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بغداد - أسامة نجاح:
أعلنــت قيادة عمليــات نينوى، 
28 عنصرا  أمس األحد، مقتــل 
 6 من تنظيــم داعــش وتدمير 
مخابئ تابعــة لهم في عملية 
أمنية واســعة شملت  تطهير 
املنطقة اجلبليــة لبادوش غربي 
مدينة املوصل، في حني أشــارت 
الــى أن العمليات العســكرية 
وحســب  اآلن  حتى  حققت  قد 
التقاريــر الواردة مــن القيادات 
امليدانية نســبة جناح تزيد على 

  ."70%
وقال مديــر إعالم قيادة عمليات 
فراس  الركــن  العميد  نينــوى 
اجلبــوري فــي حديــث خــاص 
لصحيفة ‘‘الصبــاح اجلديد‘‘ إن 
"قوات مشتركة مبساندة طيران 
اجليــش العراقــي طوقت أغلب 
غربي  بــادوش  جبال  في  املواقع 
مدينــة املوصل منــذ يوم امس 
، وبدأت بعمليات متشيط  االحد 
واســعة ودقيقة بهدف القضاء 
الذي  اإلرهابــي  النشــاط  على 

ينمو في هذه املنطقة".
وأكد اجلبوري أن "النتائج األولية 
للعملية األمنيــة كانت مقتل 
نحــو 28عنصــرا مــن تنظيم 
داعش وتدمير 4 أنفاق حتت األرض 

وكهفني يتخذها عناصر تنظيم 
والســكن  التنقل  فــي  داعش 
قتالية  تدمير معدات  فضال عن 

وآليات مختلفة".
العمليات  إعــالم  مدير  وأوضح 
أنــه "لم تســجل لغايــة اآلن 
بشــرية  أو  مادية  خســائر  أية 
في صفــوف القــوات العراقية 
وان  املهمــة  بهــذه  املكلفــة 
العملية قــد حققت حتى اآلن 
من  الــواردة  التقارير  وحســب 
نســبة جناح  امليدانية  القيادات 

تزيد على 70%".
وبني ان "العمليات العســكرية 
في  داعش  تنظيــم  مواقع  ضد 
نينــوى مســتمرة  محافظــة 
العمليــات  مــع  بالتزامــن 
االرهابية  الزمر  ضد  العسكرية 
الدين  في جبال كركوك وصالح 

."
منهــا  "الهــدف  أن  وأضــاف 
حماية مــدن تلك احملافظات من 
مخططات مســلحة كشــف 
عنها مؤخرا تروم تنفيذ عمليات 
في املواقع اخلارجية للمحافظات 
للخاليا  الســماح  ســبيل  في 
النائمــة داخــل املــدن بتنفيذ 

مخططاتها اإلرهابية".
تتمة ص3

عمليات نينوى تقتل 28 عنصرًا من داعش
وتدّمر 6 مخابئ في عمليات عسكرية غربي المحافظة

القوات األمنية في املوصل "ارشيف"

بغداد - وعد الشمري:
أكــدت اإلدارة احمللية فــي كركوك، 
أمس األحد، عدم حصول تدخل في 
عمل مجلس القضاة في املفوضية 
لالنتخابات، مبينة  املستقلة  العليا 
أن الشارع في احملافظة أبدى ارتياحاً 
إزاء إجراءات العد والفرز اليدوي لكنه 
ينتظر أن تشــمل جميع الصناديق 
املشكو منها، منوهة إلى أن النتائج 
قد تتأخر بسبب كثرة حاالت التزوير.

وقال احملافظ راكان اجلبوري في حديث 
إلى "الصبــاح اجلديد"، إن "االطراف 
التي اعترضت على نتائج االنتخابات 
في كركوك منحت الفرصة الكافية 
ملفوضية القضاة بأن متارس اعمالها 

بعيداً عن الضغوط".
وأضــاف اجلبــوري ان "االدارة احمللية 
وجهت جميــع االجهزة التابعة لها 
بعدم التدخــل في اعمال املفوضية 

والقضاة املنتدبني".

وأشار إلى أن "هناك نتائج تظهر في 
االعالم بني اونــة وآونة اخرى لكنها 

غير رسمية وال ميكن الركون اليها.
النهائية  "النتائج  أن  اجلبوري  ولفت 
قد تتأخر بعض الشــيء واملسؤولة 
عنهــا حصــراً املفوضيــة، لكــن 
املؤشرات تدل على وجود تزوير كبير 

لعله االكبر في العراق".
"املشــككني  أن  احملافــظ  وأكــد 
بعمليــات العد والفــرز االلكتروني 

قــد التزمــوا الهدوء ولــم يحدثوا 
مشــكالت طيلة عمــل املفوضية 
وهــذا دليل علــى نيتهــم اظهار 

احلقيقية.
معهــا  كان  "املفوضيــة  أن  وزاد 
اســتمارات لفتــح 520 صندوقــا، 
ولكنها فتحــت فعلياً نصف العدد 
برغم أن مجمل الشكاوى من جميع 

الكتل طال 1200 صندوق".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعــا وزيــر التعليــم العالــي 
والبحــث العلمي عبــد الرزاق 
العيسى، أمس األحد، اجلامعات 
البريطانية  األكادميية  واملعاهد 

الى فتح فروع لها في العراق.
وقــال العيســى فــي كلمته 
خالل اجتماع أعمــال املراجعة 
السنوية جمللس األعمال العراقي 
البريطاني، التي عقدت في لندن 
نيكلسون  اميا  البارونة  بحضور 
والســفير البريطاني في بغداد 
املؤسســات  ممثلي  مــن  وعدد 

البريطانية غير احلكومية وجمع 
من الشــخصيات العراقية، إن 
والبحث  العالي  التعليم  "وزارة 
العلمي تدعو وترحب باجلامعات 
البريطانية  األكادميية  واملعاهد 
الــى بنــاء عالقــات قوية مع 
اجلامعــات العراقية وفتح فروع 
لهــا في العــراق"، الفتا الى أن 
الى  أيضــا  موجهة  "الدعــوة 
إعادة  في  لإلســهام  الشركات 

بناء اجلامعات احملررة".
وأضاف العيســى، حسب بيان 
أصدرتــه الــوزارة، أن "العــراق 

العوامل  بالعديد مــن  يتميــز 
التي من شــأنها جــذب رؤوس 
بسبب  واالســتثمارات  األموال 
مثل  الطبيعية  املــوارد  توفــر 
النفط والغــاز واألراضي واملوارد 
فضــالً  املتعلمــة،  البشــرية 
عــن فاعلية الســوق العراقي 
واملوقع اجلغرافي"، مشــيرا الى 
تعاون  الى  يســعى  "العراق  أن 
واإلفادة  الدوليني  املســتثمرين 
من اخلبــرات العامليــة لتطوير 

مؤسساته".
وبينــت الوزارة فــي بيانها، أنه 

"علــى هامــش االجتماعــات 
وقــع وزير التعليم عبــد الرزاق 
العيســى مــع البارونــة اميــا 
نيكلسون خطاب نوايا للتعاون 
ومجلس  التعليــم  وزارة  بــني 
البريطاني  العراقــي  األعمــال 
مؤسســات  دعم  علــى  ينص 
العراق  فــي  العالي  التعليــم 
وتعزيــز التعاون مــع اجلامعات 
توفير  على  والعمل  البريطانية 
الفــرص الدراســية والبحثية 
والتدريبية للطلبة واألســاتذة 

والباحثني العراقيني".

اإلدارة المحلية توقعت تأخر إعالن النتائج بسبب كثرة حاالت التزوير

كركوك: قضاة المفوضية أنهوا العد والفرز
من دون تدخل في عملهم

"التعليم" تدعو الجامعات والمعاهد البريطانية
الى فتح فروع لها في العراق

مفوضية انتخابات اإلقليم تفتح باب
الترشيح أمام ممثلي الكيانات السياسية

تراجع إنتاج الحنطة والشعير
في محافظة نينوى 23

التحالف الدولي يقدّم الدعم المعلوماتي للقّوات العراقية

a

وكاالت ـ الصباح الجديد:
أمس  التركية  الســلطات  أعلنت 
األحــد إقالــة أكثر مــن 18 ألف 
موظــف جديــد، بينهــم الكثير 
من عناصر قــوات األمن فضال عن 
قبيل  وذلك  وجامعيني،  مدرســني 
بــدء رجب طيــب أردوغــان واليته 
الرئاســية اجلديــدة، واحتمال رفع 
حالة الطوارىء املفروضة منذ نحو 

سنتني بعد االنقالب الفاشل.
وفي اجملموع اقيل 18632 شــخصا 
مــن وظائفهم، بينهــم اكثر من 
تسعة االف من العاملني في جهاز 
الشرطة، وســتة االف من عناصر 
القوات املســلحة، حسب ما جاء 
في مرسوم قانون نشر أمس االحد 

في اجلريدة الرسمية.
كما تضمنــت الئحة املقالني نحو 
الف موظــف في وزارة العدل و650 

في وزارة التربية.
وهي الدفعة االخيــرة من املقالني 

التي تصدرها الســلطات التركية 
فــي اطار حالــة الطــوارىء التي 
في  الفاشل  االنقالب  غداة  فرضت 

متوز/يوليــو 2016، ويعــاد جتديدها 
بشكل دوري. وتنتهي رسميا الفترة 
االخيرة مــن حالة الطــوارىء في 

التاسع عشر من متوز/يوليو احلالي.
وتندد املنظمات غير احلكومية التي 
تعنى بالدفاع عن حقوق االنســان 

بشــدة بهذه اإلقاالت، واالمر سيان 
بالنســبة الى املعارضــة التركية 
التي تعتبرها وســيلة السكات أي 

صوت معارض.
أما احلكومة فتدافع بشدة عن هذه 
اإلجــراءات التي تصفهــا ضرورية 
ملكافحة "التهديد اإلرهابي" داخل 

املؤسسات احلكومية.
أما وسائل اإلعالم التركية فنقلت 
أن حالة الطوارىء قــد ترفع اليوم 
االثنني بعد ان يؤدي اردوغان اليمني 
الدستورية إثر إعادة انتخابه لوالية 
جديــدة في الرابع والعشــرين من 
حزيران/يونيــو املاضــي. وكان وعد 
خالل حملته االنتخابية برفع حالة 

الطوارىء.
كما سيشــهد اليــوم االثنني بدء 
العمل بالنظام الرئاسي في تركيا 
بنــاء على التعديالت الدســتورية 
التي اقرت في استفتاء في نيسان/

ابريل 2017.

فان  الرئاسي،  النظام  هذا  ومبوجب 
السلطات التنفيذية تصبح حكما 
بايدي رئيس البالد، الذي ســيكون 
قــادرا ايضا على اصدار مراســيم 

رئاسية.
وقال رئيس احلكومة بن علي يلديرمي 
االســبوع املاضــي ان "احلكومــة 
اجلديــدة ســتعلن اليــوم االثنني 

وستعلن رفع حالة الطوراىء".
وتفيــد منظمة "هيومــان رايتس 
جويــن بالتفورم" غيــر احلكومية 
اقيلــوا من  112679 شــخصا  ان 
اذار/ من  العشرين  حتى  وظائفهم 

مــارس 2018 ، بينهــم اكثــر من 
القوات  ثمانيــة االف عنصر فــي 
العاملني  الفا من  و33  املســلحة، 
فــي وزارة التركيــة، و31 الفا من 
العاملني في وزارة الداخلية، بينهم 
22600 يعملــون في االدارة العامة 

لالمن.
تفصيالت ص6

تقريـر

إقالة أكثر من 18 ألف موظف في تركيا
عشية بدء أردوغان واليته الرئاسية الجديدة

اردوغان

تقرير

بغداد- الصباح الجديد
فاز الدكتــور مصطفى الهيتي 
الصيادلــة  نقيــب  مبنصــب 
العراقيــني، في واحــدة من أروع 
املمارسات االنتخابية التي جرت 
في البالد منذ سنة 2003، أثبت 
فيها صيادلــة العراق انتماءهم 
الى الوطــن الدميقراطي املوحد 
واملناطقية  الطائفية  عن  بعيدا 
ما  وأهم  الضيقــة،  والفئويــة 
في هــذه االنتخابات أنها لم جتر 
في قاعــة أو مدينة أو محافظة 
واحدة، وإمنا أدلــى املصوتون من 
في  كل  بأصواتهــم،  الصيادلة 
محافظتــه، األمر الذي يعني ان 
انتخابات نقابة  املشــاركني في 
الصيادلة، اختاروا من ميثلهم في 
احملافل احمللية والعربية والدولية، 
مريح،  وبنحو  ارادتهــم،  مبحض 
اجلانبية  التأثيــرات  عــن  بعيدا 

واالصطفافات بكل أنواعها.
وشــارك في انتخابــات النقابة 
التي جرت مؤخرا، 7419 مصوتا، 
انتخــب 5502 منهــم الدكتور 
مصطفــى الهيتــي ممثال لهم، 
فيما بلغ عدد املصوتني ملرشحني 
النقيب  منصــب  علــى  آخرين 
1359، حصل احدهما على 1250 

صوتا، واآلخر على 109 أصوات.
للصباح  قــال  الهيتي  الدكتور 
اجلديــد ان:" ســعادتي بالفــوز 
كبيرة جــدا ألن هذه االنتخابات 
كانت وطنية اكثر منها مهنية، 
اثبــت خاللهــا الصيادلة الذين 
يعدون في كل دول العالم مبثابة 
الســكرتير الصحي للمجتمع، 
قبل  الوطــن  الــى  انتماءهــم 
انتماءهم الى املهنة او أي شيء 

آخر. 
تتمة ص3

الدكتور مصطفى الهيتي 
يفوز بمنصب نقيب 
الصيادلة في العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن مجلس القضــاء األعلى، 
أمس األحــد، اصدار حكم بإعدام 
أحد عناصر "داعش" مسؤول عن 
قتــل 16 مدنيا في مستشــفى 
املوصــل، في حني بنّي أنه زرع 250 

عبوة ناسفة.
وقــال املتحدث الرســمي جمللس 
عبد  القاضي  األعلــى  القضــاء 
الســتار بيرقدار في بيان صحفي 
تلقت "الصباح اجلديد" نســخة 
االولى حملكمة  "الهيئــة  إن  منه، 

أصــدرت حكما  نينوى  جنايــات 
باإلعدام ضد احد عناصر تنظيم 

داعش اإلرهابي".
اعترف  "املدان  أن  بيرقدار،  وأضاف 
عشــر  ســتة  بإعدام  بقيامــه 
مدنيا كانــوا محتجزين من قبل 
التنظيم اإلرهابي في مستشفى 
أنه  الى  مشــيرا  العام"،  املوصل 
بزرع مئتي وخمسني  ايضا،  "قام، 
برطلة  ناسفة في منطقة  عبوة 

التابعة لقضاء احلمدانية".
تتمة ص3

اإلعدام إلرهابي قتل 16 مدنيا
في مستشفى الموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت جلنة تخليد مجزرة تكريت، 
أمس األحد، عــن العثور على رفات 
36 شــخصاً من ضحايــا مجزرة 

سبايكر في املدينة.
وقالــت اللجنــة في بيــان تلقت 
"مت  منه  نسخة  اجلديد"،  "الصباح 
العثور على رفات 36 شــخصاً من 
ضحايا مجزرة سبايكر مبقبرة رقم 

17 في املدينة".
واضافت اللجنــة ان "هذه املقبرة 
الرئاسية  تقع في محيط القصور 

باملدينة".
االربعاء  الصحــة،  وزارة  وأعلنــت 

اجــراءات  اكتمال  عــن  املاضــي، 
من   ٢٣ لوجبة  واملطابقة  الفحص 
سبايكر،  قاعدة  شــهداء  جثامني 
مشــيرة الى أن العــدد الكلي من 
الشهداء الذي توصلت الدائرة الى 

هوياتهم بلغ 734 شهيدا.
يذكــر أن تنظيم "داعــش" أعدم 
والطلبة  املتدربــني  مــن  املئــات 
"سبايكر"  قاعدة  في  العسكريني 
تكريت  مدينــة  شــمال  الواقعة 
عندما فرض ســيطرته على هذه 
 ،2014 حزيران  منتصــف  املنطقة 
قبل أن تتمكن القوات العراقية من 

استعادة السيطرة عليها.

نينوى ـ  الصباح الجديد:
أعلنــت محافظــة نينــوى أمس 
األحد، إعــادة تأهيل مطار املوصل 
الدولي مببادرة فرنســية في العام 

املقبل.
وقال نائــب محافــظ نينوى عبد 
القادر سنجار في تصريح صحفي 
ان “وفدا فرنسيا برئاسة املستشار 
االقتصادي للسفارة الفرنسية  زار 
مطار املوصل من اجل اعادة اعماره 
من اخلزينة الفرنســية واكد دعم 
بالده العمــار مطار املوصل الدولي 

بالكامل ”.
واضاف سنجار ان “اكمال املشروع 
ســيتم بعد 13 شــهرا في حالة 

االتفاق مع احلكومة العراقية بهذا 
الشان”.

قد  نينوى  محافظة  مجلس  وكان 
اعلن في وقت سابق , البدء في رفع 
األنقاض من موقــع مطار املوصل 
قبــل عصابات  تدميــره من  بعد 
داعــش اإلرهابية خــالل عمليات 

التحرير جنوب املوصل.
وقال بشار الكيكي رئيس مجلس 
محافظة نينوى إن الكوادر الفنية 
والهندســية باملوصــل بدأت فى 
رفع األنقاض مــن املطار، موضحاً 
أنه ســيتم بناء مدرجــني وصالة 
استعداداً  املطار  داخل  اســتقبال 

إلعادته الى اخلدمة.

العثور على رفات 36 شخصًا من 
ضحايا مجزرة سبايكر في تكريت

وفد فرنسي يزور مطار الموصل 
ويعلن إعماره خالل سنة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أمس  الــوزراء،  وافق مجلــس 
مليار   420 مناقلة  على  األحد، 

دينار إلعمار احملافظات احملررة.
وقالت األمانــة في بيان تلقت 
"الصبــاح اجلديــد" نســخة 

منه، إن "مجلــس الوزراء وافق 
علــى توصيات جلنة الشــؤون 
االقتصادية بشأن اجراء مناقلة 
420 مليــار دينــار مــن وزارة 
الهجرة واملهجرين لغرض دعم 
إعادة االســتقرار واعمار البنى 

التحتية في احملافظات احملررة".
وأضافت ان "نص القرار اشــار 
الى ضرورة ان تســهم املناقلة 
في إعــادة االســتقرار وإعادة 
للمحافظات  التحتيــة  البنى 
ألولويــات  وفقــا  املشــمولة 

تضمن إجنازها وتغطي محتوى 
ما جاء فــي املادة 43 من قانون 
العامة االحتادية لسنة  املوازنة 

.2018"
وكانت وزارة التخطيط اقترحت 
اللجنة االقتصادية اجراء  على 

مناقلة املبلــغ 420 مليار دينار 
الهجرة  وزارة  تخصيصات  من 
املشــاريع  وادراج  واملهجريــن، 
التــي تقترحهــا احملافظــات، 
وتوزيــع التخصيصات املناقلة 
للمشــاريع   70% بنســبة 

للمشاريع   30% و  املســتمرة، 
إضافة  اجلديدة،  االســتثمارية 
الــى شــمول املشــاريع ذات 
الطبيعة التشغيلية في حالة 
حاجة احملافظــات اليها ضمن 

املوازنة االستثمارية.

مجلس الوزراء يوافق على مناقلة 420 مليار دينار إلعمار المحافظات المحررة

9-8
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زاير، اسرة تحرير جريدة"الصباح الجديد" 
بالتهاني الخالصة للدكتور مصطفى 

الهيتي لفوزه بمنصب نقيب الصيادلة 
العراقيين، ونسأل اهلل العلي القدير 

الموفقية له في مساعيه لخدمة من 
يمثلهم والوطن باسره.

تهنئة

خالد محمد صبار: أوروبا تؤكد 
جدارتها في مالعب روسيا

مودريتش يسعى إلى التفوق على إنجاز 
1998.. وإبرا يواسي العبي السويد

فرناندينيو مهدد بالقتل.. ونيمار يؤكد 
أن اإلقصاء أسوأ لحظة في مسيرته
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

بعد االنتهاء من تسجيل أسماء 
السياسية،  والكيانات  القوائم 
العليــا  املفوضيــة  فتحــت 
في  واالســتفتاء  لالنتخابــات 
إقليم كردســتان باب الترشيح 
أمام ممثلي الكيانات السياسية 
فــي اإلقليم النتخابــات برملان 
أقر إجراؤها في  التي  كردستان، 
الثالثني من شهر أيلول سبتمبر 

املقبل.
وأكد مســؤول قسم الكيانات 
ژيار  السياســية في املفوضية 
دزيي فــي تصريح، ان املفوضية 
اعتمدت بالدرجة االســاس في 
الترشيح على  تســلم طلبات 
واحد  رقــم  االنتخابات  قانــون 
املعدل للعــام 1992 النتخابات 
اقليم كردســتان العراق، والذي 
ينص علــى ان يكون املرشــح 
من ســكنة اقليم كردســتان 
وان اليقــل عمره عــن 25 عاما 
وان يكون من حملة اجلنســية 
القــراءة  ويجيــد  العراقيــة، 
الشروط  ان  الى  الفتا  والكتابة، 
ال تتضمــن، ان يكون املرشــح 
حاصال على الشهادة اجلامعية، 
ما من شــأنه ان ميهــد الطريق 
امام املرشــحني من غير حملة 
العليا للترشــيح  الشــهادات 
برملان  للحصول علــى عضوية 

كردستان. 
بــدوره قــال املتحدث باســم 
مفوضية االنتخابات في االقليم 
شيروان زرار، ان املفوضية فتحت 
باب تســجيل اسماء مرشحي 
السياســية،  والقوى  الكيانات 
لغاية  انه سيستمر  قال  والذي 

25 من شهر متوز اجلاري.
واضاف زرار في تصريح للصباح 
اجلديــد، ان املفوضية قررت في 
اجتماعهــا االخيــر تخصيص 
20 يوم لقبول قوائم مرشــحي 
الكيانات السياسية، بدأت منذ 
امس االول الســبت 7 من شهر 
متوز اجلاري وتنتهي في 25 منه ، 
بعدها تقوم املفوضية مبخاطبة 
املعنية  واجلهات  الداخلية  وزارة 

لضمــان نزاهــة وعــدم تورط 
املرشــحني فــي اي جرميــة او 

جنحة.
انه يحق لكل كيان  زرار  واضاف 
او قائمــة انتخابيــة، ان تقدم 
مئة مرشــح وهو ما يسمح به 
عــدد مقاعد برملان كردســتان، 
البالغة مئــة مقعد و11 اخرى 
مخصصة للمكونات واالقليات، 
مشيرا الى ان املفوضية تستند 
على قانون االنتخابات الســابق 

في اعتماد املرشحني.
تنقية  من  االنتهــاء  زرار  واعلن 
وحتديث سجالت ناخبي االقليم، 
وقيام املفوضية باعداد ســجل 
جديد بعد عمل مضٍن اســتمر 
لسبعة اشــهر، بعد ان متكنت 
من معاجلة جميع االشــكاالت 
والشوائب التي كانت تتضمنها 
للناخبني  الســابقة  السجالت 

في االقليم. 
وتابع زرار،« ان املفوضية اعتمدت 
التموينيــة  البطاقــة  علــى 
الثــالث  االقليــم  حملافظــات 
كاســاس في حتديــث وتنقية 
سجالت الناخبني، بعد ان قامت 
منها،  الوفيات  اســماء  بحذف 
مؤكــدا ان الســجالت اجلديدة 
الناخبني  انقى مــن ســجالت 
االنتخابات  مفوضية  لدى  التي 
الكيانات  مطالبــا  العراقيــة، 
السياسية بتقدمي اية اعتراضات 
او طعون لديها على السجالت 
اجلديــدة، بعد ان ترســل اليها 
املفوضية السجالت اجلديدة في 

       . )CD( اقراص مدمجة
وثالثة  وقائمة  كيانــا   37 وكان 
حتالفات سياســية قد سجلت 
مفوضيــة  لــدى  اســماءها 
االقليــم  فــي  االنتخابــات 

برملان  انتخابات  في  للمشاركة 
كردســتان، املقــرر اجراؤها في 
الثالثــني مــن ايلول ســبتمبر 
املقبل، بعــد انتهاء مدة الدورة 
االنتخابية الرابعة في نهاية اب 

املقبل.
واعلــن مجلــس املفوضني انه 
سيشــارك في جلســة برملان 
لالجابة  االثنني  اليــوم  االقليم 
وتساؤالت  استفســارات  على 
النواب، وتبديد شكوكهم حول 
اليــة حتديث وحذف االســماء 
الوهمية من سجالت الناخبني.

عن  كردستان  برملان  اعلن  بدوره 
املفوضني  مجلس  اســتضافة 
االقليم  انتخابــات  مبفوضيــة 
للحديث ومناقشــة الية اجراء 
االنتخابــات واخلطــوات التــي 
اتخذتهــا املفوضيــة متهيــدا 
الجراء انتخابات برملان كردستان.

املدير  وقــال شــورش حســن 
العــام لالعــالم والعالقات في 
املســتقلة  العليا  املفوضيــة 
في  واالســتفتاء  لالنتخابــات 
املرحلة  اســتكمال  تصريــح، 
االســتعدادات  اطار  في  االولى 
الجراء  املفوضية  اتخذتها  التي 
انتخابات برملان اقليم كردستان، 
الكتل  تسجيل  تضمنت  والتي 
والبدء  والتحالفات،  السياسية 
تتمثل  والتي  الثانيــة  باملرحلة 
وفتح  املرشحني  قوائم  بتسلم 
مراكز حتديث سجالت الناخبني 
امــام املواطنــني، للتأكــد من 
وجود اسمائهم، معلناً االنتهاء 
الناخبني  ســجل  حتديــث  من 
الــذي قال انــه االن في مرحلة 
الطباعــة ليتــم توزيعه على 
املراكــز االنتخابيــة، الفتا الى 
اسماء  شــطبت  املفوضية  ان 

الوهمية  واالســماء  الوفيــات 
بتحديد  قامــت  كمــا  منــه، 
ضمن  يقعون  الذين  االشخاص 
حدود املادة 140 الذين ليس لهم 
انتخابات  في  باملشــاركة  احلق 
اقليم كردســتان، مؤكدا التزام 
املفوضية باجراء االنتخابات في 

موعدها احملدد.
واصــدر رئيس حكومــة اقليم 
بارزاني  نيجيرفــان  كردســتان 
انتخابات  الجراء  وزارياً  مرسوما 
برملــان كردســتان فــي الـ 30 
من شــهر ايلــول املقبل، حيث 
قال املتحدث باســم املفوضية 
العليا املســتقلة لالســتفتاء 
واالنتخابات في االقليم شيروان 
وصل  احلكومي  املرسوم  ان  زرار، 
الــى املفوضية ، مؤكــدا البدء 
بالتحضيرات الجــراء انتخابات 
برملان االقليم في موعدها احملدد.

مفوضية انتخابات اإلقليم تفتح باب الترشيح
أمام ممثلي الكيانات السياسية

أعلنت االنتهاء من تحديث وتنقية سجالت الناخبين د. علي شمخي

الفترة احلالية  ان تشــهد  من الطبيعي 
في العراق حراكا سياسيا فاعال من اجل 
اســتكمال اخلطوات الدســتورية لعقد 
جلسة جمللس النواب باعضائه اجلدد ومن 
اجل تسمية رئيس الوزراء املقبل واعضاء 
حكومته ولكــن اخملتلف هو ان املتغيرات 
االمنيــة واالجتماعية والسياســية في 
هذه البالد حتتم ان يكون هذا احلراك حراكا 
مختلفا اليتســم بالنمطية واليتشابه 
مع سابقاته في الدورات املاضية فالشارع 
العراقي اليوم مثقــل بهموم كبيرة في 
مقدمتها انه لــم يعد يثق بالتصريحات 
التي تصدر عن ممثلي االحزاب  واخلطابات 
والكيانات السياســية الذين نشــطت 
زياراتهم ولقاءاتهم على مدى االســابيع 
املاضية في بغــداد والنجف واربيل ثم ان 
هذا الشارع اصابه امللل من تكرار مضامني 
هذه التصريحات التي تتحدث جلها عن 
الســعي من اجل الوصول الى توافقات 
متكن جميــع الكيانات من االنضمام الى 
حتالفــات كبيــرة حتمل شــعارات زائفة 
ومســميات من قبيل االغلبية الوطنية 
واحلكومة االبويــة والفضاء الوطني من 
دون اي اســتدالل  حقيقــي على املعاني 
ودولة  وســيادة  كارض  للوطن  السامية 
فما يترشــح حتى اللحظة هــو عبارة 
عن اعادة استنســاخ او تكــرار للحراك 
السياســي الــذي كنا نشــهده طوال 
الدورات السابقة فيما الرأي العام بشتى 
عناوينه وتصنيفاته يتحدث  ويدعو منذ 
ســنوات الى  ضرورة احداث تغيير جذري 
يقود الــى االصالح والتغييــر في العراق 
وفي مقدمة هــذه الدعوات الغاء جميع 
االطــر والقواعــد الســابقة التي مت من 
خاصة  السابقة  احلكومات  والدة  خاللها 
مايرتبــط باحملاصصة ســيئة الصيت او 
تغليف املشــاورات واحلراك السياســي 
برمته بالســرية وتغييب الشفافية في 
اعالم الشــعب العراقــي بتفاصيل هذه 
احلوارات والتعرف على املواقف واملبتنيات 
التي تؤمن بها االحزاب التي يشملها هذا 
احلــراك واالهم من ذلك هو ان الشــعب 
العراقي يتوق الى اليــوم الذي تغادر فيه 
تلك االحزاب والتحالفــات الكبيرة التي 
يعاد تاسيســها فــي كل دورة انتخابية 
حتت غطــاء طائفي وبدعم اقليمي ويتم 
فيها تغليب ارادة مجموعات سياســية 
لن تسمح بانفراط عقد الوالءات احلزبية 
واملذهبية وتســعى للحفاظ على ثروات 
ومصالح حصلت عليهــا بطرق ملتوية 
غير مشــروعة وتريد ابقاءها في حوزتها 
حتى آخر فرصة ممكنة لذا فان اي احاديث 
وبيانات وتصريحات يطلقها قادة وزعماء 
حتاول طمأنة الشــارع العراقي او االدعاء 
العراقي في  ارادة الشــعب  بانها متثــل 
االصالح والتغيير لــن تقترب من الصدق 
واحلقيقــة اال مبغــادرة النهج الســابق 
واالنطالق بحراك سياســي فاعل وجديد 
والعقبــات  جتاوزاحلواجــز  يســتهدف 
السابقة وحتطيم اصنام احملاصصة ورموز 
الفســاد املشــرعن وتقدمي افكار جديدة 
ووجوه جديدة  في حتالفات جديدة تنسي 
الشعب العراقي الوجوه احلالكة واالفكار 

البالية .

اصالح فاعل
وتغيير حقيقي !

جانب من انتخابات االقليم

ان المفوضية اعتمدت 
بالدرجة االساس في 
تسلم طلبات الترشيح 

على قانون االنتخابات رقم 
واحد المعدل للعام 1992 
النتخابات اقليم كردستان 
العراق، والذي ينص على 

ان يكون المرشح من 
سكنة اقليم كردستان 

وان اليقل عمره عن 25 
عاما وان يكون من حملة 
الجنسية العراقية، ويجيد 

القراءة والكتابة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أصدرت احملكمة االحتادية العليا أمس 
بيانا تلقت »الصباح اجلديد« نسخة 
منه، اســتعرضت فيه أبرز إجنازاتها 

عبر السنوات األربع املاضية.
باســم  الرســمي  املتحدث  وقــال 
احملكمة، إياس الســاموك في البيان 
»قبل أيــام انتهت الــدورة النيابية 
الثالثة، وكما هو معروف للرأي العام، 
فقد شهدت تلك الدورة العديد من 
األزمــات بلغت اشــدها بانشــطار 
مجلســني،  إلى  النــواب  مجلــس 
األراضي  وحــدة  تهديــد  وكذلــك 
العراقيــة، ووســط تلــك اخلالفات 
والتجاذبات ظهر دور احملكمة االحتادية 
اجلهة  بوصفها  العليا في تسويتها 
القضائية األعلى في البالد املسؤولة 
عن حفظ دســتورية وشــرعية ما 

يصدر عن مؤسسات الدولة«.
وأضــاف » لقــد مارســت احملكمة 
االحتادية العليا خالل السنوات االربع 
وأســهمت في  دوراً محورياً  االخيرة 
واالقتصادي  السياســي  االستقرار 
واملالي، وقد تعدى ذلــك إلى اجلانب 

األمني«.
وتابــع الســاموك »كان بدايــة دور 
احملكمــة االحتاديــة العليــا خــالل 
الثالثــة من خالل  النيابية  الــدورة 

اختصاصها الدستوري في املصادقة 
على نتائج االنتخابات، وقد تفحصت 
اسماء الفائزين حيث قامت بتأجيل 
مصادقة البعض حتى حسم دعاوى 
احملاكم  امــام  بحقهــم  مرفوعــة 
اخملتصة، ورفض املصادقة على آخرين 

وذلك السباب دستورية وقانونية«.
وأضــاف »كمــا عــززت احملكمة في 
الــدورة املاضية موضوع االختصاص 
التشــريعي جمللس النواب، من خالل 
الدســتور،  61 من  املــادة  تطبيــق 
واستثناء حاالت معينة يتوجب على 
مجلس النــواب الرجــوع فيها إلى 
العالقة عند تشــريعه  ذات  اجلهات 
للقوانني، وهــي القوانني ذات اجلنبة 
العامة  بالسياسة  واملرتبطة  املالية 
الســلطات،  بني  والفصل  للدولــة 
وكذلك القوانني اخلاصة بالســلطة 
القضائية االحتادية، اما ســواها فأن 
بإمكانه تشريع ما يشاء من  اجمللس 

قوانني بشرط موافقتها للدستور«.
ولفت الســاموك الــى ان »احملكمة 
االحتاديــة العليا أوضحــت موضوع 
اآلليــات الرقابية جمللــس النواب في 
السؤال  توجيه  االستجواب، وكذلك 
السلطة  في  املسؤولني  إلى  النيابي 
احلصانــة  ومفهــوم  التنفيذيــة، 
النيابيــة، واليات تعديل الدســتور، 
ووضعت قواعد لهذه اإلجراءات على 
وبهذا  الدســتورية،  السياقات  وفق 

ملمارسة  مبّســطة  وسائل  رسمت 
التخصصات التشريعية والرقابية«.

وتابــع »لعل أبــرز التحديــات التي 
التي  باالزمة  تعلقت  العراق  واجهت 
نتجت عن انشــطار مجلس النواب 

إلى مجلســني، وعجــز اجلميع عن 
تســوية تلــك االزمة، وحينهــا قّرر 
املتخاصمــون اللجــوء إلى احملكمة 
االحتاديــة العليــا التي أعــادت في 
إلى مجلس  حكمها احلياة مجــدداً 

والــذي تعطل ملدة  النواب موحــداً 
ليست بالقليلة«.

وقال الساموك »كما عصفت بالبالد 
ازمــة اخرى كان اثرها ســيمتد إلى 
اســتفتاء  وهي  اجملتمعي،  الســلم 

اقليــم كردســتان لالنفصــال عن 
العــراق، وحكمت بهــذا الصدد ما 
العــراق وعدم جواز  اكد على وحدة 
جتزئة أراضيه، وبعدم دســتورية قرار 
احملكمة  وبهذا كرست  االســتفتاء، 
االحتادية العليا املفهوم الدســتوري 
الذي يؤمن سالمة االراضي العراقية 
ووحدتها وضــرورة االلتزام مبا ورد في 

الدستور«.
وبني الساموك »وإزاء محاوالت تأجيل 
االنتخابــات العامة، كان للمحكمة 
ايضاً، من  العليا كلمتهــا  االحتادية 
باملدد  التقيد  بضرورة  حكمها  خالل 
الدســتورية املتعلقــة بعمر الدورة 
النيابيــة علــى أنها اربع ســنوات 
اول جلسة،  انعقاد  تبدأ من  تقوميية 
وضــرورة إجراء االنتخابــات قبل 45 

يوماً من انقضائها«.
وأســتطرد » برغم تشــريع مجلس 
النــواب ثالثــة تعديــالت لقانــون 
انتخابــات مجلس النــواب رقم 45 
لســنة 2013 خالل مدة قياســية، 
جلــأ البعــض لالعتــراض على تلك 
التعديــالت واحــدا تلو االخــر امام 
احملكمــة االحتاديــة العليــا التــي 
حســمت الطعون فيها وابقت على 
النصوص التي تتفق مع الدســتور، 
وقضت بعدم دســتورية مواد اخرى 
تعلقت باملســاس بحق املواطن في 
التصويــت وعدم جــواز الغاء نتائج 

شريحة بأسرها«.
كان  االقتصــادي،  اجلانــب  وعلــى 
دور  العليــا  االحتاديــة  للمحكمــة 
السياسة  مفهوم  ايضاح  في  مهم 
املالية للدولة وفقاً للدســتور، وذلك 
من خــالل النظر في الطعون الواردة 
على قوانني املوازنة للسنوات املالية.

بحسب الساموك.
تناولــت احملكمة  » كمــا  وأضــاف 
االحتادية العليــا موضوع الالمركزية 
االدارية من خالل عــدة أحكام بّينت 
الدستوري  املشرع  توجه  من خاللها 
في رســم العالقة بني الســلطات 
االحتادية واإلدارات احمللية في ممارســة 
صالحياتها الســيما فــي ما يخص 
تعيني اصحاب املناصــب العليا في 
احملافظات والرقابــة عليهم واالبقاء 
وإمكانية  محليــة  مجالــس  على 
االستغناء عن اخرى بحسب اخليارات 

التشريعية جمللس النواب«.
وأختتم كالمه بالقــول، أن »أبرز ما 
التي  الثقــة  هو  مالحظتــه،  ميكن 
تكرســت لــدى اخلصــوم باللجوء 
إلى احملكمة االحتادية العليا حلســم 
اخلالفــات املعقــدة التــي عجــزت 
السياسة عن تسويتها، والرضا الذي 
يبدونه بعد صدور االحكام وهو دليل 
على مكانة القضاء الدســتوري في 
العراق والقناعة التامة بأن ما يصدره 

يتفق مع الدستور نصاً وروحاً«.

المحكمة االتحادية: حسمنا خالفات معقدة عجزت السياسة عن تسويتها
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بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف رئيس محكمة اجلنايات 
فــي البصــرة جميــل صبيح 
املالكي، أمس األحد، أن القضاة 
يواجهون تهديدات من عصابات 
مســلحة معروفة، مشيرا الى 
مســؤولة  اجلماعات  هــذه  أن 
عن شــتى اجلرائم في احملافظة 
املســلح  والســطو  كاخلطف 

وتهريب البضائع.
وقال املالكي في تصريح تابعته 
"الصبــاح اجلديد"، إن "القضاء 

يواجــه تهديدات  املدينــة  في 
حقيقيــة من قبــل اجلماعات 
املســلحة"، مبينــا أن "هــذه 
اجلماعات مســؤولة عن شتى 
اجلرائم فــي احملافظة كاخلطف 
والســطو املســلح وتهريــب 

البضائع".
قضــاة  "هنــاك  ان  واضــاف 
اغتيال  إلى محــاوالت  تعرضوا 
عائالتهم"، منتقدا  واستهداف 
وســائل اإلعالم "بســبب عدم 

التطرق إليها".

