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خلية اإلعالم الحكومي :مستوى

العبادي بالذكرى األولى لتحرير الموصل:

تجهيز الطاقة الكهربائية بلغ

في ملحمة الموصل قصمنا ظهر داعش
وانتصرنا بالحياة تحت راية العراق الموحد

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس الوزراء حيــدر العبادي،
أمس الثالثــاء ،أن مرحلــة البناء
للمناطــق احملررة بــدأت خطواتها
األولــى ،فــي حــن أشــار الى ان
احلكومــة وضعــت اخلطــط
واالســتراتيجيات الكاملة إلعمار
وبناء البلد.
وقال العبادي في بيان أصدره أمس
مبناســبة الذكرى األولــى لتحرير
املوصل ،وتلقت "الصباح اجلديد"،
نسخة منه "نستذكر اليوم وبكل
فخر واعتزاز الذكرى األولى لتحرير
املوصــل العزيــزة ،تلــك امللحمة
اخلالدة التي أثلجت صدور شعبنا
وقصمت ظهــر داعــش اإلرهابي
الذي استباح املوصل في غفلة من
الزمن".
واضــاف "لقــد كتــب مقاتلونا
الشجعان وبكل صنوفهم سطور
هــذه امللحمــة اخلالــدة بالدماء
والتضحيات اجلســام التي فتحت
ابواب االســتقرار واالمن في ربوع
بلدنــا العزيز مبرحلــة صعبة وحت ٍد
كبيــر قاتــل فيــه رجــال قواتنا
املســلحة من اجليش والشــرطة
االحتادية واحملليــة وجهاز مكافحة
االرهاب ورجال احلشــد الشــعبي
والبيشمركة وجميع اخليرين جنبا

الى جنب الن التهديد كان مسألة
وجــود وبقاء" ،مشــيرا الــى انه
"متخض عن كل هذا وحدة شعب
وعودة حياة اراد لهــا الدواعش ان
متــوت لكننا هزمناهــم وانتصرنا
باحلياة على هذه الشرذمة اجملرمة
بتضحيــات الشــهداء واجلرحى
وبصبر العراقيني".
وتابــع "لقــد فتح حتريــر املوصل
الباب واسعا امام عودة اهلها الى
منازلهم وحياتهم الطبيعية بعد
عناء النــزوح وهاهي اليوم تنفض
غبار احلرب ومخلفــات الظالميني
وتنهــض مــن جديد ليســجل
العراقيون في ســفر التأريخ انهم
التحموا بجســد الوحدة وقاتلوا
حتت راية العــراق الواحد فنجحوا
وابهــروا العالــم بهــذا النجاح
واسســوا لســور منيــع يحصن
مدنهــم مــن الدخالء ومــن يريد
السوء بهذا البلد" ،الفتا الى "اننا
سنتمكن من القضاء على ما تبقى
مــن العصابات وخالياهــا اجملرمة
وتعقبها حتى خــارج احلدود حيث
يســطر ابطال العراق من القوات
املســلحة واجلهد االســتخباري
البطوالت ويالحقونهم لتخليص
البلد من شرورهم نهائيا".
تتمة ص3
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعادت وزارة الكهربــاء ،عددا ً من
خطوط الطاقة وأدخلت محطات
جديدة للخدمة.
وذكر بيان خللية اإلعالم احلكومي
تلقت "الصباح اجلديد" نســخة
منه ،أن "وزارة الكهرباء تســتنفر
امكاناتها الفنية واإلدارية بهدف
حتســن مســتوى جتهيز الطاقة
الكهربائية في جميع احملافظات اذ

اتفاقية للتعاون الستراتيجي
بين العراق وسوريا

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد الســفير العراقي لدى سوريا
سعد محمد رضا ،أن العراق وسوريا
تعرضــا ملؤامــرة دنيئــة لكنهما
متكنا من إفشالها ،في حني ّبي أن
البلدين يعمالن على إبرام اتفاقية
للتعاون الستراتيجي.
ونقلت مصادر صحفية عن السفير
رضــا قولــه إن "العــراق أحصى
 120جنســية بني إرهابيي تنظيم
داعش وأن هذا يدل على أن املؤامرة
كبيرة والغايــة منها متزيق البلدين
وتفتيتهما" ،مبينا أن "العراق أنهى

االعالن عن حترير املوصل "ارشيف"

الصدر يدعو روسيا الى دور فعال بالجانب اإلنساني والخدمي لملف النازحين
بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث زعيم التيــار الصدري مقتدى
الصدر والسفير الروسي في العراق
ماكســيم ماكســيموف ،أمــس
الثالثــاء ،الوضع العراقــي والوضع
اإلقليمي ،في حني دعا الصدر روسيا

إلــى أخــذ دور فعال فــي موضوع
النازحني.
وقال مكتب الصــدر في بيان تلقت
"الصبــاح اجلديد" نســخة منه ،إن
األخير استقبل "ســفير جمهورية
روسيا االحتادية لدى العراق ماكسيم

ماكســيموف" ،مشــيرا ً إلــى أن
"السفير الروسي قدم تهانيه للسيد
مقتدى الصدر باالنتخابات البرملانية
وفوز حتالف سائرون الوطني".
وأضــاف البيان" ،جرى خــال اللقاء
احلديث عــن العالقات بــن البلدين

قيادي في االتحاد الوطني  :تشتت
البيت الشيعي انعكس سلب ًا على الكرد

والشــعبني العراقي والروســي في
مختلف اجملاالت وســبل االرتقاء بها
مبا يخدم املصالح املشــتركة ،كما
جــرت مناقشــة الوضــع الداخلي
واإلقليمــي ،ومت أيضا ً خــال اللقاء
مناقشــة العمليــة السياســية
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أكدوا إمكانية محاسبة المفوضين وموظفي مراكز االقتراع عن التزوير

