
عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301 / طبعت بمطابع دار الصباح الجديد للصحافة والنشر

14
المتاعب الحمائية الوقائية 

التي خلقها ترامب

6
دمشق تتهم إسرائيل بقصف 

مطار التيفور العسكري 
وتعلن تصديها للهجوم

Tue. 10 Jul. 2018 issue (3974) الثالثاء 10 متوز 2018 العدد )3974(

ASSABAH ALJADEED

16 صفحة

صاحب االمتياز رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

يومية سياسية مستقلة
السنة الرابعة عشرة

assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

alsabahaljaded@gmail.com

بغداد - أسامة نجاح:
ما إن بدأت أولى أيام شــهر متوز 
اجلهات  ســارعت  حتــى  اجلاري 
من  أكثر  لتحريــك  القضائيــة 
أوامر  قبض ســابقة وأخرى   10
نواب ســابقني  بحــق  جديــدة 
بعــد انتهــاء مــدة حصانتهم 
الدســتورية ومــدراء عامني في 

تزامنا مع  الــوزارات احلكوميــة 
الدســتوري جمللس  العمر  انتهاء 

النواب بدورته الثالثة.
وكان مجلس النواب قد أنهى يوم 
السبت املصادف 2018/7/1  دورته 
الثالثة بعد فشل محاوالت قوى 
ونواب متديد عمره التشريعي حلني 
مصادقة احملكمــة االحتادية على 

نتائج انتخابــات مجلس النواب 
التي جرت في 12 أيار 2018 .

وقــال عضو  اللجنــة القانونية 
في مجلس النواب السابق صادق 
اللبان في حديث خاص لصحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ إن " هنالك أكثر 
من 10 مذكرات قبض واستدعاء 
بحق عدد من النواب الســابقني 

تهم  املنتهيــة عن  الــدورة  في 
شــتى بعضها تخــص ملفات 
فســاد وأخرى قضايــا جنائية “، 
الدعاوى  إن" بعض  إلى  مشــيرا 
تتعلــق باالدعاء العــام وبالتالي 
ســتفعل من قبل االدعاء العام 

نفسه.
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مذكرات قبض واستدعاء لعدد من النّواب السابقين 
ومدراء عامين في وزارات الدولة

بعضهم يريد السفر خارج العراق هربا من القضاء 

a

وكاالت ـ الصباح الجديد:
بعد نحو يومني من اجتماع بني 
تيريزا  البريطانية  الوزراء  رئيسة 
الوزير  قــدم  وحكومتها،  مــاي 
ديفيد  بريكسيت  مبلف  املكلف 
ديفيس اســتقالته من منصبه 
أمس األول األحد. وإثر قراره عبر 
ديفيس عن تشكيكه في املسار 
للخروج  املفاوضــات  في  املتبع 
مــن االحتــاد األوروبــي. وعقب 
ذلــك أعلنت رئاســة احلكومة 
تعيــني  االثنــني  البريطانيــة 
دومينيك راب املشــكك باالحتاد 

األوروبي خلفا لديفيس.
ضربة  االســتقالة  هذه  وتعتبر 
لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
مــاي التي كانت تأمــل بإطالق 
يدها في مفاوضات خروج البالد 

من االحتاد األوروبي.
وفي وقت الحق أعلنت رئاســة 
احلكومــة البريطانيــة أمــس 

االثنــني تعيــني دومينيــك راب 
املشــكك باالحتاد األوروبي، وزيرا 
لبريكســت في احلكومة خلفا 

البالغ من  لديفيــس. وكان راب 
العمر 44 عاما وزير دولة لشؤون 
اإلســكان، بعد أن تولى منصب 
وزير دولة للشؤون القضائية في 

حكومة ماي.
وتأتــي اســتقالة ديفيس بعد 
يومــني مــن اجتماع بــني ماي 
ووزرائها خلــص إلى اإلعالن عن 
اتفاق حــول الرغبة في احلفاظ 
على عالقــة جتارية مــع االحتاد 
األوروبــي بعد خــروج بريطانيا 
منــه. لكن ديفيــس البالغ من 
العمر 69 عاما واملعروف مبواقفه 
املشــككة في االحتــاد األوروبي 
اعتبر في رســالة استقالته أن 
الطريــق املتبع لن يوصل إلى ما 

صوت البريطانيون من أجله.
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تقريـر

وزير بريكسيت ديفيد ديفيس يستقيل من
حكومة ماي في خضم المفاوضات مع بروكسل

ديفيد ديفيس

بغداد ـ الصباح الجديد:
حتالف  عن  الفائز  املرشــح  أكد 
اللجنــة  وســكرتير  ســائرون 
املركزيــة للحــزب الشــيوعي 
العراقــي، رائد فهمي، أن حتالفه 
لم يتحاور حتــى اآلن مع ائتالف 
دولة القانون بشــأن تشــكيل 
املقبلــة، في حني عد  احلكومة 
السياســي  املكتب  ســكرتير 
للحزب الدميقراطي الكردستاني 
فاضل ميرانــي، أمس االثنني، أن 
الوثيقــة التي تداولهــا مؤخرا 
بعض املواقع األخبارية وصفحات 
وتضمنت  االجتماعي،  التواصل 
القانون،  دولــة  حتالف حزبه مع 
"أســلوبا رخيصا لالصطياد في 

املاء العكر".
وقال فهمي في تصريح صحفي، 
الصباح  وتابعتــه  امس  نشــر 
اجلديــد "نحــن جــادون بإيجاد 
احللــول وقراءة الدســتور، حيث 
اننا  مبينا  البلد"،  نريد مصلحة 
"نتحــدث عن مشــروع يكافح 
االصــالح"  ويحقــق  الفســاد 
مشــيراً الى ان "دولــة القانون 
البالد وكان  كانت متحكمة في 
بإمكانهــا على مــدى 3 دورات 
في رئاســة احلكومــة ان حتقق 
االصالحات ومكافحة الفســاد 
ولكــن احلصيلــة أمامنــا، لذا 
نعتقــد ان وجود دولــة القانون 
ملواجهة هذه  ال يشــجع كثيرا 

التحديات".
واضــاف ان "االتصــاالت لم جترِ 
مع أطراف عديدة ولم نصل الى 
مرحلة تشــكيل الكتلة االكبر، 
وعوداً  اعطــت  االطراف  وبعض 
أولية"، الفتــا الى ان "اللقاء بني 
الكردستانية  والقوى  ســائرون 
سيجري في االيام املقبلة عندما 
يأتي وفــد كامل منهــا، ونحن 
وتكلمنا  شيوعي  كحزب  ذهبنا 
عــن توجــه ســائرون، وقلنا ان 
الشــأن الكردســتاني يجب أن 
يكون مكوناً وجزًء من املشــروع 
الوطنــي العراقــي، ونعتقد ان 
الطــرف الكردســتاني يجب ان 
يكون شــريكاً حقيقيــاً وليس 
االقتصار علــى البرملان وامنا في 

صناعة واتخاذ القرار".
وتابع فهمي "نحن في ســائرون 
نركــز على املشــروع، لم نطرح 
حتى اللحظة أي مرشح لرئاسة 
الــوزراء، وامنا يتــم التركيز على 
الدولة  بنيــة  اصالح  مشــروع 
واالدارة واالقتصاد واملؤسســات 
الدولية  العالقــات  فــي  وحتى 
واملؤسســة العســكرية، ففي 
بناء الدولــة نتحدث عن مغادرة 
إعــادة  ونعــارض  احملاصصــة 
أســاس  الكتل على  تشــكيل 
طائفي كما نتحدث عن مشروع 
سياسي قد ال يحظى باإلجماع 
فتكون هناك اغلبية ونبتعد عن 

احملاصصة وامنــا اعتماد املواطنة 
العامة ومراجعة  وقانون اخلدمة 
يديــرون  الذيــن  املســؤولني 

ومحاربة  بالوكالة  املؤسســات 
الفساد".

"لم  التفاصيل  ان هــذه  وبــني 

تكــن حاضرة باحلــوارات، ونحن 
كسائرون بكل مفاصل االصالح 
نقوم بإعداد االوراق ونأمل بانتقال 

احلوارات من املبــادئ العامة الى 
التفصيلية".
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سائرون: دولة القانون في الحكومة ال يشجع
على مواجهة التحديات ونحن نريد محاربة الفساد

مقتدى الصدر في لقاء مع رائد فهمي "ارشيف"

بدء العد والفرز اليدوي لـ 188 صندوقًا
بالسليمانية بإشراف األمم المتحدة

أراض للتدريسيين والقضاة ومهلة
30 يومًا النجاز خريطة لبلدية الموصل 23

الديمقراطي الكردستاني يصف وثيقة االتفاق مع القانون صيد في الماء العكر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن مركــز اإلعــالم األمني، 
العثور على  االثنني، عــن  أمس 
9 أنفاق لتنظيــم "داعش" في 
نينوى، مشيرة الى تفجير اثنني 
من تلك األنفــاق أحدهما كان 
بداخلــه 20 "إرهابيا" مت قتلهم 

جميعا.
املركز  باســم  املتحدث  وقــال 
العميد يحيى رســول في بيان 

تلقت "الصباح اجلديد" نسخة 
منــه، إن "القــوات األمنية في 
عثرت  نينــوى  عمليات  قيــادة 
أنفاق  12 عبوة ناسفة و9  على 
ونفق  تدميره،  مت  أحدها مفخخ 
آخــر يحــوي عناصــر إرهابية 
متــت معاجلته من قبــل قوات 
التحالف وقتل 20 ارهابيا كانوا 

بداخله في منطقة بادوش".
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بغداد- الصباح الجديد:
أعلن وزير النفط جبار اللعيبي 
ان الــوزارة حققــت ارتفاعــا 
الصادرات  ملحوظا في معدل 
النفط  مبيعات  من  وااليرادات 
اخلــام للنصف االول من العام 
بالنصف  2018 مقارنة  احلالي 

االول من العام املاضي 2017.
وقال اللعيبــي في بيان تلقت 
نســخة  اجلديد"  "الصبــاح 

االيرادات  ان "مجمــوع  منــه 
املتحققــة للنصف االول من 
2018 بلغت )40(  العام احلالي 
و)235(  مليونا  و)345(  مليــارا 
الــف دوالر فــي حــني كانت 
للنصف  املتحققة  االيــرادات 
االول من العــام املاضي 2017 
مليونــا  و)642(  مليــارا   )27(

و)329( الف دوالر".
تفصيالت ص7

مقتل 20 "إرهابيًا من داعش" 
داخل نفق في نينوى

40 مليار دوالر إيرادات النفط 
للنصف األول من العام الحالي

بغداد ـ الصباح الجديد:
العبادي،  حيــدر  الوزراء  رئيس  وّجه 
أمــس االثنــني، مبضاعفــة اجلهد 
املستمرة  واملالحقة  االســتخباري 
اجلرمية  "اإلرهــاب" وعصابات  خلاليا 
بعمليــات  والقيــام  املنظمــة 
اســتباقية فــي شــتى قواطــع 
األمن  وتعزيــز  ديالــى  محافظــة 
واالســتقرار في احملافظة، في حني 
أكــد علــى أهمية تقــدمي أفضل 

اخلدمات للمواطنني.
في  للعبادي  اإلعالمي  املكتب  وقال 
بيان تلقت "الصباح اجلديد" نسخة 
منــه، إن "رئيــس مجلــس الوزراء 
املســلحة  للقوات  العــام  القائد 
العبــادي وجــه مبضاعفة  حيــدر 

واملالحقــة  االســتخباري  اجلهــد 
املســتمرة خلاليا االرهاب وعصابات 
اجلرمية املنظمــة والقيام بعمليات 
اســتباقية فــي مختلــف قواطع 
األمن  وتعزيــز  ديالــى  محافظــة 

واالستقرار في احملافظة".
مع  اجتماعه  العبادي خــالل  وأكد 
القــادة االمنيــني في مقــر قيادة 
عمليات ديالى، وبحسب البيان، على 
"اهميــة القيام بعمليــات دقيقة 
اخلطف  عصابات  ضــد  ومتواصلة 
بكل  معهم  والتعامــل  واجلرميــة 
وعدم  وتدمير مخابئهم  وقوة،  حزم 
منحهم أية فرصة للنجاة واالفالت 

من حكم القصاص العادل".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة الكهرباء أمس االثنني، 
فرضهــا غرامــة ماليــة تصل الى 
100 مليــون دينــار لبعض اخملالفني 
الشــبكات  علــى  واملتجاوزيــن 

الكهربائية.
الكهرباء  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
املــدرس فــي تصريــح  مصعــب 
صحفي ان “الوزارة نفذت حملة في 
العاصمة بغداد شملت اكثر من 20 
منطقة في جانبي الكرخ والرصافة، 
املتجاوزين  على  القانون  فرض  بغية 

للشبكة الكهربائية”.
“الــوزارة خاطبت  ان  الــى  واشــار 

لتطبيق  كافة  الدولة  مؤسســات 
الســتراتيجية الوطنية للترشــيد 
للتيار  استهالكها  خفض  ومتابعة 
الكهربائي، خاصة بعد انتهاء الدوام 
ايام العطل اســوة باملواطنني  وفي 

واصحاب احملال التجارية”.
واكــد ان “غرامــة عدم الترشــيد 
والتجــاوز تصــل الــى 100 مليون 
والشــركات  احملال  الصحــاب  دينار 
وغيرها، وفي حــال عدم دفعها يتم 
اســتيفاءها مــن خالل اســتمارة 
التجــاوز فــي قســم املبيعات مع 
اقامة دعوى قضائيــة في محاكم 

التحقيق”.

العبادي يوّجه بمالحقة خاليا 
"اإلرهاب" استخباريًا وتقديم 

أفضل الخدمات للمواطنين

غرامة 100 مليون دينار للمتجاوزين 
على الشبكات الكهربائية

9-8
أندريس يقود مواجهة فرنسا

وبلجيكا بنصف النهائي اليوم

صراع مزدوج بين الشباب
والخبرة في كأس العالم

الزوراء بطاًل لدوري الكرة الممتاز 
للمرة 14 في تأريخه 



شؤون عراقية2

السليمانيةـ  عباس كاريزي:

قاطعت ســتة احزاب سياسية 
معترضــة في االقليــم عملية 
العــد والفرز اليــدوي، لصناديق 
االقتراع التي بــدأت صباح امس 
الســليمانية،  مبحافظة  االثنني 
وطعنت مســبقا بالنتائج التي 

ستتمخض عنها.
واعلن ممثلو االحزاب الستة )حركة 
اإلســامية،  اجلماعة  التغييــر، 
االحتاد اإلسامي، احلزب الشيوعي 
الكردســتاني، حتالــف من أجل 
احلركة  والعدالة،  الدميقراطيــة 
صحفي  مؤمتر  في  اإلســامية(، 
عقــدوه امــام القاعة اخملصصة 
للعــد والفرز اليــدوي مبحافظة 
تركــوا  انهــم  الســليمانية، 
القاعة اعتراضــا على االجراءات 
التي  املتخذة من قبل املفوضية، 
منعتهم مبوجبهــا من االقتراب 
من املوظفــني وصناديق االقتراع، 
التي شملتها عملية العد والفرز 

اليدوي البالغة 188 صندوقا.
وقال ممثلو تلك االحزاب الستة، ان 
العملية جاء على  قرار مقاطعة 
خلفيــة رفض الفريــق املكلف 
اقتراب ممثلي  والفرز،  العد  باجراء 
الكيانات السياسية من املوظفني 
املكلفــني باجــراء العــد والفرز 
اليدوي، مشــيرين الى ان االليات 
التي اتخذتها املفوضية ال تتسم 
بالشــفافية والنزاهــة وتنتهك 
حقوق الكيانات في االطاع على 
عمليات الفــرز اليدوي، وهي غير 
واضحة والتســهم في الكشف 
الــذي حصل في  التاعــب  عن 
االنتخابات، فضاً عن انها تنتهك 
االنظمــة والقوانني التي تضمن 
حقوق الكيانات السياســية في 

االطاع واالشراف على العملية.
االطراف  ان  الكيانات،  ممثلو  وتابع 
الســتة تشــكك فــي نزاهــة 
لدى  بها  وســتطعن  العمليــة 
وهي  اخملتصة،  القضائية  اجلهات 
لن تعترف بالنتائج التي ستخرج 
بهــا، مؤكدين انهــم حتدثوا مع 

جميع اجلهات املعنية للســماح 
لهم بالتقرب واالشراف عن كثب 
على العملية اال انهم لم يتلقوا 

جتاوباً ورفضت مطالبهم.    
والفرز  العــد  وكانــت عمليــة 
من  صندوقــا  لـــ188  اليــدوي 
ســجلت  التي  االقتراع  صناديق 
عليها شــكاوى، فــي محافظة 
بــدأت صباح  الســليمانية، قد 
امس االثنني، بإشــراف إثنني من 
املنتدبني، مبشاركة  القضاة  جلنة 
ممثليهم عن االمم املتحدة، ويجري 
العملية فريق من 30 شــخصا، 
يتكــون كل فريق من خمســة 

أشخاص.
الوطنــي  االحتــاد  ايــد  بــدوره 
اللجنــة  رفــض  الكردســتاني 
العد  املشــرفة علــى عمليــة 

اليــدوي فــي محافظة  الفــرز 
ممثلــي  تدخــل  الســليمانية، 
االطراف السياســية في عملية 
العــد الفــرز اليــدوي لصناديق 

االقتراع.
مكتب  باســم  املتحدث  وقــال 
االنتخابــات في االحتــاد الوطني 
الكردستاني الدكتور بريار رشيد 
 PUKmedia في تصريــح ملوقع ،
العد  انطاق عمليــة  انه ومــع 
االقتراع  اليــدوي لصناديق  الفرز 
فــي محافظــة الســليمانية، 
طلــب مراقبو بعــض الكيانات 
واملشاركة  التدخل  السياســية 
في عملية العــد والفزر اليدوي، 
مضيفاً »ان اللجنة املشرفة على 
اليدوي من  والفــرز  العد  عملية 
القضــاة املنتدبني رفضت تدخل 

مراقبــي الكيانات السياســية، 
الن ذلك يخالف قانون املفوضية 

والقوانني االخرى النافذة.
واوضح رشــيد،ان مراقبي بعض 
الكيانات السياســية انسحبوا 
من مراقبة عمليــة العد والفرز 
اليــدوي بعــد رفــض تدخلهم 

ومشاركتهم في العد والفرز.
سياسية  أطراف  ســتة  وكانت 
فــي إقليــم كردســتان )حركة 
اإلســامية،  اجلماعة  التغييــر، 
االحتاد اإلسامي، احلزب الشيوعي 
الكردســتاني، حتالــف من أجل 
احلركة  والعدالة،  الدميقراطيــة 
باغا  اصــدرت  قد  اإلســامية( 
بإعادة  مشــتركا، طالبت فيــه 
جلميع  اليــدوي  والفــرز  العــد 
صناديق االقتراع والسماح لوكاء 

مبراقبة  السياســية  الكيانــات 
الصناديق بصورة دقيقة.

واضافت تلك االطــراف في بيان 
نسخة  اجلديد  الصباح  تسلمت 
منه ان علــى املفوضية ان تطبق 
القانون كما هــو، من دون تغيير، 
وأن تتم إعادة العد والفرز اليدوي 

جلميع الصناديق.
كما ودعت املفوضية الى السماح 
السياســية  الكيانات  لــوكاء 
دقيقة  بصورة  الصناديق  مبراقبة 
الــوكاء، ومقارنة  زيادة عدد  مع 
البصمات مع الرقم الســري )بار 

كود( ألوراق االقتراع. 
بــدوره دعا مركز ميتــرو للدفاع 
عن حقــوق الصحفيني، مجلس 
بالســماح  املفوضني  القضــاة 
جلميع القنوات االعامية مبراقبة 

عملية العد والفرز اليدوي، مبيناً 
انــه ال ميكــن ضمان شــفافية 
العراقيل  وضع  في ظل  العملية 
والقنوات  الصحفيني  عمل  امام 

االعامية.
واضاف املركز في بيان تســلمت 
الصباح اجلديد نســخة منه، ان 
ممثلني عنه زاروا، مركز العد والفرز 
اليدوي في مدينة الســليمانية، 
وطالبوا اجلهات املعنية بالسماح 
بحضور  اخملتلفة  االعام  لوسائل 
عمليــة العد والفــرز، اال ان تلك 
اجلهات امتنعت معلنة السماح 
لقنــاة العراقية فقــط بدخول 
و الســماح لاخريــن  القاعــة 
باحلضــور من دون اســتصحاب 

معداتهم.

بدء العد والفرز اليدوي لـ 188 صندوقًا
بمحافظة السليمانية بإشراف األمم المتحدة

قاطعته أحزاب المعارضة وطالبت بأن تشمل العملية جميع الصناديق عبد الزهرة محمد الهنداوي

متثل املنافذ احلدودية سواء البرية منها  او البحرية او اجلوية 
، رمزا ســياديا للدولة ، لذلك تسعى كل دول العالم  إلى ان 
تكون منافذها مهابة ومصانــة من خال تطبيق االنظمة 
والقوانــني بنحو ال يســمح بأي حال من االحــوال بحدوث 
خرق او انتهاك لســيادتها ، كما انها تســعى  لتجعل من  
تلك املنافذ صورة مشــرقة للدولة ذاتها ، ويتضح هذا جليا 
في املطارات واملوانئ على اعتبار  انها االكثر حركة ســواء 
للمســافرين او البضائع ، ثم تأتي بعد ذلك املنافذ البرية ، 
وهي كذلك حتظى باهتمــام احلكومات من خال توفير كل 

متطلبات جناح العمل فيها . 
وفي العراق تســعى احلكومة باســتمرار إلى حتسني واقع 
املنافــذ احلدودية على الرغــم من صعوبة الظــروف التي 
واجهها البلد في الســنوات الســابقة ، ولكن ، دائما ثمة 
مشــكات وحتديات تكتنــف العمل في تلــك املنافذ ، ما 
اضطر احلكومة إلى اســتحداث هيأة تعنى بإدارتها .. وإذ ما  
بدأت الهيئة عملها اصطدمت بواقع صعب وخصوصا في 
املنافذ البحرية الن النســبة االكبر من االستيراد تأتي عبر 
البحار ،... واحدة من املشــكات التي واجهت هيئة املنافذ 
احلدودية وهي تسعى لتطبيق القوانني النافذة التي تتعلق 
باجلمارك والفحص وإجازة االســتيراد وحماية املنتج احمللي ، 
ومثل هذه القوانني مطبقة في جميع دول العالم بصرامة 
، الن التماهل في تطبيقها ســيعرض الباد والعباد خملاطر 
اقتصادية وصحية وبيئية جســيمة .. الخ .. فعندما قررت 
الهيئة فرض هــذه القوانني وهو من صميــم عملها ، وإال 
ٌعدت متهاونة ، ووجهت بضجيــج هائل و)ثورة( عارمة من 
قبل بعض التجار الذين يرفضــون االنصياع لهذه القوانني 
حتت ذرائع شــتى ، ما يؤشر ان هؤالء التجار كانوا في فترات 
ســابقة يســتوردون ما يشاؤون وكيفما يشــاؤون من دون 
حســيب او رقيب ، وبالتأكيد ان ألذرع الفســاد هناك الدور 
االكبر في تشــجيع  مثل هؤالء ، وبعضهم يتحدث من دون 
حرج او خشية ، انه ومن اجل مترير بضاعته قبل زميله االخر 
مســتعد ان يتعامل حتى مع الشــيطان !! ، وبدأنا نسمع 
قصصا وحكايات ال متــت للواقع بصلة ، االمر الذي ادى إلى 
احداث حالة من القلق في الشــارع العراقي خشية ارتفاع 

االسعار بنحو جنوني .. 
صحيح ان االجــراءات االخيرة التي اتخذتهــا هيئة املنافذ 
في االول من ايار املاضي تسببت بتأخير عدد من الشحنات 
ألنهــا غير متوافرة على الشــروط املطلوبــة ، ولكن حتى 
هذه املشــكلة عوجلت من خــال التمديد للتجــار لغاية 
نهاية شهر متوز لتكييف اوضاعهم ، إال ان  بعضهم مازال 
يرفــض مثل هذه االجــراءات التي هي فــي  نهاية املطاف 
فيها مصلحة للتاجر قبل غيره .. فلو دخلت شــحنة غذاء 
فاسدة ولنفترض تتكون من 10 اطنان من الدجاج ، اي انها 
تســاوي 10 آالف كيلو غرام ، وإذا افترضنا جدال ان كل اسرة 
ستشــتري 3 كليلو غرامات من هذا الدجاج ، فان اكثر من 
3 آالف اسرة ستتعرض للخطر بسبب فساد هذه الشحنة 
وقد تكون اســرة التاجر املستورد من بني هذه االسر .. فهل 
من املنطق  ان يقبل احد مبرور مثل هذه الشــحنات من دون 
فحص لضمان ســامتها في االقل ؟ ،  ناهيكم عن ان مرور 
البضائع عبر احلدود ال يختلف ابدا عن مرور االشخاص ، فهل 
تسمح اي دولة في العالم لشخص مهما كان مركزه بعبور 
اراضيها من دون تأشيرة دخول وما يرتبط بتلك التأشيرة من 

اجراءات امنية وصحية ؟ ..
علينــا ان ال نصغــي للضجيج ، فالكثير منــه يهدف إلى 
تغطيــة افعال وممارســات غير صحيحــة ، .. امنا املطلوب 
االصغاء إلى مصلحة البلد ،  والتاجر هو جزء من هذا البلد 
،  واملنافــذ البحرية حتتاج إلى وقفة قويــة لفرض القانون 
فيها .. نحتاج إلى رؤية واضحة تشترك فيها جميع اجلهات 
التــي متارس دورا في املنافذ احلدودية )الســيطرة النوعية – 
الكمــارك – الصحة – التجارة – الزراعــة- الداخلية(  لكي 
ال حتــدث حالة من التقاطع او التضارب في تطبيق القوانني 
، من خال تشــكيل غرفة عمليات مشــتركة تعمل على 
معاجلة املشكات واإلشكاالت التي حتدث هناك .. وقبل ذلك 
كله يجب تقليم اظفار الفساد ، الن الفاسدين هم من يثير 

كل هذا الضجيج في املنافذ احلدودية  

ضجيج المنافذ !

تقـرير

عملية العد والفرز اليدوي

 ان قرار مقاطعة العملية 
جاء على خلفية رفض الفريق 

المكلف باجراء العد والفرز، 
اقتراب ممثلي الكيانات 

السياسية من الموظفين 
المكلفين باجراء العد والفرز 

اليدوي، مشيرين الى ان االليات 
التي اتخذتها المفوضية ال 
تتسم بالشفافية والنزاهة 

وتنتهك حقوق الكيانات في 
االطالع على عمليات الفرز 
اليدوي، وهي غير واضحة 
والتسهم في الكشف عن 

التالعب الذي حصل في 
االنتخابات، فضاًل عن انها 
تنتهك االنظمة والقوانين 

التي تضمن حقوق الكيانات 
السياسية في االطالع 

واالشراف على العملية.

بغداد - زينب الحسني : 

ناشــطون ومثقفون ومختصون يطالبون 
ملشــكلة  حلول  بأيجاد  املعنيــة  اجلهات 
الكهرباء فــي الباد، اذ كشــف االرتفاع 
الكبيــر في درجــات احلرارة خــال فصل 
الصيف اجلاري فــي العراق، عجزاً حكومياً 
هائــا عــن توفيــر اخلدمات األساســية 
للســكان ، ســيما خدمة الكهرباء التي 
تنقطــع بشــكل متكــرر خــال اليوم 
ولســاعات طويلــة ، األمر الــذي يفاقم 
مــن معانــاة املواطنــني ، في ظــل عجز 
احلكومة عن إيجاد حل جذري لهذه األزمة 
املستمرة برغم من تخصيص أموال طائلة 

لتطويرها.
االعامي محســن الناصري   رأى بأن أزمة 
الكهربــاء في العــراق باتــت حالة عامة 
يعانــي منها الشــعب وال ينتظر اخلاص 
منها في القريب العاجل ، ســيما في ظل 
الفســاد الكبير الذي يشوب هذا القطاع 
، وتعامل احلكومــات املتعاقبة مع األزمة 
بخطوات وحلول ترقيعية ال اســتراتيجية 
، تســببت في هدر مليارات الدوالرات من 

أموال الشعب العراقي من دون جدوى .
واكد الناصري أن انقطاع التيار الكهربائي 
في معظــم احملافظات العراقية يصل الى 
ســاعات طويلة يومياً، ممــا جعلها تتزايد 
معاناة املواطنني جراء هذا االنقطاع خاصة 
في فصــل الصيف وفي ظل درجات احلرارة 
املرتفعة، كما تتســبب أزمة الكهرباء في 
الذين تعتمد  املواطنــني  تعطيل مصالح 
التجارية بشكل كبير  ومحالهم  حرفهم 

على الطاقة الكهربائية.
واضاف » خال األعوام الســابقة سجلت 
خروقات كبيرة فــي عقود الكهرباء متثلت 
فــي التعاقــد علــى محطــات توليد ال 
تتناســب واألجواء العراقية، أو شراء قطع 

غيــار مببالغ طائلة ظهر أنها غير مطابقة 
للمواصفات، أو التعاقد مع شــركات غير 
أو وهميــة لصيانة محطات  متخصصة 

الطاقة وأبراج النقل.

حلم بعيد االمل
األكادميي ســتار عواد عبر عــن رأيه قائاً، 
كل الكتل السياسية ليس لديها اي هم 
ســوى احلصول والتفاوض على حصصها 
من الــوزرات ذات امليزانيات الكبيرة من دون 
االهتمــام للمواطن الــذي يعاني في هذا 
الصيف انقطاع في الكهرباء. اسوأ حاالت 
العيــش التي مير بها املواطــن االن، ارتفاع 
كبير بدرجات احلرارة، وشركات اخلصخصة 
تخلت عن تزويد املواطن باحلصة الكافية. 
املشكلة كبيرة جداً وحلم استمرار التيار 

الكهربائي أصبح بعيد االمل.

سبب تردي الكهرباء سياسي
القانوني سام مكي قال: يخطأ من يظن 
ان انعدام الكهرباء فــي العراق، مرده الى 
عدم وجود تخصيصات مالية او عدم وجود 
بنى حتتية متكن الدولة من توفير الكهرباء 
ملواطنيها، ذلــك ان املبالــغ التي صرفت 
على هذا القطــاع ميكنها توفير الكهرباء 
بشكل مستمر ألكثر من دولة، إضافة الى 
املكانــة التي حتظى بها وزارة الكهرباء من 
توفير جميع االحتياجات املالية ملشاريعها 
رواتب تعد  وان موظفيهــا تصرف لهــم 
هي األعلــى من بقية الوزارات. مشــكلة 
الكهرباء: سياســية، وتتمثل بعدم وجود 
إرادة حقيقية لدى األحــزاب والكتل التي 
تولت مســؤولية الكهرباء منذ ســقوط 
النظــام وحلــد اآلن، عدم وجــود إرادة في 
حتســني واقع الكهرباء. ومــن جانب آخر، 
فإن تلك األحزاب حني تكون وزارة الكهرباء 
مــن حصتهــا، فإنها تعمد الى ترشــيح 
شــخصيات ال عاقة لها بهــذا القطاع، 

شــخصيات غيــر مختصــة بالكهرباء، 
جتعلها مسؤولة عن اهم قطاع في البلد. 
العــراق تخلص  وأضاف مكي: لألســف، 
من شــر داعش ولكنه لــم يتخلص من 
مشــكلة الكهرباء التــي ال تقل خطورة 
عن اإلرهــاب، فانقطاع الكهرباء يســبب 
واجتماعية حتى  اقتصاديــة  مشــكات 
داخل االســرة الواحدة. ذلك ان الكثير من 
املصانع والشــركات احلكومية تعتمد في 
املستمر  واالنقطاع  الكهرباء  عملها على 
لهــا يعني مــوت تلك املصانع وتســريح 
موظفيها والتســبب بخســائر جسيمة 

لاقتصاد العراقي بصورة عامة.
كما ان انقطاع الكهربــاء في ظل احلرارة 
العاليــة، مع وجــود عائات ال قــدرة لها 
على توفير البدائل، يســبب في مشكات 

صحية لألطفال ونفسية للكبار. 

وإزاء هذه املشكلة، شــهدت بعض املدن 
تظاهــرات امــام مقــرات وزارة الكهرباء، 
للمطالبــة بوضــع حد لهذه املشــكلة 
األزليــة، لكن ما تبع تلــك التظاهرات هو 
في  والعشــوائية  القطع  ســاعات  زيادة 
إعطائهــا، حيث تقطع في أوقات متقاربة 
جــداً وتعاود مــن جديد، حتــى ان احلصة 
املقررة رغم قلتها ال متنح بشــكل كامل. 
مشــكلة الكهرباء لألسف، ال ميكن حلها 
مبعزل عن بقية املشــكات، فهي مرتبطة 
بطبيعــة النظام السياســي الذي يصر 
على نظام احملاصصة التــي ينتج لنا وزراء 
غير قادرين على حل املشكات التي يعاني 

منها أبناء الشعب.
وعلى مدى السنوات املاضية، تعاقب وزراء 
عديــدون إلدارة ملف الطاقــة، ومت توقيع 
الكثير من العقود االســتثمارية للنهوض 

بهذا القطاع، لكن من دون حتسن فعلي.

