بدال من التفكير بالبناء. تلك هي 
ســيرة العراق كما عرفتها قراءة وجتربة، 
كيــف إذن نكتب عن حياة بال قتامة، بال 
موت؟ هنا استعيد قول ستيفان زفايغ: 
»ما أن بدأنا نشعر باحلرية كعادة يومية 
حتى انطلقت مــن ظلمات الغرائز إرادة 
غامضة تريد اغتصابها«. هذا ما واجهه 

جيلي بالتحديد، ويواجهه اجليل احلالي.

 اعتمدت في سردك على راٍو واحد هو 
الراوي العليم وكنت تقتفي مصير كل 
شخصية فلماذا لم تختر تقنية تعدد 

الرواة؟

ـ لم أشــعر باحلاجة الى تعدد الرواة أو 
تعدد األصوات كي أنتج رواية بولوفونية، 
فاملوضــوع فرض أســلوبه علّي من دون 
التفكيـــر باختيـــار هـــذا األسلـوب 
أو ذاك. هكـــذا وجدتنـــي أروي سيـرة 
النـــاس الذين أعرفهم ببساطة. واحلق 
كنت مغرما بالســرد أكثر من أي شيء 
آخــر لذلك ترى قلة احلــوار أو غيابه في 
الروايــة التي اختارت شــكلها وبنيتها 

بنفسها.

 بعد ترجمتك جملموعة هرمان هيسه 
)أنبــاء غريبــة من كوكب آخر( ســنة 
1984 وروايــة )النهر الفاضل( لنغوجي 
واثيونغو ســنة 1988 ملاذا لم تستمر 

في هذا املنحى؟
ـ الترجمــة عمل شــاق، يتطلب جهدا 
اســتثنائيا. أحيانا يستغرق البحث عن 
إنها  مقابل جلملة واحدة نهــارا كامال. 
حتتاج الفكــر والوقت واملوهبة واملعرفة. 
الحظ كــم هي صعبة هذه الشــروط. 
اعتــرف أني لســت مترجمــا محترفا 
لكني غامرت مبجموعة قصص هيرمان 
هيســه ثم برواية افريقية يومها كنت 
أعتقد أن رحلة الترجمة ستكون ممتعة 
وســهلة، غيــر أن املمارســة العملية 
أثبتت عكس ذلك متاما. شعرت بحجم 
املســؤولية الكبير الذي يقع على عاتق 
املترجم فتوقفــت خاصة بعد أن أقمت 

فــي بريطانيا عــام ١٩٩٠ وإدراكي أنني 
كلمــا ازددت معرفة باللغــة اإلجنليزية 
اكتشــفت جهلــي بها. لكــن هذا ال 
مينعني من العودة إلــى الترجمة فهي 
مغامرة مثل أي حقل من حقول املعرفة.

 ما النســبة بني الواقع واملتخيل في 
شــخصيات ثالثيتك وهــل ان الواقع 

فرض عليك حتديد مصائرهم؟
واقعية موجودة  الشــخصيات  أغلب  ـ 
في اجلوار أو أصدقاء عرفتهم أو سمعت 
عنهم. أغلبهم لهم وجود حقيقي أو ما 
يشبهه. لكنها دخلت في اخملتبر الروائي 
الذي أعاد بناءها علــى وفق مقتضيات 
الســرد والهــدف منه. قبــل أن أكتب 
اجلزء الثانــي »دروب الفقدان« كنت في 
زيارة إلى بغداد. وصادف أن جاءت نســوة 
أرض أجنبية.  القادم من  الغريب  لتحية 
وبعد فترة انصرفن عني متاما وانشغلن 
لتفقد  بحياتهــن. فتحت كمبيوتــري 
الرسائل الشخصية، فسمعت إحداهن 
حتكي عن فتــاة طلقــت ألنها رفضت 
أن تســرق مثلما تريــد حماتها. كتبت 
ما ســمعت ثم أعدت بنــاءه فظهرت 
شــخصية مديحــة امــرأة ناضجــة 
وليست الطفلة التي كانت في »خلف 
السدة«. للخيال نصيب كبير في رسم 

الشخصية وأبعادها.

 ما أثــر الهجرة والغربــة على عموم 
نتاجك األدبي؟

ـ في البداية أحسست بالضياع، ال أعرف 
أيا من الطرق أســلك. األرض التي أقف 
عليها أخذت تغيب وتكاد تتالشى فأبدو 
كمن ميشــي في الفراغ. تــوارت مادتي 
القصصية )اجليران، املنطقة، الشــارع، 
املدرسة، الطريق( خلف احلدود. هذا األمر 
أيضا يتصل بتوقفي عــن الكتابة. وقد 
خشيت على نفسي من ذلك فانغمرت 
بتأمل التجربة كلها وبالقراءة الكثيفة 
املتواصلة وباالطالع على جتارب كتاب من 
شــتى بقاع العالم يومها حتى أخذت 
أشــّيد وطني اخلاص ألعيش فيه وأحلم 
وأكتب عن مواطنيه. ساعدني في  فيه 
ذلك اتصالي بالكتــاب العرب ومتابعة 
نتاجهم وانشغاالتهم، ثم تركيزي على 

األدب األجنبي وأبرز منتجيه.

 هل تعتقد بســيادة الرواية العراقية 
مع انحســار األجناس األدبية األخرى 
والشــعر وهل هو  القصيرة  كالقصة 

اجتاه عاملي أم خاص بالعراق فقط؟
- من حيــث الكم نعم، أمــا من حيث 
الكيــف فال أعرف متامــا لقلة اطالعي. 
من الواضــح أن الروايــة ناهضة بقوة 
لكن هل  األدبيــة  للتجــارب  كحقــل 
انحســر الشــعر؟ ال أعرف متاما. لكني 
أالحظ انتشــار الشــعر الشعبي بقوة 
ال تضاهيهــا الرواية. األمــر يحتاج إلى 
وقفــة نقدية ودراســته مــن الناحية 

السوسيولوجية والسياسية.

 حاوره ـ علي جبار عطية:
 

هو كاتــب عاش الوجــع العراقي مبكرا 
وعبر عنه أبلغ تعبير، وكانت املدة الزمنية 
بالصراعات  التي شــب فيهــا مليئــة 
واالجتماعية..  والسياسية  االيديولوجية 
كل هــذه الصراعــات وغيرها عاشــها 
الكاتب عبــد اهلل صخي وهو يشــهد 
الهجرة اجلماعيــة من الريف إلى املدينة 
وصراع قيم الريف وقيم املدينة والتحوالت 
الكبرى في احلياة العراقية التي لم تشهد 
عنفا مثلما شهدته السنوات اخلمسون 
األخيــرة. ولصخــي الفضل فــي إعادة 
تشييد حياة الناس املنسين شرق بغداد 
في ثالثية )خلف السدة( و)دروب الفقدان( 
و)الالجئ العراقي( معبرا أمينا عن معاناة 
جيل بكل عنفوانه وتطلعاته وآالمه. وهو 
في منفاه بلنــدن أجرينا معه هذا احلوار 
عبر شــبكة التواصل االجتماعي فكان 

هذا الذي بن أيديكم:

 أصدرت مجموعتك القصصية األولى 
)حقــول دائمــة اخلضرة( ســنة 1980 
فلمــاذا انتظرت كل هــذه املدة لتصدر 
أول رواية لك هي )خلف الســدة( سنة 