خبراء يوضحون آليات التالعب المحتمل كشفها لنتائج االنتخابات

بغداد  -وعد الشمري:
حــدد خبراء ،أمــس الثالثــاء ،صور
التالعب التي ميكن اكتشــافها من
خالل عمليات العــد والفرز اليدوي
لصناديق اقتــراع انتخابات مجلس
النــواب ،مؤكديــن أن القضــاء هو
املســؤول عن محاســبة املتورطني
بالتزوير كل بحســب االدلة املتوفرة
بحقــه ونــوع إســهامه وقصده
اجلرمــي ،الفتــن إلــى امكانية ان
يطال ذلك اعضاء مجلس املفوضني
فــي املفوضيــة العليا املســتقلة
لالنتخابــات املوقوفني عــن العمل

االوراق االنتخابية وبني ما مذكور في
ســجل الناخبني املوجود في املركز
االنتخابي".
ولفت الصوفــي إلــى ان "الصورة
الثالثــة هي عدم وجــود ناخب من
االســاس وأن االوراق املوجــودة في
الصندوق مت حتشــيتها بشكل غير
صحيــح وبعــد انتهــاء العملية
االنتخابية".
ونوه إلــى أن "حــاالت تزوير اخرى ال
ميكن كشــفها وهي أن الذي ادخل
الورقة االنتخابية في الصندوق غير
شخص الناخب لكن قام بالعملية

وموضوع االنتخابات".
وبني الصــدر ،وفقا ً للبيــان" ،رؤيته
في شــكل احلكومــة املقبلة والتي
يجــب أن تكــون حكومــة وطنية
أبوية تضطلــع باملهام الكبيرة التي
تتطلبها املرحلة احلالية" ،فيما دعا

إلى أن "يكون لروســيا دور فعال في
اجلانب اإلنساني واخلدمي وخصوصا ً
موضوع النازحني في املناطق احملررة،
باعتبارها من الدول املتقدمة في هذا
اجملال".
تتمة ص3

موقع مطار الموصل يثير جد ً
ال
ومطالبات بنقله لغربي المدينة

تقرير

وموظفي مراكز االقتراع.
وقال اخلبير القانوني حيدر الصوفي
في تصريح إلــى "الصباح اجلديد"،
إن "اشــكال التزويــر املتوقعة من
اجــراء العد والفرز اليــدوي لنتائج
االنتخابــات قــد تأخــذ عــددا ً من
الصور".
وتابع الصوفــي أن "الصورة االولى
ميكن حصولها من خالل وجود اوراق
انتخابية داخل الصندوق تفوق عدد
ما هو مخصص له".
وأشــار إلى أن "الصورة االخرى ميكن
اكتشــافها وهي وجود اختالف بني

مســتخدما ً بياناته الشــخصية
وبتواطــؤ مــع مســؤولي املركــز
االنتخابــي وهنا االنتخــاب مت فنيا ً
بشكل صحيح كون هناك مطابقة
بني عدد االوراق والسجل واملعلومات
املوجودة في (باركود) ،ولكن ال توجد
هناك اليات لكشف التالعب".
ونبــه اخلبيــر القانونــي إلــى ان
"اكتشاف التزوير ســوف يؤدي إلى
اهــدار الصندوق باكملــه باصواته
الصحيحة واملــزورة لعدم امكانية
الفرز بينهما".
تتمة ص3
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بغداد  -أسامة نجاح:
فيما أكد مسؤولون في املفوضية
العليــا املســتقلة لالنتخابات أن
عملية العد والفرز اليدوية ألصوات
الناخبــن في ســت محافظات
جنوبية تسير بانسيابية وبإشراف
أممي ،أوضح نواب ســابقون أن أول
مهام مجلس النواب املقبل يتمثل
بتعديل قانون مجالس احملافظات.
وأقرت احلكومة العراقية تاريخ 22
كانون األول املقبــل ،موعدا ً إلجراء
انتخابات مجالــس احملافظات في
العراق بعدما كان من املقرر ان جترى

بالتزامن مع االنتخابات التشريعية
العامة التي جرت في أيار املاضي.
وقــال عضــو اللجنــة القانونية
النيابية النائب السابق زانا سعيد
إن " تعديل قانون انتخابات مجالس
احملافظات واالقضية ســيكون أول
املهام التــي تنتظر مجلس النواب
في دورته التشريعية اجلديدة" .
وأضاف ســعيد في حديث خاص
لصحيفــة ‘‘الصبــاح اجلديد‘‘ إن
" انتخابــات مجالــس احملافظات
ستجري على وفق اآللية واإلجراءات
نفسها التي طبقت في انتخابات

ماكرون يكشف الخطوط العريضة لعامه الرئاسي الثاني أمام البرلمان

ماكرون
وقدم الرئيــس إميانويل ماكرون
االثنني خطته لعامه الثاني في
احلكم ،أمــام غرفتي البرملان في
قصر فرساي .وقال ماكرون لدى
بدء خطابه الثاني في فرســاي

منذ توليه واليته الرئاســية إن
"مشــاعر اخلــوف والغضب لم
تختف في عام".
لكنــه أكــد علــى أهميــة
السياسة االجتماعية وكشف

عن اخلطوط العريضة ملشــروع
محاربة الفقر ،الــذي ينتظر أن
يتم تطبيقه عام .2019
وقــال ماكــرون إن "التضامــن
الوطني يترجم في املســاعدة