مشكلة طويلة األمد
االكادميــي محمد فليحي املوســوي قال : 
ال شــك انها مشكلة وليســت ازمة كنا 
نسميها سابقاً ازمة لكون االزمة قصيرة 
األمد اما اليوم فهي مشــكلة ألنها امتد 
على طول ســنني والى االن لــم جند حا 
لهذه املشــكلة، وهذه املشكلة مرتبطة 
مبشــكات عدة يعاني منهــا العراق وأول 
هذه املشــكات  هي الفساد واحملاصصة 
األحزاب  ،وســيطرة  بعض  مــع  املرتبطة 
وتولي املسؤوليات لشخصيات غير كفؤة 
وغير نزيهة أدى لهذا الفشــل في جميع 
اخلدمــات وليس الكهرباء فقــط ،  ولكن 
الكهرباء تبدو اكثرها ايذائاً  ألنها ضرورية 
للحيــاة بل أصبحت احلياة نفســها ، فأن 

توقفها هو توقف احلياة .
وأضاف: ان من يقودون الوزارة يفترض بهم 
ان يشــعروا باحلس اإلنســاني والشــعور 
باملســؤولية ولم يعملوا 15طوال ســنة 
ملعاجلة هذه املشــكلة. وهذه من عجائب 
العــراق اذ التوجد دولة فــي العالم تعاني 
من الكهرباء مثل العــراق وفي ظل نظام 
يدعي بانه دميقراطي وجــاء خلدمة الناس 
احملرومني واملظلومني من سياسات النظام 
الدكتاتــوري الســابق فاملفــروض اول ما 
يعالــج في هذا البلد هــو توفير اخلدمات 
وفي مقدمتها الكهربــاء ان املدة الطويل 
تدل على الفشل واالخفاق والفساد الذي 
يحكم هــذه الوزارة وغيرها مــن الوزارات 
هذا جانب اما اجلانــب الثاني وهو األموال 
التي صرفــت وتقدر  الطائلــة الكبيــرة 
بخمســني ملياراً اين ذهبــت؟ وهل يوجد 
حســيب أورقيب؟  او جه تدقق في صرف 
هذه األموال من دون نتيجة؟ فكيف تصرف 
هذه األموال الكبيرة علــى الكهرباء ولم 
توفر هذه اخلدمــة للمواطنني؟ ويبدو انها 

لن توفر خال السنوات املقبلة .  
وفي أحد البرامج شــاركت مع وكيل وزارة 
الكهرباء في رمضان وطرحت عليهم هذا 
السؤال وقلت لهم أعطوا وعداً للمواطن 
كم يتطلب من الوقت حتى حتل مشكلة 
الكهربــاء قال ال يوجــد موعد محدد وامنا 
الى ما  القضية مفتوحــة وقد تســتمر 
ال نهايــة وهذه كارثــة حقيقة وتدل على 

ضعف الدولة وضعف الرقابة.

فساد  الوزير هو السبب
في حــني حّمل عضــو مجلــس النواب 
السابق عامر الفايز ، وزير الكهرباء قاسم 
الفهــداوي فشــل مشــروع خصخصة 
الكهربــاء وحتريف القانــون املقر من قبل 
البرملان، مبيناً ان الوزير تعاقد مع شركات 
لغرض اجلباية فقط وهناك صفقة فساد 

كبيرة فيه.
وقال الفايز إن “ملــف الطاقة الكهربائية 
ملف كبير متورطة فيها جهات سياسية 
داخلية وخارجية تعمــل على عدم انتهاء 

هذا امللف وإبقائه مفتوحا”.
وأضــاف أن “أخــر ملفات الفســاد الذي 
قانــون  هــو  الكهربــاء  وزارة  تتحملــه 
خصخصة الكهربــاء الذي جنح في اغلب 
دول العالم”، مشــيراً الى ان “القانون الذي 
اقره البرملان يشــمل خصخصة الكهرباء 

من توليد وتوزيع وجباية”.
وتابع ان “وزير الكهرباء قاســم الفهداوي 
حــرف القانــون ووقع عقــود خلصخصة 
الكهرباء مع شــركات للجباية فقط من 
دون مســؤوليتها عن التوزيــع والتوليد”، 
مشــيراً الــى ان “الــوزارة حولــت رواتب 
موظفي اجلباية في الوزارة على الشــركة 

املستثمرة”.
وأوضح ان “اخلصخصة في العراق ال تتعدى 
اجلباية واالســتفادة مما افشل املشروع من 

قبل الوزارة”.
وكانت احلكومة قد أعلنت في 2017 البدء 
بخصخصة الكهربــاء ووجهت احملافظات 
بتوفير  متعهــدة  للمشــروع  بالترويــج 
الطاقة الكهربائية على مدى 24 ســاعة 
في عموم العراق اال ان املشروع القى فشا 
كبيراً فــي توفير الكهرباء ممــا يدل على 

الزيف الكبير في املشروع.
العاصمة  العديد من مناطــق  وتشــهد 
التيار  انقطــاع  باخلصخصة  املشــمولة 
الكهربائي لعدة ساعات فضا عن ارتفاع 
أســعار اجلباية فيهــا ، واعــادة خطوط 
املولدات االهلية ، االمر الذي اثر على الواقع 

املادي للمواطن .
يشــار الى ان مجلس النواب صوت، العام 
املاضــي على مشــروع قانون اســتثمار 
وخصخصة الكهربــاء باملوافقة من قبل 

199 نائباً لصالح القانون.

العراق تخلص من شر داعش لكنه لم يتخلص من مشكلة الكهرباء
ناشطون ومثقفون ومتخصصون يطالبون بحلول لها 

جانب من االحتجاجات على سوء الكهرباء في العراق
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بغداد ـ الصباح الجديد:
التخطيط  وزارة  بحث وفــد مــن 
ووكالة التعاون والتنسيق التركية 
)تــكا(، امس االثنني، مــع عدد من 
تقدمي  امكانيات  االنبار  مســؤولي 
الدعــم للمشــاريع اخلدمية التي 
يجري تنفيذها فــي اطار عمليات 
واالعمــار  االســتقرار  ترســيخ 

للمحافظة.
وذكــرت الــوزارة في بيــان تلقت 
"الصباح اجلديد" نســخة منه، ان 
ووكالة  التخطيط  وزارة  من  "وفدا 

التعاون والتنســيق التركية )تكا(، 
زار، محافظة االنبار، أمس، والتقى 
بعدد من املســؤولني في احملافظة 
وامكانيات  اليــات  فــي  للتباحث 
الدعم للمشــاريع اخلدمية  تقدمي 
التــي يجــري تنفيذها فــي اطار 
عمليات اعادة االســتقرار واالعمار 

للمحافظة".
واضافــت ان "الوفد الذي زار االنبار 
ضم مدير عام التعاون الدولي دهام 
العزاوي ومدير عام دائرة التخطيط 
االقليمي واحمللي محمد محســن 

عبد  للــوزارة  االعامي  والناطــق 
وكالة  فيما مثل  الهنداوي،  الزهرة 
التعاون والتنســيق التركية جنيد 
اسمر منســق برامج الوكالة في 
العراق، فيما حضر اللقاء من جانب 
محافظة  فــي  احمللية  احلكومــة 
االنبار رئيس جامعــة االنبار ونائب 
محافــظ االنبــار وقائمقام قضاء 
الرمــادي ومدير عــام صحة االنبار 
ومديــر عــام تربية االنبــار ومدير 
من  اخر  وعــدد  احملافظة  تخطيط 

املسؤولني في احملافظة ".

اللقاء  واوضحــت "جــرى خــال 
اخلدميــة  املشــاريع  اســتعراض 
التي ميكــن ان تقوم وكالة التعاون 
فــي  الدعــم  بتقــدمي  التركيــة 
تنفيذها ، وهي مشــاريع متنوعة 
والتربية  الصحة  قطاعات  تشمل 
"مت  ان  مبينة  وغيرهــا"،  واخلدمات 
االتفاق على قيــام اجلهات املعنية 
فــي محافظــة االنبــار بتقــدمي 
املشــاريع املطلوب دعمها من قبل 
وكالة )تــكا( والتي تتضمن تأهيل 
االبتدائية  املــدارس  من  مجموعة 

واملتوسطة بهدف فك االختناقات 
التي تشــهدها مــدارس احملافظة 
نتيجــة قلة عــدد املباني وتعرض 
الكثير من املدارس للتدمير نتيجة 

االعمال االرهابية".
وتابعــت "كذلك جرى االتفاق على 
تقدمي الكشــوفات املطلوبة لعدد 
من املراكز الصحية واملستشفيات 
لغــرض قيــام الوكالــة التركية 
بتوفيــر االجهــزة واملســتلزمات 
املطلوبة لتمكــني هذه املراكز من 
تقدمي اخلدمــات الصحية والطبية 

للمواطنني".
اللقاء  نهاية  "فــي  الوزارة  وذكرت 
تقرر ان تقــوم احلكومة احمللية في 
االنبــار بتقدمي املشــاريع املطلوب 
دعهما إلــى وزارة التخطيط التي 
سســتولى بدورهــا متابعة هذه 
املشــاريع مــع الوكالــة التركية 
بهدف االســراع في اجنازها ، فيما 
وعد منســق )تكا( بدراسة جميع 
الطلبات التي ستقدمها محافظة 
االنبار واالســراع في االســتجابة 

لها".

تركيا تسعى بنحو فاعل في إعمار األنبار
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت هيئة النزاهة، امس االثنني، صدور امر 
القاضي )عزت توفيق جعفر(  ديواني بتكليف 

مبهامِّ رئاسة الهيأة وكالًة.
وقالت الهيئة في بيان تلقت "الصباح اجلديد" 
نســخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء حيدر 
 5/7/2018 بتاريخ  ديوانيــاً  أمراً  العبادي اصدر 
نصَّ على تكليف القاضي )عزت توفيق جعفر( 

بتولِّي مهامِّ رئاسة هيأة النزاهة وكالًة".
يُشــارُ إلى أنَّ القاضي )عــزت توفيق جعفر( 
عنيِّ في عام 2009 نائباً لرئيس هيئة النزاهة، 
وســبق أن ُكلَِّف في عام 2011 مبهام رئاســة 

الهيأة وكالة.
يذكر ان  رئيس هيئة النزاهة الســابق حسن 
الياســري، اعلن في التاســع من أيار املاضي 
استقالته من منصبه، داعيا الى عدم السؤال 

عن اسباب هذا "التوقيت" لالستقالة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اخملتصة بقضايا  اجلنايــات  أصدرت محكمة 
النزاهــة فــي رئاســة اســتئناف الرصافة 
االحتادية حكما باحلبس الشديد ثالث سنوات 

بحق موظفني اثنني في أمانة بغداد".
وقال املتحدث الرسمي جمللس القضاء األعلى 
القاضي عبد الســتار بيرقدار في بيان تلقت 
"الصباح اجلديد" نســخة منه، إن "محكمة 
اجلنايــات اخملتصة بقضايــا النزاهة أصدرت 
حكما بحق متهمني اثنــني لقيامها بحيازة 
قطع أراض لهم وألقاربهم خصصتها األمانة 
العامــة جمللس الــوزراء لعائالت الشــهداء 
وضحايــا اإلرهاب وســاكني العشــوائيات 

حتقيقا لغايات نفعية".
وأضاف، أن "احملكمة أصدرت قرارها وفق املادة 
340 مــن قانون العقوبــات العراقي وبداللة 
مواد االشــتراك )47،48،49( وبعد توفر كافة 

األدلة املقنعة".
وكان مجلس محافظة بغــداد، قد حذر في 
وقت ســابق من اخطر عملية استيالء على 
االراضــي التابعة للدولة فــي العاصمة من 

قبل عصابات متنفذة.
وقال عضو اجمللس سعد املطلبي في تصريح 
صحفــي ان "التقارير واالحاديــث عن وجود 
الدولة في  اراضــي  عمليات اســتيالء على 
العاصمة بغداد حقيقة وموجودة فعال على 

ارض الواقع".
واضــاف، ان "ما حدث في الفترة الســابقة 
والراهنــة يعد اخطر عملية اســتيالء على 

اراضي تابعة للدولة".
واوضــح، ان "عصابات متنفــذة جدا ولديها 
دعم سياسي تقف وراء السيطرة واالستيالء 
على اراضي الدولة في بغداد"، مشــيرا الى 
ان "تلك االراضي في مناطق متفرقة ببغداد 
قطعت وبيعت الى مواطنني وبعضها انشــأ 

فيها دور سكنية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث رئيس مجلــس القضاء األعلى القاضي 
فائق زيدان أمس االثنني مع الســفير التركي 
في بغــداد فاحت يلدز والوفــد املرافق له ملف 

املتهمني باالرهاب من اجلنسية التركية.
وقال املتحدث الرسمي جمللس القضاء األعلى 
القاضي عبد الســتار بيرقدار في بيان تلقت 
"الصباح اجلديد" نســخة منــه، أن "اجلانبني 
بحثا القضايا املشــتركة بني البلدين في ما 
يخــص الشــأن القضائي الســيما موضوع 
املتهمــني باإلرهــاب مــن حملة اجلنســية 

التركية".
اجلانبان "معاجلة موضوع األطفال  كما بحث 

األتراك".

تكليف القاضي عزت 
توفيق جعفر برئاسة 
هيئة النزاهة وكالة

الحبس الشديد 
لموظفين بأمانة بغداد 
أستوليا على قطع أراض

العراق وتركيا يبحثان 
قضايا المتهمين 

باإلرهاب

سائرون: وجود دولة القانون في 
احلكومة ال يشجع على مواجهة 

التحديات ونحن نريد محاربة 
الفساد

واكد "الى االن لــم يحصل حوار مع 
نريــد محاربة  القانــون، ونحن  دولة 
الفســاد"، الفتا الى ان "دولة القانون 
12 ســنة وهذه  في احلكومــة منذ 
لم  ورمبا  امللفــات كانــت موجــودة 
تســتطع محاربة الفســاد لذا نريد 
تأتي تكون جادة للخروج  التي  القوى 

من احملاصصة واعادة بناء الدولة".
واوضــح فهمي ان "وجهة ســائرون 
تؤكد  احلكومــة  تشــكيل  بطريقة 
على البرنامج، حيــث اننا نبحث عن 
واالتفاق  الوزراء  رئيس  ميثل  مشــروع 
علــى املشــروع وتفاصيلــه، أي اننا 
نتفق على املشــروع وتوقيتات زمنية 
رئيس  واعطــاء  باملشــروع  مرتبطة 
السياســي  والدعم  احلريــة  الوزراء 
للكتــل املتحالفــة لغــرض تنفيذ 
املشروع واختيار االشخاص مبواصفات 

الوزراء".
وفي الســياق، اعلن سكرتير املكتب 
الدميقراطــي  للحــزب  السياســي 
الكردســتاني فاضــل ميراني، امس 
االثنــني، ان الوثيقة التــي مت تداولها 
مؤخرا فــي بعض املواقــع االخبارية 
وصفحات التواصــل االجتماعي، عن 
حتالف حزبه مــع دولة القانون، مزورة 

وال متت الى احلقيقة بصلة.
وقال ميراني في بيان تلقت "الصباح 
اجلديد" نســخة منــه، ان "الوثيقة 
تتضمــن اتفاقاً سياســياً بينه وبني 
حسن الســنيد ومحمد الهاشمي"، 

موضحا "هذه الوثيقة مزورة، وال متت 
للحقيقة بصلة، وهو اسلوب رخيص 

لالصطياد في املاء العكر".
كمــا طالــب "الســلطات اخملتصة 
بالتحقيق والتحري عن اجلهة املروجة 
لهذا اخلبــر"، مؤكدا علــى "ضرورة 
مقاضاتهــم مــن قبل الســلطات 

القضائية عند كشفهم".
يشار الى انه لم يتسن الحد معرفة 
من وراء الوثيقة، ألن أي موقع اخباري 
او صفحــة من صفحــات التواصل 

االجتماعي لم تشر الى مصدرها.

العبادي يوّجه مبالحقة خاليا 
"اإلرهاب" استخبارياً وتقدمي أفضل 

اخلدمات للمواطنني
، مشــيدا بـ "تعــاون اهالــي ديالى 
مع القــوات االمنية لبســط األمن 
واالستقرار وكشــف عناصر االرهاب 

واجلرمية".
واطلع العبادي بشكل تفصيلي على 
الوضع امليداني واألمني حملافظة ديالى 
وعن املهام التي تقــوم بها مختلف 
التشــكيالت في احملافظة، كما وجه 
الطوعية  العــودة  بتســهيل  ايضا 
للنازحني في احملافظة الى مناطقهم.
وفي سياق آخر أكد العبادي ان حسن 
بشكل  وتوجيهها  الدولة  موارد  ادارة 
صحيح كفيل بتقدمي خدمات افضل 

رغم التحديات وقلة املوارد.
وقال خالل االجتماع املوسع مع مدراء 
الدوائر في محافظة ديالى ان "املواطن 
في مرحلة احلرب صبر وضحى لكنه 
ينتظر هذه اخلدمات ويجب ان نستمع 
ملطالب شعبنا املشروعة ونستجيب 

لها ، داعيا للتعاون مع القطاع اخلاص 
كونه شــريكا اساســيا فــي االداء 
والناجت االقتصادي للدولة ، ومؤكدا ان 
استحقاقات مرحلة السلم مختلفة 
وفــي مقدمتهــا توفير بيئــة آمنة 
لإلعمار والشــركات وتقدمي اخلدمات 

وتوفير فرص العمل".
ان نحافــظ على وحدة  وتابع" يجب 
البلــد وقد جنحنا في ذلــك بالتعاون 
وبدعــم املواطنني وان يســتمر هذا 
التعاون ونتوحد ضــد االرهاب وبقايا 
داعــش حتى ال يتمكنــوا من العودة 

مرة اخرى ".
ووجــه العبادي املســؤولني في دوائر 
الدولة بالعمــل بكامل صالحياتهم 
وبذل اقصى جهد في ســبيل خدمة 

ابناء محافظة ديالى.
وجرى خالل االجتماع بحث املشــاريع 
اخلدميــة والصحيــة والتعليميــة 
ونسب اجنازها وجهود اعادة االستقرار 
الكهرباء  وواقع  املواطنني  واحتياجات 
والطــرق ومختلف  والزراعة  وامليــاه 
فــي عمــوم  واخلدمــات  القضايــا 

محافظة ديالى.

مذكرات قبض واستدعاء لعدد من 
النّواب السابقني ومدراء عامني في 

وزارات الدولة
وهناك دعــاوى من جهات أخرى منها 
وزارات ومؤسسات أو أشخاص يحتاج 
تفعليها من قبل تلــك اجلهات لدى 
القضــاء ، الفتــا إلــى إن"احلصانة 
أعضاء  عــن جميع  رفعت  القانونية 
مجلس النــواب وهذا األمر يجعلهم 

معرضون للمساءلة القضائية".

وأضــاف اللبــان انــه " البــد من أن 
تكون جميــع قرارات القضــاء التي 
ســتصدر بحق نواب ومــدراء عامني 
ورمبا مســؤولني آخرين بالدولة نابعة 
مــن حيادية واســتقاللية في اتخاذ 
القرار ويجــب إن ال تدخل الصراعات 
مبا  احلزبية  والتصفيات  الشــخصية 
يقرره القضاء لتحقيق منافع معينة 
أو إسقاط اخلصوم ، “داعيا " السلطة 
بفحوى  جيدا  التركيز  إلى  القضائية 
الدعــاوى املقامــة ضد مســؤولني 

باحلكومة وأعضاء بالبرملان السابق".
وعــن طبيعة الدعــاوى املقامة ضد 
أعضاء مبجلس النواب الســابق، يرى 
من جانبه اخلبير في الشأن السياسي 
عباس العرداوي أن " الدعاوى متنوعة 
مــن بينها تلك املتعلقــة بهدر املال 
تتعلق  فيما  اإلداري  والفســاد  العام 
دعاوى أخرى بجرائم إرهابية”، مشيرا 
إلى أن " نواب الدورة النيابية السابقة 
تعرض بعضهم لدعاوى قانونية قبل 
دخولــه قبــة مجلس النــواب لكن 
احلصانة منعت وصول القضاء إليه". 
 وأكــد أن "انتهــاء عمــر البرملــان 
حق  القضاء  ســيمنح  الدســتوري 
مســائلة أي شــخص كان ميتلــك 

احلصانة القانونية".
ويضيف العرداوي لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ أن  "هناك معلومات تشــير 
إلى إن اغلب أعضــاء مجلس النواب 
الســابقني الذين أدركوا بأن مذكرات 
قضائية ستصدر بحقهم بعد انتهاء 
السفر  يرومون  القانونية  حصانتهم 
خارج العراق هربا مــن أوامر القضاء 
“ســلطات  أن  موضحــا  ضدهــم”، 

القضــاء ال ميكنها منــع أولئك من 
السفر إال بعد صدور حكم بحقهم".
التي ســتصدر  القبض  أوامــر  وعن 
الدولة  بــوزارات  بحق مــدراء عامني 
كشــف اخلبير في الشأن السياسي 
أن " هناك العديد من املدراء العامني 
بــوزارات الدولــة اخملتلفــة متهمني 

بارتكاب قضايا مختلفة".
ولفت إلى إن " هناك معلومات تشير 
إلى إن القضاء ســيصدر أوامر بحق 
بثالث  ارتكبوا مخالفات  الذين  املدراء 
وزارات وهي كل مــن الدفاع والتجارة 

والزراعة إضافة إلى وزارات أخرى".
ومن جهتــه يقول اخلبيــر القانوني 
‘‘الصباح  لصحيفــة  التميمي  علي 
اجلديد‘‘ أن "النواب السابقني أصبحوا 
وباإلمــكان  اعتياديــني  مواطنــني 
إلقــاء القبض علــى املذنبني منهم 
ومحاكمتهم وفقا للقانون العراقي”، 
مشــيرا إلى أن " دورة البرملان الثالثة 
انتهى عمرها عند الســاعة الثانية 
عشــر ودقيقة من صباح اليوم األول 
مــن متوز وأصبــح النــواب مواطنني 

اعتياديني ومت رفع احلصانة عنهم".
ويضيف التميمي أن" الدستور يتيح 
للجهــات التنفيذية إلقــاء القبض 
علــى النواب بعــد انتهــاء دورتهم 
البرملانيــة ورفع احلصانة مما يســهل 
عملية إلقاء القبض وتسليمهم إلى 
القضاء حملاســبتهم على ما ارتكبوه 

من مخالفات قانونية".

مقتل 20 "إرهابياً من داعش" داخل 
نفق في نينوى

وأضــاف رســول أن "القــوات عثرت 

ايضا على 42 عبوة ناســفة في قرية 
السالم جرى تفجيرها موقعيا، وعلى 
محلي  كاتيوشــا  نــوع  صاروخا   15
الصنــع و 13 عبوة ناســفة محلية 
الصنــع في منطقة بدنــه الكبير مت 
تفجيرها موقعيا، وكما عثرت القوات 
على 8 عبوات ناسفة محلية الصنع 

في قرية الدوانش مت تفجيرها".

وزير بريكسيت ديفيد ديفيس 
يستقيل من حكومة ماي في 
خضم املفاوضات مع بروكسل

وأفاد ديفيــس وهو أحد قدامى احلزب 
احملافظ "في أحسن األحوال، سنكون 
في موقــع ضعيف للتفــاوض" مع 
بروكســل. مضيفا في رسالته التي 
نشرتها احلكومة "املصلحة الوطنية 
تتطلب وجود وزير لبريكســيت يؤمن 
بشدة بنهجكم، وليس مجرد جندي 

متردد".
واستقالة ديفيس تلتها أيضا بحسب 
وســائل إعالم بريطانية، اســتقالة 
بريكســت  الدولة لشــؤون  وزيــري 

ستيف بايكر وسويال برايفرمان.
ويذكر أن ديفيس عني في منصبه في 
متوز/يوليــو 2016، وكان قد هدد مرارا 
ماي،  مع  خالفات  بسبب  باالستقالة 

بحسب وسائل إعالم.
وقــال النائــب احملافظ بيتــر بون إن 
ديفيــس "فعل الصــواب" من خالل 
االستقالة، معتبرا أن مقترحات ماي 

حول بريكسيت "غير مقبولة".
وليــل األحــد لإلثنــني توجهت ماي 
بـــخالص "الشــكر" لديفيس على 
عمله على مدى السنتني املنصرمتني.

تتمات ص1

بغداد – هجوم مسلح 
ذكــر مصــدر أمني في الشــرطة 
أن مدنيا  االثنــني  العراقيــة امس 
قتل بهجوم مســلح في منطقة 
احلسينية شمالي العاصمة بغداد.

وقال املصدر  إن "مســلحني فتحوا 
يوم  الكامتــة  نيــران اســلحتهم 
امس جتــاه صاحب محل لبيع املواد 
الغذائية ضمن منطقة احلسينية، 
شمالي بغداد، ما اسفر عن مقتله 
في احلــال" ، مضيفا أن "قوة امنية 
نقلــت جثــة القتيل الــى الطب 

العدلي وفتحت حتقيقا باحلادث".

ديالى – انفجار عبوة 
اعلن مصــدر محلي في محافظة 

ديالى امس االثنني، أن مدنيا اصيب 
ناســفة  بانفجــار عبوة  بجــروح 
في قرية ام احلنطة شــمال شــرق 

احملافظة.
ناســفة  إن "عبوة  وقال املصــدر  
كانت موضوعه قرب قنطرة زراعية 
في اطراف قرية ام احلنطة شمالي 
ناحيــة جلــوالء، )70كم شــمال 
ب عقوبة(، انفجرت، صباح يوم امس 
ما اســفر عن اصابة مدني بجروح 

متوسطة" .

كركوك – اشتباكات مسلحة  
امني في شــرطة  اكــد مصــدر 
محافظــة كركوك امــس االثنني، 
بأن ١٢ شــخصا سقطوا بني قتيل 
مســلحة  باشــتباكات  وجريــح 

اعقبهــا تفجيــر جنــوب غربــي 
احملافظة.

وقال املصدر  إن "مجموعة ارهابية 
نقطة  امــس  يوم  فجــر  هاجمت 
تفتيش تابعة للحشــد العشائري 
قرب قرية قــرة تبة التابعة لناحية 
يايجــي )٢٥ كــم جنــوب غربــي 
كركوك(، وتســبب عن اصابة عدد 
منهم"، مبينــا "بعد ذلك انفجرت 
عبوة ناسفة استهدفت املسعفني 
اثنــني واصابة  الــى مقتل  ادى  ما 

عشرة غالبيتهم مدنيون" .

بابل – العثور على مخبأ
محافظة  شرطة  مديرية  كشفت 
بابل امس االثنني عن متكن االجهزة 
العثور  لها مــن  التابعة  االمنيــة 

على مخبأ يضم عددا من العبوات 
الناســفة فــي احــدى االراضــي 

الزراعية شمالي احملافظة.
ان قوة  مشــتركة  املديرية  وبينت 
مــن فــوج طــوارئ بابــل الثالث 
متفجرات  ومكافحة  واستخبارات 
احلشــد  مع  بالتعــاون  املســيب 
نوعية  عمليــة  نفذت  الشــعبي، 
التابعــة  البهبهانــي  مبنطقــة 
لناحية جــرف النصر اثر معلومات 
اســتخبارية دقيقة، اســفرت عن 
العثور علــى كدس يضــم ) 37 (
عبوة نوع انبوبية وواحدة عبارة عن  
حاوية بالســتيكية "جلكان سعة 
20 لتر" مملوء مبادة شديدة االنفجار، 
مشيرة الى أن مكافحة املتفجرات 
ابطلت مفعول تلــك العبوات من 

دون تسجيل اي حادث. 

صالح الدين – تفجير انتحاري 
في شــرطة  امني  افــاد مصــدر 
محافظة صالح الدين امس االثنني، 
بأن خمســة من القــوات االمنية 
ســقطوا بني قتيل وجريح بتفجير 

انتحاري في قضاء بيجي.
وقــال املصــدر إن "انتحاريني اثنني 
كانا يرومان تفجير نفســيهما في 
600 على جتمع  الـــ  منطقــة دور 
للقوات األمنية قرب مصفاة بيجي 
فــي صــالح الديــن، اال أن القوات 
األمنية متكنت من اعتقال احدهما، 
فيما متكن اآلخر من تفجير نفسه" 
، مضيفــا أن "التفجيــر ادى الــى 
مقتــل اربعة من عناصــر القوات 

األمنية وجرح واحد".

االنبار – ضبط عتاد 
اعلــن مصــدر امني في شــرطة 
محافظــة االنبار امــس االثنني ان 
القوات األمنية عثرت على 14 عبوة 
ناسفة وآلية مسرفة عاطلة وخط 
صد مــن مخالفــات داعش وحقل 
لاللغــام ضمن قاطع املســؤولية 
وقــد مت معاجلتها، كمــا فجرت 40 
عبوة ناســفة محلية الصنع خالل 
تفتيش منطقتي )النساف واجلفة(.

الى ذلك وعلى وفق معلومات دقيقة 
متكنت قوة من قيادة العمليات من 
القبــض على متهم عثــر بداخل 
منزلــه على 5 بنادق كالشــنكوف 
و8 مخازن عتاد، وقد اتخذت بحقه 

االجراءات القانونية.

النجف – اعتقال مطلوبني 
كشــف مصدر امني فــي مديرية 
شــرطة محافظــة النجف امس 
االثنني عن إلقــاء القبض عدد من 
املطلوبني بينهم هارب من ســجن 

بادوش في محافظة نينوى.
وذكــر املصــدر  ان "الســيطرات 
والطــرق اخلارجية القــت القبض 
على أربع مطلوبني في ســيطرات 
مختلفــة وفق مــواد قانونية بعد 
التاكد من وجود أســمائهم ضمن 
املطلوبني" ، مضيفــا  كما "ألقي 
القبــض علــى هارب من ســجن 
بادوش في ســيطرة ام عباســيات 

واحيل للجهة اخملتصة".

هجوم مسلح في منطقة الحسينية شمالي بغداد * مقتل وجرح 12 شخصا باشتباكات مسلحة غربي كركوك 
العثور على مخبأ للعبوات الناسفة شمالي بابل * استشهاد وإصابة 5 من القوات األمنية بتفجير انتحاري في بيجي

الملف األمني

نينوى ـ خدر خالت :

قرر مجلــس محافظة نينوى قطع 
نســبة %50 من االيــرادات املالية 
ملراكــزه الصحية وعدم ارســالها 
لبغداد للنهــوض بالواقع الصحي 
نينــوى، مــع تخصيص قطع  في 
اراض للتدريسيني التربويني من ذوي 
الشــهادات العليا، فضال عن منح 
30 يوما الجناز خريطة اساس حلدود 
بلدية املوصــل، اضافة حلزمة اخرى 

من القرارات.
وقال الســيد بشار الكيكي، رئيس 
مؤمتر  في  نينوى  محافظة  مجلس 
"الصباح  مراســل  تابعه  صحفي 
اجلديد" ان "مجلس محافظ نينوى 
مستمر بعقد جلســاته ومتابعة 
اعمالــه ومهامــه ونحــن عقدنا 
اجللسة 72 التي اتخذنا بها جملة 

قرارات تخص واقع حال احملافظة".
االساســي كان  "القرار  ان  واضاف 
يتعلق مبوضــوع احلمى النزفية، ومت 
استضافة مدير صحة نينوى حول 
3 مواضيــع، االول كان االجــراءات 
او  للحــد  املطلوبــة  والتدابيــر 
مكافحة هذا املرض، وتبني انه كان 
هنالك حالــة مرضية واحدة فقط 
وبقية االمور حتت السيطرة، وبرغم 
ذلك مت التوجيه بقــرار الى احملافظ 
والزامــه باتخــاذ جميــع التدابير 
املطلوبة ملكافحة هذا الوباء منها 
مسألة التغطيس االجباري لالغنام 
اخرى  مواضيع  وكذلك  واملواشــي 
تتعلق بالوقاية من هذا املرض، لكن 
على ان ال يكون على حساب الواقع 
االقتصــادي للمواطنني  هذا ايضا 
كان مهما لكــن االمور بخير وحتت 
الســيطرة على وفق السيد مدير 

صحة نينوى".
واشــار الكيكي الــى ان "املوضوع 
االخــر كان مهما واتخذنــا به قرار 
وهو رفع الوصاية عن صحة نينوى 
من قبــل وزارة الصحــة، حيث ان 
مدير صحة نينوى اوضح بان هنالك 
واردا شــهريا يقدر بـ 2 مليار دينار 

لصحــة نينوى وكلهــا تذهب الى 
بغــداد بينما نحن في نينوى نعاني 
من ســوء اخلدمات الصحية وعدم 
دفــع رواتب عمال االجــور اليومية 
وكذلــك ال تتوفر اي مســتلزمات 
للمستشــفيات  وخدمية  صحية 
والعيادات الصحية املوجودة، لذلك 
نحن في مجلــس محافظة نينوى 
قررنا خصم %50 من هذه االيرادات 

لتذهب لصحة نينوى".
وتابع بالقول "كما ناقشنا مسألة 
املصــرف العقــاري، حيــث ان كل 
ان  يعرفون  العراقيــني  املواطنــني 
محافظة نينــوى منكوبة وهنالك 
تكون  ان  وقررنا  العقــاري،  املصرف 

اولوية للــدور املتضررة من  هنالك 
تخصيصات املصرف العقاري سواء 
تلك الدور املســجلة بالتســجيل 
التي هي مسجلة  تلك  او  العقاري 
الثبــات عائديتها على وفق االصول 
وبتعهد رسمي كما هو موجود في 

القرى واطراف نينوى".
مجلس  فــان  الكيكي  وبحســب 
قرارا  "اتخــذ  نينــوى  محافظــة 
بتخصيص قطع اراٍض للتدريسيني 
الشــهادات  التربويــني من حملة 
الشريحة مهمة جدا  وهذه  العليا 
وهم  باملوضــوع  اوليات  وهنالــك 
يســتحقون كل التقديــر والثناء، 
وايضا بناء على كتاب من رئاســة 

محكمة نينوى لالستئناف مت اتخاذ 
قرار بتخصيص قطع اراٍض للسادة 
قاضيا   33 وعددههــم   القضــاء 
منهم بدرجة قاضي و مدعي عام او 
نائب مدير عام ملا لهم من دور كبير 
جدا في سيادة القانون واحقاق احلق 

في احملافظة".
الفتــا الــى ان "هنــاك موضوعني 
مهمــني ايضا وهــو ان املوصل ما 
التصميم  تعاني من موضوع  زالت 
االساســي حيث ال يوجد حلد االن 
واضحة  وخريطة  متكاملة  دراسة 
ونحن  املوصل،  بلدية  ومثبتة حلدود 
نحتاج الى توســيع حدود البلدية 
والتصميــم االساســي لكي يتم 

توفيــر خدمــات اخــرى وكذلــك 
تخصيص قطــع اراٍض للمواطنني 
واملشــمولني واملعنيني من شــتى 
الشــرائح وكذلك احلاجة املاســة 
الى توســيع اخلدمات فاتخذنا قرار 
بانه على جلنة االعمار واالســكان 
ان تقيم ورشة عمل وتنجز دراسة 
كاملة وتصميم واضح حلدود بلدية 

املوصل خالل 30 يوما".
 وكشف الكيكي على انه "هنالك 
طلبات كثيرة قدمت الينا من قبل 
االلتزامات  مصيــر  حول  املواطنني 
املالية ابان حقبــة داعش االرهابي 
فــي املوصل، و بالنســبة لالمالك 
التي عائديتها للبلدية اتخذنا قرارا 

بانــه خالل 15 يوما تقــوم اللجنة 
واالثار  توصياتها  بتقــدمي  املعنوية 
بالتأكيد  ونحــن  الناجمــة عنها، 
كان رأي اجمللس واضحا جدا وهو اما 
االعفــاء او تقليص هذه االلتزامات 
املاليــة الن هناك ضررا وقوة  قاهرة 

بهذا املوضوع".
منوهــا الى انه "امــا فيما يتعلق 
مبصير احملاضرين اجملانّيني وتعيينهم 
من الدرجــات التعويضية وكذلك 
موضوع مصير ممثليات وزارة التربية 
املوجــودة في اقليم كردســتان، مت 
تأجيــل دراســتها لعــدم اكتمال 
النصــاب القانوني في هذه الفقرة 

فقط".