2008 ؟
ـ غادرت العراق أوائل عــام 1979، وما إن 
جتاوزت احلــدود حتى دخلــت في ضباب 
املتاهة، وبدأ عالم جديد يتشكل أمامي 
لم يســمح لي إال بإصدار تلك القصص 
العشــر التي متكنت مــن حملها معي. 
كانت روحــي أثقل من جميــع احلقائب 
ففيهــا يقيم وطن حرصــت كل احلرص 
على أال تتصدع جدرانه أو تنحني أشجاره 
أو جتــف جداوله. وســنة إثــر أخرى أخذ 
الوطن يبتعد ورائــي ويغيب فيما املنفى 
يتجدد باســتمرار بألوان ولهجات وبلدان 
مختلفة، وبحــث دائم يفقد املرء صوابه 
بحثا عن عمل واســتقرار في بقعة ماء 
حتى وصلــت إلى لندن بشــق األنفس. 
وذات يــوم قادني قدري إلى الســكن في 
املدينة  بيت مستأجر في إحدى ضواحي 
الشاســعة. وفي حلظة حنن نظرت إلى 
الوراء ألتنبه إلى أننــي ضيعت أكثر من 
ربع قــرن في طرقات العالم جوابا منهك 
القوى من البحث عن اســتقرار أو عمل 
أو هوية. لقــد أُدركت أن املنفى ســوف 
يسلبني حياتي ورمبا إنسانيتي لذا علّي أن 
أقاومه، ال أريده أن يقوضني. ورحت أمضي 
خياليا،  وطناً  أشــّيد  وحيدا  الســاعات 
الكف، بحجم  لي وحدي بحجــم  وطناً 
وأنهاره  أرسم منازله وأشــجاره  القلب، 
وأكواخه ومواطنيــه حتى نهض أمامي 
عالم واقعــي أعاد اخلياُل بنــاَء تواريخه 
روايتي  وشــخوصه ومصائرها فكانــت 
األولى »خلف الســدة« التي وجدت فيها 
رمزا لوطني الضائع. حدث ذلك بعد أكثر 
من ثالثن عاما على زوال منطقة )خلف 
الســدة( من الوجود متاما للحد الذي لم 
يبق أُي شاهد عليها سوى ضريح السيد 

انســحاب القوات االميركيــة من البالد 
نهاية عام 2011 .

وتناول الكتاب تكويــن آلة القتل اخمليفة 
التي انشــأها اجلنرال ستانلي ماكرستل 
والتــي ضمــت االالف مــن العناصر في 
قاعدة بلــد اجلوية، عمليــة الغزو والقاء 
القبض على رموز النظام السابق واحلرب 
الســرية التي تلــت ذلك علــى تنظيم 
ابو  االرهابي  زعيمهــا  ومقتــل  القاعدة 

مصعب الزرقاوي.
كما تناول ايضا العمليات االســتخبارية 
والتجسســية على االنترنــت واملكاملات 
واحلرب مع  االحتــالل  ابان فترة  الهاتفية 

الفصائل الشــيعية والتي تضم اسماء 
قيادات مازالت في العملية السياســية 
إضافــة الى التعــاون االســتخباري مع 
اســرائيل في مجال املعلومــات وانتهاء 
بقيام قيــادة العمليــات باغتيال قيادات 
محلية  عبوات  باســتعمال  واشــخاص 
الصنــع مت اعــادة تدويرها الخفــاء الدور 
االميركي في التالعــب باألوضاع االمنية 

في العراق.
ويقع الكتاب في 271 صفحة من القطع 
املتوســط يضم الكثير من الشــهادات 
الفراد في قيادة العمليات اخلاصة تعرض 

الول مرة.

 
صدر عن دار سطور كتاب بعنوان »التاريخ 
الســري للعمليات االميركية اخلاصة في 
العــراق«، والذي يســتعرض ألول مرة عن 
بها  قامت  التــي  العســكرية  العمليات 
القــوات األميركية طيلة فتــرة احتاللها 

للعراق.
ويتنــاول الكتــاب الــذي الفــه الكاتب 
شــون  الشــهير  االميركي  والصحفــي 
نايلور ونقلــه للعربية املترجم والصحافي 
العراقي عمار كاظــم محمد تاريخ قيادة 
العمليــات اخلاصــة املشــتركة منذ بدء 
عملية الغزو على العراق عام 2003 وحتى 

املعاصرة، حتى أن الناقد الشهير »ألفريد 
هيكلينغ« يذهب فــي حديثه عن حيوية 
أســلوب الروايــة وجتديدهــا، ملقارنتهــا 
»بأسلوب جوليان بارنس، أو دوغالس آدمز، أو 
حتى أومبرتو أيكو«، وبالفعل كما قال: إن 
قراءة روايــة »مدينة« في إيطاليا أصبحت 

»أشبه بطقس مقدس«.
و«مدينة« هي رواية بثالث حكايات، تتداخل 
فيما بينهــا، من دون حواجــز أو فواصل، 
وتنســاب كثالثة أنهر متوازية، وتتشعب 
منها حكايات أخرى وشــخصيات عديدة. 
األولى هي حكاية غولد  الرئيسة  احلكاية 
ومدبرة منزله شــيتزي شيل. غولد طفل 
عبقري هجره والداه، يعيش برفقة شيتزي 
شيل وصديقن من صنع خياله، أحدهما 
عمالق ال تســعه ســيارة واآلخــر أبكم 
»يتحدث«. تنساب من خيال غولد حكاية 
املالكم ليــري غورمان ومدربــه مونديني، 

حكاية تولد وتتطور أحداثها فقط حينما 
يكون غولد جالســاً في املرحاض. أما من 
خيال شــيتزي شــيل فتنســاب حكاية 
الويســترن في الغــرب االميركي، وحتكي 
قصة مدينــة مزقت الريُح فيهــا الزمن، 
وضاعــت أقــدار النــاس ومصائرهم في 

غبارها. 
بينما القارئ يطالع »مدينة« ويتنقل فيها 
من حكاية إلى حكاية أخرى، يشعر وكأنه 
سائح في أرجاء مدينة ما، ينتقل من حي 
إلى حن آخر، ومن شــارع إلى شــارع آخر، 
حيث األحياء قصص والشوارع شخوصها.

مترجم روايــة »مدينة« إلى اإليطالية، هو 
گاصد محمد، والــذي يترجم من اللغتن 
العربيــة واإليطاليــة وإليهمــا، كما أنه 
يكتب الشــعر والقصة القصيرة باللغة 
اإليطالية وهو من أبرز األســماء اإلبداعية 

ضمن موجة األدباء املهاجرين في إيطاليا.

 
 – املتوسط  صدرت مؤخراً، عن منشــورات 
إيطاليا، رواية »مدينــة« للكاتب اإليطالي 
و وبترجمة أستاذ  ــاندرو باريكُّ الشهير ألِسَّ
األدب العربي في جامعة بولونيا اإليطالية 

»گاصد محمد«.
ــو عربياً من روايته »حرير« والتي  ُعرف باريكُّ
صدرت وتُرجمت أكثر مــن مرة في العالم 
العربي، ولعل أشــهر ترجمتــن لها هما 
ترجمة فــواز طرابلس، وترجمة إســكندر 
ــو الكبيرة أتت  حبش. لكن شــهرة باريكُّ
عاملياً من كتابته ملونولوج مسرحي بعنوان 
(1900( والذي حوله اخملرج اإليطالي األشهر 
»جوزيبِّــه تورناتــورِّه« إلى فيلــم من روائع 

السينما العاملية. 
روايــة »مدينة« هي أهم وأشــهر ما كتب 
و في الرواية، بل هي واحدة  ــاندرو باريكُّ ألِسَّ
مــن أهم ما ُكتــب في الروايــة اإليطالية 