تقريبا وجود تنظيم داعش اإلرهابي
في البالد".
واضاف رضــا ان "اتفاقية التعاون
الستراتيجي بني العراق وسوريا التي
سيتم توقيعها قريبا ستسهم في
تعزيز وتطوير كل جوانب العالقات
الثنائية ،السياســية واالقتصادية
والتجاريــة واألمنيــة" ،مشــددا
علــى أن "العراق عــازم على إعادة
إحياء جمعيــة الصداقة البرملانية
العراقية الســورية عقــب انعقاد
البرملان العراقي اجلديد".
تتمة ص3

ّ
توجه بإعداد
الشؤون االقتصادية
خطة استيرادية للسيارات

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجهت جلنة الشــؤون االقتصادية
الوزارية ،أمس الثالثاء ،بإعداد خطة
استيرادية للسيارات.
وقالــت اللجنــة في بيــان تلقت
"الصباح اجلديد" ،نسخة منه انها
"قررت خالل اجللســة الـــ 18التي
عقدت امس برئاسة وزير التخطيط
اعداد دراسة تفصيلية تتناول ملف
استيراد الســيارات واملركبات في
العراق بغية تنظيم العملية وفقا
للمتطلبــات احلياتيــة" ،مبينا ان
"اللجنة ناقشت بنحو مستفيض
القوانني والتعليمــات واالجراءات
وواقع البنــى التحتيــة املتعلقة
باستيراد السيارات ،واوصت اجلهات

اخملتصة باعداد دراســة تفصيلية
تتضمن وضع سياســة استيرادية
عالية املستوى للســيارات تتالئم
مع البيئة العراقية والبنى التحتية
واجلوانب االخرى ذات الصلة".
وشددت على "ضرورة التق ّيد التام
بتلــك السياســة والعمــل على
تشــجيع النقل العام والسيارات
االنتاجية بهدف تخفيف الضغط
على الشــوارع" ،الفتــة الى انها
"قررت تشكيل جلنة برئاسة وكيل
وزارة التخطيــط وعضوية وزارات
التجارة والصحة والبيئة واالسكان
واالعمار واجلامعــة التكنولوجية
وممثل عن اقليم كردستان".
تتمة ص3

تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات سيكون
ّ
النواب الجديد
أول المهام التي تنتظر مجلس

aتقريـر

وكاالت ـ الصباح الجديد:
قدم الرئيس الفرنســي إميانويل
ماكرون سياســته للعام الثاني
من واليته الرئاســية .وكشف
عــن مجموعــة من مشــاريع
اإلصالحــات التــي ســتعمل
حكومــة إدوارد فيليــب علــى
خوضهــا انطالقا مــن اخلريف
املقبــل .وأبرز محطــات العام
الثانــي مــن واليته ،مشــروع
محاربــة الفقــر ،إضافــة إلى
إصالح النظــام الضريبي جللب
االســتثمارات األجنبيــة .وأكد
الرئيــس الفرنســي إن تقليص
النفقات العمومية هو الكفيل
بإعادة التوازن إلى املالية العامة.
وعرض الرئيس الفرنسي إميانويل
ماكرون على البرملان مشــاريعه
اإلصالحية للسنة املقبلة ،وقال
ماكرون إن سياسته ستكون ذات
صبغة اجتماعية .ودافع ماكرون
عن سياســته االقتصادية قائال
إن ثمارها يلزمها الوقت لتظهر.

متكنت من ادخال محطة بسماية
االستثمارية بطاقة  250ميغاواط
والتي دخلت قبــل يومني للعمل
لتضاف طاقة جديدة للمنظومة
الكهربائيــة واجلهود مســتمرة
إلدخال وحدات توليدية اخرى خالل
االيام املقبلة بعــد موافقة وزارة
النفط على زيــادة كمية الوقود
اجملهزة للمحطات التوليدية".
تفصيالت ص7

الواجــب علينــا تقدميهــا دون
شــروط إلى الفئــات احملرومة"
مشددا على مفهوم "العدالة".
وأضــاف "أريــد إســتراتيجية
ملكافحة الفقر ال تسمح فقط
ملواطنينــا الفقــراء بالعيــش
بطريقة أفضل بــل اخلروج من
الفقر نهائيا".
واعتبر أيضا أن التربية "معركة
قرننــا التــي حترر مــن احلتمية
االجتماعية".
وأضــاف أن احلكومة ســتقدم
"في األســابيع املقبلة القرارات
اجلديدة التي ستسمح بااللتزام
بتعهد خفض نفقاتنا العامة".
وذلك من أجــل إعــادة التوازن
إلى املاليــة العمومية كما وعد
بـ"خيارات قوية وشجاعة".
ورســم خطابه الذي اســتمر
لســاعة ونصــف الســاعة
"اخلطوط العريضة" لألشــهر
املقبلــة ملواصلة حتــول البالد.
وأكــد علــى أن هنــاك ضرورة

اإلصالح الضريبي من أجل جلب
االســتثمارات األجنبيــة التي
غادرت البالد.
ومنــذ انتخابــه فــي ربيــع
2017ضاعــف أصغــر رئيــس
فرنســي ســنا اإلصالحــات
بتليني القيود في ســوق العمل
وتخفيف الضرائــب املفروضة
على الشركات ودافعي الضرائب
األثرياء ،وإصالح النظام التربوي
والســكن ونظــام الشــركة
الوطنيــة للســكك احلديدية
رغم املعارضة الشديدة لنقابات
العاملني فيها.
وهذه التدابير االقتصادية جعلته
يلقــب بـ"رئيــس األغنياء"في
صفوف معارضيــه إضافة إلى
انتقاده للمساعدات االجتماعية
التي "تكلــف كثيرا"في حني أن
الرئيــس وزوجته أوصيا لشــراء
مستلزمات مائدة فخمة بقيمة
 500مليون يورو.
تتمة ص3