رئيس مجلس 
محافظة نينوى: 
مجلس محافظ نينوى 
مستمر بعقد جلساته 
ومتابعة اعماله 
ومهامه ونحن عقدنا 
الجلسة 72 التي 
اتخذنا بها جملة 
قرارات تخص واقع 
حال المحافظة

أراض للتدريسيين والقضاة ومهلة 30 يومًا
إلنجاز خريطة أساس لحدود بلدية الموصل

نينوى تستقطع 50 % من وارداتها المالية الصحية للنهوض بواقعها الصحي

جانب من مستشفى املوصل
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محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

شــاركت وزارة االتصاالت / دائرة 
العالقــات اخلارجية واالعالم في 
الشائعات  حملاربة  عمل  ورشــة 
التي اقيمت  في وزارة الداخلية 
بحضور عدد من ناشطي اجملتمع 
املدني وممثلني من وزارات الدولة .
وحتدث العقيد زياد محارب رئيس 
قسم الشائعات في الوزارة عن 
التي  الشائعات  محاربة  ضرورة 
اجملتمع  واقتصــاد  بأمــن  تضر 
لتوعية  التجمع  هذا  واستثمار 
املواطن وضــرورة تقوية عالقته 
املعلومة  لتلقي  االمني  باجلهاز 
مواجهة  وكذلــك  الصحيحة 
الشــائعة من خــالل تكذيبها 
واقناع  اخملتصة  اجلهات  قبل  من 
مصداقيتها  بعــدم  املواطــن 
الصحيحة  املعلومة  واشــاعة 
فــي مفاصل اجملتمــع ، واصفا 
االرهاب  اداة  بانهــا  الشــائعة 
ودور وزارة الداخلية في احلد من 
الشــائعات حيــث متكنت من 
اغالق 100 موقع على تويتر و330 
على الفيس بك من املواقع التي 

كانت تروج لداعش .
واكــد العقيــد محــارب الدور 
االكبــر للمواطن فــي محاربة 
الشائعة من خالل عدم تصديق 
كل ما يروج من شائعات وضرورة 
وتكاتف  بذلــك  اجملتمع  توعية 
املؤسســات  جميع  في  اجلهود 
املدنية  واملنظمــات  احلكومية 
النقاذ اجملتمع من تأثير الشائعة 
، اضافــة الــى بحث انتشــار 
االخيرة  االونــة  اخملــدرات فــي 
للحد  واالرشاد  التوعية  وضرورة 
منه بــدءا من العائلــة ودورها 
ابنائها  متابعــة  فــي  الرئيس 
ملواقع  الصحيح  واالســتعمال 

التواصل االجتماعي .
علــى صعيــد متصــل بحثت 
مديرعــام الدائرة خيرية محمد 
املوسوي مع ممثل وزارة الداخلية 

العقيــد زيــاد محــارب وممثلي 
شركات زين العراق واسيا سيل 

سبل مكافحة الشائعة .
واســتعرض اللقــاء مخاطــر 
الشــائعة على اجملتمع العراقي 
املعنويــة  جوانبــه  بجميــع 
خصوصــا  واالقتصاديــة 
الشــائعات املغرضه التي تضر 
وتهــدم اجملتمــع  والتي وظفت 
من قبل تنظيم داعش االرهابي 
التواصل  مواقع  اســتغل  الذي 
حــرب  ان  كــون  االجتماعــي 
الشائعة تعد من اخطر احلروب 
العراقي  املواطن  تسهدف  التي 
وحتــاول احباط روحــه املعنوية 

من خالل ما تبثه من شــائعات 
النســيج  تفــكك  مغرضــة 
االجتماعي وتبث روح الطائفية 
، وضرورة توعيــة املواطن بعدم 
اســتقبال الشــائعة والتحري 
والتأكد مــن اي معلومة تصل 
عبر مواقع التواصل االجتماعي 
وتوخي احلذر في استعمال هذه 
االتفاق مع  ، وكذلــك  املواقــع 
رسائل  الرسال  املوبايل  شركات 
اخلاطئــة  الشــائعة  اليقــاف 
وان يكون التنســيق مــع وزارة 
واحلد  املواطن  لتوعية  الداخليه 
من الشــائعات املضرة باجملتمع 
وذلك بعد استحصال املوافقات 

من اجلهــات املعنيــة في هذه 
الشركات.

وفي ختام اللقــاء جرى االتفاق 
بني اجلانبــني على تنظيم دورات 
ملكافحة الشــائعة ملنتســبي 
املوبايل  شركات  وكذلك  الوزارة 
املوظفــني واجملتمــع  لتوعيــة 
الكفيله  التدابير  جميع  واتخاذ 

حملاربتها . 
وكانت وزارة الداخلية قد اكدت 
في تقرير لها انه صار لزاما وامرا 
حتميا ان تكون مديرية العالقات 
واالعالم مسؤولة عن رفع اجلانب 
املعنــوي لدى اجلميــع والعمل 
واســاليب  طــرق  اتباع  علــى 

احلرب النفســية حيــث تكون 
ارشــادي  تربوي  ثقافي  كجهاز 
تنظــم وتدير العمــل التوعوي 
االمنية عبر  القوات  اوساط  في 
للتشكيل  االساسية  املكونات 
املقاتلة  الوحــدات  في عمــوم 
 ، بشــتى صنوفهاوتشكيالتها 
املســألة  هذه  حتقيق  ولضمان 
بنجاح وبصــورة تضمن االعداد 
والذهني  السياســي  والبنــاء 
والنفســي واملعنوي الســليم 
القوات  وتؤمــن حماية  واملتقن 
املعادية  االختراقات  من  االمنية 
كافة ايا كانــت وحتافظ عليها 
من املؤثرات الســلبية والضارة 

الضيقية  الوالءات  في  املتمثلة 
واالجتاهات ومخاطرها .

واشارت الوزارة الى ان توجيهاتها 
للمواطنــني تضمنــت التصدي 
للشائعات وطرق مواجهتها ، وانه 
بات من الضروري ان يكون  املواطن 
من  االمنية  املنظومــة  من  جزءا 
خالل البالغ عن احلاالت املشبوهة 
باجلهات  االتصــال  عــن طريــق 
االمنية عبر نوافذها الرســمية  ، 
الفتة الى ان هذه املديرية تضطلع 
بدور بــارز اكتســبته من حجم 
واخلدمية  األمنيــة  املســؤولية 
جتاه  الــوزارة  عاتق  علــى  امللقاة 

الوطن واملواطن.

»االتصاالت« تشارك في ورشة عمل لمحاربة الشائعات كأداة لإلرهاب 
بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية وشركات الموبايل 

ص

تعد الشائعة أداة 
اإلرهاب ودور وزارة 

الداخلية في الحد 
من الشائعات حيث 
تمكنت من إغالق 

100 موقع على 
تويتر و330 على 
الفيس بوك من 

المواقع التي كانت 
تروج لداعش

جانب من الورشة
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»الرشاد« تؤهل مرضاها 
الراقدين بالوسائل 
العلمية الحديثة 

بغداد - الصباح الجديد:
ضمن برنامجها اخلاص بتأهيل مرضاها العقليني 
الراقدين لديها تتبع مستشفى الرشاد لالمراض 

النفسية طرقا تأهيلية حديثة .
وقــال الدكتــور علــي رشــيد الركابــي مدير 
املستشــفى أن املرضى العقليني الذين تســتقر 
حالتهم بعد تناولهم العالج الدوائي يســجلون 
ضمــن برامج خاصة لغــرض تأهيلهم لالندماج 
مع اجملتمع اخلارجي وتتضمن املهارات االجتماعية 
ومهارات التواصــل االجتماعي وكيفية التعامل 
مع املــرض واآلخرين اضافة الــى برامج الرياضة 
والرســم والشــعر والســايكودراما واإلرشــاد 

النفسي واالجتماعي .

قياس تراكيز غاز 
الرادون للمراكز 

الصحية في بغداد 

»الشعبية« توفر مادة 
الكاز لمولدات مجّمع 
حي الجامعة للنازحين 

بغداد - الصباح الجديد:
 اجرت الفرق الفنية التابعة لوزارة الصحة والبيئة 
زيارات ميدانية الى املراكز الصحية في محافظة 

بغداد لقياس تراكيز غاز الرادون في الهواء .
وقال امير علي احلســون مدير عام دائرة التوعية 
واالعالم البيئي ان الفرق التايعة الى مركز الوقاية 
من االشــعاع  قامــت بزيارات وجــوالت ميدانية 
الى املراكز الصحيــة في محافظة بغداد لقياس 

تراكيز غاز الرادون في الهواء .
واوضحــت مدير عام مركز الوقاية من االشــعاع 
بشرى علي احمد ان الفرق الفنية التابعة للمركز 
املركز قامت بأجراء زيارات الى كل من مركز صحي 
املنصــور ومركز صحي الوشــاش ومركز صحي 
منطقة اليرمــوك في محافظة بغــداد لقياس 
تراكيز  غاز الرادون في الهواء الداخلي لتلك املراكز 
حفاظــا على صحة وســالمة العاملني في هذه 

املراكز  وعموم املواطنني .
واشــارت املديــر العام الى ان خــالل الفحوصات 
اســتعملت اجهزة ) الفــا كارد ( اخلاصة بقياس 
تراكيــز هذا الغاز ، وقد اثبتــت نتائج قراءات هذه 
االجهــزة  ان تراكيــز غــاز الرادون ضمــن احلدود 

املسموح بها .
وتقوم فــرق الــوزارة التابعة ملركــز الوقاية من 
االشعاع بزيارات ميدانية بني فترة واخرى للمراكز 
واملؤسسات الصحية لقياس غاز الرادون النه  من 
الغازات ذات النشــاط االشــعاعي والذي يسهم 
بـ %43 من قيمة اخللفية االشــعاعية الطبيعية 

حفاظا على صحة املواطن وبيئته .

بغداد - الصباح الجديد:
تبرع منتســبو دائرة العيادات الطبية الشعبية 
بتكاليــف وقود مولــدات مجمع حــي اجلامعة 
للنازحني في بغداد استجابة ملناشدات ساكنيها 
عبر احدى القنــوات الفضائية بانقطــاع التيار 
الكهربائي عنهــم تزامنا مع االرتفاع الشــديد 

لدرجات احلرارة .
وقال معــاون مدير عام الدائرة للشــؤون الفنية 
الدكتور شــهاب احمد جاسم اســتجابة لنداء 
النازحــني الســاكنني في مجمع حــي اجلامعة 
ببغداد عبر قنــاة الشــرقية الفضائية قام عدد 
من منتسبي دائرتنا بتغطية تكاليف شراء مادة 
الــكاز ملولدات اجملمع النقطاع التيــار الكهربائي 
عنهم وعــدم توفر الــكاز لتشــغيلها في ظل 
االرتفاع الشــديد لدرجات احلرارة مماســبب لهم 
الكثير من املعانــاة وظهور االمراض وخاصة لدى 

االطفال وكبار السن .
واوضح معاون املدير العام ان اجملمع يضم 60 عائلة 
اي مايقرب اكثر من 300 شخص من نساء ورجال 
واطفال وهم نازحون من املوصل قضاء ســنجار 
واميانا من منتســبي الدائرة بضرورة دعم شريحة 
والتقليل من معاناتهم ومشــكالتهم  النازحني 
قاموا بتحمل تكاليف الكاز بعد ارســال الفريق 
التطوعي املشكل من مجموعة من املوظفني الى 
اجملمع للتعرف على تفاصيل املشكلة وقرروا جمع 

مبلغ مالي ملساعدتهم .
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بغداد - الصباح الجديد:

وقــع مديــر عــام نقــل الطاقة 
الكهربائية في املنطقة الشمالية 
املهنــدس خالد غــزاي عطية مع 
األملاني  التنمية واإلســكان  بنــك 
) KFW ( مببلــغ ) 140 ( مليون يورو 
مشاريع  بتنفيذ  املباشــرة  لغرض 
محافظــات)  فــي  اســتراتيجية 
املوصــل, االنبار, صالح الدين, ديالى 
( التي حررت من اإلرهاب واالرهابيني. 
املرحلة  أن  إلى  العام  املدير  واشــار 
األملانــي  القــرض  مــن  الثانيــة 
ثانوية متنوعة  تتضمن محطــات 
جانــب  إلــى  33,132,400ك.ف(,   (
132 ك.ف  العالي  خطوط الضغط 
لغرض اإلســراع في أعادة الطاقة 
الكهربائيــة للمناطــق احملررة من 

اإلرهاب وبأقصى سرعة ممكنة. 
املرحلة  أن هذه  العام  املدير  واضاف 
من التوقيع تأتي بعــد أجناز توقيع 
العراقي  اجلانــب  بني  ثالثة عقــود 
املتمثل بــوزارة الكهربــاء واجلانب 
األملانــي ضمن املرحلــة األولى من 
القرض ، إضافة إلى عقد استشاري 
الثالثة تتضمن  العقود  أن  ، مؤكداً 
جتهيــز عــدد كبيــر مــن احملوالت 
واحملطات املتنقلة واألبراج واألسالك 
الكهربائيــة  للطاقــة  الناقلــة 
لصالــح مديريات النقــل والتوزيع 
فــي املنطقة الشــمالية وأن وزارة 
الكهربــاء قد تفوقــت على بقية 
الوزارات املســتفيدة مــن القرض 

األملاني من حيث سرعة االجناز. 
من جانبه أشاد الوفد األملاني خالل 
مراســيم التوقيع باجلهود املتميزة 
للوزارة ومسؤوليها في هذا اجملال.    

املالكات  أجنزت  على صعيد متصل 
مديريات  في  والفنية  الهندســية 
شــبكات نقل الطاقة الكهربائية 
حملافظتي  ) نينــوى وصالح الدين ( 
التابعتني للمديرية العامة املذكورة 
اعمــال إعادة خطي نقــل الطاقة 
) شــرقاط ــ شــمال تكريت ( و ) 
ـ جنوب تكريت ( 132  شمال بيجيـ 

ك.ف إلى العمل. 
مالكاتنا  أن  العــام  املديــر  وقــال 
بجهود  والفنية متكنت  الهندسية 
اســتثنائية مــن صيانــة ونصب 
العديد من األبراج املتضررة ومعاجلة 
املئات من تقطعات األسالك الناقلة 
على مسار اخلطني املذكورين برغم 
ارتفاع درجات احلرارة غير املســبوق 
الناسفة  العبوات  من  العديد  وزرع 
من قبل عصابــات داعش اإلرهابي 

على مسار هذين اخلطني . 

أن أجنــاز هذيــن اخلطني  واضــاف 
سيسهم وبشــكل كبير بتجهيز 
الطاقة الكهربائية لبعض املناطق 
الدين  صــالح  محافظة  في  احملررة 
والتــي تعانــي من شــحة كبيرة 
بالطاقــة حالياً ، إلــى جانب زيادة 
القــدرة املنقولة حملافظة االنبار عن 
طريق محطة غرب بغداد 400 ك.ف 
بعد أن قامــت العصابات اإلرهابية 
من تدمير محطــات أنتاج الطاقة 
الكهربائية فــي محافظتي صالح 

الدين واالنبار. 
يواصل قســم العالقــات واالعالم 
في املديرية العامــة لنقل الطاقة 
الكهربائية في املنطقة الشمالية 
امليدانيــة  االعالميــة  حمالتــه 
واإلرشــادية لنشــر ثقافة ترشيد 
الكهربائية  للطاقــة  اســتهالك 

وذلك من خالل اللقاء 

تقرير

اتفاقية استراتيجية لتوليد الطاقة بين العراق وألمانيا

بغداد - الصباح الجديد:
اكــدت وزارة التجــارة انها اتخذت 
جميع االجراءات لتلبية االحتياجات 
االنيــة حملافظة املوصل وتســهيل 
التموينيــة  احلصــص  ايصــال 
ملستحقيها من العائالت املوصلية 
على وفق اجراءات واحصائيات اجلرد 
التي قامت بهــا جلان مختصة من 

دائرة التخطيط واملتابعة .
وقــال وكيل الــوزارة االقــدم وليد 
تصريحات  فــي  املوســوي  حبيب 
صحفية على هامــش الزيارة التي 
قــام بها الــى مدينــة املوصل ان 
اجــراءات الــوزارة تأتي انســجاما 
املركزية  احلكومــة  توجهــات  مع 
في تشــجيع النازحني للعودة الى 
بعد حتريــر مناطقهم من  ديارهم 

دنس عصابات داعش االرهابية .

واضاف وكيل الوزارة ان الوفد وصل 
الى مخازن  بازوايا واجتمع مبالكات 
فروع التجارة الســتعراض ما نفذ 
من توجيهات خلية االزمة املشكله 
بالــوزارة واملشــكالت واملعوقــات 
والصعوبــات التــي تعترض عمل 
الفروع التجارية اضافة الى التأكيد 
على جهود الوزارة في اثناء التحرير 
وبعد التحرير والتي كانت الساندة 
االمن  بتوفيــر  االمنيــة  للقــوات 
الغذائــي لتلك املناطــق وبتواجد 
ميداني للمالكات املتقدمة للوزارة 
والرقابة  التخطيــط  دائرتــي  من 

وشركات الغذاء .
واشــار الوكيــل االقــدم ان الوفد 
كذلك اجرى جولــة ميدانية على 
من  للتأكد  هنــاك  التموين  وكالء 
للعائالت  الغذائية  ايصال احلصص 

مــن دون جهــد او صعوبــة وتبعا 
للظــروف التي متر بهــا تلك املدن 

احملررة . 
على صعيد متصل اعلنت الشركة 
وزارة  العامة لتصنيع احلبــوب في 
زيــارة جلنــة رقابية  التجــارة عن 
وفنية مشتركة عددا من املطاحن 
العاملة في محافظة السليمانية 
ملتابعة تنفيذ خطة االنتاج والتوزيع 
ملادة الطحني اجملهــز ضمن برنامج 

البطاقة التموينية.
وقال مدير عام الشركة طه ياسني 
ان اللجنة املشــتركة  املشــكلة 
اطلعت علــى آلية العمل والتوزيع 
ونســب التجهيــز املتحققة كما 
ســحبت مناذج من الطحني املنتج 
لغرض الفحص اخملتبري وبيان مدى 

مطابقته للمواصفات املعتمدة .

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الشركة العامة لصناعات 
احدى شركات  واجللود  النســيج 
وزارة الصناعة واملعادن عن عزمها 
للمنتجات  انشــاء معمل جديد 
نســيج  مصنع  فــي  الطبيــة 
الديوانية على وفق عقد املشاركة 

مع شركة فلوتاينت البريطانية.
واكد مدير عام الشركة املهندس 
احمــد جنم الكعبــي تخصيص 
فعالية  لكل  املطلوبة  املساحات 
بأشــراف  العمل  آلية  وتخطيط 
ادارة الشــركة واملصنــع املذكور 
واملالك املتخصص فيهما بحضور 
التي  البريطانية  الشــركة  ممثل 
ســتقوم بدورها بتجهيز ونصب 
اخلطــوط االنتاجيــة واملعــدات 
 )1100( مســاحة  على  املطلوبة 
االلتزامات  وتنفيــذ جميــع  متر 
 ، اجلديــد  للمعمــل  املطلوبــة 

مفصحــا فــي الوقــت ذاته عن 
ان املعمــل اجلديــد ســيختص 
والكاون  الوســادة  وجــه  بانتاج 
والشراشــف والبقجــة وغيرها 
من املنتجات الطبية االخرى التي 
الشــركة  معامل  بقية  تنتجها 
الطبية  باملنتجــات  املتخصصة 
لتلبية وســد جميــع احتياجات 
واملذاخر  وزارة الصحة  ومتطلبات 
اخلاصة  والعيادات  واملستشفيات 

من هذه املنتجات.
في ســياق ذي صلة كشف املدير 
باجهزة  بالعمل  املباشــرة  العام 
معمل  فــي  العاملية  التعقيــم 
مصنع  فــي  الطبية  املنتجــات 
القطنية التابع للشــركة والتي 
تســتعمل الول مرة فــي العراق 
علبة   )1000( انتاجيــة  بطاقــة 
لكل وجبة عمل ، مشــيرا الى ان 
هذه االجهزة تقوم بتعقيم شتى 

الشــاش  مثل  الطبية  املنتجات 
العمليــات  وبــدالت  والقطــن 
والشراشــف املعتمــدة من قبل 
وزارة الصحــة والبيئــة لضمان 
جعــل املنتــج معقــم وصالح 
العمليــات  فــي  لالســتعمال 

اجلراحية. 
من جهة اخرى اشــار املدير العام 
منسوجات  مصنع  مشاركة  الى 
ذي قار التابع للشركة في احلملة 
ودعم  اليدوية  للحــرف  الوطنية 
املنتجــات الوطنية والتي اقيمت 
على ساحة مول الناصرية الكبير 
)ميكامــول( ، مؤكــدا ان الهدف 
مــن املشــاركة في مثــل هذه 
احلمــالت واملعارض هــو للترويج 
واطالع املواطنني واملسؤولني على 
وتعريفهم  الشــركة  منتجــات 
التصنيعيــة  بامكانياتهــا 

واالنتاجية. 

تسهيل إجراءات وصول الحصص 
التموينية لمستحقيها في الموصل 

الصناعة تعتزم إنشاء معمل جديد 
للمنتجات الطبية في الديوانية

تشجيع النازحين للعودة الى ديارهم بعد تحرير مناطقهم

بغداد - الصباح الجديد:
والشــؤون  العمل  وزارة  وكيل  افتتح 
االجتماعية لشــؤون العمل الدكتور 
عبد الكرمي عبداهلل ورشــة للتصوير 
املركز  في  والفيديــوي  الفوتوغرافي 

العراقي الكوري التابع لدائرة التدريب 
والتشغيل بدعم من منظمة الهجرة 

 .)IOM( الدولية
وقــال الوكيــل عبــد الكــرمي خالل 
الوزارة  توجــه  ان  الورشــة  افتتاحه 

ممثلــة بدائــرة التدريب والتشــغيل 
نحو املهن الرائجة في ســوق العمل، 
وذلك للخروج مــن االطار التقليدي ، 
التكنولوجيا  استعمال  نحو  وكذلك 
في املهن مبا فيها التصوير الذي يعد 

من املهن املطلوبة في ســوق العمل. 
واضــاف ان الدائرة وضمــن توجهها 
نحو حتديث وتطوير املناهج التدريبية 
على وفق متطلبات واحتياجات سوق 
العمــل قامت باعداد ورشــة خاصة 

عن التصوير، وقامت مبفاحتة املنظمة 
الدوليــة للهجــرة )IOM( لتجهيــز 
الورشة باملعدات املطلوبة من اجهزة 
اللوازم  وبعض  واحلاســبات  التصوير 

اللوجستية. 

واوضــح ان اللبنة االولى من املتدربني 
اجلدد في هذه الورشــة ستكون هي 
النواة االساسية لنجاحها ومستقبال 
سيجري تطوير هذه الورشة لتشمل 

عدداً آخر من املراكز التدريبية. 

العمل تفتتح ورشة للتصوير الفوتوغرافي والفيديوي
بدعم من منظمة الهجرة الدولية 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
قضــت محكمة التمييز فــي الكويت امس 
االول األحد، بحبس النــواب املدانني باقتحام 
مجلــس األمة لثالث ســنوات مع الشــغل، 

وبقرار وجاهي غير قابل للطعن.
وكانــت محكمة التمييز قد حجزت القضية 
للنطق باحلكم في جلسة 6 مايو املاضي، ثم 

مددت األجل إلى 8 يوليو.
وقررت في الثامن عشر من فبراير وقف حكم 
محكمة االســتئناف، وإخالء ســبيل جميع 

املتهمني.
وتعود وقائع القضية إلــى 16 نوفمبر 2011، 
عندما قــام املئــات من ناشــطي املعارضة 
بدخول مبنى مجلس األمة، للمطالبة بإقالة 
الوزراء الشــيخ ناصر محمد الصباح،  رئيس 

بسبب اتهامات بالفساد.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
عقــد مبعوث األمم املتحدة إلى ليبيا غســان 
ســالمة محادثات مع قائــد »اجليش الوطني 
الليبي« املشير خليفة حفتر وبحث معه في 

التطورات امليدانية والسياسية.
وذكرت مصادر إخبارية ليبية إّن املبعوث األممي 
بحث مع حفتر آخر املســتجدات في منطقة 
النفطي، وُســبل اخلــروج من األزمة  الهالل 

السياسية الراهنة التي متّر بها ليبيا.
على صعيد عسكري، انتشلت عشرات اجلثث 
من مناطق شــهدت مواجهــات طاحنة في 

مدينة درنة.
وأوضح الناطق باســم اجمللــس البلدي درنة 
عبدالكــرمي صبره أّن »الهــالل األحمر الليبي 
قام بانتشــال 105 جثث لعناصــر متطرفة 
منــذ بداية عملية التحريــر«. وأّكد صبره أن 
األوضاع اإلنســانية واملعيشية تشهد حالة 
من االستقرار في مدينة درنة. وأفاد بأن املرافق 
الصحية بــدأت تفتح أبوابهــا للمرضى وأن 
أدوية األمراض املزمنة دخلت إلى املدينة، كما 
أعيد التيار الكهربائي لغالبية مناطق املدينة 
»باســتثناء املنطقة التــي يتواجد بها خاليا 

إرهابية نائمة«، وفق تعبيره.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أغلق محتجون الشــوارع فــي هايتي أمس 
االول  )األحد(، في الوقت الذي قام فيه كثيرون 
بإتــالف أو نهــب املتاجر التــي ظلت مغلقة 
لليــوم الثالث على التوالــي، عقب الغضب 
من الزيــادات الكبيرة في أســعار الوقود في 
الدولة الواقعة في الكاريبي، على رغم تراجع 

احلكومة عن قرارها.
واســتخدم احملتجون وغالبيتهم من الشبان 
أشــجاراً مت اقتالعها وصخوراً ضخمة إلغالق 
الطرق، إضافة إلى أكوام من إطارات السيارات 

التي مت اشعال النار فيها.
واستخدمت الشــرطة الغاز املسيل للدموع 
لتفريق احلشود في بعض املناطق. وكان ميكن 
مشــاهدة بقايا ســيارات محترقة في عدة 

أماكن في العاصمة بورت او برنس .
رعاياها في  األميركيــة  الســفارة  ونصحت 
هايتــي بتجنب االضطرابات فــي العاصمة، 
وإعادة ترتيب خطط ســفرهم بعدما ألغت 

عدة شركات طيران رحالتها.

السجن 3 سنوات مع 
الشغل للنواب الكويتيين 

مقتحمي مجلس األمة

مستجدات »الهالل 
النفطي« محور لقاء بين 

سالمة وحفتر

استمرار االحتجاجات في 
هايتي على رغم تراجع 

الحكومة عن أسعار الوقود

متابعة ـ الصباح الجديد:

إلى  االول االحد  التوتر أمــس  عاد 
اجلنوب الســوري، مع خرق متبادل 
النظام  بــني  التســوية  التفــاق 
والفصائــل املســلحة، في وقت 
اإليراني  الوجــود  جتدد اجلدل حول 
في األراضي الســورية، فاســتبق 
رئيس الوزراء اإلســرائيلي بنيامني 
ملوســكو  الثالثة  زيارته  نتانياهو 
العام احلالي، بإبداء تشــدد، فيما 
اتهمت واشنطن طهران بـ« دعم 
اإلرهاب في سورية وعدم املساعدة 
الذي  األمر  االستقرار«،  حتقيق  في 

قابلته إيران بتحد.
واعتبــر نتانياهو أمس االول االحد  
ان لقــاءه الرئيس الروســي اليوم 
الثالثاء »في غاية األهمية من أجل 
ضمان مواصلة التنســيق األمني 
بني الطرفني، وطبعاً من أجل بحث 

التطورات اإلقليمية«.
 وأشــار فــي مســتهل اجتماع 
حكومتــه األســبوعي الــى أنه 
سـ«يوضح في هذا اللقاء مجدداً 
املبدأين األساســيني اللذين مييزان 
أننا  وهما  اإلسرائيلية،  السياسة 
لن نقبل بوجود القــوات اإليرانية 
واملواليــة لهــا في أي جــزء من 
األراضي السورية، ليس في مناطق 
قريبة من احلــدود او بعيدة عنها، 
كما ســنطالب سورية وجيشها 
باحلفاظ على اتفاق فك االشتباك« 

لعام 1974. 
واضاف: »مــن البديهي أنني على 
اإلدارة  مــع  أيضــاً  دائم  اتصــال 
األميركيــة. العالقــات مع هاتني 
دائماً  حتظى  العظميــني  القوتني 
إســرائيل،  ألمن  كبيــرة  بأهمية 

خصوصاً في الفترة الراهنة«.
مــن جانبه، حّذر قائــد العمليات 
اخلاصــة للتحالــف الدولــي في 

العراق وسورية جيمس جيرارد من 
الدور الذي تلعبه إيران في سورية، 
متهماً إياها بـ »عدم املساعدة في 
داعمة  نراها  وال  االستقرار،  حتقيق 
عندما تُسهم في نشاطات أخرى 
تخلــق العنف واإلرهــاب وتُعرقل 

إحالل السالم«. 
في املقابل، أكد املســاعد اخلاص 
اإليراني  الشــورى  لرئيس مجلس 
أمير  حســني  الدولية  للشــؤون 
عبــد اللهيــان أن املستشــارين 
العســكريني اإليرانيني »سیبقون 
فــي ســورية دعمــاً ملكافحــة 

اإلرهــاب«. واعتبــر خــالل لقائه 
طهران  في  الفلسطيني  السفير 
»إســرائيل  أن  الــزواوي،  صــالح 
الهيمنة على سورية  إلى  تسعى 
بعــد داعش، إال أن قــوى املقاومة 
العســكريني  واملستشــارين 
جانب  إلــى  ســيبقون  اإليرانيني 

سورية في التصدي لإلرهاب«.
اإلســرائيلي  الطيــران  قصــف 
مطــار التيفــور العســكري في 
محافظة حمص السورية، وفق ما 
أعلنت دمشــق امس االول األحد. 
وأشــارت دمشــق إلى أن قواتها 

إحدى  وأصابت  »للعدوان«  تصدت 
الطائرات املهاجمة.

ورفض متحدث عسكري إسرائيلي 
التقارير حول غارات  التعليق على 
إســرائيلية، قائــال »ال نعلق على 

تقارير في اإلعالم األجنبي«.

*حوادث متكررة
ويشــار إلى أنه إضافة إلى اجليش 
إيرانيون  السوري، يتواجد مقاتلون 
اللبناني في مطار  ومن حزب اهلل 

التيفور، على وفق املرصد.
ومنــذ بدء النزاع في ســوريا عام 

مرارا  إســرائيل  قصفــت   ،2011
أهدافا عسكرية للجيش السوري 
أو أخــرى حلــزب اهلل في ســوريا. 
اإلسرائيلي  القصف  واســتهدف 
ونادرا  إيرانيــة.  أهدافــا  مؤخــرا 
مــا تتحدث اســرائيل عــن هذه 
العمليــات، إال أنهــا لطاملا كررت 
أنها لن تســمح إليران بترســيخ 

وجودها العسكري في سوريا.
وحذر رئيــس الوزراء االســرائيلي 
بنيامني نتانياهو الشــهر املاضي 
دمشق قائالً »على سوريا أن تفهم 
أن إســرائيل لن تســمح بتمركز 

عســكري إيراني في ســوريا ضد 
ذلك  تبعات  تقتصر  ولن  إسرائيل. 
بل على  اإليرانيــة  القــوات  على 

نظام األسد أيضا«.
التيفــور  قاعــدة  وتعرضــت 
العســكرية مرارا لغارات اتهمت 
دمشــق إســرائيل بتنفيذها، من 
في  صاروخيــة  ضربــات  بينهــا 
أســفرت  نيســان  من  التاســع 
عن مقتــل 14 عســكريا بينهم 
ســبعة إيرانيني، وحملت كل من 
موسكو وطهران ودمشق إسرائيل 

مسؤولية الغارات.

تجدد الجدل حول الوجود اإليراني في سورية

دمشق تتهم إسرائيل بقصف مطار التيفور
العسكري وتعلن تصديها للهجوم

سقوط قتلى بين 
المقاتلين اإليرانيين 

وآخرين موالين 
لقوات النظام من 

دون أن يتمكن من 
تحديد العدد
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متابعة ـ الصباح الجديد:

خالل 15 عاما في الســلطة، جنح رجب 
تغييرات  إحــداث  فــي  اردوغان  طيــب 
عميقــة في تركيــا. ومع بدايــة واليته 
اجلديــدة ذات الصالحيــات املعززة امس 
اإلثنني، سيتمكن من دخول التاريخ على 
قدم املســاواة مع مؤســس اجلمهورية 

التركية مصطفى كمال اتاتورك.
فال الســجن وال التظاهرات احلاشدة وال 
حتى احملاولــة االنقالبية جنحت في وقف 
صعود »الريس« كما يحلو القرب مؤيديه 
البالد بقبضة  تســميته، والذي يحكم 

تزداد حزماً منذ 2003.
وفي ســن الرابعة والستني بات اردوغان 
قريبا من حتقيق هدفــه مع انتصاره في 
االنتخابات العامة التــي أجريت في 24 
حزيران وجعلته رئيسا يتمتع بصالحيات 
واســعة فصلت على قياســه مبوجب 

مراجعة دستورية أقرت العام املاضي.
وشــهد االقتراع منافســة حادة إال أن 
اردوغان فــاز من الدورة األولى بنســبة 
%52,2 مــن األصــوات وحافــظ علــى 
األكثرية في البرملان بفضل حتالف حزبه 
مع احلزب القومي، بحســب نتائج شبه 

نهائية نشــرتها وكالة أنباء »األناضول« 
الرسمية.