وانتقــد املالكــي "دور األجهزة 
األمنية في النزاعات العشائرية 
التــي تنشــب باســتمرار في 
املدينة"، مؤكدا أن "أي إجراءات 
حصول  أثناء  تتخــذ  لم  رادعة 
هذه النزاعات إذ تكتفي األجهزة 
األمنية بحل املوضوع ســلميا 

بني الطرفني".
يذكــر ان العديد مــن القضاة 
تعرضوا إلى عمليات استهداف 
اجلماعات  قبــل  من  مباشــرة 
املسلحة في السنوات املاضية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد املستشار اإلعالمي لشركة 
)كي(، غازي الكناني، استحداث 
خدمات جديــدة نتيجة اعتماد 
تقنيات جديدة تسهم في زيادة 
الكفاءة الداخلية آلليات العمل 
الرافدين  ومصرف  الشركة  بني 
وتتيح للزبائن التقدمي للخدمات 
بشــكل مرن ومبســط جلعل 

حياة الناس أسهل.
وقــال الكنانــي فــي تصريح 
صحفي ان »الســعي املستمر 

الرافدين  مصــرف  كــوادر  بني 
والشــركة الجنــاح الشــراكة 
افضت عن نتائــج مقبولة في 
الشارع العراقي وتالمس رغبات 
تقدمي  يتواصل  حيث  املواطنني، 
الى مختلف شــرائح  القروض 
اجملتمع املستفيدين من خدمات 
الدفع االلكتروني عبر شــركة 

)كي(«.
ولفت الى ان »الفرق املتخصصة 
في طرفــي العمليــة مصرف 
الرافدين وشركة )كي( يواصلون 

املقترحات  مختلــف  دراســة 
واختيــار االفضل الــذي يخدم 
ان  مبينا  العراقيــة،  العائلــة 
تقدمي  ستشهد  املقبلة  الفترة 
الى  عاملــي  مبســتوى  خدمات 

جميع الشرائح املستفيدة«.
ونبــه الكناني الى ان »اخلدمات 
اجلديــدة تعمل علــى اختصار 
الى  وتصــل  واجلهــد  الوقــت 
املســتفيد من دون عناء، وهذا 
يعــد خطــوة متقدمــة نحو 

العاملية في تقدمي اخلدمات«.

القضاة في البصرة يواجهون
تهديدات من عصابات مسلحة

شراكة مصرف الرافدين
و)كي( تقدم خدمات عالمية قريبًا

احملكمة االحتادية



3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدرت احملكمة اجلنائية املركزية في رئاسة 
األحد،  االحتادية، أمس  الرصافة  اســتئناف 
حكما بالسجن عشر ســنوات على مدان 

بانتحال صفة مدير مكتب رئيس الوزراء.
وقــال املتحدث الرســمي جمللــس القضاء 
األعلــى القاضي عبد الســتار بيرقدار في 
بيان تلقت "الصباح اجلديد" نســخة منه، 
إن "احملكمة اجلنائية املركزية نظرت قضية 
مدان بانتحال صفة مدير مكتب رئيس وزراء 
ومدير عام في األمانــة العامة"، الفتا إلى 
"ضلوعه بعمليات وســاطة في التنقالت 

والتعيني مستغال هذه الصفة".
وأضاف أن "احملكمــة أطلعت على محضر 
تفريغ الهواتــف العائــدة للمتهم والتي 
يدعي فيها انــه مدير عام مرة وأخرى مدير 

مكتب رئيس الوزراء".
وتابع أن "احملكمــة أصدرت قرارها بعد توفر 
األدلة الكافيــة للقضية ووفق القرار 160/

أوال املعدل".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت الهيأة العامــة للكمارك، ضبط 40 
سيارة معدة للتهريب الى داخل العراق، خالل 

5 أيام.
ونقل بيان للهيأة، تلقــت "الصباح اجلديد" 
نســخة منه ان "مركز جمرك ميناء ام قصر 
الشــمالي وبالتعــاون مع شــرطة اجلمارك 
ومكتب اســتخبارات اجلرمية املنظمة، احبط 
عمليات تهريب40 ســيارة مختلفة املناشئ 
والتعليمات  للضوابــط  مخالفة  واملوديالت 
النافذة دون املوديل املسموح بدخولها للبالد 

وللفترة من ٣ الى ٧ متوز ٢٠١٨".
واشار الى ان الســيارات "كانت مخبأة داخل 
حاويات وكانــت آخرها عملية إحباط تهريب 

سيارة يوم أمس وبنفس الطريقة".
ولفت الــى ان "هذه العمليــات تأتي ضمن 
التي تقوم بها السلطات  اإلجراءات املشددة 
اجلمركية في جميــع املنافذ احلدودية، حرصا 
منها علــى اتخاذ كافة التدابيــر للحد من 
حــاالت التهريــب والتالعب واالضــرار باملال 

العام".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أمس  لالنتخابــات،  العليــا  املفوضية  أعلنــت 
األحد، عن وصول أعضــاء مجلس املفوضني الى 

السليمانية للبت بعملية الفرز اليدوي.
القاضي ليث  الرسمي للمفوضية  الناطق  وقال 
جبــر حمزة في بيــان تلقت "الصبــاح اجلديد:" 
نســخة منه، إن "مجلس املفوضني للمفوضية 
العليا املســتقلة لالنتخابات وصل صباح أمس 
االحــد الى مدينــة الســليمانية والتقى مبدير 
وموظفــي كادر مكتــب االنتخابــات ولوحــظ 
اســتكمال كافــة االمور اللوجســتية اخلاصة 
بعملية الفرز والعد اليدوي للمحطات االنتخابية 

والواردة بشأنها شكاوى وطعون".
وأضــاف انها "ســوف تدقــق وفق الســياقات 
القانونيــة التي رســمتها القوانــني واالنظمة 
النافذة اخلاصة باالنتخابات اضافة الى اإلجراءات 
املصادق عليها من قبل مجلس املفوضني واعتبارا 

من اليوم االثنني ".
واوضــح "مت االســتعانة مبوظفني مــن مكتبي 
املفوضيــة في الكرخ والرصافــة وموظفني من 
االحتادية  السليمانية  استئناف  محكمة  رئاسة 
للقيام بأجراء عملية العد والفرز اليدوي وبأشراف 
مباشر من قبل مجلس املفوضني وبإمكان ممثلي 
االمم املتحدة واملراقبني الدوليني وممثلي ســفارات 
دول العالم وممثلي االحزاب السياســية ووسائل 

االعالم كافة حضور العملية".

السجن 10 سنوات 
لمنتحل صفة مدير 
مكتب رئيس الوزراء

الجمارك تضبط 
عشرات السيارات 
المعدة للتهريب

مجلس المفوضين يصل 
السليمانية للبت 

بعملية الفرز اليدوي

عمليات نينوى تقتل 28 
عنصراً من داعش وتدّمر 
6 مخابئ في عمليات 

عسكرية غربي احملافظة
وتابــع اجلبــوري ان "التحالف 
الدولــي مــازال يواصل تقدمي 
للقوات  املعلوماتــي  الدعــم 
العراقية فــي مجال مالحقة 
املســلحني باملناطــق اجلبلية 
تلك  الســيما  والصحراويــة 
للحدود  محاذيــة  تكون  التي 
السورية وأن هذا األمر أسهم 
القوات  فــي احلفــاظ علــى 
أضرار  من  النظامية  القتالية 

كبيرة".
داعــش  تنظيــم  وصّعــد 
ملحوظ  نحو  علــى  هجماته 
املاضية  القليلة  األسابيع  في 
الواقعة  املناطــق  في  خاصة 

شمالي العراق وشرقها.
وبعــد 3 ســنوات وبدعم من 
بقيــادة  الدولــي  التحالــف 
الواليــات املتحدة أعلن العراق 

املاضــي  األول  كانــون  فــي 
اســتعادة كامــل أراضيه من 
قبضــة "داعش"، الــذي كان 
يســيطر على ثلث مســاحة 

البالد.
وما يــزال التنظيــم يحتفظ 
بخاليــا نائمــة متوزعــة في 
أرجاء البالد، وبدأ يعود تدريجًيا 
ألســلوبه القــدمي في شــن 
طريقة  على  خاطفة  هجمات 
كان  التــي  العصابات  حــرب 

يتبعها قبل عام 2014.

اإلعدام إلرهابي قتل 16 
مدنيا في مستشفى 

املوصل
شارك  "املدان  أن  بيرقدار،  وبني 
في معــارك لتنظيــم داعش 
االرهابــي منهــا مواجهــات 
القوات  25 يوما ضد  استمرت 
االمنيــة فــي منطقــة عني 
الصفرة، فضال عن املشــاركة 
الكوير،  منطقــة  معارك  في 

وفي معركة ما يســمى )غزوة 
حسن شــامي( كقوات إسناد 
يوماً"،  أربعني  اســتمرت  التي 
الفتــا الى أن "حكــم اإلعدام 
صدر بحق اإلرهابي وفقا للمادة 
مكافحة  قانون  من  الرابعة/1 
اإلرهاب رقم 13 لسنة 2005".

يذكــر ان القضــاء العراقــي 
يصدر بني فترة واخرى احكاما 
املؤبــد  والســجن  باالعــدام 
"داعش"  تنظيم  عناصر  بحق 

واملؤيدين له.

كركوك: قضاة املفوضية 
أنهوا العد والفرز

من دون تدخل في عملهم
"هنــاك  أن  اجلبــوري  ويــرى 
ارتياحا لدى الشــارع من عمل 
املفوضيــة لكــن عليهــا أن 
تســتكمل عملها بخصوص 
فتح جميع الصناديق املشكو 

منها".
وأســتطرد أن "االدارة احملليــة 

اوفت بالتزامها من خالل توفير 
احلمايــة الكافية للمفوضية 
املتعلقة  الطــوارئ  وخطوط 
بالطاقــة الكهربائيــة برغم 
في  انخفاض  مــن  نعاني  اننا 
الطاقة، وتأمني نقل الصناديق 
مراكز  إلــى  مواقعهــا  مــن 
العــد والفرز وعدم الســماح 
املفوضية،  مهام  في  بالتدخل 
وتوفير االقامة االمنة للقضاة 
اماكن  إلــى  منها  ونقلهــم 

عملهم
إن  بالقــول  اجلبــوري  وأكمل 
يثق  كركــوك  في  "الشــارع 
بأنــه  العراقــي  بالقضــاء 
القضـــاة  وأن  سمعة،  ميتلك 
املنتدبيـــن لن يضحوا بتلـك 

السمعـة".
التركماني  القيادي  ذكر  بدوره 
محمد البياتي في تصريح إلى 
أن "حصول  اجلديد"،  "الصباح 
تزويــر فــي االنتخابــات ميثل 
وينبغي  ومعيبة  حالة سلبية 

معاجلتها كونها مصادرة الرادة 
الناخب".

واضاف البياتي أن "التظاهرات 
التي خرجت في كركوك تعبيراً 
االنتخابات  لنتائج  عن رفضها 
كانت معززة بادلة تؤيد حصول 

التزوير".
وشدد على أن "مجلس الوزراء 
اســتجاب لهــذه التظاهرات 
وايضاً  النواب  مجلس  وكذلك 
ابناء  وأن  القضائية  املؤسسة 
يشــكرون  كركوك  محافظة 
سعيها  على  املؤسسات  هذه 
حلفظ صوت الشارع العراقي".
ومضى البياتي إلــى أن "ابناء 
تنتهي  أن  ينتظــرون  احملافظة 
اليدوي  والفرز  العــد  عمليات 
ويتــم االعــالن عــن النتائج 

ومعرفة حجم اخلروق".
النواب  أن مجلس  إلى  يشــار 
الثالث  التعديل  اقــر  قد  كان 
اوقف  الذي  االنتخابات  لقانون 
عمل مجلس املفوضني وانتدب 

بدال عنهم قضاة يجرون العد 
والفــرز اليــدوي للصناديــق 

املشكو منها.

الدكتور مصطفى الهيتي 
يفوز مبنصب نقيب الصيادلة 

في العراق
رسالة  اعدها  شــخصيا  وانا 
فئات  كل  الى  خالصة  وطنية 
واطياف اجملتمع بــأن األوان قد 
آن لنغادر الضفة الضيقة الى 
ضفــة الوطن االوســع والذي 
ارض  علــى  جميعا  يضمنــا 
واحــدة موحدة، وبدوري اعد ان 
أكون امينا على هذه الرسالة 
وان ابذل كل جهدي في خدمة 
وحماية مــن اختارني ممثال له 
وللمجتمــع العراقي بوصفي 
الصحيني  الســكرتيرين  احد 

له".
مصطفى  الدكتــور  ان  يذكر 
رئاســة  حاليا  يتولى  الهيتي 

مجلس االعمار في العراق.

تتمات ص1

بغداد – جرائم جنائية 
ذكر مصدر أمنــي في قيادة عمليات 
بغــداد أمس األحــد، القبض على 6 
متهمني بجرائم جنائية شــتى في 

مناطق العاصمة .
االمنية  "القــوات  إن  املصــدر  وقال 
متكنت من إلقاء القبض على متهم 
وَُضِبَطت  اخملدرات،  وجَتارة  بالســرقة 
أموال مســروقه، ومواد  داره  داخــل 
الطوبجي"  منطقــة  فــي  مخدرة 
، مشــيرا الــى القــاء القبض على 
ُمَتَهَمنِيِ اثنني بالسرقة في منطقتي 
مدينة الصدر، وجسر ديالى، واعتقال 
متهم بالقتل في منطقة العدوانية 
جنوبــي بغــداد، وَُمَتَهَمــنِيِ آخرين 
بالتهديــد فــي منطقــة النهروان 

جنوبي بغداد".

كركوك – ضبط عصابتني 

اكد مصدر في مفارز في جهاز االمن 
الوطنــي في كركوك امــس االحد، 
القاء القبض على عصابتني احداهما 
تتاجر باخملدرات واالخرى تروج العملة 

املزورة.
وقال املصــدر ان املفــارز متكنت من 
القبض علــى عصابــة مكونة من 
ثالثة متهمني يتاجرون باحلبوب اخملدرة 
بنــاًء علــى معلومات اســتخبارية 
دقيقة" ، مضيفا "كما اســتطاعت 
إحدى مفــارز جهاز األمــن الوطني 
وبناًء علــى معلومات اســتخبارية 
ومراقبة حثيثة، نصب كمني جملموعة 
املزورة  العملة  بترويــج  متخصصة 
ومتكنــت من القبــض عليها باجلرم 

املشهود".

بابل – اعتقال مطلوبني 
اعلن مصدر امني في قيادة شــرطة 
محافظــة بابل امس االحــد، القاء 

16 مــن املطلوبني  القبــض علــى 
بتهم جنائيــة مختلفة،  للقضــاء 
وضبــط مخبأ للعبوات الناســفة، 
امنية فــي مناطق  خالل عمليــات 

متفرقة من احملافظة.
وقال املصدر ان "قوة مشــتركة من 
فوج طوارئ بابل الثالث واستخبارات 
املســيب  متفجــرات  ومكافحــة 
بالتعاون مع احلشد الشعبي، نفذت 
البهبهاني  مبنطقــة  نوعية  عملية 
التابعــة لناحية جــرف النصر، )55 
كم شمال بابل(، بناء على معلومات 
اســتخبارية دقيقــة، أســفرت عن 
العثور على كدس يحوي العشــرات 
من العبوات الناسفة محلية الصنع 
مخبأة داخل أحد البســاتني" ، مبينا 
أن "الكدس يضــم 37 عبوة انبوبية، 
وواحدة عبارة عن حاوية بالستيكية 
)جلكان ســعة 20 لتــرا( مملوء مبادة 
شــديدة االنفجار"، مشــيراً الى أن 

"قوة من مكافحة املتفجرات متكنت 
من إبطال مفعول تلك العبوات".

االنبار – ضبط عبوات 
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة االنبار امس االحد ان مفارز 
امنية عثرت على 40 عبوة ناسفة من 
وتفكيكها  داعش،  تنظيم  مخلفات 

من دون وقوع خسائر.
وقال ان "مفارز مديرية االستخبارات 
العســكرية في الفرقــة 14، ووفقا 
ملعلومات اســتخبارية دقيقة، عثرت 
على 40 عبوة ناسفة تركها الدواعش 
قبل هروبهم من منطقة البو خنفر 
التابعــة لكرمــة الفلوجــة، كانت 
تشكل خطرا على ارواح املواطنني" .

النجف – ممارسة امنية 
أعلن مصدر امني في مديرية شرطة 
األحد،  امــس  النجــف  محافظــة 

القبــض علــى خمســة مطلوبني 
بجرائــم قانونيــة مختلفــة فــي 

احملافظة.
اجرام  إن "مكافحــة  وقال املصــدر 
النجف نفذت ممارسة أمنية أسفرت 
عــن القــاء القبض على خمســة 
مطلوبني علــى وفق مــواد قانونية 
مختلفة فــي أماكــن متفرقة من 
احملافظة"، مشيرا الى إحالة املتهمني 
الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

الديوانية – حملة امنية 
كشف مصدر امني في قيادة شرطة 
االحد،  امــس  الديوانية  محافظــة 
القاء القبض على 67 مخالفاً بتهم 
مختلفة، خالل حملة امنية واسعة 

في مناطق متفرقة من احملافظة.
وذكــر املصــدر ان "دوريات شــرطة 
النجدة نفذت حملة واسعة شملت 
مناطق متفرقة من احملافظة تضمنت 

وتفتيش  املفاجئة  السيطرات  نصب 
العجالت واالشخاص، متكنت خاللها 
من القبض علــى 67 مخالفا بتهم 
املراكز  إلى  ارســالهم  ومت  مختلفة، 

اخملتصة للتحقيق معهم".

ذي قار – اعتقال متهمني  
اكد مصــدر محلي في محافظة ذي 
قار امس األحــد، أن األجهزة األمنية 
متكنت مــن اعتقال ثالثــة متهمني 
املواطنني  احــد  على  النــار  أطلقوا 
وســط مدينــة الناصريــة مركــز 

احملافظة.
األمنية  "األجهزة  بأن  املصدر  واضاف 
اعتقلــت ثالثــة متهمــني أطلقوا 
النار علــى احد املواطنــني مبنطقة 
الصاحلية وســط مدينــة الناصرية 
بني  بسبب مشاجرة  احملافظة،  مركز 
أن "املتهمني  إلى  ، مشيرا  الطرفني" 
املعتقلني احيلوا الى اجلهات اخملتصة 

الكمال اجراءات التحقيق معهم".

البصرة – اطالق نار 
افــاد مصــدر أمنــي في شــرطة 
محافظة البصرة امس االحد، مبقتل 
مواطــن وإصابة اثنــني آخرين خالل 
تظاهرة للمطالبة بتوفير فرص عمل 

شمالي احملافظة.
انطلقت  "تظاهرة  ان  املصــدر  وقال 
فــي منطقة باهلة بقضــاء املدينة 
شــمالي البصرة، للمطالبة بتوفير 
والشــباب  للخريجني  عمــل  فرص 
العاطلني عن العمل، إال ان قوة أمنية 
أطلقت النار على املتظاهرين ما أدى 
إلى مقتل شــاب عشــريني واصابة 
نقلوا  متفاوتة  بجــروح  اخرين  اثنني 
على إثرها للمستشــفى" ، مبينا أن 
"املتظاهرين كانوا يطالبون بالتعيني 
في احد احلقول النفطية القريبة من 

منطقة سكناهم".

اعتقال 16 من المطلوبين بتهم جنائية في بابل * ضبط 40 عبوة من مخلفات داعش في كرمة الفلوجة 
القبض على 67 مخالفًا بتهم شتى في الديوانية * مقتل مواطن وإصابة اثنين بتظاهرة شمالي البصرة

الملف األمني

نينوى ـ خدر خالت:

انتهاء  نينوى  زراعة  أعلنت مديرية 
أعمال احلصاد للحنطة والشــعير 
احلالي  للعام  الصيفي  للموســم 
التي شــملت أكثر مــن 4 ماليني 
مزروعــة  دومن  املليــون  ونصــف 
باحلنطة والشــعير، في حني بينت 
أن اإلنتاجية لم تتجاوز الـ %25 من 
محصول احلنطة و %3 من الشعير 
بسبب شــح األمطار بشكل غير 
مســبوق، مع تأثيــرات احلرب على 
ومخلفاته  اإلرهابي  داعش  تنظيم 
احلربية من ألغام وعبوات ناســفة 

وأجسام حربية غير منفلقة.
وعلى وفق بيان مــن مديرية زراعة 
نينوى فقد قــال مدير زراعة نينوى 
الدكتــور دريد حكمــت طوبيا ان 
"محافظــة نينــوى انتهــت من 
محاصيلهــا  حصــاد  عمليــات 
والشعير  احلنطة  االســتراتيجية 
 545 وان املساحات احملصودة كانت 
الــف دومن من محصــول احلنطة، 
و9300 )تسعة االف وثالثمائة( دومن 

من محصول الشعير".
وبني مدير الزراعة ان "كوادر املديرية 
مارست دورها في عمليات متابعة 
هذه احلملة من اجل تذليل جميع 
املشــكالت واملعوقــات التــي قد 
والتســويق  احلصاد  حملة  تواجه 
وانه مت تشــكيل جلان متابعة لهذ 

الغرض".
يذكر ان بدء عمليات احلصاد حملصول 
 2018/5/20 يــوم  كانــت  احلنطة 
وان   2018/5/23 يــوم  والشــعير 
املساحات املزروعة فعال كانت اكثر 
مــن مليون و 700 الف دومن حملصول 
احلنطة ومليونــان و 800 الف دومن 

حملصول الشعير.
وبحســب البيان نفسه فان "هذا 
قد  نينوى  محافظة  في  املوســم 
تضررت فيه احملاصيل االستراتيجية 

نتيجة شحة االمطار".
يشــار الــى ان عمليــات احلصاد 
شــملت نحو 554 الــف دومن من 
اصل 4 مليــون ونصف املليون دومن 

مزروعة باحلنطة والشعير.
 والجل الوقوف على ســبب ذلك، 
وفي تصريح خــاص الى "الصباح 
دريد حكمت  الدكتور  قال  اجلديد" 
طوبيــا ان "املســاحات الباقيــة 
املزروعــة وغيــر احملصــودة هــي 
املســاحات التي تضررت بســبب 
اجلفــاف وبســبب االمطــار التي 
هطلت بشــكل متأخر، ايضا كان 
هنالك تأثيــر حلرب حترير محافظة 
داعش  تنظيم  قبضــة  من  نينوى 
االرهابــي، حيــث ان الكثيــر من 
عن  اصحابهــا  عــزف  االراضــي 
زراعتها اما النهم نازحون يعيشون 
في مخيمــات ومناطق بعيدة عن 
اراضيهــم او بســبب مخاوفهم 

من االلغــام والعبوات الناســفة 
واالجسام احلربية غير املنفلقة".

الزراعة  ان "مديريــة  الــى  منوها 
املوســم  خالل  جهودها  كثفــت 
الزراعي هــذا واعدت دورات وندوات 
واملزارعــني  للفالحــني  ارشــادية 
العــودة  علــى  لتشــجيعهم 
فضال  اراضيهم  وزراعة  ملناطقهم 
عن السعي لتطوير قدراتهم  ورفع 

االنتاجية".
واضــاف "العمليات العســكرية 
انتهت في صيف 2017 والكثير من 
املزارعني عادوا وزرعوا اراضيهم في 
شهر كانون الثاني من العام 2018، 
وتأخر هطولها  االمطار  لكن شح 
هو السبب الرئيس لقلة احملصول".

ولفــت طوبيا الى "زراعــة نينوى 
جهزت الفالحني واملزارعني بالسماد 
الكيميــاوي فــي الفتــرة املقررة 
لذلك، كما زودناهم مبادة زيت الغاز 
)كاز اويل( باالتفاق مع مديرية توزيع 
املنتجات النفطية العمال احلصاد، 
كانت  للزراعة  البذور  كميات  لكن 
ونحن  العــام،  فــي مطلع  قليلة 
زراعتنا دميية تعتمد على االمطار، 
اما املســاحات التــي تعتمد على 
املرشــات فان انتاجهــا كان جيدا 
وعلى وفق ما مأمــول منها، لكن 
التي تعتمد على االمطار  االراضي 
واثرت على  اصابها الضرر االكبــر 
االنتاجيــة العامة فــي محافظة 

نينوى بشكل كبير جدا".

ويــرى طوبيــا ان "االنتــاج هــذه 
الســنة يتراوح بــني 20ـ  %25 من 
احلنطة والشــعير %3 من الطاقة 
االنتاجية الفعليـــة فـي االعـوام 

االعتياديـة".
وكان وزير الزراعة فالح حسن زيدان، 
قد كشف في بيان له في متوز من 
العام املاضــي "العراق فقد مليون 
طن من احلنطة بســبب سيطرة 
احملافظة"،  علــى  داعش  عصابات 
مشــيرا الى ان "ذلك أدى الى عدم 
الذاتي  االكتفاء  الى  العراق  وصول 
من احلنطة والشــعير بعدما كنا 

قريبني عليه في عام 2014".
واضاف زيدان ان "نينوى ســتدخل 
اخلطة الزراعية ملوسم 2018-2017 

بكامل مســاحاتها من محاصيل 
احلنطــة والشــعير واخلضــروات 

وتنمية الثروة احليوانية".
من جهته، اكد الوكيل الفني لوزارة 
الزراعة مهدي ضمد القيســي ان 
"الــوزارة لديها خطــة متكاملة 
لعودة نينوى الــى صدارة املردودات 
والشــعير  احلنطة  من  الزراعيــة 
كون احملافظة تغطي نســبة  %40 
الزراعية واحلصة  بحســب اخلطة 
املائية وهي نســبة كبيرة جدا من 
مجمل النــاجت العراقي"، الفتا الى 
ان "الــوزارة بــدأت بخطط العادة 
وتنمية الثروة احليوانية وســتكون 
رافدا مهمــا ومؤثرا لالمن الغذائي 

للمواطن"

محافظة نينوى انتهت 
من عمليات حصاد 
محاصيلها االستراتيجية 
الحنطة والشعير وان 
المساحات المحصودة 
كانت 545 الف دونم 
من محصول الحنطة، 
و9300 )تسعة االف 
وثالثمائة( دونم من 
محصول الشعير

تراجع إنتاج الحنطة والشعير في محافظة نينوى
بسبب ُشح األمطار ومخلفات داعش

جانب من عملية احلصاد في نينوى
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اجلاري إطالق سيارة  يشهد األسبوع 
تويوتا جديدة موديل 2019 في العراق.

وقــال رئيس الشــركة فــي العراق 
ســردار حسني حســن في تصريح 

صحفي أن ”شركة  تويوتا  اليابانية  
اختارت العراق إلطالق نوع جديد من 
ســياراتها لعــام 2019 ضمن جناح 

الشركة في معرض بغداد  الدولي”.
مــن جانبه بني  مدير عام الشــركة 

العامة للمعارض واخلدمات التجارية 
العراقية فــي وزارة التجارة املهندس 
هاشــم محمــد حامت فــي تصريح 
مشــاريع  عدة  “هناك  ان  صحفــي 
يابانية  في اطار اعــادة اعمار البنى 

التحتيــة  في العراق بعــد  حتقيق  
االســتقرار  االمنــي”  موضحــا ان 
“هــذا االنفتــاح علــى الشــركات  
اليابانية  ســوف يعطــي اطمئنانا 
ويفتــح االبــواب لدخول شــركات 

عاملية  كبرى  الى  الســوق العراقية 
كون  االســتثمار  عملية  وانطــالق 
ومشــجعة  جاذبة  العراقية  البيئة 
لتنافس هذه الشــركات”  وأكد  ان 
وارتفاع  اخلــاص  القطاع  تفعيــل   ”

املتنافسة  الشركات االجنبية  اعداد 
في الســوق العراقية امٌر يصب في 
مصلحة االقتصاد العراقي  ويسهم  
بنهوضــه وايجاد بدائل وظيفيـــة 

للخريجني واملواطنني”.

اليابان تختار العراق إلطالق سيارة تويوتا الجديدة هذا األسبوع



محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

اعلنــت وزارة الهجرة واملهجرين، 
عــودة مليونــن و259  نازحا الى 
مناطق ســكناهم في محافظة 

نينوى.
دائرة  وقــال معــاون مدير عــام 
شؤون الفروع بالوزارة علي عباس 
جهاكير، في بيان تلقت » الصباح 
اجلديد« نسخة منه ان »مخيمات 
اجلدعة واحلاج علي واخلازر وحسن 
شــام شــهدت عــودة  مليونن 
احملررة  إلى مناطقهم  نازحا  و259 
مبحافظة نينــوى«، حتى اليومن 
املاضيــن، مبينا ان »مخيم احلاج 
نازحا   )550( عــودة  علي شــهد 
إلى مناطقهــم في قضاء تلعفر 
والعياضية  وزمار  ربيعة  وناحيتي 
والكسك، فيما شهدت مخيمات 
إلى  نازحا   )586( اجلدعــة عــودة 
مناطقهــم االصليــة فــي أمين 
وتل  ومجارين  وايســره  املوصــل 
إلى  إضافــة  واحمللبيــة  عبطــة 
أقضية مخمــور وتلعفر والبعاج 

وناحيتي ربيعة وزمار«.
ان  العام  املديــر  واضاف معــاون 
»مخيمات اخلازر وحســن شــام 
شــهدت عودة مليون و123 نازحا 
االصلية  ســكناهم  مناطق  إلى 
والنهروان  الســماح  مناطق  في 
والرســالة والقوسيات والكسك 
احلديد  ورجم  الرمان  وتل  واحمللبية 
فضال عن قضــاء تلعفر وناحيتي 

زمار والبعاج«. 
واملهجرين  الهجــرة  وزارة  وكانت 
املاضي  اخلميس  يــوم  اعلنت  قد 
نينوى،  إلــى  نازحــا   373 عــودة 
مشيرة الى ان هناك وجبات أخرى 
إلى  بالعودة  يرغبون  النازحن  من 

مناطقهم احملررة.
وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع 
في الوزارة ســتار نوروز ان »غرفة 

عمليات الوزارة بالتعاون مع وزارة 
النقل وقيادة العمليات املشتركة 
خصصت حافالت لنقل373 نازحا 
الى مناطقهم  بالعــودة  يرغبون 
نينــوى«، الفتا  فــي محافظــة 
الــى تخصيص شــاحنات لنقل 

أثاثهم«.
واضاف نــوروز ان »هــدف الوزارة 
إلى  النازحن  عودة  هو  األســاس 
مناطقهــم األصليــة احملررة في 
مدينــة املوصل واملناطــق احملررة 
األخرى«، مشــيرا إلــى ان »هناك 

وجبات أخرى من النازحن يرغبون 
بالعودة إلى مناطقهم احملررة«.

يذكر ان املناطق التي عادت اليها 
العائالت النازحة بضمنها )اجلانب 
عبطة،  تــل  املوصل،  فــي  األمين 
احلميــدات فضــال عــن قضائي 
زمار  وناحيتــي  والبعاج  تلعفــر 

وربيعة( التابعة إلى نينوى.
وكان اجمللس النرويجي ملســاعدة 
الالجئن قد اعلن ان 54 ألف منزل 
في املوصل مدمر، فيما اشار الى 
ان 380 ألف مشّرد ال يستطيعون 

العودة ، مضيفــا في تصريحات 
البنيــة  »إصــالح  ان  صحفيــة 
املدينة  في  األساســية  التحتية 
يتطلب 874 مليون دوالر أميركي، 
في ظل وجــود 8 مالين طن من 

احلطام«. 
مــن جهته، قــال مديــر اجمللس 
إن »ما أشادت  وولفانغ غريسمان 
بــه احلكومة العراقيــة واجملتمع 
الدولي كنصــر، قبل عام، لم يؤد 
إلى التخلص من البؤس الشديد 
الذي يعاني منه عراقيو املوصل«، 

ينتظرون  املدينة  أن »أهالي  مبينا 
العودة إلــى حياتهم الطبيعية، 
إال أن اجملتمع الدولي ال يساعد مبا 

فيه الكفاية«.
وأشــار إلى »قيام اجملتمع الدولي 
في  بتقدمي مســاعدة شــكلية 
»من  أنــه  موضحــا  املوصــل«، 
غيــر املمكن القبول بــأن يعاني 
النازحون بســبب غيــاب الدعم 
الدولي، بعد معاناتهم لســنوات 
في ظل حكــم تنظيم »داعش« 
اإلرهابي« ، وتابــع »من دون وجود 

من  العراق  مالي ســيعاني  دعم 
اليأس وعدم االســتقرار«، مؤكدا 
أن »املساعدة التي يقدمها اجمللس 
لنازحــي املوصل ما هي إال نقطة 
في بحر، لكنها مثال ملموس ملا 
يجب القيام به في الوقت احلاضر 
الذي يكافح فيــه العراقيون من 
أجل البقاء على قيد احلياة« ، وبّن 
أن »اجمللس ال ميكن أن يستمر في 
دعمه، ما لــم تقم الدول املانحة 
إلعادة  املطلوبة  األمــوال  بتقدمي 

إعمار العراق«.

الهجرة تعلن عودة أكثر من مليوني نازح الى مناطقهم في نينوى
54 ألف منزل مدمر و380 ألف مشّرد ال يستطيعون العودة

ص

يتطلب إصالح البنية 
التحتية األساسية 
في المدينة 874 

مليون دوالر 
أميركي، في ظل 

وجود 8 ماليين طن 
من الحطام 

عودة النازحني
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شركة شاندز تنظم ندوة 
تعريفية عن المقاييس 

الكهربائية الذكية
بغداد - الصباح الجديد:

نظمت شــركة شــاندز للمقــاوالت االنشــائية 
والكهربائية بالتعاون مع شركة )EDMI( وشركة دار 
املزايا لالتصــاالت ودائرة توزيع الطاقة في مقر وزارة 
الكهرباء ندوة عن املقايس الذكية ) ســمارت ميتر 
( تضمنت شــرحا مفصال عن نشاطات الشركات 
املنفذة لعقــود اخلدمة واجلباية والتعريف باملقايس 

الذكية )السمارت ميتر( .
ويدعم اجلهاز خاصية الســيم كارت ويقدم خدمة 
للمستخدم عن طريق رسالة نصية او تقرير شهري 
مفصل يرســل الى الــوزارة والشــركة املتعاقدة 
ويعمل هذا اجلهاز عن طريق االنترنيت ويتحمل هذا 

السيم كارت درجة حرارة 85%.
ومن مميزات اجلهاز هو السيطرة على عملية االطفاء 
والتشغيل ووقت تشغيل اجلهاز بعد مرور دقيقتن 
او نصف ساعة او مايراه مناسبا ، الى جانب معرفة 
كمية االســتهالك اجملهزة للوحدة السكنية خالل 
الفترة احملــددة ومن خالل هذه النتائج تكون معرفة 
التجــاوز احلاصل في هــذا املوقع لغــرض تنظيم 
الطاقــة الكهربائية اجملهــزة للمنطقة التي جتهز 

بهذه املقاييس الذكية لتحديد االستهالك. 

»التصميم« تواصل 
أعمالها إلعادة إعمار 

مصفى الصمود )بيجي(

»اإلنشائية« تجّهز 
القطاعين العام والخاص 
باألنابيب البالستيكية 

بغداد - الصباح الجديد:
وتنفيذ  للتصميــم  العامــة  الشــركة  تواصل 
املشاريع احدى شــركات وزارة الصناعة واملعادن 
بذل اجلهود الكبيرة لتنفيذ اعمال مشــروع اعادة 
اعمــار مصفى الصمود )بيجي( لصالح شــركة 

مصافي الشمال التابعة لوزارة النفط.
وقال مدير عام الشــركة املهندس حسن حسن 
ان مــالكات الشــركة مســتمرة بتنفيذ  جواد 
اعمالهــا واملتضمنة تأهيل وحــدة معاجلة املياه 
الصناعية ووحدات الطاقة واخلدمات ووحدة انتاج 
النتروجن ، مشــيرا الى تشــغيل احد االحواض 
الدائريــة لوحدة املراجــل وان العمــل متواصل 
لتأهيل شــبكة انابيب خطــوط االنتاج ملصفى 
صالح الدين 2 واســتبدال االنابيــب املتضررة بن 
وعاء طــارد للغــازات في مصفى صــالح الدين 
1 ومنطقــة املكثفــات ، واكمــال صيانة وصبغ 
اخلزانات لوحــدة تعامالت امليــاه واعمال اللحام 
ونقل وتنصيب خزانات الفوســفيت بويلرات في 

مصفى صالح الدين 2 وربطها بالشبكة.
واكد مدير عام الشــركة ان هذا املشروع يعد من 
املشــاريع املهمة واالســتراتيجية التي تعرضت 
الى اضــرار ودمار كبير جراء االرهــاب والعمليات 
العســكرية ، مشــددا على ان الشــركة تولي 
اهتماما كبيرا لهذا املشــروع بتشــكيل غرفة 
عمليات لالشــراف ومتابعة العمل من اجل اعادة 

احلياة لهذا املرفق االقتصادي.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الشــركة العامة للصناعات االنشــائية 
احدى شــركات وزارة الصناعة واملعادن عن جتهيز 
دوائر الدولة والقطاع اخلاص بأنتاجها من االنابيب 
البالســتيكية وبعض املواد االنشــائية كالرمل 

وحصى املرشحات.
وذكر مدير عام الشركة صالح عبدالهادي يوسف 
ان شركته قامت بتجهيز مشروع ماء حي الغدير 
فــي محافظة البصرة بأنابيب بالســتيكية نوع 
)UPVC( وباحجام شــتى وجتهيــز القطاع اخلاص 
بأنابيب بولــي اثلن ذات قيــاس )225 ملم × 10 
جــو × 12 متر ( وبعدد )84( انبوب ، مؤكدا ان هذه 
االنابيب ذات مواصفات قياسية عاملية وخاضعة 
للفحوصــات اخملتبرية ويجــري تصنيعها بأحدث 
، مبديا االســتعداد لتجهيز  واملكائــن  اخلطوط 
مؤسســات الدولة وشــركات القطــاع اخلاص 

بالكميات والقياسات واملواصفات املطلوبة.
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بغداد - الصباح الجديد:

اتخــذت وزارة املــوارد املائية اجراءات 
ملواجهــة مشــكلة امللوحــة فــي 
محافظة البصرة واحلد من الشــحة 

املائية التي ظهرت مؤخراً .
فقد زار مستشــار وزارة املوارد املائية 
ظافــر عبــداهلل حســن محافظة 
البصرة والتقى خــالل الزيارة اعضاء 
غرفــة العمليات واملكلفــة مبتابعة 
مشــكالت احملافظــة فــي شــتى 
الوزارة  اجراءات  ، موضحاً  القطاعات 
ملعاجلة مشكلة املد امللحي في شط 
العرب من خالل زيادة االطالقات املائية 
اليصالها الى 75 م³/ثا من مؤخر قلعة 
صالح مع ضرورة مشاركة احملافظات 
على طول عمود نهــر دجلة لضمان 
ايصال االطالقات ودفع املد امللحي عن 
احملافظة ، كما تقوم مختبرات املركز 

الوطني الدارة املــوارد املائية بتحليل 
منــاذج مائية عدد/ 4 من مياه شــط 
لتحديد  مواقع مختلفة  ومن  العرب 
التلــوث ومتابعــة اجلهود  مصــادر 
الراميــة الى ضمان وصول االطالقات 
الى مدينة البصرة للحد من الشحة 

ومعاجلة املد امللحي في احملافظة.
على صعيــد متصل اعلــن الوكيل 
لــوزارة االعمار واالســكان  الفنــي 
والبلديات واالشغال العامة املهندس 
جابر عبد خاجي خالل زيارته محافظة 
البصــرة تشــكيل غرفــة عمليات 
مشــتركة مع احلكومــة احمللية في 
احملافظة ملعاجلة ازمة ملوحة وشحة 

املياه.
وذكرالوكيل الفني للوزارة خالل مؤمتر 
صحفي مشترك مع محافظ البصرة 
عقــد اجتماع تشــاوري مع مجلس 
احملافظة بحضور اجلهات ذات العالقة 
ملناقشــة ازمة ملوحة وشحة املياه 

في احملافظة واخلــروج بعدة توصيات 
وحلــول آنيــة واخرى اســتراتيجية 

ووضع  االزمة  ملواجهة  مســتقبلية 
الى  واملعاجلات لها، مشيـــراً  احللول 

أن احد اسباب شحة املياه هي كثرة 
الناقله  اخلطــوط  على  التجــاوزات 

والتــي تؤثر علــى احلصــص املائية 
بالكامل .