الروائي عبد اهلل صخي:
قاومت المنفى بتشييد وطن خيالي

جديد الكاتب والصحفي األميركي شون نايلور

مدينة .. إصدار جديد عن منشورات المتوسط

الزهرة الشاردة

عبد اهلل صخي

غادرت العراق أوائل عام 
1979، وما إن تجاوزت الحدود 

حتى دخلت في ضباب 
المتاهة، وبدأ عالم جديد 
يتشكل أمامي لم يسمح 
لي إال بإصدار تلك القصص 

العشر التي تمكنت من 
حملها معي. كانت روحي 

أثقل من جميع الحقائب 
ففيها يقيم وطن حرصت 
كل الحرص على أال تتصدع 

جدرانه أو تنحني أشجاره 
أو تجف جداوله. وسنة إثر 

أخرى أخذ الوطن يبتعد ورائي 
ويغيب فيما المنفى يتجدد 

باستمرار بألوان ولهجات 
وبلدان مختلفة، وبحث دائم 
يفقد المرء صوابه بحثا عن 

عمل واستقرار في بقعة 
ماء حتى وصلت إلى لندن 

بشق األنفس

عبد العزيز الحيدر

أنها ألزهــرة التي عبثــت باطمئناني 
املشذب

ألزهرة التي أغلقت أوراقها
 الشفاه

التي كادت أن تفتــح الظرف املغلق...
وعلقته بحبل البئر

000
قطعت خيط احلرير

 الذي كان يوصل رذاذاً من قلقي
زهرة هي

بحجم غيمة كبيرة
جتر وراءها سرباً من حمام بري

سربا من املقرر أن تهاجر به
تعبر به شاطئ البهجة

000
ومن هنا تقرأ في رسائلي

أنــي فقيــر ال املــك مــا يكفي من 
الكلمات

 ألفتح فمي
وأجلس لساعات طويلة

متأمال األلوان الغريبة املتشــكلة من 
حولي
0000

ال أطيق حياكة األسئلة
اتهام  وأدعها تنســج مقتلي من دون 

محدد
هي زهرة....

مجردة....
من اعمال الفنان جبر علوانحدائق هي
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أكد أختصاصيو التغذية أن قلة شــرب 
املاء يؤدي إلى اإلرهاق والكســل واخلمول 
والشــد العضلــي فــي بعــض أماكن 
اجلســم، ولكي نعمل على تعويض هذا 
النقص الذي ســبب تلــك األعراض البد 
من شرب كمية مناسبة من املاء مبعدل 
ثمانية أكواب في اليوم الواحد، إلى جانب 
تناول الفواكه واخلضروات ذات مســتوى 
عاٍل من امليــاه مثل البطيخ والعنـــب 
والتيـن الشوكـي فهـذه أفضـل فواكـه 

صيفية.
وقــال اخملتصون، أن »اجلســم يحتاج إلى 
الشائع  له واخلطأ  أمالح مناسبة  كمية 

االكتفاء مبلح الطعام فحسب وهذا غير 
صحيح بل إن زيادة ملح الطعام يحبس 
املاء حتت اجللد ويقوم بإخراجه من اخلاليا 
وهذا ما يسبب العطش الدائم والكسل 

واخلمول وقلة النشاط« .
وتعد الفاكهة وجبة خفيفة مناســبة 
الغنيــة  بديــالً علــى بعــض األكالت 
بالسكريات مثل اآليس كرمي وخاصة ملن 
يعمل على نظــام غذائي خاص أو حمية 
ألن ســعرات هذه الفواكــه قليلة جداً 
وغنية بالفيتامينات ويعد التني الشوكي 
ملطف للمعدة ومحسن حلركة األمعاء.

لتغذية اجلسم  املناســبة  اخليارات  ومن 

خــالل فصل الصيف أطبــاق األرز احللوة 
مثل األرز باللنب التي تساعد على تلطيف 
درجة حرارة اجلسم، إضافة إلى السبانخ 
وامللوخية الحتوائها على نســبة كبيرة 

من املاء تقضي على الشعور باحلـر.
كما أن اخليار والطماطم يســاعد على 
ترطيب اجلسم، كما أن العنب والشمام 
مــن الفواكه التي حتتوي نســبة عالية 
من األلياف التي تقضــي على العطش 
وتســاعد في خفــض حرارة اجلســم، 
كاختيار خالل  املســلوقة  والفاصوليــا 
فترة النهار يساعد على تلطيف اجلسم 

الحتوائه على البروتني.

البصرة ـ سعدي السند:

عقــدت جمعية الفــردوس العراقية في 
مقرها وســط البصرة حلقة نقاشــية 
جديد ة تضمنت حوارات ونقاشات تناولت 
أهــم قضايا املرأة في العراق وفي البصرة 

بشكل خاص.
وقالت فاطمة البهادلي رئيسة اجلمعية 
لـــ )الصبــاح اجلديد( : كمــا تعلمون ان 
جمعيتنا تهتم كثيــرا ًبتفاصيل مهمة 
في مجتمعنا العراقــي ولكن اهتمامها 
باملــرأة يأخذ حيــزاً كبيراً من أنشــطة 
وفعاليات اجلمعية وان حلقتنا النقاشية 
التي أجنزناها األســبوع املاضي مبشاركة 
مجموعة نسوية من البصرة ومن شتى 
الديانــات واملذاهب تضمنت مناقشــات 
مستفيضة عن واقع املرأة العراقية وأهم 
احللول التــي نراها مناســبة جداً حيث 
ناقشــنا العنف األســري وضرورة أنشاء  
مراكز لألرشــاد األســري تســاعد املرأة 
على أيجاد احللــول للعديد من قضاياها 
االجتماعية والقانونية لعدم معرفة املرأة 
التي تساند عملية استقرارها  بالقوانني 
الذي يســبب  العنــف  ذلــك  وتوقــف 
والنفســي  االجتماعي  لوضعها  الكثير 
واملستقبلي فاملرأة في مجتمعنا ما زالت 
تُضرب جســدياً وتهــان وتعامل وكأنها 
قطعة أثاث، برغم من أن ديننا اإلسالمي 
احلنيف أمــر باحترام املــرأة فاجلنة حتت 
أقدام األمهات وهنــاك قول لنبينا الكرمي 
محمد بن عبــداهلل صلى اهلل عليه واله 
وسلم )من كانت له ابنة، فأّدبها وأحسن 
وعلمها  تربيتها،  فأحسن  ورباها  تأديبها، 
فأحسن تعليمها ولم يفضل ولده الذكر 

عليها، كانت له ستراً ووقاية من النار( ما 
أعظمه من قول ،والبد من القول هنا بأننا 
في  هذه املرحلة نحن في أشد احلاجة إلى 
والقهر  العنف  القضاء على كل مظاهر 

والتمييز ضد املرأة.
   ووجدنــا خــالل احلــوارات ان الكثيــر 
من اللجان واألقســام اخملتصة بشــؤون 
املرأة ومنها مواقع صنــع القرار وكذلك 
منظمــات اجملتمع املدني ليســت لديها 

املعرفــة الكافية بقوانــني وحقوق املرأة 
واالتفاقيــات الدولية التــي تخصها وان 
عدم املعرفة الكافية هذه أبعدت الكثير 
من احلقــوق عن املرأة أو اصــدار القوانني 
التي تســاندها وهنا وجدنا في مقدمة 
توصياتنا التي خرجنا بها من هذه احللقة 
النقاشــية هي ضرورة املطالبة واألسراع 
بالتصويت علــى قانون مكافحة العنف 

األسري.