مجلــس النــواب وباســتخدام
منظومــة األجهــزة االلكترونية
نفســها والتصويــت االلكتروني
أيضا".
وأكــد " في حال أقــرت املفوضية
املنتدبــة تزوير نتائــج االنتخابات
العامة فينبغي املضي صوب حتديد
موعد جديــد لالنتخابــات وهذه
الصالحيــة كانت ســابقا جمللس
النواب املنتهيــة واليته واحلكومة
معا" ،مبينا أن " إجــراء انتخابات
مجالس احملافظات املقبلة ،يتطلب
تعديل قانون االنتخابات الن العمل

بالقانــون النافذ حاليا ســيواجه
العقبات نفســها وتظهر النتائج
املشكوك بها نفسها".
من جانبه أكد مقرر جلنة االقاليم
واحملافظات النائب الســابق رسول
ابــو حســنة " إمكانيــة تأجيل
انتخابــات مجالــس احملافظــات
املقــررة أواخــر العــام احلالي إلى
إشعار آخر حلني تشكيل احلكومة
اجلديــدة ما يســمح بتخصيص
أموال وتهيئة املستلزمات الفنية
اخلاصة باالنتخابات احمللية.
تتمة ص3

"االتحادية" تقضي بعدم

دستورية مادة في الموازنة

لتشييد مبنى لمجلس النواب
بغداد ـ الصباح الجديد:
قضت احملكمة االحتادية العليا،
أمس الثالثاء ،بعدم دســتورية
مادة في قانون املوازنة االحتادية
لعــام  2018تخــ ّول مجلس
النواب تشييد مبنى له مبلياري
دينار.
وقــال املتحــدث الرســمي
للمحكمة إياس الساموك في
بيان تلقــت "الصباح اجلديد"
نســخة منــه ،إن "احملكمــة
االحتاديــة العليــا عقــدت
جلســتها برئاســة القاضي
مدحــت احملمــود وحضــور
القضاة األعضاء كافة ،ونظرت
دعــوى للطعن ببعــض مواد
قانون املوازنة العامة للســنة
املاليــة  ،2018التــي أقامها
رئيس مجلس الــوزراء /إضافة
لوظيفتــه على رئيس مجلس
النواب /إضافة لوظيفته".

وأضاف الساموك ،أن "الدعوى
شــملت ثمانية طعون ،اثنان
منها مت ردها ،وســتة مت احلكم
مبوجبها بعدم دســتورية مواد
فــي املوازنة كونهــا تخالف
الدستور" ،مشيرا ً إلى أن "من
املواد املطعون بهــا هي املادة
(/57اوالً) مــن القانون ونصت
على تخصيص نحو  300مليار
دينار ،من بينها مليارا دينار من
املوازنة االستثمارية تخصص
لتشييد مبنى جمللس النواب".
وأوضــح ،أن "احملكمة االحتادية
العليــا وجــدت ان تخصيص
مجلــس النواب لهــذا املبلغ
وإضافته على مشــروع قانون
املوازنــة العامة لعــام 2018
دون الرجوع الى مجلس الوزراء
ألخذ موافقته مخالف للمادة
(/62ثانياً) من الدستور.
تتمة ص3
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شؤون عراقية

جدد تمسك حزبه بمنصب رئيس الجمهورية

قيادي في االتحاد الوطني  :تشتت

البيت الشيعي انعكس سلبًا على الكرد
(فوبيا) التظاهر
واالحتجاج !
خالفا ملا هو متاح ومشــاع ومشروع في االنظمة
الدميقراطية بقيت احلريات العامة وحقوق الشعب
العراقــي في التعبير عن رأيه باشــكاله اخملتلفة
قاصرة ومبتورة واجتهدت الســلطات الثالث في
التعامــل مع هذه احلقوق بتفســيرات وشــروح
مجتزأة افتقد فيهــا العراقيون روح الدميقراطية
وتركت املمارســات التنفيذية للسلطات االمنية
بوجه حــركات االحتجاج والتظاهــر واالعتصام
املدعومــة بــإرادات سياســية اثارا ســيئة في
اوســاط الراي العام العراقي وتســببت في قطع
اواصر الثقة بني الســلطة واجلمهــور وكان من
املنتظــر ان يكــون احلراك اجلماهيــري في العراق
بعد ســقوط الديكتاتورية محميا بقوة النظام
الدميقراطي ومصانا بنصوص الدستور والقوانني
التي شــرعت احلريــات العامــة وتكفلت باحالل
التعدديــة اال ان (فوبيا) بعض االحــزاب من هذه
التظاهــرات واالحتجاجات فــاق التوقعات وجتاوز
احلدود املســموح بها وترك لبعــض املتحزبني ان
ميارســوا نزواتهــم وعقدهم جتاه اهــم حق من
حقــوق الدميقراطيــة وفضل هؤالء ان ميارســوا
النفاق السياســي باعمق صــوره وكانت مظاهر
التملق لرموز الســلطة وقــادة االحزاب واضحة
جــدا في التصريحــات التي يطلقهــا متحزبون
جتــاه التظاهــرات واالحتجاجات التي شــهدها
الشــارع العراقــي على مدى الســنوات املاضية
واالخطر من ذلك نزول اتباع املتحزبني الى الشارع
واختراقهم لهذا احلراك اجلماهيري وممارســتهم
ادوارا (ميليشــاوية ) قذرة حلــرف التظاهرات عن
مســاراتها الطبيعيــة وأدوارهــا العفويــة من
اجــل وصمها باوصاف مشــبوهة والتشــكيك
باهدافهــا ..ان واقع احلال فــي بالدنا يؤكد احقية
اجلمهور بعناوينه اخملتلفة في الرفض واالحتجاج
واالســتنكار والتظاهر واالعتصام امام هذا الكم
الهائل من االنتهاكات وامــام هذا االخفاق املريع
والفشل الكبير في توفير احلد االدنى من اخلدمات
وفي حتقيق العدالة وتوفير حاجات الشعب وصون
كرامته وان محاوالت اختطاف هذا احلق من خالل
ممارســات حزبية او تنفيذ ارادات خارجية تصطدم
بجوهــر ومضامني الدميقراطية وتبعث برســائل
عودة االســتبداد والديكتاتورية مبسميات جديدة
وان من واجب النظام السياســي ممثال بسلطاته
الثالث الوقوف امام محاوالت سلب ارادة الشعب
العراقي في التعبير عن ســخطه لالداء الســيء
ورفضه الصرار املنتفعني واالنتهازيني في التحكم
مبقدرات البالد وان سقوط ضحايا في التظاهرات
التي تشــهدها مدن البصرة والعمارة والناصرية
وفي عدد آخر مــن احملافظات العراقية يدق ناقوس
اخلطر بحصول ردود افعال شــعبية اعظم واقوى
البد للحكومة ان تتحسب لها من خالل معاقبة
اجلهــات واالطــراف التي تعمل بالضــد من ارادة
اجلمهور ومتارس اجلــور والعنف بحق االبرياء الذين
الميلكون سوى اصواتهم وهتافاتهم للتعبير عن
آرائهم وتقدمي من اطلق النار عليهم الى العدالة
واالستجابة الســريعة للمطالب املشروعة التي
ينادي بها ماليني املظلومني .