وأحدث اردوغــان تغييــرات عميقة في 
تركيا عبر اقامة مشــاريع هائلة للبنى 
أكثر  واتباع سياســة خارجية  التحتية 
حزما، مجازفا باغضاب احللفاء الغربيني 

التقليديني.
بالنســبة النصاره، يبقــى اردوغان على 
الرغــم مــن الصعوبات احلاليــة، رجل 
»املعجــزة االقتصاديــة« التــي أدخلت 
تركيا الى نادي أغنى عشــرين دولة في 
التي  احملافظة  االغلبيــة  وبطل  العالم، 
تثير اســتياء نخبة املدن وحماة النظام 

العلماني.
لكن معارضي اردوغــان يتهمونه بنزعة 
احملاولة  بعــد  ســيما  وال  اســتبدادية، 
االنقالبيــة التي وقعت فــي متوز 2016 
وتلتها حمالت تطهير واسعة، وقد أوقف 
أثار قلق  معارضون وصحافيون أيضا، ما 

اوروبا.

*خطيب استثنائي 
غالبــا مــا يصــور اردوغان فــي الغرب 
كسلطان متمسك بالعرش، لكن الرجل 
الذي يحن الــى االمبراطورية العثمانية، 
هو في الواقع سياســي محنك فاز في 

كل االنتخابــات التي جــرت منذ وصول 
الى  والتنمية  العدالــة  حزبــه، حــزب 

السلطة في 2002.
وفــي مهرجاناتــه االنتخابيــة، يظهر 
موهبة خطابية اســتثنائية ســاهمت 
الى حد كبير في اســتمراره سياســيا، 

مســتخدما القصائد القومية والقرآن 
الثارة حماسة احلشود.

ولد اردوغان في حي شعبي في اسطنبول 
وكان يتطلــع الى امتهــان رياضة كرة 
القدم التي مارسها لفترة قصيرة، قبل 

ان ينتقل الى العمل السياسي.

وتعلم أصول اللعبة السياســية داخل 
التيار االســالمي الــذي كان يقوده جنم 
الدين اربكان، ثم دفــع الى الواجهة مع 
انتخابه رئيســا لبلدية اســطنبول في 

.1994
1998، حكم عليه بالســجن مع  فــي 

النفاذ بعدما أنشــد قصيدة دينية، في 
حادث لم يؤد سوى الى تعزيز موقعه.

وســنحت له الفرصة لالنتقام عند فوز 
حزب العدالة والتنمية الذي شــارك في 
2002. ففي  انتخابــات  تأسيســه، في 
الســنة التالية أصبح رئيسا للحكومة 
وبقي في هذا املنصب حتى 2014 عندما 
اصبح اول رئيس تركي ينتخب باالقتراع 

العام املباشر.
ويبقــى اردوغــان املتــزوج واألب ألربعة 
أوالد، السياســي املفضل لــدى غالبية 
مــن االتراك، وهــو الوحيد القــادر على 
عبر  البالد  وقيــادة  للغــرب  »التصدي« 
االزمات االقليمية بدءا بالنزاع في سوريا.
وســمحت لــه خطبــه العنيفة ضد 
»كراهيــة االســالم« املنتشــرة علــى 
حــد قوله فــي اوروبا ومواقفــه املؤيدة 
للفلسطينيني باكتساب شعبية كبيرة 

في العالم االسالمي.

*األعمال باقية
املعادية  الكبيرة  التظاهــرات  لكن منذ 
للحكومة والتي قمعت بعنف في ربيع 
2013، أصبح اردوغان الشــخصية التي 
تواجه اكبر االنتقــادات في تركيا حيث 
يتهمه معارضوه باالســتبداد والسعي 

الرساء حكم إسالمي.
وفي نهاية 2013 هزت سلطته فضيحة 
فساد مدوية استهدفت الدائرة القريبة 
منــه. رأى اردوغان في القضية »مؤامرة« 

ومت خنقها
لكن »الريس« واجه اسوأ اختبار ليل 15 
الى 16 متوز 2016، خالل محاولة انقالبية 

دامية.
وقــد طبعت في االذهان صــورة اردوغان 
شــاحب الوجــه، وهو يطلق نــداء الى 
الشــعب في تلك الليلة عبر شاشــة 
هاتف نقال، ثم بعد ذلك وصوله مظفرا 
الى مطار اســطنبول عند الفجر معلنا 

هزمية االنقالبيني.
واتهم الرئيس التركي حليفه الســابق 
الداعيــة فتح اهلل غولــن بالوقوف وراء 
احملاولة االنقالبيــة، وهو ما ينفيه غولن. 
تطهير  الفاشــل حملة  االنقالب  وتلت 

واسعة.
وفي كل االحوال يبدو اردوغان الذي ميجده 
بانه  مؤيدوه ويكرهه معارضوه، مقتنعا 

سيترك بصمة ال متحى في تاريخ بالده.
ويكــرر الرئيس الذي أمر ببناء مســجد 
كبير في اســطنبول على غرار ما فعل 
الســالطني قبله »الرجل ميوت وأعماله 

باقية من بعده«.

واشنطن ـ روال عيسى:
أّكد السير مالكولم ريفكند، وزير 
السابق،  احملافظني  حزب  خارجية 
الوزراء  رئيســة  علــى  يجب  أنه 
البريطانية، تيريــزا ماي، أن تخبر 
ترامب  الرئيس األميركــي دونالد 
أثناء زيارته بريطانيا هذا األسبوع، 
أنه سيدّمر مهمته اخلاصة »جلعل 
أخرى«، كما  مرة  أميركا عظيمة 
أنه سيمّكن روسيا إذا استمر في 

تقويض حلف الناتو.

*قمة الناتو ُتّدد طريقة 
التعامل

السياســيني  كبــار  ويعتقــد 
والدبلوماســيني فــي اململكــة 
املقبلة  العشرة  األيام  أن  املتحدة 
الدوليــة  الدبلوماســية  مــن 
الرئيس  خاللها  ســيحضر  التي 
األميركــي أيضا قمــة الناتو في 

بروكسل، ويجري خاللها محادثات 
مع الرئيس الروسي، فالدميير بوتني، 
حيوية  في هلسنكي، ســتكون 
وضرورية في حتديد قوة التحالف 
املستقبلية، حيث حصن  الغربي 

ضد العدوان الروسي.
بريطانيا  إلــى  ترامــب  ويصــل 
اخلميس، في زيارة تستغرق 3 أيام 
والتي ستقابلها االحتجاجات في 
البــالد، مبا في ذلك  أنحاء  جميع 
مسيرة في وســط لندن اجلمعة 

املاضي.
وفــي قمة الناتو، مــن املتوقع أن 
يحــث ترامب أعضــاء التحالف 
على زيــادة إنفاقهــم الدفاعي، 
إذ قال ريفكيند إنــه يتعني على 
مــاي مــزج موقفهــا كزعيمة 
والعســكرية  االقتصادية  للقوة 
الرئيســية في العالــم الغربي، 
وتوجه حتذيرا صارما لترامب، فهي 

حاليا زعيم أقــوى دولة في أقوى 
حتالف عسكري هناك.

وأضــاف »يجب أن تثيــر إعجابه 
أن يقتــل األوزة  بأنــه ال يجــب 
التــي تبيض البيضــة الذهبية، 
إذا كان يريــد معاقبة دول حلف 
ما  دفع  لعدم  األطلســي  شمال 
يكفــي للحلف، فهذا ســيؤدي 
إلــى تفكيكه، وفســوف نعاني 
جميًعــا، لكــن بالنســبة إليه 
كذلك سيكون هزمية ذاتية متاًما، 

واملستفيد سيكون روسيا«.
موسكو تســتغل أي انقسامات 
كبــار  إن  ريفكينــد  وقــال 
الذين  اجلمهوريني  السياســيني 
التقاهــم في زيارة إلــى الواليات 
املتحدة األســبوع املاضي أخبروه 
أنــه إذا واصل ترامب انتقاد حلف 
شمال األطلســي وإضعاف دعم 
الواليات املتحدة له، فسيضّر ذلك 

أيضا بشكل خطير بدعمه داخل 
حزبه.

ودفــع دعم ترامــب الفاتر حللف 
شمال األطلســي بعض احللفاء 
إذا  عما  التســاؤل  إلى  األوروبيني 
ســتأتي  املتحدة  الواليات  كانت 
ملساعدتهم إذا هاجمتهم روسيا.
وفي هذا الســياق، قال الســير 
نايغل شــينوالد، سفير اململكة 
املتحدة الســابق لدى واشنطن، 
ماي  الذي ســتحققه  النفوذ  إن 
ترامب سيعتمد  مع  احملادثات  في 
الناتو  قمــة  في  مقاربتــه  على 
في بروكســل قبل أن يسافر إلى 
املتحدة، حيث سيعتمد  اململكة 
الكثير على كيفية ظهور ترامب 
من قمة الناتو، وال ميكنها عكس 
أي انطباع تركــه هناك، وإذا كان 
يريد أن يأتي كمؤيد حللف شمال 
األطلســي، فلديــه شــيء في 

إذا أمضى وقته في  أما  بريطانيا، 
بروكسل في تأكيده على أنه يريد 
األطلسي،  شمال  حلف  تقويض 
فسيواجه وقتا أصعب بكثير مع 

ماي.
ولفــت شــينوالد إلــى أن ماي 
ترغب فــي التأكيد على أن الناتو 
األميركية  القيــادة  على  يعتمد 
وعلــى عدم قــدرة بوتــني على 
تقســيم أميــركا مــن أوروبا أو 
بينها،  مــا  في  األوروبية  الــدول 
ومع ذلك، تســاءل عمــا إذا كان 
ترامب يعتقد حقا بأن قوته على 
املســرح العاملي تقع في حتالفات 
قائال  التقليدية،  املتحدة  الواليات 
»السؤال األساسي هو ما إذا كان 
ترامب يشتري الفكرة األساسية 
القائلة بأن جعل أميركا عظيمة 
واشنطن  استخدام  على  يعتمد 
ألصولها األساســية في العالم، 

والتي هــي حتالفاتها، ولكن حتى 
اآلن لــم يتضح مــاذا يريد حتى 
اآلن، لكــن قمــة حلف شــمال 
األطلسي ســتكون حاسمة في 

هذا الصدد«.
وقــال النائــب العمالــي كريس 
بريانت، وهو عضو في جلنة اختيار 
الشــؤون اخلارجية، إن ماي يجب 
أن تثيــر إعجاب ترامــب بضرورة 
في  الناتو  وحدة  على  التشــديد 
لقائه بوتني، مضيًفا أن »أي فاصل 
في  املتحدة  الواليــات  وبني  بيننا 
هذا األمــر خطير للغايــة، ومع 
للغواصات  املتزايد  الروس  نشــر 
في شــمال األطلســي، تشكل 
وإذا  خطيــرًا،  تهديًدا  موســكو 
اكتشف بوتني أي انشقاقات في 
ترامب،  يقابل  الناتو عندما  حلف 
أنه  فإنه ســيكون متأكــداً من 

استغاللها«.

دمشق أعلنت تصديها للهجوم واسقاط طائرة

إسرائيل تستهدف الوجود اإليراني بقصف مطار التيفور العسكري وتلتزم الصمت

تقـرير

ُيجري محادثات مهّمة مع بوتين في هلسنكي

مهاجمة دونالد ترامب لحلف الناتو تزيد ِمن قوة روسيا



7 اقتصاد

متابعة الصباح الجديد:

أعلن وزير النفط ان الوزارة حققت 
فــي معدل  ملحوظــاً  ارتفاعــا 
الصادرات وااليــرادات من مبيعات 
االول  للنصــف  اخلــام  النفــط 
من العــام احلالــي 2018 مقارنة 
بالنصف االول مــن العام املاضي 

.2017
املهندس جبار علي  الوزير  واوضح 
اللعيبي في بيان صدر عن مكتبه 
االيــرادات  »مجمــوع  ان  قولــه، 
املتحققة للنصف االول من العام 
احلالي 2018 بلغت 40 ملياراً و345 
مليوناً و235 الــف دوالر، في حني 
كانت االيرادات املتحققة للنصف 
االول من العام املاضي 2017 }27{ 
مليــاراً و642 مليونــا و329 الف 

دوالر«.
وأضــاف، ان »مجمــوع الصادرات 
املتحققة للنصف االول من العام 
احلالي 2018 سجلت ايضا ارتفاعاً 
في معدالتهــا وكانت 625ً مليونا 
و193 الفــاً و749 برميالً، في حني 
كانت في العام 2017 املاضي 592 

مليوناً و439 الفاً و163 برميالً«.
وأشــار اللعيبي الــى، ان »معدل 
سعر البيع لشــهر حزيران للعام 
احلالي 2018 شهد ارتفاعاً مقارنة 
بشــهر حزيران من العــام 2017 
املاضي حيث بلــغ }69,322{ دوالراً 
للبرميــل فــي حــني كان معدل 
البيع حلزيران 2017 }42,067{ دوالراً 
للبرميل« موضحا ان »ذلك سوف 
يســهم في التقليل من نســبة 
العجز احلاصل في املوازنة االحتادية 

لهذا العام«.
يذكر ان العراق اعلن تصديره مليار 
و207 ماليــني برميل مــن النفط 
2017 بلغت  خالل العام املاضــي 
قيمتها نحو 60 مليار دوالر مبعدل 
ســعر بيع شــهري للنفط اخلام 
بلغ 49 دوالراً و214 ســنتاً لبرميل 

النفط الواحد.
النفط  تســويق  شــركة  وقالت 
»ســومو« التابعة لــوزارة النفط 
العراقية في تقرير لها إن مجموع 
 2017 لعام  النفطيــة  الصادرات 
بلغ مليــار و207 مليون و55 ألف 
برميل مبعدل تصدير شــهري بلغ 
100 مليــون و629 ألــف برميــل 
ومبعدل 3 مليون و246 ألف برميل 

يوميا.
وأشارت إلى ان اإليرادات املتحققة 
من مبيعات النفط اخلام بلغت 59 
ملياراً و552 مليون دوالر ومبعدل 4 
مليارات و962 ألف دوالر شــهريا.. 

موضحــة ان معدل ســعر البيع 
 49 الشــهري للنفط اخلــام بلغ 
دوالراً و214 ســنتاً لبرميل النفط 

الواحد.
وقالــت الشــركة العراقيــة ان 
مجموع الصــادرات النفطية من 
موانــئ البصرةاجلنوبية بلغ مليار 
و201 مليــون و823 ألــف برميل 
في حني كانت معدالت الصادرات 
الشــمالي  النفطيــة عبر اخلط 
خمســة ماليني و800 ألف برميل 
شــهريا.. وبينت ان معــدل عدد 
الشــركات التي اشــترت النفط 
اخلــام العراقي بلغت 44 شــركة 

عاملية.
وقــد ســجلت صــادرات العراق 
اجلنوبية  املوانــئ  مــن  النفطية 
وزيادة  مســبوقة  غيــر  معدالت 
اســتثمار  في  ايضــا  قياســية 
للعمليات  املصاحــب  اخلام  الغاز 
النفطية في مشروع غاز البصرة 
%80 في ظروف  بنسبة تصل إلى 

حتديات اقتصادية صعبة.
وأكــد وزير النفــط العراقي جبار 
معدالت  ارتفــاع  اللعيبي  علــي 
من  اليومية  النفطيــة  التصدير 
املوانــيء اجلنوبية إلــى 3 ماليني 
و535 الــف برميل في اليوم خالل 

شهر كانون االول ديسمبر املاضي 
واصفا اياها مبعدالت تصديرية غير 

مسبوقة.
واضاف ان«الوزارة كانت قد اتخذت 
في وقت ســابق من العام املاضي 
النفط  بزيادة كميــات ضخ  قرارا 
اخلام مــن املوانىء اجلنوبية بهدف 
املالية  اإليــرادات  في  زيادة  حتقيق 
االحتادية  املوازنــة  لرفــد  وذلــك 
الصادرات عبر  توقف  تعويضا عن 

املنفذ الشمالي«.
وأشــار إلى حتقيق اجناز زيادة غير 
الغاز اخلام  مسبوقة في استثمار 
املصاحب للعمليات النفطية في 

مشروع غاز البصرة بنسبة تصل 
إلــى %80 في مطلع كانون الثاني 
يناير من العام اجلديد 2018 مقارنة 
بالشــهر نفســه من عام 2017 
االســتثمارية  القــدرات  ووصول 
 900 لهذا املشــروع إلى معــدل 
مليون قدم مكعب قياسي باليوم 
، وحتدث عن حتقيق زيادة اخرى في 
اســتثمار الغاز اخلــام من حقول 
شــركة غاز اجلنوب وشركة نفط 
 230 إلى معــدل  ميســان تصل 
مليون قدم مكعب قياســي في 
إجنازات  بتحقيق  متعهــدا  اليوم 

اخرى خالل العام اجلديد 2018. 

العراق يبيع نفطًا بـ 40 مليار دوالر
في النصف األول من العام الحالي

27 مليار دوالر اإليرادات المتحققة لألشهر الستة األولى من 2017

بلغ مجموع 
الصادرات المتحققة 
للنصف األول من 
العام الحالي 2018 
سجلت أيضا ارتفاعًا 
في معدالتها 
وكانت 625ً مليونا 
و193 ألفًا و749 
برمياًل

جانب من حقول النفط جنوبي البالد

الصباح الجديد ـ متابعة:

بعد سنوات من النمو الكبير خلدمات 
األجرة عبــر الهواتــف الذكية التي 
أطاحت بســيارات األجــرة الصفراء 
التقليديــة، يبــدو أن نيويورك تعتزم 
التحــرك في اجتاه إرغــام »اوبر« على 
حتسني شروط العمل لسائقيها، في 
خطوة من شــأنها إلهام مدن كبرى 

أخرى حول العالم.
قلة من ســكان نيويــورك ال ميلكون 
علــى هواتفهم تطبيقــات خلدمات 
األجرة خصوصا »اوبــر« التي تتصدر 
و«جونو«  »ليفت«  إلى  إضافة  السوق 
و«فيا« وهي الشركات الثالث الكبرى 
إلى الضغط  ، ونظرا  لها  املنافســة 
النفســي الكبير الناجم عن القيادة 
فــي هــذه املدينــة املكتظــة التي 
يقطنها 8,5 ماليني نسمة والتكلفة 
الباهظــة لركن الســيارات وضعف 
وســائل النقل العام في أحياء كثيرة 
الطلب على  خارج مانهاتن، ســجل 
ازديــادا كبيــرا منذ  اخلدمــات  هذه 

طرحها في 2012.
وبينت دراســة حديثــة أجراها عاملا 
اقتصاد ملصلحة هيئة »تاكســي أند 
ال ســي(  )تي  ليموزين كوميشــن« 
األجرة في  املشــرفة على ســيارات 

نيويــورك، التغييــرات الكبيرة التي 
تسبب بها وصول »اوبر« ومنافسيها 

على هذه السوق.
وتعد العاصمة املالية األميركية وهي 
أكبر سوق في الواليات املتحدة لهذه 
80 ألف ســائق  اخلدمات، حاليا نحو 
يعملون مــع إحدى هذه الشــركات 
األربع على األقل فــي مقابل 13 ألفا 
و500 ســائق في املركبــات الصفراء 

التقليدية.
وبعدمــا كانــوا طويــال مبنــأى عن 
اإلشــكاليات التــي رافقــت وصول 
»أوبر« إلى املدن األوروبية الكبرى مثل 
لنــدن وباريس، بات ســكان نيويورك 
أكثر ميال النتقاد التبعات الســلبية 
لهذا االنتشــار الكبير للخدمة رغم 

تعلقهم بها.
وفي 2017، حتدث تقرير للخبير بروس 
شــالر عن تفاقــم حــاالت االزدحام 
املــروري وتراجع اســتخدام وســائل 
النقــل وتبعاتهــا علــى التلوث في 
مدينة تســعى لتكون مثاال يحتذى 
به في التصدي للتغير املناخي ، وقد 
انتحار لسائقي  سجلت ست حاالت 
سيارات أجرة صفراء منذ كانون األول/
ديسمبر في ما علله كثيرون باليأس 

املتأتي من تراجع مداخيلهم.
وتسبب صعود »اوبر« وأخواتها بتراجع 
أســعار تراخيص األجرة في نيويورك 

التي كانت تبــاع في مقابل أكثر من 
مليون دوالر في 2014 وبات ســعرها 

أقل من 200 ألف دوالر حاليا. وكذلك 
املداخيل  الشــهادات بشــأن  ازدادت 

الوضيعة للســائقني املتعاقدين مع 
خدمات األجرة عبر الهواتف الذكية.

وخالفا للســائقني في مــدن أصغر، 
نيويورك  في  السائقني  أكثرية  تعمل 
بدوام كامل وال يقومون بهذا النشاط 
وفق  فقــط،  مداخيلهم  لتحســني 
الدراســة اجلديدة ، هؤالء األشخاص 
وهم بنسبة كبيرة من املهاجرين غير 
وقعوا حتت  علميــة،  اجازات  احلائزين 
مديونية للحصــول على مركباتهم 
وال بدائــل كثيرة أمامهم لتســديد 
مســتحقاتهم. غيــر أن %85 منهم 
يتقاضون حاليا مدخوال أدنى من احلد 
األدنــى لألجور احملــدد ب15 دوالرا في 

الساعة.
ويقول مالك اوان )60 عاما( وهو سائق 
متحدر من باكستان تخلى عن العمل 
في املركبات الصفراء ملصلحة »اوبر« 
قبل العودة لسيارات األجرة التقليدية 
»اجلميع يعانون اليوم، سائقو سيارات 
األجرة الصفراء وأوبر على الســواء«. 
احللوى  قالب  نتشارك  ويضيف »نحن 
عينه، قبال كان عددنا باملئات أم اليوم 

فبتنا عشرة آالف«.
وبعد خبــرة ألكثر من ثالثــني عاما، 
تراجعت مداخيله الصافية الشهرية 
تقريبا من العمل بواقع عشر ساعات 
إلى اثنتي عشــرة يوميــا على مدار 
األســبوع، من 8 آالف دوالر إلى  6500. 
وفــي هــذا اإلطــار، ازدادت الدعوات 
لتنظيم هذه الســوق وقد خصصت 

كل مــن صحيفتي«نيويــورك تاميز« 
و«نيويورك دايلي نيوز« افتتاحية لهذه 

املسألة.
وقد تلقــى اجمللس البلدي ذو الغالبية 
اقتراحات مثل  الدميوقراطية جملــة 
حتديد ســقف لعدد السائقني وزيادة 
الضرائــب على الرحــالت وفرض ما 
يشــبه احلد االدنى لألجور على »اوبر« 

ومنافسيها.
ويشــير خبــراء االقتصاد إلــى مزايا 
حتديد حد أدنى من األجور يوازي 17,22 
دوالرا للساعة للسائقني، أي 15 دوالرا 
تضاف إليها عالوة لتسهيل االجازات 
التي ال تكون عادة فــي متناول أفراد 
هذه الفئة وبينت الدراســة أن وضع 
حد أدنى قد ال يحمل أي تبعات سلبية 
لـ«اوبر« وأخواتها. والشرط لذلك هو 
احلد من عدد السائقني اجلدد وتقليص 
العمولــة التي تتقاضاها الشــركة 
حاليــا والتي تراوح بــني 10 % و25 % 
من قيمة الرحلــة... فضال عن قبول 
املســتخدمني باالنتظــار ل15 ثانية 

اضافية.
وعــدت »اوبر« على لســان متحدث 
باســمها أن هذا التقرير »تبسيطي« 
للمســتخدمني  »مضرة«  وتوصياته 
والســائقني على الســواء وقد تبت 
نهاية  في  االقتراحــات  بهذه  املدينة 

الصيف.

تقـرير
سجل الطلب عليها ازديادا كبيرا منذ عام 2012

نيويورك تتجه لفرض ضوابط لخدمات األجرة عبر الهواتف الذكية

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في نحو 
أســبوعني امس االثنــني ، مع قيام املســتثمرين 
بتغطية مراكزهم املدينــة وانخفاض الدوالر إلى 
أقل سعر له منذ منتصف حزيران )يونيو( املاضي 
، في حني تدعم املعدن أيضا باســتمرار التوترات 

التجارية بني الواليات املتحدة والصني.
وفي الساعة 07:08 بتوقيت غرينيتش، كان السعر 
الفوري للذهب مرتفعا 0.5 في املئة إلى 1260.41 
دوالر لألوقية، بعدما المس أعلى مســتوياته منذ 

26 حزيران )يونيو( املاضي عند 1262.06 دوالر.
وارتفعت عقود الذهب األميركية اآلجلة تســليم 
آب )أغســطس( املاضي 0.5 في املئة إلى 1261.70 
دوالر لألوقية ، ونزل مؤشــر الدوالر بعدما أظهرت 

البيانات األميركية منو األجور أبطأ من املتوقع.
وصعــدت الفضة 0.7 فــي املئة فــي املعامالت 
الفورية إلى 16.11 دوالر لألوقية، وزاد البالديوم 0.6 
في املئة مســجال 958.22 دوالر لألوقية. وسجل 
كل من املعدنيني أعلى مستوياته منذ 27 حزيران 
خالل اجللســة ، وارتفع البالتــني 1.7 في املئة إلى 
854.70 دوالر لألوقية، بعدما المس في وقت سابق 
أعلى مستوياته منذ 28 حزيران عند 855.10 دوالر 

لألوقية.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ارتفعت أســعار النفط  امــس االثنني، مع تركيز 
املستثمرين على شــح املعروض في السوق بعد 
بيانات صــدرت األســبوع املاضي تظهــر تراجع 
مخزونات اخلام األميركية إلى أدنى مستوياتها في 

أكثر من ثالث سنوات.
وزاد خام القياس العاملي »برنت« 49 ســنتا أو 0.6 
في املئة إلى 77.60 دوالر للبرميل بحلول الساعة 
06:35 بتوقيــت غرينيتش ، وارتفع اخلام األميركي 
فــي العقود اآلجلة 34 ســنتا أو 0.5 في املئة إلى 

74.14 دوالر للبرميل.
وأظهرت بيانات رسمية نشــرت اخلميس املاضي 
أن مخزونــات اخلام فــي نقطة تســليم العقود 
األميركية اآلجلة في كاشــينغ بوالية أوكالهوما، 
انخفضت ألدنى مستوى في ثالث سنوات ونصف 

السنة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفع املؤشر »نيكاي« لألسهم اليابانية إلى أعلى 
مســتوياته في أســبوع امس االثنني في ظل منو 
الوظائف األميركية الذي شجع املستثمرين على 
الشراء، بينما واصل ســهم »إيساي« مكاسبه 
ليقفز إلى مســتوى قياســي بدعم من التفاؤل 

بعقار الشركة لعالج الزهامير.
وانخفض ســهم »نيســان موتور« 4.6 في املئة 
إلــى 1003.5 ين مســجال أدنى مســتوى إغالق 
لــه منذ تشــرين الثاني )نوفمبــر( 2016 بعدما 
قالت الشــركة إنها ستعقد مؤمترا صحافيا في 
08:00 بتوقيت غرينيتــش، بخصوص  الســاعة 
إجراءات قياس الغاز املنبعث من عوادم السيارات 

في مصانعها احمللية.
واســهمت البيانات القوية للوظائف األميركية 
الصادرة اجلمعة املاضي في إغالق املؤشر »نيكاي« 
القياســي مرتفعاً 1.2 في املئــة عند 22052.18 
نقطة، مســجال أعلى مستوى إغالق له منذ 29 

حزيران )يونيو( املاضي.
وعلقت شــركات لصناعة الســيارات من بينها 
»مازدا موتور« و»دايهاتســو موتور« العمليات في 
مصانع عدة السبت املاضي، وصعد سهم »مازدا« 
0.2 في املئة ، وزادت أسهم شركات التكنولوجيا 
والبنوك، إذ صعد ســهم »تــي دي كيه« 4.2 في 
2.5 في املئــة، ومجموعة  املئة، و»أدفانتســت« 
»ميتسوبيشــي يو إف جيه« املالية 1.6 في املئة 
، وقفز ســهم »إيســاي« 16 في املئة إلى 10710 
ينات، وهو مســتوى قياسي، ليواصل صعوده من 

اجلمعة املاضي.

الذهب يسجل أعلى 
مستوياته في أسبوعين

ارتفاع أسعار النفط 
وسط شحة المعروض

»نيكاي« يصعد ألعلى 
مستوى في أسبوع

سيارات االجرة في نيويورك

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلن املدير التنفيذي لسوق العراق 
لــألوراق املاليــة طه أحمــد عبد 
السالم أن أسهم القطاع املصرفي 
النصف  التداول خــالل  تصــدرت 

األول من العام احلالي.
وقــال عبد الســالم فــي بيان له 
اطلعــت » الصبــاح اجلديد« على 
إن »أســهم قطاع  نســخة منه 

املصــارف تصدرت تداول الســوق 
خالل جلســات التــداول للنصف 
األول مــن العــام احلالي بنســبة 
وصلت الى 74.5 % بعدد جلســات 
وصلــت الــى 120 جلســة فــي 

السوق«.
أن »مؤشرات  السالم،  وأضاف عبد 
بينت   2018 األول من عام  النصف 
أنه مت تداول 72 شــركة مساهمة 

من أصل 103 شــركة مســاهمة 
مدرجة في الســوق حيث بلغ عدد 
النصف  خالل  املتداولة  األســهم 
األول من العام احلالــي 306 مليار 
ســهم من مجموع 11703 مليار 
ســهم مدرج، فيمــا بلغت قيمة 
األسهم املتداولة 241 مليار دينار«.
وتابع، أن »السوق نظم 120 جلسة 
تداول في 120 يوم عمل رســمي، 

القطاعات  حســب  التداول  وكان 
كالتالي، حيث كان بنســبة 74.5 
% ألســهم القطاع املصرفي وهو 
املتصدر األول بالنسبة للقطاعات 
األخرى، فيما كانت نســبة 0.5 % 
ألســهم قطاع االتصاالت و8.8 % 
ألســهم قطاع الصناعــة و0.12 
% الســهم قطــاع الزراعــة و0.2 
% الســهم قطاع الفنــادق فيما 

كان قطاع اخلدمات نســبته 0.9% 
كانت الســهم   0.01% وبنســبة 
 14.8 و  املالــي  االســتثمار  قطاع 
املالي  التحويل  % الســهم قطاع 
و بنســبة 0.13 % الســهم قطاع 

التأمني«. 
العراق لــألوراق  يذكــر أن ســوق 
التداول  أنظمة  اســتخدم  املالية 
منذ  املركزي  وااليــداع  االلكتروني 

2009 ويســعى الطالق نظام  عام 
التداول عبر االنترنت للمستثمرين, 
تداول  جلســات  خمــس  وينظم 
اســبوعيا من االحد الى اخلميس, 
101 شركة مساهمة  فيه  ومدرج 
عراقيــة متثل قطاعــات املصارف 
واالتصــاالت والصناعــة والزراعة 
املالــي  واالســتثمار  والتامــني 

والسياحة والفنادق.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
إن  ثالثــة مصــادر مطلعة  قالــت 
اخلطــوط اجلوية الســعودية تدرس 
طلبية محتملة لشراء طائرات طراز 
777إكس العريضة البدن من بوينج.

ولــم يتضح مــا إذا كانت شــركة 
الطيران اململكــة للدولة      واملعروفة 
أن  ميكن  ”الســعودية“،  باسم  أيضا 
تتوصل التفــاق وعدد الطائرات التي 

تسعى لشــرائها ، وامتنعت بوينج 
عن التعقيب ولم ترد اخلطوط اجلوية 
الســعودية علــى رســالة بالبريد 

اإللكتروني تطلب التعليق.      
وكان املدير العــام للخطوط اجلوية 
اجلاسر  ناصر  بن  الســعودية صالح 
قال لرويترز في نوفمبر تشرين الثاني 
املاضي إن من املقرر دراســة طلبية 
 2018 البدن فــي  طائــرات عريضة 

والطلبيــة الســعودية احملتملة قد 
تخفــف الضغــوط اإلنتاجية على 
بوينــج املرجح اآلن أال تبيع الطائرات 
الثمانــني التــي طلبتهــا اخلطوط 
اجلويــة اإليرانيــة )إيــران ايــر( قبل 
انسحاب الواليات املتحدة من االتفاق 
إيران وإعالن عزمها إعادة  النووي مع 

فرض عقوبات على طهران.
ورحبــت الســعودية احلليف القدمي 

للواليــات املتحــدة بقــرار الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب االنســحاب 
مــن االتفاق النووي الــذي أعاد فتح 
أبواب التجــارة العاملية أمام طهران 
النووية  أنشــطتها  تقييد  مقابــل 
، ووقعت شــركات من الســعودية 
جتارية  اتفاقيات  املتحــدة  والواليات 
الدوالرات منذ  املليارات من  بعشرات 

تولي ترامب الرئاسة في 2017.

وقت  فــي  املناقشــات  تأتــي  كما 
ثارت فيه الشــكوك بشــأن صالبة 
للطائــرات  احلاليــة  الطلبيــات 
ةكرش اميسال جيلخلا نم سكإ777      
يرجت يتلا يبظوبأ يف ناريطلل داحتالا 
تينم امدعب ةــلكيه ةداعإ ةيلمع 
نيماعلا يف رالود رايلم 3.5 رئاسخب 

 .نييضاملا        
والطائــرة 777إكــس هي نســخة 

مطورة من سلســلة طائرات بوينج 
امليني جامبو الناجحــة. ومن املقرر 
أن تدخل الطائرة 777-9، التي تضم 
406 مقاعد، اخلدمــة في عام 2020 
أسطول  السعودية  اخلطوط  ولدى   ،
يضــم 148 طائرة من طائرات بوينج 
وايربــاص، من بينهــا الطائرات 777 
الثنائية احملركات، بحســب موقعها 

على االنترنت.