محاور نقاشية مهمة
وأضافت رئيســة اجلمعية أيضا : ناقشنا 
في احللقة ايضا الــزواج املبكر وكيف ان 
اإلحصــاءات تقول أنه يــؤدي الى الطالق 
املبكر وقررنا أن تكون حلقتنا النقاشــية 
املقبلة في هذا املوضوع ألهميته وضرورة 
له  املوضوعية  واملعاجلات  اسبابه  معرفة 
وسندعو الى احللقة مختصني من الدوائر 
واملؤسســات احلكوميــة ذات العالقــة 

للمشــاركة معنا اضافــة الى املهتمني 
بهذا املوضوع من منظمات اجملتمع املدني 
وشابات  شــباب  أيضا  معنا  وســيكون 
ممــن عانوا من هــذه التجربــة وأخفقوا 
وأّدى اخفاقهــم الــى الطالق وناقشــنا 
أهمية ايجاد فرص عمل للنساء وخاصة 
املطلقات واألرامل وحسب الكفاءة واخلبرة 
والتحصيل الدراسي كما ناقشنا افتقار 
مراكز الشــرطة الى باحثني اجتماعيني 
لســجون  بالنســبة  وكذلك  مختصني 
أيضا في  النســاء وجرت حوارات مهمة 
مجال االهتمــام أكثر وأكثــر بالنازحني 
والتعاون املطلوب من اجلميع في دعمهم 
وتوفير االحتياجات املطلوبة لهم فخالل 
زيــارات العمل التي تقــوم بها جمعيتنا 
للنازحني جند مناشدات من املرأة النازحة 
وحاجــة العائلة النازحة الــى املزيد من 
االهتمام والرعايــة للحد من الصعوبات 
واملشــكالت التي تواجه تلــك العائالت 
وناقشــنا في احللقة أيضا تفشي األمية 
بني النساء وخاصة في األرياف مما جعلها 
عرضــة لالنتهاك  وتطرقنــا في حلقتنا 
الى مسألة تعاني منها  النقاشية ايضاً 
املــرأة ، وهي مظاهــر التمييز بينها وبني 
الرجــل عند التقــدمي للوظيفة و العمل 
حيث يجري تفضيــل الذكور على اإلناث 
بغض النظر عن الكفــاءة وجعلها تأتي 
بعد الرجل في احلصول على فرص العمل، 
ولذلك فإن الفقر يستشــري بني النساء 
أكثر مما يستشري بني الرجال وان األسباب 
االقتصادية  اجملاالت  املعروفة في  املتعددة 
واالجتماعيــة والبيئيــة وغيرها أوجدت 
لنــا ان معظم النســاء احترفن العديد 
من املهن التي ال ميكن أن يشــغلنها لوال 

شظف العيش وانعدام املعيل.

جزيرة أبيض وأسود... سكانها ال يرون األلوان أبدًا بسبب إعصار مدمر
 متابعة الصباح اجلديد: 

 األلوان أســاس احلياة، ورؤية العني لأللوان 
هي التي متنح احلياة شــكالً ومعنى، لكن 
هناك سكان جزيرة بأكملها ال يرون األلوان 
أبــداً، احلياة أمــام أعينهم فقــط أبيض 
وأســود، بالرغم من املناظر الساحرة التي 
تتميز بهــا اجلزيرة من مياه وزرع وســماء 
صافية، لألسف الســكان وتعدادهم 700 
ألف نسمة ال مييزون سوى اللونني األبيض 

واألسود.
اجلزيرة اســمها »ينجالب« في أرخبيل في 
احمليط الهــادي بالقرب من دولــة الفلبني 
وإندونيسيا، والسبب هو إصابتهم جميعاً 

بعمى األلــوان منذ الصغــر، وانتقل هذا 
املرض إلى أبنائهم بسبب العوامل الوراثية، 
وهذا املرض نادر احلدوث في العالم، ولكنه 
لســوء احلظ في عــام 1775 حدث إعصار 
قوي على اجلزيرة ومت قتل جميع ســكانها 
من هذا اإلعصار، إال نحو20 شخصاً فقط 
هــم من جنوا مــن ذلك اإلعصــار، وأعقب 
اإلعصار مجاعة كبيرة ووفيات كبيرة، وأحد 
األشخاص الذين جنوا من العشرين شخصاً 
هو امللك »نامناركي موانينيزد« وهو لســوء 
احلــظ كان مصاباً بعمى األلــوان، وكذلك 

أغلبية الذين جنوا من العشرين شخصاً.
ونظراً ألن الزواج من األجانب كان محظوراً 

بني سكان اجلزيرة فقد تزوجوا من بعضهم 
البعض فانتشــر عمــى األلــوان، كما أن 
ســكان هذه اجلزيرة لهم حساسية قوية 
ضد أشــعة الشــمس، وال يســتطيعون 
العمــل حتت ضــوء الشــمس ألنــه أمر 
بالنســبة لهم يعد في غايــة الصعوبة، 
وهم يرون في الليل أفضل من األشــخاص 
االعتياديني ، لذلك يســهرون الليل لقضاء 
احتياجاتهم، فيعملون في صيد األسماك 
لياًل وال يســتطيعون أن يعملــوا في أثناء 
النهــار، فالليل كالنهار »أبيض وأســود« 
والليل أفضل لهم لعدم وجود الشــمس 

احلارقة.

لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723
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جمعية الفردوس العراقية تناقش في البصرة قضايا المرأة
رجال المرور ينقذون فتاة حاولت 
االنتحار من جسر وسط الناصرية

متكن رجال شــرطة املرور مبحافظــة ذي قار، من 
انقاذ فتــاة حاولت االنتحار بإلقاء نفســها من 

جسر وسط مدينة الناصرية.
وأخبر شهود عيان، بأن«رجلي مرور متكنا من إنقاذ 
فتاة تبلغ من العمر قرابــة 19 عاماً، من االنتحار 
من على جســر احلضارات وسط مدينة الناصرية 

مركز محافظة ذي قار«.
وأشاروا إلى أن “أجهزة الشرطة النهرية تسلمت 
الفتاة مــن رجال املرور ومت نقلها إلى مكان خاص، 

متهيداً لتسليمها لذويها”.

تحذير لآلباء من سقوط أطفالهم 
بسبب سبايدرمان

حذرت الســلطات الصحية في فرنسا اآلباء من 
اخلطر املتزايد لســقوط األطفال من الشــرفات 

وخاصة في فصل الصيف.
وقالت الســلطات الصحية وأطباء ومجموعات 
الســالمة إنه مع ترك النوافذ مفتوحة بســبب 
الطقس الدافئ، ميكن أن ميوت املزيد من األطفال 
أو يعانون من إصابات خطيرة هذا الصيف إذا لم 
يفعل اآلباء أو مقدمو الرعاية املزيد للحفاظ على 

سالمة أوالدهم.
ونصــح األطباء بأن بعض اإلجراءات البســيطة 
ميكن أن تنقذ حياة األطفال مثل عدم ترك الطفل 
مبفرده مطلقــاً في الشــرفة أو التأكد من عدم 
وجود أي قطع أثاث بجــوار النافذة ميكن للطفل 
تســلقها، مشــيرين إلى أن معظــم األطفال 
وخاصــة ممن هم دون الرابعــة ال يكون لديهم أي 

إحساس باخلطر.