السليمانية ـ عباس كاريزي:
اكد االحتاد الوطني الكردســتاني
ثاني اكبر االحزاب الكردســتانية،
ان التشتت الذي يعاني منه البيت
الشــيعي اثر ســلبا على اتخاذ
الكرد ،قــرارا حيال آلية وشــكل
مشاركتهم في احلكومة املقبلة،
عادا ً اخلالفات الشيعية الشيعية،
عائقا ً كبيرا ً امام اتفاق الكرد على
شــكل ونوع حتالفاتهــم املقبلة
لتشــكيل الكتلة االكبــر ،التي
ســيناط بها تشــكيل احلكومة
املقبلة.
عضو اجمللس القيــادي في االحتاد
الوطني الكردســتاني مســؤول
مركز الدراســات االســتراتيجية
فريــد اسســرد ،قال فــي حديث
للصباح اجلديد ،ان االحتاد الوطني
واحلزب الدميقراطي الكردســتاني
توصال خــال اجتماعهما االخير
الى اتفاق بان الينفرد اي من احلزبني
فــي االنضمام الــى اي حتالف مع
االحزاب العراقية مــن دون االخر،
وان يكون لهما مشــروع وبرنامج
مشــترك للتعامل مع التحالف
الذي ســيتمخض عنه تشكيل
احلكومة املقبلة.
ويضيف اسسرد وهو ايضا ً عضو
وفد االحتاد الوطنــي املفاوض ،ان
االحتاد الوطني واحلزب الدميقراطي
يعمالن االن وقبل البدء باي حوارات
جدية مع االطــراف العراقية على
صياغــة برنامج موحــد ،وانهما
يعمــان علــى اشــراك االطراف
الكردستانية االخرى املعارضة في
هذا التحالف الكردستاني.
وكان احلــزب الدميقراطــي
الكردســتاني قــد حصــل وفقا
للنتائج االوليــة املعلنة من قبل
مفوضيــة االنتخابــات على 25
مقعدا في مجلــس النواب بينما
حصد االحتــاد الوطني  18مقعدا،
وهو ما سيجعل مجموع مقاعد
احلزبني مجتمعني  43مقعدا ،االمر
الذي ســيكون له دور حاسم في
تشكيل اي حتالف مقبل تناط به
تشكيل احلكومة املقبلة.
وتابع اسســرد ،ان املباحثات التي
اجريــت في بغــداد والتي حلقتها
في اربيل مع االطراف العراقية لم
تتسم باجلدية املطلوبة ،وان الكرد
بانتظار اقتراب ســاعة احلســم،
ليقدموا مقترحاتهم ومطالبهم
للكتلة التي ستناط بها تشكيل
احلكومة املقبلة ،مضيفا ان الكرد
ليس لديهــم مطالب جديدة وان
مطالبهــم هي ذاتها الســابقة
التــي تتمثــل مبســتحقاتهم
من املوازنــة العامة والتمســك

ان االتحاد الوطني
والحزب الديمقراطي
الكردستاني توصال خالل
اجتماعهما االخير الى
اتفاق بان الينفرد اي من
الحزبين في االنضمام
الى اي تحالف مع
االحزاب العراقية من دون
االخر ،وان يكون لهما
مشروع وبرنامج مشترك
للتعامل مع التحالف الذي
سيتمخض عنه تشكيل
الحكومة المقبلة