أسهم القطاع المصرفي العراقي  تتصدر التداول في األشهر الستة الماضية

الخطوط السعودية تجري مفاوضات لشراء طائرات 777 إكس
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موسكو ـ وكاالت:
دعا هاري كــن، قائد املنتخــب اإلجنليزي، 
زمالءه في الفريق إلــى »إنهاء املهمة« في 
لنصف  بالوصول  االكتفاء  وعدم  روســيا، 

نهائي املونديال.
وتلعب إجنلترا في نصــف نهائي املونديال 
للمرة األولــى منذ 28 عاًما، حيث تواجدت 
في هذا الــدور آلخر مرة في عــام 1990، 
وخســرت أمــام أملانيا الغربيــة في ذلك 

الوقت.
وقال كن في تصريحات نشرتها صحيفة 
»جارديــان« البريطانيــة: »ســعداء ألننا 
جعلنا املشــجعن فخورين بنــا، هذا ما 
أردنا القيام به عندما بدأنا، أردنا تقدمي كرة 
قدم جيدة واللعب بالعاطفة، لقد فعلنا 
ذلك ونحن نســتمتع بــه، ميكننا أن نرى 

املشجعن مستمتعون أيًضا«.
وتابع »يتعن علينا فقط أن نحاول االســتمرار 
في ذلك، نحــن على بعد خطــوة واحدة من 
خــوض أكبر مبــاراة ممكنة، قلنا إننــا نريد أن 
نكتب تاريخنــا اخلاص، نأمــل أن نتمكن من 
إليه  ممــا وصلنا  أبعد  الذهاب 
في 1990 ولعب املباراة 

النهائية«.
وقت  »مــر  وأضــاف: 
طويــل منذ أن قدمت 
في  جيًدا  أداًء  إجنلتــرا 
لدينا  كبــرى،  بطولــة 
مباراة صعبة أمام كرواتيا، 

لكننا نشــعر بالثقة بأنفسنا، شعرنا برباطة 
اجلأش أمام السويد، كان اجلميع هادئًا وهذا ما 

نحتاجه إذا أردنا الذهاب للنهاية«.
واختتم: »كان لدينا اإلحســاس بعدم الرغبة 
في العودة إلى املنــزل، ال نريد أن نغادر، نريد أن 
نكــون هنا حتى النهاية، نحــن اآلن على بعد 
خطوة ولــم ننته، اجلميع يريد أن ينهي املهمة 

التي بدأناها«.
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موسكو ـ وكاالت:

ســيكون نصف نهائــي بطولة كأس 
العالم، املقامة حاليا بروســيا، موعدا 
الصطدام اخلبرة بعنصر الشــباب، في 
املربع الذهبي، وبتأهل  كل من مباراتي 
الرباعــي فرنســا وبلجيــكا وإجنلترا 
وكرواتيا، تكون قارة أوروبا هيمنت على 

اللقب بجدارة.
ويخوض املنتخبان الفرنسي واإلجنليزي 
البطولة، باثنن من أكثر الفرق الشابة 
في هذا املونديال، ويلتقي الفريقان في 
البلجيكي  املربع الذهبــي، نظيريهما 
هائل  بقدر  يتسمان  اللذين  والكرواتي، 

من اخلبرة.
ويقتســم املنتخبان الفرنسي بقيادة 
واإلجنليزي  ديشــامب  ديدييــه  املدرب 
بقيادة جاريث ساوثجيت، املركز الثاني 
في قائمة أصغر املنتخبات سنا، وذلك 
أعمار  وذلك مبتوســط  نيجيريا،  خلف 
يبلغ 26 عاما.. وفي نفس الوقت يحظى 
منتخبا بلجيــكا وكرواتيا بخبرة أكبر، 
حيث يبلغ متوســط أعمار العبيهما 

6ر27 عام و9ر27 عام على الترتيب.
نظيره  الفرنســي  املنتخب  ويلتقــي 
البلجيكي  مســاء اليــوم الثالثاء في 
الذهبي، فيما  باملربــع  األولــى  املباراة 
تلعب إجنترا ضــد كرواتيا، غد األربعاء، 

في املباراة الثانية بهذا الدور.
ويتســع الفــارق بشــكل كبيــر مع 
اقتصار املقارنة على العبي التشكيلة 
األساســية لــكل فريق، فــي مباراته 
التي حقق بها الفــوز في دور الثمانية 

للبطولة.
وبلغ املنتخــب اإلجنليزي املربع الذهبي 
بالفوز على نظيره الســويدي 2 / صفر 
معتمدا على تشــكيلة أساسية بلغ 
متوســط األعمــار فيهــا 6ر25 عام، 
فيما بلغ متوســط أعمار التشكيلة 
األساســية للمنتخب الفرنســي في 
املباراة التــي تغلب فيها على منتخب 

أوروجواي بدور الثمانية 1ر25 عام.
وفي املقابل، بلغ متوسط أعمار العبي 
التشــكيلة األساســية للمنتخــب 
البلجيكي في املباراة التي فاز فيها 2 / 
1 على نظيره البرازيلي في دور الثمانية 
2ر28 عام، ووصل متوســط  للبطولة 
األعمار للتشــكيلة األساســية التي 
تغلــب بهــا املنتخــب الكرواتي على 
2ر29  الترجيح  بركالت  الروسي  نظيره 

عام.
ونظرا لكون املنتخب اإليطالي )اآلزوري( 
هو الفريق الوحيد الــذي توج باللقب 
العاملي من خالل فريق يفوق متوســط 
أعمــار العبيــه 28 عامــا وذلــك في 
مونديال 2006 بأملانيا، حســبما أفادت 
صحيفة »تيلجــراف« البريطانية، فإن 

املنتخبن  فــي مصلحــة  هذا يصب 
اإلجنليزي والفرنسي.

وســجل ديلــي آلــي الهــدف الثاني 
للمنتخب اإلجنليزي في مرمى السويد، 
مبباراتهمــا فــي دور الثمانية ليصبح 
ثاني أصغر العب يسجل هدفا لفريقه 
تاريخ مشــاركاته ببطوالت كأس  في 
العالم، حيث بلغ عمره في يوم املباراة 

22 عاما و87 يوما.
وال يتفوق عليه ســوى النجم الشهير 
السابق مايكل أوين الذي سجل هدفا 
للمنتخب اإلجنليزي في مونديال 1998 
وكان عمره يوم املبــاراة 18 عاما و190 

يوما.
ويبرز آلي ضمن مجموعة من الالعبن 
املنتخب  الذين يشاركون مع  الواعدين 

األولى. للمرة  املونديــال  في  اإلجنليزي 
ومن بن هــؤالء الالعبن أيضا كل من 
هاري كن وجيســي لينجــارد وهاري 
ماجوايــر وجميعهــم في اخلامســة 

والعشرين أو ما دونها.
وفــي املقابل، ما زال أشــلي يوجن الذي 
احتفل بعيد ميــالده الثالث والثالثن، 
أول أمس هو الالعــب اخملضرم الوحيد 

الذي يشــارك مــع الفريــق اإلجنليزي 
بانتظام في املونديال احلالي.

وكان آلــي جنــم توتنهــام دخــل في 
مشــاحنة مــع يوجن جنم مانشســتر 
يونايتد خالل املوسم املنقضي للدوري 
اإلجنليــزي، حيث طالب آلــي مواطنه 
اخملضرم باالعتزال.. ولكن الالعبن تركا 
هذه املشــاحنة جانبــا ليتعاونا حاليا 
من أجل مصلحــة املنتخب اإلجنليزي. 
وقال يوجن: »نضحك ونتمازح بشأن هذه 

املشاحنة«.
من جانبــه، يتأهب منتخبــا بلجيكا 
املرتقبــة  للمواجهــة  وفرنســا، 
بينهما مســاء الثالثــاء، على ملعب 
ســان  مبدينــة  »كريستوفســكي« 
النهائي  قبــل  الدور  في  بطرســبرج، 
من بطولــة كأس العالــم، في مباراة 
البلجيكي  املنتخــب  فيها  يتمتع  رمبا 

بأفضلية درايته الواسعة للخصم.
وسبق للنجم البلجيكي إيدين هازارد، 
العــب تشيلســي اإلجنليــزي، اللعب 
لفريق ليل الفرنسي ، كما لعب يانيك 
وميشــي  هازارد  وثورجان  كاراســكو 
في  الفرنســي  الدوري  في  باتشــواي 

فترات سابقة.
ويلعب املدافع تومــاس مونييه والعب 
خط الوســط يــوري تيليمانس، حاليا 
في فرنسا لفريقي باريس سان جيرمان 
مونييه  الترتيب.وقال  علــى  وموناكو، 

الــذي يغيب عن مباراة اليوم بســبب 
اإليقاف »بصراحة، أنا مستاء قليال إزاء 
مواجهة زمالئي وأصدقائي، ومن ناحية 

أخرى أتوقع مباراة ممتعة«.
أمام  املواجهــة  حساســية  وبرغــم 
األصدقــاء، ال بــد أن معرفــة مونييه 
بعدد من عناصر املنتخب الفرنســي، 
ســتفيد منتخب بالده وتعزز آماله في 
الوصول إلى نهائي كأس العالم للمرة 
األولى.كذلك ال شــك في أن اإلسباني 
للمنتخب  الفني  املدير  روبرتو مارتينيز 
من  االستفادة  ســيحاول  البلجيكي، 
مســاعده تييري هنــري، جنم املنتخب 

الفرنسي السابق.
ويعلق املنتخب الفرنســي آماله على 
اســتمرار تألق كيليان مبابي، 19 عاما، 
الذي يتطلع إلى تكــرار إجناز هنري بأن 
يتــوج باللقــب في أول مشــاركة له 
ببطولــة كبيرة.ومثلمــا كانت بداية 
هنري، شــق مبابي طريقــه عبر بوابة 
موناكو ثم انطلق إلى فرق أكبر، ويلعب 
مبابي حاليا لفريق باريس سان جيرمان.
وقال مبابي »ســيكون أمــرا رائعا أن 
أرى تييــري مجددا، إنه شــخص أحبه 
كثيــرا، هنــاك الكثير مــن االحترام 
بيننا، لقد كان العبــا رائعا وألهمني، 
هو فرنســي وســيجلس على مقاعد 
الفريق املنافس، وهو أمر سيكون غريبا 

بالنسبة له أيضا«.

قارة أوروبا تنجح في الهيمنة على اللقب

صراع مزدوج بين الشباب والخبرة في كأس العالم

تقرير

أندريس يقود مواجهة فرنسا وبلجيكا بنصف النهائي اليوم
الفيفا يدافع عن الشركات الصينية في المونديال

موسكو ـ وكاالت:

الدولي لكــرة القدم  أعلن االحتــاد 
»فيفــا«، عن احلكم الذي ســيقود 
القمة األولى في نصف نهائي كأس 
العالم، والتي ستجمع بن املنتخب 
البلجيكي ونظيره الفرنسي، مساء 

اليوم، في مدينة سان بطرسبرج.
واختار الفيفــا احلكم األوروجواياني 
املبــاراة،  إلدارة  كونهــا  أندريــس 
تــاران  نيــوكالس  وسيســاعده 
وإســبينوزا من أوروجواي، وســيزار 

راموس وتورينتيرا من املكسيك.
وكانت فرنسا قد تأهلت إلى نصف 
أوروجواي،  على حســاب  النهائــي 
بينما صعدت بلجيكا على حساب 

البرازيل.
توماس  كشــف  ذلــك،  إلى 

فيرمايلن مدافع منتخب 
القدم،  لكرة  بلجيكا 

العميــل  عــن 
املــزدوج في 

مبــاراة 

الشياطن احلمر أمام فرنسا، وصرح 
مبعســكر  تواجده  خالل  فيرمايلن 
الفريق في مدينة ديدوفســك خارج 
العاصمة الروســية موســكو مع 
اســتعداد بلجيكا ملواجهة فرنسا 
»إنه مهم للغاية بالنســبة لنا في 

هذه البطولة«.
البلجيكي »هناك  الالعــب  وأضاف 
الكثيــر من الالعبــن يذهبون إليه 
أعتقد  النصحية.  علــى  للحصول 
بعض  يعــرف  أنه 
عن  األمور 
املنتخــب 
الفرنسي. 
يقف  إنه 
نبنــا  بجا
يتردد  ولن 
في منحنا 
هــــــذه 

أن  »أعتقد  وتابــع  املعلومات«.. 
فرنسا أقوى كثيرا في الدفاع 
وأشــعر أنــه ســيكون 
صعبــا«..  صراعــا 
فيرمايلن  وخــص 
بالذكــر زميلــه 
برشــلونة  في 
نســي  لفر ا

صامويــل أومتيتي الذي وصفه بأنه 
»سريع وقوي ومدافع متكامل«.

وواصل »بالنسبة لنا.. فقد أصبحنا 
قادرين علــى إقصاء أي منافس قوي 
وهذا بسبب اخلبرة التي اكتسبناها 
وكذلك  الســابقة  البطــوالت  من 
تطور مستوى العبينا مع أنديتهم«. 
واســتطرد: »نريــد بشــدة التأهل 

باللقب،  والفــوز  النهائية  للمباراة 
ألنه فــي حال عــدم حــدوث ذلك 
ســتكون خيبة أمل لألبــد، أثق في 
قدرتنــا على حتقيق ذلــك بالطبع، 
خاصــة وأننــا بلغنا قبــل النهائي 
بعد الفوز على أحد أكبر املرشحن 

إلحراز اللقب«.
من جانبه، صرح ناصر الشاذلي جناح 

املنتخــب البلجيكي »هنري يعطي 
الفريق كل خبراته. إنه يتحدث كثيرا 

معنا، السيما املهاجمن«.
الذي  بلجيــكا،  منتخب  ويتطلــع 
الثاني فــي املربع  يســجل ظهوره 
الذهبي لكأس العالم بعد نســخة 
املســابقة عام 1986 باملكســيك، 
للتأهل إلى املبــاراة النهائية للمرة 

األولى في تاريخه.
من جانب اخر، قــال فيليب لوفلوك 
رئيــس اإلدارة التجارية فــي االحتاد 
الدولــي لكــرة القــدم )الفيفا( إن 
التــي ضربت  الفســاد  فضيحــة 
االحتاد رمبــا أبعدت العديد من الرعاة 
الشــركات  وفرة  الغــرب، لكن  من 
الصينية في رعاية كأس العالم لم 

تكن جملرد سد الفراغ.
احلالية حضورا  البطولة  وشــهدت 
كبيــرا للصن أكثر مــن أي بطولة 
ســابقة وحضر نحو 40 ألف صيني 
عشــرات  إلى  باإلضافة  املباريــات، 
املالين من املشــاهدين فــي البالد 
وإعالنات صينية واسعة النطاق في 

روسيا.
ويأتي ذلك في ظل مشاركة صينية 
ال ســابق لها في برامج الرعاية في 
الفيفا التي كانت تشغلها شركات 
متعددة اجلنســيات أكثر شهرة من 

الغرب أو اليابان.
وقال لوفلوك إنه »رمبا« تراجع الرعاة 
الفســاد،  فضيحة  بعد  الغرب  في 

التحول  أن ينســب  لكن من اخلطأ 
جتاه الشــرق إلــى ذلك األمــر.. لم 
نتحدث مع أي شخص قال لنا أنتم 

ملوثون. ال نريد العمل معكم«.
وأضاف »األمر يعود إلى أن االقتصاد 
لم يكن على ما يرام. هذا اســتثمار 
كبيــر وحتول في االقتصــاد العاملي 
اآلســيوية  الشــركات  وبعــض 
تبحث  والصينية بشــكل خــاص 
عن أفضــل وســيلة للتواصل مع 
العالم وترك بصمتها على املستوى 

العاملي.
وتابــع »كان أمــرا مالئمــا. لذا في 
بعض األحيــان حتتاج إلى مجموعة 
األحداث املناســبة لنجــاح األمور. 
نحن سعداء للغاية بالطريقة التي 

نعمل بها«.
وبدأت مشاركة الشركات الصينية 
في عقود رعاية مع الفيفا منذ فترة 
قريبة، حيث كانت شــركة ينجلي 
جريــن اينرجــي لصناعــة األلواح 
الشمسية أول شركة صينية توقع 

عقد رعاية مع الفيفا في 2010.
ومجموعــة وانــدا العقارية واحدة 
من بن 7 »شــركاء عاملين« للفيفا 

ومرتبطة بعقود معه حتى 2030.
وأصبحت هايســينس واحدة من 3 
شــركات صينية تأتــي ضمن أكبر 
5 رعــاة للفيفا مع شــركة فيفو 
لصناعة الهواتف الذكية وشركات 

مينجنيو ملنتجات األلبان.

من مباراة بلجيكا والبرازيل

كني

مودرتش جنم املنتخب الكرواتي

مدريد ـ وكاالت:
لويس  تعين  اإلســباني،  االحتــاد  أعلن 
لنادي  الســابق  الفني  املديــر  إنريكي، 

برشلونة، مديرا فنيا للمنتخب األول.
وتولى إنريكي، القيادة الفنية للماتادور، 
خلًفــا للمدير الفني املؤقــت فيرناندو 
هييرو، الــذي قاد الفريق فــي نهائيات 
مونديــال روســيا، هذا الصيــف.وودع 
منتخب إســبانيا، املونديال، من دور الـ 
16، بركالت الترجيح أمام صاحب األرض، 

املنتخب الروسي.
يُذكــر أن إنريكي لم يدرب أي فريق، منذ 
رحيله عن صفوف برشــلونة في صيف 
2017، إقامة حيث ارتبط اسمه بالعديد 
مــن األنديــة األوروبيــة، وكان أبرزهــا 
إنريكي على  تشيلسي اإلجنليزي.. ووقع 
عقد مع املنتخب اإلسباني، ملدة عامن.

مــن جانب اخر، أعلن االحتاد اإلســباني، 
نهاية األزمة حول بطولة كأس السوبر 
اإلسباني، بن فريقي برشلونة وإشبيلية 

هذا املوســم.وأصدر احتاد الكــرة، بيانًا 
رسمًيا، يؤكد إقامة البطولة من مباراة 
واحــدة، وليس بنظام الذهــاب واإلياب.
وبحســب البيان الرســمي، فإن املباراة 

ستقام 12 آب املقبل.
وأفادت تقارير صحفية، أن االحتاد املغربي 
لكرة القدم، طرح على نظيره اإلسباني، 
خيار إقامة املباراة في ملعب طنجة، وال 
زال هذا اخليار، قيد املناقشة في الوقت 

احلالي.

روما ـ وكاالت:
بدأت مؤسسة »إيليوت« االقتصادية 
األمريكية إجراءات االســتحواذ على 
فشــل  بعدما  اإليطالي،  ميالن  نادي 
في  يوجنهــوجن،  لي  الصينــي  املالك 

إرجاع الدين الذي اقترضه.
وفشل مالك ميالن، لي يوجنهوجن، في 
الوفاء بالتزاماته بدفع 32 مليون يورو 
مــن رأس املال إلى صنــدوق التحوط 
األمريكي »إليــوت منجمنت«، والذي 
حصل منــه على قرض ب300 مليون 

يورو من أجل شراء ميالن من رئيسه 
اإليطالي سيلفيو برلسكوني.

وكان من املنتظر أن يدفع لي يوجنهوجن، 
اجلمعة املاضــي مبلغ 32 مليون يورو 
لكن دون حــدوث ذلك، ليصبح مدينا 
للبنك مببلغ 412 مليون يورو.. ويعمل 
مالك ميــالن واإلدارة في البحث عن 
مســاهم جديد أو مالك جديد يقوم 

بشراء الناد اإليطالي.
فإّن  اإليطاليــة،  املواقــع  وحســب 
»إليوت  األمريكي  التحــوط  صندوق 

منجمنت«، بدأ في تقدمي األوراق التي 
تشير الستحواذه على ميالن.

واســتطاع لي يوجن هوجن شــراء نادي 
ميالن مــن رجل األعمــال اإليطالي 
الشــهير ســيلفيو بيرلســكوني، 
الــذي امتلكــه ملدة عشــرين عاما، 
في أبريل 2017، حيــث قام بتغطية 
جــزء من القرض الــذي حصل عليه 
النادي املقدر بـــ740 مليون يورو من 
»إليوت  األمريكي  التحــوط  صندوق 

منجمنت«.

إنريكي يقود منتخب إسبانيا 

صندوق ›إيليوت« األميركي يبدأ في االستحواذ على ميالن

السوبر يقام من مباراة واحدةكين: نتطلع إلى »إنهاء المهمة«



إعالم األولمبية
اكد امــن عام اللجنــة االوملبية 
أن  علي:  حيدر حســن  الوطنية، 
اللجنة االوملبية امنت معسكرات 
خارجية ألغلب االحتادات الرياضية 
االلعاب  بــدورة  ستشــارك  التي 
االسيوية التي تقام في العاصمة 
منتصف  جاكارتا  االندونيســية 

شهر اب املقبل.
وبن االمن العــام: ان احتاد اجلودو 
بــدأ التحضيــر فــي اذربيجان  ، 
فيما ســيبدأ منتخــب املالكمة 
نهاية االســبوع اجلاري معسكره 
ايضــا فــي اذربيجــان  بغية رفع 
قدرات الالعبــن الفنية والبدنية 
دورة  منافسات  في  االنخراط  قبل 
االلعاب االســيوية فــي جاكارتا. 
مشــيرا الى: ان منتخب كرة اليد 
في حال لم يتم اقامة معســكره 
فــي تونــس او البحرين ســتتم 
مفاحتــة اجلانــب االذري لتأمــن 

مباريات جتريبية للدخول مبعسكر 
في اذربيجان ايضا.

منتخبــات  ان  علــي:  وتابــع 
والكوراش  والسامبو  اجلوجيتسو 

العاصمة  فــي  اعدادها  تواصــل 
اللبنانية بيروت اســتعدادا لدورة 
سيبدأ  فيما  االســيوية،  االلعاب 
والســهم  القــوس  منتخــب 
حتضيراته فــي العاصمة االيرانية 
طهــران. منوها الــى: ان منتخب 
لدورة  التحضير  يواصل  التجديف 
االلعاب االســيوية في العاصمة 
الفرنســية باريس، فيما سيدخل 
منتخب كرة السلة 3×3 معسكرا 

داخليا استعداد للدورة االسيوية.
وختــم االمــن العام قولــه: ان 
املنتخــب االوملبــي بكــرة القدم 
اقليم  فــي  التحضيــر  يواصــل 
كردستان حتت اشراف املدرب عبد 
الغني شــهد، وســيخوض خالل 
مع  جتريبيتن  مباراتن  املعســكر 
الوقوف على  االيراني بغية  نظيره 
الذي سيمثل  الرسمي  التشكيل 
العراق بدورة االلعاب االسيوية في 

جاكارتا .

تامبيري - ميثم الحسني:

القوى  بالعــاب  الشــباب  منتخب  اجرى 
امللعب  ثانــي وحــدة تدريبيــة له فــي 
الرئيسي مبدينة تامبيري الفنلندية والتي 
ستحتضن بطولة العالم للشباب للفترة 
مــن -1 ولغاية 15 من شــهر متوز اجلاري ، 
ويشــارك املنتخب العراقــي بوقع العبة 
واحدة والعبــن اثنن ، واجرى الفريق املران 
بتواجد رئيس البعثة الدكتور زيدون جواد 

واملدرب رعد عبد اهلل.
وصــل الى مدينــة تامبيــري ليلة االحد 
االحتاد  رئيــس  فيصــل  طالب  الدكتــور 
العراقــي ونائب رئيس االحتاد االســيوي ، 
وحظــى وصوله بحفاوة االحتــاد الدولي ، 
كون طالب فيصل عضو في جلنة التطوير 
في االحتــاد الدولي ودائما ما يطرح العديد 
من املشــاريع التطويرية في عالم العاب 
االحتاد  وموافقة  استحسان  وتلقى  القوى 

الدولي.
طالب فيصل فور وصوله بوقت مبكر اجته 
للفندق والتقى الوفد صباح امس وحثهم 
على مواصلة تقدمي االجنازات ، الفتا ان احتاد 
العاب القوى بات امام مســؤولية كبيرة 
التي يحققها  وهي احلفاظ على االجنازات 

باســتمرار وبالتالي ، علينا ان نراهن دائما 
ونقاتــل من اجــل تواصل ارتفــاع اخلط 

البياني لالجنازات.
ابلى رئيــس الوفد العراقــي االمن املالي 
لالحتاد الدكتــور زيدون جواد بالء حســن 
بعــد لقاءه برؤوســاء اللجان فــي االحتاد 
الدولي واثناء اكمال اجراءات استالم ارقام 
الالعبــن وبطاقاتهــم التعريفية ، حيث 
احدث مع االحتاد الدولي على ضرورة اعادة 
املنحة للعــراق ، والبد ان يســاعد االحتاد 
الدولي االحتــادات الوطنية اجملتهدة والتي 
تعــد امكانياتها فقيرة ، وجنح زيدون جواد 
باقناع االحتاد الدولي باعادة املنحة للعراق 
، وهذا اجناز اداري يحسب لالحتاد وللدكتور 
زيــدون جــواد وســينعكس ايجابيا على 

الرياضين املوهوبن.
العراقية الالعب حسن  يفتتح املشاركة 
هيثــم اليوم الثالثاء فــي اول ايام بطولة 
العالم، حيث سيشــارك فــي تصفيات 
ســباق 1500 م ، وسبق حلســن وان احرز 

برونزية اسيا في اليابان لذات السباق .
وقال الالعب حســن هيثم انــه يواصل 
حتضيراتــه للبطولة من خــالل الوحدات 
التدريبية املســتمرة ، الفتــا ان طموحه 
كبير جدا بأن يحقــق للعراق اجناز جديد ، 
الفتا ان التاهل لبطولة العالم واملشاركة 

بن ابطال جميع القارات هو اجناز حقيقي 
، منوها ان طموحه يكمن بان يحقق رقم 

شخصي جديد من خالل هذه البطولة.
واشار الى ان مايقلقه فقط ارهاق السفر 

، حيث اسعى من خالل الوحدات التدريبية 
التخلص منه ، واستعادة اجلاهزية التامة 
قبــل الدخول الــى الســباق ، منوها انه 
ال يخشــى الوقــوف بن ابطــال العالم 

وســاخوض الســباق لنفســي من اجل 
حتقيق شيء جديد لبلدي.

الفراشة العراقية مرمي عبد احلميد تواصل 
تدريباتها حتت اشراف املدرب رعد عبد اهلل 

، وتعد مــرمي واحدة من الالعبــات الالتي 
جلنب االنظار ، حتى ان رئيس االحتاد الدولي 
سبيستيان كو اكد انه سيحضر سباقات 
القفز العالي ملتابعة الفراشــة العراقية 
منبهــر باجنازهــا على مســتوى القارة ، 
مشيدا باالحتاد الذي يعمل بظروف صعبة 
الوطنية  لالحتــادات  بالنســبة  ومعقدة 

االخرى.
املدرب رعــد عبد اهلل اكــد ان التدريبات 
متواصلة ، وان املسؤولية كبيرة جدا بعد 
ذهبية اســيا ، اجلميع هنا ينظر الجناز مرمي 
عبد احلميد بشــكل مختلف ما يضعنا 

امام هذه املسؤولية ملواصلة االجنازات .
واشار الى ان املنافسة على جدول االوسمة 
اعتقــد انه صعب جــدا ، لكن مرمي قريبة 
جدا من كســر الرقم العربي وهذا االجناز 
نأمل ان نحققه في بطولة العالم احلالية 
، منوها بان مشكلة اغلب الوفود العراقية 
هو االرهاق ، خصوصا اذا كان السفر لبلد 
ال توجد لديه سفارة في العراق ما يجبرك 
للســفر الى بلد اخر مثلمــا حدث معنا 
ســافرنا الى انقرة وبعدها الى اسطنبول 
ومن ثم الى فنلندا وهذا السفر هو سبب 
ارباك التدريبات ، مع ذلك ســعينا العادة 
ان تكون مبســتوى  ونتمنى  الالعبة  تاهي 
الطموح. ومدينة تامبيري الهادئة اليوجد 

فيها ليل وهي مشــرقة حتى الســاعة 
احلادية عشــر ليال والــى الصباح ال يكون 
هنــاك ظالم او غياب كلي للشــمس ، ما 

يضيف للمدينة حياة متواصلة.
»سيكو« الشركة الراعية لالحتاد الدولية 
اتت بكل معداتها الــى تامبيري من اجل 
نقل املباراة تلفزيونيا باروع ما يكون ، وبدأوا 
العمــل كخلية نحل وضعوا الســاعات 
والشاشات وربطوا الكابالت وجهزوا عربة 
النقل وبــدأوا بث جتريبي ليؤكدوا عملهم 

االحترافي.
اما املركــز االعالمي والذي يشــرف على 
حتضيره عضو اللجنة االعالمية في االحتاد 
الدولي االملاني اوالف مت اكماله بوقت مبكر 
ومنحوا البطاقــات التعريفية لالعالمين 
املقصــورة  فــي  مقاعدهــم  وجهــزوا 

الرئيسية.
وتعد املشاركة في بطولة العالم للشباب 
بنســختها احلالية في تامبيري هي ثاني 
اكبر مشــاركة على مســتوى الشباب ، 
واكد االحتاد الدولي ان هذه املشاركة تعد 
ضخمــة ما يدل على ان املســتوى الفني 
ســيكون متصاعد واملمنافســة حامية 

الوطيس بن االبطال.

* املنسق اإلعالمي الحتاد ألعاب القوى

بغداد ـ الصباح الجديد:

متكن فريق نادي الزوراء بكرة القدم 
من الفــوز بلقب الــدوري املمتاز 
للمــرة الـ 14 فــي تأريخه، وذلك 
بفوزه امس على فريق أمانة بغداد 
في اجلولة 36 لدوري الكرة املمتاز 
بهدف من دون رد رافعا رصيده إلى 

87 نقطة.
فيمــا حقق القــوة اجلوية الفوز 
احلســن  نادي  فريق  على  الكبير 
بخمسة أهداف من دون رد، ليرفع 
اجلويــة رصيــده إلــى 81 نقطة 
إلى  النفط  وعــاد  الثاني،  باملركز 
78 نقطة  الثالــث برصيد  املركز 
بثالثية  الوسط  نفط  بفوزه على 
من دون رد، وتقــدم الكهرباء إلى 
املركز اخلامــس برصيد 55 نقطة 
احلدود،  امــام  الســلبي  بتعادله 
وانتهــت مبــاراة نفط ميســان 
واملينــاء بفــوز األول بثالثية من 
دون رد، وتعادل البحري والديوانية 
فيما  منهمــا،  لــكل  بهدفــن 
انسحب فريق كربالء من مباراته 
على  االعتراض  بسبب  زاخو  امام 

قرارات التحكيم.
من جانب اخر، وضع االحتاد املركزي 
الالعبن  ورابطــة  القــدم  لكرة 
الدولين السابقن رؤى مشتركة 
غايتهــا خدمة الكــرة العراقية 
وتطويرهــا مبا يســهم في اعالء 

شأنها، داخليا وخارجيا.
جــاء ذلك فــي االجتمــاع الذي 
عقده الطرفــان بناًء على الدعوة 
التــي وجههــا احتاد الكــرة في 
اجتماعه االول لوضع لبنات عمل 
مؤسســاتي رصن تتعاضد فيه 
في  وتنصهر  واملقترحات،  االفكار 

بوتقة خدمة الكرة العراقية.
النائب االول لرئيــس احتاد الكرة، 
اشــار في معرض  شــرار حيدر، 
ترحيبه بوفد الرابطة، الذي تكون 
مــن نائــب الرئيس واثق اســود، 
وامــن الســر ابراهيم ســالم، 
واحمد كاظــم وحيدر جبار وعمر 
ان  الرســمي:  الناطــق  ريــاض، 
ابواب االحتــاد مفتوحة للجميع، 
الســيما الرابطة التي تعد جزءا 
ال يتجــزأ من منظومتنا الكروية. 
الى  االحتاد سيســتمع  ان  مبينا: 

كل الطروحــات واملقترحات التي 
ستقدمها الرابطة من اجل اغناء 

عملنا وتقوميه.
من جانبــه، اكد النائــب الثاني، 
ان توجهــات االحتاد  علي جبــار: 
باالنفتاح علــى جميع  تقضــي 
اجلهات الرياضية، السيما رابطتي 
الالعبن الدولين واملدربن ألنهما 

ولدتا من رحم االحتاد.
واضاف: ان االحتــاد ال ميكن له ان 
وان  االخريــن،  يعمل مبعــزل عن 
عمله املقبــل يحتاج الى تكاتف 

قدموا  الذين  اجلميع، السيما  من 
خدمــات جليلة لرياضــة العراق 
وكرتها. منوها الــى: ان االقتراب 
مــن االخرين واالنفتــاح عليهم 
لتصويب  منهجــا  يكون  ان  البد 

االخطاء.
وطالب جبار اجلميع بطي صفحة 
اخلالفات الســابقة، والبدء بعمل 
جديد مشــترك ال يهمش االخر، 
ويبنى على اسس مهنية رصينة 
وتســتهدف  الشــخصنة  تنبذ 

املصلحة العامة.