دراسة تحذر من مخاطر كتم العطاس
حذرت دراسة بريطانية من اخملاطر املرتبطة بكتم 
العطســة، ألن ذلك قد يقود ملضاعفات تشمل 
احللــق، واألذن، أو حتى متدد األوعيــة الدموية في 

الدماغ.
وأشار التقرير الذي أعده فريق بحثي من جامعات 
طبية بريطانية، ونشر في مجلة »كيس ريبورت« 
الطبية، إلــى أن كتم العطس قــد يؤدي لتمزق 

احللق، واإلضرار بعضالت الرقبة.
ووفًقــا للتقرير، جاء رجل يبلغ من العمر 34 عاًما 
إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من تغير في صوته، 
وتــورم في الرقبة، وألم عنــد البلع، وذلك بعد أن 

حاول كتم عطسة.
وبفحص املريض، تبنّي لألطباء، وجود فقاعات في 

اجلزء اخللفي من نسيج احللق والرقبة.
ويؤكد األطباء أن محاولــة جتنب العطاس تؤدي 
إلى ضغط قوي على مســتوى اجليــوب األنفية، 
وأيًضا إلى متزق طبلة األذن ومتدد األوعية الدموية 

في املخ.

نقص الماء يؤدي إلى الخمول والكسل واإلرهاق

شارع »ابو نؤاس« - عدسة زياد متي

ملونشريط
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معلومة

الجوزاءالثورالحملصورة

العذراءاألسدالسرطان

القوسالعقرب

إبتعد عن اجملاهرة بأفكارك وآرائك ومشاعرك، 
حاول أن تتكتم يــا عزيزي وأن تعمل بصمت 
وحتفظ. فكر جيداً قبل أي تصرف، وابتعد عن 
األعمال االنتقامية أو عن األحقاد والعدائية. 

العناد لن يفيدك.

مناسبة مهمة للتعبير عن قدراتك ومواهبك 
املميزة، وهذا ســيفاجىء بعضهم على نحو 
غير مسبوق. إذا كنت إلى جانب الشريك في 
األوقات الصعبة، فإنك ســتجده إلى جانبك 

عند أول اختبار.

جتنب العناد والتشــبث بأفكار بالية وال تقدم 
على صراعــات، أو خالفات، أوجــدل في هذا 
اليــوم. انتبــه لصحتك وانظر إلــى الفرص 
املتاحة، فقد حتقــق ضربة اقتصادية ناجحة، 

إال أنك تتحفظ في اإلعالن عن أعمالك. 

اندفاعــك غير املــدروس جتــاه اآلخرين، قد 
يدفعك إلــى ارتكاب أخطــاء غير متعمدة، 
فتريــث حتى تتجنب ذلــك. عليك أن تراعي 
ظروف الشريك وأوضاعه العائلية، وذلك يوفر 

عليك الكثير من املشكالت.

برهن عن ليونة ودماثة أخالق، وال تذهب نحو 
أفكار وأعمال غير آمنة، فواقع وضعك املهني 
غير مريح. يحمــل إليك هذا اليــوم وضعاً 
عاطفياً مرضياً، فتســيطر على انفعاالتك 

وتبدو واثقاً بنفسك.

كن متسامحاً مع اآلخرين ألّن األدوار قد تتبدل 
يوماً ما، فتنقلب األمور ضدك وجتد نفســك 
مضطراً إلى حتّمــل ردات الفعل. ال تتخيل أن 
طيبة الشريك ستمنحك اجملال لتستمّر في 

اخلطأ.

ما تعانيه اليوم هو مجرد تراكمات قدمية لن 
تقــّدم أو تؤخر، وجتاوز ذلك ليس إال مســألة 
وقت. غيوم بسيطة وغير مؤثرة في العالقة 
مع الشريك، لكنها ستدفعك الى التفكير 

بايجابية أكبر في املستقبل. 

مشــروع مهــم للغاية يدفعك إلــى إعادة 
النظر في حســاباتك مجدداً، وخصوصاً أن 
للنتائج.  مســتقبلك املهني يتحّدد وفقــاً 
نظرتك إلى احلياة ســتختلف نحو مزيد من 

اإليجابية.

ال تترك اإلحباط يتسلل إلى وضعك النفسي، 
فالتفاؤل ســيكون هو احلّل املناســب لكل 
األمور العالقة. التركيز مطلوب بكثرة، وخلط 
األمور ستكون له نتائج سلبية وغير متوقعة. 

تضع نفسك في موقف حرج.

يوم من الهدوء يساعدك على تنظيم عملك 
على نحو أفضل، ذلك قياســاً مبا قد تتطلبه 
املرحلة املقبلة. أجــواء إيجابية في العالقة 
مع الشريك، وذلك يعود إلى تصفية القلوب 

بينكما بعد سوء التفاهم.

احلظ والفلك يقفــان إلى جانبك في األيام 
املقبلة، فحــاول أن تســتفيد من الوضع 
قدر املســتطاع لتحقيق مكاســب طال 
انتظارها. ابتعد عن الشكوك واألوهام جتاه 

الشريك.

الدلو الحوتالجدي

تتلقى اتصاالت متعــددة لدعمك والوقوف 
إلى جانبك، فحاول االســتفادة من ذلك قدر 
املستطاع لفتح صفحة جديدة في حياتك. 
عليك أن تبعث برســالة واضحة وحاسمة 

إلى الشريك قبل فوات األوان.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. شاعر فلسطيني راحل.

2. شاعر سوري راحل.
3. شاعر مصري راحل.

4. مرض يصيب العيون o بحر.
5. في القميص تربط أطرافه.

6. أواخر ابيات الشعر o عكس 
حربا.

7. لؤلؤ o نوع قــدمي من اخلط 
العربي.

8. ضــوء o اميركي الف قصة 
العجوز والبحر.

9. كسر o أواخر.
10. رئيس )التجار مثال(.

 o نفس o 1. للسؤال عن شــخص
حد السيف.

2. يرفع به البنطال o محب.
3. تكاثر األشــياء مما يؤدى إلى أزمة 

)معكوسة( o رجف.
4. انتفاخ o مساعدة وإمداد.

5. أكثر من الدق باملطرقة o يخفنه.
 o 6. جهــاز العروس )فــي اخلليج( 

حيثما تهب الريح.
7. حترك في محله بدون تقدم o ثالثة 

حروف من فنان.
8. أناث اجلمل )مبعثرة( o من اسماء 

اهلل احلسنى.
9. اربعة حروف متشابهة.

10. رحلة بالدراجة o جمع ميقات.

كلمات متقاطعة
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1
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3
4
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10

2345678910

الميزان

صورة جماعية للمشاركات في احللقة النقاشة التي أٌقامتها جمعية الفردوس
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تستعد النجمة األميركية 
جوهانسون،  ســكارليت 
خلــوض جتربــة جديدة في 
عالــم التمثيــل، حيــث 
ستؤدي دور متحول جنسي 
 RUB في فيلمهــا اجلديد 
TUG &. الفيلــم ســتبدأ 
تصويــره خالل األســابيع 
وتعود  املقبلــة،  القليلــة 
إلى قصة  العمــل  أحداث 
حقيقية من ســبعينيات 
وتتناول  املاضــي،  القــرن 
قّصة رجــل من العصابات 
يدعــى دانت تكــس جيل، 
ولد باســم أنثوي هو جني 
جيل، والذي كان يستخدم 

سلســلة مــن صالونات 
ألعمال  كواجهة  التدليك 

مشبوهة.
دور ســكارليت اجلديد أثار 
ضجًة عبر مواقع التواصل 
اإلجتماعــي، وراح البعض 
يهنئها علــى جرأتها في 

طرح املواضيع.

الفنان عمرو سعد  أّكد 
يعّد  أّن فيلــم "كارما" 
حتديــا رائعا بالنســبة 
يقّدم  أنه  وبخاّصة  إليه 
شخصيتني متناقضتني 
متامــا، موّضحا أن فيلم 
جزءا  حقــق  "كارمــا" 
مرة  ألول  ُحلمــه  مــن 
بطرفــي  باإلمســاك 
تناقضهم  فــي  اجملتمع 
إنســانية  درامــا  فــي 

رائعـة.