وبــن الوكيــل الفني ان علــى وزارة 
املــوارد املائيــة تأمن اطــالق كمية 
املياه املعتــادة والبالغة 75 الف متر 
مكعــب فــي الثانية خلــف قلعة 
صالح وصوال الى شط العرب لتكون 
كمية امليــاه الواصلــة اكثر من 50 
الف متر مكعب فــي الثانية أليقاف 
املــد امللحــي الذي وصل الــى درجة 
عالية، داعيـــاً احلكومــة احمللية الى 
ضــرورة تفعيل قانون العقوبات بحق 
املتجاوزيــن ورفع التجــاوزات ووضع 
اجــراءات قضائيــة رادعه حملاســبة 
 ، املائية  املتجاوزيــن على احلصــص 
واهـــاب الوكيل الفني خالل لقائـه 
اللواء الركن جميل الشمري قـــائد 
مبراقبة  االســتمرار  البصرة  عمليات 

قناة البدعة وعدم التجاوز عليها.
واوضح الوكيل ان اجناز مشــروع ماء 

الكبير واصالح محطات ماء  البصرة 
الفاو وســيحان التي تغــذي جنوب 
البصرة تقع على عاتق الوزارة وتعمل 
على اكمالها بالسرعة املمكنة وعلى 
وفــق املواصفات الفنيــة املطلوبة، 
فقد ســبق ان التقى مدير مشــروع 
ماء البصرة الكبيــر الذي من املؤمل 
افتتاحه خالل الشــهر املقبل لضخ 
شبكة  الى  للشــرب  الصاحلة  املياه 
مياه احملافظة واطلع على مشــاريع 
املاء العاملة اضافة الى املشاريع قيد 
التنفيذ ومحطات الضخ في البصرة.

واشار الوكيل الى ان غرفة العمليـات 
اوفت بالتزاماتها واستطاعت ان توفر 
املاء الصالح للشرب أن تقدم لالمانة 
العامــة جمللــس الــوزراء املقترحات 
البصرة  املاء فــي  بتطوير منشــآت 
ريثما تكتمل مشاريع املاء التي يجري 
تنفيذها وخاصة مشروع ماء البصرة 

الكبير. 

تقرير

زيادة اإلطالقات المائية لمعالجة مشكلة المد الملحي وشحة المياه في البصرة
تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمعالجة الملوحة في شط العرب 

متابعة الصباح الجديد:
النجف  صحــة  دائــرة  تواصــل 
االشــرف عقد ندوتهــا الصحية 
والتثقيفية للتعريف مبرض احلمى 
النزفية وارســال رسائل اطمئنان 
للمواطنن باالجــراءات الصحية 
املتخذة ملنع ظهور اصابات باملرض.
االمــراض  وقــال مديــر وحــدة 
املشــتركة في الدائــرة الدكتور 
يحيــى بســتان املوســوي خالل 
الندوة وبحضور منتسبي القسم 
مع طلبة كلية التمريض ان املرض 
فإنه يصبح  وبقدر ماهو خطيــر 
التزمنا باالجراءات  ان  بسيط جدا 
الوقائيــة وهي بســيطة وميكن 
االخذ والعمل بها بســهولة وان 
ظهور املوجــات الوبائية لالمراض 
لالســتمرار  يحفزنا  االنتقاليــة 
بتوعية اجملتمع وازاله اخلوف منه .

واضــاف الدكتــور املوســوي ان 
هذه الندوة وهــي واحدة من عدة 
مقررات  في ضــوء  ندوات عقدت 
االجتمــاع الذي عقد فــي ديوان 
الثاني  النائب  بحضــور  احملافظة 
مبشاركة  االشرف  النجف  حملافظ 
)البيطرة  العالقــة  ذات  الدوائــر 
والداخليــة  والبيئــة  والبلديــة 
 ) االقتصادية  اجلرميــة  ومكافحة 
اضافة لدائرة الصحة الذي كرس 
ملناقشــة القضايا املهمة ومنها 
طرق انتقال املرض وفي مقدمتها 
اجملازر  خــارج  العشــوائي  الذبح 
والتوجيه بتشكيل جلان مشتركة 
ومنع الرعي وايواء احليوانات داخل 

االحياء الســكنية والتأكيد على 
املناطق احملاذية للمحافظات التي 
ســجلت فيها اصابــات مؤكدة 
ومنــع انتقــال احليوانــات فيما 
بينهــا وان تكون عمليــات توريد 
احملافظات  بقيــة  بن  احليوانــات 
وفقا لشهادات صحية صادرة من 
البيطــرة وتوجيه الفرق الصحية 
بتكثيف مكافحة نواقل االمراض 
والسيما حشــرة )القراد ( الناقلة 
حظائر  في  واملتواجــد  للفايروس 

احليوانات.
مــن جانبــه اســتعرض مديــر 
شــعبة التوعية الصحية وتعزيز 
العارضي  شنان  الدكتور  الصحة 
جهــود التوعيــة الصحيــة في 
االلتزام  على  وحثة  اجملتمع  توعية 
بالتوجيهــات الصحيــة في هذا 
اجملــال والنــدوات التوعيــة التي 
نفذت واالســتعداد إلقامة ندوات 

ممثلة في اماكن مختلفة .
هاشــم  عدنان  أكد  جانبــه  من 
االمراض  وحــدة  من  الســيالوي 
املشــتركة ان اجلهــود الصحية 
حاليــا تنصب على عــدة جوانب 
منها التحري عــن املرض وتوعية 
اجملتمع والتهيــؤ للتعامل مع اية 
تدريب  ذلك  ومــن  حاالت مرضية 
املنتســبن على كيفية التعامل 
للمرض  الناقلــة  احليوانــات  مع 
وشرح ومن خالل وسائل االيضاح 
العالمــات واالعــراض والتعريف 
بطرق الوقاية وكيفية اســتقبال 
والتعامل  بهم  املشــتبه  املرضى 

معهم كمرضــى حقيقين حلن 
اخملتبرية مبينا  الفحوصات  ظهور 
انه اســتعرض للمشــاركن في 
الندوة كيفية اســتخدام وارتداء 
الشــخصية عند  الوقاية  عــدة 

التعامل مع املشتبه بهم . 
على صعيــد متصل نظمت دائرة 
صحــة البصرة نــدوة عن مرض 
النزيفية في مستشــفى  احلمى 
التخصصــي لألطفال  البصــرة 
وبحضور عدد من االطباء واملالكات 

التمريضية .
محمد  الدكتور  احملاضــر  واوضح 
شــاكر محمــود مدير شــعبة 
الصحة العامة في املستشــفى 
ان اهــم العوامل املســببة لهذا 
املرض وطــرق انتشــاره والوقاية 
املشــترك  العمل  واهمية  منــه 
والتنســيق بــن دائــرة الصحة 
والبيطرة اضافة الى دور وســائل 
االمنية  واجلهات  االيجابي  االعالم 
واتخاذ  املــرض  انتشــار  لوقــف 
اخلطــوات الصحيحــة للحفاظ 

على صحه االنسان .
مســؤول  حميد  علي  بــن  كما 
مكافحة العدوى في املستشفى 
انتقال  مــن خطــر  الوقايــة  أن 
العــدوى من حشــرة )القراد( الى 
االنسان تســتوجب ارتداء مالبس 
واقيــة وفاحتــة اللون لســهولة 
القــرادات على  وجود  اكتشــاف 
املالبس واستعمال أنواع معتمدة 
من املبيدات الكيمياوية اخملصصة 

لقتل احلشرة .

بغداد - الصباح الجديد:
منحت وزارة الصحة والبيئة )111( 
موافقة بيئية خالل الفصل الثاني 
من عام ٢٠١٨ النشــطة ومشاريع 
) خدميــة – صناعية – زراعية( في 
محافظتي بغداد والنجف االشرف 

اللتزامها باحملددات البيئية .
وقــال مدير عــام دائــرة التوعية 
واالعالم البيئي امير علي احلسون، 
بيئــة بغداد اجرت  ان فرق مديرية 
وزيارات ميدانية  بيئية  كشــوفات 
 )92( منحت  االنشــطة  من  لعدد 
موافقة بيئية اللتزامها باملتطلبات 
البيئة  البيئية للتي حتافــظ على 

والصحة العامة ، 

مــن جهته  أوضح  مثنى حســن 
املوافقات  تلك  ان  بيئة بغداد  مدير 
للصمــون  فرنــاً   )37( شــملت 
احلجــري و)12( محطة اساســية 
صغيرة لشــركات االتصاالت و )6( 
لـ  إضافة  دواجن  مشــاريع حقول 
)36( موافقة لعدد من االنشــطة 

االخرى..
الوزارة  على صعيد متصل منحت 
)19( موافقة بيئية ملشاريع خدمية 
وصناعية  فــي محافظة النجف 
للضوابــط  ملالءمتهــا  االشــرف 

البيئية .
وقال املدير العام  ان الوزارة منحت 
)19( موافقة بيئية ملشاريع خدمية 

التابعة  الفرق  قيام  بعد  وصناعية 
ملديريــة بيئــة النجف االشــرف 
بالكًشــوفات البيئيــة ، مبينا ان 
املوافقات شــملت مجارش جلرش 
احلبوب وابراج اتصاالت وبريد عاملة 
فــي احملافظة ، إضافة ملشــروعن 

لصناعين النتاج خل الطعام.
ومــن جانبــه اكد عــادل محمد 
محسن اجلبوري مدير بيئة النجف 
األشــرف ان مالكات املديرية تعمل 
جاهــدة من أجل حماية وحتســن 
وال  احملافظة  فــي  البيئي  الواقــع 
تدخر جهدا من أجل النهوض بهذا 
الواقع وتطويره حفاظاً على صحة 

وسالمة املواطن.

بغداد - الصباح الجديد:
تســعى وزارة التربيــة وبشــكل 
دؤوب للعمل على تطوير وحتســن 
التعليم في العراق ومبا يتناســب 
مع احلاجــة الى جتديــد ومواكبة 
املســتويات التربويــة وفقاً خلطة 
وضعت لكي تساعد على التقييم 
الدراسي  اخلارجي للمدرسة للعام 
املقبل 2018-2019 ، بغية النهوض 
بها  والوصول  التربويــة  بالعملية 
الــى اعلــى املســتويات . وأوضح 
املكتب اإلعالمــي للوزير أن الوزارة 
عملــت وبالشــراكة مــع اجمللس 

الثقافــي البريطانــي مــن خالل 
برنامج بناء القــدرات في التعليم 
االبتدائي والثانوي الذي ميوله االحتاد 
حتســن  الى  يهدف  والذي  االوربي 
جــودة التعليم في مؤسســاتها 
النهوض  اجــل  ، من  التعليميــة 
بواقع املــدارس ومبا يتناســب مع 
االدوار اجلديدة للمشرفن التربوين 
ســعي  مبيناً   ، واالختصاصيــن 
لتحمل  املدرســة  لتمكن  الوزارة 
في  والتطوير  التحسن  مسؤولية 
عملها ، مســتدركاً في الســياق 
ذاته تبني عملية التقييم اخلارجي 

للمدارس من قبل جلان ُشكلت من 
قبل مشــرفن تساعد على حتديد 

مستويات اداء املدارس في البالد .
الوزارة عن وجود  الى ذلك كشفت 
اتفاق مع اجلانب البريطاني نفسه 
لتطوير قدرات أدارات املدارس وذلك 
150 مدير  450 مشرفا مع  بتدريب 
مدرســة فــي محافظــة أربيل ، 
لغرض زيــادة كفاءتهم وخبراتهم 
ومبــا يخــدم العمليــة التربوية ، 
وسوف يقوم هؤالء بتدرب زمالئهم 
اآلخرين وفقاً آللية وضعت من قبل 
املتخصصن في األشراف التربوي .

خطة مطورة لتدريب المالكات التربوية 

ندوات تثقيفية للتعريف بالحمى 
النزفية في النجف والبصرة 

111 موافقة بيئية ألنشطة صناعية 
وخدمية في بغداد والنجف 
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متابعة الصباح الجديد:

ذكرت مديــر مكتب رئيس هيئة 
رعاية الطفولــة الدكتورة عبير 
اجللبــي ان هيئة رعاية الطفولة 
حماية  قانون  مســودة  ناقشت 
العراق ليكون قانونا  الطفل في 
يحمي الطفولة العراقية من أي 
تبعات، مضيفة ان القانون دائم 
التطبيــق اما سياســة حماية 
معينة  زمنية  ملدة  فهي  الطفل 

وفي ظرف معني. 
وقالت اجللبي ان الوزارات املعنية 
الوطنية  السياســة  بتنفيــذ 
بإطالق  باشــرت  الطفل  حلماية 
واملوضوعة  اخلاصــة  برامجهــا 
ضمــن اخلطــة املوحــدة التي 
وضعــت بالتنســيق مــع وزارة  
ان  الــى  الفتــة   ، التخطيــط 
وزارة  العمــل باشــرت بالعمل 
االولى  االولويــة  تطبيــق  على 
احملررة  املناطق  تســتهدف  التي 
ومناطــق النزوح وذلــك بتأهيل 
االطفال الذيــن تعرضوا للعنف 
واعادة  دمجهم في اجملتمع وتتبع 
اوضاعهم ملنــع تكرار تعرضهم 
للعنف او االســاءة اليهم وذلك 
عبر اقامــة دورات التوعية التي 
اخلطة  مفردات  وضع  الى  تهدف 
املوحدة على ارض الواقع . واكدت 
اجللبــي ان اهــداف وزارة العمل 
ترمي الــى اعــادة تأهيل ودمج 
االطفال وعدم اســتغاللهم من 
املغرضــة، فضال  اجلهــات  قبل 
التعليمي  بالنظام  احلاقهم  عن 
اواملهني عبر تصميم  االساسي 
برامج تعليم غير نظامي وتوفير 
مكثف  مهنــي  تدريب  برامــج 
لألطفال  األميــة  محو   ومراكز 

العاملني. 
تعمــل  الــوزارة  ان  واضافــت 
ايضــا الى حمايــة االطفال من 
املشاركة في النزاعات املسلحة 
وايضــا علــى دعم الذيــن جنوا 
وتخلصوا من االرهاب والتسلط 
، مشــيرة الــى ان ذلــك ميرعبر 
تنفيذ برامج في التدريب املهني 
وضمان حماية االطفال املعوقني 
وكذلك  اوالنزوح  النزاع  اثناء  في 
بزيارات ميدانية لألطفال  القيام 
املعوقــني في املناطــق احملررة او 
فــي مناطق النــزوح، الفتة الى 
ان اخلطة املوحــدة اخذت نقاط 

ارتــكاز لــكل وزارة مثلت خطا 
للشــروع بالتطبيق، وان الفريق  
املعني ســيرفع تقريرا كل ثالثة  
وهي  عامني  وعلى مدى  اشــهر 

مدة تنفيذ االولوية االولى.
علــى صعيد متصل شــاركت 
االعاقــة  ذوي  رعايــة  هيئــة 
واالحتياجــات اخلاصــة في دورة 
تدريبية نظمهــا مكتب حقوق 
االنسان التابع لبعثة االمم املتحدة 
ملســاعدة العــراق )يونامي( عن 
االعاقة  ذوي  االشــخاص  حقوق 
. وقــال املتحــدث باســم وزارة 
العمــل والشــؤون االجتماعية 

عمار منعم ان الوزارة حترص على 
التواصل مــع املنظمات الدولية 
واجلهات ذات العالقة بشــؤونها 
اســتراتيجياتها  تنفيــذ  بغية 
الفتا   ، االجتماعيــة  للتنميــة 
ذوي  رعاية  الى مشــاركة هيئة 
االعاقــة واالحتياجــات اخلاصة 
تدريبية مع مكتب حقوق  بدورة 
االمم  لبعثــة  التابــع  االنســان 
املتحدة ملساعدة العراق )يونامي( 
للتعاون املشــترك بــني اجلانبني 
والتعريــف بحقوق االشــخاص 

وذوي االعاقة. 
اهم  مــن  ان  منعــم  واضــاف 

الدورة  تناولتها  التي  املوضوعات 
شــرح اتفاقية البروتوكول الذي 
مبوجبــه تشــخص االنتهاكات 
التي يتعرض لها االشخاص ذوو 
االعاقة في العالم والسبل التي 
حتــول دون تكرار تلك االنتهاكات 
جلــان  تشــكيل  خــالل  مــن 
متخصصة تعمل على وفق آلية 
عمل مشتركة مع الدول املؤشر 
وحث  االنتهــاكات  تلــك  فيها 
البروتوكول  العراق على توقيــع 
الواقــع  ارض  وتفعيلــه علــى 
من خــالل القنــوات احلكومية 
الرســمية ذات العالقة املتمثلة 

االعاقــة  ذوي  رعايــة  بهيئــة 
واالحتياجات اخلاصة . 

املشــترك  اللقاء  خــالل  وجرى 
اســتعراض اهم بنود االتفاقية 
الدولية حلقوق االشــخاص ذوي 
االعاقة التي صادق عليها العراق 
عام 2006 والتي انبثق عنها قانون 
ذوي االعاقة رقم 38 لسنة 2013 
وما تضمنه من امتيازات كفيلة 
ذوي  االشخاص  بواقع  بالنهوض 
االعاقــة واالحتياجــات اخلاصة 
في العــراق واختتم اللقاء بعدد 
التوصيــات واملقترحات ذات  من 

العالقة بشؤون املعوقني. 

هيئة رعاية الطفولة تناقش مسودة قانون حماية الطفل العراقي 
تعاون مشترك بين العراق ومنظمات دولية 

 باشرت الوزارات 
المعنية بتنفيذ 
السياسة الوطنية 
لحماية الطفل بإطالق 
برامجها الخاصة 
والموضوعة ضمن 
الخطة الموحدة التي 
وضعت بالتنسيق مع 
وزارة  التخطيط

جانب من االجتماع

إتالف مواد غذائية غير 
صالحة لالستهالك البشري

باصات إضافية لنقل 
المواطنين من بسماية 

الى مركز العاصمة

ديالى - الصباح الجديد:
أعلنت دائــرة صحة ديالى ان الرقابة الصحية 
التابعــة لها قامــت باتالف اكثــر من  طنني 
مواد غذائيــة منتهية الصالحية وغير صاحلة 
لالســتهالك البشــرية واجــراء 44 جولــة 
تفتيشية وغلق 17 محال ومعمال خالل شهر 

حزيران املاضي .
وقال مدير شــعبة الرقابــة الصحية التابع 
لقسم الصحة العامة الدكتور محمد هادي 
رشيد ، انه جرى االعالن عن مجمل النشاطات 
التــي نفذتها شــعب الرقابــة الصحية في 
محافظة ديالى خالل شــهر حزيران املاضي ، 
والتي تضمنت اتالف كميات من املواد الصلبة 
والســائلة ، اضافة إلى فرض غرامات مالية و 

أغالق للمحال التجارية .
واوضح مدير الشــعبة أن النشــاطات متثلت 
فــي مصادرة وإتالف أكثر مــن طنني من املواد 
الغذائية واكثر من )٤٠٠٠( لتر من املشــروبات 
غير الصاحلة لإلستهالك البشري ، فضالً عن 
إغالق معامــل ومحال عــدد )١٧( خملالفتهما 
الشــروط الصحية ، فيما مت فــرض غرامات 
مالية مبقــدار )١٢٦٥٠٠٠٠( دينــار بحق احملال 

اخملالفة.
و بني ، ان الفرق الرقابية الصحية أجرت خالل 
الشــهر املاضي )٤٤( جولــة تفتيش منفردة 
ومشتركة مع األجهزة األمنية اخملتصة ملتابعة 
املــواد الغذائية في األســواق واحملال التجارية 

والتأكد من صالحيتها لإلستهالك البشري.

بغداد - الصباح الجديد:
املســافرين  العامة لنقل  الشــركة  اعلنت  
والوفود اضافــة عدد من باصــات النقل ذات 
الطابقــني للعمل على نقــل  املواطنني من 
مدينة بسماية السكنية الى املناطق احليوية 
في العاصمة بغــداد ليال  اضافة الى خطوط 

النقل الصباحية .
وقــال مدير عام الشــركة املهندس عبد اهلل 
لعيبــي باهض ان مالكات  الشــركة تواصل 
تقدمي خدمــة النقل للمواطنــني في مدينة 
مع  وبالتنسيق  محددة  وبتوقيتات  بســماية 
ممثلي هيئة اســتثمار بغداد ملدينة بســماية  
، موضحــا االيعــاز مبواصلة النقــل وتواجد 
احلافالت لساعات متأخرة من الليل لتسهيل 
حركــة املواطنني مــن مدينة بســماية الى 
املناطق احليوية في بغــداد من خالل خطوط 

نقل مستمرة ومحددة بتوقيتات.
ولفــت مدير عام الشــركة الــى ان حافالت 
الشــركة حتظى بقبول كبير لدى ســاكني 
اجملمع السكني ملا تتمتع به من خدمات مميزة 

توفر عنصر االمن للمواطنني .
يذكر ان الشــركة العامة لنقل املســافرين 
والوفود احدى تشــكيالت وزارة النقل تسعى 
دائما لتقدمي افضل اخلدمات لنقل للمواطنني.

حامد عبد النبي* 
أعلنت دائرة االعمار الهندسي احدى 
تشــكيالت وزارة االعمار واالســكان 
والبلديــات العامــة عــن حصولها 
على شــهادة اجلــودة الدولية ضمن 
 ISO 9001 :(العامليــة املواصفــة 
2015 من خالل تعاقدها مع شــركة 
مجال  بتوسيع  االسترالية   )TQCSI(
تطبيقها في عموم أقســام وشعب 

الدائرة .  
االعمار  دائــرة  عــام  وقالــت مديرة 
أحالم  املهندسة  وكالة  الهندســي 
ســعيد جواد ان الدائرة حصلت على 
شهادة اجلودة الدولية ضمن املواصفة 
العامليــة)ISO 9001 : 2015(مــن 
 )TQCSI( خالل تعاقدها مع شــركة
االسترالية املانحة للشهادة الدولية 
، اذ توسع مجال تطبيقها في عموم 
أقسام وشــعب الدائرة بعد ان كانت 
مختصــرة على قســم التصاميم ، 
مبينة ان ألغرض من توســيع العمل 
فــي تطبيــق العمل بنظــام اجلودة 
ودوائر  التصاميم  والذي شمل قسم 
فعاليات  وكافــة  املقيم  املهنــدس 
الدائــرة االخرى هو مــن أجل حتقيق 
للدائرة وملا  سياســة وأهداف اجلودة 
له مــن التأثير االيجابــي على جودة 

عمــل الدائــرة وفاعلية تشــغيلها 
واالداء العالــي علــى كســب ثقة 
ورضا زبائنها مع االلتزام بالتحســني 
يؤدي  مما  املســتمر جلودة تصاميمها 
الى حتقيق النجــاح واالزدهار للدائرة 
اضافة الى زيادة قدرتها التنافســية 

مع الشركات االخرى.
وأضافــت مديــرة عــام الدائــرة ان 
املانحة  للشركة  االستشاري  الفريق 
االســترالية )TQCSI(قام بتســليم 
شــهادة اجلــودة بعد اجنــازه مرحلة 
التدقيق امليداني التي قام بها وتقييم 
حسن أداء الدائرة ومدى كفاءتها في 
تلبية متطلبات احلصول على شهادة 

.)ISO 9001:2015(
فيما أشــار مدير شــعبة اجلودة في 
دائرتنا  ر. مهندســني ســامي احمد 
ســعد اهلل ان الهدف مــن احلصول 
)ISO 9001:2015( هو  على شــهادة 
مواكبة التطــور العلمي في العالم 
وهذا سينعكس تطبيقه إيجابا على 
الدائرة لالرتقاء إلى أعلى املستويات . 
كما تتواصل دائرة االعمار الهندسي  
باحلملــة الوطنية للتبرع بالدم دعماً 
للقوات االمنية في مكافحة االرهاب 
اضافة ألنقاذ املرضــى واملصابني من 
العمليات االرهابية في بغداد وعموم 

العراق.

كما اكــد املدير العــام دائرة األعمار 
الهندسي املهندســة أحالم سعيد 
الدائرة مستمرة مبشاركتها  أن  جواد 
للتبرع  االنســانية  الوطنية  باحلملة 
بالدم وبالتنســيق مع املركز الوطني 
لنقــل الــدم التابع لــوزارة الصحة  
دائــرة العمليات الطبيــة واخلدمات 
أنقاذ املصابني  املتخصصة  لغــرض 
واجلرحــى من ابناء شــعبنا العراقي 
والقوات املســلحة الذيــن يعرضون 
والراقدين  واملرضى  اإلرهابية  لألعمال 
في املستشــفيات كافة ال ســيما 
والتي ال  واملزمنــة  الطارئة  احلــاالت 
جتد مــن يتبرع لها للحاجة املاســة 

واملتكررة وعلى مدى احلياة. 
فيما اشار مدير قسم الشؤون االدارية 
ان مشــاركة  محســن عودة هليل 
الدائــرة بهــذه احلملة هــي الـ)30(

ضمن مشــاركات عديدة في االعوام 
السابقة  .مبينا ان منتسبي الدائرة 
عبــروا عن فرحتهم مــن خالل هذه 
احلملة والذيــن اكدوا ان الذي نقدمه 
من تبرعات بالدم هو مســاهمة في 
دعم قواتنا العسكرية وهو اقل شيء 

ممكن ان يقدم لهم. 

*اعالم الدائرة 

بغداد - الصباح الجديد: 
خصص مدير عام دائرة صحة بغداد 
الكــرخ الدكتــور جاســب لطيف 
احلجامــي مبلغ )200( مليــون دينار 
لدعم مركز ابن البيطار جلراحة القلب 
و كذلك تخصيص مبلغ )100( مليون 
دينــار لدعم مستشــفيات الدائرة 
لتأمني االحتياجات الضرورية ملعاجلة 
أي حالة مرضية يشــتبه في كونها 
حمى نزفيــة وعلى ســياق متصل 

اجتماعا موســعا  احلجامي  تــرأس 
لطب  التخصصية  املراكز  مدراء  مع 
األســنان ملناقشــة الواقع الصحي 
وذلك ملناقشة الواقع الصحي وتقدمي 
ملراجعي  الصحية  اخلدمــات  أفضل 
هذه املراكــز بحضور معــاون املدير 
الفنية ومديرة قسم  العام للشؤون 
األسنان  ومدير شعبة  الفنية  األمور 

في الدائرة .
واكد احلجامي خــالل االجتماع على 

ضــرورة توفير املســتلزمات الطبية 
اخلاصة بطب األســنان وأيضا تقدمي 
خدمة طبيــة مميزة للمواطنني وذلك 
وشــعب  وحدات  كافــة  بإشــغال 
التخصصية  املراكــز  في  األســنان 
كافة ، ووجه قســم األمــور الفنية 
بأعداد دراســة خاصة بطب األسنان 
حيث تتميز بإنشــاء وتوسعة املراكز 
التخصصية والســيما في االقضية 
واألماكــن النائيــة تقــوم بتقــدمي 

خدمــات طبية وعالجية لســاكني 
هذه املناطق ســيما أن صحة الكرخ 
متيزت وألول مرة فــي عملها الطبي 
أول مركــز طبي تخصصي  بافتتاح 
خاص بطب األسنان في اطراف بغداد 
) قضاء احملمودية ( والعمل جار ضمن 
خطتها بإنشاء وافتتاح مراكز طبية 
فــي إطراف بغــداد ومنهــا التاجي 
وابوغريــب ومناطــق أخــرى خدمة 

للصالح العام . 

صحة الكرخ تخصص )300( مليون دينار لدعم المستشفيات 

اإلعمار الهندسي تحصل على شهادة الجودة
 الدولية من )TQCSI( األسترالية  

) ISO 9001 : 2015(ضمن المواصفة العالمية

اعداد دراسة لتوسعة المراكز التخصصية لطب األسنان

بغداد - الصباح الجديد:
لتجارة  العامــة  الشــركة  اكــدت 
املواد الغذائية فــي وزارة التجارة عن 
اســتمرار مواقعهــا ومراكــز البيع 
وفروعهــا فــي احملافظــات بتجهيز 
املواد  لــوكالء  التموينية  احلصــص 
الغذائية ومن ثم توزيعها للمواطنني. 
وقال مدير عام الشركة قاسم حمود 
منصور ان فرع الشركة في محافظة 
املوصل مجمــع مخــازن بازوايا قام 
بتجهيز مادتي زيــت الطعام بواقع ) 
 )676.203( بواقع  والسكر   )401.438
طن ملناطــق )مخمور , قــراج, كوير 
, بعــاج, عياضية , قيروان , ســنجار 
,قحطانيــة , الشــمال , احمللبيــة , 

ألكلك ,بعشيقة, النمرود, احلمدانية.
الفتــا الى قيــام فرع شــركته في 
مادتي  بتجهيــز  كذلــك  ميســان 
وزيت  )814( طنــا  بواقــع  الســكر 
الطعام بواقــع ) 486( طنا ملناطق ) 
الكرامة , الهــدى , القطاع , املثنى 
,األمل) وفرع محافظة الديوانية جهز 
من الســكر كميــة )650( طنا وفي 
فرع ذي قار جهز كمية )244( طنا من 
سكر كذلك ملناطق )الناصرية ,سوق 
الشــيوخ ، مشــيرا ان فرع كركوك 
بنسبة  الطعام  وزيت  السكر  مادتي 

%100 ضمن احلصص املقررة . 
من جانب اخر لفت حمود الى تنظيم 
الوسطى  اإلدارات   ( دورة عن  شركته 

( لتأهيــل اإلدارة ملنــح املشــتركني 
الترفيع حيث تســتمر  اســتحقاق 
الدورة شــهر يتلقى خالل املوظفني 
محاضرات مكثفــة لتمكني قدراته 
وامكاناتهم العملية للحصول على 

االستحقاقات الوظيفية .. 
من جانبها اكدت الشــركة العامة 
لتجــارة احلبــوب فــي وزارة التجارة 
كركوك  فــي  فرعها  اســتمرار  عن 
تسلمه حملصول احلنطة املسوقة من 

الفالحني للموسم احلالي . 
واوضح مدير عام الشركة ان اجمالي 
احلنطة  مــن  املســتلمة  الكميــة 
املســوقة لفــرع كركــوك منذ بدء 
الثالث  ولغاية  التســويقي  املوسم 

من الشــهر اجلاري بلغ)١٧٩٦٤٩١٠٦( 
اطنان . 

من جانب اخر لفــت املدير العام الى 
قيام فرع شوكته في محافظة املثنى 
بتجهيز املطاحن االهلية واحلكومية 
احملافظة  ووكالء  اخمللوطــة  باحلنطة 
بالرز املســتورد االرغواي حلصة شهر 
نيسان املاضي ، حيث بلغت الكمية 
اجملهزة )٧٨٥٠( طنا من احلصة املقررة 
للموقع والبالغــة)٨٦٣٠( طنا فضال 
عن جتهيز الــوكالء مبادة الرز االرغواي 
احلصة لــذات الشــهر والتي بلغت 
الكميــة اجملهــزة )١٩٠٨( اطنان من 
احلصــة املقــررة للموقــع والبالغة 

)٢٦٤٢( طنا . 

التجارة تواصل تجهيز الحصص التموينية من الزيت والسكر للوكالء  
بغداد - الصباح الجديد:

شاركت وزارة النقل في ورشة العمل 
من أجــل تنفيذ مخطــط املراجعة 
احلتمية للدول األعضاء في املنظمة 
البحرية الدولية IMASA التي عقدت 

في تونس مؤخرا .
وقال وزير النقل الكابنت كاظم فنجان 
احلمامــي ان الغــرض من الورشــة 
للتعريــف أن التدقيق لدول االعضاء 
في املنظمــة البحريــة الدولية هو 
لتقييم مدى فعالية إداراتها لتطبيق 
واملعاهــدات  الصــادرة  الصكــوك 
الرئيســة على وفق برنامح مراجعة 
 IMASA احلســابات لدول االعضــاء

الذي أصبح إلزاميا من الشــهر االول 
من عــام 2016 ويطلــب من جميع 

الدول اخلضوع.
وقدم الوزير شــرحا الليــة املراجعة 
بالتطبيق  املشــمولة  والصكــوك 
وهــي القــرارات 1067 اجللســة 28 
اجللسة  و1119   30 اجللســة  و1121 
30 والنظام يرمي إلى تعزيز السالمة 
البيئة  وحمايــة  البحــري  واالمــن 
البرنامج هو  والفائده مــن  البحرية 
وضع إستراتيجية لتطبيق الصكوك 
والتشريعات  واللوائح  القوانني  بسن 
اخلاصة، وكذلك االســتعانة بالدعم 
التقني لبناء قدراتها املتصله بذلك. 

العراق يشارك بورشة عمل المنظمة 
البحرية الدولية في تونس

سايلو كركوك يواصل تسلم الحنطة المحلية للموسم الحالي 
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
تظاهر آالف األشــخاص في عــدة مدن أملانية 
أمــس األول الســبت، دعمــا للمنظمات غير 
احلكومية التي تقوم بعمليات إنقاذ للمهاجرين 
في البحر املتوسط وتنديدا باملواقف األوروبية 
املناهضة للمهاجرين. وجاءت التظاهرات التي 
حملت اسم »جسور بحرية«، تلبية لدعوة عدة 
منظمات إنســانية في مقدمتها »اليف الين« 
التي ساهمت ســفينة تابعة لها في تصعيد 

التوتر داخل أوروبا حول ملف الهجرة.
ففي برلني، خرج نحو 12 ألف شــخص، تلبية 
لدعــوة منظمــات تســاعد املهاجريــن في 
مقدمتها منظمة »اليف الين« التي ساهمت 
سفينة تابعة لها في تصعيد التوتر في أوروبا 

حول ملف الهجرة.
وارتدى بعض املتظاهرين ثيابا برتقالية وسترات 
»الالإنسانية  ورفعوا الفتات كتب عليها  إنقاذ 
ليســت رأيا سياســيا« و«حقوق اإلنســان ال 

تنتهي في البحر املتوسط«.
واتهموا وزير الداخلية األملاني هورست زيهوفر، 
املتشــدد في ملف الهجرة، »باستغالل بؤس 
الناس في البحر« خلدمة مصاحله السياسية، 
النمســاوي سيباستيان  املستشار  على غرار 
كورتز ووزير الداخلية اإليطالي ماتيو سالفيني.
واعتبر منظمو هذه التظاهرات التي ســميت 
أن هــؤالء »يــزدرون حقوق  »جســور بحرية« 

اإلنسان وهذا أمر مشني وال ميكن احتماله«.
ومنذ بداية 2018، قضى أكثر من 1400 شخص 
خالل محاولتهم عبور املتوسط بحسب أرقام 

املنظمة الدولية للهجرة.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
توّصل رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم 
املتمردين رياك مشار أمس االول  السبت، إلى 
اتفاق على تقاســم السلطة ينص على عودة 

مشار لتولي منصب نائب الرئيس.
الدرديري محمد  السوداني  اخلارجية  وزير  وقال 
أحمد عقب املباحثات التي عقدت في إنتيبي 
قــرب العاصمــة األوغندية كمبــاال: »لقد مت 
االتفاق على أن يكون هناك أربعة نواب للرئيس، 
وهما نائبا الرئيس احلاليان ورياك مشــار الذي 
ســيتولى منصب النائب األول للرئيس، على 
أن يتــم تكريس منصب النائب الرابع للعنصر 

النسوي من املعارضة«.
وأضاف أن هذا الطرح »وافقت عليه حكومة« 
جنوب السودان، في حني أن حركة التمرد التي 
يقودها مشار أعطت موافقة »مبدئية« على 
موقفها  وإعطــاء  بـ«درســه  ووعدت  االتفاق 
النهائــي« بعد جلســة مفاوضــات جديدة 

يفترض أن تنطلق األحد في اخلرطوم.
ويأتي اإلعالن عن هذا االتفــاق بعدما أمهلت 
األمم املتحدة كير ومشــار حتــى نهاية يونيو 
»اتفاق سياســي قابل للحياة«  إلى  للتوصل 

حتت طائلة فرض عقوبات عليهما.
ومحادثــات الســبت الطويلة اســتضافها 
الرئيس األوغندي يويري موسيفيني وحضرها 
البشــير، وممثلون عن  السوداني عمر  الرئيس 

املعارضة.
وكان طرفا النزاع في جنوب السودان قد وافقا 
اجلمعة على ســحب قواتهما مــن »املناطق 
احلضرية« في إطار اتفاق أمني مت توقيعه قبل 

أيام في اخلرطوم.
واندلعــت احلرب األهلية في جنوب الســودان 
حني اتهم كير نائبه السابق مشار بالتخطيط 
النقــالب عليه، أوقعت عشــرات آالف القتلى 
النزوح منذ ديســمبر  املاليــني على  وأرغمت 

.2013

آالف المتظاهرين في مدن 
ألمانية تدعم المنظمات 

التي تنقذ المهاجرين

اتفاق »مبدئي« على 
تقاسم السلطة في 

جنوب السودان

متابعة ـ الصباح الجديد:

وحليفتها  دمشــق  اســتبقت 
موســكو، لقاء الرئيس الروسي 
الوزراء  برئيــس  بوتني  فالدمييــر 
اإلســرائيلي بنيامــني نتانياهو 
في العاصمة الروســية األربعاء 
الفصائل  مع  مبفاوضات  املقبل، 
املســلحة التي تســيطر على 
البلــدات املتاخمة حلدود اجلوالن 
الذي  االتفاق  ليشــملها  احملتل، 
أبــرم اجلمعة، والذي ســُيمكن 
النظام الســوري من السيطرة 
على الشريط احلدودي كامالً مع 

األردن.
مناطق  معظم  الهدوء  وســاد 
جنوب غربي سوريا، مع بدء عودة 
آالف النازحــني إلى منازلهم في 
محافظة درعا، غداة اإلعالن عن 
االتفاق بني الفصائل املســلحة 
واجلانب الروسي الذي يبدأ بوقف 
إطالق النار، تليه عودة النازحني، 
النظام  قوات  في حني سيطرت 
على معبر نصيــب احلدودي مع 
األردن، وأعلنــت البــدء بتأهيله 
دام  إغالق  بعــد  افتتاحه  إلعادة 

ثالث سنوات.
وأفيد بأن قــوات النظام عمدت 
إلى تأمني طريق دمشق - عمان 
الدولي بشــكل كامل، وباشرت 
اآلليات بإزالة احلواجز والســواتر 
الترابيــة. وقال قائد عســكري 
ميداني فــي تصريحات نقلتها 
إن  الروسية،  وكالة »سبوتنيك« 
نقاطاً  يقيم  الســوري  »اجليش 
عســكرية على طــول الطريق 
الدولي الذي بات آمناً بعد دخول 
بلــدات نصيب وأم امليــادن في 
عملية املصاحلــة«، الفتاً إلى أن 
الســواتر  تزيل  اجليش  »جرافات 
أقامها مســلحو  التي  الترابية 
والفصائــل  النصــرة  جبهــة 

املتحالفة معها«. 
وأضــاف أن »اجليــش الســوري 
استعاد معبر نصيب بعد تنفيذ 

التفــاف، لتدخل بعد  عمليــة 
ذلك البلــدات اجملاورة في عملية 

املصاحلة«.
بالتزامن، شــاركت فصائل من 
الشــمالي  والريف  القنيطــرة 
حلدود  املتاخمتني  لدرعا،  الغربي 
اجلوالن احملتل، في اجتماع عقده 
اجلنوب  فصائل  مع  أمس  الروس 
اتفاق  »تنفيذ  آليات  في  للبحث 
اجلمعة«، في مؤشــر إلى إمكان 
ليشــمل كل  نطاقه  توســيع 

احلدود اجلنوبية لسورية.
وأكــدت مصادر فــي املعارضة  
لتســليم  التالية  املرحلــة  أن 
معبر نصيب تتضمن »تســليم 
قــوات شــباب الســنة بقيادة 
أحمد العــودة املناطق اخلاضعة 

لســيطرتها من غرب السويداء 
حتى املعبر إلى النظام، وتسليم 
غرفة عمليات البنيان املرصوص 
املناطق املمتدة من نصيب حتى 
غربي  جنــوب  الشــحم  خراب 
مدينة درعا، وفي املرحلة الثالثة 
يبســط النظام سيطرته على 
املناطق من خراب الشحم حتى 
حوض اليرموك«. وفي ختام هذه 
املراحل، يكون النظام اســتعاد 
الســيطرة على كل حدوده مع 
األردن، باســتثناء جيب يسيطر 
عليه جيش خالد املبايع لتنظيم 
»داعش« اإلرهابي، والذي يتمركز 
فــي مثلــث احلــدود األردنية - 

السورية مع اجلوالن احملتل.
وفيما يُرجح أن يحسم اجتماع 

بوتني - نتانياهو الوضع النهائي 
اجلوالن  لهضبة  احملاذية  للحدود 
احملتلة، لّوح اجليش اإلســرائيلي 
بإمــكان دخــول قواتــه إلــى 
املنطقــة الفاصلة بني األراضي 
عند  واإلســرائيلية  الســورية 
استمر  حال  في  اجلوالن،  هضبة 
السوريني  الالجئني  توافد وصول 

الفارين.
اإلسرائيلية  »كان«  قناة  ونقلت 
الرســمية عــن مصــدر أمني 
في اجليــش اإلســرائيلي قوله: 
املنطقة  دخــول  يُســتبعد  »ال 
الفاصلة على احلدود الســورية 
إذا مــا ازداد ضغــط الالجئــني 
الســوريني الراغبني في الهروب 
يُسمح  »لن  وزاد:  إسرائيل«.  إلى 

باجتياز السياج األمني احلدودي«.
ومبقتضى »اتفاق اجلنوب«، وّسع 
مناطق  مــن  الســوري  النظام 
ســيطرته بعدما استعاد خالل 
املــدن  كل  املاضيــة  األشــهر 
دمشــق،  للعاصمة  املتاخمــة 
وصوالً إلى ريفي حمص الشمالي 
وحماة اجلنوبي، في حني تسعى 
الدميوقراطية«  ســورية  »قوات 
الكردية  الغالبية  ذات  )قســد( 
وبدعم أميركي، إلى طرد تنظيم 
صغيرة  جيــوب  مــن  »داعش« 
يتمركز فيها، وإحكام سيطرتها 
علــى مناطــق شــرق الفرات، 
املقــدرة بنحو 28 فــي املئة من 
األغنى  وهي  ســورية،  مساحة 
النفط  بثــروات  وزراعياً  مائيــاً 

وجود  يتركــز  فــي حني  والغاز، 
القــوات األميركية فــي قاعدة 
التنف ومخيــم الركبان )جنوب 
املثلث  قرب  ســورية(،  شــرقي 

احلدودي مع األردن والعراق. 
كما عــززت تركيا مــن نفوذها 
املتاخم  الســوري،  الشمال  في 
حلدودهــا، وتتمركــز قواتها في 
وجرابلس،  منبــج  وقرب  عفرين 
وعبر فصائل موالية لها في تل 
رفعت وإدلــب، وأجزاء من الريف 

الشمالي ملدينة الالذقية. 
أما تنظيم »داعش«، فانحسرت 
صغيرة  جيــوب  فــي  مناطقه 
األول في حوض اليرموك )جنوب 
سورية(، وبقايا في شرق الفرات، 

وفي البادية السورية.