امن سر الرابطة، ابراهيم سالم، 
أكــد: ان رابطة الالعبن الدولين 
القدامى ال ميكن لها ان تســتمر 
او تنشط من دون ان حتظى بدعم 
االحتاد الــذي يعد خيمة لكل من 

يعمل في املنظومة الكروية.
يجب  املقبل  العمــل  ان  واضاف: 
ان يكــون تضامنيــا، وان تتالقح 
االفــكار من اجل خدمــة الكرة 
العراقية. منوهــا الى: ان اللجنة 
ليســت لها طلبات محددة كما 
يســعى البعض لالشــارة اليه، 

بقدر مــا لديها مقترحات وافكار 
سنضعها على طاولة احتاد الكرة 

من اجل االستفادة منها.
وبّن ســالم: ان الرابطة ستقدم 
متت  الــذي  االساســي  نظامها 
املصادقــة عليــه فــي اجتماع 
عموميتهــا الى االحتــاد من اجل 
الى  وارســاله  عليه،  املصادقــة 

االحتاد الدولي للغرض نفسه.
من جانب اخر، تتواصل منافسات 
الدوري التأهيلي املؤدي الى الدوري 
املمتاز بكرة القدم جملموعة بغداد 
لفرق الدرجة االولى حيث شهدت 
اجلولة السادســة فوز اربعة فرق 
فوزا  الصليخ  فريــق  حقق  حيث 
لالشيء،   بهدفن  االتصاالت  على 
وبالنتيجة ذاته فاز الصناعة على 
فريق اخلطوط، فيما تغلب الدفاع 
املهندســن  فريق  علــى  املدني 
بثالثــة اهداف لالشــيء كذلك 
حقق شباب العدل فوزا مستحقا 
على فريق اجليــش بثالثة اهداف 

مقابل هدف .
املنافســة على خطف  وتتوصل 
بطاقة التاهــل الثالث واحملصورة 
بــن اربعة فــرق الدفــاع املدني 
العــدل  وشــباب  واالتصــاالت 
التاهل  فيما ضمــن  واخلطــوط 
والصليخ وخرج  الصناعة  فريقي 
املهندســن  التنافس  اجواء  عن 

واجليش.
وتختتم منافسات اجلولة االخيرة 
من الدوري التأهيلي لفرق الدرجة 
االولى يوم غــٍد االربعاء املقبل اذ 
يلتقي املتصدر الصناعة مع فريق 
املهندسن ويواجه الصليخ فريق 
املدني  الدفاع  ويتقابــل  اخلطوط 
مع اجليش وشــباب العدل يالقي 

االتصاالت.

الزوراء بطاًل لدوري الكرة الممتاز للمرة 14 في تأريخه 
»تأهيلي بغداد« يختتم غدًا.. وصراع رباعي على البطاقة الثالثة 
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إبداع كرواتي 
ابدع املنتخــب الكرواتي حقاً فــي نهائيات 
كأس العالــم اجلارية احداثهــا في مالعب 
روسيا اجلميلة، عندما بلغ دور نصف النهائي 

ويلتقي مساء غد االربعاء نظيره اإلجنليزي.
فــرض االســلوب الكرواتي املميــز حضوراً 
رائعــاً، وكانت اخلطــط التدريبية التي لعب 
بها املنتخب بقيادة مدربــه زالتكو داليتش، 
ريال  وكوفاســيتش العبا  مودريتش  وجنومه 
مدريد اإلســباني وفيدا محترف بشيكتاش 
الروســي  وكورلوكا جنم موســكو  التركي 
وراكيتش العب برشــلونة اإلسباني وباديلي 
العب فيورنتينــا اإليطالي، وحــارس املرمى 
دانيلل سوباســيتش الذي ميثل فريق موناكو 

الفرنسي.
وكرواتيا لعبت ضمــن النهائيات املونديالية 
بالنسخة 21 في اجملموعة الرابعة إلى جانب 
األرجنتن ونيجيريا وأيســلندا، فحقق الفوز 
على االرجنتن بثالثية بيضاء ثم عبور نسور 
نيجريا بهدفن من دون رد، وفاز على أيسلندا 
بهدفن لهــدف، ليتصدر بالعالمة الكاملة، 
وفــي دور الـ 16 تغلــب عليالدمنارك بركالت 
اجلزاء 2/3 بعد التعادل 1ـ1، وفي ربع النهائي 
هزم املضيف للبطولة املنتخب الروسي بعد 
مباراة ماراثونية بفارق ركالت اجلزاء ايضا 3/4 

بعد التعادل 2ـ2.
ايضا الشيء اجلميل، ان تواصل رئيسة دولة 
كرواتيــا، كوليندا كيتاروفيتــش، حضورها 
بصفــة مشــجدعة ملنتخب بالدهــا التي 
تواصــل إبداعها في مالعب روســيا، اذ كان 
وجودها دعما اضافيــاً نوعياً لالعبي الفريق 

من أجل حتقيق اإلجناز!.
وتعود أولى مشــاركات كرواتيا في املونديال 
لعام 1998 في فرنســا، حيث توجت كرواتيا 
بالوسام البرونزي على حســاب هولندا في 
مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع، وفي هذه 
النسخة، ســجل املنتخب العنيد إجنازا ثانيا 
بتتويــج الهداف دافور شــوكر باللقب على 
حساب الظاهرة البرازيلي رونالدو وباتيستوتا 
وكلينسمان، علما ان شوكر حاليا يرأس احتاد 
كرة القدم في كرواتيا، ثم توالت مشاركتها 
في 2002 باليابان وكوريا اجلنوبية و2006 في 

أملانيا و2014 في البرازيل.
عبد  اجلزائري،  الرياضــي،  الصحفــي،  يقول 
الناصر بن عيســى: بقي في خيــال الناس 
الراقي  االســتعراضي  اللعــب  وأذهانهــم 
لليوغوســالفين، وخطط مدربيهم الغريبة 
بدليل أنهم أول من طّبق طريقة اخلط لكسر 
هجمات املنافس، ويتمتع عشــاق الكرة في 
روسيا بأداء جنوم منتخب كرواتي ويتعاطفون 
معه ويرشــحونه للتفوق علــى إجنلترا ورمبا 
تفجيــر أكبر مفاجــأة في تاريــخ املونديال 
بتحقيق اللقب بعد سقوط كل كبار العالم 
الذين غادروا جميعــا وبقيت ثالثة بلدان هي 
بلجيكا وإجنلترا وفرنسا، والفوز عليها ليس 

مستحيال بالنسبة إلى منتخب كرواتيا.

رئيس االتحاد الدولي منبهر بالمستوى الفني للفراشة »مريم عبد الحميد«

حسين هيثم يفتتح مشاركة »شباب القوى« اليوم في بطولة العالم

تقرير
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مفكرة المونديال/ نصف نهائي

حسني هيثم في سباق اسيا الذي حصل على برونزيته

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد رئيس االحتاد املركزي للمالكمة، 
علي تكليــف: انه ســيتوجه الى 
الدكتور  اخلبير  مبعية  اوزبكســتان 
موســى جواد، للتعاقد مع مدربن 
لالشــراف على منتخبي الناشئن 
اللعبة،  بواقع  لالرتقاء  والشــباب، 
ونقــل اخلبــرات االوزبكيــة الــى 

مالكمينا.
وقال تكليف: ان دولة اوزباكســتان 
فنون  فــي  املتقدمة  الــدول  مــن 
املالكمــة، وبالتالــي التعاقــد مع 
الكفــاءات التدريبيــة االوزبكيــة 
ســيلقي بظالله على واقع اللعبة 

محليا، واالرتقــاء باملواهب الواعدة 
سعيا لتحقيق االجنازات على جميع 
املستويات، وعودة ألق وبريق العبينا 
في االستحقاقات اخلارجية املقبلة.

على صعيد متصل، كشــف رئيس 
احتــاد اللعبــة، علــي تكليف، عن 
مشاركة املدربن حسن حلو وطارق 
خليل  غضنفر  واحلكمــن  محمد، 
 2 التدريبية  بالدورة  وكرمي قاســم، 
االندونيسية  العاصمة  في  ســتار 
احلكمان  يشــارك  فيما  جاكارتــا، 
فراس سهيل وجاسم جواد بالدورة 
3 ســتار اجلارية في  التحكيميــة 

العاصمة التايلندية بانكوك.

وختم تكليــف حديثه: ان املدربن 
طارق احللو وماجــد نعيم وصادق 
في  ايضا  سيشــاركون  حســن 
الدورة التدريبية فئة 2 ستار التي 
ســتنطلق في العاصمة االردنية 
املقبل.  االســبوع  مطلــع  عمان 
مبينــا: ان االحتــاد جاد بإشــراك 
املدربن واحلكام في جميع الدورات 
التــي تقــام بغية االطــالع على 
جميــع املســتجدات التي تخدم 
واقع اللعبــة التي نريد ان ننهض 
بها الى االفضل، ومواصلة الطريق 
خدمة لرياضة العراق بشكل عام، 

واملالكمة بشكل خاص.

إعالم نادي نفط الوسط
توج فريق نادي نفط الوســط بلقب 
دوري كرة الصاالت املمتاز بفوزه على 
فريق الشــرطة بسداسية نضيفة 
ويعد اللقب هو السابع على التوالي 

لكرة الصاالت في اجناز غير مسبوق 
، ويحظى فريق صاالت نفط الوسط 
باهتمام كبير على املســتوى احمللي 
والدولي لالجنازات التي حققها خالل 

السنوات املاضية .

ولم ياتــي هذا االجناز عــن فراغ بل 
انه جــاء بتخطيط ســليم للعبة 
في النادي ســيما وان نفط الوسط 
يعد من االندية املميزة على مستوى 

القارة االسيوية.

»األولمبية« تعلن معسكرات 
منتخباتنا الوطنية لآلسياد 

مدربون اوزبك لناشئة وشباب المالكمة

نفط الوسط بطل الصاالت للمرة السابعة



اجملتمع  امــام  اســتثنائية  مســؤوليات 
واجلماهير والبالد، وقــد بّينها في قصائد 
عديدة، ســنعرج عليها فــي التالي من 
الى  املهم االشــارة هنا  الســطور. ومن 
تصورنا  بان الشــاعر اخلالد كان يضع في 
احلســبان ان املثقفني، بجميع اطيافهم، 
هــم املتلقون االساســيون، املباشــرون 
ملا يريده مــن ابيات قصيــد، ويغرفه من 
عبر. فهــم املرآة، والوســط الناقل، بينه 
والفئــات االجتماعيــة االخــرى، املعنية 
مبا يريده لهــا، ويتمناه ويســعى اليه، ال 
سيما عبر » األفكار الصادرة عن مثقفني 
ذوي مصداقية ميكنهــا أن تكون ذات آثار 
»ملموسة« و»واقعية« و»مادية« في حياة 
البشر« بحسب توماس سويل )2( . ودعونا 

هنا نشير لبعض ذلك بكل إيجاز: 
... فحــول الوطنيــة هدفاً، وغايــة، راح 
اجلواهري وفي عديد مــن قصائده موثقا، 
ومفتخرا  مبا هو عليه شــخصيا في هذا 
رائيته  اجملال، ولنكتفي ببيته الهــادر من 

عام 1957 : 
أنا العراُق لساني قلبه ودمي فراتُه وكياني 

منه أشطارُ
  أما بشأن دعواته للتنوير، فتلكم – على 
ســبيل املثال العابر-  بائيتــه، عام 1944 
وفيهــا يدعو للنهوض، وحتــى املواجهة 

حني يشتد االمر: 
قـْل للشباب حتفزوا، وتيقظوا وتألبــوا..
سيروا وال تستوحشوا، ورِدوا وال تتهيبوا

ال تظمأوا إن احلياة معينها ال ينضُب
السياســي  النقــد  صعيــد  وعلــى 
واالجتماعــي، نشــير – وعلــى ســبيل 
املثال ايضا،  وليس ســوى- الــى نونيته 

العصماء«دجلة اخلير« عام 1962: 
لهفي على أمٍة غــاض الضمير بها، من 

مدعي العلِم واآلداِب والديِن
ال بّد معجلة كـــُف اخلراِب به، بيٌت يقوم 

على هذي األساطنِي
ويقينا ان ما ســبق ال يؤشر سوى القليل 
القليل مما أردنا االضاءة له، إذ هناك شواهد 
وثوابت عديدة أخرى تبتدئ وقد ال تنتهي، 
ولرمبا بعضها أكثــر وضوحا، وإيضاحا ملا 

عنينا به. 
ان ما يوضح الصورة أكثر ملا اردنا التعبير 
عنه، والتأشير اليه، في العالقة اجلواهرية 
مع املثقفني - والشــعراء هنا رمز أول- هو 
ذلك الكُم الواسع من قصائده التكرميية، 
أوالرثائية، وســواها، للمثقفني والشعراء 
واملفكرين، التي وردت فــي ديوانه العامر، 
والعــرب، وغيره،  ومن بينهــا، للعراقيني 
ومثال للمتنبي، طه حسني، أحمد شوقي، 
جمال الديــن االفغاني.. وبشــارة اخلورى، 

وغيرهم عديد عديد )3(.
    وفي ضوء ما أشــرنا اليه، وتعميدا له، 
لنقــرأ معا للجواهري وهــو يبنّي موقفه 
من املفكريــن واملثقفني في مناســبات 
مختلفة، ولعل ما يوجز ذلك ما اشار اليه 
في االحتفاء بذكرى ابي العالء املعري عام 

: 1944
لثورِة الفكرِ تاريٌخ يحدثنا بأن الف مسيِح 

دونها ُصلبا
علــى احلصيرِ وكــوزُ املاء يرفــدُه، وذهنُه 

ورفوٌف حتمُل الكتبا،
أقام بالضجة الدنيا وأقعدها، شيٌخ أطلَّ 

عليها مشفقا َحدبا 
اما عــن تبجيلــه للمنوريــن واملثقفني 
والشــعراء، فلرمبا يصلح كعينة هنا، ما 
جاء فــي قصيدته  في حفل اســتذكار 

الرصافي عام 1959 ومنها: 
لغـــُز احلياة وحيرُة األلباب، ان يســتحيَل 

الفكـُر محـض تراِب ...
يا زمرة الشعراء شّف نفوسهم، فرطان: 

فرُط جوَى وفرط عذاِب
 ذابوا ليسقوا الناَس من مهجاتهم، خيرَ 

الشراب، مشعشَع األكواِب
وحتّرقت منهم لتعلي شــعلًة، لبالدهم، 

كتـٌل من األعصاِب
وإن كانت تلك شــواهد موجزة عن بعض 
مواقــف الشــاعر اخلالد جتــاه املفكرين 
والشعراء واالدباء، املنورين، يروح في قصائد 
عديدة اخــرى منتقدا، ومعيبــاَ، وهاجياً 
للصنــف االخر من املثقفــني، املضللني، 
السلبيني ان جاز القول، اجتماعياً وفكرياً 
وسياســياً هذه املرة، وحســب ظنه في 
االقــل، مؤمناً بذلــك، وموثقاً لــه: »فأن 
صدقُت فما في الناِس مرتكباً، مثل األديِب 
أعان اجلورَ، فارتكبــا« )4(. وما أحوج دنيانا 

وبالدنا وشــعبها اليوم ملثل ذلك التوثيق 
اجلواهري، خاصــة وإن الذين عناهم راحوا 
يتفننون في التضليل، والتدليس، لدوافع 

ومآرب ال تقف عند حدود .
  وبتفاصيل أكثر، وبال  ترميز، يوثق اجلواهري 
حاالت وســمات، ناقــداً ومنتقداً مواقف 
وســلوك مثقفني هنا وهناك، وبقســوة 
الذعة ومباشــرة، فــي مضامينها، ومن 
بني مــا نقصده، ما جاء فــي »املقصورة« 
الشــهيرة املنشــورة عام  1947 ولعلها 

تتحدث عن رواهن اليوم في بالدنا :
ومنتحلنَي ســماِت األديب يظنونها جبباً 

ترتدى
كما جاوبــت »بومٌة » بومــة ً تقارُض ما 

بينها بالثنى
ويرعــون في هذر ٍ يابس ٍ مــن القول، رعّي 

اجلمال الكال
والهنَي عن جدهــم بالفراغ ، زوايا املقاهي 

لهم منتدى

كما نورد ايضا وفي الشــأن ذاتــه، ابياتاً 
مــن دالية )أزح عــن صدرك الزبــدا( عام 
1975 حني وقــف مخاطبا مثقفني وأدباء، 

وعبرهم آخرين وآخرين: 
وغافني ابتنوا طنباً، ثووا في ظله عمدا

رضوا بالعلم مرتفقاً ، وباالداب متسدا…
يرون احلَق مهتَضماً، وقوَل احلق مضطهدا

وام »الضــاد« قد هتكْت، وربُّ »الضاد« قد 
ُجلدا

وال يعنون - ما سلموا - بأية طعنة نفدا
بهم عوزٌ إلى مددٍ ، وانت تريدهم مددا…

ثم نثـــلُث االستشــهادين الســالفني،  
بأبيــات أخرى، من قصيــدة لها وقائعها، 
)آليُت(  وشــخوصها، موســومة بعنوان 
نظمت عام 1975 وهي تعني مثقفني رأى 
اجلواهري بأنهم أفاقون مســتأجرون، ومما 

أحتوته:

ومساومنَي على احلروِف كأنها تنزيُل ذكـرِ
مّدوا لعريان الضميرِ يداً بزعمهم تُعري

ماذا تعري؟ انها شّية احلجوِل على األغـرِّ..
ومسخريَن فهم لديَك، وهم عليَك! لقاء 

أجرِ
كما يهمنا ان نؤشــر ايضا الى ان الشاعر 
اخلالد، وبرغم كل معاركه وخصوماته مع 
مثقفــني ال تُبخس مواهبهــم، وغيرهم،  
بل وفي مجمل اشعاره، لم يشرْ السماء 
معنيني سوى ثالث مرات وحسب، على ما 
ونابذاً االسفاف. وهو  ندري، مستوحشــاً 
على هذه الطريــق، راح في املقابل يزجي 
الثناء للقادريــن، من االدباء وغيرهم، على 

اخلصام، بنبل وقُيــم )5(: 
وقلــُت حلاقدين علي غيظــاً، ألني ال أحّب 

االحتياال
َهبـوا كل القوافَل في حماكم، فال تهزوا 

مبن يحدو اجلماال 
وال تدعوا اخلصــام يجوز حداً، بحيث يروح 

رخصا وأبتذاال 
وهنا ثمة ما نعتقده مناســباً االشــارة 
اليه ايضاً، ولــو بعجالة، ضمن اخلالصات 
واملواقــف ذات الصلــة مبوضوعنــا، وهو 
أن للجواهــري اخلالــد أكثر مــن موقف 
مــن الصحافة، والتي هــي كما يفترض، 
والثقافة  ومطلوب: مرآة االشعاع لالبداع 
لها،  الناقل  األرحــب  والوســط  والفكر، 
فكم ثمّن وقيــم مهامها، وتبناها، ولكن 
كم نقـَد وانتقد في اآلن ذاته: »الصفراء« 
منها، و«الســّيارة« )6( بحســب وصفه، 
ومحرريهــا وصحفييهــا بطبيعة احلال، 
ممن ينفثــون ســموم االحقــاد والثارات 
والطائفية. ومما نوثق له هنا بيت شــهير 
يوجز فيعبـــر دون اســهاب، مستٌل من 
قصيدة )عبــد احلميد كرمي( التي القاها 

في بيروت عام 1950: 
وصحافٌة صفـُر الضميرِ كأنها: سلٌع تباُع 

وتشترى، وتُعــارُ
أخيرا دعونا نعود ملا بدأنا به مستهل هذه 
الكتابــة،  فنذّكر بأن كل ما ســبق ليس 
سوى مؤشــرات وخطوط عامة تصلح ان 
تفيد املتمكنني من البحث، وقتاً وحرصاً، 

فيفصلون ما يشاؤون .
هوامش وآحاالت: 

1/ من قصيــدة اجلواهري) الغضب اخلالق/ 
مــن موطن الثلج(  القاهــا في عدن عام 

.1981
2/ كتاب ) املثقفون واجملتمع( الناشر: بازيك 

بوك- نيويورك 2010.
3/ للمزيد، هناك بحث مفصل لنا بعنوان 
) مشاهير وشخصيات وأسماء في قصيد 
اجلواهري( منشــور على شبكة االنترنيت 

خريف عام 2017.
4/ من قصيدة )ابو العالء املعري( للجواهري 
في استذكار أقيم في دمشق عام 1944. 

ونفثــة غاضبة(  5/ من قصيــدة )حتية.. 
ألقيت في املغرب عام 1974.

وصــف  يســتعمل  اجلواهــري  كان   /6
والعربية  العراقية  »الســّيارة« للصحف 

التي ال قّيم عندها. 

ومشــاركة الدكتور فؤاد حمه خورشيد 
الذي حتدث عن املسيرة اإلبداعية لألستاذ 
في  ومســاهمته  كرمي  صالح  مصطفى 
تطــور احلركــة األدبية في العــراق منذ 
ومازال عطاؤه  املاضي  القرن  خمسينيات 
مســتمرا حتى اآلن، كما حتــدث الناقد 
علوان الســلمان عن املسيرة السياسية 
للمحتفى به متخذا من قلعة دمدم وما 

دار فيها من ملحمة امنوذجاً.
كمــا قدم الروائي شــوقي كرمي حســن 
شــهادة بحق احملتفى به مشــيدا بدوره 

الكبيــر فــي مجــال األدب والصحافة، 
ولم يخل االحتفال مــن غذاء الروح فقد 
كان لفرقة خماســي بغــداد نصيب في 
املشاركة بتقدمي أروع املقاطع املوسيقية 

واملعزوفات.
وختامــاَ قدم وزير الثقافــة فرياد رواندزي 
اإلبداع لألســتاذ  ودرع  شــهادة تقديريه 
مصطفى صالح كرمي، ومنــح مدير عام 
الثقافــة الكردية درع الــدار لإلبداع إلى 
احملتفى به، كما قدمت له باقة ورد باسم 

وكيل وزارة الثقافة فوزي االتروشي.

عبد الوهاب الملوح
أشــبه بأعرج يتدرب أعقاب الليل وحده 

على رقصة تانغو؛
على دراجة هوائية ترّوج النهارات لشتاء 

فاسد املزاج،
مقطوع األنساب؛

ليس من عادة الفصــول االحتيال على 
عاطفة املناخ،

ســوف تأتي الريــاح بالغباريني يقيمون 
حفالتهم على أنخاب        

صيادي البروق املفقودين...
كم كانت البالد امرأة ترفع شالها

عكس رياح السموم وتفتح للدم مجراه 
في اجتاه
املنفى!

تعالي نتبادل الشتائم؛
نسبُّ احلّب،

نلوِّث الهواء بقهقهاتنا؛
نعّتق اجلدران،

نعري مؤخرة أعمارنا
وندوس على املقدسات واحلكومات و..

االنتظارات الكاذبة
اتركينــي لي قلياًل، أعيد ترتيب شــؤون 

وهمي
صمتي
وعماي؛

غضاريف روحي،
دقات ساعات حزني،

قيلولتي على هضبات بني لفتاتك،
العزلــة حانــة مفتوحة بــال بيبان وال 

شبابيك
واألخيلة  املتشــققة  بالظــالل  تضج 
املنهوبــة من قهقهــات الصبيان وقت 

العشيات؛
لوال الرصيف ملــا انحنيت ألتقط دموع 

الظالل املتروكة وحدها بال غد آت،
لوال البكاء ملا مشيت أعيد الطريق إلى 

منعطفاته،
لوال السكر ملا انعتق اجلسد من سجون 

الفقهاء
أهيئ النهار قصعة لدموع األشجار،
أدفع بخطاي تطيل أنفاس املسافة،

علــى مقربــة من يــدي تلهــو طفلة 
بأحالمها وتركب منها دمية إلكترونية... 

ثم تكسرها شماتة في أحالمها.
تعلق اجلارة مالبسها الداخلية املتسخة 
على حبل قــدام عمرهــا متروكة كأن 

عمرها علكة فاسدة في فمها،
أدفــع بخطاي بــني شــماتة الطفلة 
والعلكــة في فــم أدرد أتوقف فال وقت 

لي..
يلزمني أن أتخلص من ظل يريد التشبه 
بــي.... ال لشــيء إال ليســيء عالقتي 

بحدس خطاي.
....ال لشــيء إال ليروضنــي كلبا يتدرب 

على  النباح
 األنيق؛

ال وقت لي..

لدي ما يشغلني،
أدخل إيقاع أغنية فاسدة؛

أعيد صياغة نكتة سخيفة؛
أكنــس الضوء املشــبوه عــن عتبات 

سيرتي؛
أقصــد محــال لبيــع اخلــردوات لبيع 

العواطف اجلياشة؛
الكجــات  لعبــة  الصبيــة  أشــارك 

وأغشهم؛
أحّول الشوارع إلى ضحكة عريضة....

ال وقت لي
لم أبذل أي جهد

لتفادي ارتطامي املدوي
من شرفة لفتتك،

متعلقا بصدى أغنية
يرددها سكران يأخذ بيد

نهار أصابه الصداع؛
كما أصابني التلف من لفتتك؛
لم يكن من املمكن اإلفالت من،

رائحة صوتك،
تشرحني أملا بال شجن،

جترحني فرحا بال أمل،
تعلنني خطأ بال ندم؛

لم أبذل أي جهد لتالفي كل هذا!
لم أعلف دهشتي بهجة األوز الطائر،

ولم أرفع يدي طلبا للنجدة مما بي،
ولم أســتنفر دمي ليطالب بحقه في 

التدفق ضمانة لطول العمر،
لم أبذل أي جهد!

كان بإمكاني أن أكون أفضل
لو لم أشــم فــي أغنية لعبــد احلليم 

حافظ؛
لو لم أصدق حكايات جدي عن عشيقاته 

اجلنيات؛
لو لم أتســلق أشــجار اليوكاليبتوس 
استعارة تفسد املعنى وحتقق في تاريخ 

أستراليا؛
أنا الذي لم أترك دمعتي تسقط جيفة،

لم أمســك بأحزان يدي وهي جترح حلم 
ظهيرة امرأة العنب، كنة الرمان،

لم أعــن بدمي زهرة في آنية اجلســد 
أحمر شفاه لسيدة اخلمسني.

صّدقت روبنسون كروزو ولم أكن جزيرة 
ببغاوات.

أشــبه بحيوان منوي أعرج يســتعرض 
سيرته في مزاد علني.

كتابة : رواء الجصاني
في زحمة، وتشــابك القضايا واملشكالت، 
بل واملآســي، التي احاطــت وحتيط بالبالد 
العراقيــة، وما يرتبط بهــا، خارجيا، برزت 
وتبــرز أكثر فأكثر موضوعــة دور املثقفني 
التضليلية،  وكذلك  التنويرية،  ومهامهم، 
بشــأن تلك االحداث، الراهنة وما سبقها، 

وسيليها ..
   واملثقفــون املعنيــون في عنــوان هذه 
الكتابة، هم كل أهل املعارف، ومن حملها 
- ورمبــا إدعاهــا!- وبينهم السياســيون 
بشــكل رئيس: يخــص مفكريــن وكتاباً 
واعالميــني ومختصني، الى جانب املبدعني 

طبعا، شعراء وأدباء وفنانني وسواهم..
  ولكي ال تدعي هذه السطور، أو حُتّمل أكثر 
تريده وتعنيه، فلنسمها وقفات وحملات،  مما 
واستشــهادات ال غيــر، وبتوضيح أزّيـــد 
فهي ال تأخذ منحى الدراسة الشاملة، أو 
والتحليل  االستقصاء  أو  املنهجي  البحث 

الفياض ..
   وحــني يجــري احلديــث عــن اجلواهري 
واملثقفني، فثمة دوافع وأركان عديدة تدفع 
لذلك، وال نعتقد بأنها ذات حاجة لالسهاب 
واألطالة، فالرجل يجمع ميزات عديدة في 
تلك احللبة، جنزم بــأن ال يختلف عليها اي 
أثنني. إذ هو في معمعان ذلكم امليدان، بل 
وفي وســطه لعقود وعقود .. وفي منجزه 
الثري ما يعـــّول عليه بشــكل كبير، الى 
جانب جتاربه مع ذلك الوســط املتميز،بكل 
جتاذباتــه،  والعالقــة به، ومعــه. أما عن 
موقفه من الشــعر، واربابه من الشعراء، 
فذلك أبدى للعيان مــن غيره، وهو القائل، 

وليس غيره: )1(
حســبتنى وعقــاُب اجلو يصعــُد بي، الى 

السمواِت محموالً الى وطني
وخلتني والنجوم الزهــر طوَع يدي، عنهّن 

في ما أصوغ النيراِت غني
ما أقرب الشــمس مني غير ان فمي، ما ان 

يغني لغير الشعرِ من وثـِن
وأتصاالً مبا ســبق، ذلك هو ديوان اجلواهري 
العامر، ونثــره االدبي، ومقاالته الصحفية، 
وكتاباته االخرى شواهد أكثر من حية على 
ما نحســب . ومن املهم بتقديري االنتباه 
هنا الى تداخل قصيد  الشــاعر ومواقفه، 
واحاديثه، وشواهده، بني اخلاص/ الشخصي 
مع العــام، وهكذا كْم جنــد صعوبات في 
التفريق بينها . ومؤكد انه أبتغى أشــاعة 
مفاهيمــه ورؤاه الوطنية، دعــوًة ضروريًة 
وإقتداء بأرثــه وتراثه متعــدد االوجه، ألن 
ينحو املثقفون بذلك االجتاه، وطنيا، وثباتاً، 
ومهاماً وتنويراً، فضالً عن العطاء اجلمالي 
والروحي. واألمر ســيان اذا مــا جاء بعض 
ابيــات قصيده: وصف حــال أو حتريضاً، أو 

غضباً على الذات، او اجملتع عموما .
  اضافة ملــا تقدم، وفي اخلطاب املباشــر، 
على وفــق رؤى اجلواهري، فــأن للمثقفني 

مرتضى رعد 
برعايــة وزيــر الثقافة والســياحة واآلثار 
فرياد روانــدزي، أقامت الوزارة حفال تكرمييا 
صالح  )مصطفــى  والصحفي  للقــاص 
كرمي(، يــوم اخلميس املاضي، فــي مقر دار 

الثقافة والنشر الكردية ببغداد.
وخالل كلمته باملناسبة قدم رواندزي نبذة 
مختصــرة عن الســيرة الذاتيــة الزاخرة 
باإلبداع للمحتفــى حيث قال: نكرم اليوم 
العراقية  الثقافيــة  مــن أعمــدة  واحداً 
والكردية خصوصاً، شخصية معروفة لدى 
اجلميع خدم اإلنسانية واجملتمع لردح كبير 
من الزمن، فهو الصحفي والروائي والقاص، 
بدأ مصطفى صالح كرمي مسيرته ونتاجه 
منذ أربعينيات القرن املاضي واســتمر في 
عطائــه الى اآلن، واجلديــر بالذكر ايضاً أن 
احملتفى بــه له باع طويل في اجملال التربوي، 
واستطعنا اليوم في وزارة الثقافة أن نكرم 
هــذا العلم الكبير ونتمنى أن نســتطيع 
تكــرمي األدباء الكبار اآلخرين في العراق من 
الذين خدموا الثقافة وكذلك اإلنســانية، 
مؤكــداَ ان الــوزارة مســتعدة الحتضان 
هــؤالء األعمدة والقامــات وتقدمي الدعم 
املــادي واملعنوي لهم ملواصلــة عطائهم 

وإبداعهم. 
وألقى مدير عام دار الثقافة والنشر الكردية 
ٱوات حســن أمني كلمة جاء فيها: باسم 
معالــي وزير الثقافة وباســم دار الثقافة 
بأســتاذ  اليوم  نحتفي  الكرية،  والنشــر 
وقامة من قامات األدب الكردي العراقي، هو 
واحد من أساتذة وشيوخ األدب عرفته منذ 
الثمانينيات إنساناً مبدعا أفنى حياته في 

خدمة الصحافة واالدب. 
وتخلل احلفل عقد جلســة نقاشيه حول 
احملتفى بــه أدارها مدير عــام دار الثقافة 
والنشر الكردية الشاعر ٱوات حسن أمني، 
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دراسة

شعرخبر

الجواهري،عن ثقافة، ومثقفي التنوير.. والتضليل

حين يجري الحديث عن الجواهري 
والمثقفين، فثمة دوافع وأركان 

عديدة تدفع لذلك، وال نعتقد 
بأنها ذات حاجة لالسهاب 

واألطالة، فالرجل يجمع ميزات 
عديدة في تلك الحلبة، نجزم 
بأن ال يختلف عليها اي أثنين. 

إذ هو في معمعان ذلكم 
الميدان، بل وفي وسطه لعقود 

وعقود .. وفي منجزه الثري ما 
يعـوّل عليه بشكل كبير، الى 
جانب تجاربه مع ذلك الوسط 

المتميز،بكل تجاذباته،  والعالقة 
به، ومعه. أما عن موقفه من 

الشعر، واربابه من الشعراء، 
فذلك أبدى للعيان من غيره

اجلواهري

كان بإمكاني أن أكون أفضلخالل كلمته في حفل تكريم القاص مصطفى كريم
وزير الثقافة: الوزارة مستعدة لتقديم 

الدعم المادي والمعنوي للقامات الثقافية

لوحة للفنان جبر علوان

حفل تكرمي القاص مصطفى كرمي



نشاطات في اجملاالت الثقافية 
 ال ميكــن ان أقضي يومي ما لم ازداد 
معرفــة ، فــي الهندســة أو االدب 
وفنــون احلياة وبشــكل متــواز مع 
اداء واجباتي فــي مكتبي . فالفنون 
تدميها  والعلوم  االنسان  تكون حياة 
. وان تقلصت فرص تلك النشاطات 
في بغــداد  منــذ 2003 لكثرة من 
غادرنــا أو هاجــر ، ... إال ان ما تبقى 
من اصدقائي واصحابي الكرماء في 
بغداد ، عملوا قدر ما امكنهم على 
إعطاء نكهــة للحياة التي نعيش . 
ان احلــوارات الشــخصية  واحلضور 
الى املنتديات اخلاصة واحملاضرات في 
,  وفرت  للدراســات  التقدم  معهد 
واالجواء  احملاضــرات  األدنى من  احلد 
الفكرية الثقافيــة التي لها عالقة 
بواقــع العراق حاليا التي ننشــغل 
بتحليلها ودراستها بني فترة واخرى. 
ومن اجلانــب اآلخر أقول ان صداقتي 
الشــخصية مــع العالــم الكبير 
االســتاذ ســالم االلوســي)رحمه 
اهلل( وحضــوري ديوانه االســبوعي 
في ايــام اجلمــع من كل اســبوع 
واحلوارات وتبادل اآلراء واخلبر واملعرفة 
، قد زادتني معرفة اســبوعيا في ما 
يبحث من امور لهــا عالقة بالعراق 
بصورة عامة وبتاريخ بغداد او اجملتمع 
العراقــي او زيــارات املستشــرقني 
االجانــب والبحث في آثــار العراق . 
ان حضــور االســتاذ العالم حميد 
اآللوسي  ســالم  ديوان  الرشــودي 
يزيدنا دائما علما ومعرفة عن تاريخ 
وشــعرائها  وشــخصياتها  بغداد 
وخططها وتوضيح مــا جنهله عن 
بغداد. حضور ديوان سالم اآللوسي 
املفكرين  مجموعة  ولقاء  اسبوعيا 
واملتخصصــني وكبار شــخصيات 
بغداد القريبني في سكنهم من هذا 
الديوان يعزز فكرة االلتصاق ببغداد .