ســبب  ســعد  وأعلن 
خروجه فــي اللحظات 
الســباق  األخيــرة من 

الرمضاني املنتهي.

بعد نحو عقد على وفاته، 
جاكســون  مايكل  يعود 
عالــم  إلــى  مجــددا 
األلبوم  فــي  املوســيقى 
الكندي  للمغنــي  األخير 
حتت  صــدر  الذي  درايــك 

اسم "سكوربني".
على  التعــرف  ويســهل 
البــوب في  صــوت ملك 
أغنيــة "دونــت ماتــر تو 
املندرجة في خامس  مي" 
ألبومــات درايك الذي كان 

يُنتظر بحماسة كبيرة.
عن  درايك  يكشــف  ولم 
هــذه  إعــداد  تفاصيــل 
األغنية، غير أن جاكسون 
ترك قبــل وفاته عددا من 

األعمال غير املكتملة.
واعتمــادا على مقطوعة 

االستوديو  في  ســجلها 
ملك البوب، أصدر جاسنت 
 2014 ســنة  متبراليــك 
فلت  نيفر  "لــوف  أغنية 
سو غود" التي ميتزج فيها 
صوته بصوت ملك البوب.
"سكوربني"  ألبوم  وصدر 
جاكسون،  جو  وفاة  غداة 
والد مايكل الذي أســس 
 "5 فرقة "ذي جاكســون 
عندما كان أوالده صغارا. 

سكارليت جوهانسون

مايكل جاكسون

عمرو سعد

أخبــارهــــــــــم

سمير خليل 
فــي اطار التعــاون الفنــي، وفي مجال 
املســرح حتديدا، تشهد مســارح العراق 
بني  وفرنسا جتربة مســرحية مشتركة 

فنانينا ونظرائهم الفرنسيني.
وفي هذا االطار احتضن منتدى املســرح 
التابــع لدائرة الســينما واملســرح في 
وزارة الثقافة العراقية، متارين مســرحية 
)البحث عن االورســتيا، ومــن املؤمل ان 
تنقل هذه التمارين الى مدينة بيزانسون 
الفرنسية متهيدا لعرضها هناك أوال، ثم 

تعرض في العراق.
 الفنان الدكتــور هيثم عبد الرزاق اخملرج 
املشــارك في هذا العمل، واملشرف على 
هذه التجربة مــن اجلانب العراقي حتدث 
"مســرحية  قائال:  اجلديد(  لـ)الصبــاح 
البحث عن االورستيا مشتقة من ثالثية 
اسخيلوس،  االغريقي  للكاتب  االورستيا 
والتي تضــم ثالثة اجزاء هــي اجاممنون، 

وحامالت القرابني، والصافحات.
 واضــاف: فريــق العمــل متكــون من 
االصدقاء  وفرنســا،  العــراق  فنانني من 
الفرنسيني هم اخملرجة سيلي بوت التي 
وهي تشغل  العمل،  اخراج  ستشاركني 
منصب مديرة املركز الوطني للدراما في 
بيزانســيون، إضافة الى املمثلني فيولني، 
ومارك، وجوديــت، وحكيم املولود من اب 
فرنسي وام جزائرية، مع ياقوتة بلقاسم 
الفرنســية من أصــل تونســي مديرة 
مؤسســة ســيوا، وهي منظمة عاملية 
تعمل على تسويق االعمال الفنية وخلق 
مشــاريع فنية في اوروبا جتمع بني العرب 

واألوروبيني.
 وتابع حديثه قائال: فريق العمل العراقي 
يضــم الفنانــني اقبال نعيم، وســهى 
ســالم، وميمــون اخلالــدي، اضافة الى 
الفنانني الشــباب ياس خضير، وســاري 

رعد، وخالد نصير.
خطة العمل حســب عبد الــرزاق تقوم 
على اجراء متارين هنا في بغداد ثم تنتقل 
الى فرنســا، وتســتمر هناك ملدة شهر 
واحد واضــاف: نقوم بعدها بعرض خاص 
للمسرحية ونخطط لعرضها في بغداد 
ومناطق شــتى من فرنسا، كما امتنى ان 
يعرض العمل في مدينة بابل التاريخية، 
واود ان اشــير الــى ان العمل ســيقدم 

باللغتني العربية والفرنسية. 
وعن موضوع املسرحية أوضح قائال: نص 

العمل يشير ألول مرة في تاريخ البشرية 
الى السلوك الدميقراطي، وكيف تتحول 
الصدامــات الى حوار وتفــاوض، ولهذا 
املســرحية مليئــة باجلرائــم، والقانون 
حاسم في قضية اجلرمية حسب قاعدة 
العني بالعني والسن بالسن، اي ان القاتل 
يجــب ان يقتل، ولكن فــي عملنا اعيد 
بحيث  بالعقاب،  اجلرميــة  بعالقة  النظر 
يجب النظر الى دوافــع اجلرمية أكثر من 

اجلرمية اجملردة، لهذا وألجل 
قاتل،  علــى  احلكم 

ال  اوريســت،  ام 
االعتماد  ميكن 

على  باحلكم 
صوت واحد، 
على  بــل 
د  تعــد
االصوات 

باحلكم.
امــا    

عن انتاج العمل فقال " االنتاج تكفل به 
الثقافة تسهم  ووزارة  الفرنسي،  اجلانب 
بدعــم العمل من خــالل تهيئة اماكن 
التمارين، وهنا اود ان اشــكر وزارة النفط 
الرســمي لها السيد عاصم  واملتحدث 
جهاد الستضافة الوفد الفرنسي طيلة 

مدة مكوثه في بغداد ". 
الفنانــة ياقوتة بلقاســم اكــدت انها 
وزمالءها الفرنســيني يزورون العراق وهم 
مطمئنني، ولديهم اعمال مشتركة منذ 
العــام 2006 مع الفنانــني العراقيني 
بإشراف الدكتور هيثم عبد الرزاق، 
اقبال نعيم،  الدكتورة  والفنانة 
وقالت: لدينــا زيارات ثقافية 
يحفزنا  وما  متبادلة،  فنية 
علــى ذلك كون املســرح 
املسارح  يتصدر  العراقي 
ان  فرغــم  العربيــة، 
املسرح العراقي يتميز 
بأصالته، اال انه يعد 

مســرحا حديثا ". الفنانة سهى سالم 
حتدثت عن مشاركتها بالعمل:

 "التجــارب االدبيــة والفنية وخصوصا 
املســرح بني العراق والعالم قليلة جدا، 
وفرنســا بالتحديــد، فلدينــا جتارب مع 
املسرح األملاني، لكن الفرنسيني يهتمون 
باملســرح كثيرا، من جانبنا أردنا ان نعرف 
ثقافتهــم، وجتاربهــم من خــالل هذه 
الورشــة، فهي ليســت عرضا مسرحيا 
فقط، بل درســا بالفن، واملســرح، فتح 
آفاقا بني الثقافتني العراقية والفرنسية، 
وهي بداية ممتازة لكــي نتواصل بالورش 
الفنيــة والثقافية، كذلــك هي فرصة 
للتعريف باملسرح العراقي، بتجارب الرواد 

والشباب.
-525( ان أســخيلوس  بالذكــر  جديــر 

456ق م(، واحــد مــن ثالثة مــن مؤلفي 
التراجيديا املسرحية اإلغريقية العظام، 
والذين حفظــت بعض أعمالهم بجانب 

سوفوكليس ويوريبيديس.