 التفاوض مع المعارضة في بلدات الجوار
وعودة آالف النازحين إلى منازلهم في درعا

لقاء »بوتين ـ نتانياهو« يحسم ملف الجوالن

الجيش اإلسرائيلي 
يلوح بإمكان دخول 
قواته إلى المنطقة 

الفاصلة بين 
األراضي السورية 

واإلسرائيلية عند 
هضبة الجوالن

القوات الروسية في سوريا

طهران تهدد هولندا بالرّد على طرد اثنين من دبلوماسييها

مدمرتان أميركيتان في مضيق تايوان وتوتر بين واشنطن وبكين

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
احتجت طهران أمس األحد على 
طرد هولندا دبلوماسيني إيرانيني 
اثنني وهددت الهاي بـ«الرّد« على 
ذي  الــودي  »التصــرف غير  هذا 

التأثيرات املدمرة«.
وكان املتحــدث باســم جهــاز 
االســتخبارات الهولندية هوبير 
املاضية   بريدمياير صــرح اجلمعة 
لوكالة فرانس برس أن »موظفني 

من الســفارة االيرانية ُطردا من 
هولندا في 7 حزيــران » من دون 

اعطاء املزيد من التفاصيل.
لدى  هولندا  ســفير  واسُتدعي 
ايــران إلــى وزارة اخلارجية حيث 
االســالمية  »اجلمهورية  أن  أبلغ 
على  الرّد«  بحق  االيرانية حتتفظ 
هذا الطرد، حســب مــا أعلنت 
اخلارجية االيرانية في بيان نشــر 
موقعها  على  االنكليزية  باللغة 

االلكتروني.
وجــاء في البيــان أن القرار الذي 
الهولندية  الســلطات  اتخذته 
وغير شــرعي«  »غيــر منطقي 
و«اجلمهورية االســالمية تنتظر 
الهولنديــني  املســؤولني  مــن 
االمتناع عن اطالق التهم املنافية 
للمنطق والتي ال أساس لها ضد 

اآلخرين«.
وأضاف النّص أن إيران »بصفتها 

ضحية االرهاب، تدعو جميع دول 
إلــى مكافحة  اجملتمــع الدولي 
االرهاب بتصميم ومن دون متييز« 

بني مرتكبي هذه األفعال.
وقالــت اخلارجيــة االيرانية إنها 
تنتظــر مــن هولنــدا »احترام 
التزاماتهــا الدوليــة« و«توقيف 
واحالــة الى القضــاء العناصر 
مبذكرة  املستهدفني  االرهابيني« 
توقيــف صــادرة عــن منظمة 

املزيد  االنتربول، مــن دون اعطاء 
من التفاصيل.

من جهة أخــرى، تطلب طهران 
من الهاي »توضيــح قرارها ايواء 
ينتمــون  وارهابيــني  مجرمــني 
الشــعب  تنظيم مجاهدي  الى 

االرهابي املناهض اليران«.
الدبلوماســيني  طــرد  وجــرى 
االعتقاالت  حملة  قبل  االيرانيني 
التــي أعلنــت عنهــا اإلثنــني 

املاضي الســلطات الفرنســية 
والبلجيكية واألملانية وشــملت 
بينهــم  اشــخاص،  ســتة 
في  يعمل  ايرانــي  دبلوماســي 
فيينــا، متهمــني بالتــورط في 
خطة تفجير كان سيســتهدف 
جتمعا ملنظمــة مجاهدي خلق، 
اجملموعة اإليرانيــة املعارضة في 
املنفى، فــي 30 حزيران بضواحي 

باريس.

الصباح الجديد ــ وكاالت 
دخلت مدمرتان أميركيتان مضيق 
تايوان أمس األول )الســبت(، على 
التايوانية، في  أعلنت احلكومة  ما 
واشنطن  بني  التوتر  يتصاعد  حني 

وبكني.
ودخلــت املدمرتــان »يــو اس اس 
موســن« وايــو اس اس بينفولد« 

املضيــق الذي يفصل بــني تايوان 
والصــني صبــاح الســبت. ومن 
املتوقــع أن تواصال اإلبحــار باجتاه 
ما  بحسب  الشــرقي،  الشــمال 
التايوانية في  الدفــاع  وزارة  قالت 

بيان.
وجاء في البيــان أن »اجليش يراقب 
الوضع في املناطــق اجملاورة، ولديه 

الثقــة والقــدرات للحفاظ على 
عن  والدفاع  اإلقليمي  االســتقرار 

األمن الوطني«.
وأبلغ مسؤول في وزارة الدفاع في 
تايــوان وكالة »فرانــس برس« بأّن 
املضيق مساء  في  كانتا  املدمرتني 
الســبت، وهمــا تبحــران في ما 

وصفه بـ«املياه الدولية«.

من جهتــه، أّكد الناطق باســم 
األســطول األميركي فــي احمليط 
أّن  الهادئ الكابن تشــارلي براون 
هناك سفينتني أميركّيتني تُبحران 
في مضيق تايوان، غير أنه قّلل من 

أهمية وجودهما هناك.
وقــال بــراون إّن »ســفًنا )تابعة( 
إلى البحريــة األميركية تعبر بني 

بحر الصــني اجلنوبي وبحر الصني 
الشــرقي عبر مضيق تايوان، وهي 

تفعل ذلك منذ سنوات عدة«.
لكــّن دخول الســفينتني املضيق 
يأتــي في وقت تخوض واشــنطن 
يتصاعد  بينما  جتارية،  وبكني حرباً 

التوتر بني بكني وتايبيه.
وتايوان  القاريــة  الصــني  وحتكم 

ســلطتان متنافستان منذ نهاية 
العام  الصينيــة  األهليــة  احلرب 
ذاتي،  تايوان بحكم  وتتمتع   .1949
استقاللها.  يوماً  تعلن  لم  لكنها 
وال تزال الصــني تعتبر تايوان جزءاً 
أراضيها وال تستبعد  ال يتجزأ من 
استعادتها بالقوة في حال أعلنت 

استقاللها.

متابعة ـ الصباح الجديد:

أكثر  تركيــا أمس األحد عــزل  أعلنت 
من 18 ألــف موظف عــام، غالبيتهم 
مبوجب  واجليــش،  الشــرطة  رجال  من 
مرسوم نشــرته اجلريدة الرسمية. كما 
أمر املرســوم بإغالق 12 مؤسسة وثالث 
ويأتي هذا  تلفزيونيــة.  وقنــاة  صحف 
اإلجراء قبل ســاعات من رفع محتمل 
البالد منذ  املفروضة في  الطوارئ  حلالة 
محاولة االنقالب الفاشلة منتصف متوز 

.2016
بينهم  18632 شخص  ووردت أســماء 
أكثــر مــن تســعة آالف موظف في 
الشرطة وستة آالف عنصر من القوات 
املســلحة، في املرسوم الذي نشر امس 
األحد وأوردت وســائل اإلعالم أنه األخير 
قبل رفع محتمل حلــال الطوارئ اليوم 

االثنني.
ويقدم هذا املرســوم على أنــه األخير 
الصــادر في ظــل حال الطــوارئ التي 
الفاشل في متوز/ أعلنت غداة االنقالب 

يوليو 2016.
ومت إغــالق 12 مؤسســة وثالث صحف 
وقناة تلفزيونية مبوجب املرسوم الصادر 

امس األحد.
وجاء في النص أن 148 شــخصا كانوا 
قد أقيلوا في مراســيم سابقة، أعيدوا 

إلى العمل في القطاع العام.

وأكدت وسائل اإلعالم التركية أن حالة 
الطوارئ ســترفع اليوم االثنني بعد أداء 
الرئيس رجب طيــب أردوغان اليمني إثر 
إعــادة انتخابه في 24 حزيــران لوالية 
رئاسية جديدة. وكان رفع حال الطوارئ 

أحد وعود حملته االنتخابية.
وبحســب منظمــة »هيومــن رايتس 
 112679 أقيــل  بالتفــورم«،  جوينــت 
شــخصا في 20 آذار 2018، بينهم أكثر 
مــن ثمانيــة آالف عنصر مــن القوات 
املســلحة وحوالــي 33 ألــف موظف 
فــي وزارة التعليم و31 ألفــا من وزارة 
الداخليــة بينهــم 22600 موظف في 
املديريــة العامة لألمن. ومت تعليق مهام 

آالف آخرين.
الدفاع  املعارضة ومنظمــات  وتنتقــد 
عن حقوق اإلنســان حمــالت التطهير 
هذه وتعتبر أنها محاولة إلســكات كل 

االنتقادات.
في وقــت أعلن الرئيــس التركي رجب 
طيب أردوغان، أنه سيشــكل حكومته 
اجلديــدة مــن وزراء مــن خــارج حزبه 
احلاكم، مشــيرًا  والتنمية”  “العدالــة 
إلى أن رئيس اجلمهورية ســيقوم مبهام 
الســلطة التنفيذية مباشرة بداًل عن 
مجلس الوزراء امُلّول مــن قبل البرملان، 

كما كان في النظام البرملاني السابق.
وقال أردوغان إنه سيبدأ مهامه رسمًيا 
الرئاســي  النظام  للبالد، وفق  رئيًســا 
اجلديد، بعد أداء اليمني الدستورية اليوم 

)االثنني(. 

وأضاف »سنعلن تشكيل الوزارات املعاد 
تنظيمها من جديد، عبر أول مرســوم 
بحكــم القانون، الذي ســنصدره بعد 
أداء اليمني الدستورية، وكذلك سنعلن 
اليوم  البــالد مســاء  إدارة  تشــكيلة 

نفسه«.
وتابع »نعمل على تســريع وتيرة عمل 
الدولــة من خــالل دمج املؤسســات 
التــي تقوم بأعمال متشــابهة، وإلغاء 

املؤسسات غير الفعالة«. 
وأشــار أردوغان، في خطاب أمام رؤساء 
فروع حــزب العدالــة والتنمية احلاكم 
فــي الواليــات التركية، إلــى عزمهم 
مواصلــة »حتالف الشــعب« بني حزبي 
العدالة والتنمية واحلركة القومية في 
البرملان اجلديد، نظرًا لتوزيع عدد النواب 

واألوضاع التي متر بها البالد. 
انتخــب مجددًا  الذي  أردوغــان،  ولفت 
الرئاسية  االنتخابات  في  لتركيا  رئيًسا 
االنتخابات  مــع  أجريت  التــي  املبكرة 
البرملانية بشــكل مبكر فــي 24 يونيو 
أن كان مقررًا  املاضــي، بعــد  )حزيران( 
إجراؤهما في 3 )تشــرين الثاني( 2019، 
إلى أن نســبة املشاركة في االنتخابات 
األخيرة بلغت 86.24 في املائة، وبلغ عدد 

املصوتني 50 مليونًا و68 ألف ناخب.

مساءلة قادة أكبر أحزاب املعارضة
في الســياق ذاته، دعا أردوغان القاعدة 
اجلمهوري،  الشــعب  الشــعبية حلزب 
إلى مســاءلة  املعارضة،  أكبر أحــزاب 

قادة احلزب، متهًما إياهم بتوجيه جانب 
من ناخبيهــم للتصويت لصالح حزب 
لألكراد(  )املؤيد  الدميقراطي  الشــعوب 
من أجل أن يتجاوز العتبة البرملانية )10 
في املائة من إجمالــي األصوات(، علًما 
الدميقراطي حصل  الشــعوب  أن حزب 
على 11.7 في املائة من األصوات، وحرم 
حزب العدالــة والتنمية بذلك من نحو 
40 مقعًدا كانت ســتذهب إليه إذا لم 
يحصل على احلد النسبي )10 في املائة 

من األصوات(.
ولفت أردوغــان إلى أن البالد على موعد 
مع االنتخابات احمللية قريًبا، وقال »لكن 
قبل ذلك علينا إمتام حتليل انتخابات 24 
يونيو األخيرة، والقيام باخلطوات الالزمة 

في هذا الصدد«.
وكانت أنباء أشــارت إلى رغبة أردوغان 
اســتغالل زخم االنتخابات الرئاســية 
والبرملانيــة، وإجــراء االنتخابات احمللية 
2019، بشــكل مبكر،  املقررة في )آذار( 

في نوفمبر املقبل.
وعقــب انتخابات 24 حزيــران، التي لم 
ينجــح حــزب العدالــة والتنمية في 
إحراز األغلبية فيهــا، وفقد 7 في املائة 
مــن أصواتــه التي حصــل عليها في 
االنتخابــات البرملانية املبكــرة في أول 
تشــرين الثاني 2015، قــال أردوغان إن 
الناخبني وجهوا رسالة إلى حزبه عليه 
قراءتها جيًدا، وكلف احلزب بإجراء حتليل 

شامل لنتائج االنتخابات. 
وأكد أردوغان أنــه ينبغي تقييم نتائج 

االنتخابات األخيرة جيًدا، »فنحن لسنا 
حزبًا يكتفي بحصوله على املركز األول 

في االنتخابات، وال نعد ذلك جناًحا«.

احتجاز 346 شخًصا في اسطنبول
العامة  النيابــة  أصدرت  ذلــك،  مبوازاة 
أوامر  التركيــة أمــس االول الســبت 
346 شــخًصا في إسطنبول  باحتجاز 
وإزمير )غرب(، من بينهم 271 عسكريًا 
ال يزالون فــي اخلدمة، بســبب مزاعم 
حول صلتهم بحركة »اخلدمة« التابعة 
للداعية فتــح اهلل غولن، الذي تتهمه 
الســلطات بتدبيــر محاولــة انقالب 
فاشــلة وقعت في منتصف )متوز( عام 

.2016
وتشــهد القــوات املســلحة التركية 
عمليــات تطهير شــبه يوميــة منذ 
محاولــة االنقالب، التــي فرضت على 
التــي أعلن رئيس  الطوارئ  أثرها حالة 
الوزراء بن علي يلدرمي أنها سترفع اليوم 
االثنني االثنني مع اإلعالن عن تشــكيل 

احلكومة اجلديدة.
وبحســب أرقام شبه رســمية تركية، 
مت اعتقــال أكثر من 70 ألف شــخص، 
بينما فقد أكثر من 110 آالف شــخص 
وظائفهم منذ االنقالب الفاشل بسبب 
مزاعــم صلتهم بحركــة غولن، لكن 
مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنســان 
أعلنت في )آذار( املاضــي أنه مت اعتقال 
أكثر من 160 ألًفا ُحوكم منهم 50 ألًفا، 

بينما أقيل عدد مماثل من وظائفهم. 

تقـرير
إقالة أكثر من 18 ألف من الشرطة والقّوات المسلحة في تركيا

أردوغان يشّكل حكومته من خارج »العدالة والتنمية« بعد أداء اليمين اليوم
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التجارة امــس األحد، عن تعاقدها 
مع »شــركات وطنية« لتعزيــز مفردات احلصة 
التموينية لثالثة أشهر من مادتي السكر والزيت، 
فيما تعاقدت مع الشركة العراقية الفيتنامية 

لشراء 60 الف طن من الرز الفيتنامي.
وقالت الوزارة في بيان اطلعت »الصباح اجلديد« 
إن »التعاقد مع شركة االحتاد العراقية لتجهيز 
200 ألف طن من السكر و90 ألف طن من مادة 
زيت الطعام لســد متطلبات احلصة التموينية 
لألشهر الثالثة املقبلة من تلك املادتني ينسجم 
مــع توجيهات احلكومة املركزيــة لدعم املنتج 
الوطني عبر االعتماد على الشــركات الوطنية 
بتجهيــز هذه املادتني حيث تعمــل الوزارة بهذا 
السياق مبا يقارب الثالث ســنوات لتأمينها من 

املنتج الوطني حصرا«.
وأشارت الوزارة، إلى أن »شــركة املواد الغذائية 
دعــت الوكالء فــي بغداد واحملافظات لتســلم 
احلصص املقــررة من املادتــني، إضافة إلى دعوة 
املواطنني ملراجعة الوكالء لتســلم حصصهم 

منها«.

الصباح الجديد - وكاالت: 
تراجعت أســعار الذهب يوم االحد لكنها تعافت 
من أدنى مستوياتها للجلسة مع انخفاض الدوالر 
وصعود أســواق األســهم، لكن املعدن النفيس 
ينهي األســبوع على زيادة صغيرة وسط تصاعد 

التوترات التجارية بني الواليات املتحدة والصني.
وانخفضت العملة األميركية بعد بيانات أظهرت 
ارتفاع معدل البطالة فــي الواليات املتحدة ومنوا 
أقــل من املتوقع لألجور في يونيــو حزيران رغم أن 
االقتصــاد أوجد عددا من الوظائــف أكبر مما كان 
متوقعا. ومنو األجور عالمــة حتظى مبتابعة وثيقة 
على تضخم محتمل قد يدفع مجلس االحتياطي 
االحتادي إلجــراء املزيد مــن الزيادات في أســعار 

الفائدة.
ومن شــأن ضعف الدوالر أن يعطي دعما للذهب 
ألنه يجعــل املعــدن النفيس املســعر بالعملة 

اخلضراء أرخص حلائزي العمالت األخرى.
وفــي أواخر جلســة التداول بالســوق األميركي 
ســجل الذهب في املعامالت الفوريــة 1255.30 
دوالر لألوقية )األونصة( منخفضا 0.2 باملئة بعد أن 
هبط في وقت سابق من اجللسة إلى مستوى أكثر 
انخفاضا عند 1252.15 دوالر. وينهي األسبوع على 

مكاسب للمرة األولى في أربعة أسابيع.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قــال رئيس مجلس املفوضني فــي هيئة الطاقة 
واملعادن األردنية فــاروق احلياري أن الهيئة أصدرت 
7 رخص لتوليــد الطاقة املتجــددة، بقدرة 16.5 
ميغاواط. وأوضح فــي تصريح صحافي، أمس أن 
الرخص مدتها 20 سنة، وتخول الشركة للعمل 
في مجال توليد الطاقة الكهربائية باســتخدام 
تكنولوجيا اخلاليا الشمسية لغايات االستهالك 
النافــذة وجميع  للتشــريعات  اخلــاص، وفقــاً 
االســتهالكات التي ستعمل على تغطيتها هي 
صناعات متوسطة، إذ تساهم في خفض كلفها 
تنافســيتها في  وتعزز  واإلنتاجية  التشــغيلية 

مجال التصدير.
ولفت إلــى أن أهميــة الرخصة فــي تخفيض 
االعتماد علــى اســتيراد الوقود الــالزم لتوليد 
الطاقة الكهربائية واملســاهمة في زيادة مصادر 

الطاقة املتجددة في خليط الطاقة.
وأشــار إلى دور الهيئة في تشجيع االستثمار في 
القطاع مع ضمــان التقيد مبعايير احملافظة على 
البيئة وشــروط الســالمة العامة املطبقة في 
اململكة وتنظيم القطاع على أساس من العدالة 
والتوازن بني مصالح املستهلكني واملرخص لهم 

واملستثمرين.

العراق يتعاقد مع
»شركات وطنية« لتعزيز 

مفردات التموينية

تراجع أسعار الذهب
مع انخفاض الدوالر

األردن يمنح 7 رخص 
لتوليد الطاقة المتجددة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
 

وتيــرة  ارتفــاع  املتوقــع  مــن 
اإلســتثمارات في صناعــة الغاز 
وتطوير القدرات اإلنتاجية العاملية 
، خصوصاً مع ظهور مؤشرات في 
تفيد بتسارع منو  النفط  أســواق 
األســواق العاملية للغاز الطبيعي 
في شــكل أكبر مــن وتيرة النمو 
أسواق  تســجلها  أن  يتوقع  التي 

النفط اخلام.
وأشار تقرير شركة »نفط الهالل« 
إلى أن »توقعات منو أســواق الغاز 
1.5 في  العاملية ســتكون عنــد 
املئة سنوياً حتى العام 2050، في 
حــني أن منو أســواق النفط اخلام 

سيسجل 0.7 في املئة سنوياً«.
وأضــاف التقريــر »علــى رغــم 
أسواق  في  املســجل  التحســن 
املتداولــة،  وأســعارها  النفــط 
إال أن قطــاع الغاز ســيكون في 
بهذه  إيجابــاً  املتأثرين  مقدمــة 
رفع  الحتماالت  نظــراً  التطورات، 
قيــم االســتثمارات وعودتها إلى 
سابق عهدها بسبب االنعكاسات 
اإليجابية ألســعار النفط احلالية 
علــى املوازنات والعجز املســجل 

خالل السنوات األخيرة«.
مــن جهتــه، اتهم وزيــر النفط 
اإليرانــي بيجــن زنغنــه الرئيس 
األميركــي دونالــد ترامــب أمس 
في تغريدة علــى تويتر بـ »زعزعة 
النفطيــة«.  الســوق  اســتقرار 
وهــددت إيــران في وقت ســابق، 
بوقف صادرات النفط عبر مضيق 
هرمز ردا على املساعي األميركية 
اإليراني. النفــط  مبيعات  لوقف 

وفقا ملا نقلته وكالة »رويترز«.
بات  »الوقــت  أن  التقريــر  وعــد 
وحتديد  الشروط  لفرض  مناســباً 
املرتبطــة  النهائيــة  األهــداف 
بتطورات اقتصــاد الدول املصدرة 
اشتداد  مع  للنفط،  واملســتوردة 
مســتويات التجــاذب والفجوات 
االقتصادات  بــني  األهــداف  على 

الكبرى والصغرى«.
ولفت إلــى أن »الصورة تبدو أكثر 

تعقيداً على مســتوى اســتقرار 
خصوصاً  والغاز،  النفط  أســواق 
مــع دخول اقتصــادات كبرى حيز 
ورفعها  اإلنتــاج،  في  املنافســة 
املعــروض النفطي منذ ســنوات 
عدة، مع األخذ باالعتبار أن أسواق 
الغاز ستتحرك مبســارات موازية 
لتحركات أسواق النفط، خصوصاً 
والنقــل  اإلنتــاج  تكاليــف  أن 
باإلضافة إلــى العالقات التجارية 
ســتنعكس  واملتوقعة،  احلاليــة 
تأثيراتهــا على عالقــات املنتجني 
من  ســيرفع  ما  واملســتهلكني، 

مستويات التنافس احلالية«.
وبنّي التقرير أن »اخلالفات التجارية 
املزيد  بفرض  املرتبطــة  والقرارات 
من الرســوم وما ســيرافقها من 
إلى  باإلضافة  قرارات معاكســة، 
في  ستؤثر  السياسية،  التطورات 

شــكل مباشــر على مستويات 
املعروض من النفط والغاز، كذلك 
حالة املنافســة لالستحواذ على 
أســواق جديدة والتــي يتوقع أن 
على  أوّجهــا خصوصاً  إلى  تصل 
منتجي  بــني  األوروبية،  الســوق 
املتحــدة  الواليــات  الغــاز فــي 
روســيا،  واملنتجني من  األميركية 
إذ تشــير البيانــات املتداولة إلى 
لدى  الروس  للمنتجني  أكبر  فرص 
من  غيرهم  على  األوروبية  السوق 

املنافسني«.
ويأتي اشــتداد املنافسة، في وقت 
عززت »غازبروم« الروسية حصتها 
الســوقية في أوروبــا لتصل إلى 
34 في املئة، فيمــا يتوقع أن تتأثر 
الصــادرات األميركية إلــى أوروبا 
التجارية  اخلالفات  اتساع  ظل  في 
التي ســتؤثر في شــكل مباشر 

على معــدالت النمو لالقتصادات 
األوروبية، كما ســتقلل من قدرة 
الغاز األميركي على املنافسة في 

أوروبا.
وأفاد التقرير بــأن »األداء اإليجابي 
ألســواق النفط والغاز من شأنه 
رفــع مســتوى التوتــر واخلالفات 
ورفع  واملســتوردين،  املنتجني  بني 
مستوى املنافســة على األسواق 
نظــراً إلى ارتفاع عــدد املنتجني، 

وكذلك القدرات اإلنتاجية«.
ولفت إلى أن »الثابت الوحيد ضمن 
هذه املسارات املتداخلة هو مرونة 
املاضية،  السنوات  خالل  املنتجني 
التي باتت تدعم بال شك استقرار 
من  وتخفف  العاملية،  االقتصادات 
حدة التأثيرات التي حتملها عوامل 
التوتر واخلالف، وذلك على حساب 
النمو  ومعدالت  االقتصادي  أدائها 

املستهدفة«.
وتطرق التقريــر إلى أهم األحداث 
النفط والغــاز خالل  في قطــاع 
األســبوع، إذ ركبت »شــركة أبو 
ظبي لطاقة املستقبل« »مصدر« 
النرويجية  »أكوينــور«  وشــركة 
متعددة اجلنســيات )ستات أويل( 
ســابقاً، نظــام بطاريــات جديد 
الكهربائيــة  الطاقــة  لتخزيــن 
التــي تولدها محطــة »هايويند 
عائمة  أول محطة  ســكوتالند«، 
البحرية على نطاق  الرياح  لطاقة 
العالم قبالة ســواحل  جتاري في 
إسكتلندا، على أن يتم قريباً البدء 
بعمليات اختبار هذا النظام. وتأتي 
األول  كونه  املشــروع  هذا  أهمية 
على مستوى العالم الذي يتم من 
الرياح  لطاقة  ربط محطة  خالله 

البحرية بنظام لتخزين الطاقة.

من جهة ثانية، أرســت »شــركة 
بترول أبــو ظبي الوطنية« )أدنوك( 
عقــداً جديــداً علــى »شــركة 
اإلنشــاءات البتروليــة الوطنية« 
إحدى الشــركات التابعة لشركة 
»صناعات« أبو ظبي، لتطوير حقل 
بو حصير بهدف زيادة اإلنتاج فيه 
مــن 8 آالف إلى 16 ألــف برميل 
يومياً بقيمة تبلغ نحو 633 مليون 

درهم )نحو 172 مليون دوالر(.
أما في العراق، فتخارجت شــركة 
»رويــال داتش شــل« مــن حقل 
النفطي فــي جنوب  »مجنــون« 
العراق، وســلمت عملياتها هناك 
إلى »شــركة نفط البصرة« التي 
تديرهــا الدولة. وباعت الشــركة 
أيضــاً حصتها فــي حقل »غرب 
القرنة 1« إلى شــركة إيتوتشــو 

اليابانية.

مرونة منتجي النفط والغاز تدفع إلى استقرار األسواق العالمية
صعود قيم االستثمارات بسبب االنعكاسات اإليجابية لألسعار

أشار تقرير شركة 
»نفط الهالل« إلى أن 
»توقعات نمو أسواق 
الغاز العالمية ستكون 
عند %1.5 سنويًا حتى 
العام 2050، في حين 
أن نمو أسواق النفط 
الخام سيسجل 0.7 % 
سنويا

منشأة نفطية عراقية
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

قــال محللون ان مهمــة احلكومة 
الباكستانية املقبلة التي ستنبثق 
عن االنتخابات التشــريعية املقررة 
في 25 متوز اجلاري ســتكون صعبة 
بســبب اقتصاد مترد قــد يرغمها 
على طلب مساعدة صندوق النقد 

الدولي.
وقالت وكالــة »فيتش« للتصنيف 
االئتماني مطلع الشــهر ان البنك 
املركــزي اضطــر الى االســتعانة 
العمــالت االجنبية في  باحتياطي 
لتغطية  عملتــه  وخفض  البــالد 
املتزايد، واي حزب  العجز التجــاري 
يفوز باالقتراع لن يكون لديه سوى 

»نافذة ضيقة« للتحرك.
وقــال احمللل اشــفق حســن خان 
املستشار السابق لدى احلكومة ان 
التحديــات االقتصادية التي تنتظر 
احلكومة املقبلــة »مخيفة«. وذكر 
ان »ثمة توافقا بني خبراء االقتصاد 
باكستان  اقتصاد  بان  املســتقلني 
لم يكن يوما بهذا الســوء. بالتالي 
اقتصادا  ســترث  املقبلة  احلكومة 
منهــارا متاما« مشــيرا الى العجز 
ومشاكل ايجاد الوظائف واحلوكمة 

والفساد ونسبة النمو غير الكافية.
وباكستان التي تشهد اعمال عنف 
على ايدي متمردين اسالميني، وتعد 
اكثر من 207 ماليني نسمة، تسعى 
اقتصاد غير مستقر  الى ترســيخ 
ازمة طاقة مزمنة. وخالل  ومعاجلة 
الســنوات االخيرة حتســنت اجواء 
الثقة مع حتســن االوضاع االمنية 
في البالد ما حمــل صندوق النقد 
الدولــي على التأكيد في تشــرين 
باكســتان  ان  املاضي  االول/اكتوبر 
خرجت من االزمة بعد ان استفادت 

من برنامج انقاذ في 2013.
وحاولت حكومــة رئيس الوزراء نواز 
شــريف املنتهية واليتها تســوية 
مشكلة انقطاع الكهرباء وحتسني 
التي كانت  القدمية  التحتية  البنى 
تعــوق تطورها واجــراء اصالحات. 
واســهمت الصــني فــي تطويــر 
البالد عبر مشــروع البنى التحتية 
تشاينا- باســم  املعروف  الضخم 
باكستان ايكونوميك كوريدور الذي 

سيربط البلدين.
الداخلي في  الناجت  اجمالي  وحتسن 
باكســتان ب%5,8 في 2018-2017 
في اســرع وتيرة له منذ 2005 رغم 
انه دون التوقعات الرســمية )6%(. 
والديــن العام يقــدر بحوالى 70% 

من اجمالي النــاجت الداخلي ، لكن 
العجز يزداد الن باكســتان تستورد 
كثيــرا لكن مشــترياتها ارتفعت 
بناء  الى معــدات  بســبب احلاجة 

الجناز مشــروع تشاينا-باكســتان 
ايكونوميك كوريدور وارتفاع اسعار 
النفــط . وصادراتهــا الضعيفــة 
كالنســيج واجهت منافســة من 

دول اخرى، ولم تكن حتويالت العمال 
الباكستانيني كافية لسد الفارق.

ووعــدت احلكومــة املوقتــة التي 
شــكلت قبل االنتخابات بالتصدي 

لعجــز ميــزان املدفوعــات عبــر 
العمالت  باحتياطــي  االســتعانة 
فــي البــالد الــذي ســرعان مــا 
املركزي  البنــك  وبحســب  تراجع. 
الباكستاني تراجع هذا االحتياطي 
من 16,1 مليار دوالر في 17 نيسان/
ابريــل الــى 9,6 مليــارات في 22 

حزيران/يونيو.
وقالت وزيرة املال بالوكالة شمشد 
اختــر »علينــا متويل هــذا العجز 
التجــاري املقدر ب25 مليــار دوالر 
باالستعانة باالحتياطي. ليس لدينا 
اي خيــار آخر«. واضافــت »انها من 
املشــاكل الرئيسية التي تواجهها 

حكومتنا«.
ويأتــي االعالن بعد ســاعات على 
اعالن خفــض قيمة العملة احمللية 
الثالثــة منذ كانون  للمرة  ب3,7% 
االول/ديســمبر، مــا ميثــل خفضا 
اجماليا ب%13 امام الدوالر بحسب 
ذلك  ان  فيتــش  وعــدت  فيتــش. 
ســيخفف قليال من الضغط على 

االحتياطي من العمالت االجنبية.
ويرى احمللل ســلمان شــاه ان على 
اســالم اباد طلب مساعدة من دول 
صديقة او صنــدوق النقد الدولي. 
ويضيــف ان احلكومة لــن تتمكن 
»اصالحات عميقة  التهرب من  من 

فــي كافــة القطاعــات املرتبطة 
باالقتصــاد« حتــى وان قــدروا ان 
كتشاينا-باكســتان  مشــاريع 
ايكونوميــك كوريــدور حتمل آماال. 
لكــن بعــض اوجه هذا املشــروع 
تثير ايضا حيرة الن شــروط العقود 
احلكومتني  بــني  املبرمة  الضخمة 
الصينية والباكستانية غامضة ما 
ينمي القلق بشــأن قدرة باكستان 

على تسديد القروض.
وتتوقع وكالة فيتش ان يصل العجز 
في املوازنة الى %6 هذه السنة وحتذر 
باتت تعتمد اكثر  ان »احلكومة  من 
واكثر على قروض خارجية خصوصا 

من مؤسسات مالية صينية«.
وحترك صندوق النقــد الدولي مرارا 
لنجدة باكســتان مع قرض بقيمة 
11,3 مليــار دوالر فــي 2008 وآخر 
ب6,7 مليــار دوالر فــي 2013. وفي 
البالد  ان  الصنــدوق  اعتبــر   2016
خرجت من االزمة قبل االعالن بعد 
عــام ان باكســتان تواجه »حتديات 
كبــرى على املــدى القصير«. وقال 
خان »كل عام يدخل مليونا شخص 
سوق العمل، والستيعابهم جميعا 
على االقتصاد ان يسجل منوا معدله 
%7 ســنويا« واال فان الكثير منهم 

سيكونون عاطلني عن العمل.

تقـرير
تعتزم ترسيخ اقتصاد غير مستقر ومعالجة أزمة طاقة مزمنة

الحكومة الباكستانية المقبلة تواجه تحديات خطيرة

 حتديات اقتصادية خطيرة لباكستان

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قررت مجموعة »ســي إم آ سي 
جي إم« الفرنســية، الثالثة في 
البحري في  العالــم للشــحن 
حاويات، االنســحاب مــن إيران 
األميركية  العقوبــات  بســبب 
ترامب  دونالد  الرئيس  أعلن  التي 
في أيار )مايو( إعادة فرضها على 
هذا البلــد، وفقاً ملا أعلنه رئيس 
رودولف  الشــركة  إدارة  مجلس 

سعادة أمس االحد .

وأعلن ســعادة خــالل »امللتقى 
آن  إيكــس  فــي  االقتصــادي« 
شرقـــي  جنوب  في  بروفانــس 
أن »الشــركة قــررت  فرنســا، 
»وضـع حـــد خلدماتها في إيران 
األميركي  الرئيس  إدارة  بســبب 

دونـالد ترامب«.
وأضاف أن »منافسينا الصينيني 
يقيمون  فهــم  قليالً،  يتــرددون 
رمبــا عالقات مختلفــة مع إدارة 

ترامب«.

الفـرنــسيــة  الشركة  وكانت 
بــروتـوكول   2016 وقــعت عام 
اتفـــاق مـــع شركة »خـطوط 
الشحن البحري اإليرانية« لتبادل 
أو اســتئجار مســاحات علــى 
اخلطوط  واســتخدام  الســفن 
في  والتعاون  املشتركة  البحرية 

استخدام املرافئ.
مــن جهة أخــرى، وبعدما أعلن 
رئيــس مجلــس إدارة مجموعة 
»توتال« النفطية باتريك بويانيه 

في السابق انسحابه من مشروع 
11 من  املرحلة  ضخم لتطويــر 
حقل »بــارس« اجلنوبي للغاز في 
إيران لعدم حصول الشركة على 
األميركية،  العقوبات  من  إعفاء 
أكد رداً على أســئلة »إر تي إل« 
االقتصادي  املتلقى  هامش  على 

أنه ليس لديه أي »خيار« آخر.
وأوضح: »ال ميكن إدارة مجموعة 
دوليــة فــي 130 بلــداً من دون 
الوصــول إلى األوســاط املالية 

األميركية. وبالتالي، فإن القانون 
األميركي ينطبــق فعلياً وعلينا 
أن نغادر إيران«، ولكنه أعرب عن 
أمله بـ »التمكن من العودة يوماً 

إلى إيران«.
وكشــف أن توتال خســرت 40 
مليون دوالر بســبب تخليها عن 
إلى أن  املشــروع في إيران، الفتاً 
»هذا ليس بالكثيــر وفقاً ملعيار 
 15 توتال التي تســتثمر سنوياً 

بليون دوالر«.

وكان ترامــب أعلــن بدايــة أيار 
ســحب بلده من االتفاق النووي 
2015، وإعادة  اإليراني املوقع عام 
فرض العقوبات على إيران وعلى 

كل الشركات املتعاملة معها.
وعلــى اإلثــر، بدأ املســتثمرون 
األجانب باخلروج من إيران وبينهم 
الفرنســية  »بيجــو«  شــركة 
للســيارات وشــركة »ميرسك 
تانكــرز« الدمناركيــة لناقــالت 

النفط.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
وافق صندوق النقد الدولي على 
لتونس  جديدة  شــريحة  صرف 
 ، 249,1 مليــون دوالر  قيمتهــا 
األموال  إجمالــي  يرتفع  وبذلك 
لتونس،  الصندوق  أقرضها  التي 
إلــى 1,14 بليــون دوالر في إطار 
برنامــج مســاعدات، وذلك في 
مقابل تنفيذ احلكومة إصالحات 

اقتصادية.
وذكــر الصنــدوق في بيــان له 
على  اجلديد«  الصباح   « اطلعت 
نســخة منه ضــرورة أن تُواصل 
التركيز  النقدّيــة  »السياســة 
التضخم«.  السيطرة على  على 
)مايو(  أيــار  في  تونس  وحصلت 
2016 على قــرض من الصندوق 
قيمته 2,9 بليون دوالر على مدى 

أربع سنوات.
ووفقــاً لبيانات صنــدوق النقد 
الدولــي، بلــغ معــدل النمــو 
 2.5% التونســي  االقتصــادي 
)على أساس ســنوي مقارن( هو 
األعلى منذ 2014، معتمًدا على 
قوة اإلنتــاج الزراعي والصادرات، 
إذ تراجــع عجز احلســاب اجلاري 
تدعمه  الشيء،  التونسي بعض 

املرونة في ســعر الصرف.  زيادة 
التدفقــات  كذلــك  وازدادت 
األجنبي  االستثمار  من  الداخلة 

املباشر،
وقالت احلكومة التونســية أنها 
قررت رفع أسعار البنزين والوقود 
حوالــى أربعة في املئــة، وذلك 
أشهر  الثالثة خالل ستة  للمرة 
ضمن حزمــة إصالحات يطالب 

بها املقرضــون الدوليون خلفض 
العجز ، ومنذ بداية العام احلالي 
البنزين  أســعار  تونــس  رفعت 
ثالث مــرات، في ضوء االتفاق مع 
صنــدوق النقــد الدولي، بهدف 
زيــادة حصيلــة الضرائب وعدم 

زيادة األجور.
توفيق  اإلصالحات  وزيــر  وأوضح 
الراجحــي في وقت ســابق، أن 

قيمة دعــم الدولة للمحروقات 
2018 إلى حوالى  ســترتفع في 
أربعة باليــني دينار من 1.5 بليون 
بسبب ارتفاع أسعار النفط في 

األسواق العاملية.
وتأمــل احلكومة بخفض العجز 
إلى 4.9 في املئة من الناجت احمللي 
اإلجمالي هذا العام مقارنة بنحو 

ستة في املئة العام املاضي. 