اجتماع سابق لالحتاد الوطني الكردستاني
بالدســتور في حســم النزاعات
ووضــع البيشــمركة وتأمــن
اســتحقاقتهم وملــف النفط
والغاز وعــودة البيشــمركة الى
املناطق املتنازع عليها ،مضيفا ً «ان
اي طرف كردي سيذهب الى بغداد
الحقا ،اذا كان حزبي الســلطة او
احزاب املعارضة ،ال يســتطيع ان
يخرج عن االجماع ،واملطالب التي
جتمع عليها جميع القوى واالحزاب
الكردستانية.
وتابع اسســرد ،ان االحتاد الوطني
واحلزب الدميقراطــي يقفان على
مســافة واحــدة مــن االطراف
العراقية ،اال ان ذلك اليخدم الكرد
ويجب في نهاية املطاف ،ان يقتربوا
مــن احد االطــراف ،التــي ميكن
ان توافــق علــى مطالبهم ،التي
قال ان الكشــف عــن تفاصليها
سيكون لدى اجلهة التي ستكلف
بتشكيل احلكومة املقبلة.
وفي معرض رده على ســؤال عن
نــوع وشــكل التحالفــات التي
ميكــن ان تتوصل اليهــا االطراف
العراقية قال اسسرد ،ان التشرذم
الذي يشــهده البيت الشــيعي
نابع من ســعي اغلب اطرافه الى
حتقيق اكبــر قدر من املكاســب
واالمتيازات خالل عملية تشكيل
احلكومة املقبلة فــي العراق ،لذا

ينبغي عليهم التوصل الى اتفاق
مشترك بعدها بامكانهم العمل
على التوصــل الــى اتفاقات مع
بقية االطراف.
واضاف ،ان حالة عدم التوافق التي
يعاني منها البيت الشيعي اثرت
سلبا على وضع الكرد وحتالفاتهم
املقبلة ،مشــيرا الى ان الصراعات
االقليميــة والدولية اثرت ســلبا
علــى نــوع وشــكل التحالفات
املقبلة في البالد ،الذي قال ان من
شــأنه ان يعرقل جهود تشكيل
احلكومة املقبلة في البالد.
ونفى اسســرد ،ان يكون االجتماع
االخير بــن االحتــاد والدميقراطي
فــي اربيل قد تطرق الى تقاســم
املناصــب فــي االقليــم وربطها
باملنصب الذي ســيحصل عليها
احلزبــان في بغــداد ،مؤكــدا ان
االجتماع تطرق الــى الية توحيد
البيت الكردي والســبل الكفيلة
باشــراك بقية االحزاب املعارضة
في االقليم للذهاب موحدين الى
بغــداد ،مضيفا ً «نحن ســننتظر
املصادقة علــى النتائج النهائية
لالنتخابات كــي تتمكن االحزاب
املعترضة في االقليــم من اتخاذ
قرارها النهائي من املشــاركة في
حتالف كردي من عدمــه ،واضاف
في حال رفضــت احزاب املعارضة

املشــاركة في حتالــف االحتاد مع
الدميقراطــي عندهــا ســيذهب
االحتــاد والدميقراطي الــى بغداد
بنحو مستقل.
وحول نوع وشــكل التحالف الذي
توصل اليه االحتــاد والدميقراطي،
قــال اسســرد «ان حتالفنــا مع
الدميقراطــي يقتصر علــى ادارة
املرحلــة احلاليــة ،وهــو ميكن ان
ينتهي بتشكيل احلكومة املقبلة
في العــراق ،لــذا فاننــا بحاجة
الى نــوع جديد مــن العالقة مع
الدميقراطي قد ينتج عنه تشكيل
كتلة مشتركة في مجلس النواب
العراقي املقبل».
وحول منصب رئيــس اجلمهورية
ومتسك االحتاد ببقاء املنصب لديه
الذي يشغله منذ عدة دورات ،برغم
مطالبة بعض االطــراف الكردية
بــه ،اوضــح اسســرد ،ان احلزب
الدميقراطي ســيقبل في النهاية
بان يبقى هذا املنصب لدى االحتاد
الوطنــي ،وان بقاء هــذا املنصب
لدى االحتاد الوطني من شــأنه ان
يحدد مستقبل العالقة مع احلزب
الدميقراطــي ،وبخالفــه يضيف
اسسرد «ان مستقبل العالقة لن
يكون واضحا بني احلزبني».
وتوقعت مصــادر مطلعة وصول
وفدين من ائتــاف النصر بزعامة

حيدر العبادي ،وتيار احلكمة الذي
يتزعمه عمــار احلكيم ،الى إقليم
كردســتان خالل االيــام القليلة
املقبلــة ،لبحــث الية تشــكيل
الكتلة البرملانية االكبر ودور الكرد
في احلكومة العراقية املقبلة ،مع
القيادات السياسية الكردية.
وقال عضــو وفد التفاوض للحزب
الدميقراطي الكردســتاني ،بنكني
ريكاني ،في تصريــح ملوقع روداو،
إن وفدين من ائتــاف النصر وتيار
احلكمــة ســيصالن إلــى أربيل
خــال االيــام القليلــة املقبلة،
بهدف مناقشة مسألة تشكيل
احلكومــة العراقيــة املقبلة مع
احلزب الدميقراطي الكردستاني.
وأضــاف ريكاني أن وفــد ائتالف
النصر سيكون برئاسة وزير الدفاع
العراقي الســابق ،خالد العبيدي،
بينما يتــرأس وفد تيــار احلكمة
أحمد الفتالوي وعبد اهلل الزيدي.
وعلى صعيد ذي صلة نفى مكتب
ســكرتير املكتــب السياســي
للحزب الدميقراطي الكردستاني،
فاضل ميراني ،توقيعه على اتفاق
مع ائتالفــي املالكــي والعامري
لتقاســم املناصــب وتشــكيل
احلكومة املقبلة.
وكانــت بعض املواقــع االخبارية
وصفحات التواصــل االجتماعي