المسرح العراقي والفرنسي
 يلتقيان بالبحث عن األورستيا

في تجربة فنية رائدة

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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تعاون فني مشترك

جمال جصاني

تطرقنا فــي العديد مــن األعمــدة واملقــاالت واللقاءات 
واملناســبات؛ الى واقع حال اإلعــالم العراقي قبل »التغيير« 
وبعــده، احلكومي منه أو التابع للقوى التي تغولت بعد زوال 
ســلطة )الذي إذا قال.. قال العراق(، ودور غالبية مؤسساته 
ودكاكينه في الهزمية املتعددة اجلبهات )حضاريا وسياسيا 
واقتصاديا وقيميا...( التي عصفت بشعوبه )جماعات وأفراد( 
طوال أكثر من نصف قرن من تاريخه احلديث )2018-1963(، 
وقد وضعنا قســطنا املتواضع في الكشف عن علل وجذور 
ذلك االنحطاط فــي دور ووظيفة »الســلطة الرابعة« من 
الناحية املوضوعيــة والذاتية. لقد برهنت الوقائع واألحداث 
الكارثية لعــراق ما بعد زوال الدكتاتوريــة، عن ذلك التردي 
والهوان في دور وســائل اإلعالم، وتواطــؤ غير القليل منها 
مع قوى الفســاد واإلجــرام واإلرهاب، وعن الفشــل الذريع 
في صناعة إعــالم دولة فاعل ومؤثر فــي مثل هذه املرحلة 
املصيرية التي مير بها العراق. كل هذا بســبب إصرار حيتان 
الطبقة السياســية، على وضع أتباعهم وصبيانهم على 
رأس املفاصل احليوية لهذا احلقل األشــد فتكاً وخطورة في 

حياة اجملتمعات والدول.
من يتابع مبوضوعية وإنصاف املشــهد الراهن، ال يحتاج الى 
جهد كبير كي يكتشف ضعف وهشاشة اإلعالم الرسمي، 
الذي يفترض أنه ميثل التجربة الدميقراطية الفتية، غير أنه 
واحلــق يقال؛ لم يحد عن الرســالة التي أنيطت به من قبل 
»أولــي األمر اجلدد« نظرياً وعملياً، وهو بذلك يعد جتســيداً 
حياً للمثل القائل )من شابه أباه فما ظلم( حيث منظومة 
القيم واملعايير املعتمدة في بركه اآلسنة، هي نفسها عند 
الطبقة السياســية التي أهدت العراق كل هذا الفســاد 
واإلجرام والفشــل. تطرقنا هذه املــرة، يأتي من أجل فضح 
كل هذا الضجيج والعجاج والعنتريات الفارغة، التي تدعي 
اإلصالح والتغيير، التي لم نشاهد شيئاً منها فيما يفترض 
أنه بوابة ذلك )اإلعالم( ال شــيء ســوى اخلطابــات الرنانة 
والوعــود التي تعرف طريقهــا جيداً، مما يعنــي أننا ما زلنا 
نتخبط بعيداً عن سبل اإلصالح الفعلية، والتي تشترط أوال 
وقبل كل شيء؛ استرداد وحترير هذا احلقل احليوي، من هيمنة 
هذا الطفح الهائل من أشباه اإلعالميني والدخالء واملرتزقة 
واألتبــاع األذالء، على هذه املهنة املترعة بقيم الشــجاعة 
والصــدق واملســؤولية وروح اإليثار، وهذا مــا ال يدركه وال 
يطيقه ممثلوا الكارثة التي حلت علينا بعد »التغيير« وورثت 
ركاماً هائالً من أسالفها في هذا اجملال. ليس هناك أدنى شك 
من قدرة اإلعالم على لعب دوراً حاســماً في مواجهة اخملاطر 
والتحديــات التي حتيط بنا، وهذا يتطلب قرارات شــجاعة 
ومســؤولة تعيد اإلعالم ألهله ومالكاته الوطنية اخمللصة، 
والتي ال تعــرف التذلــل والتملق واخلنوع وبقيــة القائمة 
الطويلة من عناوين االنحطاط طريقاً ملنظومتها القيمية 

الراقية.
 من دون وضع اإلعالمي املهني والشجاع في موقعه ومكانه 
املناسب، تتحول كل املشاريع حول اإلصالح والتغيير مجرد 
وســيلة لتســلل ســالالت إضافية من اللصوص والقتلة 
واملشعوذين. اإلعالم املهني واملسؤول وحده مبقدوره؛ إيصال 
املعلومة احلقيقية للمتلقي، عبر التصدي بالوعي العميق 
واألدوات الرصينــة وروح املثابــرة واإليثــار، لــكل محاوالت 
التضليل والتزييف ونشر األكاذيب، الرائجة واملهيمنة على 
عقول غير القليل من املتلقني واملتواصلني مع وسائل اإلعالم 
التقليدية منهــا أو احلديثة )مواقــع التواصل االجتماعي 
واملنابــر اإللكترونية..(. صحيح، أنها مهمة صعبة وقد تبدو 
عسيرة ملشهد يزداد التباساً؛ غير أنها اخلطوة التي ال مناص 

منها على طريق األلف ميل...

ومضــة

ارحموا إعالم قوم ذل

الصباح الجديد - وكاالت:
قال مصدر مقرب من األميرة 
 meghan مــاركل   ميغــان 
markle  أنهــا مدمــرة بعد 
أن كشــف والدها مزيداً من 
األسرار العائلية خالل برنامج 
تلفزيونــي بريطاني شــهير، 
مع  خاصة  رســائل  تضمنت 

األمير هاري.
والد ميغــان توماس ماركل 
البالــغ 71 عامــاً كان قد 
الرســائل  عــن  كشــف 

الهاتفية بينه وبني األمير هاري 
قبل زواجه من إبنته. كما حتدث 
عن وجهات النظر السياســية 
لألميــر، وعما اذا كانــت إبنته 

ستنجب أطفاال.
الدوقة ال  أن  وأضــاف املصــدر 
تفهم سبب مشــاركة والدها 
تفاصيــل أكثــر عــن حياتها، 
إذ أنهــا حتاول التــالؤم مع منط 
لها  وقد سبب  اجلديدة،  حياتها 
والدها صدمة، اذ من املفترض أن 
يهتم بها وال يتسبب بإحراجها.

وتشير تقارير مقربة من توماس 
ان األخيــر طلب مــن إبنته ان 
تســامحه بعــد ظهــوره في 
أموراً  تلفزيوني، كاشفاً  برنامج 
الشــخصية،  باحلياة  تتعلــق 
مؤكداً لها أن الدافع ليس لفت 

النظر.
 Good وقد قال مقــدم برنامج 
Morning Britain ان والد ميغان 
قبض بضعة آالف من اجلنيهات، 
أن دافعه احلقيقي  لكنه أصــر 

ليس النقود.