مجموعة فرنسية للشحن البحري تنسحب من إيران بسبب العقوبات

صندوق النقد يقرض تونس 249 مليون دوالر



موسكو ـ وكاالت:
أكــد رئيس االحتــاد الدولي لكــرة القدم 
السويســري جاني إنفانتينو انه يشــعر 
وكأنه »طفل في متجر لأللعاب«، مشيدا 
كأس  لنهائيات  لروســيا  اجليد  بالتنظيم 
الروســية  وبالشــرطة   2018 العالــم 
املبتسمة في الساحة احلمراء في موسكو.
وقال إنفانتينو خالل اجتماع في الكرملني 
مع الرئيس الروسي فالدميير بوتني والعديد 
من جنوم كرة القدم السابقني »لقد وقعنا 
جميعا في حب روسيا. نحن هنا منذ فترة، 

وقد اكتشفنا بلدا لم نكن نعرفه«.
واضــاف »نلتقي بأناس في الشــارع ونرى 
موســكو بجمالها املذهل )...(، هذا يظهر 
أن كل اخملاوف التي حــاول البعض إثارتها 
مــع كأس العالم هذه، ليس فقط أنها لم 

تتحقق، ولكننا اكتشفنا عكسها متاما«.
وتابــع انفانتينو أمام جنوم ســابقني مثل 
األملاني لوثار ماتيوس والهولندي ماركو فان 
فورالن »هذه  دييغو  واالوروغوياني  باســن 
هي الصورة اجلديدة لدينا عن روسيا. أشعر 

وكأنني طفل في متجر لأللعاب«.
من جهتــه، اعتبر بوتــني ان »العديد من 
الصور النمطية حول روسيا قد حتطمت« 

بفضل مونديــال 2018، مضيفا »لقد رأى 
الناس أن روسيا بلد مضياف وودود لزواره«.

وحظي التنظيــم واألمن بإجماع املتابعني 
لكأس العالم. وأضيف للنجاح الروسي في 
هذين اجملالني، جناحا على املستوى الرياضي 
مع بلوغ املنتخب الوطني الدور ربع النهائي 

بفوزه على اســبانيا بطلة 2010 في ثمن 
النهائــي )4-3 بركالت الترجيــح، الوقتان 
االصلي واالضافي 1-1(.. واعتبر انفانتينو أن 
روســيا »أصبحت دولة كرة قدم حقيقية. 
عدوى فيروس كرة القدم انتقلت الى جسد 
كل مواطن روسي في جميع أنحاء البالد«.     
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العواصم ـ وكاالت:

يعيش فرناندينيو، العب وسط مانشستر 
سيتي ومنتخب البرازيل، حلظات عصيبة، 
بعــد تســببه في خــروج الســامبا من 
منافسات كأس العالم.. وسجل فرناندينيو 
هدفا باخلطأ في مرماه، ليســاهم في فوز 
بلجيكا على البرازيل 2-1، اجلمعة، في دور 

الثمانية ملونديال 2018.
وأشارت صحيفة )ليكيب( الفرنسية، إلى 
أن الالعب البرازيلي تعرض لهجوم عنصري 
شــديد مــن جماهير بــالده عبــر مواقع 

التواصل االجتماعي.
وأوضحت أن اجلماهير البرازيلية شــبهت 
فرناندينيو بالقرد، ووصل األمر بالبعض إلى 
تهديده بالقتل.. ولفتت أيضا إلى أن والدة 
العب مانشستر سيتي اإلجنليزي، اضطرت 
إلغالق حســابها الرســمي على شبكة 

)إنستجرام(، هربا من اإلهانات الشديدة.
ولــم يكــن فرناندينيــو ضمــن الركائز 
األساســية ملنتخب البرازيــل، بل اضطر 
املدير الفني تيتي إلشــراكه أمام بلجيكا، 
غياب كاســيميرو العب وسط  لتعويض 
ريــال مدريــد، بســبب اإليقــاف لتراكم 

البطاقات.  
مــن جانبه، أعرب جنم املنتخــب البرازيلي 
لكرة القــدم نيمار الســبت عــن حزنه 
الشديد خلروج منتخب بالده من الدور ربع 
النهائي لنهائيات كأس العالم في روسيا 

عقب اخلســارة أمام بلجيكا 1-2 اجلمعة 
في قازان.

وكتب نيمار في حســابه على انستاغرام: 
»أســتطيع أن أقول إنها أســوأ حلظة في 
مســيرتي، واأللم شــديد ألننا كنا نعرف 
أّنــه كان ميكننا أن نذهب بعيــداً، ونعلم 
أننــا حصلنا على فرصة للذهــاب بعيداً، 
لصناعــة التاريخ ... ولكن لــم يكن ذلك 

ليحصل في هذه املرة«.
وجاء اقصاء البرازيل من املونديال الروسي 
بعد خروج كارثي من نســخة 2014 على 
أرضهــا حني تعرضت خلســارة مذلة أمام 
أملانيا 1-7 فــي دور األربعة، وغاب نيمار عن 
اخلسارة املذلة بســبب االصابة في ظهره 
تعــرض لها في الــدور ربــع النهائي امام 

كولومبيا.
وجاء نيمار إلى روسيا بعد عودته للتو إلى 
املالعب إثر تعافيه من عملية جراحية في 
نيمار: »من  اليمنى.. وأضاف  مشط قدمه 
الصعب العثــور على القــوة التي نرغب 
فيهــا من أجل العودة ولعــب كرة القدم، 
لكنني متأكــد من أّن اهلل ســيعطيني 

القوة الكافية ملواجهة أي شيء«.
وتابع: »ســعيد جداُ بكونــي جزء من هذا 
الفريــق، وأنا فخــور بكّل شــخص، لقد 
أوقفــوا حلمنــا لكنهم لــم يأخذوه من 

عقولنا أو قلوبنا«.
ووصــل البرازيلي نيمار دا ســيلفا إلى دور 
األرجنتيني  بهــذا على  الثمانية، متفوقا 
ليونيل ميســي والبرتغالي كريســتيانو 

رونالــدو، لكنه لم يقدم في هذه البطولة 
ما يؤكد نضجــه بالدرجة الكافية لوراثة 
عرش األسطورتني.. وفشل نيمار، 26 عاما، 
في أن يقدم للمنتخب البرازيلي وجماهيره 
مــا يليق بالتوقعــات التي ســبقته إلى 

البطولة.
واحلقيقة أن نيمار، أغلى العب في التاريخ، 
األخبــار في  الكثيــر مــن عناوين  جذب 
الصحف ووســائل اإلعالم، ولكن هذا لم 

يكن بفضل مســتوى األداء الذي يقدمه، 
وإمنا للمبالغة في عملية الســقوط على 

األرض بعد كل عرقلة يتعرض لها.
واصطحب نيمار أيضا اثنني من مصففي 
الشــعر معه إلى روســيا، وأكد املعلقون 
على طرق تصفيف الشعر أن الالعب ظهر 
بخمس تصفيفات مختلفة.. وفي املقابل، 
ســجل نيمار هدفني وصنــع هدفا فقط، 

خالل مسيرته في البطولة.

ولم يتردد أســاطير كرة القدم البرازيلية 
فــي انتقاد نيمار على فشــله مع الفريق 
في الفــوز باللقب العاملــي.. وقال النجم 
البرازيلي السابق توستاو، الذي شارك في 
فوز الســامبا بلقــب كأس العالم 1970 
باملكســيك، في تصريحات إلى صحيفة 
»فوليا دي ساو باولو« البرازيلية: »سنحت 
لنيمــار فــرص عديدة للســطوع ولكنه 

واصل اختياراته اخلاطئة«.

البرازيلي  للمنتخب  هدفا  نيمار  وســجل 
في مباراته أمام كوســتاريكا بالدور األول، 
ثم أحرز هدفه الثاني في املونديال الروسي 
خالل مباراة الفريق أمام نظيره املكسيكي 

بدور الستة عشر.
ولكنــه فشــل فــي مواجهــة املنتخب 
البلجيكي بــدور الثمانية والتي كان فيها 
الفريــق بأمس احلاجة جلهــوده وأهدافه.. 
وأضاف توستاو: »املنتخب البرازيلي افتقد 
دي بروين« في إشــارة إلــى أن الفريق كان 
بحاجة لالعــب مثل النجــم البلجيكي 

املتألق.
ويرى بعــض النقاد أن الســبب في األداء 
احملبط لنيمار في املونديال الروســي، يرجع 
إلى اإلصابة التي عانــى منها الالعب في 

النصف الثاني من املوسم املاضي.
فيمــا رأى آخرون أن مســتوى الالعب بدأ 
في التدهور بشكل فعلي منذ رحيله عن 
برشــلونة إلى سان جيرمان.. ولدى سؤاله 
في مقابلة نشــرتها صحيفــة »إملوندو« 
اإلسبانية أمس اجلمعة، عما إذا كان نيمار 
رونالدو وميسي، قال لويس  وصل ملستوى 
فيليبي ســكوالري املدير الفني األســبق 
للمنتخب البرازيلي: »تطور مستوى نيمار 
كثيرا في برشلونة واقترب كثيرا منهما«.

وأوضح: »لكن هذا ال يحدث بني يوم وليلة، 
إنه على الطريــق الصحيح، ولكنه ما زال 
بحاجة لبعض الوقت«.. وقال جواو ميراندا 
جنــم املنتخــب البرازيلي، أمــس اجلمعة: 
»نيمار العب رائع وســيفوز بكأس العالم 

بالتأكيــد«.. ولكنه ســيكون في الثالثني 
من عمــره عندما يحني موعــد املونديال 

القطري.
وكان األســطورة البرازيلــي بيليــه قــاد 
املنتخــب البرازيلي للفوز بلقبني متتاليني 
في بطوالت كأس العالــم )1958 و1962( 
قبل أن يكمل عامه الثاني والعشرين كما 
السامبا  منتخب  رونالدو  األســطورة  قاد 
2002 وهو في  للفــوز بلقــب مونديــال 

السادسة والعشرين من عمره.
وقال سكوالري: »في البرازيل، نعلم من هو 
نيمار ومن هو بيليه ومن هو رونالدو... نعلم 
أن هناك نسخة واحدة من بيليه ولن تكون 
هناك ثانية«.. وكان املونديال الروســي هو 
أكبر فرصة أمام نيمار لكنه لم يســتغل 

هذه الفرصة.
إلى ذلك، أعلن االحتاد البرازيلي، موقفه من 
اســتمرار »تيتي« في منصب املدير الفني 
ملنتخب الســامبا، بعد صدمة اخلروج من 
دور الثمانيــة ببطولة كأس العالم 2018، 
وقال عضــو بارز مبجلــس إدارة االحتاد، في 
تصريحات لصحيفة »أو إستادو« إن تيتي 
مســتمر و«ال يوجد نقاش بهذا األمر على 
اإلطالق«.. ومن املفترض أن يســتمر عقد 
تيتي، 57 عاما، حتى نهاية متوز اجلاري، ولم 
يعلن عن قراره بشأن مستقبله بعد مباراة 

أمس أمام بلجيكا.
وقال تيتي لدى ســؤاله بشأن استمراره أو 
رحيله عن املنصب »ال ميكنني اإلجابة عن 

هذا السؤال، مازلت متأثرا باملباراة«.

اصداء الوداع البرازيلي لنهائيات كأس العالم

فرناندينيو مهدد بالقتل.. ونيمار يؤكد أن اإلقصاء أسوأ لحظة في مسيرته

تقرير

مودريتش يسعى إلى التفوق على إنجاز 1998.. وإبرا يواسي العبي السويد
ديشان يكسب معركته مع اإلعالم الفرنسي.. وفرنانديز يدخل تاريخ روسيا

موسكو ـ وكاالت:

أبدى قائد منتخــب كرواتيا، لوكا 
إلى  بالتأهل  ســعادته  مودريتش، 
بعد  العالم،  نهائــي كأس  نصف 
بركالت  روســيا،  علــى  التفــوق 
الترجيح، في دور الثمانية، مســاء 
أول أمــس.. وقــال مودريتش، في 
دراما  »إنها  صحفيــة:  تصريحات 
أخرى بالنســبة لنا، روسيا لعبت 
الشوط  في  ممتاز خاصة  بشــكل 
األول، ولم نتمكن من صنع اللعب، 

جراء الضغط العالي الروسي«.
واســتدرك: »لكــن في الشــوط 
الثانــي والفتــرة اإلضافيــة، كنا 
األفضل، وســيطرنا على مجريات 
اللعب.. كنا نريد إنهاء اللقاء قبل 
الوصــول لــركالت الترجيح، لكن 

القدر أراد ذلك«.
املســتوى  أن  املؤكد  »من  وواصل: 
العالي للمباريات، إضافة لإلصابات، 
قد أثر على مستوى األداء واللياقة 
نوعــا ما، لكننا اســتطعنا الفوز 
إلى سوتشــي  أتينا  النهاية..  في 
منذ عدة أيــام، وذلك للتعود على 
حالة الطقــس والتأقلم معها«.. 
وأضاف مودريتش: »امللعب هنا رائع 
وكل شيء جيد جدا، وتبدو املدينة 
جميلة كذلك.. أنا سعيد بالوصول 
بعد 20 عاما للــدور قبل النهائي 
)منذ أول مــرة في مونديال 1998(، 
وأعتقد أن فريقنا ، يســتطيع أن 

يحقق نتيجة أفضل من املاضي«.

وأردف جنــم ريال مدريــد: »أظهرنا 
اآلن  أخرى، نحن  شــخصيتنا مرة 
سنســتمتع  النهائي،  نصف  في 
بالفــوز ، لدينــا الوقــت الكافي 
للراحة، واالستعداد اجليد للمباراة 

املقبلة«.
وعن إمكانية فــوزه بلقب أفضل 
العب في املونديــال، رد مودريتش: 
»ال أفكر في الفوز بالكرة الذهبية 
ألفضل العــب، وال في أي شــيء 
آخــر«.. واســتطرد: »املهــم هنا 
أن ننجــح كفريــق، وصلنا لقبل 
النهائي ونســتطيع إجناز أكثر من 
هذا، اجملموعة هي املهمة في هذا 
املونديــال.. نريد العــودة مبيدالية، 

وسوف نرى ماذا سيكون نوعها«.
مــن جانب اخــر، دفعــت جناحات 
املنتخب الفرنسي منتقدي املدرب 
ديدييه ديشــان إلى رفــع »الراية 
البيضاء« إثر بلــوغ الديوك نصف 
 FIFA نهائي كأس العالم روســيا
2018.. أجلم ربان ســفينة الديوك 
 FIFA 2018 في كأس العالم روسيا
املشككني  أفواه  ديشــان  ديدييه 
في قدرتــه على قيــادة املنتخب 
أدوار متقدمة من  الفرنســي إلى 
على  واملراهنة  العامليــة  البطولة 

اللقب الغالي بكل اقتدار.
بطاقة  اجلمعة  فرنســا،  وحجزت 
العبور نحو نصف نهائي مونديال 
روســيا عن جــدارة بعــد فوزها 
املســتحق على أوروغواي بهدفني 
من دون رد في ربع نهائي املسابقة 
»نيجني  ملعــب  أرضيــة  علــى 

نوفغورود« الرائع.
والح املنتخب الفرنسي على أهبة 
من  منافسيه  ملقارعة  االستعداد 
جميع النواحــي املعنوية والفنية 
االنتقادات  تكــن  لم  والبدنيــة.. 
املوجهة للمدرب الفرنسي ديدييه 
ديشــان وليدة اللحظة إذ رافقت 
مسيرة الدولي السابق منذ توليه 
للمنتخب  الفنيــة  املقاليد  زمام 

األول.
إعالن  االنتقــادات مع  وتيرة  وزادت 

ديشان لقائمة الالعبني املشاركني 
فــي مونديال روســيا والتي أثارت 
اإلعالم  وســائل  معظم  حفيظة 
احملليــة املطالبــة بدعــوة بعض 
األســماء األخرى التي تراها قادرة 
علــى مد يــد املســاعدة للفريق 
الباحث عن مجده على غرار أدريان 
رابيــو فضالً عن اســتغرابها من 
التعويل على خدمات العبني أمثال 

نزونزي وبافار.
وشــّكل تنّحي زين الديــن زيدان 

اإلســباني  مدريد  ريال  تدريب  عن 
ديشان  ديدييه  للمدرب  كابوســاً 
»زيــزو« يطارده  الذي ظل شــبح 
مــع كل خطوة.. ويرغــب الكثير 
الذين  الفرنسيني  الصحفيني  من 
التقيناهم خــالل مباريات الديوك 
ضمن مونديال روسيا في مشاهدة 

زيدان على دكة احتياط فرنسا.
ويعــّد زيدان من بــني أجنح مدربي 
بلقب  بفــوزه  تاريخيــاً  العالــم 
دوري أبطال أوروبــا مع ريال مدريد 

ثــالث مرات متتاليــة.. وزادت هذه 
امليوالت والتخمينات في الضغوط 
املســّلطة على ديشــان الباحث 
السجل  اســمه ضمن  نحت  عن 
التاريخي للمونديــال.. وألن كانت 
بدايــة الديوك عســيرًة في كأس 
العالــم روســيا FIFA 2018 فقد 
تطــّور األداء الفــردي واجلماعــي 

للفريق بتقّدم املباريات واألدوار.
املنتخب  بــأن  املؤشــرات  وتوحي 
الفرنسي ســيكون له شأن كبير 
العاملية  املسابقات  في  مستقبالً 
بغــض النظر عــن تتويجه بلقب 

كأس العالم من عدمه.
أن  الفرنســي  املدرب  واســتطاع 
يصنــع مــن الضعف قــوًة ومن 
الضغوطات حافــزاً ليقود الديوك 
للمونديال  الذهبــي  املربــع  نحو 
واحلنكة  الصبر  بفضل  الروســي 
األجواء احمليطة  التعامل مــع  في 

باملنتخب.
مــن جانبه، قــال ستانيســالف 
الفنــي  املديــر  تشيريتشــوف، 
للمنتخــب الروســي، إن منتخب 
بالده، أثبــت قيمته وقوته بالعمل 
اجلاد، بعــد الوصول لربــع نهائي 
املشــرف  واخلروج  العالــم،  كأس 
أمام كرواتيا، بركالت الترجيح، أول 
أمس..وأضــاف مدرب روســيا، في 
تصريحات صحفيــة عقب اللقاء 
»نحن نثق في أنفســنا، جنحنا في 

إثبات حضورنا بالعمل اجلاد«.
وتابــع »جميع الروس يعشــقون 
املنتخب األول، ويعرفون قيمة الدب 

الروســي، أعتقد أنهم في البداية 
لم يثقوا بنا«.. وختم مدرب روسيا 
تصريحاته بقولــه »كنا نأمل في 
إنهاء املبــاراة اليوم، لصاحلنا، لكن 

خرجنا بشكل مشرف«.
وحقــق ماريــو فرنانديــز، مدافع 
قياسيا،  رقما  الروســي،  املنتخب 
فــي مبــاراة منتخب بــالده ضد 
نظيــره الكرواتي، فــي ربع نهائي 
كأس العالــم.. وقالــت شــبكة 
إن فرنانديز  »أوبتا« لإلحصائيــات، 
أول مدافع يسجل هدفا في كأس 

العالم للمنتخب الروسي.
وأضافت الشبكة أن هدف فرنانديز 
األكثر تأخرا الذي تســجله روسيا 
في نهائيات كأس العالم بالدقيقة 
114 و15 ثانية.. وســجل فرنانديز، 
التعــادل ضــد كرواتيا في  هدف 

الدقيقة 115 من الوقت اإلضافي.
زالتــان  أرســل  ذلــك،  إلــى 
لوس  فريق  جنــم  إبراهيموفيتش، 
األمريكي،  جاالكســي  أجنلــوس 
رســالة إلى منتخب بــالده، بعد 
اخلسارة أمام إجنلترا في ربع نهائي 
كأس العالم املقام في روسيا.وقال 
زالتان عبر حســابه الرسمي على 
موقع التواصل االجتماعي »تويتر«: 
»كل العب يجــب أن يحصل على 
كرة ذهبية في الســويد بعد هذا 

األداء.. شكرا لكم على العرض«.
يشــار إلى أن إبراهيموفيتش غاب 
روسيا،  مونديال  في  املشاركة  عن 
بقــرار من االحتاد الســويدي لكرة 

القدم.

ديشان

جولة لرئيس روسيا مع إنفانتينو ورونالدو وفورالن

نيمار

إنفانتينو »وقعنا جميعا في حب روسيا«

موسكو ـ وكاالت:
ألف مشــجع كولومبي   300 يقــوم 
بالتوقيع على عريضة سيتقدمون بها 
لدى الفيفا ملطالبتها بإعادة مشاهدة 
بعض اللقطات مــن مباراة كولومبيا 
وانكلترا في ثمــن نهائي كأس العالم 

بروسيا.
فكرة العريضة املتوقــع تقدميها لدى 
الفيفا، اطلقها طالب كولومبي يدعى 

خوان غارســيا ويهدف من ورائها الى 
مطالبــة االحتاد الدولي لكــرة القدم 
)فيفا( مبشــاهدة بعض اللقطات من 
املباراة التي يرى فيها الكوملبيون انهم 
ظلموا بســبب بعض قــرارات احلكم 

االميركي مارك غيغر املشكوك فيها.
وكانــت كولومبيا خســرت مباراتها 
 4-3 الترجيح  بــركالت  انكلتــرا  امام 
بعد التعــادل 1-1 في الوقتني االصلي 

واالضافي.
ووفــق الطالب فإن هــذه العريضة ال 
تهدف الى الضغــط على الفيفا وامنا 
هدفهــا حثها على االعتــراف بوجود 
بعــض االخطــاء التحكيميــة التي 
صبت في مصلحة انكلترا وساعدتها 
على التاهل الى ربــع النهائي، اضافة 
الى انهــا )اي العريضة( قد تســاهم 
مستقبال في فرض املســاواة والعدل 

املنتخبات املشاركة في كأس  بني كل 
العالم.

ومــن ابــزر اللقطات التــي ذكرت في 
العريضــة املقدمة ركلة اجلــزاء التي 
حســبت النكلترا بعد تدخل كارلوس 
سانشــيز على هــاري كــني، وهدف 
كارلوس بــاكا امللغى بداعــي وجوده 
ارضية  ذاته علــى  الوقت  كرتني فــي 

امللعب.

ستوكهولم ـ وكاالت:
أمرت محكمة ســويدية شركة خدمات 
تلفزيونيــة عربية عبر اإلنترنت أشــهرت 
 24( 210 ماليــني كرونة  بدفع  إفالســها 
مليــون دوالر( تعويضات عن توزيع محتوى 
لكرة  املمتــاز  اإلنكليزي  الدوري  يشــمل 

القدم دون إذن.

وأمــرت محكمــة ســتوكهولم اجلزئية 
)إيه.تي.إن(،  أدفانسد تي.في نتورك  شركة 
وهي شركة مقرها السويد وتوزع محتوى 
 194.8 اإلنترنت، بدفع  العربية عبر  باللغة 
 beIN مليــون كرونة تعويضات لشــركة
SPORTS و14.6 مليــون كرونــة جملموعة 

ديجيتال ألب التلفزيونية األلبانية.

وقالت احملكمة في قــرار يحمل تاريخ 29 
حزيران: "اتضح للمحكمة مبا ال يدع مجاال 
للشــك أن إيه.تي.إن لم حتصل قط على 
حقوق بث قنــوات beIN املعنية".. وقضت 
احملكمة أيضا بســجن مالــك )إيه.تي.إن( 
حامد احلامد البالغ من العمر 58 عاما ملدة 
عامــني ونصف، كما عاقبــت جنله أحمد 

ومساعدا  اخر بالسجن عام لكل منهما.
وأدانت احملكمة الثالثة بتهم منها إســاءة 
استغالل معلومات فك التشفير وانتهاك 
حقــوق امللكيــة.. وقال يوهان نيلســون 
محامــي حامد احلامد لرويتــرز إنه يعمل 
مع محامي أحمد احلامد وإنهما يعتزمان 

الطعن على احلكم.

beIN محكمة سويدية تحكم لصالح 

300 ألف كولومبي يوقع على عريضة لدى
 الفيفا العادة مشاهدة المباراة مع انكلترا



هلسنكي ـ ميثم الحسني*

وصل منتخب شــباب العــراق بالعاب 
القوى الى مدينة تامبيــري في فنلندا 
للمشاركة في بطولة العام بنسختها 
العشــرين ، واملقرر انطالقهــا يوم غد 
الثالثاء في اســتاد تامبيري ، مبشاركة 
واســعة من املنتخبــات العاملية التي 
حققت االرقام املؤهلــة للدخول بهذه 

البطولة.
مر الوفد العراقــي برحلة مرهقة جدا 
، حبــث انطلق مــن مطار بغــداد الى 
مطار انقرة ، واســتقر هنــاك يومني ، 
الكمال تأشيرات الدخول واحلصول على 
)فيزا( البلد املضيف ، وابدت الســفارة 
الفنلندية في انقرة تعاون كبير ، الكمال 
التاشــيرات خالل يوم واحــد ومنحها 
للوفد مساءا ، بعد ان قدم االحتاد االوراق 
اخلاصة للتاشــيرات يوم 20 من الشهر 
املقبل، وبالتالي مت اكمال كل املتعلقات 
ومغادرة السفارة مســاءا. واجته الوفد 
صباح اليوم الثاني الى مدينة اسطنبول 
من اجل املغادرة الى فنلندا وبقى الوفد 
ليلة في اسطنبول قبل ان يشد الرحال 
الى مطار هلسنكي ، ومن ثم انتقل الى 

مدينة تامبيــري برا في الباص اخملصص 
مــن اللجنة املنظمة ، حيث اســتغرق 
الوقت ســاعتني بني العاصمة واملدينة 

املنظمة.
في كل محطة من الرحلة اجتهد رئيس 
الوفــد العراقي الدكتور زيدون جواد من 
اجل تأمني الوحــدات التدريبية لالعبني 
واحلفــاظ علــى جاهزيتهــم البدنية ، 
ســيما وان الفريق كان معســكر قبل 
االنطالق في مدينة الســليمانية ومن 
اجل احلفــاظ على اجلاهزيــة ، مت تأمني 
وحدتني تدريبيتني في انقرة ، االولى كانت 
ترويحية حتت اشــراف املدرب رعد عبد 
اهلل ، والثانية اكمل من خاللها الالعبني 
االمور التكتيكية حسب منهاج االعداد 
الــذي يضعه مــدرب كل العب ، حيث 
بشكل  مدربيهم  مع  الالعبني  يتواصل 
التواصل االجتماعي،  يومي عبر وسائل 
كما خاض الالعبني ايضا وحدة تدريبية 

ثالثة في مدينة اسطنبول.
ووصــل املنتخــب العراقــي واملنتخب 
اجلزائــري بــذات التوقيــت وعلى منت 
الطائــرة التــي توجهــت مــن مطار 
اوتوتورك الى مطار هلســنكي ، وسبق 
املنتخب العراقي في الوصول املنتخبني 
االمريكــي واليابانــي ، فيمــا توافدت 

املنتخبــات العاملية بشــكل تتابعي ، 
واجتــه منتخبنا الى فندق ديســكاس ، 
والذي يطل على بحيرة تامبيري ، وباشر 

الالعبني اولى وحداتهم التدريبية امس 
في امللعب الرئيســي الذي سيحتضن 

البطولة.

عنــد الوصــول الى مطار هلســنكي 
اســتقبل املدرب املغترب فــي فنلندا 
قصي قاسم الوفد في مطار هلسنكي 

، ورحب بوصول الفريق وتبادل احلديث مع 
افراد الوفد ، حيث اغترب قصي قاســم 
وغادر العراق منذ ثالثة اعوام ، واستذكر 
مع اجلميع بعــض محطات العمل في 
بغــداد وعند مغادرة الوفــد ودع املدرب 
قصي فــي ارض املطار، امــا في تامبير 
فكان املدرب بــراء خالد باالنتظار ، وبراء 
احد املدربني العاملــني في فلندا ، وهو 
معتمــد من اللجنــة املنظمة ملرافقة 
الوفــود وبالتالــي ســيكون متواصل 
بشــكل يومي مــع الوفــد العراقي ، 
وبعــد الرحلة الشــاقة وللتخلص من 
ازمة اختالف الطعــام على الرياضيني ، 
استدل الوفد مبساعدة املدرب براء خالد 
على مطعــم عراقي في املدينة ليكون 
حال مثاليا للتخلــص من ازمة اختالف 

الطعام بني العراق وفنلندا.
ومــن املؤمــل ان يصل يوم غــٍد رئيس 
االحتاد العراقــي الدكتور طالب فيصل 
الى مدينــة تامبيري ، حيث ســتكون 
هناك اجتماعات مســتمرة لكونغرس 
االحتــاد الدولي ، ويحظــى رئيس االحتاد 
االســيوي  االحتاد  رئيس  ونائب  العراقي 
طالــب فيصــل مبكانــة محترمة في 
االحتاد الدولــي ، ومت اعتماده منذ الدورة 
االنتخابيــة احلالية في جلنــة التطوير، 

بالتالي هنــاك عدد مــن النقاط التي 
في  فيصل  طالب  الدكتور  ســيتكفل 
طرحها في اجتمــاع كونغرس، حيث مت 
اعتماد الكثير من املقترحات الســابقة 
التــي طرحهــا طالب فيصــل بأوقات 

سابقة .
من املؤمل ان يعقــد اليوم املؤمتر الفني 
اخلاص في بطولة العالم للشــباب في 
فنلندا بنســختها العشرين وسيكون 

االجتماع في امللعب الرئيسي.
متابيري  البطولة  التي حتتضــن  املدينة 
هــي مدينــة فنلندية وتعــد عاصمة 
إقليــم بيركامنا جنوبي البــالد، وأطلق 
على تامبيري اسم »مانشستر فنلندا« 
املركز  باعتبارهــا  الصناعي  ملاضيهــا 

السابق للصناعة الفنلندية.
يتجاوز  املدينة وضواحيها  يبلغ سكان 
وتامبيــري  340.000 نســمة  العــدد 
هــي ثالثة مــدن البالد ســكاناً بعد 
بلديتي هلســنكي وإسبو، وأكثر املدن 
الداخلية اكتظاظاً بالسكان في بلدان 
الشمال.. وتقع تامبيري بإقليم بيركامنا 
ناســيارفي  بحيرتي  بني  البالد  جنوبي 

وبوهايارفي.

* املنسق اإلعالمي الحتاد ألعاب القوى

بغداد ـ الصباح الجديد:

يؤكد مــدرب فريق نــادي الكهرباء 
لكرة القــدم، خالد محمــد صبار، 
قدمته  الــذي  األوروبي  التفــوق  ان 
منتخبــات القــارة العجــوز فــي 
نهائيــات كاس العالم بنســختها 
الـ 21 اجلاريــة احداثها في املالعب 
الروســية، يعود غلى اجلانب البدني 
املشاركة  املنتخبات  لالعبي  العالي 
النهائية  االدوار  وبجدارة  بلغت  التي 

للبطولة.
واوضــح ان التطور في مســتويات 
منتخبــات أوروبا ايضــا يعود لقوة 
البطــوالت احملليــة لــدول القــارة 
األوروبية، فنالحظ املســتوى الفني 
العام في دوريات إســبانيا وإيطاليا 
ارضية  وفرنسا كان  وأملانيا  وأنكلترا 
صلبــة يرتكز عليهــا الالعبني في 
املونديــال ونراهم تفوقوا بشــكل 

كبير.
الدوريــات األوروبية  ان  وبني صبــار، 
اعتمدت في اســلوب العديد منها 
للمنتخبات  مشــابه  اسلوب  على 
متقاربة  كانت  التدريبيــة  فالطرق 
جدا، مما يؤدي إلى استفادة املنتخب 
الوطني ليحقــق نتائج ايجابية في 

البطوالت الكبيرة.
واشــار إلــى ان هنالــك فــرق أتت 
للمشــاركة في النهائيات بتنظيم 
دفاعي جدير باالحتــرام، فقد كانت 
معدة جيداً، لذلك قدمت مستويات 
كبيرة ووصلــت بالتنظيم إلى ابعد 
املديات، وهذا املونديال يؤكد للمتابع 
الدقيق ان الدفاع وتنظيمه يعد ميزة 
تلعب  التي  املنتخبــات  من  العديد 
في املنافســات، وهنالك من يعتمد 
على االرتداد السريع في الكرات، وال 

هنالك  بلجيكا،  منتخب  في  سيما 
ثورغان هازارد العب فريق تشيلسي 
ولوكاكو العب  وروميلــو  االنكليزي 
فريق مانشســتر يونايتد األنكليزي، 
زميلهما  اعجابي بشــدة  نال  فيما 
الالعب أكسيل فيتسل الذي يلعب 

في الدوري الصيني.
املدرب خالــد محمد صبار،  واضاف 
إلى ان املنتخب األملاني حامل اللقب 
اعتمــد علــى العبني باعمار ســن 
كبيرة ليودع املنافسات بسبب عدم 
تقــدمي العطاء الفنــي ومنهم من 
نضب العطاء لديه بصورة واضحة، 

وكانــت مباراة املانشــافات االخيرة 
امام كوريا اجلنوبية التي انتهت بفوز 
االخير بهدفني نظيفني، دليل واضح 
على عدم مقدرة الالعبني االملان على 

العطاء بصورة افضل.
واكد ان املنتخب االملاني لو اشــترك 
لقب  احرزت  التي  بتشكيلة العبيه 
كاس القــارات لعــام 2017 علــى 
حساب تشيلي بهدف في البطولة 
التــي ضيفتها روســيا ايضــا، لو 
اشــترك بالتشــكيلة نفسها في 
املونديال احلالي لكان منافســا قويا 

على اللقب.

وعن فريقــه الكهرباء، قال: جتربتي 
في تدريب فريــق الكهرباء كمدرب 
أول بدأت ما بــني املرحلتني، واحلمد 
هلل وفقــت في قيــادة الفريق حتى 
انتهاء اجلولة 35 إلى املرتبة اخلامسة 
امام فريق  اليوم  ونسعى في مباراة 
احلدود في ملعب التاجي إلى اضافة 
3 نقاط لتثبيــت اقدامنا في املوقع 
املتقــدم برغم منافســة قوية من 

فريق النجف سادس الالئحة.
وبني ان النتائــج التي حتققت دليل 
علــى التفوق والتصاعــد في االداء 
الفني لفريق الكهرباء، مشيراً إلى ان 

لي الدوري  حلا ا
صعب وطويــل، والنجاح 

فيه يعد إجنازاً له شخصيا 
نفسه  قدم  الذي  ولفريقه 

باقتدار.
احلالية  جتربتــه  ان  واوضح 
بجهود  متميــزة  كانــت 
التــي عملت على  اإلدارة 
للفريق  دقيقــة  متابعة 
ودعمتــه مــن جميــع 

اجلوانب، كما ان الالعبني كانوا على 
قدر كبير من املسؤولية في املباريات 
لينجحــوا فــي كســب االحترام، 
وكذلك املالك التدريبي املساعد كان 
حريصا على عمله ليكون املوســم 

مثالياً جداً لفريق الكهرباء.
وذكر ان موسمه احلالي هو الرابع مع 
الكهرباء، حيث كان مدربا مساعدا 
وهــذا املوســم عمل مــدرب أول، 
وقبلهــا كان يعمل في التدريب في 
نادي دهوك والرمــادي ودرب كركوك 
اجلوالن  وفريــق 
مدينة  فــي 
جــة  لفلو ا
الــذي يعد 
اول محطة 
له  تدريبية 
بعد األعتزال.

خالد محمد صبار: أوروبا تؤكد جدارتها في مالعب روسيا
مدرب كرة الكهرباء يشيد بالتنظيم الدفاعي لمنتخبات المونديال

كرواتيا تقدم مستويات رائعة في املونديال
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#موندياليات
فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com

يعملون بصمت
أتت كرواتيا وبلجيكا إلى مونديال روسيا بهدوء، 
لم تتمتع بترســانة إعالمية كبيرة او يســلط 
الضــوء على جنومهــا، كما يحدث مــع العبي 
األرجنتــني وأملانيا والبرتغال وإســبانيا والبرازيل، 
غادرت  بنجومهــا  العمالقــة  املنتخبــات  هذه 

املونديال من أوسع أبوابه.
انهم يعملــون بصمــت كبير، فالهــدوء الذي 
عاشــته املنتخبات القادمة مــن القارة العجوز 
ولم حتصل على كأس العالم، بل كان افضل إجناز 
لها التاهل غلى دور نصف النهائي في مناسبات 
سابقة وبعيدة، لم يكن ينذر بعاصفة كبرى في 
عالم كرة القدم، حيــث املهارة والتكيك قدمها 
العبي هــذه املنتخبات باجمل الصور، وصوالً إلى 
حتقيق النجاحات في النهائيات املونديالية اجلارية 

أحداثها في مالعب روسيا.
ومعلــوم ان بلجيكا ســتالقي فرنســا يوم غٍد 
الثالثاء في نصف النهائــي، فيما تلعب كرواتيا 
أمام إجنلتــرا في اليوم التالــي، وبالتأكيد فان 
املباراتني ستكونان على درجة عالية من اإلثارة 
والندية والتنافس الذي يقدم دروس مجانية 

للمتابعني في عالم الساحرة املستديرة.
يقول الصحفي الرياضي، اإلماراتي، راشد 
الزعابي: الكــرة تتكلم أوروبياً، وال ميكن 
مقارنة التطور الذي طــال كرة القدم 
األوروبية، بالعشــوائية والفوضى التي 
تدار بها اللعبة فــي أميركا اجلنوبية، 
واليوم اتســعت الفوارق بشكل كبير، 
وإذا لم تكــن هناك وقفــة حقيقية 
لتــدارك هذه الفروقات، ســيكون من 
اللحاق  املســتقبل  في  املســتحيل 
العالم  وها هــي كأس  باألوروبيــني، 
ســتظل في القارة العجــوز للمرة 
استفادت  التوالي، فقد  الرابعة على 
من أخطــاء املاضي ودشــنت العمل 
اجلاد حتى تســيدت احلاضــر، وال يبدو أن 
كأس العالم ستغادرها حتى تصحو أميركا 

اجلنوبية من سباتها أو حتى إشعار آخر.

إعالم اتحاد الكرة 
وضعت قرعة مســابقة كــرة القدم بــدورة االلعاب 
االســيوية التي ســتقام في العاصمة االندونســية 
جكارتــا منتصــف اب املقبل منتخبنــا االوملبي في 
اجملموعة الثالثة الى جانب منتخبات الصني وســوريا 
وتيمور.. القرعة التي ســحبت اخلميــس في جكارتا 
اسفرت عن مجموعات متباينة بني الصعبة والسهلة 
.. وقسمت الفرق املشــاركة في البطولة وعددها ٢٤ 
منتخبا الى ست مجموعات بواقع ٤ منتخبات في كل 
مجموعــة يتاهل االول والثاني من كل منها الى الدور 
الثاني من البطولة. وســيلعب األوملبــي جتريبيا أمام 
إيراين يومي 25 و28 من شــهر متــوز اجلاري في ملعب 
فرانســوا حريري في أربيل، ويحــل ضيفا على نظيره 

الكوري اجلنوبي في سول يوم 9 آب املقبل.

»األولمبي« يالقي الصين 
وسوريا وتيمور في اآلسياد

المؤتمر الفني يعقد اليوم

»شباب ألعاب القوى« يبدأ غدًا مشاركته في بطولة العالم

تقرير

وفد منتخب شباب ألعاب القوى

األربعاء 11 تموزالثالثاء 10 تموز

بلجيكافرنسا إنجلتراكرواتيا9:00   9:00

مفكرة المونديال/ نصف نهائي

 بغداد ـ الصباح الجديد:
تفقد وزير الشــباب والرياضة عبد 
احلســني عبطــان، ســير االعمال 
اجلارية في ملعب عمو بابا 30 الف 
متفــرج )الرصافة ســابقا(.. وقال 
الوزير ان ســير االعمال في امللعب 
يســير بشــكل جيد جدا ونسبة 
االجناز في تزايد مستمر بعد ان كان 
العمل متوقف في امللعب، مبينا ان 
الهيكل احلديدي وصل الى نســب 
متقدمة وســيكتمل نهائيا خالل 

االيام املقبلة .
امللعب  اجنــاز  ان  الوزيــر  واضــاف 
ســيكون اضافــة كبيــرة ملالعب 
العاصمــة بغداد حيــث االعتماد 
ينصب فقط على ملعب الشعب، 
موضحــا ان مالعــب العاصمــة 
للوزارة  قصــوى  اولوية  اصبحــت 
بغية انهاء العمل فيها جميعا في 

املستقبل.