قد تداولت ،وثيقة تتضمن اتفاقا ً
سياســيا ً يحمل توقيــع فاضل
ميرانــي ،والقيــادي فــي ائتالف
دولــة القانون حســن الســنيد،
والقيــادي فــي (حتالــف الفتح)
محمــد الهاشــمي ،يتضمــن
موافقــة االطــراف الثــاث على
عدد مــن النقاط التــي تضمنت
تولي مســعود بارزانــي منصب
رئيــس اجلمهورية وعــودة قوات
البيشــمركة للمشــاركة فــي
حماية مدينــة كركوك وموافقة
علــى تولــي رئيس ائتــاف دولة
القانون نــوري املالكــي منصب
رئيس الوزراء في احلكومة املقبلة.
وقال املكتــب االعالمــي مليراني
في توضيح للرأي العام تســلمت
الصبــاح اجلديــد نســخة منه،
ان «هــذه الوثيقة مــزورة وال متت
للحقيقــة بصلة ،وهو اســلوب
رخيص لالصطياد في املاء العكر،
وكان وفــدان عــن ائتــاف دولة
القانــون بزعامــة نــوري املالكي
وحتالــف الفتــح بزعامــة هادي
العامري قد اجريا لقاءات في اربيل
مع االحزاب الرئيســة الفائزة في
االنتخابات ،لبحث الية تشــكيل
الكتلة البرملانية االكبر ،ودور الكرد
ومطالبهم في تشكيل احلكومة
املقبلة.

رئيس النقابة الوطنية للصحفيين :نعارض التضييق على حق الصحفيين في تغطية عمليات العد والفرز
الصباح الجديد -خاص:
دعت النقابة الوطنية للصحفيني في
العراق الى تسهيل عمل الصحفيني
ووســائل االعالم في عملية تغطية
العد والفرز اجلارية في بغداد وبعض
املراكــز فــي احملافظــات ،واعتبرت
اجــراءات مفوضيــة االنتخابات مبنع

الصحفيني مــن الوصول الى صاالت
العد والرز مخالفة للقانون والدستور
معا.
وقالت النقابة في بيان لها صدر في
التاســع من متوز اجلاري ان املفوضية
منعت الصحفيني من دخول معرض
بغــداد الدولي حيث جتــري عمليات

العد والفــرز اليــدوي ،برغم توجيه
دعوة رســمية لهم مــن قبل إعالم
املفوضية.
وقال وسام املال وهو أحد الصحفيني
الذيــن منعــوا مــن التغطية خالل
مقابلــة مــع النقابــة الوطنيــة
للصحفيني في العراق إن "مفوضية

اإلنتخابات منعتنا مــن الدخول إلى
مكان العد والفــرز اليدوي الذي كان
في معرض بغداد الدولي رغم توجيه
الدعوة لنا من قبلهم".
وأضاف "بقــي الصحفيون ينتظرون
فــي الشــارع دون أن يخــرج لنا أي
مسؤول في املفوضية ودون أي يهتم

بنا أحد".
ودعــا رئيــس النقابــة الوطنيــة
للصحفيني عبداملنعم االعسم في
حديث مع جريــدة "الصباح اجلديد"
االسرة الصحفية الى معارضة هذا
االجراء التعســفي ،والدفاع عن حق
الصحفيني فــي الوصول الى مصادر

املعلومات الرســمية ،واضــاف "ان
الفضــاء االعالمي ممتلــيء باالخبار
املتضاربــة واملشوشــة ،وذلك يعود
الى احلجر املتعمــد لوقائع االحداث
واملعطيــات واملعلومــات مــن قبل
اجلهات املعنية".
واكد االعســم ان الرأي العام بحاجة

للتعــرف على حقائق مــا يجري من
مصادر مســؤولة وخاصة ما يتعلق
باالنتخابات والطعون واشــار الى ان
النقابــة الوطنيــة للصحفيني في
العراق تنشط من سنوات للدفاع عن
حرية النشــر والتعبير وحق الوصول
الى مصادر املعلومات.

الواليات المتحدة أعطت سوريا بالفعل لبوتين ،فماذا بقي لترامب أن يقول؟
دينيس روس*
إن القيام بالشــيء نفسه مرارا ً وتكرارا ً
وتو ّقع نتيجة مختلفة قد ال يســتوفي
التعريف الســريري للجنــون ،لكنه ال
يــزال معيــارا ً ج ّيداً .ويحــدث أيضا ً أ ّن
تنطبق هــذه الظاهرة علــى مقاربات
الرئيســن باراك أوباما ودونالد ترامب
فيما يتعلق بالتعامل مع روسيا بشأن
احلرب األهلية في ســوريا .فقد أصدرت
كل من واشــنطن وموسكو على نحو
حتــدد مبادئ
متك ّرر بيانات مشــتركة
ّ
التصدي للصراع والتقليل من عواقبه
اإلنسانية املر ّوعة .لكن الروس تخاذلوا
مرارا ً وتكرارا ً عن الوفاء بالتزاماتهم.
لننظر في السجل .في تشرين الثاني/
نوفمبــر  ،2015توصل وزيــر اخلارجية
األمريكــي جون كيري ووزيــر اخلارجية
الروسي سيرغي الفروف إلى اتفاق حول
مبادئ فيينا .ودعيــا إلى وقف األعمال
العدائية ،ورفع احلصار عن جميع املدن،
وتوفير الغذاء واألدوية واملواد اإلنسانية
األخرى دون عوائق ،وصياغة دستور في
غضون ســتة أشــهر ،وعملية انتقال
سياسي خالل  18شــهراً .وفي كانون
األول/ديســمبر  ،2015متّ تكريــس هذه
املبادئ في قرار مجلــس األمن الدولي
رقم  .2254لكن نظام الرئيس السوري
ّ
بشار األسد انتهك بشكل صارخ جميع
هذه الشروط .فلم يرفع أي حصار ولم