األميرة ماركل مستاءة لكشف 
أسرارها على التلفزيون الصباح الجديد - وكاالت:

ينتظر العالم خالل شــهر يوليو/
متوز اجلــاري، الشــهود على حدث 
فلكي نــادر، وهو أطول خســوف 

سيحدث في القرن الـ 21.
هذه  عــن  اربــع حقائق  وهنــاك 
الظاهــرة الفلكية النــادرة، التي 
حتدث نتيجة وقوع األرض بني القمر 
والشمس، ما يتسبب في تغطية 
جمللة  وفقا  بظلهــا.  للقمر  األرض 

"تامي" األميركية.
1 -ســيحدث أطول خســوف في 
القــرن في يــوم -27متــوز/ يوليو، 

وسيستمر اربع ساعات.
-2ســيكون اخلســوف مرئيا على 
مســاحات شاســعة من األرض، 
وأستراليا  وآسيا  أوروبا  قارات  مثل 
وأفريقيــا وأميــركا اجلنوبية، إلى 

جانب منطقة الشرق األوسط.
-3ستشــمل الظاهــرة الفلكية 
للقمر،  األرض  النادرة، تغطية ظل 
ما سيخلق ظالما تاما، سيستمر 

ملدة ساعة و43 دقيقة.
احملظوظني  لــكل  -4سيتســنى 
الذين سيرون خســوف القمر في 
ذلك اليوم، مشاهدة كوكب املريخ، 
وكذلك مجــرة درب التبانة، والتي 

ستظهر على يسار القمر.
بنحو  األرض،  املريخ من  وسيقترب 

كبيــر، ما ســيجعله أكبر 
وهو  وأكثر سطوعا،  حجما 
ما لم تشــهده األرض منذ 

15 عاما.
"ناســا"  لوكالــة  ووفقــا 
الفضائيــة، فــإن الظاهــرة 
"االقتــراب  بـــ  املســماة 
الوشــيك للمريخ"، ستحدث 
باألرض  املريخ  اقتران  بســبب 
والشــمس، لتصبح املسافة 
بني املريخ واألرض 35.8 مليون 

ميل فقط.
-5يوصــي علمــاء الفلك، 
بارتداء النظــارات الواقية 
في أثناء كسوف الشمس 
ضوء  من  العيون  حلماية 
للشــمس،  الســاطع 
ولكــن خالل خســوف 
القمــر، أشــاروا إلى أن 
ملعــان القمر ســيكون 
مقارنة  ســطوعا  أقل 

بالشمس.

الصباح الجديد - وكاالت:
شهدت مدينة ساو باولو البرازيلية 
مسابقة شــاركت فيها 32 فتاة، 
املشاركة في  املنتخبات  ممثلة كل 
مونديــال روســيا 2018 وذلك من 
 Muse of the World أجل حتديــد
Cup، أي أجمل مشــجعة لكأس 
العالم وفازت في املســابقة ممثلة 

املنتخب اإلجنليزي.
العالم مسابقات للجمال  وشهد 
غريبة نذكــر منها، ملكات جمال 
الســجون حيــث يقيم ســجن 
"تاالفيــرا بروس" فــي مدينة ريو 
جمال  ملكة  مسابقة  جانيرو،  دي 

السجون كل عام.
ويهتم العامة مبثل هذه املسابقات 
التلفزيون  فكاميــرات  الغريبــة، 
تنقل أجــواء املســابقة املنظمة 
على مســتوى كبير، حتت إشراف 
جلنــة من العارضــات واحلكام. وال 
املسابقة عن نظيراتها  يفرق هذه 
في العالم، إال بعض احلراس، وأبراج 
املراقبة، واألســالك الشائكة على 

األسوار.

وأقام مقدم البرامج اإلذاعية غاري 
اوينز مسابقة ملكة جمال القرود، 
التي ترتدي فيهــا العارضات قناع 

القرد طوال مدة املسابقة.
وأقيمــت املســابقة فــي يونيو/
سنشــري  مبدينة   1972 حزيــران 

سيتي بوالية كاليفورنيا 
األميركية. وكانت الفائزة 

التــي  غريــن،  دومينيــك 
حصلــت على دور فــي الفيلم 

 Battle بعنوان  للسلسلة  التالي 
.of the planet of the Apes

ولطاملــا اســتبعدت الســيدات 
الالتــي قمــن بعمليــات جتميل 
اجلمال  ملــكات  مســابقات  من 
التقليديــة. لذلــك كان ال بد أن 
تتخذ بعض النســوة موقفاً وترد 
علــى هذا بتنظيمهن مســابقة 
جمــال في اجملــر، تشــترط على 
لعمليات  خضوعهــن  املتقدمات 

جتميل!
وأيضا ملكة جمال الكالسيكيات، 
األسترالية  املسابقة  هذه  وتتميز 
بطابــع فريــد، فعارضــات األزياء 
بارتــداء أحــدث  ال يلقــني بــاالً 
تســتوجب  اذ  املوضــة.  أزيــاء 
معايير املســابقة ارتــداء املالبس 
وخصوصاً  القدمية،  الكالسيكية 
من اخلمسينيات، حتى تسريحات 

الشعر.

السابع والعشرون من هذا الشهر
 يشهد أطول خسوف في القرن

أغرب مسابقات الجمال في العالم
الصباح الجديد - وكاالت:

"من لــه عمــر ال تقتله 
شدة"، مثل انطبق على 
متسلق جبال بريطاني، 
بأعجوبة  املوت  من  جنا 
بعــد ســقوطه من 
ارتفــاع ســتة آالف 

قدم.
وكان الرجــل البالغ 
 44 العمــر  مــن 
لم  والــذي  عامــا، 
يتــم الكشــف عن 
هويته بســبب قوانني 
في  املطبقة  اخلصوصية 

النمســا، يقوم بتســلق جبال 
وقع  عندما  النمســاوية  األلب 

احلادث.
وكانت عملية التســلق تسير 
على نحــو جيــد، إال أن الرجل 
أصيب بصاعقــة، بعد أن بدأت 
األحــوال اجلوية تســوء نتيجة 
مفاجئــة،  رعديــة  عاصفــة 
ارتفاع  من  املتســلق  ليسقط 
يزيد عن ســتة آالف قدم ، على 
وفق ما نقلــت صحيفة "ديلي 

ميل" البريطانية.
وبالرغم مــن إصابة البريطاني 
بجروح بالغــة، إال أنه متكن من 

احملمول  هاتفــه  إلى  الوصــول 
واالتصــال بخدمــات الطوارئ، 
مروحية  عبر  أســقطت  والتي 
بســبب  مســعفا،  اإلنقــاذ 
تضرب  التي  الرعدية  العاصفة 

املكان.
ومع عدم حتسن األحوال اجلوية، 
إلــى موقع  وصل فريــق طبي 
من  ومتكنوا  املصــاب،  الرجــل 
نقله إلى مستشــفى في بلدة 
حيث  النمســاوية،  سشــواز 
يعالج حاليا مــن عدة إصابات 
تعرض لها خالل احلادث الذي جنا 

منه بأعجوبة.

الصباح الجديد - وكاالت:
البرتغالي  البرملــان  صّوت 
بأغلبيــة ســاحقة ضــد 
مشروع قانون حلظر مصارعة 
الثيــران، والتـــي تعــــد حدثــــا 
فـي  تقليديــا  ترفيهيـــا  صيفــيا 

البـالد.
وقدم أحد نواب حزب "الناس -احليوان 

اجلمعة،  القانون،  -الطبيعة" مشروع 
لكنه حصل على 31 صوتا فقط في 
مجلس النواب املكون من 230 مقعدا، 
علــى وفق مــا نقلت "أسوشيتـــد 

بـرس".
وبخالف إســبانيا، ال تقتل الثيران في 
احللبة بالبرتغــال، ولكنها تذبح بعد 

ذلك.

وقال أندريه ســيلفا، عضــو البرملان 
املدافع عن حقــوق احليوان، الذي قدم 
مشــروع القانون، إن مصارعة الثيران 

متثل تعذيبا للحيوان.
على  الثيران  مصارعــة  مؤيدو  ويصر 
حقهــم الدســتوري فــي الترفيــه 
الثقافي، قائلــني إن مصارعة الثيران 

لها تاريخ طويل في البرتغال.

البرتغال ترفض حظر مصارعة الثيران

رجل محظوظ ينجو من صاعقة 
وسقوط من ارتفاع شاهق
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