من جانب اخر، اعلن وزير الشــباب 
والرياضة عبد احلســني عبطان، ان 
االثنني سيشــهد استئناف  اليوم 
العمــل مبلعب احلبيبيــة 30 الف 

متفرج.
اجتماعه  خــالل  عبطــان  وقــال 
مــع الدائرة الهندســية وبحضور 
اكملت  الوزارة  ان  املنفذة  الشركة 
جميــع االجــراءات القانونية بعد 
جهود كبيرة ومتابعــة مع الدوائر 
املعنية من اجل اســتئناف العمل 
الف   ٣٠ احلبيبية ســعة  مبلعــب 

متفرج.
واضاف ان السقف الزمني إلكمال 
ملعــب احلبيبية ســيكون ثمانية 
اشهر وافتتاحه سيكون في شهر 
آذار 2019، مؤكدا ان ملعب احلبيبية 
سيشكل اضافة مهمة للعاصمة 
على  مقبلون  نحن  والسيما  بغداد 

مشروع رفع احلظر الكلي.

عبطان يتفقد ملعب عمو 
بابا 30 الف متفرج

بغداد ـ الصباح الجديد:
قفز فريق الشرطة إلى املركز الثالث 
في ترتيب الئحة الدوري املمتاز مؤقتا 
رافعا رصيــده إلــى 77 نقطة بعد 
فوزه امــس على فريــق الصناعات 
الكهربائيــة بثالثة اهــداف مقابل 
ضمن  الشــعب  مبلعب  واحد  هدف 
اجلولــة 36 لــدوري الكــرة املمتاز.. 
واحتفظ الصناعات مبركزه التاســع 
ولــه 43 نقطة.. فيمــا واصل فريق 
الطلبــة مسلســل الهزائم وهذه 
املرة امام نفط اجلنوب باربعة اهداف 
لهدفني، وتقدم الفائــز مركزاً واحد 
بشــكل مؤقت ليرفــع رصيده إلى 
46 نقطــة فــي الترتيب التاســع، 
فيمــا الطلبة باملركز الرابع عشــر 
39 نقطة.. وتعادل النجف امام  وله 

السماوة بهدف ملثله.
وتســتكمل اليوم االثنــني مباريات 
الدور 36 لدوري الكرة املمتاز مباريات 

باجراء 7 لقــاءات، ففي ملعب امانة 
بغداد، يتطلع فريــق الزوراء املتصدر 
بنقاطه الـ 84 إلى القبض على لقب 
املضيف  يالقي  وهــو  املمتاز  الدوري 
فريق أمانــة بغداد الــذي يقف في 
الترتيب السابع وله 51 نقطة، فيما 
تقام مبلعب الشــعب الدولي مباراة 

فريقي اجلوية وفريق احلسني.
إلى  النفط رحالــه  ويشــد فريــق 
محافظة النجــف للقاء فريق نفط 
الوســط  وتقام في ملعب التاجي، 

مباراة فريقي احلدود والكهرباء.
وجتــرى في ملعب ميســان الدولي، 
مبــاراة نفط ميســان وامليناء. وفي 
ملعــب الزبيــر، يتقابــل البحــري 
مباراة شــعارها حتسني  والديوانية، 

املواقع.
ويتقابل في صراع القاع، فريقي زاخو 
18 نقطة باملركــز االخير،  برصيــد 
عندمــا يالقي ضيفه كربــالء الذي 

يتقدم مبرتبة واحدة وله 
24 نقطة.

يشير  الهدافني،  صراع 
إلى صدارة مشــتركة 
اجلوية  القــوة  لالعبي 
ونفط  راضــي  أمجد 
عباس  عالء  الوسط 
منهمــا  ولــكل 
21 هدفــاً، فيمــا 
عالء  يطاردهمــا 
عبـد الزهـرة من 
ووسام  الشرطة 
فنجان  سعدون 
نفط  نــادي  من 
برصيد  ميسان 
ثم  هدفــا،   20
محمد داود من 
النفط وله 18 

هدفا.

الشرطة يفوز بالثالثة.. والطلبة 
يواصل مسلسل الهزائم



بهرين أوسو*
السوق

آالف الوجــوه تعبــر هذا الســوق 
كل صباح، تعبق حًبــا وأملًا ومئات 
احلكايات تســرد هنا علــى أبواب 

الصباح املشرع في ظل املدينة.
في هذا املكان، جتــد ما ال ميكن أن 
جتده في أي مكان آخر على امتداد 
شوارع النسيان في املدينة. الكثير 
مير هنا فقط ليشــاهد أشــكال 

النعم املوجودة على وجه األرض.
تراها وتدركها وال  الفردوس  كجنة 
تصلها، كل صباح ميــر هنا حامًل 
كل األلم يســأل هنا وهناك، كأنه 
يريد كل ما هنا ثم يرحل تارًكا كل 
أحلم أطفاله علــى حواف عربات 
اجلزارين.  ســكاكني  وعلى  اخلضار 
ترك  كعصفور  ليســعى  يســرع 
فراًخا جائعًة في عش هو أقرب إلى 
اللشيء، على أمل أن يعود بعد كّد 
يوم، حامًل بعًضا من عمره املتناثر 
على ضفاف أنهار الشــقاء، ليأخذ 
أقل ما ميكن من األمل إلى داره، هذا 
بيوتــات مدينتي،  الكثير من  حال 
فيها الكثير من األرواح التي تعيش 

على حافة احلياة.

غربة

رحل اجلميع وبقيت هنا كشــجرة، 
لــم يعد لتبــدل الفصــول على 
مدارات الزمن املتوقف هنا أثر يذكر 
علــى أغصانها املثقلة بالشــوق 

واحلب.
شجرٌة غادرها الربيع إلى األبد.

شــوٌق إلى أيام الطفولــة وتدافع 
األرواح كل مســاء علــى بوابــة 
النــوم العذب على ضفــاف أنهار 
احلنــان األبــوي، بات يســكن كل 
ذرات جســدي، وكل أنفاسي، وكل 
جنبات روحي املتمزقة بني شــتات 
املدائن على أصوات صرخات القهر 

في وطني.
 واستحالت احلياة...!

غادر اجلميع هربًا من شظايا احلرب 
املتراميــة علــى جنبــات الوطن، 
حاملني معهــم طفولتي وصباي 

وشبابي وكل األحلم.
فــي مدينة  تركوني هنــا وحيدة 

غريبة، غربة روحي.
األماكن تشــبه نفسها،  تعد  لم 
ولم يعد لنســمات الصباح رائحة 
أبــي، وشــوق أمــي، وضحــكات 

شقيقاتي، في بيوتات املدينة.
احتل الشوق واأللم مدينتي، وعلى 
أنقــاض روحــي هنا بنــت الغربة 
مدائن من خوف وطرقات من حنني. 

قامشلي
مدينتــي الصغيــرة النائمة على 
ضفــاف نهٍر مــن أحــزان غادرها 
أبناؤها إلى جهات شــتى حاملني 

في قلوبهم حًبا وأملًا.
أما من بقي هنا فيلحظ كل صباح 
كيف تصحو مدينتي اجلميلة على 
أنني قلبهــا الكبير وهي تكفكف 
دموع الغربة هنا على من رحل ومن 

بقي.
بات يســكنها الضبــاب وغمائم 
ســوداء من ألم. وجــوه غريبة لم 
تعرفهــم مدينتي يوًما مــا، باتوا 

اليوم يجولون في شوارعها.
فــي كل حي من أحياء قامشــلو 
عوائل هاربة من رحى احلرب تسكن 

أحضان املدينة بحًثا عن األمان.
حتتضنهــم قامشــلو، لكــن لم 
تتمكــن يوًما مــن أن حتميهم أو 
حتمي أبناءها من موت يتجول عبر 

نسمات الهواء.
لتأكل  الشــتاء  مدفأة  تشــتعل 
عائلــة نازحــة بأكملهــا لتغدو 
أجســادهم الهاربة حطًبا لشتاٍء 

غريب في وطٍن غريب.
*بهرين أوسو قاصة وشاعرة كردية 
ســورية، من أعمالها القصصية: 

»شيء من أبي..!«  
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يتحدثون عن التأثيرات األوروبية في الثقافة 
العربية وال يترددون في نسبتها إلى الثورة 
الفرنســية أواخــر القرن الثامن عشــر، 
واحلوادث التي أعقبتها. وحجتهم في ذلك 
أن الثورة املذكورة لم تــأت فجأة ومن دون 
ســابق إنذار، بل هي خلصة مجهود كبير 
بذله مفكرون وأدباء ومسرحيون وفلسفة 
حاربوا اجلهل، وقاومــوا اخلرافة، ودعوا إلى 
العلم. وكان جناحها انتصاراً لهذه العقول، 

مثلما كان انتصاراً للمقهورين واجلياع.
ويقولــون أن هــذه التأثيــرات التي جاءت 
طلئعهــا على يد نابليون عــام 1798 في 
مصر إمنا بدأت بظهور أشــخاص من طراز 
رفاعة الطهطــاوي ومحمد علي واخلديوي 
وناصيف  املراش  وفرنســيس  اســماعيل 
اليازجي وبطرس البستاني وآخرين. وهؤالء 
الثورة  هم الذين تولــوا التعريف مببــادئ 
مساواة(  حرية،  )إخاء،  الثلثة  الفرنســية 
في املنطقة العربية أوالً. ولم يسلموا من 

عداء  التيار التقليدي املتطرف في حينه.
وعند هؤالء فإن الثقافــة العربية احلديثة 
بــدأت في ذلك احلني وتوالــت بظهور أدباء 
كبــار  أمثال طه حســني وتوفيق احلكيم 
وزكي جنيب محمود وآخرين. وقد يتلطفون 
املهجر وبعض مفكري  فيذكرون شــعراء 
الشــام الذين درسوا في اجلامعات الغربية 
أو عاشــوا في دول الغرب سنوات طويلة. 
ولكنهم ال يذكرون أن هــذه التأثيرات لم 
تطل إال النخبــة، وهي قلة قليلة في ذلك 
العهد، وجلها من أبناء األســر املتنفذة أو 

الثرية.
ولم يخطر في بالهم أن شــعارات الثورة 
تلك إمنا بدأت على األرض أوالً. فمد ســكة 
حديد فــي مصر والشــام والعــراق مثلً 
كان أبلغ من ترجمة عشــرات الكتب جلان 
جاك روســو أو فولتير أو مونتسكيو. فقد 
بني  احلقيقية  املســاواة  حركتها  جسدت 
ومنحتهم  إلى بعضهم،  وقربتهم  الناس، 

حرية السفر واالنتقال.
وفاتهم أن إنشاء خطوط الهاتف بني املدن 
البعيدة هو الذي جعل الناس يشعرون أنهم 
يعيشون في عالم جديد مترابط األوصال. 
ولم ينتبهوا إلى أن نصب مضخات صغيرة 
على ضفاف األنهار هو الذي مكن الفلحني 
الفقراء مــن زيادة دخولهم، وحفزهم على 
إرسال أوالدهم للمدارس واجلامعات، بعد أن 

كانت حكراً على أبناء كبار امللكني.
بــل إن آالف الطلبة واملعلمــني لم يكونوا 
قادريــن على مواصلة دراســتهم في ذلك 
العهد لو لم  جتــد املطبعة  طريقها إلى 

بلد العرب.
إن التأثير األهم الذي داهم الثقافة العربية 
التقليديــة وجعلها تتراجــع أمام احلداثة 
جــاء عن طريــق التقنيــة أوالً، وليس عن 
طريق النســخ القليلة من الكتب واجمللت 
الغربية. فقد وضعــت اآللة روافد الثقافة 
هذه في متناول اجلميع، وجعلتهم يدركون 
املعنى احلقيقي لشعارات الثورة الفرنسية 

تلك.
البيئة  أصبحــت  النــاس  تغير  وحينمــا 
العربية مهيأة لتقبــل أجناس جديدة من 
األدب والشــعر والفلسفة والفن! وهي إذا 
ما أرادت أن حتــدث نقلة جديدة فعليها أن 
تسلك الطريق نفســه، الذي سلكته أول 
مرة قبــل قرنني من الزمــان، ال أن تكتفي 
بترجمة نظريات تظهر كل يوم، دون ان متس 

شغاف احلياة العربية من قريب أو بعيد.

يتحدثون عن الثقافة

محمد زكي ابراهيم

علوان السلمان
...مــا بني املتعــة اجلماليــة واملنفعة 
الفكرية تكمن رغبة التعبير االبداعي 
الفاعلة في حتريك الســاكن الفكري 
والوجودي من االشــياء عبر املشــاهد 
االبداعية  التجربــة  حتققهــا  التــي 

املكتنزة بالرؤى واملضامني االنسانية..
   وباســتدعاء النص الســردي)قيامة 
بغداد(..الــذي يعد من جنس اليوميات 
او الســيرة والــذي انتجتــه ذهنيــة 
فاعلــة ومتفاعلــة والوقــع املــأزوم 
الذي يشــعر فيه االنســان باالغتراب 
اجملتمعــي واملكاني..عبــر مقاطعــه 
اجلمهورية/بيــت   املشــهدية)جريدة 
االميركية/ احلق/القــوات  احلكمة/عاد 
ايــام بل ذاكــرة/ الفتنــة  الطائفية/
ارامــل وعازبات/ ليــل بغداد/قبر امي/

الى  املعلن؟(..املضافة  ام املوت  الهجرة 
نصوص موازيــة انحصرت في مقدمة 
الســاردة  ورســائل حميــد املطبعي 
الســبع ونص)برمير احلاكــم بامر اهلل(

للروائي محمد الغربــي عمران.. الذي 
موضوعية  بوحــدة  عوامله  نســجت 
وتكامــل درامي وســرد فنــي.. انامل 
الذي  والروائيــة عالية طالب  القاصة 
يجرنا لتحقيق مقاربة له مستندة الى 
معايير ومقاييس تنصب على اجلوانب 
الداللية والشكلية والبصرية لتحقيق 
قــراءة موضوعية لعواملــه ومكوناته 
رائية.. جتريبية  مغامرة  البنائية..كونه 

متجاوزة ببنائها الســردي املشــحون 
ملشــاهدها  اخلالقــة  بااليحــاءات 

التخييلية ومواقفها االنسانية..
ورعبي.. )تغافلت عن جزعــي وخوفي 

واظهرت بعضا من متاســك حاولت ان 
يبدو طبيعيا وانا احثهم للسراع بنقل 
ما يحتاجونــه الى الســيارة..أصوات 
املــوت تقترب منا رويــدا رويدا وكأنها 
تســابقنا في تهيئة ما ينتظرنا..امتأل 
الصاخبة..صراخ  باالصــوات  رأســي 
زوجي..زمجرة  صــوت  اوالدي..تشــنج 
نوافذه..حركة  بيتي..اصطكاك  جدران 
الغبــار املتتابع مــع كل عصف قنابل 
تتراكض..كلها  االصوات  متتالية..كل 
تريد ان جتــد لها مكانا فــي الفضاء 
حولي..تدخــل الى عقلــي فيما نحن 
نتســابق للخروج من دائرة اعرف انها 

ستطبق علينا ال محالة..
  لــم افكر كثيــرا في هــذه املفارقة 
الدخول واخلروج  الهائلة بني مفهومي 
التي لو اصغيت الى حقيقتها الرجعت 
كل مــا حزمتــه ومــا أجبرتهم على 
االسراع بترتيبه وجلســنا كلنا داخل 
حتدي املواجهة غير اجملدية وقتها..تناوب 
اوالدي على احلركة السريعة فيما وقف 
ان  بنفاد صبر..يحاولون  يرقبهم  زوجي 
يتفــادوا النظر اليه خشــية ان تفلت 
منهم آخر مقاومــة اختزنوها حتى ال 
يزداد املوقف تأزما اكثــر مما هو عليه.. 
كنــت ارقبهم يرصدونــه اينما حترك 
ان  بطريقة حزينة تشي بخوفهم من 

ال يرونه ثانية..( ص22
  فالنــص ينصب في خانــة الواقعية 
التــي تتلبســها الســاردة في بعض 
مفاصلها نوع من االيهام لكسر رتابة 
التوقــع باعتماد مقاربــات اجتماعية 
مع توظيف امكانات التشــكيل الذي 
متتلكه من تفاصيــل احلياة كي حتقق 
االنتقــال من التســجيلية الى الرؤية 
الفنيــة بلغــة تصنــع الغرائبي من 
املألوف وجتمعه في بؤرة عاملها السردي 

املليء باحلركة واحليوية املتدفقة..
انســانية    فالنــص يكــرس دالالت 

عميقة في حالة صيــرورة دائمة ومنو 
من الداخل يكشــف عن حركة زمنية 
ومتغيرات شــيئية من خلل التحكم 
بجزئيات احملكي ووضعه حتت ســلطة 
املتخيــل الــذي يبنــي تصوراته على 
انفتاحه  عن  القيمي..فضل  النســق 
الذي  البصــري  الســرد  تقنيات  على 
يســتدعي املــكانـ  الوعــاء الفكري 
الســردي  للفعل  واحلاضنة  ـ  للذاكرة 
مبشاهده املتوالدة من بعضها البعض 
باملعطيات احلســية  مبخيلة مكتظة 
التي تتفاعــل معها الســاردة بوعي 
الذات  كلي ولغة محكية عبر خطاب 
ومناخاتهــا بايجــاز وتكثيف جملي..

ابتداء مــن العنوان املفتــاح التأويلي 
تســتجلي  التي  الداللية  وااليقونــة 
مكامن النص لتحقيق دورها)التنبيهي 
وااليحائــي واالختزالي( فتســهم في 
فك مغاليقــه كونه داللة منتزعة من 

مكنوناته لتحقيق البعد الفكري..
)االيام متر من دون ان أكلف نفسي عناء 
النظر الى التقــومي.. وعدنا الى افتقاد 
وابسط  والوقود  املاء  الكهرباء وشحة 
اخلدمات..وبرغــم ذلك عــاد اوالدي الى 
مدارســهم وكلياتهم وانا اجلس في 

بيتي حزينة على وطنــي الذي يتآكل 
فــي الضمائر..وعلــى زملئــي الذين 
تتقاذفهم االمــواج واملصالح والبحث 
عن لقمة العيش..وعلى نفســي التي 
هادنت قوتها لتصغي لصوت عاطفة 
االمومــة التي طالبتهــا بالبقاء على 

قيد احلياة من اجل اطفالها..
  أعــرف انني لو اســتمرت مقاومتي 
لفقدت حياتي ببساطة لكنني اعرف 
ايضا ان احلياة وســط االســتلبات ال 
تســمى حياة بل هي اشبه بالضحك 
على النفس ليــس اكثر..وكان البد لي 
ان اشــعر بانني موجودة على خارطة 
االشــياء وان اختــار طريقا يرشــدني 
ملســتقبل ال اتبينــه اآلن بوضــوح..

شــغلت نفســي بالعمل في صحف 
اشترطت ان ال تكون موالية للحتلل..

ولكننــي كنت اتركها تباعــا  بعد ان 
تكبر الشائعات حولها..من انها تتلقى 
متويــلت من جهات متعــددة واغلبها 

مجهول لدينا..(  ص105..
  فاخلطــاب يعلن عن جتليــات الذات 
وصيرورتها من خلل افراز الوعي اجلدلي 
التقنية واجلمالية  القائم على قطبي 
بلغة ايحائية اللفظ..متفجرة الداللة 

املعنى..عبر  خصوبــة  علــى  املرتكزة 
تقنية احلوار بشقيه الذاتي)املنولوجي( 
الذي هو حوار الــذات والنفس..واحلوار 
املوضوعي)الديالوجــي( الذي هو حوار 
الشــخوص التي تغيب صــوت الراوي 
العليم وتكشف عما في داخلها وهي 
تتحــدث من عمق وضعها االنســاني 
اخلارجي على  الفنــاء  املأزوم..)أتصفح 
الهاتف.. الضوء الضعيف املرسل من 
هياكل  الــى  حولي  االشــياء  تتحول 
ما  رجل  يأخذ شــكل  غريبة..بعضها 
هيئة  يتخــذ  وبعضها  اســود  بقناع 
الى جســدي..اتلفت  ســلح مصوب 
التي خرجت  البوابة  واقترب من  برعب 
منها وامســح عيني بقسوة واحادث 

نفسي:
كفــاك تخيلت..ليس هناك من احد..(  

ص177..  
  لــذا فهي تتحرك في امكنة مجردة..
تفعــل فعلها في الشــخصية التي 
ما تفتأ حتتــدم بالتمــرد والهرب الى 
اماكن حتصــل فيها على حريتها التي 
تعيش  هــي  الضرورة(..بل  هي)وعــي 
صيرورتها وسيرورتها في امكنة وبيئة 
لهــا دالالتها..لذا فالســاردة تتنفس 

صراعاتهــا عبــر ثنائيــات متناقضة 
تعبر عن نســق العلقات االجتماعية 
والوجود االجتماعــي واالفكار..فتقيم 
صراعا عبر حوار داخلي..تأملي بخطاب 
تتداخــل فيه الســردية ببنية درامية 
شكل  معاجلتها  الى  متنامية..اضافة 
من اشــكال االســقاط النفسي..مع 
محاولة اضفاء فســحة مــن الترميز 
شــخوصها  هواجس  تصــور  وهــي 
اجلوانب  على  تركيزهــا  الداخلية..مع 
املعتمة في االنسان الذي يبرز كوحدة 
اساسية بتكنيك يكشف عن نفسه 

من خلل رحلتها معه..
   )في واحد من شوارع)حيفا( أقسمت 
صديقتــي التي تســكن فــي احدى 
عماراتها انها رأت احد اجلنود االميركان 
وقد ضل طريقه بني ممرات االبنية فوجد 
نفســه وحيدا وبعيدا عن رفاقه..فيما 
اصوات االطلقات تزمجر فوق املنطقة 
ذلك  وهي تشي مبواجهة حتصل..وقف 
بالبكاء  مرتبكا..يرجتف..وبــدأ  اجلندي 
جامدا كالتمثال.. وضحكت صديقتي 
وهي تقول لقد تقدم نحوه احد الرجال 
ممن يطلقون النار على االميركان وقاده 
بنفســه بعد ان رثى لبكائه..قاده الى 
زقاق يوصله الى رفاقه ثم عاد مرة اخرى 
ليتخذ موقعه ويشارك في القتال ضد 
من يجوبون منطقته منهم..( ص130..
   فالنص بايحاءاته التصويرية احلكائية 
وعمقه الداللي يكشــف عن مكنون 
الذات اجتاه الــذات اجلمعي اآلخر ببوح 
وجداني منطلق من مرجعيات فكرية 
وروحية اســهمت في اتســاع عوالم 
بوتقة  في  املنصهرة  ومشاهده  النص 
تراكيبه اجلملية في السياق واملواجهة 
تتفاعل  نفســية  دوافع  وفق  الداللية 
عناصرهــا الفنية والتجربــة الذاتية 
للتعبير عن احلالة الذهنية واالستقرار 
فــي االدراك احلســي ملــا يحمله من 
متلحقة..  دوال  عبر  دالالت سيميائية 
لتحقيق االثر الكلــي على حد تعبير 
بوحدة  االحتفــاظ  بو..مع  الــن  ادجار 
موضوعية سردية التخلو من غرائبية 
الفكري..الواقعي..  واملوقف  تتناســب 
ففضاء  الوجدانية..لذا  وانعكاســاته 
النص يبرز املعنــى احلدثي الذي مينحه 
دميومة حترك اخمليلــة فتفجر مخزونات 
وتوليد  النتــاج  املســتهلك)املتلقي( 
املعانــي والدالالت من املشــاهد التي 
على  تقوم  والتي  الســاردة  تؤسسها 
الفنطازيا التي هــي خيال رؤيوي على 
حد تعبير دانتي..باعتماد الشــخصية 
في عمقها  الشــائكة  الطبيعة  ذات 
الذات  النفســي..املليئة بطموحــات 
االنســانية احلاملة التي تكتشفها من 
خلل احلوار الذاتــي الذي يتم االنتقال 
اليه بتلقائية ممزوجة بالسرد مختصرة 
املســافات الفاصلة بــني االزمان)زمن 
الســرد وزمن القص( كون الشخصية 

تروي احلدث حلظة حدوثه..
   وبذلــك قدمــت الســاردة نصوصا 
تتســم بالوعــي الفكري مــن خلل 
موقف واع ملعطيات الزمن الســابحة 
تنحصــر في)الذاتي  داللية  أطر  داخل 
والتاريخي والكوني االنساني..( ومبني 
على عاملــني مكانيني:الذاكرة والواقع 
مبوجداته ومن خللهما تتشكل حركة 
التجــاذب والتنافر بني الذات واملوضوع 
عبر جمل تتنوع اشــكالها مع جتاوزها 
بالدفــق  املتداولة..ومتيزهــا  املعاييــر 
الســردي  واملكنون  والغرائبي  اخليالي 
الــذي يكشــف عــن اغتــراب الذات 
والبصرية  احلســية  الفنون  بتوظيف 
واملكانية بلغة تشــكل وسيلة وغاية 

في حد ذاتها.. 

التنوع البنائي  وتجليات الذات في)قيامة بغداد(
دراسة

غالف الكتاب

كاظم الحجاج

هذا في املتحف :
ناٌي من قصــب األهوار، رفيٌع شــبرين، 

بطول رضيع .. 
وحزين ، كيف غناُء املعدان.

كانت شــفتا ) ننسوَن( – إلهِة سومر – 
تنفخه فَيئّن لها:

)) العاليات انزلن . واملايطيرن طرَن ..((.
وقيثــارة ، في أصابع عــذراَء – حفيدِة ) 

فدعه( - ..
... وهــي متســح قبر أخيها الشــهيد 

الوسيم - :
)) بعَدْك حلو . لو جالك الدود ؟ (( ..

.. ووقوراً يفيض الفراُت 
 نزوالً من اهلل 

 ال ِمن بلد اجلبال – الشمال .. 
) لم تكن ولدْت بعد تلك البلد( ..

وما كان ) كارون( – في الشرق – نهرَ أَحد 
..

* * *
واآلن :

ال في املتحف ، بل بعد سبعة آالف عام ؛
لون املاء صغير في النهرين وفي األهوار 

..
واملشــحوف – احلوت األّول – مغروس في 

الطني ..
واألسماك :

الشبّوط . الكّطان . البّني . احلمري ..

تبحث في أنهار اجليران العّطاشنْي
.. عن لقمة ماء !

* * *
يا أّيها النّواب . أّيها ) اجملرَّبوَن(

والذين لم يُجرَّبوا . يا أّيها النّواب .
وال تقتربــوا من نصب ) جواد ســليم( . 

بعد اآلن !
عودوا الى مطابخ بيوتكم ..

ولْتخجلوا . إن كان بها ِجنٌب أو لنب ..
من ) سّد أليسو ( ..

أو متٌر أسود ، من نخل اجليران ْ ..
حزناُن على سّيدِه .. مترِ البصرة .. يا نّواب!

* * *
وأنا . ســوف أصيح . بعلّو الناي . وحزن 

املعدان :
يا أحزاب الشــيعة . يا أحزاب السّنة . يا 

أحزاب األكراد :
ألف عوافي !..

فلْتقتسموا بغداد !
لكْن. لن تقتسمونا!

وأنا . – بني القيثارة والناي - ..
سأصعد فوق الزّقورة ؛

أتلو نشيدي األخير :
في البدء كان الرافداْن

وكانت الدنيا دخان
ال بارٌق خلف املدى . واألفق ضاْق

حتى بدا – مثل الندى وجُه العراق!

*القصيدة قرأت في مهرجان اجلواهري

شعرقصص قصيرة

نشيد أخير *نصوص الغياب

من اعمال سلمان البصري



ثالثاً: طريق محمد القاسم السريع 
في بغداد

اتصل بــي مدير دائــرة التصاميم في 
أمانة بغداد شــهر كانون الثاني سنة 
2011 وطلب لقائــي حول العمل على 
احد مشــاريع بغداد. ولــدى زيارتي الى 
الوكيل الفني ألمانــة بغداد في اليوم 
التالي رحــب بي كوكيل فني ســابق 
ألمانة العاصمــة وابلغني حتيات أمني 
بغــداد وقــراره بإناطــة مشــروع من 
مشاريع تطوير بغداد الَي لألشراف على 
العمل ، حتضيرا ملناســبة انعقاد مؤمتر 
قمة رؤســاء الدول العربيــة في بغداد 
،  ورغبتــه في أن أعمل على مشــروع 
اإلشــراف على عمــل أحــد املقاولني 

لتطوير طريق محمد القاسم . 
رحبت بهذا التكليف والذي يحدث ألول 
مرة في أمانة بغــداد وهل هو تكرمي أم 
ماذا ؟ ،لكن اشــترط ان أكّون شــركة 
أجنبية وبخالفه ال ميكــن التعاقد مع 
مكتبــي كمكتــب عراقــي ، ألن قرار 
التعاقد  الوزراء قد خّول األمني  مجلس 

مع شركات عاملية فقط . 
وهنــا ظهرت اشــكالية ، هــل أترك 
املشــروع املقترح ألني لســت شركة 
أجنبية , ام تفق مع شركة أجنبية لهذا 
الغرض . شجعني وكيل األمانة على أن 
أقبل العمل واالتفاق مع شركة أجنبية 
. لــذا وبعد مــداوالت مع مهندســي 
مكتبــي ، أيدونــي في االشــتراك مع 
شــركة لبنانية والعمل باســم تلك 
الشركة . كانت جتربة جديدة  بالنسبة 
لي فــي هــذا االتفــاق ، واتصلت مع 
صاحب » شــركة ميبكس » اللبنانية 
لبنانية  وهو شــخصية  السيد جورج 
متميزة ، له موقع مهــم في مجتمع 
لبنــان كطبيــب جــراح اختصاصي ، 
ترك الطب بعد ان عمل لســنوات في 
بريطانيا ، وانصرف الى مهنة املقاوالت 
املتخصصة في  املعــدات  في جتهيــز 
اجلراحــة والطبابــة واالنعــاش وغرف 
العميات في املستشفيات وتصليحها 
بشــكل  الطبية  املهن  تخدم  لكونها 
مهم وكبير . وافق علــى االتفاق على 

العمل سوية .
مت توقيع العقد الــذي كانت مدة اجنازة 
ثمانية أشــهر، وباشــرنا بالعمل على 
االشــراف على تنفيذ أعمــال الطريق 
الذي يبلغ طولــة 22 كيلومتراً يخترق 
شــرق مدينة بغداد من جنوبها وحتى 
شــمالها . التزمــت فــي االســابيع 
االولــى مــن العمــل ، أن آخــذ على 
عاتقي مســؤولية حضور االجتماعات 
االسبوعية مع مستشاري أمانة بغداد 

ومهندسي املقاول .
يتضح ان املقاول من الشخصيات التي 
لديها ارتباطات مهمة مع املســؤولني 
فــي الدولة وقد يكون مــع أمني بغداد 
كذلــك ، وحاول أن يفــرض متطلباته 
بإصرار على املهندســني واملستشارين 
اجملتمعني . الحظــت ان عالقات املقاول 
تؤهلهم  كانت  الرئيســيني  وشركائه 
الدخول الى مكاتب مســؤولي االمانة 
فــي اي وقت يشــاءون ومنهم الوكيل 
واالمني ، بينما صعب علّي شخصيا ان 
احصل على موعد للقاء الوكيل الفني 
للتذاكر حــول أعمال املشــروع ، ألنه 
مشــغول دائما . ابلغت الوكيل الفني 
مبشــاعري هذه عن عالقــة املقاول مع 
رؤساء االمانة وأقول يعز علّي ان استمر 
بالعمل االستشاري في ظروف كهذه . 
وان اعتذر الوكيل الفني مني عن ذلك ، 
إال أني قررت ان اُوكل عني مهندساً آخر 
لتعذر قبول أســلوب  بأعمالي  للقيام 

املقاول بالعمل .
تخللت فترات عملنا صعوبات تعاقدية 
. ومنهــا امر مهم جــدا  ، انه  لم يكن 
واضحا هل ان تنفيذ العقد هو بأسلوب 
تســليم املفتاح أم  الذرعــة لألعمال 
املنجزة ؟... ارتبك العديد من املسؤولني 
في تفسير العقد فعلّي ان أبني ان مبدأ 
ســرعة التهيئة إلحالة عقود التطوير 
املطلوبــة ومنها هذا العقــد ادى الى 
هذا االرباك في تهيئة العقد املبرم بني 
الطرفني . ويتضح لــي ان افكار تنفيذ 
االعمــال كانــت على اســاس إناطة 
كفاءة  لهم  عامليــني  ملقاولني  االعمال 
تصميمية وتنفيذية إلجناز االعمال لقاء 
مبلغ ثابت .  درســت هذه االشــكالية 
وتبــني لــي ان املطلوب هو »تســليم 
املفتاح« وهذا مذكــور نصا بالتعاقد . 
لكن املقاول وبحكــم تأثيراته أصر بأن 
العمل مبوجب مبــدأ الكميات املنجزة 
والفرق   . الفقــرات  بأســعار  مضروبة 
بني هذيــن املبدأين تنجــم عنه فروق 
كبيرة فــي الكلفــة النهائية لصالح 
الدائرة . إال أني لــم أرغب في التدخل 
باجلوانب القانونية أكثر مما فعلت ، لذا 

تركت األمر الى تفاســير دوائر العقود 
ومهندســيها في األمانة والتي اتضح 
انها جميعها تعمل بشكل  لي مؤخراً 

او آخر لصالح املقاول وامرته.
وفي عدد من االجتماعات االســبوعية 
شــعرت ان اسلوب احلوار بدأ يخرج من 
احلوارات الهندســية املهنية وال يرغب 
املقــاول في االلتــزام مبنهج عمل هذا 
املشــروع الكبير واملهم , وشــعرت ان 
تأثيرات املقاول على الدوائر املشرفة قد 
تعدت ما هو محدد مهنياً في شــروط 

التعاقد . 
واعتذر  اترك املشــروع  ان  فكرت جيدا 
عن االستمرار بســبب تراكم املشاعر 
الســلبية التي تدفعني لذلك .. إال ان 
مهندسي الرئيسيني نصحوني  خالف 
ذلك بسبب التوقيت الزمني من ناحية 
واهميــة املشــروع في تلــك الظروف 
وحلاجتي الى املــردود املادي الذي احتاج 
اليه ... لــذا قررت ان أخــول من يقوم 
بالعمل عوض عني وهو االمر االفضل . 
ان ابتعد عــن عالقات  كنت ســعيداً 
عمل مثــل تلك التي كانــت في هذا 
املشروع . تقبل أحد مهندسّي باملكتب 
، املهندس هشــام عايد ظروف وامناط 
العمل نيابة عني مع اللجنة املشرفة 
على املشروع ، كونه له خبرات طويلة 

في أعمال املقاوالت . واستمرت األعمال 
لتنجزمــن قبل املقاول مــع صعوبات 
عديدة مبوجب املتطلبــات ، إال ان مدة 
االجناز جتاوزت املدد املقررة بأضعاف املدة 

احملدودة بالتعاقد .
الصور املبينة هنــا تبني طريق محمد 
القاســم بعد التطوير ، وأنا سعيد أن 
نكون قد أجنزنا هذا املشــروع بكل ما 
امكــن وبأقرب ما ميكــن للمواصفات 
الفنيــة رغــم كل الصعوبــات التي 
واجهتنــا واعتبرتها  مــن االمور التي 
خلقتهــا الظــروف السياســية في 
الوقــت احلاضر فــي العــراق اما عن 
مع  متاشت  فقد  التعاقدية  الشــروط 
الظــروف السياســية التــي ولدتها 
احلكومة املشكلة وامتازت كما اعتقد 
باالنحــراف االقتصادي وســيطرة قوة 
رأس املــال ومكنته مــن أن يكون هو 
احملرك االقــوى وحتطمت امامه ضوابط 
الدولة  وهيبــة  التعاقدية  الشــروط 
وفسرت بالشــكل الذي يخدم املادة و 
اجلهل واالهواء الشخصية . يا لها من 
فترة مظلمة في حياة قطاع التشييد 

في العراق.

تنقالت وجوالت 2015 
ها قــد حلت ســنة 2015 ، فاحتفلت 

مبقدمهــا لوحدي في بيتــي ، متفائال 
بالســنة اجلديدة ، على الرغم مما حل 
بها بالعراق بالســنة املنقضية ... ومما 
اضاف الــى احتفالي هو اجنازي معظم 
والتصميمية  التخطيطية  املشــاريع 
التي عهدت الــى مكتبي )دار العمارة( 

من وزارة البلديات .
    اجنزت مشــاريع هيكلية محافظة 
صالح الدين ، وســلمنا بشكل نهائي 
مشــروع هيكلية محافظــة االنبار . 
وفي الشــهر الثالث اجنــزت هيكلية 
محافظة كربالء ، ويعد ذلك اجناز كبير 
في مســيرة )دار العمارة( . كما اجنزنا 
في االشــهر االولى من السنة معظم 
ما عهــد الينا عــن محافظــة بابل 
 ، اخلالص  ملدينة  االساسي  والتصميم 
ولم يبق اال الشي القليل عن محافظة 
والتجديــد احلضــري ملدينة  واســط 
الكوفــة ، وهي مشــاريع تخطيطية 
، واصبحت ملكتبنا  وتصميمية مهمة 
خبرة كاملة وممارســة جيدة بوضعها 

وتقدميها على أفضل ما يكون .
في 8 / اذار/ 2015 تســلمت رسالة من 
مديرية التخطيــط العمراني في وزار 
ة البلديــات بأن ال توجــد تخصيصات 
إلكمال املشــاريع التي عهد بها الينا . 
وطلب مــن ان نلتقي لبحث االجراءات 
التــي ميكــن االتفاق عليهــا ملواصلة 
العمل ... وقد جاء هذا القرار بســبب 
توجه الدولة نحو التقشف مبصروفتها 
على ضوء الهبوط الســريع واحلاد في 
االســعار العاملية للنفــط . ويقال ان 
ذلك جاء بســبب احلصار على روســيا 
اوالً واملباشرة من قبل الواليات املتحدة 
بإنتاج ما يسمى بالنفط الصخري ذي 

كلف االنتاج املنخفضة .
إزاء هــذا التغير املفاجــئ في عجلة 
األعمار في العراق ، قررنا انهاء اعمالنا 
ذلك  . لألســف اســتدعى  بســرعة 
االستغناء عن الكثير من مهندسينا . 
ورغم هــذا فقد كنا مصرين على عدم 
غلق )دار العمــارة(  مهما كلف االمر ، 
وان نبقى ننتظر ما تؤول اليه التطورات 
االقتصادية ، مــع االعتراف بأن عملية 
االعمار قد توقفت في العراق الى وقت 

غير معروف .
ولكن ، كيف كنت أقضــي ايامي في 
هذه الفترة ، وماهي انطباعاتي عن ما 
يحيط حياتي من ظروف عامة وخاصة 
... احليــاة مســتمرة بوتيــرة جديدة ، 
واآلمال باقيــة بانتظار من ينهض بها 

من جديد .
عدت الى ممارســة هوايتي االولى التي 
نشــأت عليها منــذ فتــرات تكويني 

االولــى ، هي هوايــة القــراءة وتقدمي 
احملاضــرات عن ما أجنزناه مــن أعمال . 
بــني مختلف قضايا  قراءاتي  وتنوعت 
التاريخ القدمي واحلديث وعن آثار العراق 
وما يدور في احلياه ، اضافة الى مايصدر 
حديثاً عن ما هو قريب من اختصاصي 
من اجنازات ومشاريع كبير في مختلف 

انحاء العالم. 
اجلوانب  اقــدم  التالية  الســطور  في 
املهمــة مــن حياتــي في الســنوات 
االخيرة من نشاط خارج عملي في )دار 
بالتفصيل  التي حتدثت عنها  العمارة( 
في الصفحات السابقة وهي فعاليات 
جديرة بالتسجيل في هذه الصفحات 

االخيرة من ذكرياتي .
من  الشخصيات  ببعض  التقي  أخذت 
االصدقاء واملعــارف القدامى ، وبعد ان 
فرقتنــا االيام ، لقد تعرفت في ســني 
حياتي على الكثير من الشــخصيات 
اجلديرة بالتقدير والتذكير في مختلف 
انحــاء العراق وخارجــه .. واحلقيقة ان 
املتغيرات الكثيــرة التي مر بها العراق 
والســيما في العقود االخيرة لم تبق 
على اغلب هــؤالء ، فلم يتبق احد من 
زمالئي من دورتي في كلية الهندســة 
كمــا اعتقــد أو مــن اصدقائــي من 
املهندسني االستشاريني . ولم يبق من 

رواد املكاتب االستشارية في بغداد أي 
مكتب ميارس عمله. فمنهم من اختاره 
املوت وهو حــق ، ومنهم من ابتعد عن 
العــراق وآثر الفراق بعيداً في مشــارق 

االرض ومغاربها .
وبســبب الظروف القاســية التي مر 
بهــا العراق بعد احداث ســنة 2003 . 
توقفت بشكل تام تقريبا زياراتي ملواقع 
الطبيعــة العراقيــة شــماالً وجنوباً 
، وقد انحســرت زياراتــي ملواقع االثار 
اخملتلفة بعد ان توقفت اعمال التنقيب 
وابتعاد اآلثاريني العراقيني واالجانب عن 
اعمالهم ، اصبحت احتني الفرص ، وهي 
قليلة ، لزيارة بعض املواقع االثارية اثناء 

متابعة اعمالنا في املدن العراقية .
لقاء  علــى  اخيــراً  نشــاطي  اقتصر 
االصدقــاء واملشــاركة في عــدد من 
الفعاليات الثقافية واالجتماعية التي 
في  وامللتقيات  النــوادي  بعض  حتييها 
بغداد... اذكر هنا .. على ســبيل املثال 
فحســب بعض االصدقاء الذين كثرت 
لقاءاتــي معهم ، كاملعمــاري املتميز 
مازن كمونة ، من املهندســني القالئل 
الذيــن آثروا البقاء فــي العراق ، لكنه 
اليوم يعد نفســه للهجــرة ، ومنهم 
احلافظ  مهــدي  الدكتــور  الصديــق 
السابق  والوزير  والسياسي  االقتصادي 

والصديق احملامي عادل الالمي اول رئيس 
ملفوضية االنتخابات والبعض اآلخر . 