وأذكر ما لشــارع املتنبي ومكتباته 
وساحات القشلة واملنتدى الثقافي 
في ابنية احملاكــم  واالعداد الكبيرة 
من املثقفــني املفكرين والشــباب 
املتطلع الــى املعرفة يختلطون مع 
باعــة الكتب املثقفــني  الذين متتد 
الشارع  أرصفة  على  بســطياتهم 
يعرضون املئــات وااللوف من املراجع 
والكتــب في كل اصنــاف املعرفة . 
ميكنك ان تلتقي هناك بالعديد من 
االدباء والشعراء واملثقفني منتشرين 
في الشــارع . اال ان نشاطات شارع 
املتنبي قد امتدت في السنة األخيرة 
)بناية  وقاعــات  ســاحات  لتغطي 
احملاكم(التي شــيدت فــي العهود 
مخصصــة  لتكــون  العثمانيــة 
للمدرســة الرشــدية و للمحاكم 
وفضاءات ســاحل دجلة اجملاور ،كما 
امتــدت نشــاطات شــارع املتنبي 
لتغطي )ســاحات بناية القشــلة( 
حاليــا حيث جتد حلقات الشــعراء 
واملتكلمني ومن يعزف على قيثارته 
أو االدوات املوسيقية االخرى . الواقع 
يقال ان ضغط الشباب املثقف في 
بغداد علــى طلب املعرفــة قد أثر 
وتعاطفت لتوسيع  السلطات  على 
نشاطات شارع املتنبي الى ساحات 
احملاكم والقشــلة مما وفر املساحات 
الرفيعة  الفكرية  لالجواء  االضافيه 
لتفتخر بهــا مدينة بغداد . لم اجد 
مثل هذه النشــاطات فــي اوربا اال 
خــارج مركز ) بومبيــدو( في باريس 
، اال ان شــارع املتنبي يكبر ساحات 

بومبيدو بعشر مرات تقريبا.
مشــاريع كبــرى فــي احملاضــرات 

واللقاءات  
لم يســمح لي التفرغ إلجناز عملي 
املكتبي باملشــاريع الهندســية ان 
اكثر من احملاضرات.من مســاهماتي 
احملاضرات  فــي  الفترة  هــذه  خالل 

جاءت بالعناوين التالية:

حول انشاء ميناء الفاو الكبير
التقدم  في معهد  قدمت محاضرة 
للسياسات االمنائية وبينت ما اعرف 
عن فكرة مينــاء الفاو الكبير، التي 
العاصمة  بدأت عندما طلبني امني 
الوهــاب املفتي فــي احدى  عبــد 
امسيات شتاء 1985وانا في مكتبي 
, وعرض علي  في امانة العاصمــة 
الذي يخوله  رئيس اجلمهوريــة  أمر 
اجلمهورية  رئيــس  كل صالحيــات 
النشاء ميناء الفاو الكبير الذي ميتد 
من منطقة رأس البيشة على رأس 
اخلليج الى داخــل اخلليج بطول 12 
كم وتخصيــص مبلغ )100( مليون 
دينــار كســلفة تشــغيلية اولية 
للمباشرة . طلب مني عبد الوهاب 

املباشــرة  ان اســاعده في كيفية 
التزم  انه  علما  املطلوبة  واالجراءات 
مع رئيــس اجلمهوريــة مبدة خمس 

سنوات الكمال للمشروع . 
كان االمني مرتبكاً وقلقاً حول املدة 
التي التزم بها مع رئيس اجلمهورية 
ويلوم نفســه  املشــروع  إلكمــال 
على املدة القصيــرة التي حددها ، 
واحلقيقة ان هذا املشروع هو اوسع 
واهم من اي مشروع استراتيجي اخر 
في منطقة اخلليــج ، والذي يحول 
التي  البضاعات  من  كبيرة  نســبة 
متر عبر قناة الســويس او يقلل فترة 
وصولها الــى اوربا . هدف امليناء هو 
البضاعات  بواخر  معظم  استقبال 
املستوردة من اوربا على ظهر السفن 
القطــارات في ميناء  الى  وحتويلها 
اوربا  الــى  الكبيــر إليصالها  الفاو 
هذا  العراقية.  السكك  عبر شبكة 
املشروع اجلبار يفيد العراق اقتصاديا 
و يوفر فرص اقتصادية عظيمة الى 
العاملية لكونه  والشــركات  العراق 
يختصر مدة الشــحن ويقلل كلفة 
النقــل ويدر مــردودات كبيــرة الى 
امليناء والســكك  العراق عن طريق 

احلديد. 
تدارسنا االفكار االولية لنقل احلجر 

املطلوب من جبل سنام لبناء جسم 
البحر واكدت على  البروز في  لسان 
االستشــاريني  مســاهمة  ضرورة 
املطلوبني مــن البريطانيني ، األعرف 
باخلليــج ، والهولنديني االعرف ببناء 

املوانئ البحرية . 
بحثت كذلــك في ما ظهــر ثانية 
بالصحــف احمللية في ســنة 2010 
عــن املشــروع ،  وتفاصيل انشــاء 
العديدة  واالفكار  العظيم  املشروع 
املطروحــة للتنفيذ . اتضح ان وزارة 
النقل في ســنة 2010 قد التزمت 
مع استشــاريني ايطاليــني لوضع 
تصاميم املشــروع . وان وزير النقل 

شخصيا مهتم مبراحل االنشاء. 
علًي ان اقول ان هذا املشــروع اجلبار 
ال ميكــن ان يشــيد ويعمل لصالح 
العــراق كمــا نأمل ، مالــم تؤخذ 
اطماع ومصالــح دول اخلليج ايضا 
بنظر االعتبار ويشيد املشروع كامال 
مع شبكة سكك احلديد والقطارات 
الناقلة للبضائع الى اوربا ، باالتفاق 
عاملية  شــركات  مجموعــة  مــع 
بطريقة متويل وتنفيــذ ) تصميم / 
بناء / وتشــغيل( وتكون للشركات 
حصة من االرباح لسنني محسوبة 
حول استيطان االنسان في العراق 

في عام 2014 القيت محاضرتني في 
نادي الصيــد العراقي ، كانت االولى 
حول )جذور االســتيطان في بالد ما 
البيت  انشــاء  وبدايات  النهرين  بني 
العراقي( ، حتدثــت فيها عن املراحل 
من  لالســتيطان  االولى  التاريخية 
سكنة الكهوف في االلف السادس 
مدينة  مــن  بالقــرب  امليــالد  قبل 
السليمانية ، مت تطوير انتشار القرى 
حتى نشوء املدن السومرية وظهور 
املدن العراقية االخرى ، وبداية ظهور 
البيوت البغدادية بأشكالها التراثية 

التقليدية.
بيوت املستقبل اخلضراء

       امــا احملاضــرة الثانية في نادي 
العراقي فقــد حتدثت فيها  الصيد 
عن التصاميم املســتقبلية ألنشاء 
البيــوت اخلضــراء التي ســتكون 
من  بيئياً  للبيئة ومحصنة  صديقة 
ناحية نفاذ الهــواء من اخلارج واليه 
، لتكون نسبة اســتهالك الكربون 
، واالعتماد على استغالل  من جهة 
الطاقة الشمسية من جهة اخرى ، 
وان هذه البيوت ستعتمد مستقبالً 

لتقليل نسبة الكربون في اجلو.

وفي القنوات الفضائية
انتشــرت القنــوات الفضائية في 
بغــداد بعــد 2003 ، وتعلــق الفرد 
العراقي بالتلفزيون قدر ما يســمح 
له وقتــه . بدأت محطات التلفزيون 
تلح في طلباتها على ما تستطيع 
مــن املثقفــني للتحــدث والقــاء 
التي  املهمــة  االمور  علــى  الضوء 
تــدور في اجملتمــع . بينت في بعض 
رأيي  التلفزيونية  اللقــاءات  هــذه 
في العديد مــن القضايا التي تهم  
اجملتمع مع اقتراح عدد من املشاريع 
التي ارى اهميتها في تطوير العراق 

ومساهمته في االقتصاد العاملي . 
العراق ومنذ مرحلة تصديره  دام  ما 
، ارتبط اساســا باالقتصاد  للنفط 
العاملي ويكــون النفط اجلزء الكبير 
من وارداته بالعملــة الصعبة , ارى 
الكبرى  الشــركات  على  ننفتح  ان 
االستراتيجية  تنفيذ مشاريعنا  في 
الكبــرى كمــا فعلنا ســابقا مع 
مالحظة  مــع  النفــط  شــركات 
مصاحلنــا االقتصادية . بحكم زيادة 
نفــوس العراق وتوســع ما يتطلبه 
مــن خدمات شــماال وجنوبا وعدم 
اســتطاعة الدولــة وحدهــا على 
تسديد هذه الكلف الباهظة ، فإني 
ال ارى ما مينع من التعاقد املباشر مع 

الشركات الكبرى لتنفيذ مشاريعنا 
االستراتيجية بإحدى الطرق العاملية 
املعروفة وعلى غرار ما تقوم به دول 
اتطرق  التي  املشاريع  ومنها  العالم 
اليها ،واني على ثقة ان هنالك طلباً 
ملحاً من دول العالم على االتفاقات 

االقتصادية املثمرة لألطراف .
 سألتني في اذار 2014 قناة الرشيد 
الفضائية عــن ما يدور في بالي من 
مشــاريع كبرى وحول تطلعاتي عن 
مستقبل العراق اقتصاديا . بينت ان 
تتحقق عن  العراق  لبناء  طموحاتي 
طريق مشاريع  استراتيجية مهمة 
ان اردنا ان نكون جزءا مســاهماً في 
وتنمية  العاملــي  تنميــة االقتصاد 
العراق. واقترحت عــدداً من األفكار 
املستقبلية التي اؤمن انها ستضع 
العــراق فــي محــوره الصحيــح 

اقتصاديا وهي :

تكوين منطقة حرة في شبه 
جزيرة الفاو

املنطقــة هــي مــن مينــاء الفاو 
الكبيــر متتد شــماال وحتى مدينة 
الســيبة ، وغربا متتد هذه املنطقة 
لتشــمل املنطقة الصناعية لوزارة 
الصناعة وميناء ام قصر وخور الزبير 

وشــرقا يكون حدودها شط العرب 
. مقوماتهــا مينــاء الفــاو الكبير 
التي  العراقيــة  احلديــد  وســكك 
ستكون مشــابهة لنشاطات قناة 
الســويس ومنافســة لها وادواتها 
الكبير  الفاو  جميع نشاطات ميناء 
من تســلم وخــزن ونقل وشــحن  
يوميا ماليني االطنان من البضاعات 
التجارية عن طريق سكك احلديد الى 
تركيا واوربــا .ومن مقوماتها جميع 
نشــاطات ميناء الفــاو الكبير في 
تسلم ونقل بحري ملعظم البضائع 
الواردة من اســيا الى اوربا وما حتتاج 
العاملية  الشــركات  مئات  من  اليه 
اخلاصة بالنقل البحري والتأمني الخ 
... نشاطات منشآت السكك لنقل 
ماليني البضائع الواردة من الشــرق 
االقصى واملتجهة  الــى اوربا حيث 
ســتكون هذه محطة عاملية حتتاج 
لتشــغيلها عدداً كبيراً من الوكالء 
للشــركات العاملية للنقل البحري 
والســكك . ومن مقومات املنطقة 
موانئ تصدير النفط ومشــتقاته . 
مجموعة هذه املنشــآت ستتطلب 
إلدارتها وتشــغيلها عدداً كبيراً من 
ستكون  حيث  العاملية  الشــركات 
مكاتــب ممثليها في شــبه جزيرة 

الفاو باالضافــة الى مدينة البصرة 
املنشآت  . سيتطلب لتشغيل هذه 
مئات االلوف مــن العمال باالضافة 
الى العمال العراقيني . ســتتطلب 
التي تســتوردها  العمالة األجنبية 
الشركات نفسها، قرى لسكن هذه 
العمــال واخلدمات  اجملموعــات من 
واقعة  لراحتهم وستكون  املطلوبة 
امــا قريبة الى مينــاء الفاو الكبير 
او علــى ضفاف شــط العرب وهي 
املنطقة املناســبة بيئيــا وعمليا . 
ماليني  لنقل  املنطقة  هذه  تشغيل 
االطنان مــن البضاعــات التجارية 
الى اوربا أو وســط أسيا سيتطلب 
العديد من الشــركات املتخصصة 
والتي  التجاريــة  اخلدمــات  لتقدمي 
ســيتطلب إلدارتهــا خبــراء مــن 
مختلف انحــاء العالم . كما اقترح 
العاملية  الشــركات  ودعــوة  حتفيز 
الســتغالل املنطقة احلــرة لتركيز 
صناعاتها وانتاجاتها , مســتفيدة 
التي  التنافســية  االمتيــازات  من 
ســتقدمها )سلطة شــبه جزيرة 
الفاو احلرة( على غرار املنطقة احلرة 
في العقبة مــن اجلوانب الضريبية 
والكمركيــة والعمالة واســتغالل 
 . واالســتيراد  والتصديــر  األرض 
ســتدعم مدينة البصــرة بكل ما 
حتتويه مــن جامعــات وعلم وفكر 
وعمالــه وعلوم وفنون ، نشــاطات 
املنطقــة احلــرة وســكانها فــي 
والتجارية  الصناعية  متطلباتهــم 
بيئة شط   . والســياحية  واحلياتية 
العرب ســتتطور لتكــون منطقة 
ســكنية متميــزة تســتفيد من 
اجلوانب السياحية من أهوار وصحراء 
العراق . هذا املشروع سيوفر للعراق 
بعد  يكــون مقدارها  قد  مدخوالت 
مدخــوالت مبيعــات النفط ولكن 
من  يســتفاد   , اضافية  كعمليــة 
النشاطات العملية في شبه جزيرة 
الفاو , في مجــاالت تدريب وتطوير 
اجلوانب التقنية والصناعية حملافظة 

البصرة .
هذا املشــروع ليس مشروعاً خيالياً 
او غير اقتصادي بل جدير بدراســة 
اقتصادياته لينفــذ تدريجيا إلحياء 
البصرة اوال والعراق ثانيا , مت التفكير 
في تنفيــذه منذ ثمانينــات القرن 
القصوى  وألهميتــه   .. العشــرين 
, عملــت دولة الكويــت في 2011 
على انشاء »ميناء الصباح الكبير« 
لفرص مماثلة , كما اعلنت دولة مصر 
في 2013 املباشــرة بتشــييد قناة 
ملضاعفه   الســويس  لقناة  موازية 
اعداد السفن العابرة للقناة حتسباً 
للمنافســة من التطورات احملتملة 
في اخلليــج العربــي  , كما اعلنت 
دولة اسرائيل عن انشاء خط سكة 
والبحر  االحمر  البحــر  يربط  حديد 
متخصصــه  املتوســط  االبيــض 
ايالت  لتســلم البضاعة من ميناء 
ونقلها الى موانئ البحر املتوســط 
لتشحن الى اوربا .ال ادري متى يدرك 
اهمية  العراق  واقتصاديو  سياسيو 
الوقت في تنفيذ املشــاريع الكبرى 
اقتصاديات  بناء  في  تســاهم  التي 

العراق.
توصيــل انابيب النفــط والغاز الى 

اوربا
املشــروع اآلخر الــذي اقترحته هو 
االسراع مبد األنابيب لتصدير النفط 
والغاز الى اوربا ، بشــكل مباشــر 
عبر ســوريا وتركيا وحتى اوربا. اوربا 
حتتاج الى بديــل ، يوفر لها الطاقة 
كالنفط والغاز بخطوط موازيه الى 
ما تستورده من روسيا ، هذا مشروع 
جبــار كذلك يربط العراق بشــكل 
مباشــرة اقتصاديــا ، مــع العالم 

ويضعه في موقع عاملي افضل. 
سبق ان استغربت جدا ملاذا ال يفكر 
بشــكل  وسياســيونا  اقتصاديونا 
كبير واملســاهمة في بناء مشاريع 
عمالقة فيها صالــح للعراق. نفط 
العراق ميكن ان يصــدر الى اوربا في 
ضوء ما عملت عليه شــركة نفط 
العــراق من مد انابيــب النفط الى 
موانــئ البحــر االبيض املتوســط 
قبل ثمانني ســنة ... تتســابق اآلن 
جمهورية كازخستان وقطر على مد 
انابيب الغاز الــى اوربا ... االولى عن 
طريق البحر االســود واوربا والثانية 
عــن طريق العــراق وســوريا وعبر 
.ال يوجد  اوربا  الى  املتوسط  االبيض 
مســتحيل من الناحية الهندسية 
ولكن يتطلب ان تنظر الى مستقبل 
العــراق بحكمة ودبلوماســية في 

عالقتنا الدولية.

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

قدمت محاضرة في معهد التقدم 
للسياسات اإلنمائية وبينت ما أعرف 
عن فكرة ميناء الفاو الكبير، التي 

بدأت عندما طلبني أمين العاصمة عبد 
الوهاب المفتي في إحدى أمسيات 

شتاء 1985 وأنا في مكتبي في أمانة 
العاصمة

انتشرت القنوات الفضائية في بغداد 
بعد 2003 ، وتعلق الفرد العراقي 

بالتلفزيون قدر ما يسمح له وقته 
. بدأت محطات التلفزيون تلح في 

طلباتها على ما تستطيع من 
المثقفين للتحدث وإلقاء الضوء 

على األمور المهمة التي تدور في 
المجتمع

الحلقة 63

تكرمي االستاذ سالم االلوسي في نادي الصيد 2014

في لقاء راس السنة 2009 عادل الالمي ومهدي احلافظ وهشام املدفعي وعبدالرزاق السعدي ومازن كمونة

مبناسبة حضور فاروق عرمي وسلوى الى بغداد
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المســتقبل  مركــز  اعــداد 
للدراسات الستراتيجية

تصاعــدت املؤشــرات الدالــة على 
بصراعات  هولنــدا  حكومة  اهتمام 
اإلقليم، وخاصة في اليمن وســوريا 
والعــراق وليبيا، علــى نحو انعكس 
في تبرعات ومساعدات، تتعلق بإدارة 
املياه ودعــم قطاع الزراعــة وجودة 
االستقرار،  إعادة  وتســريع  التعليم 
فضالً عن االنخراط في حتالفات دولية 
للحدود،  العابــر  اإلرهــاب  ملواجهة 
لدوافــع مختلفة ترتبــط باحلد من 
تدفقات الالجئني إلى الدول األوروبية 
وإتاحة الفرصــة للهجرة النظامية 
وحتجيم عــودة املقاتلني األجانب إلى 
الوطن األم واحلد من متدد الســلفية 
اجلهادية الهولندية واالســتفادة من 
املنهارة  الــدول  إعمار  إعــادة  عقود 
مع  االقتصادية  العالقــات  وتعزيــز 

القوى الرئيسية. 
   وبرغم االنطباع السائد في الذهن 
العــام بأن هولندا دولــة صغيرة في 
القــارة األوروبيــة مقارنة بفرنســا 
وبريطانيا وأملانيا وإيطاليا، وال تنخرط 
في تفاعالت القوة املسلحة بالعالم 
مثل دول القارة، إال أن ثمة مجموعة 
االهتمام  تعكس  التي  املؤشرات  من 
املتزايد من جانب احلكومة الهولندية 
ببؤر النزاعات الشرق أوسطية، ميكن 

تناولها على النحو التالي:
إدارة املياه:

الهولنديــة  احلكومــة  إعــالن   1-
اســتعدادها للتبرع مببلغ 30 مليون 
يــورو لدعــم وخلق فــرص العمل 
باملشاريع الصغيرة في العراق، ودعم 
بغداد بخبــرات في مجال إدارة املياه، 
حيث تعانــي العراق من أزمة خانقة 
نتيجة قيــام تركيا ببنــاء عدد من 
الســدود على األنهار املشتركة مثل 
دجلة، وهو ما ورد فــي بيان مجلس 
الــوزراء العراقي الصادر في 25 يونيو 
املاضي، إذ تطرق لقــاء رئيس الوزراء 
وزيرة  مــع  العبادي  حيــدر  العراقي 
التجارة اخلارجيــة والتعاون التنموي 
إلــى  كاغ  ســيغريد  الهولنديــة 
مناقشــة تعزيز التعاون االقتصادي 

بني البلدين.
دعم الزراعة: 

-2 إقرار أمستردام برنامج مساعدات 
باللجوء  املتأثــرة  للــدول  تنمويــة 
)األردن، لبنان، تركيا( بقيمة  السوري 
-2019( لألعــوام  يــورو  مليون   400
2022(، علــى نحــو مت اإلعــالن عنه 
في 24 يونيــو 2018 خالل لقاء وزيرة 
التجارة اخلارجيــة والتعاون التنموي 
الهولنديــة ســيغريد كاغ مع وزيرة 
األردنية  الدولي  والتعاون  التخطيط 
العاصمة  فــي  قعوار  كامــل  ماري 
عمان، بحيث تركز املســاعدات على 
القطاعــات ذات األولوية للحكومة 
التنمية  دعــم  وخاصــة  األردنيــة، 
االقتصاديــة مــن خــالل قطاعات 
والتدريب  والتعليم  والتجارة  الزراعة 

املهني والتعليم التقني.
   ويعكس هــذا االهتمام الهولندي 
تقديــر موقــف احلكومــة األردنية 
الداعــم لالجئني الســوريني، الذين 
تشــير بعض التقديــرات إلى أنهم 
يقتربون مــن 1.3 مليون الجئ، على 
على  يفرض ضغوًطــا مكثفة  نحو 
االقتصاد األردني وقطاع اخلدمات فيه، 
وكانوا أحــد العوامل املؤدية لتفاقم 
االحتجاجات خالل األسابيع املاضية. 
والالفــت للنظر أن ثمة جهودًا لنقل 
اخلبرات والتكنولوجيا الهولندية في 
استهالك  بتقنني  والكفيلة  الزراعة 
الزراعية  املياه ورفع جــودة احملاصيل 
في ظل محدودية املياه، وهو ما يتم 
عبر عقــد ورش العمل بهدف تدريب 

املزارعني األردنيني.
جودة التعليم:

الهولنديــة  احلكومــة  توقيــع   3-
املتحــدة للطفولة  األمم  ومنظمــة 
»اليونيســيف«، في 16 مايو املاضي، 
 150 برنامــج تعليم  اتفاقية لدعم 
ألف من األطفال النازحني والالجئني 
والعائديــن إلــى ديارهــم واملناطق 
املســتعادة مــن ســيطرة تنظيم 
»داعش«، بحيث سيساهم البرنامج 
في ضمان جودة التعليم باتباع نهج 
الذي يشرك  الذاتية للمدارس  اإلدارة 
واجملتمعات  األمــور  وأولياء  املعلمني 
احمللية بشــكل مباشــر في تعليم 
األطفال ويزودهــم باملهارات الالزمة 
لتحديد وتنفيذ التغييرات اإليجابية 
في املــدارس، باإلضافة إلى تدريب 5 
آالف معلــم ومعلمة في األقل حول 

طرق التدريس احلديثة.
   وثمة تصريحــات متعددة تعكس 
إذ قال بيتر  ذلك االهتمام الهولندي، 
هوكينز ممثل منظمة اليونيســيف 
في العراق أن »مساعدة األطفال في 
احلصول على تعليــم جيد لن يؤدي 
فقط إلى حتقيق االنتعاش والتعافي 
بل ســيضمن  احلاضر،  الوقــت  في 
األطفال«.  أفضل جلميع  مســتقبالً 
القائمة  خيريتس  مارييل  قالت  كما 
في  الهولندية  الســفارة  بأعمــال 
العراق: »لقد رأيــت بأم عيني حجم 
العبء الــذي تتحمله املدارس، حيث 
تعمــل املــدارس في أحيــاٍن عديدة 
بضعــف طاقتهــا من أجــل توفير 
أو  العائديــن  لألطفــال  التعليــم 

النازحني«.
تسريع االستقرار:

-4 تقدمي مبلــغ 5 مليون يــورو إلى 
في  اإلمنائي،  املتحــدة  األمم  برنامــج 
إعادة  2016، ملســاندة جهود  مارس 
احملــررة من  املناطق  في  االســتقرار 
وستحول  »داعش«،  تنظيم  سيطرة 
املنحة على دفعتني إلى صندوق متويل 
للبرنامج  التابع  الفوري  االســتقرار 
اإلمنائي، الذي أنشئ في يونيو 2015، 
ويســاعد املناطق احملررة فــي األنبار 
وصالح الدين ونينوي وديالي والرمادي، 
التحتية،  البنــى  تأهيل  إعــادة  في 
وإطــالق االقتصــاد احمللــي، وتعزيز 

املصاحلة  وتشــجيع  احلكومة،  قدرة 
اجملتمعية.

   وفــي هذا الســياق، قالت املمثلة 
املقيمة لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
ومنســقة الشئون اإلنســانية في 
العــراق، ليز غراندي، خالل مراســم 
التوقيع في 31 مارس 2016 في بغداد: 
العراقيني  النازحــني  آالف  مئات  »إن 
جاهــزون للعودة إلــى منازلهم في 
أولوياتنا  أهــم  وأحد  احملررة.  املناطق 
إلى  االستقرار  إعادة  في  املســاعدة 
هذه املناطق، التي دمرت أجزاء واسعة 
منها بشكل كبير. نحن ممتنون جًدا 
لدعم احلكومة الهولندية السخي«.

إدخال املساعدات: 
-5 التأكيــد علــى احلل الســلمي 
املســتدام لألزمــة اليمنيــة، وذلك 
خالل مقابالت املسؤولني الهولنديني 
مع نظرائهم اليمنيــني أو الغربيني، 
حيث متثلت توجهات أمســتردام في 
حث جميــع األطــراف املعنية على 
وإيجاد حل سياســي  الصراع  إنهاء 
والســماح بالوصول اآلمن والسريع 
للموظفــني واإلمدادات اإلنســانية، 
الــواردات  على  احلصول  وتســهيل 
األساســية مــن األغذيــة والوقود 
الطبيــة، وفتح جميع  واإلمــدادات 
املوانئ بشــكل كامل ومستمر مع 

لتمويل  مســاهمة  بتقدمي  التعهد 
أنشــطة األمم املتحــدة اإلنســانية 
في اليمــن خاصة من خالل عضوية 

هولندا الراهنة في مجلس األمن.
   وفي هذا الســياق، أشــارت وزيرة 
التجارة والتعاون الدولي في احلكومة 
في  بلومان  ليليان  الهولندية سابًقا 
لقاء مع ســفيرة اليمن لدى هولندا 
ســحر غامن في 31 مايــو 2017، إلى 
حرص حكومة بالدها املســتمر على 
مواصلة دعم الشعب اليمني سواء 
مــن خالل املســاعدات اإلنســانية 
املناطق احملاصرة من  املباشــرة لكل 
قبل ميلشيا احلوثي أو دعم مساعي 
الصــراع. كما  أطراف  بني  الســالم 
أكدت وزيرة التجارة اخلارجية والتعاون 
التنمــوي الهولندية ســيغريد كاغ 
على دعم بالدها للشرعية في اليمن 
خالل لقاء الرئيــس عبدربه منصور 

هادي في 19 فبراير املاضي.
   إن هناك مجموعة من العوامل التي 
تفســر اهتمام امستردام بتفاعالت 

الصراعات في اإلقليم، وهى:
مساعدة الالجئني:

-1 احلــد من تدفقــات الالجئني إلى 
الــدول األوروبيــة، التي متثــل أحد 
التحديات التي تواجه هولندا وغيرها، 
مبا يجعلها تركز على حل اإلشكالية 

من املنبع أو بلورة حلول خاصة مثل 
إعالن احلكومة الهولندية، بداية من 
ديســمبر 2016، عن منــح أى ميني 
يصل إلى هولندا بجواز ســفره بعد 
واإلقامة  احلماية  الصراع حق  تفاقم 
فيهــا، علــى أن يكون دخــل البالد 
بتأشــيرة هولنديــة وال يكون تورط 
في حمل السالح وأال يكون قد وضع 
بصماته في أي سفارة غير السفارة 
حاكم  هــدف  فهناك  الهولنديــة. 
املد  بإجهــاض  يرتبط  ألمســتردام 

املتنامي لالجئني.
تقنني الهجرة:

-2 إتاحة الفرصة للهجرة النظامية، 
أمام عصابات تهريب  الطريق  وقطع 
البشر التي استغلت وقود الصراعات 
املســلحة، إذ لم يقتصر اكتشــاف 
الشــبكات علــى دول اإلرســال بل 
دول  أى  دول االســتقبال  إلى  امتدت 
االحتــاد األوروبي، وال يشــترط انتماء 
التي  نفســها  الدولة  إلــى  املهرب 
الهرب  إلى  يسعى بعض ســكانها 
من أوضاعهــا الداخليــة، فالعديد 
مختلفة،  جنسيات  يحملون  منهم 
إذ يتواجدون عند نقــاط العبور إلى 
بينها.  فيما  واحلــدود  األخرى،  الدول 
وقد ازدادت أدوار هذه العصابات ألنها 
تــدر أرباًحا مالية طائلــة تتجاوز ما 

حتققــه جتارة الســالح واخملدرات في 
بعض األحيان.

مخاطر املقاتلني:
-3 حتجيم عودة املقاتلني األجانب إلى 
الوطــن األم، حيث انخــرط عدد من 
الهولنديني »الســلفيني« من أصول 
عربية وإســالمية في الصراع الدائر 
بني قوات املعارضة املسلحة واجليش 
النظامي السوري، فضالً عن انضمام 
بعضهــم إلــى تنظيــم »داعش«، 
وتشير  واألنصار.  املتعاطفني  بخالف 
إلى  الهولندية  التقديــرات  بعــض 
أن هــذا العدد يتراوح بــني 50 و100 
هولنــدي، في حني ترجــح تقديرات 
دولية أخــرى ازدياد هذا العدد نتيجة 
تســهيل شــبكة اإلنترنت ووسائل 
جتنيدهــم  االجتماعــي  التواصــل 

وسفرهم وتصنيعهم املتفجرات.
   وثمة مخاوف من احتمال عودة هؤالء 
مرة أخرى إلى هولندا، وهو ما يدركه 
جهــاز االســتخبارات الهولندي، ال 
سيما في ظل تفاقم تهديد جماعات 
حتولت  فقد  الهولندية«.  »السلفية 
إلى  الهولندية  الســلفية  احلركــة 
إلى  وحتولت  للجهادية،  أرٍض خصبة 
لوبيات مغلقة، وينتمي أغلبهم إلى 
الهولنديني  من  والرابع  الثالث  اجليل 
مــن أصل مغربي، وميزجــون بني غير 
املتعلمــني واحلائزين على شــهادات 
التطرف  إلــى  ويتجهون  جامعيــة، 

ويسافرون إلى سوريا للجهاد.
   وفي حال عودتهم، تضعهم أجهزة 
إقامات  في  الهولندية  االستخبارات 
ســرية آمنة ألنهم يشكلون خطرًا 
حادًا على حياتهم، إذ أن التنظيمات 
املتطرفــة في أوروبــا تعدهم خونة 
رحيلهم  بعد  قتلهم  وجب  ومرتدين 
من »أرض اجلهاد« في سوريا والعراق. 
على جانب آخر، يعد هؤالء اإلرهابيون 
مصــدر تهديــد لغيرهم. لــذا يتم 
واســتنطاقهم  معهم  التحقيــق 
في  النائمة  اخلاليــا  عن  للكشــف 
ما  وهو  وأوتريخت،  وامستردام  الهاي 
يتــم بالتعاون مــع البلديات احمللية، 
داخــل مراكز  النســاء  توضع  فيما 
التي تضم مطلقات وضحايا  اإليواء 

العنف.
منــذ     كمــا تشــارك هولنــدا، 
2016 للتحالف  انضمامها في يناير 
الدولي ضد »داعش«، في مســاندة 
حكومة العراق في حترير أراضيها من 
هذا التنظيــم اإلرهابي، حيث قامت 
طائرات حربية هولندية من طراز إف-
16 بقصف أهــداف تابعة للتنظيم 
2016، بنــاًء على طلب  في فبرايــر 
الواليات املتحدة وفرنسا. وهنا أشادت 
ســيغريد كاغ خالل لقاءها العبادي 
في 25 يونيو املاضي بـ«إجنازات العراق 
واإلرهابيني،  اإلرهــاب  ضد  حربه  في 
وخصوًصا النصر الــذي حتقق بدحر 
داعش وحترير األراضــي العراقية من 

سيطرته«.
كعكة اإلعمار:

-4 املســاهمة فــي إعــادة إعمــار 

الــدول املنهــارة، وهو مــا يأتي بعد 
الــدور الهولنــدي فــي تعزيز فرص 
فئات اجملتمع املتضررة من ســيطرة 
والتنظيمات  املســلحة  امليلشيات 
اإلرهابيــة، واملســاعدة فــي إعمار 
املناطــق احملررة من »داعــش«، حتى 
ال تكــون هناك نافذة فــرص لعودة 
أى من بقايــا التنظيم وخاصة على 
العراقية.  الســورية-  الرخوة  احلدود 
وهنا، ميكن للشــركات الهولندية أن 
تستفيد من عقود إعادة اإلعمار في 
العراق،  الصراعات، وحتديــًدا في  بؤر 
ال ســيما املتخصصــة في مجاالت 

محددة مثل إدارة املياه والزراعة.
شراكة التجارة:

مع  االقتصادية  العالقــات  تعزيز   5-
القوى الرئيســية، إذ حترص احلكومة 
الهولنديــة على توســيع شــبكة 
جتاراتها واستثماراتها مع دول الشرق 
األوســط، والتي تتوافــق معها في 
اإلقليمية.  الصراعــات  جتــاه  الرؤى 
فقد أشــار فرانك مولني، الســفير 
الهولنــدي لدى اإلمارات، في تصريح 
لصحيفة »االحتــاد« اإلماراتية في 6 
فبراير 2018، إلى النمو الذي يشهده 
حجم التبــادل التجاري بني البلدين، 
مؤكًدا أن اإلمارات تعتبر أهم شريك 
الشــرق  جتاري لهولندا في منطقة 

األوسط وشمال إفريقيا.
   كما أن اإلمارات تعد واحدة من بني 
الهولندية،  للصادرات  25 سوق  أهم 
حيث ناهزت قيمــة التبادل التجاري 
بني البلدين نحو 2 مليار يورو في عام 
2016. كما تقدر قيمة االستثمارات 
األجنبية املباشــرة عبر الشــركات 
من  بـ40%  اإلمــارات  في  الهولندية 
الهولندية في  االستثمارات  إجمالي 
منطقة اخلليج، ويقدر عدد الشركات 
الهولندية التي تتخــذ من اإلمارات 
مقــرًا لها في املرحلــة احلالية نحو 
250 شركة. ولعل التوافقات بدرجة 
كبيرة في الرؤى بني البلدين تعزز من 

املصالح االقتصادية.
انعكاسات الفوضى:

   خالصة القــول، إن اهتمام هولندا 
بتفاعالت الشرق األوسط كمنطقة 
مضطربة نابــع من إدراك حكومتها 
النعكاسات الفوضى اإلقليمية على 
أمنهــا الداخلي، من زوايــا متعددة، 
علــى نحو يفــرض عليهــا القيام 
بــأدوار متوازية ترتبــط بدعم جهود 
وقف إطالق النار ومســاعي إرســاء 
الســالم، وإيواء الالجئني الفارين من 
والتصدي جلماعات  الصراعات،  نيران 
املصالــح االقتصاديــة العاملة في 
عبر  وخاصة  البشــر،  تهريب  مجال 
تركيــا، وتعزيــز جهــود التحالفات 
للجماعــات  املناهضــة  الدوليــة 
املسلحة  اجلماعات  ودعم  اإلرهابية، 
مثل »البيشــمركة« من خالل توفير 
اإلســناد اجلوي لها فــي مواجهتها 
لـ«داعش«. فهولندا تدرك أنها إن لم 
تأت إلى الشــرق األوسط فإن األخير 

سوف يأتي لها.