والتقــي بني فتــرة واخرى عــددا من 
اجلزائري  مفيــد  كاألســتاذ  االصدقاء 
والقاضي وائل عبــد اللطيف والنائبة 
ألتقيت  كمــا   ، الدملوجي  ميســون 
باإلعالميــة الناجحة الســيدة انعام 
عبد اجمليد التي اجــرت معي اكثر من 
لقاء تلفزيونــي ناجح . والنائبة صفية 
الســهيل صاحبة اجمللــس االدبي في 
بيتها . والســيدة سهى محمد حسن 
 . العاليــة  الثقافــة  ذات  الطريحــي 
واالســتاذ رفعت عبد الــرزاق الكاتب 

واالعالمي واملؤرخ .
    هنــاك العديــد من الشــخصيات 
قدمــت  التــي  واالدبيــة  العلميــة 
للمجتمــع خدمات فكريــة متميزة ، 
ان املوت اختارهــم ليتركوا فراغاً  غير 
هائال لــم يســتطع ســده احد من 
االجيال التالية . وتلــك قضية جديرة 
بالتنبــه ، وهي ان الكثيــر من أعالمنا 
فقدناهم ولم نستطع ايجاد من يسد 
اال بصعوبة  ومعرفتهــم  مكانتهــم 
بالغة او مســتحيلة . مثــل الدكتور 
حسني علي محفوظ والدكتور حسني 
امني واالستاذ سالم االلوسي واالستاذ 
عبد احلميــد الرشــودي رحمهم اهلل 
. لقد كانــت صلتي بالفقيد ســالم 
اآللوسي وثيقة للغاية ، وال انسى يوماً 
احاديثه التاريخية الشائقة ، ومعرفته 
الواســعة بتاريخ العراق وآثاره . اذ كان 
مؤرخاً وآثارياً ومحدثاً ال مثيل له ، وقد 
استفدت كثيراً من خبراته التي كانت 

قريبة من اهتماماتي . 
واآللوسي هو نفسه الذي عرفني على 
املرحوم  هــو  ادبية كبيرة  شــخصية 
عبد احلميد الرشودي ، املفكر والعالم 
واالديب الكبير ، وكان يســعفني بكل 
ما اود معرفتــه عن اخبار بغداد واجليل 
املاضي واخبار شــخصياتها وأســرها 
ومحالتها . وقــد توفاه اهلل بعد مرض 
عضال وانا اكتب هــذا الفصل ، وكم 
كنــت أمني النفس بقــراءة مذكراتي 

واالشراف عليها لغوياً . 
كان شارع املتنبي ، بعد جتديده وجعله 
مركزا ثقافياً كبيراً من املعالم التي ال 
اغفل عن زيارتها بصورة مستمرة . لقد 
تعرض هذا الشارع البغدادي العريق الى 
اعتداء ارهابي هائل يوم االثنني 5/ اذار / 
2007 دمر القسم االكبر من املكتبات 
واملطابع واألعمال التي يشــتهر بها ، 
كما دمر بالكامل اشــهر معامله وهو 
مقهى الشهبندر ، ذهب جراءه الكثير 
. وقــد اهتمت احلكومة  من الضحايا 
ممثلة بأمانة بغداد باألمــر وتنادت الى 
اعــادة اعماره واظهاره بشــكل الئق . 
وهذا ما حتقق فعالً فأصبح اليوم اشهر 
مشــاهد بغداد ، وقبلة املثقفني على 

مختلف توجهاتهم وافكارهم .
املتنبي  اتــردد علــى شــارع  اخــذت 
واطلع علــى معروضاته مــن الكتب 
الى  ، ولــم اعد  واالصــدارات اخملتلفة 
البيت إال وانا محمل مبــا التقطه من 
الكتــب مما اود االطــالع عليها ويدخل 
ضمــن اهتماماتي الفنية والتاريخية . 
لقد شــاركت بالعديد من الفعاليات 
الى  عهــد  التي  الرائعــة  الثقافيــة 
اقامتهــا بيت املدى التابع ملؤسســة 
املدى للثقافــة والفنون . فتحدثت عن 
العديد من  عــن  وانطباعاتي  ذكرياتي 
عرفتها  التي  العراقية  الشــخصيات 
صبري  ومحمــود  مكيــة  كمحمــد 
وقتيبة الشيخ نوري وقحطان املدفعي 
وسالم اآللوسي وعبد احلميد الرشودي 

وغيرهم .
كمــا كنت اتــردد عند زيارتي شــارع 
املتنبي ، على مقهى الشهبندر التراثي 
اجلميل وبنايــة احملاكم املدنية القدمية 
التي اصحبت مركزاً ثقافياً كبيراً تقام 
فيه فعاليات أدبية وفنية وموســيقية 
مختلفــة . وابنية القشــلة الكبيرة 
اجلديرة بأن تصبح مركزاً تاريخياً وعاملياً 
. وهي من مخلفــات العهد العثماني 

في العراق . 
وحضــرت ايضــاً الفعاليــات االدبية 
واالجتماعية التي يحييها كل من نادي 
الصيد ونادي العلويــة من محاضرات 
ومناســبات  ومعــارض جميلة  قيمة 
مختلفــة . كل هــذا كان متممــاً ملا 
اهتممت به منذ ســنوات مبكرة من 
حياتــي ،وانصرفت الى هذه الفعاليات 
الثقافيــة وانــا بهذا العمــر مكمالً 
ملا اهواه ، فضالً  لشخصيتي ومناسباً 
عن الفراغ الكبير الذي اشــعر به بني 
حني وآخر ودفعاً للسأم وحبي للتغيير 
في كل حني . ان كل هذا يؤكد بشكل 
دائم التصاقي مبدينتي بغداد وعشقي 

لها . 

11 كتب

هشام المدفعي
اعتادت الصباح الجديد ، انطالقًا من مبادئ أخالقيات المهنة أن تولي اهتمامًا كبيرًا لرموز العراق ورواده في مجاالت المعرفة والفكر واإلبداع 
، وممن أسهم في إغناء مسيرة العراق من خالل المنجز الوطني الذي ترك بصماته عبر سفر التاريخ ، لتكون شاهدًا على حجم العطاء الثري 

واالنتمائية العراقية .
واستعرضنا في أعداد سابقة العديد من الكتب والمذكرات التي تناولت شتى صنوف المعرفة والتخصص وفي مجاالت متنوعة ، بهدف أن 

نسهم في إيصال ما تحمله من أفكار ورؤى ، نعتقد أن فيها الكثير مما يمكن أن يحقق إضافات في إغناء المسيرة اإلنمائية للتجربة العراقية 
الجديدة .

 وبناًء على ذلك تبدأ الصباح الجديد بنشر فصول من كتاب المهندس المعماري الرائد هشام المدفعي ، تقديرًا واعتزازًا بهذا الجهد التوثيقي 
والعلمي في مجال الفن المعماري ، والذي شكل إضافة مهمة في مجال الهندسة العمرانية والبنائية وما يحيط بهما في تأريخ العراق .

الكتاب يقع في )670( صفحة من القطع الكبير، صدر حديثًا عن مطابع دار األديب في عمان-األردن، وموثق بعشرات الصور التأريخية.

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

تم توقيع العقد الذي كانت مدة 
انجازة ثمانية أشهر، وباشرنا بالعمل 

على االشراف على تنفيذ أعمال الطريق 
الذي يبلغ طولة 22 كيلومترًا يخترق 
شرق مدينة بغداد من جنوبها وحتى 
شمالها . التزمت في االسابيع االولى 

من العمل

هناك العديد من الشخصيات العلمية 
واالدبية التي قدمت للمجتمع 
خدمات فكرية متميزة ، غير ان 

الموت اختارهم ليتركوا فراغًا هائال 
لم يستطع سده احد من االجيال 

التالية . وتلك قضية جديرة بالتنبه ، 
وهي ان الكثير من أعالمنا فقدناهم 

ولم نستطع ايجاد من يسد 
مكانتهم ومعرفتهم اال بصعوبة 

بالغة او مستحيلة

الحلقة 62

مدينة دبي تطورت خالل 50 سنة من مستوى مدينة صغيرة في اخلليج الى مركز مالي عاملي

التمتع بشرب القهوة و مبنجزات دولة االمارات العربية املتحدة في عجمان

لقطة جانبية للطريق في مقطع

االثنني 9 متوز 2018 العدد )3973(

Mon. 9 Jul. 2018 issue )3973(

في مناسبة االفتتاح لطريق محمد القاسم ويظهر امني بغداد مع رئيس جلنة االشراف واملدير املفوض
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أن  الطبيــة  األبحــاث  أحــدث  ذكــرت 
استعمال  في  يفرطون  الذين  األشخاص 
والهواتف  االجتماعــي  التواصل  مواقع 
الذكية ترتفع بينهم مســتويات التوتر 
الــذي يســتلزم معه  واإلجهــاد للحد 
 8 مضاعفة ســاعات نومهم لتتخطى 

ساعات يومياً.
وقال الباحثون، إننــا مازلنا ال نعرف حقاً 
ملــاذا نحتاج إلــى النــوم، ولكننا نعلم 
أن عــدم احلصــول على مــا يكفي من 
ساعات النوم سيترك أدمغتنا تعانى من 
التشوش في اليوم التالي، ويرفع مخاطر 
تعرضنا للعديد من األمراض، بل قد يصل 

األمر إلى الوفاة املبكرة.
ونوصــي كل مــن “منظمــة الصحــة 
العامليــة “و “األكادميية األميريكية لطب 
النوم”، و”مركز الســيطرة على األمراض 

والوقايــة منهــا”، و”املعاهــد الوطنية 
للصحة” بــأن يحصل الكبار على ما بني 
7 إلى 8 ساعات من النوم ليال، لكن هناك 
دالالت في اجملتمع العلمي للنوم بأن الليل 

يحتاج إلى أن ميتد إلى 8.5 ساعة.
وأرجع الباحثون االحتياج لســاعات نوم 
أطول إلى كم املعلومــات التي يتلقاها 
تخزينها  ويعمــل علــى  اإلنســان  مخ 
واســتعراضها وهــو مايعد مــن املهام 
الشــاقة التي تستلزم لســاعات راحة 

وافية.
وقال الباحثون “نحن نأخذ كماً هائال من 
املعلومات أكثر من أي وقت مضى نحو34 
جيجابايــت في اليوم، لكــن تغيير فترة 
املعاجلــة القصيرة مقارنــة باألربعينات 
من القرن العشــرين، عندما استطاعت 
اســتطالعات الرأي الكشف عن حصول 

األميركيــني على معدل 8 ســاعات في 
األقل من النوم ليالً، إال أنها في السنوات 

األخيرة ال تتعدى 7 ساعات«.
وأكد الباحثون أنه حتى في حال الذهاب 
إلى الفــراش في وقت مبكــر مبا يكفي 
للحصول علــى الكمية املوصي بها من 
الراحة، فإننا عادة ال ننــام طوال الوقت، 
وننفــق بعضاً من الوقــت في محاوالت 
النوم، وكثيراً ما نســتيقظ في وقت ما 

في الليل.
وخلصت الدراســة إلى أن ضوء شاشات 
األجهــزة اإللكترونية، خاصــة الهواتف 
الذكية اخلاصة بنا، هو السبب الرئيسي 
في األرق فــي الواليات املتحدة، فاألجهزة 
اإللكترونيــة تضر بنا، ولكننــا نأتي إلى 
نقطة ال ميكننا فيها االســتغناء عنها 

حتى قبل اخللود إلى النوم مباشرة.

بغداد - زينب الحسني: 

أنقذ فريق طبي وباإلنعاش الرئوي والقلبي 
العام  الزعفرانية  في مستشفى  الطارئ 
حياة طفلة بعمر االربع ســنوات حاولت 
االنتحار متأثرة بتطبيــق لعبة مرمي على 

الهاتف احملمول.
 صرح بذلك الدكتور محمد طالب فارس 
مدير املستشــفى قائالً:  متكن فريق طبي 
الرئوي  انقاذ حياة طفلــة وباإلنعاش  من 
والقلبي الطــارئ في املستشــفى  من 
املوت احملتم محاولة االنتحار شنقاً متأثرة 

بتطبيق لعبة مرمي . 
فــي حني بــني الدكتــور ايهاب ســمير 
اختصاصــي  االطفال ورئيــس الفريق ان 
الطفلة حاولت االنتحــار عن طريق ربط 
حبــل حول الرقبــة مما ادى الــى انقطاع 
وصول االوكسجني الى الدماغ وهذا االمر 

يؤدي الى الوفاة.
 واوضح والد الطفلة ان هذه ليست املرة 
االولى التي تقــدم فيها على هكذا فعل 
مبيناً انه حــاول ردعها عدة مرات من دون 
جدوى وبعد ان غافلت والديها قامت بربط 
حبل حول رقبتها معلقة نفسها مبقبض 

الباب بوضع الشنق. 
وتابــع ان الطفلة تتابع ولفترة ليســت 
بالقصيرة مقاطــع فيديو والعاب تخص 
لعبــة مرمي املرعبــة.  مما إثر ســلباً على 
حالتها النفســية وحاولــت تقليد هذه 

املقاطع وبالنتيجة ادت الى االنتحار.
 ونوه بضرورة االنتباه الى االطفال من قبل 
االهالــي وعدم ترك اجهــزة املوبايل حتت 

تصرفهم ومــن دون متابعة الن مثل هذه 
التطبيقات تشــكل خطراً على حياتهم 
مضيفاً، ان هذه احلــاالت تكررت في عدة 

بلدان ومنعت من التداول.
وأردف ان الفريق الطبي برئاســة الدكتور 
ايهاب سمير اختصاص االطفال والدكتور 
علي اديب والدكتور الياس عزيز والدكتور 

حيدر عبد السالم مقيمني دوريني.
 هذا وأثنى فارس على اجلهود االستثنائية 
والطارئة للفريــق في انقاذ حياة الطفلة 
وبالسرعة القصوى مما يؤكد كفاءة وقدرة 
االمكانات  برغم  املستشــفى  في  املالك 

احملدودة فيها.

من جانب اخر أودت لعبة »احلوت االبيض« 
بثاني ضحية لها في الســعودية، حيث 
على شــنق  اقدمــت طفلة ســعودية 

نفسها امتثاالً ألوامر اللعبة.
كما أفادت الوكالــة الوطنية لإلعالم في 
لبنــان، بانتحار فتاة تبلغ مــن العمر 13 
عاماً شــنقاً في حني رجحــت معلومات 
أنهــا انتحرت جراء ما يعرف بلعبة »مرمي« 

اإللكترونية.
ووقعــت احلادثة داخل منطقة أرض جلول 
بيروت،  العاصمــة  في  اجلديــدة  الطريق 
حيث باشرت القوى األمنية التحقيق في 
وفاة الفتــاة »ي.ع«، فيما رفضت عائلتها 

التحــدث عن املوضوع فــي انتظار نتائج 
التحقيقات«. وكانت شرطة دبي قد حذرت 
التي أصبحت  من مخاطر لعبة »مــرمي« 
متاحة التنزيل في املتجر اإللكتروني »آبل 
ســتور« في متوز املاضي لتنتشر بعد ذلك 
علــى مواقع التواصــل االجتماعي، على 
أمن املستعملني ونصحت باالبتعاد عنها 
ألنها جتسســية ميكن أن تؤثر سلباً على 

األطفال واملراهقني.
وتدور قصة لعبة »مرمي« حول فتاة صغيرة 
تبدو مخيفة الشــكل تدعى مرمي وتاهت 
في الغابة بعيدا ًعن منزل أهلها، وتطلب 
املساعدة من املستعمل للعودة إلى املنزل 

من خالل اإلجابات على أســئلة مختلفة، 
ينتهــك بعضهــا خصوصيــة البيانات 
الشــخصية لالعــب وأخرى سياســية 
ليســت لها عالقة مبغزى اللعبة، المتثال 
أوامر الفتاة وسط مؤثرات صوتية ومرئية 

مرعبة«.
وتشــبه لعبة »مرمي« لعبة »احلوت األزرق« 
القاتلة التي تســببت بانتحار الكثير من 
املراهقني حول العالــم، برغم أن مطوري 

»مرمي« ينفون صلتها باللعبة األخرى«.
وفي الســعودية، شــهدت إحدى القرى 
اجملاورة للمدينــة املنورة، حالة انتحار فتاة 
مراهقــة تبلغ من العمــر 13 عاماً أيضاً، 
بشــنق نفســها بســبب لعبة »احلوت 
األزرق«، حســبما ذكرت صحيفة »سبق« 

اإللكترونية«.
وتعــد احلادثــة، الثانية مــن نوعها في 
اململكة، إذ كشفت وسائل إعالم محلية 
قبل أسبوع أن طفاًل في الصف السادس 
االبتدائي )12 عاماً( من مدينة أبها )جنوب 
غرب(، انتحر شــنقاً امتثاالً ألوامر »احلوت 

األزرق«.
وجتتــاح معظــم دول العالــم موجــة 
ذعر حقيقيــة من لعبة »احلــوت األزرق« 
اإللكترونيــة املوجهــة إلــى املراهقــني 
توجــد  وال  االنتحــار،  إلــى  وتدفعهــم 
الوفيات  عدد  بشــآن  رسمية  إحصائيات 

بسبب هذه اللعبة في الدول العربية«.
ل على أجهزة  و«احلوت األزرق« تطبيق يُحمَّ
الروسي فيليب  ابتكره  الهواتف احملمولة، 
بوديكني، ويتكون من 50 حتدياً، على الالعب 
اجتيازها جميًعا، وبينها مهام تهدف إلى 
كسب ثقة املســؤول عن اللعبة، ومنها 

إيذاء النفس«.

خبر سار لسكان العالم بشأن أسعار الغذاء
متابعة الصباح الجديد:

أعلنت منظمة األغذيــة والزراعة لألمم 
املتحدة »فاو«، أن أسعار الغذاء العاملية 
انخفضت في يونيو/حزيران على أساس 
الذرة  أســعار  تراجــع  بفعل  شــهري 

والقمح.
حيث ســجل مؤشر فاو ألسعار الغذاء، 
الذي يقيس التغيرات الشــهرية لسلة 
من احلبوب والزيــوت النباتية ومنتجات 
نقطة   173.7 والسكر،  واللحوم  األلبان 

بانخفاض  املاضي  الشهر  املتوسط  في 
1.3 باملئة عن مايو/أيار.

وقالت فاو في بيان لها »شهدت معظم 
األســواق بشــكل عام أداء أضعف في 
اآلونــة األخيــرة، وهو ما يرجــع بدرجة 

كبيرة إلى زيــادة التوترات في العالقات 
التجارية العاملية«.

وأضافت فاو أنه » مــن املتوقع أن يصل 
إنتــاج احلبــوب العاملي فــي 2018 إلى 
2.586 مليار طن بانخفاض 64.5 مليون 

طــن أو 2.4 باملئة عن مســتوى اإلنتاج 
القياسي في عام 2017«.

وأفــادت فاو بأن » التراجع على أســاس 
سنوي يرجع في الغالب إلى االنخفاض 

املتوقع في إنتاج الذرة«.
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في العراق: إنقاذ طفلة بعمر أربع سنوات
حاولت االنتحار متأثرة باللعبة

البصل يحمي من السرطان

افادت دراســة اجراها باحثون، بــأن االكثار من اكل 
البصل يحمي من االصابة مبرض السرطان.

وذكرت نتائج الدراسة، أن “سكان إيطاليا وسويسرا 
نادرًا ما يصابون ببعض أنواع الســرطان املنتشرة، 
وتبني أن السبب هو تناولهم البصل بكثرة، ويدخل 
البصل في طعام اإلنســان منذ زمن بعيد، ويتميز 
مبجموعة خصائــص مفيدة للصحــة، وقد حدد 
اخلبراء أهم األســباب التي تدفعنا إلى اســتعمال 

هذه املادة في نظامنا الغذائي اليومي”.
وبينت نتائج دراســة أجريت مبشــاركة النساء ان 
وجود عالقة بني تناول البصل في الفترة التي تسبق 
انقطاع الطمث، وبني حالــة العظام ما بعدها. إذ 
جاءت درجة كثافة املعادن في عظام النساء اللواتي 
كــن يتناولن البصــل أعلى بنســبة %20 مقارنة 

بالنساء األخريات.

أبرد نقطة على سطح األرض
متكن علماء أميريكيون مــن الوصول إلى النقطة 
األكثر برودة علــى كوكب األرض، والتي تقع بالقارة 
اجلنوبية القطبية، وتســجل 100 درجة مئوية حتت 

الصفر.
وتوصل الباحثون ملكان تلك البقعة بالتحديد وهي 
في اجلزء الشرقي من القارة اجلنوبية القطبية، في 
وديــان ضيقة، حيث تالمس درجــة احلرارة 98 درجة 
حتت الصفر، بحســب ما ذكرته صحيفة »سي بي 

سي« الكندية.
وســجلت درجة احلرارة بتلك الوديان رقًما قياســًيا 
ألبرد بقعة على ســطح األرض، علــى وفق نتائج 
أجراها باحثو املركز الوطني لبيانات الثلوج واجلليد 

بجامعة كولورادو.

تناول البرجر يعّرضك
لإلصابة بـ الربو

حّذرت دراســة طبيــة حديثة من تنــاول الوجبات 
السريعة مثل البرجر لثالث مرات في األسبوع؛ ألن 

ذلك قد يعرض الشخص لإلصابة بالربو.
وقالت الدراســة التي نشــرتها صحيفة الـ«ديلي 
ميل«: إنَّ أضرار وجبات البرجر ال تقف عند السمنة 

ى ذلك لتصيب بالربو ومشكالت الصدر. بل تتعدَّ
الســريعة  الوجبات  تســبب  الدراســة  وأرجعت 
باإلصابــة بالربو إلــى افتقار هــذه األطعمة إلى 
العناصر املغذية التي يحتاجها اإلنسان، كما أنها 

حتدث التهابات في مجرى الهواء.
وتوصل باحثون من جامعة »سيتشوان« الصينية، 
إلى أّن اإلقبال بَِنَهم على الوجبات الســريعة يؤدي 
إلى ظهور أعراض الربو مثل الصفير والتهاب اجللد 

واحتقان األنف.
ويعاني خمســة ماليني شــخص في بريطانيا من 
مرض الربو، وفــي الواليات املتحدة تتســبب هذه 
املشــكلة الصحية في مقتل عشــرة أشــخاص 

يومًيا.

وسائل التواصل االجتماعي تزيد مستويات التوتر
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الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

من مميــزات مواليد بــرج الســرطان أنهم 
يقومــون بأعمالهم على أفضــل ما ميكن. 
لديك رؤية جيدة في اإلدارة يحســدك عليها 
كل من حولك ولذلك ستترقى في الوظائف 

فأنت قادر على قيادة فريق عمل بنجاح. 

يتــم تقييم أدائك في العمــل بدقة أكثر من 
املعتــاد، فــال تتردد كثيــرا، وإمنــا تخلص من 
املشــكالت املزعجة قبــل أن تتضخم، وبذلك 
تســتطيع أن حتقــق كل ما ترغــب فيه بدون 

مشكالت أو إزعاج.

حالتك الصحية جيدة هــذه األيام، ولكن هذا 
األمــر يعني أنك يجــب أن حتافظ على صحتك 
وتبتعد عن كل ما يســبب لك املرض أو اخلطر، 
خاصــة أنك تهتم هــذه الفترة بتنــاول غذاء 
صحي. يجب أن تعلم أن الوقاية خير من العالج.

بــدأت احليــاة بينك وبــني الشــريك بالهدوء 
واالستقرار، حاول أن تســتغل هذه الفترة من 
حياتكما لتكون فترة ســعيدة، ال تتردد بتقدمي 
هدية للحبيب مبناسبة العام اجلديد. ال تهتم 

بثمن الهدايا بل األهم من ذلك قيمتها.

مــن املعروف أن مواليد برج القوس يتســمون 
باإلخــالص، ويظهــر ذلك في مجــال العمل 
ممــا يجعلهم محل ثقة مــن اآلخرين، الزمالء 
يسعون ألخذ رأيك في أعمالهم فهم يعرفون 

مقدار خبرتك في مجال العمل.

احذر من االنطباعات اخلاطئة التي تقدمها 
عن نفســك لزمــالء العمل. رغــم أنك متر 
مبرحلــة صعبــة إال أنــك يجــب أن تكون 
متواضعــا وال تثق في نفســك ثقة مبالغ 

فيها تزيد من غرورك.

تواجه بعض املشكالت غير املتوقعة مع شريك 
حياتك، لذا يجب أن جتد حال لهذه املشــكالت، 
كما أن األمور ال تسير بشكل جيد في حياتك 
اخلاصة. تتخذ مجموعة من القرارات الصعبة 

في حياتك.

حتــاول أن تكون قائدا فــي مجال عملك ولكن 
الظروف ال تسمح لك بذلك. رمبا ال تستطيع أن 
تكون قائدا ولكنك قادر على تنفيذ التعليمات 
بدقة شــديدة فتكون عنصرا مهما في فريق 

العمل.

أن املشــاكل بينــك وبني احلبيــب بدأت في 
التالشي متاما، وتســتمر عالقات الود واحلب 
بينكما، حافظ على شــريكك الذى يحبك 
بكل قوة ومتسك به وابتعد عن كل ما يسبب 

املشكالت بينكما.

على اجلانــب املهني، هناك أجــواء هادئة في 
العمل في الفترة األخيرة بشــكل عام، مما قد 
يســاعدك على إجناز العمل املطلوب منك دون 
قلق. علــى اجلانب العاطفي، اليوم ســيكون 

هناك لقاء جيد يجمع بالشريك

ستغير منط وأسلوب حياتك في العمل، خاصة 
مع زمالئك، فالوقت مناســب لتنفيذ مشاريع 
جماعية، حتى يتم تقديــرك من قبل زمالئك، 
ويجب أن تعلم أنك تتميز بشــكل واضح في 

األعمال اجلماعية وفي العمل ضمن فريق.

الدلو الحوتالجدي

اليوم تواجه مشــكلة فــي العمل من قبل 
بعض الزمالء، لــذا يجب التوصل إلى خطة 
شــاملة الجتياز اليوم واالنتهاء من مهامك 
في وقت قياسي، لذا ال تقيد نفسك بخطط 

ال تستطيع تنفيذها.

حظك اليـوم



المســتقبل  مركــز  إعــداد 
للدراسات االستراتيجية

بالتزامــن مــع مســاعي الرئيــس 
االميركــي دونالد ترامــب من جعل 
بالده كشــرطي العالم، يفرض على 
القانون  بعيــدة عن  املنطقة قواعد 
اإلعالم حول  يــدور حديــث  الدولي، 
عبــارة أطلقتهــا وســائل إعالمية 
التي  القرن(،  )صفقة  حتت مســمى 
الرئيس  جهزها جاريد كوشنر، صهر 
االميركــي دونالــد ترامــب، إلحالل 
السالم في الشرق األوسط –بحسب 
االقتصادي  ادعاء احلل  إعتقاده-، حتت 
والُبعد اإلنســاني ألزمة غزة، وإغالق 
األفــق السياســي الذى يــؤدي إلى 
اإلســرائيلي  اإلحتــالل  اســتمرار 
عن  والبحث  الفلسطينية،  لألراضي 
حلول جزئية للقضية الفلسطينية 
خارج الشــرعية الدولية وإســقاط 

مبدأ حل الدولتني.
صفقة جتارية إستثمارية

   بدأت تطفو على الســطح معالم 
صفقة القــرن املبهمة، فهي خطة 
أفق  أي  بدون  إقتصادية إســتثمارية 
أو حل سياســي، فهي حتدثت -وفقا 
لصحيفة هاآرتس اإلســرائيلية- عن 
دولة فلسطينية )منقوصة(، وطالبت 
بإنسحاب إسرائيلي من أربع أو خمس 
قرى شــرق القدس احملتلة وشمالها 
)شــعفاط وجبل املكبر والعيساوية 
وأبو ديس(، تكــون إحداها )أبو ديس( 
الفلســطينية، مع  للدولة  عاصمة 
إبقاء البلدة القدمية احملتلة واملسجد 
مع  اإلحتالل.  حتــت  املبارك،  األقصى 
عــدم التعــرض إلى املســتوطنات 
 1967 عــام  بعــد  أقيمــت  التــي 
واإلبقاء واإلســتمرار ببناء وتوســيع 
فــي  اإلســتيطانية  املســتعمرات 
الضفة الغربية، وبخاصة في مدينة 
القدس، وحتويلهــا إلى مدينة عبرية 
الدميغرافية  التركيبــة  تتغلب فيها 
اليهودية، بحيث يتقلص عدد العرب 
مــن %39 إلى أقــل مــن %10، وفق 
إســتراتيجية صفقة القرن التي في 
حقيقتهــا تعمل على إنهــاء واقع 

الســلطة الفلســطينية، وإعــالن 
ســيادة الدولة القوميــة اليهودية 
وإلغــاء ملفات حق العــودة واحلدود 
والالجئــني واملياه والقــدس، وجعل 
إســرائيل البوليس للشرق األوسط، 
وعزل القيادة الفلســطينية ووسم 
الدولة  تكون  وأن  باإلرهاب،  الفصائل 
اجليــش  منزوعــة  الفلســطينية 
والســالح الثقيل، لضرب مشــروع 
القضية الفلسطينية في املنطقة.

عزل غزة عن الضفة
الشــأن  فــي  مراقبــون  أوضــح    
القرن  أن صفقــة  إلى  اإلســرائيلي 
قدمية جديدة، تهدف إلى عزل غزة عن 
الضفة الغربية، من خالل إعطاء غزة 
712 كيلــو مترا مربعــا من منطقة 
والبدء بخمســة مشاريع  ســيناء، 
كبرى تقدر مبليارات الدوالرات، مقابل 
إعطــاء اجلانب املصــري مثلهم في 
النقب، أما بالنسبة للضفة الغربية، 
فســتكون حتت الرعاية األردنية، مع 
احتفاظ إســرائيل بغور األردن وثالثة 
كتل إســتيطانية كبيرة، إضافة إلى 
إخراج القدس من التسوية النهائية.

  لــذا فــإن محاولــة جتزئة املســار 
السياسي الفلسطيني في مواجهة 
صفقة القرن، بــات في هذه املرحلة 
يشكل خطورة كبيرة على مستقبل 
فالتسلل  الفلســطينية،  القضية 
من بوابــة اإلغاثة اإلنســانية لغزة 
واملســاعدات واحلديــث عــن بعض 
املشاريع بالرغم من ما يعيشه قطاع 
غزة من مســتويات عالية من الفقر 
األمل  إنعــدام  هو  واألهــم  والبؤس 
العيش بحياة كرمية. ما  للغزيني في 
هو إال مقدمة لفصــل القطاع عن 
القضية الفلسطينية واملس بوحدة 
الفلسطينيني السياسية وبالتمثيل 
السياسي ملنظمة التحرير، وأن هذه 
اإلجراءات ما هي إال قضايا إنســانية 

فقط.
خالف زعماء العرب حول الصفقة

  أعلنت اململكة العربية السعودية 
الفلسطينية  القضية  من  موقفها 
وإنهــاء النزاع العربي- اإلســرائيلي، 
كمــا نقلتــه صحيفــة هاآرتــس 
االســرائيلية مــا وصفتــه بـ)تباين 
القرن  النظر( حــول صفقة  وجهات 

بني العاهل الســعودي امللك سلمان 
بن عبــد العزيز وجنلــه وولي عهده 
وقالت  بن ســلمان.  األمير محمــد 
بن  األمير محمد  الصحيفة: »يعــد 
املتحمســني  املؤيدين  من  ســلمان 
امللك  والده  االميركية، لكن  للخطة 
سلمان يشعر بالقلق من النقد الذي 
يتوقعــه إذا ما تخلى عــن القضية 
الفلســطينية وموقف اململكة من 

القدس الشرقية«.
لكن مصر، والقول لهاآرتس، ال تقبل 

كاملة،  بصورة  االميركية  بالصفقة 
خاصــة وأنها أعلنت يــوم اخلميس 
اجلهود  بدعم مصــر جلميع  املاضي، 
واملبادرات التي تهــدف للوصول إلى 
اتفاق شامل، ميكن على أساس قيام 
دولتني فــي حــدود 1967 وأن تكون 
لدولة  الشــرقية عاصمــة  القدس 
فلســطني، وأعلنت قبولها ملشاريع 
اإلســتثمار والتجارة في سيناء دون 

التخلي عن سيناء للغزيني.
وقالت الصحيفــة أيضا: »إن املوقف 

القدس  عن  التخلي  الرافض  املصري 
الشــرقية يتزامن مع إنزعاج العاهل 
األردنــي، امللك عبــد اهلل الثاني من 
الصفقــة، خاصــة فيمــا يتعلــق 
مبوقفه من القدس الشــرقية، وإزالة 
رعاية األردن على األماكن املقدســة، 
واستمرار سيطرة إسرائيل على وادي 

األردن«.
أيضا عــن مصادر  ونقلــت هاآرتس 
قولهــم إن هذا ليــس فقط مصدر 
اخلالف بــني الزعمــاء العــرب على 

ترامب  القرن، لكــن تصريح  صفقة 
حول أنه ســيطلب من الســعودية 
واإلمارات وقطر املشــاركة في متويل 

مشاريع جديدة في غزة.
الفلســطيني  الرئيــس  ورفــض 
الزائريــن األميركيني  التعاطي مــع 
أو اســتقبالهما، األمــر الذي يطرح 
التســاؤل عــن األوراق التي متتلكها 
الفلســطينية ملواجهــة  القيــادة 
وتفويــت  االميركــي،  املســعى 
استهدافه. ورمبا يجدر التذكير هنا أن 
الواليات املتحدة هي أحد أهم املصادر 
السياســية لتشــريع وجود الكيان 
الفلســطيني، كما أنهــا أحد أهم 
مصادر متويل السلطة الفلسطينية.

حل الدولتني )25( عاًما من الصراع
  اقُترح حل الدولتني لتسوية الصراع 
العربي اإلسرائيلي على أساس قيام 
دولتني إحداهما إسرائيل وتقوم على 
أرض فلســطني احملتلة عــام 1948، 
واألخرى فلسطني وتقوم على أراضي 
حدود الرابع مــن يونيو/حزيران 1967 
التــي عرفت  الشــهيرة  احلرب  قبل 

تأريخيا باسم النكسة.
1993 وقعت إتفاقية أوســلو  - عام 
التــي تضمنــت اعتــراف الطرفني 

ببعضهما وإقامة سالم دائم.
- عام 2000 حدثت قمة كامب ديفيد 
إيجاد  بالفشــل من أجل  باءت  التي 

حل سلمي.
- عام 2002 طرحت مبادرة الســالم 
العربية املتضمنة علــى قبول قيام 
دولة فلسطينية مســتقلة مقابل 

تطبيع العالقات مع إسرائيل.
- عام 2003 حدثــت إتفاقية جنيف 
التي نصت على العودة إلى حدود عام 
1967 وتعتبر القدس مدينة مفتوحة 
عن  الفلسطينيني  وتخلي  للطرفني 

حق العودة.
- عــام 2007 عقد مؤمتــر أنابوليس 
بتنفيذ  الطرفني  بالتــزام  الذي خرج 
التزاماتهما مبوجــب خارطة الطريق 

املستندة الى حل الدولتني.
- عام 2010 عقدت محادثات مباشرة 
بني الطرفني فــي البيت األبيض أدت 
إلى إنهيار املفاوضات بســبب إنتهاء 
العمل في إسرائيل بالتجميد اجلزئي 

لالستيطان.

- عــام 2011 رفض إســرائيل دعوة 
أميركية إلى إقامة دولة فلسطينية 
علــى حــدود 1967 تضــم الضفة 

الغربية وغزة والقدس الشرقية.
- عام 2013 فشل املفاوضات املباشرة 

في التوصل إلى أي اتفاقيات.
املشــروع  تقــدمي   2014 عــام   -
الفلســطيني العربــي إلى مجلس 
لتحقيق  احلاجــة  وتأكيــد  األمــن، 
رؤيــة دولتني مســتقلة ودميقراطية 

ومزدهرة.
- عام 2015 إنســحاب فلسطني من 

إتفاقية أوسلو.
- عام 2017 إعالن دونالد ترامب عدم 

متسكه بحل الدولتني.
- عــام 2018 إعــالن دونالــد ترامب 

القدس عاصمة إسرائيل.
كلمة أخيرة

  املبــادرة االميركية لن تقدم شــيئاً 
أو  الفلســطينيني  لواقــع  جديــدا 
حلقوقهم، بقدر ما تضفي شــرعية 
الناشئ  الفلســطيني  الكيان  على 
فــي الضفة، الــذي ســيبقى بناء 
عليها،  اإلســرائيلية  املســتعمرات 
فهو كيان مبنزلة أكثر من حكم ذاتي 
وأقل من دولة، وحتت هيمنة إسرائيل، 
التي ســتبقى مسيطرة على احلدود 

واملعابر واملوارد.
  لذا فإن وضع السلطة الفلسطينية 
في غاية الصعوبــة والتعقيد، فهي 
أوالً: تعتمــد في شــرعيتها بوجود 
الكيان الفلســطيني علــى اخلارج. 
املالية  املساعدات  على  تعتمد  ثانيا: 
املتأتيــة من الــدول املانحــة، ومن 
عمليات املقاصة مع إسرائيل، وهذان 
السلطة  موازنة  أرباع  ثالثة  يغطيان 
الفلســطينية. ثالثــا: فــي حــال 
اإلنقسام الفلسطيني، بني سلطتي 
الضفــة وغــزة، وبــني حركتي فتح 
وحماس، ســيضعف الفلسطينيني 
ويحد من قدراتهم، ناهيك عن تنمية 
مشــاعر اإلحبــاط عندهــم. رابعا: 
للموقف  توجــد حاضنة عربيــة  ال 
اضطــراب  بحكــم  الفلســطيني 
والتدخالت  املنطقــة  فــي  األوضاع 
اإليرانية، ال سيما في املشرق العربي، 
وغياب إجمــاع عربي فــي مختلف 

الشؤون العربية.