آنا كروجر*

قبول  علــى  الدول  بعــض  وافقت 
حصص تصدير 59 نوعا من منتجات 
الصلــب، وذلــك تفاديا للرســوم 
حكومة  فرضتها  التــي  اجلمركية 
بنســبة ٪25 على استيراد  ترامب 
الصلب. وفي الوقت نفسه، أعلنت 
الواليات  أنه ميكن ملنتجي  احلكومة 
الذين يستخدمون الصلب  املتحدة 
كمــواد خــام أن يتقدمــوا بطلب 
إلــى وزارة االقتصاد للحصول على 
إعفاءات جمركيــة إذا لم يتمكنوا 
من شراء املنتجات املطلوبة محليا. 
أن فــرض حصص  ترامب  يعتقــد 
إعفاءات  وتقــدمي  الصــادرات  على 
للمســتوردين احملليــني أمــر جيد 
سياســياً  املتحــدة  للواليــات 
واقتصادياً. هــذا أبعد ما يكون عن 
احلقيقة. من الناحية السياســية، 
أحلقــت إدارة ترامــب ضــررًا كبيرا 
بســمعة أميركا الدولية من خالل 
فــرض تعريفــات جمركيــة على 
صادرات احللفاء على أساس »األمن 

القومي«.
لكن العيوب االقتصادية لتعريفات 
ترامب لــم تكن أقل إثــارة للقلق. 
يعاني املنتجــون األميركيون الذين 
يعتمدون علــى واردات الصلب من 
ارتفاع التكاليف، ومع ارتفاع أسعار 
احلديد في الواليات املتحدة اآلن بأكثر 
مــن ٪50 منها في الصــني وأوروبا، 
فقــد يواجهون مشــكالت كبيرة 
في املستقبل. في الواقع، نظرا إلى 
ارتفــاع التكاليف، أعلنت شــركة 
الدراجات النارية الشــهيرة هارلي- 
ديفيدســون مؤخراً أنها ستسحب 
بعض إنتاجها من الواليات املتحدة 
من أجل جتنب التعريفات االنتقامية 

لالحتاد األوروبي.

فــي حــني أن تكلفــة املنتجــني 
األميركيني تفوق أسعار منافسيهم 
األجانب، ســيواجه املســتهلكني 
أيًضا أســعارًا مرتفعة  األميركيني 
للغايــة. ونتيجــة لذلــك، فإنهم 
ســيحدون من عمليات الشــراء أو 
يؤجلونها ويحولون في األقل بعض 
أجنبية  منتجات  إلى  استهالكهم 
الرســوم اجلمركية  حيث أصبحت 
اآلن أرخــص نســبيا. ووفقا ملعهد 
بيترســون لالقتصــاد الدولي، فاٍن 
الضريبــة املفروضــة على الصلب 
وحــده ميكن أن تقضــي على 195 
ألف وظيفة في صناعة الســيارات 
وقطع الغيار خالل السنوات الثالث 

املقبلة.
إضافــة إلى التداعيــات الواضحة 
للتعريفــات، فــإن تطبيــق نظام 
واإلعفــاءات  التصديــر  حصــص 
ســيكون له أيضاً عواقب سلبية. 
على ســبيل املثــال، وافقت كوريا 
اجلنوبيــة علــى احلد مــن صادرات 
الصلب إلى الواليات املتحدة بنسبة 
70 ٪ من مســتويات عامي 2015 و 
2017، مما يثير مســألة كيفية إدارة 
مثل هذه احلصص. ســيتعني على 
دائرة  أو  اجلنوبيــة  حكومة كوريــا 
اجلمارك األميركية مراقبة كل فئة 
من فئــات الصلب البالغ عددها 59 

فئة.
وفي حال وافــق الكوريني اجلنوبيني 
على القيام بهذه املهمة، ســيكون 
الواليات  في  اجلمارك  موظفي  على 
املتحدة إما أن يثقوا مبعلوماتهم، أو 
يتحملون تكاليف مضاعفة جهود 
املراقبــة الالزمة إلنفاذ احلصة. وفي 
كلتا احلالتني، فاٍن هذا ســيؤدي إلى 
ارتفاع التكاليــف أو التأخير حيث 
يتعني على كل مصدر كوري جنوبي 
أن يتقــدم بطلــب للحصول على 
تصريح لكل نوع من أنواع تســليم 

الصلب.
إذا كان نظــام ترخيــص التصدير 
يعمــل بناء على مبــدأ »من يصل 
أوالً يخــدم أوالً«، فلــن يتبقى أمام 
املســتوردين األمريكيني واملصدرين 
أي خيار ســوى  اجلنوبيني  الكوريني 

تقدمي طلباتهم في وقت مبكر من 
العام. ومع ذلك، إذا قررت السلطات 
الكورية اجلنوبية تخصيص حصص 
حتديد  عليها  فسيتعني  للشركات، 
حصة كل شــركة في حصتها من 

الصادرات في الفترة 2017-2015. 

لكن تخصيص حصص ثابت يلغي 
املنافســة بني مصدري الصلب في 
كوريا اجلنوبية إلى الواليات املتحدة. 
فــي هذه احلالــة، تشــير التجربة 
إلى  احلصص  أنظمــة  مع  العاملية 
اجلودة ســتقل وستزداد  أن مراقبة 

أوقات التسليم حيث لم يعد على 
املصدريــن التنافس علــى العمالء 

اجلدد.
ميكن أن يكــون إلعفاءات التعريفة 
تأثيــر ضــار مماثل. وبحلــول نهاية 
يونيو / حزيــران، تلقت وزارة التجارة 
بالفعــل 21.000 طلــب للحصول 
على إعفــاءات، وتتوقع الــوزارة أن 
العدد علــى مدار  يتضاعف هــذا 
هذه  معاجلــة  تســتغرق  العــام. 
التطبيقــات وقًتا، كمــا تؤدي إلى 
ألن  وذلك  التعقيــدات،  مــن  مزيد 
التي تسعى للحصول  الشــركات 
على إعفاءات يجــب أن تقدم طلبا 
بشكل منفصل لكل نوع من أنواع 
الصلــب )والتي غالبــا ما تختلف 
فقط حســب الشكل(. إضافة إلى 
ذلك، يجب جتديد اإلعفاءات سنويًا.

وقــد وظفــت وزارة االقتصاد نحو 
في  الطلبات  ملعاجلة  30 شــخًصا 
غضون 90 يوًما. وقد يســتمر نشر 
الطلبات ملدة 30 يوًما، وإذا ذكر منتج 
إنتاج  أنه يستطيع  للصلب  محلي 
الفوالذ بنفسه،  املناسب من  النوع 
 21 وبحلول  الطلب.  رفض  فسيتم 
يونيــو / حزيران، مت نشــر 9.000 من 
أصل 20.000 طلب للمراجعة، ومتت 
املوافقة على 42 طلًبا ، ومت رفض 56 

طلًبا.
مــن الناحية العملية، سيســمح 
هذا النظــام ألي منتج محلي مبنع 
الــواردات املعفاة من الرســوم من 
أنه  يعتقد  التــي  الصلب  مكونات 
يســتطيع إنتاجها بنفســه. عند 
اإلدارة هذه في  اســتخدام طريقة 
أماكن أخرى حول العالم، فقد أدى 
ذلك إلــى قيام الشــركات باقتراح 
قدرات مشــكوك فيها دون مراعاة 
اجلودة أو السعر أو توقيت التسليم. 
وفي حالة إدارة ترامب، من املشكوك 
فيه مــا إذا كان املســؤولون الذين 

االدعاءات  هــذه  مثل  في  يحققون 
ميلكون املؤهالت املطلوبة.

وفي هذا العصر اجلديد من احلمائية، 
تكتســب الشــركات األميركيــة 
التي حتصــل على إعفاءات ضريبية 
والشــركات الكورية اجلنوبية التي 
تتلقى حصًصــا من حقوق امللكية 
القيمــة مقابل ســعر زهيد. ومن 
شــأن ذلك أن مينح الشركات حافزا 
ســلطات  على  للضغــط  أكبــر 
الترخيــص، ممــا يزيد مــن تعقيد 
وحتى  الفساد.  ويشــجع  العملية 
إذا مت تسليم صنع القرار إلى هيئات 
مســتقلة ملنع ســوء االستخدام، 
تصبح عملية املوافقة أكثر تعقيًدا 

وتستغرق وقًتا طويالً.
التجارية  ترامب  سياســة  ستؤدي 
»أميركا أوال« إلى املزيد من التحريف 
من قبل املوردين احملليني، ومراقبة أقل 
للجودة، وتأخير بيروقراطي، وحواجز 
منافســني محتملني  أمــام  أعلى 
أن  جدد. عــالوة على ذلــك، مبجرد 
يتم فرض التعريفــات أو احلصص، 
بنفس  اآلخرون  املنتجون  سيطالب 
الرعاية احلمائية، وهذا هو الســبب 
وراء تهديد ترامب اآلن بفرض رسوم 
ومبجرد  الســيارات.  إضافية علــى 
انتشار هذه العدوى، لن يتمكن أحد 

من إيقافها.
ترامب بخفض  لقد قامت حكومة 
التنظيمية  واللوائــح  الضرائــب 
من  ولكن  اإلنتاجيــة.  منــو  لتعزيز 
خالل إخضاع الشــركات املصنعة 
في الواليات املتحدة والعالم لنظام 
واإلعفاءات،  واحلصــص  التعريفات 
تأثيــر معاكس:  لهــا  فســيكون 
انخفاض املنافسة، وارتفاع األسعار، 

وضعف اخلدمات، ونقص االبتكار.  

الســابقني  االقتصاديني  *كبيــرة 
بالبنك الدولي.
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عدســات  إلتقطــت 
املصورين اللقطات األولى 
للنجم كريس هيمسورث 
من موقع تصوير مشاهد 
 MeN inفيلمــه اجلديــد
إعادة  يعــد  الذي   Black
للسلســلة  جتســيد 
قــام  التــي  الشــهيرة 
ببطولتهــا النجمني ويل 

سميث، وتومي لي جونز.
اجلديدة  النســخة  وتعد 
إعــادة هيكلــة للقصة 
اإلنتاج،  شركة  من  بدافع 

يتحقــق  حلــم  وهــو 
كريس  وصــف  حد  على 
طاملا  الذي  هيمســورث، 
بأدوار  الظهــور  في  رغب 

كوميدية. 

أعلن النجــم توم هاردي، 
عبــر صفحتــه اخلاصة 
مبوقــع الصور الشــهير 
انتظــاره  "إنســتجرام" 
زوجته  من  الثاني  ملولوده 
النجمة شــارلوت رايلي، 
من  املــدة  هذه  واصًفــا 

حياتها بأنها األجمل.
وميلك توم طفًل أخرًا من 
اإلجنليزية  املمثلة  زوجته 
الشــهيرة، وعّد أن إجنابه 
على  دليًل  جديد،  لطفل 
أن حياته الزوجية تســير 

بالطريق الصحيح.
وعلى جانــب آخر يعيش 

مدة  هــاردي  توم  النجم 
انتعاشــة فنيــة بعــد 
فيلمه  بطــرح  احتفاله 
الــذي   venom اجلديــد 
يجســد به شــخصية 
شــريرة من أعداء الرجل 

العنكبوت. 

الفنانــة غــادة  تعيــش 
مــن  حالــة  عبدالــرازق 
خلل  الفنــي  النشــاط 
حققت  اذ  احلاليــة،  املدة 
في رمضــان املاضي جناحا 
كبيرا في مسلسل "ضد 

مجهول".
وكشفت غادة في تصريح 
اإلخبارية  املواقع  أحد  إلى 
كانــت  أنهــا  الفنيــة، 
تضــع كل تركيزهــا في 
الشخصية التي تقدمها، 
متميز  بشكل  تظهر  كي 
للجمهــور، وأضافت انها 
ســعيدة بالنجــاح الذي 

حققه املسلسل.
قررت  أنها  غــادة  وأعلنت 
عدم خوض سباق رمضان 

املقبل، مشــيرة إلى أنها 
كل  الدراما  فــي  تتواجد 
عــام، منذ أكثــر من 11 
عامــا، لذا قررت أن حتصل 
محارب.  اســتراحة  على 
وتســتعد غــادة حاليــا 
لعمل ســينمائي ينتمي 
لتيمة األكشــن، مؤكدة 
مفاجئة  ســيكون  أنــه 

جلمهورها.

كريس هيمسورث

غادة عبد الرازق

توم هاردي

أخبــارهــــــــــم

 سمير خليل
 احتضن ملتقــى رضا علوان الثقافي 
اول امــس جلســة خاصــة بالفيلم 

الروائي اجلديد )احبيني(.
 ضمت اجللسة كاتب ومخرج الفيلم 
الفنــان جمــال عبد جاســم، وفريق 
العمل، ادار اجللســة وقــدم لها فؤاد 

املصمم.
اخملرج جمال عبد جاســم قال "ما مييز 
فيلمنــا "أحبيني"، انه مّثــل مبادرة 
تطوعية تكاتفية من جميع العاملني 
فيه، من اجل هدف نبيل، يتمثل بتدوير 
تكاتف  العراقيــة،  الســينما  عجلة 
جديــد ســينبعث من خــلل جمال 
الصــورة، وجمــال املوضــوع، وجمال 
اجلمال  صنــاع  من  املنبعــث  الصدق 
الفنانــني العراقيــني، لصناعة فيلم 

روائي طويل بعنوان )أحبيني(.
وتابع: عرضــت الفكرة على مجموعة 
بلهفة  فاســتقبلوها  الشــباب،  من 
الســينما  عجلة  تتحرك  كي  كبيرة، 
العراقيــة التي علهــا الصدأ، جهود 
تطوعية إلزالة هذا الصدأ، وعودة ملعان 

هذه العجلة.
 وأضاف: بدأنا بصناعة الفيلم بتعاون 
رائع وجهــود كبيرة من قبل شــركة 
دراكــون ميديــا، وصــدى الســينما 
واملســرح، وبالتعاون مع املنتج مهند 
من  كبير  عــدد  ومبشــاركة  األميــر. 
الفنانــني الذين تطوعــوا إلجناح هذه 
الفكــرة. نتمنى ان يــرى الفيلم النور 
الســينما  مكتبة  الى  ويضاف  قريبا، 

العراقية.
لـ)الصبــاح اجلديد( عن  وعن ســؤال 
الثيمة  الفيلــم، وهل غازلــت  فكرة 
واقعنا احمللي، أوضــح: " فكرة الفيلم 
تتمحور حول قصة حب رومانسية بني 
شاب من عائلة فقيرة، وفتاة من عائلة 
ميســورة. يقوم الفيلــم على خطني 
الصراع  ويبدأ  والكوميدي،  الرومانسي 
من اجل الوصول الــى احلب احلقيقي 
بني الطرفني، وبالنسبة للشطر الثاني 
مــن الســؤال فبرأيي ان اســتعراض 
املشروخة  كاألسطوانة  أصبح  الواقع 
بعــد ان ازدحمت بها البرامج واالغاني 
والصحــف. حاولــت ان أقــدم وجبة 
خفيفة مفرحة، قصة حب وكوميديا، 
لم أقدم اي جانب سوى صناعة اجلمال 

واحلب والصدق بني افراد اجملتمع ". 
 " قــال:  والتمويل  الرعايــة  وبشــأن 
ميزانيــة الفيلم صفــر، وكما ذكرت 
من  تطوعي  شــبابي  بتكاتف  عملنا 
كل ممثلــي الفيلــم والعاملني خلف 
الكواليــس، الفيلم يحتاج الى متويل، 
في  املشــارك  االمير  والفنان مهنــد 
بتغطية  أســهم مشــكورا  الفيلم 
بعــض املصاريف مثل الطعام، وتنقل 
العاملني، ومصاريــف اخرى للفنانني، 
وان شاء اهلل بعد ان يرى الفيلم النور، 
ونحصل على مبالغ، ســنقوم بتوزيع 

مكافآت لكل العاملني في الفيلم". 
توالت بعدها كلمات املشــاركني في 
الفيلم فتحدث اوال الفنان الكوميدي 
لــؤي احمد الذي قال: "ســعيد بهذه 

وبهــذه  التجربــة، 
اجملموعة، 

وسعيد ان اعمل مع اخملرج جمال عبد 
ليست  احلقيقية  الســينما  جاسم. 
ســينما املهرجانات، بل سينما تدخل 

البيوت، وتعيش مدة طويلة.
امــا الفنانة ســوالف فأكــدت انها 
ســعيدة بالعمل في هذا الفيلم ألنه 
يجمع بني الرومانســية واالجتماعية 
والكوميديا، واضافــت" انها التجربة 
كنت  لذلك  لي،  االولى  الســينمائية 
خائفــة، برغــم أني تلقيــت عروضا 
بغداد  افــلم مشــروع  فــي  للعمل 
عاصمة الثقافة العربية. العراق ميلك 
قدرات شــبابية رائعة، وهــذا الفيلم 

ميكن ان يعرض في الدور العراقية".
بالفيلم  وشــاركهم تلك الســعادة 
الفنان مهنــد األمير وقــال: "العمل 
مع اخملرج جمال عبد جاســم يشكل 
بالنســبة  خصوصية 
أمثل  كونــي  لي، 
لشــخصية  ا

الرئيســة في هذا الفيلم. امتنى تكرار 
هذه اخلطوة التي ســتنجح بالتأكيد 

مع دعمكم وتشجيعكم ".
الفيلــم بصيــص ضــوء فــي بداية 
النفق، هذا ما ذكرته الفنانة ابتســام 
في  الصــوت  مهندســة  اخلفاجــي 
الفيلم، وأضافت: الســينما العراقية 
لها بصمات واضحة خلل الستينيات 
القرن  والثمانينيات من  والسبعينيات 
املاضــي، وكانــت تضاهــي نظيرتها 
العربية بعد السينما املصرية، ان شاء 

اهلل تعود كما كانت.
يذكر ان فيلم أحبيني يجســد ادواره 
الفنانني انعام الربيعــي، ولؤي احمد، 
وســوالف جليل، ورزاق حيــدر، وعدي 
عبــد الســتار، ومهند األميــر، ورضا 
طــارش، وعلي فرحان، وايــاد الهندي، 
وحياة الشواك، فيما يتولى ادارة انتاج 
الفيلم مصطفى كرمي، والتصوير عمر 

انكيدو، والصوت ابتسام اخلفاجي.

فيلم "احبيني" لجمال عبد جاسم.. 
مبـادرة فنية تطوعية

حجر إبداع في مياه السينما العراقية الراكدة

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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اجللسة اخلاصة بفيلم احبيني

جمال جصاني

في بداية الثمانينيات كنا في إيران عشية آخر ثورة شعبية 
شــهدها ذلك القرن، وقد عشنا وشاهدنا أبرز احملطات التي 
عاشــتها تلك الثورة الشــعبية، وكيف التهــم تيار والية 
الفقيه بقية التيارات والتنظيمات السياســية والنقابية، 
املشــهود لها بأداء أدواراً بــارزة وحيوية في انــدالع الثورة 
وانتصارهــا. لقد كنا كممثلني ملا تبقى من شــتات اجليش 
املهزوم، في جتربة اجلبهة الوطنية والقومية التقدمية )مع 
البعث وذلك الذي انتشــل الحقا من جحــره األخير( نبذل 
كل جهدنا لتحذير قوى اليســار والدميقراطية في إيران من 
عاقبة الثقة والتحالف مع معســكر اإلســلمويني وبنحو 
خاص أتباع والية الفقيه، غير أن كل ذلك ذهب أدراج الرياح، 
عندما أصرت قيادة أعرق حزب يســاري في إيــران )توده( أي 
حزب الشــعب اإليراني، على تبني ماعرف مبنهج اتباع خط 
اإلمام "بيــروان خط إمام" الذي جذب اليــه الحقا جماعة 
فدائيو الشــعب اإليراني "خط األكثرية". لم مير وقت طويل 
على انتهاء النظام اجلديد من تصفية غالبية قوى اليســار 
والدميقراطيــة والليبرالية، حتى التفــت الى من راهن على 
شــعاراته السياســية الفضفاضة في معاداة االمبريالية 
واحلريــة والعدالــة االجتماعية وغير ذلك من الشــعارات، 
التي انتهت بهم الى أبشــع وأتعس مصير ميكن أن تتخيلة 
عقولهم املثقلــة باألوهام، إذ اإلعدامات التي لم تســتثن 
قادتهم التاريخيني وأبرز جنراالت املؤسســة العسكرية من 
ذوي امليول الدميقراطية واليسارية، لقد كانت مجزرة تقشعر 
لها العقول والضمائر واألبــدان. هكذا كانت عاقبة من الذ 
بعباءة "خط اإلمام" حيث انتهت التجربة بسحق كل ما له 
علقة بالتعددية والتنوع السياسي والفكري في بلد فارس 
القدمية، ليستحوذ أتباع والية الفقيه على كل شؤون احلياة 
االقتصادية والسياســية واالجتماعية، فارضني هيمنتهم 
املطلقة على ذلك البلد، الذي وعدته آخر ثورة شــعبية في 

القرن العشرين باحلرية والعدالة واألمن واالزدهار.
في محطات ذلك املشــوار املرير للتجربــة اإليرانية، هناك 
العديد من الدروس والعبر، أهمهــا يتعلق باجلانب الفكري 
والثقافي، وخطورة عــدم االلتفات الى ذلك التفاوت الكبير 
بني من يكرس كل إمكاناته ومواهبه للتحرر من وزر مخلفات 
احلاضر واملاضي املثقلة بتقاليد العبودية والظلمية واخلنوع، 
واضعــاً كل همتــه وإبداعاته من أجل احلداثــة والتعددية 
واحلريــات، ومــن هــم مثقلون باحلنــني للماضــي وقيمه 
وتشــريعاته التي انتهت صلحيتها منذ زمــن بعيد. هذا 
اجلانــب )الفكري( يحاول البعض من دغل املدنية واليســار، 
التســتر عليه بوابل من اخلطابات الدمياغوجية والشعارات 
املرحلية العابرة، لكن ســرعان ما يتلشــى هــذا الوغف 
التعبوي والدعائي، وكما يقول املثل "الوادم مهما مشــت 
بالــوادي البد تطلع للشــمس". طبعا ال ميكــن ان نختلف 
على حقيقة ان املشــهد احلالي وبالرغــم من مرور 15 عاماً 
على استئصال املشرط اخلارجي للدكتاتورية، ما يزال حكراً 
للقوى التقليدية واملتخلفة من شتى الهلوسات والرطانات 
 (2018/5/12( التشريعية األخيرة  واالزياء، وجولة االنتخابات 
أكدت ذلك بشكل ال يقبل النقاش. وهذا يعني ضآلة وبؤس 
حالة الضــد النوعي لتلك الكتل واجلماعــات والعصابات، 
أي القوى الدميقراطية والوطنية واليســارية والليبرالية، ال 
شيء هناك ســوى الدغل املتمدد على املزيد من التضاريس 
املنكوبة. ومن األهمية مبكان اإلشــارة الى اننا ال نشير الى 
هذه الدروس والعبر، كي تلتفــت اليها ديناصورات "املدنية 
واليســار" ألن ذلك يتنافــر وطبيعتها، بــل ندونها ألجيال 
مقبلة مــن مصلحتها التواصل مع اإلرث املشــرق لكفاح 

الشعوب من أجل احلرية والكرامة واحلقوق..    

ومضــة

عاقبة اتباع خط اإلمام

الصباح الجديد - وكاالت:
عادت الفنانة اللبنانية ميريام 
فارس إلى منزلها في منطقة 
الـــ "مونتي فيــردي" ضمن 
بعد  لبنــان،  محافظــة جبل 
جراحية  لعمليــة  خضعت  أن 
عاجلة في بيروت، وقد نصحها 
ملدة  الراحة  بضــرورة  األطباء 
تعــاود  أن  قبــل  أســبوع، 
نشاطها الفني في العديد 
واملهرجانات،  احلفلت  من 

إلى جانب سلسلة من اإلطلالت 
تتحدث  ســوف  التي  اإلعلمية 

من خللها عن جديدها الفني.
ميريــام وبحســب املعلومــات 
تتطلــع جديًا على نــص درامي 
في املرحلة احلاليــة، لكنها لم 
تبد بعــد رأيهــا النهائي بتلك 
تعيدها  ســوف  التــي  اخلطوة 
الشاشــة  الى  القبول  في حال 
الصغيــرة، بعد جتارب ســابقة 
أبرزهــا في مسلســل "اتهام"، 

وفيلم "ســيلينا"، ومن الواضح 
أن هناك مرحلة جديدة ســوف 
تســلك طريقهــا مــن أجــل 
التأســيس إلى قاعدة ثابتة في 
مجال التمثيل، الذي طاملا برعت 
في التواصل مع عامله اخلاص، اذ 
ميريام  أن جتربة  املعلومات  تفيد 
لن تكون في عمل درامي لبناني، 
وإمنا سوف تختار إنتاجات عربية 
مشتركة ممكن أن تفيد شهرتها 

وطموحاتها.

ميريام فارس تستعيد نشاطاتها 
الفنية بعد "العملية"

الصباح الجديد - وكاالت:
أكد باحثون أن األطفال الذين تتبع 
أمهاتهم أسلوب حياة صحيا، تقل 
فرص إصابتهم بالســمنة مقارنة 
بأقرانهم، سيما وأن لألمهات تأثيرا 

أبنائهن  اختيــارات  على  قويا 
فيمــا يتعلــق بأســلوب 

احلياة.
ســون،  تشــي  وقال 

من كليــة تي. إتش. 
للصحــة  تشــان 
التابعة  العامــة 
هارفارد  جلامعــة 
بوســطن،  فــي 
لرويتــرز إن "اتباع 
حيــاة  أســلوب 
يســاعد  ال  صحيا 

الكبار فحسب على 
صحتهــم،  حتســني 

إصابتهم  خطر  وتقليل 
بأمــراض مزمنــة، بل إنه 

قد يعــود بفوائد صحية على 
أبنائهم".

بقيادة سون  الدراســة  فريق  وركز 
على مخاطر اإلصابة بالسمنة في 
عمر يتراوح بني تســعة أعوام و18 

عاما.

وحــدد الفريــق خمســة عوامل 
مرتبطة بأسلوب احلياة تقلل خطر 
بتناول  تتمثل  بالســمنة،  اإلصابة 
طعمــة  أ

 ، صحيــة
الكحوليات  وتناول  التدخني،  وعدم 
بنســبة قليلــة إلى متوســطة، 
 150 ملدة  بدني  وممارســة نشــاط 

أسبوعيا  دقيقة 
في األقل.

خطــر  وتراجــع 
بالســمنة  اإلصابة 
بني األبنــاء مع كل 

عامــل إضافــي من 
احلياة  أسلوب  عوامل 

الذي تتبعه  الصحية 
األمهــات، بــل وانخفــض 

املئة  فــي   23 بنســبة 
عندمــا اتبعــت األم 
ثلثة من سلوكيات 
ملعيشــة  ا
مثل  الصحيــة، 
تنــاول أطعمــة 
وممارسة  صحية، 
بدنــي،  نشــاط 
الكحوليات  وتناول 
إلى  قليــل  مبعــدل 

متوسط.
أن  إلى  الدراســة  وتشير 
األطفال  إصابــة  احتمال 
بالسمنة كان أقل بنسبة 
75 في املئة بني من اتبعت 

احليــاة  أمنــاط  أمهاتهــم 
الصحية اخلمــس، عمن لم 

تتبعها أمهاتهم.

الصباح الجديد - وكاالت:
تصدر فيلم احلركة اجلديد )آنت-مان 
أند ذا واســب( إيرادات السينما في 
أميركا الشــمالية، مطلع األسبوع 
محققــا 76 مليــون دوالر. الفيلم 
بطولــة بــول رود، وإيفاجنلني ليلي، 
ومايــكل بينا، ومن إخراج بيتــــون 

ريـد.
املتحركة  الرســوم  فيلم  واحتفظ 
)إنكــري دبلــز 2( باملركــز الثانــي 

بإيــرادات بلغــت 29 مليـون دوالر.
وتراجع فيلم اخليال العلمي واحلركة 
)جوراســيك وورلد: فولن كينجدم(
من املركز األول إلى املركز الثالث هذا 
األسبوع، بإيرادات بلغت 28.6 مليون 
برات،  بطولــة كريس  الفيلم  دوالر. 

وريف  هــوارد،  داالس  وبرايس 
ســبول، ومن إخراج جيه. إيه. 

بايونا .
وجاء فــي املركــز الرابع فيلم 

اإلثارة اجلديد )ذا فيرســت بيرج( 
محققــا إيــرادات بلغــت 17.2 

مليون دوالر. الفيلم بطولة ليكس 
سكوت ديفيز، ويلن نويل، وجويفان 

واد، ومن إخراج جيراد مكموراي.
وتراجــع فيلم احلركــة واملغامرات 
)ســيكاريو: داي أوف ذا ســولدادو( 
من املركز الثالث إلى املركز اخلامس 
بإيرادات بلغت ســبعة مليني دوالر. 
تورو  ديل  بينيشــيو  الفيلم بطولة 
وجوش برولني ومن إخراج ســتيفانو 

سوليما.

سمنة األطفال.. السر عند األمهات

الصباح الجديد - وكاالت:
اإلجنليزية،  الصحف  أشادت 
ببلــوغ منتخب بلدها لكرة 
النهائي  الدور نصف  القدم 
للمــرة  العالــم  لــكأس 
أن  عادة   ،1990 منذ  األولى 
املقبل ســيكون  األربعاء 
النشغال  "ملغى"  يوما 
مبتابعــة  املشــجعني 

املباراة مع كرواتيا.
منتخــب  وفــاز 
الثلثة"  "األســود 
الســويد  علــى 
-2صفر  الســبت 

ليضمن  النهائي،  ربــع  الدور  في 
الدور  بلوغ   1966 العالــم  أبطال 
النهائي فــي األقل للمرة  نصف 
الثالثة في تاريخهم، واألولى بعد 

انتظار دام 28 عاما.
نظيره  اإلجنليزي  املنتخب  ويلتقي 
الكرواتي األربعاء في الدور نصف 
النهائــي، بعدما أقصــى األخير 
بركلت  املضيف  البلــد  منتخب 

الترجيح 3-4 .
وقالــت صحيفــة "ذا صن" في 
ملغــى!!  "األربعــاء  عنوانهــا: 
بجنون  يحتفلــون  املشــجعون 
مع بلوغ )األســود الثلثة( نصف 

األولى  للمرة  العالم  نهائي كأس 
منذ 28 عاما".

وقارنت الصحيفة بني ساوثغيت، 
اللعب الدولي السابق البالغ من 
العمر 47 عامــا، ومدرب املنتخب 
في مونديال 1990 "السير" بوبي 

روبسون.
بني  التشــابه  "أوجــه  وقالــت: 
ساوثغيت والسير بوبي مفاجئة. 
كلهما مثــال للتواضع واملراعاة 
ســاوثغيت  وحقق  والتعاضــد، 
النجاح عبر اعتماد ثلثة مدافعني 
في اخللف، وتشجيع حرية التعبير 

ودعم الشباب".

صحف بريطانيا "تلغي"
 يوم األربعاء من األسبوع

الصباح الجديد - وكاالت:
شــركة  اســتعرضت 
بــزة  الناشــئة   "Holosuit"
جديــدة، تعــد األولــى مــن 
الواقع  ألعاب  لعشــاق  نوعها 

االفتراضي.
وتتفرد البدلــة بأنها أول زي مصمم 
لنقــل حركات اجلســم كاملة إلى 
عالم الواقع االفتراضي، فهي مزودة 
36 مستشــعر حركــة تتوزع  بـ 
على شــتى أجزائها، إضافة الى 

مستشعرات حركات األصابع.
كما توفــر هذه البــزة حريــة كبيرة في 
احلركة في أثناء اللعب بفضل منظومتها 
اللسلكية التي تصلها مبختلف األجهزة 

الذكية واحلواسب.
تلقى  أن   "Holosuit" املطورون في ويتوقع 
البــزة رواجا كبيرا بفضل ســعرها  هذه 
املناسب الذي يبلغ ألف دوالر، وإمكانياتها 
الواسعة التي ســتمكن من استعمالها 
وتطوير  التعليميــة  اجملــاالت  فــي  حتى 

التعامل مع الروبوتات.

أول بزة "متكاملة" أللعاب الواقع االفتراضي

)آنت - مان أند ذا واسب( يتصدر إيرادات 
السينما في أميركا الشمالية
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