أحمد حسن علي*

إلى  الواحدة  النافــذة  بيئــة  تهدف 
تســريع تدفق املعلومات بني القطاع 
وتســهيله  واحلكومــة  التجــاري 
لتحقيق مكاســب مفيــدة جلميع 
التجارة  فــي  املشــاركة  األطــراف 
النظرية،  الناحيــة  ومن  احلدود.  عبر 
بأنها  الواحدة  النافــذة  وصف  ميكن 
منظومة تســمح للمتداولني تقدمي 
املعلومات عبر هيئة واحدة؛ لتحقيق 
جميع املتطلبات التنظيمية اخلاّصة 
أمــا من  التصديــر.  أو  باالســتيراد 
الناحية العملية، فــإن بيئة النافذة 
توفر فرصة فريدة ســواء  الواحــدة 
أكانــت ورقيــة أم إلكترونية لتقدمي 
جميــع البيانــات ومعاجلتها إلصدار 

املستندات ذات العالقة.
إن بيئــة النافذة الواحدة هي تطبيق 
عملــي ملفهــوم تســهيل التجارة، 
وتقليــل احلواجــز التجاريــة غيــر 
اجلمركيــة، وحتقيــق منافــع فورية 
جلميع أعضــاء اجملتمع التجاري. ومن 
أجــل تنفيذ بيئة النافــذة الواحدة، 
ينبغي للحكومة أوالً تتســير تدفق 
الدولية.  بالتجارة  اخلاّصة  املعلومات 
ولتحقيــق هذه الغايــة ينبغي لها 
تنسيق متطلبات البيانات القانونية 
ذات الصلة بالتجــارة، وتقليلها إلى 
أن تكون متطلبات  األدنى مبجرد  احلد 
والتجارية،  الرســمية  للمعلومــات 
وميكن ترشــيد هــذه اجملموعات من 
البيانــات بحيــث توّحــد فيما بعد 

لصالح اجملتمع التجاري.
تعزيــز  زيــادة  للحكومــة  وميكــن 
حتديد  خــالل  من  املعلومات  تدفــق 
للمعلومات  مناســبة  تكنولوجيات 
وميكــن  واعتمادهــا.  واالتصــاالت 
لتكنولوجيــا  الفعــال  للتطبيــق 
أن يساعد في  املعلومات واالتصاالت 
زيادة تدفقات البيانات إلى أقصى حد؛ 
مما يؤدي إلى تداول أسرع وأيسر وأقل 
العشر  السنوات  تكلفة. وعلى مدار 
املاضيــة، طّورت العديــد من برامج 
“النافــذة الواحــدة” وعرضها بنحو 
فعــال، وفيما يأتي مجموعة مختارة 

من هذه النماذج:
تنّســق  الواحدة:  الســلطة  أمنوذج 
اجلمــارك جميع الضوابــط اخلاّصة 
يقوم  املثــال:  ســبيل  على  باحلدود. 
موظفو اجلمارك في السويد وهولندا 
بالعديد من املهام من قبل السلطات 

احلكومية األخرى.
أمنــوذج النظام الواحــد: يجمع بني 
واســتخدام  اإللكتروني  التجميــع 
بيانــات التجــارة التي تعبــر احلدود 
ونشرها. على ســبيل املثال: أنشأت 
الواليــات املتحدة برنامجاً يســمح 

للمتداولني بتقدمي البيانات القياسية 
مــرة واحدة فقــط، ويقــوم النظام 
بتوزيع البيانات علــى الوكاالت التي 

لها مصلحة في املعاملة.
أمنوذج النظام اآللي: ميكن من خاللها 
التجارة  بيانــات  التاجــر  يقــدم  أن 
السلطات  مختلف  إلى  اإللكترونية 
واملوافقة في  للمعاجلــة  )املراقبــة( 
طلب واحد؛ وفي هذا األمنوذج تُرســل 
التصاريــح املعتمــدة إلكترونياً إلى 
جهاز حاســوب مرســل. ومن الدول 
املنظومة  هــذه  تســتخدم  التــي 
وفــي  وموريشــيوس،  ســنغافورة 
حُتتســب  الســنغافورية  املنظومة 
وخصمها  تلقائياً  والضرائب  الرسوم 

من احلسابات املصرفية للمتداولني.
وحني النظر إلى النماذج املذكورة آنفاً، 
مــن املهم أن نعرف أنــه على الرغم 
من أن هناك العديد من املمارســات 
التجارية الشائعة في جميع البلدان، 
فإن لدى كل دولة متطلبات وشروط 

فريدة خاصة بها.
موزمبيق  أطلقت  املثال،  سبيل  على 
في عام ٢٠١١ نظام النافذة الواحدة، 
مركزية  منصــة  اعتمــدت  حيــث 
لتســهيل عمل اجلمارك، وغيرها من 
الهيئــات احلكومية املشــاركة في 
مراقبة احلدود، إال أن التنفيذ لم يكن 
ســهالً؛ فاضطرت إلى التغلب على 
التحتية  البنية  مواطن الضعف في 
عند احلدود البرية في املناطق النائية، 
ومقاومــة أصحــاب املصلحــة في 
بإمكان  بات  واليوم،  املشروع.  إفشال 
منظومة النافــذة الواحدة التعامل 
مع ما يصلُّ إلى نصف مليون تصريح 
الكثير  وهذه جلبت  جمركي سنوياً، 
من املزايا إلى كل من القطاع التجاري 
املشــاركة.  احلكوميــة  والهيئــات 
وتعمل احلكومة هناك على حتســني 
النظــام عبر مجموعــة من اخلطط 
املســتقبلية تشمل إضافة خدمات، 
ودمج ميزات جديدة في مجال تبادل 

البيانات الدولية.
وحينمــا نتعرف على نافذة موزمبيق 
الواحدة جند أنها قد صممت لتتوافق 
واملعاييــر الدوليــة، واعتمــدت في 
تصميمهــا على أمنوذج ســنغافورة 
الذي اُعُتمد أيضاً في غانا ومدغشقر. 
وحتتــوي املنظومــة علــى مكونني 
أساســيني، هما: نظام إدارة اجلمارك، 
ونظام تداول البيانات اإللكترونية في 

شبكة التجارة.
الدعم  بتقدمي  اجلمارك  إدارة  وتختصُّ 
العبور،  وإدارة  اجلمركية  للتصريحات 
والتقييم اجلمركي، وجمع الرســوم، 
واإلفــراج  املؤقتــة،  الــواردات  وإدارة 
اجلمركي، وإدارة املســتودعات، وإدارة 
اخملالفــات، وإدارة املــزادات، وإصــدار 
عن  وفضالً  والتصاريــح.  التراخيص 

هذه العمليات األساســية تســهل 
إدارة اجلمارك أيضاً استخراج البيانات 

وإنشاء اإلحصاءات التجارية.
البيانــات  تــداول  نظــام  ويوفــر 
التجارة،  شــبكة  في  اإللكترونيــة 
تبادل  التي متكن من  التحتية  البنية 
البيانات ونشــرها بأشكال متنوعة، 
علــى الرغم من اتفاقيــات االتصال 
التي  املتعددة  األطــراف  اخملتلفة بني 
تشــمل الهيئات احلكومية العاملة 
في مراقبة احلدود وســلطات املوانئ، 
والسماســرة  الشــحن،  ووكالء 
احلاويــات،  ومحطــات  اجلمركيــني، 
واملصــارف التجاريــة. وتخّزن بعض 
البيانات في شبكة التجارة وبعضها 

في إدارة اجلمارك.
واجلديــر بالذكــر أن دولــة موزمبيق 
هــي بلد عبــور بني جنــوب أفريقيا 
ومالوي؛  وزامبيا  وزميبابوي  وسوازيالند 
لذلــك صممــت النافــذة الواحدة 
بإغالق  العائدات  حتصيل  لتحســني 
العبور.  اإليــرادات بســبب  تســرب 
التي دمجت في  وتشــمل الوظائف 

نظام النافذة الواحدة ما يأتي:
إدارة الســلع والبضائــع العابرة بني 

الدول )الترانزيت(.
نظام تتبع مواقع الشــحنات العابرة 

وحتديدها.

االنتهاكات  عن  التلقائي  الكشــف 
في سالمة الشحنة على طول ممرات 

النقل.
الكشــف التلقائي عن االنحراف عن 

ممرات النقل اخملصصة.
وقبل تطبيق نظــام النافذة الواحدة 
دراســة  أشــارت  موزمبيــق،  فــي 
في  التجاري  للتكامل  تشــخيصية 
موزمبيق في عــام ٢٠٠٤ إلى ارتفاع 
تكاليــف املعامالت علــى املتداولني 
اإلدارية،  واألعبــاء  للتأخيــر،  نتيجة 
والفســاد كونه العائق الرئيس أمام 
التجارة العابرة للحدود في موزمبيق. 
وهذه الدراسة جعلت احلكومة تدرك 
أن هناك حاجًة ماسًة إلى استخدام 
التكنولوجيا لزيــادة كفاءة عمليات 
التخليــص اجلمركــي، وإدارة احلدود، 

والقضاء على الفساد.
وأقامت احلكومة ورشــة عمل حول 
أفضل احللول في نظــم تكنولوجيا 
املعلومات وتيســير التجارة في عام 
٢٠٠٥، وتوصلــت إلى أن احلّل األفضل 
في اتبــاع الوســائل التقنية يكون 
ونتيجة  واحدة.  إلكترونية  نافذة  عبر 
لذلك، مت تأســيس مذكرة تفاهم بني 
احلكومة واحتاد جمعيات األعمال في 
موزمبيق لتنفيذ النافذة اإللكترونية 

الواحدة.

ثم أُنشئت شبكة اجملتمع املوزمبيقي 
كآلية مؤسســية دفعت إلى تنفيذ 
الواحــدة.  اإللكترونيــة  النافــذة 
وتأسســت هذه الشــبكة في إطار 
شراكة بني القطاعني العام واخلاص، 
حيث متتلك الدولة ٤٠٪ من شــبكة 
اجملتمــع املوزمبيقي و٦٠٪ لشــركة 
إنترناشــيونال )شــركة  اســكوبل 
متخصصــة فــي اإلدارة التقنيــة( 
املوزمبيقية.  األعمال  واحتاد جمعيات 
إنترناشــيونال  اســكوبل  وحصلت 
واحتاد جمعيات األعمال على تفويض 
الشــبكة  لتنفيذ  احلكومــة  مــن 
التجاريــة الوحيــدة فــي موزمبيق 

وتشغيلها وضمان استدامتها.
وشــمل تنفيذ النافــذة املوحدة في 
موزمبيق على تغييرات في اإلجراءات 
اليومية؛ لذلــك رُّكبت برنامج تغيير 
اإلدارة إلعــداد أصحاب املصلحة من 
التقنية والعقلية للنظام  الناحيتني 
إحاطة  جلســات  وعقــدت  اجلديد، 
بالتغييرات  املصلحة  أصحاب  إلعالم 

الوشيكة وفوائدها.
وأجريــت دورات التدريــب ملوظفــي 
“تدريب  نهــج  باســتخدام  اجلمارك 
املدربني” خــالل وقت دام ١٢شــهراً. 
وحضر مستخدمون آخرون مبا في ذلك 
التجارية،  واملصارف  الشــحن  وكالء 

وسلطات املوانئ، وسماسرة اجلمارك 
متخصصــة  تدريبيــة  دورات  إلــى 
مجانيــة خالل مــدة تراوحت من ١٢ 
إلى ١٨ شــهراً. وفضالً عن ذلك أُبقي 
الرئيســيون على  أصحاب املصلحة 
اطالع دائم علــى التقدم طوال مدة 

التنفيذ.
وللتغلــب على العقبــات القانونية 
اإللكتروني  التقــدمي  تشــريع  أُصِدر 
لإلقــرارات اجلمركية وإجناز العمليات 
اخلاّصة مبراقبة احلدود. وأُنشــئ إطار 
قانوني بشــأن أمن البيانات وقيمتها 
لدعــم تبــادل البيانــات املضمونة، 
وُعــززت حماية البيانات وســالمتها 
وُفرضت  التشــغيلي،  املستوى  على 
للنظام  احملدد  قيود في االســتخدام 
عبر حقوق املســتخدمني، واتفاقيات 
املســتخدمني،  وخدمــة  الســرية، 
األمنية  احلماية  جدران  واســتخدام 

العالية، وتشفير البيانات.
وصــارت خدمــة الزبائــن )اجملتمــع 
التجــاري( أولوية إطار هــذا التنفيذ 
الدرجة  من  احلكومي لضمان خدمة 
األولى عبر مركز اتصال للدعم خارج 
الدعم  التجــاري وفرق  العمل  موقع 

الفني في املوقع.
األولي  االســتثمار  تكلفــة  وبلغت 
دوالر  مليــون   ١٥ النظــام  إلنشــاء 

أميركي، موزعة على النحو اآلتي:
٢٠٪ حتسني البنية التحتية للبناء.

١٥٪ معــدات تكنولوجيا املعلومات 
وشبكة االتصاالت.

٢٠٪ خوادم رئيسة لالختبار واستعادة 
القدرة على العمل بعد الكوارث.

٢٥٪ احلصــول علــى دعــم إضافي 
ومعدات لوجستية.

٢٠٪ البرامج األساسية والتعديالت.
وقــد ُمّولــت التكاليف املســتمرة 
البيانات  اخلاّصة بتشغيل شــبكات 
وعمليات  وصيانتهــا،  واالتصــاالت 
الفني،  والدعــم  االتصــاالت،  مركز 
وتدريب املوظفني، وأصحاب املصلحة 
التجارية  من خالل رسوم الشــبكة 
املفروضــة على البيانــات اجلمركية 

التي يعاجلها النظام.
في  الواحدة  النافذة  استخدام  وصار 
موزمبيق أمراً إلزامياً، ومت إعداد النظام 
للتعامل مــع ما يقــرب من نصف 
مليون تصريح جمركي سنوياً. وحني 
النظر إلى النظام عموماً ميكن القول 
إن هناك العديــد من الفوائد للتجار 
والهيئات احلكومية املشاركة، منها:

واملصدرين  املســتوردين  فيما يخص 
فــإن أوقات تنفيــذ املعامالت صارت 
إلى  أيام   ٣ من  )انخفضــت  أسرع 
ساعات قليلة( مــع عملية شفافة 

وبيروقراطية أقل.
حتســنت  فقد  اجلمارك  يخص  فيما 
البنية  مــن خالل  املوظفني  إنتاجية 

التحتية املتطــورة، وازدادت اإليرادات 
اجلمركيــة، وأصبحت بيئــة العمل 
أكثــر تنظيمــاً ووضوحــاً، وُعــّززت 

الكفاءة املهنية.
زبائن املصارف التجارية؛ مما  ازداد عدد 
يعني زيادة في األمــوال التي متر من 
وزيادة في  املصرفية،  العمليات  خالل 
األرباح من عمليات الشبكة التجارية 

احلكومية.
أما احلكومة فقد حققت زيادة كبيرة 
فــي إيراداتها وأظهــرت القدرة على 
ممارســة األفضل، ونالت االعتراف من 

قبل اجلهات املانحة.
وحتســن االقتصــاد بعــد حتقيــق 
الشــفافية واإلدارة الناجحــة فــي 

اجلمارك.
الدروس املستفادة:

لتنفيذ النافــذة الواحدة في العراق، 
ينبغــى للحكومــة في بغــداد أن 
تتغلــب علــى نقــاط الضعف في 
البنيــة التحتية عند احلــدود البرية 
والبحريــة وفي املناطــق النائية؛ ألن 
دعــم احلكومة ملؤسســة اجلمارك، 
وإعادة تنظيمها أمر حاسم. ومن دون 
أدنى شك، ستواجه احلكومة جهوداً 
كبيرة ومقاومة مــن بعض أصحاب 

املصلحة إلفشال املشروع.
إن بعض أصحاب املصلحة في إفشال 
املشروع ليسوا من الطبقة الفاسدة 
ليسوا  الوقت نفســه  ولكنهم في 
على اســتعداد للتكّيف مع النظام 
اجلديد والبيئة التشــغيلية احلديثة 
التي تتطلبها النافذة الواحدة؛ لذلك 
فإن نظام النافذة الواحدة ال بّد من أن 
يشــمل برامج زيادة الوعي والتدريب 

وبناء القدرات.
وفي واقع األمر ال يوجد حلٌّ ســهٌل أو 
سريع لتنفيذ النافذة الواحدة؛ ألنها 
وفهماً  واملوارد،  الوقت  توفير  تستلزم 
كامالً للطرق والعمليات التي ينطوي 
عليهــا املوقــع احملدد الذي ســيتم 
فيه وضع النظام؛ ومــن أجل إطالق 
مثل هكــذا نظام معقد، يجب تبني 

القدرات والُنُهج الصحيحة.
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فريال حسين

األمية الصحية فــي العراق تثير الدهشــة رغم 
أن اخملــاوف من تلوث البيئة وامليــاه واملواد الغذائية 
املســتوردة واألدوية املغشوشة باتت قضية عامة، 
فاألمية ليســت مجرد اجلهل بالقراءة والكتابة بل 
كذلــك اجلهل بأمور الصحة التــي ترتبط ارتباطاً 
وثيقاً بســالمة الفرد والعائلة وصوالً إلى سالمة 

اجملتمع.
ال يكفي مراجعة األطباء عنــد الضرورة دون وعي 
صحي وثقافة صحية أوليــة تتيح للناس كيفية 
اتباع أنظمــة الرعاية الالزمــة ملعاجلة أمراضهم 

ومشاكلهم الصحية.
وتدني مستوى اإلملام بشؤون الصحة ال يقلل فقط 
من فرص جناح العــالج وإمنا يزيد من خطر األخطاء 
الطبيــة، لذلك يعد موضوع محو األمية الصحية 
أمرأ غاية في األهمية من أجل الوقاية من األمراض، 

وتعزيز األمن الصحي لألفراد واجملتمعات.
إن مفهوم محو األمية الصحية يشمل مجموعة 
واســعة من املهــارات والكفاءات التــي يطورها 
الشــخص عبر البحث عن املعلومــات والنصائح 
واالرشادات املتعلقة بالصحة وفهمها، وتقييمها، 
واستخدامها في اتخاذ خيارات مستنيرة للحد من 

اخملاطر الصحية احملتملة.
وتكشــف الدراســات أن 12 في املئة من البالغني 
فــي الواليات املتحدة لديهم معرفة صحية جيدة، 
وهذا يعني أن 77 مليون أمريكي لديهم محو أمية 
أساســية، وهؤالء ال يجدون صعوبة في تشخيص 
احلــاالت الصحيــة الشــائعة، وتســمية الدواء 

املناسب.
ومبــا أن محو األمية الصحية عامل أساســي في 
التفاوتات الصحية خصوصاً بني الفقراء واألغنياء، 
والشباب وكبار الســن، فان الدول الغربية أحدثت 
تغييرات جذرية في هــذا اجملال حني جعلت اجملتمع 
الطبــي ينفتح على اجملتمع بشــكل عــام، وذلك 
بتشجيع أســئلة املرضى، وحتســني السلوكيات 
الصحية لدى األشخاص الذين يعانون من انخفاض 

في نسبة الوعي الصحي.
واتخاذنا هــذا النهج ليــس من قبيــل األمنيات 
املســتحيلة، فمنظمات اجملتمع املدني والصحافة 
ووســائل اإلعالم ميكنها االضطالع بدور مهم في 
نشر املعرفة الصحية، وتوفير املعلومات واملوارد ذات 
الصلة بتحســني الصحة، وبالتالي، إغالق الفجوة 
املعرفية التي تنشــأ عن عدم قدرة املواطنني على 

فهم املصطلحات الطبية وتعقيداتها.
ونظراً للتأثير املتزايد لإلنترنت، ميكنه أيضاً املساعدة 
للوصول إلــى املعلومات الصحية املطلوبة. وتفيد 
تقارير دوليــة أن الشــبكة العنكبوتية أصبحت 
متثل املصدر األول للمعرفة الصحية، في السنوات 

األخيرة.
في املاضي، عندمــا كان الطبيب يوصى بأدوية لم 
يكن من احملتمل أن يناقشــه املريض في مفعولها 
وآثارها اجلانبية، بينما يذهب مريض هذه األيام على 
الفور إلى اإلنترنت، ويدخل في مناقشة طويلة مع 
الطبيب حول كل اآلثار املتعلقة بوصفته إلى احلد 
الذي يضع الطبيب أحياناً في "وضع دفاعي"، وليس 
له من خيار ســوى االســتماع للمريض املتسلح 

بثقافة صحية حقيقية.
بدون هذه الثقافة لن نتمكن من حماية أنفســنا 

واالستمتاع بحياة معافاة.

الصحة معرفة

كشــفت جنمة تليفزيون 
الواقع كيم كارداشــيان، 
عن األســلوب الذي تقي 
الثالثــة  أطفالهــا  بــه 
مــن التعود علــى احلياة 
فــي  وقالــت  املرفهــة. 
مجلــة  مــع  حوارهــا 
"ويست بالش"، إنها دائًما 
ما حترمهم مــن الهدايا، 
وتقنعهم بــأن ليس كل 
ما يرغبون به سيحصلون 
حتى  بســهولة،  عليــه 
يعتادوا على احلرمان الذي 

عاشت به في طفولتها.
عــن  املعــروف  ومــن 
التبذير  مدى  كارداشيان، 

الذي تنتهجه في شــراء 
املالبــس واجملوهرات، وهو 
ما عرضها الى السخرية 
مــن مصداقية ما تقول. 
كارداشــيان  أن  يذكــر 
شــخصية  أصبحــت 
األعلى  الواقــع  تلفزيون 
تقدر  عائــدات  مع  أجراً، 

العاملية  النجمــة  أحيت 
بيونســيه حفــاًل غنائًيا 
ميــالن  مبدينــة  كبيــرًا 
بحضــور  اإليطاليــة 
متفرج  ألــف  خمســني 
ســيرو  ســان  باســتاد 
الشــهير. وكانــت احلفل 
بيونســيه  حفالت  ضمن 
التي تقوم بهــا بجولتها 
أوروبا  الغنائية في  الفنية 
اطلق  والتي   2018 لعــام 
 On The Run  عليها اسم
II ويشــاركها بها زوجها 

جنم الراب جاي زي. وقدمت 
بيونســيه مجموعة من 
الناجحة  اغانيهــا  أبــرز 
مثــل Apercieron shit و 

formation و 7_11. 

كشف الفنان حسن الرداد 
عن اســتعداده للتحضير 
إلى عمل سينمائي جديد 
خالل املدة املقبلة، موضحا 
أن الفيلم املقبل لن يكون 
مع زوجته إميي سمير غامن. 
وحتدث عن مسلسل عزمي 
بشأنه  اثير  الذي  وأشجان 
التشــابه  بســبب  اجلدل 
بني احداثــه واحداث فيلم 
عصابــة حمــادة وتوتــو 
وأعلن  ولبلبة.  امام  لعادل 
الــرداد فــي تصريح الحد 
املواقــع اإلخبارية الفنية: 
أن املسلســل ليس له أي 
عالقــة بفيلــم "عصابة 
حمادة وتوتــو"، ولكن كل 
ما فــي األمــر، ان النجاح 
جعل  للفيلــم،  الكبيــر 

الناس تربط بني املسلسل 
والفيلــم، ولكــن لــكل 
منهمــا تيمــه مختلفة 
متاًمــا عن األخرى. يشــار 
إلي أن مسلســل "عزمي 
وأشــجان" بطولة حسن 
غامن،  ســمير  وإميي  الرداد، 
وسمير غامن، ونسرين أمني، 
ورجــاء اجلــداوي، ومحمد 
ثروت، وبدرية طلبة، وملك 

قورة، وبيومي فؤاد.

كيم كارداشيان

حسن الرداد

بيونسيه

أخبــارهــــــــــم
البصرة - سعدي السند:

الثقافة  قاعــة قصــر  فــي  أقيمت 
والفنــون في البصرة ورشــة تعليم 
األطفال فن الفخار، بأشــراف الفنانة 

اخلزافة سمية البغدادي.
البغدادي  ســمية  الفنانة  وحتدثــت 
التي  الطلبات  عن  اجلديد(  لـ)الصباح 
االطفال  رغبــات  لتحقيق  تتلقاهــا 
باقامة دورة لتعليم فن الفخار وقالت: 
اآلن واستثمارا للعطلة الصيفية، جاء 
الوقت املناسب الفتتاحها، وكان قصر 
الثقافة في البصرة ســباقا باملوافقة 
على رعايــة الــدورة واحتضانها في 
النشــاطات  حتتضن  التــي  قاعتــه 

اإلبداعية.
وتابعت: باشــرنا بالدورة في األول من 
شــهر متوز احلالي، ويشارك فيها عدد 
كبير من الراغبــني بتعلم فن الفخار 
مــن األطفال، وهــم بأعمار شــتى، 
تبدأ من عمر خمس ســنوات ونصف 
الســنة، وقد أعددت برنامــج الدورة، 
وهيأت الطني اخلــاص بعمل الفخار، 
وكل مايخص الدورة، وسنقوم بتوزيع 
املشاركني،  على  اخلاصة  الشــهادات 
وســيكون اجلميــع موضــع اعتزازنا 

وتقديرنا.
 واضافت البغدادي: أنا ســعيدة جدا 
يتعامل  التي  املفرحة  بالتســهيالت 
بها قصر الثقافــة في البصرة التابع 
بوزارة  الثقافيــة  العالقــات  لدائــرة 
الثقافــة مــع كل الفنانني بشــتى 
تخصصاتهم، ومع كل املبدعني، وهو 
أبوابه ويهيــئ قاعته اجلميلة،  يفتح 
ويبذل كل جهد يحقق جناح الفعالية 
التي يتقدم املبدع بطلب اقامتها في 
قاعة القصر، لتجــد الفريق كله من 
يعمل كخلية  واملوظفــات  املوظفني 
وخدمة  في خدمتــك  ليكــون  نحل 
الفعاليــة التي تريــد اقامتها، وهذه 
اخلدمة الصادقة التي جربها وعاشها 
وملسها كثير من املبدعني، تعد خدمة 
للثقافة في هذه املدينة، التي تتوجها 

املعرفة، وروائع االبداع منذ تأسيسها 
عام 14 هجرية .

البصرة،  مواليد  من  البغدادي  سمية 
كلية  من  البكالوريوس  على  حصلت 
البصرة،  اجلميلة بجامعــة  الفنــون 
وتعمل اآلن في قسم األشغال اليدوية 
بتربية البصــرة، واقامت عدة معارض 

شخصية ومعارض مشتركة.
بدأت مســيرتها مع الفــن في بداية 
الثمانينيــات بدخولها معهد الفنون 
بالطني،  تعلقــت  حيــث  اجلميلــة، 
وتعشــق  الطني  تعشــق  وأصبحت 
النخيــل والطبيعــة، وكان الطــني 
بالنســبة اليهــا أغلى مــن الذهب، 
واســتطاعت ان تتعامــل مع الطني 

أشــكاال متعــددة،  منــه  وتصنــع 
وأدخلت  النخلة،  شــكل  وجســدت 
معها فكرة النافورة التي متثل العطاء 
املســتمر، واســتطاعت دمــج تراث 
وتاريخها  البصرة  وشناشيل  البصرة 

في العديد من األعمال.
الفنون  يذكر ان صناعة الفخــار من 
املعروفة في أغلــب البلدان وأقدمها، 
األقداح  قدمياً  اإلنســان  فاســتعمل 
املصنوعة مــن الطني والقدور، وتوجد 
مناذج عديدة من الفخار واخلزف بقيمة 
فنية وتاريخية عالية، فقد استعمله 
اآلشــوريون في كتاباتهــم، وكذلك 

البابليون.
 وتنّوعــت منــاذج الفخــار التــي مت 

املصريني،  قدمــاء  مقابر  في  إيجادها 
بعضها صنع باليد وميتاز بخشــونته، 
ألوانه،  بروعــة  ميتاز  فاخــر  وبعضها 
وكان األخضــر والفيــروزي الناصــع 
واألزرق من أهّم األلــوان التي متّيز بها 
املصري، واستعمل األشوريون  الفخار 
األوانــي املزخرفــة واملزججة، وكذلك 
احلال مــع الفينيقيني، وتفّوق اإلغريق 
في صنــع اخلزفيات متعــددة األلوان، 
الصني  وفي  واألســود،  األحمر  سيما 
ظهــرت خزفيــات جميلــة تتمثــل 
في أواني الشــاي الكبيــرة املعروفة 
بجمال نقوشها، كما اشتهر الفخار 
الفارســي بعظمته، جلمالــه األّخاذ 

وانسجام ألوانه.

الصباح الجديد - وكاالت:
احلضور  رغبــه  ســعودي  عريس  لبى 
يحوي  األفراح  ركن بصالة  بتخصيص 
شاشــة عرض حلضور مباراة منتخبي 
بلجيكا والبرازيل، والتي انتهت بخروج 
منتخب الســامبا مــن دور الثمانية 

بكأس العالم لكرة القدم 2018

وذكــرت وســائل إعالم ســعودية أن 
العريس محمد القرشــي وفر شاشة 
العــرض ملشــاهدة املبــاراة بعد أن 

املباراة مع مراسم  تزامن موعد 
زفافــه، موضحة أن احلضور 

الشاشة  أمام  اصطفوا 

ملدة 90 دقيقة، وعبروا عن ســعادتهم 
العريــس  ملشــاركة 
وعدم  فرحتــه 
يــت  تفو

املباراة.
وعبر العريس الســعودي عن شــكره 
للحضور بعــد انتهاء املبــاراة، مبينا 
أن فكرة توفير شاشــة لنقل املباراة، 
جاءت ألهمية املباراة ولتمكني احلضور 
من مشــاهدتها داخل القاعة إلدخال 

السرور والبهجة في نفوسهم.

عرس سعودي يتحول الى مباراة كرة قدم

ورشة لتعليم األطفال فن الفخار 

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جانب من ورشة تعليم األطفال فن الفخار في البصرة

الصباح الجديد - وكاالت:
أكدت مصادر خاصــة أن الفنانة اللبنانية 
هيفــاء وهبي لم تصب بأي وعكة صحية، 
بحســب التبريــر الــذي خرج عــن جلنة 
مهرجان "بيــاف"، وذلك قبل يوم واحد من 
موعد إقامة االحتفال الضخم في الوسط 

التجاري للعاصمة بيروت.
 وكان مــن املفترض ان تتســلم النجمة 
جائزة تقديريــة، لكنها فجأة غيرت قرارها 
واعتذرت، واشــيعت معلومات تقول إنها 
أصيبت بوعكة صحيــة، لكنها بعد ذلك 
ظهرت في حفل زفاف املنتج أنور الصباح 
في بيــروت، و كان من البديهــي أن تلوح 

االســتفهام، خصوًصا  عالمات  األفق  في 
وأن ما جرى ليــس اعتياديًا مع فنانة حتترم 

التزاماتها بدقة متناهية.
وأضافت املصادر في تصريحات خاصة إلى 
احد املواقع الفنيــة، أن ثمة أزمة حصلت 
مع جلنة جائزة " بياف " وهيفاء وهبي التي 
اعتــذرت عن قبول اجلائــزة، برغم أنها في 
البداية رحبت باألمر، بل قامت باالستعداد 
حلضور احلفل املقام في بيروت، وأن املوضوع 
ال يتعلق مبرضها، ألنهــا ايضاً وبعد زفاف 
أنــور الصباح أمضت يوًمــا ممتًعا في أحد 

املنتجعات السياحية على شاطئ البحر.
 وكان هنــاك ثغرة فــي التبريــر الذي مت 

العلن  فــي  إطالقــه 
غيابها  تلطيف  أجل  من 

عن املناســبة التــي كرمت 
الفنانني  كبــار  مــن  مجموعة 

اللبنانيني والعرب.
وبّينــت املصــادر أن األزمة رمبــا تكون 

عابرة، وهذا ما دعــا اللجنة الى إيجاد 
تبرير وعــذر لغيابها، وان اخلالف ال 

مينع من تكــرمي هيفاء العام 
املقبل.

أزمة بين هيفاء وهبي و"بياف"
الصباح الجديد - وكاالت:

نّبه خبــراء صحة بريطانيــون، من أن 
إعادة عملية تســخني الرز ال تخلو من 
ملتاعب خطيرة  اإلنسان  وتعرض  أضرار، 
كاإلصابة باإلسهال واجلفاف والتسمم.

التغذيــة لــدى  وتقــول أخصائيــة 
مؤسسة "هيلث ســبان" للتغذية، 
فيونــا هانتر، إن اإلجراء الســليم 
يتمثل بتســخني الرز مــرة واحدة 
فقط بعد طهيه، أما عملية تبريده 
في الثالجة، فينبغــي أن تتم بعد 
ساعة من طبخه على األكثر، ويجب 
أال تتجاوز مدة احلفظ في الثالجة 24 

ساعة كحد أقصى.
وأضافت، أن الــرز غير املطهو يحتوي 
األحيــان علــى جراثيم  في بعــض 

من بكتيريا تســمى "باكيلوس ســيروس"، 
تســتطيع البقاء في الغــذاء بعد الطهي، 
وهو ما يفاقم احتمال التسمم، على وفق ما 

نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ويرى اخلبراء أن طريقة طهي الرز حول العالم 
تشــوبها الكثير من األخطاء بســبب عدم 
االنتباه إلى ما يحتويه مــن مواد كيمياوية 

تعلق به في أثناء الزراعة.
وينصــح الباحث فــي جامعــة امللكة في 
بلفاست، آندي ميهارغ، بطهي الرز في كمية 
كبيرة من املاء، حتى تــزول مكونات الزرنيخ 

الكيميائية في أثناء عملية التحضير.
ويرى البروفيسور أن نقع الرز في قدر من املاء 
ليلــة كاملة قبل طبخــه يخفض احتمال 
املرتبطة  والسرطان  القلب  بأمراض  اإلصابة 

بالغذاء، بنسبة 80 في املئة. 

الصباح الجديد - وكاالت:
عرض مزارع كندي، مؤخرا، وجبة سريعة 
مــن "ماكدونالــدز" للبيع علــى موقع 
"eBay" اإللكترونــي بعد مضي ســتة 

أعوام كاملة على شرائها.
وبحســب ما نقل موقع مجلــة "تامي"، 
فإن ديف أليكساندر اشــترى البرغر مع 
البطاطا املقلية سنة 2012 حتى يتأكد 
من نظرية تقول إن الوجبات السريعة ال 

تفسد مثل بقية األغذية األخرى.
وفقدت الوجبــة طراوتها بنحو كامل، 
أصبحت  املقليــة  البطاطا  أن  حتــى 
صلبــة كاحلجــر، لكن شــريحة اخلبز 

ما زالت في هيئة شــبه اعتيادية من حيث 
املظهر، واملدهش أيضــا أن اجلنب لم يتحلل، 

وأصبح فقط "بني اللون".
وقال صاحب "البرغــر القدمي" إنه لم يلمس 
الوجبة منذ شرائها قبل أعوام، كما لم يقم 
بتجميدها، إذ اكتفــى بوضعها على الرف، 
لكنه أزاح عنها ما تراكم من غبار في اآلونة 
األخيرة، حتى يتمكن من عرضها للبيع على 

اإلنترنت.
وبوسع الراغبني في شراء البرغر أن يتقدموا 
للمزايدة على اإلنترنت، التي جتاوزت ســتني 
دوالرا للوجبة، ويقول العرض إن "الشطيرة" 

قد تكون مفيدة ألبحاث علمية.

الطريقة األمثل لطهي الرز

كندي يبيع وجبة "ماكدونالدز" 
اشتراها قبل ستة أعوام

"تويتر"  موقع  يغلق 
مليون حســاب  مــن  أكثر 
مزيف ومشكوك فيه يوميا، 
في مســعى جــاد ملكافحة 
املغلوطة  املعلومــات  تدفــق 
العنكبوتية، على  الشبكة  على 
"واشنطن  صحيفة  ذكرت  ما  وفق 

بوست".
وأوضحــت الصحيفــة األميركية أن 
احلســابات  على  حملته  ضاعف  تويتر 

املزيفة منذ العام املاضي، بعدما اكتشف 
مع مواقع أخرى بيانات تظهر تعرض ماليني 
األميركيني ألخبــار مزيفة، أكثــر مما كان 

يعتقد.
ويعتقد أن حســابات مزيفــة على صلة 
بروســيا أطلقــت تغريدات حتمــل أخبارا 
مزيفة في محاولة للتأثير على االنتخابات 

األميركية عام 2016.
وواجه "تويتر"، الذي يضم نحو 336 مليون 
انتقادات حادة لعدم بذله  مشترك نشط، 
جهود كافية للتحكم في انتشار الروبوتات 

املصممة لنشر املعلومات اخلاطئة.
وتشــكل احلملة اجلديــدة لتويتر ما ميكن 
عده تغييرا ثوريا فــي طريقة عمل املوقع، 
الذي امتنع طويــال عن القيام بأي تدخالت 
في منصته، خشــية التأثيــر على حرية 

التعبير.
وقال ديل هارفي نائب رئيــس تويتر للثقة 
والسالمة لـ"واشــنطن بوست" إن املوقع 
يســعى "إليجاد توازن بني حريــة التعبير، 
واحتمال أن تؤذي هذه احلرية تعبير شخص 

آخر".

الصباح الجديد - وكاالت:
حمل 53 رجال زوجاتهــم أو صديقاتهم على أكتافهم، 
وركضوا بهن في سباق ملدة ساعة ببلدة "سونكايارفي" 

الصغيرة في فنلندا، وسط تهليل آالف املشجعني.
وجذبت بطولــة العالم حلمل الزوجات التي جترى للعام 
الثالث والعشــرين، آالف الزائرين إلى البلدة التي يبلغ 
عدد سكانها 4200 نســمة فقط، واكتسبت متابعني 

في أنحاء العالم.
وجترى مسابقات رسمية يتأهل من خاللها املتنافسون 
في دول من بينها الواليات املتحدة، وبريطانيا، والسويد، 
واســتونيا. وقال منظمون إن 53 زوجا مع زوجاتهم من 

13 دولة شاركوا في هذه البطولة.
وفاز الزوجان فيتواتاس كيركيلياوسكاس، 
ونيرينجا كيركيلياوسكيني من ليتوانيا 
بالسباق، الذي تضمن الركض، واخلوض 
في بركة من املياه، واجتياز العديد من 
العقبات. وهــزم الزوجان بطل العالم 
الفائز  ميتينــني  تايســتو  الفنلندي 

بالبطولة ست مرات.
صــاح  الســباق،  انتهــاء  وفــور 
كيركيلياوســكاس بسعادة غامرة 

قائال "هذه زوجتي... إنها األفضل".

إغالق مليون حساب يوميًا على تويتر زوجتي هي األفضل بـمسابقة "حمل الزوجات"
الصباح الجديد - وكاالت:

الصباح الجديد - وكاالت:
بــدأت أســتراليا باســتعمال طريقة جديــدة ملرور 
املســافرين عبــر مطاراتها، من دون فحــص جوازات 

السفر املعتاد، األمر الذي يختصر اجلهد والوقت.
وسيسمح هذا اإلجراء اجلديد باالستغناء عن جوازات 
السفر في املستقبل القريب، بحسب املوقع اإلخباري 

."News.com.au" األسترالي
وســيتمكن ركاب بعض الرحــالت الدولية على منت 
طائرات شــركة كانتاس للطيران من املشــاركة في 
النســخة التجريبية من البرنامــج الرقمي للتعرف 

على الوجوه في مطار سيدني الدولي.
التكنولوجيا احليوية اجلديدة مكان إجراءات  وستحل 
فحص جوازات الســفر اململة، عبــر التحكم بنقاط 
املــرور الضرورية داخــل املطار، وصوال إلــى الطيارة. 

حيث سيسمح املســح اإللكتروني 
بالتعرف على شخصية املسافر، من 
دون إبراز جواز ســفره. كما ستحل 
هذه الطريقة مكان استعمال تذاكر 
السفر الورقية أو اإللكترونية أيضا.

وقال الرئيس التنفيذي ملطار سيدني، 
جيــف كالبيــرت، إن هــذا االبتــكار 

سيسرع إجراءات التعرف على املسافرين 
وسيسهل حركتهم أكثر.

وأضاف كالبيرت قائال: "لن نحتاج في املستقبل 
إلى توثيــق جوازات الســفر واحلقائب لدى قيام 
املسافرين برحالتهم عبر مطارنا، ولن يضيع وقت 
زبائننا في البحث عن تذاكر الســفر الورقية أو 

اإللكترونية إلبرازها عند صعود الطائرة".

"إلغاء" استعمال جوازات
 السفر في مطار سيدني
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