يســمح مبرور اإلغاثة اإلنســانية دون
عوائق.
كمــا أن ال ّروس لم يفعلوا شــيئا ً [في
هذا الصدد] .وعلى الرغم من أن األسد
والروس قاموا أخيــرا ً بتنفيذ قرار وقف
إطــاق النار بعد مرور شــهرين ،إال أنه
انهــار بحلول نيســان/أبريل  2016مع
اســتئناف نظام األســد هجومه ضد
األهداف املدنية ،وتشــديده بشــكل
خاص على اســتهداف املستشفيات.
وكمــا هو احلــال فــي اســتخدامه
لألســلحة الكيميائيــة ،قام األســد
ظهــر أنّه لن
بضرب املستشــفيات ل ُي ِ
بأي حدود .فلــم يبقَ أمام كيري
يتق ّيد ّ
خيار آخر ســوى إدانة هجمات األســد
وتوجيه نداء أليم إلى موســكو لكي
تتص ّرف وفقا ً للمســؤولية املنصوص
عليها فــي قرار كانون األ ّول/ديســمبر
 .2015وقال« :و ّقعنا جميعا ً على االتفاق
نفســه ،ودعمنا جميعا ً قــرار مجلس
األمن نفسه رقم  2254الذي يدعو إلى
وقــف األعمال العدائيــة على صعيد
الوطن» ،مضيفــا ً أن القرار «يدعو إلى
تقدمي املساعدات اإلنســانية بالكامل
على صعيد الوطن وإيصالها إلى جميع
أنحاء سوريا».
إنّها كلمات واضحة ،ولكن دون عواقب.
لذلــك ليس من املســتغرب أن تذهب
دعــوات كيــري أدراج الريــاح .وبحلول
خريــف عــام  ،2016حاول مــ ّر ًة أخرى
التوصل إلى اتفاق حول مركز عمليات

القوات الروسية في سوريا
مشــترك مع الروس على أمل احلد من
العنــف وجعل العملية السياســية
ممكنة .لكــن مســاعيه أ ُ َ
حبطت م ّر ًة
أخرى ،بإعالنه أن لديه «شكوك عميقة
حول ما إذا كان بإمكان روســيا ونظام
األســد الوفاء بااللتزامــات التي وافقا
عليهــا في جنيــف أم ســوف يفيان
بهــا» .وجاء الــرد الروســي من خالل
شــن هجوم على حلب وفقا ً لسياسة
ّ
األرض احملروقة ،األمر الذي ح ّول النصف

الشرقي من املدينة إلى أنقاض  -بعد أن
كانت املدينة األكبر في سوريا في ذلك
احلني ،مما أدى إلى إنهاء جهود كيري.
ثم قــام ترامب مبحاوالته اخلاصة إلحراز
ّ
قمة
تقدم مــع الروس .فعلــى هامش ّ
«مجموعة العشــرين» التــي ُع ِق َدت
في أملانيــا في متوز/يوليو  ،2017أبرم مع
بوتني اتفاق وقف إطالق النار في جنوب
ثم اجتمــع ترامب ثانية
غرب ســورياّ .
مع بوتني في «قمة التعاون االقتصادي

آلســيا واحمليط الهادئ» التي انعقدت
في فيتنام في تشــرين الثاني/نوفمبر،
وأصــدرا بيانا ً مشــتركا ً آخر بشــأن
وشدد ذلك البيان على «أهمية
سوريا.
ّ
مناطق وقف التصعيد كخطوة مؤقتة
للحد مــن العنف في ســوريا ،وفرض
اتفاقيــات وقف إطالق النار ،وتيســير
وصول املساعدات اإلنسانية دون عوائق،
وتهيئــة الظــروف للحل السياســي
النهائي للصــراع» على أســاس قرار

مجلس األمن رقم .2254
تص ّرف الروس بعد ذلك؟ من خالل
فكيف َ
تعاونهم مع نظام األســد واإليرانيني،
قاموا بشــن حمالت عسكرية أدت إلى
تدمير ثالث من مناطق وقف التصعيد
أمــا املنطقة
األربــع وتهجيــر أهلهاّ .
الرابعة التي كان قد اتفق عليها ترامب
وبوتني في جنوب غرب ســوريا ،فظ ّلت
هادئ ًة ،األمر الذي أدى إلى إطالق العنان
لنظام األســد ومؤيديه الروس لشــن
هجوم على مناطق أخرى.
وفي اآلونة األخيرة ،ح ّول األسد والروس
انتباههــم إلــى جنوب غرب ســوريا،
وقاموا بقصف تلك املنطقة بال هوادة.
وفــي  21حزيران/يونيو ،أصــدرت وزارة
اخلارجية األمريكية بيانا ً صريحا ً ّ
حذرت
فيه نظام األسد واحلكومة الروسية من
«تداعيات خطيرة لهــذه االنتهاكات».
وقد كثف ال ّروس قصفهم ،مما أدى إلى
تدفق جديد لالجئــن مع فرار أكثر من
 270,000شــخص إلى احلدود األردنية
واإلســرائيلية .والســؤال الذي يطرح
نفســه هنا ،هل واجهت موســكو أي
«تداعيات خطيرة»؟ اجلواب :كال -فقط
قمة مع
سعي الرئيس األمريكي لعقد ّ
بوتني.
لم يكــن كل من أوبامــا وترامب على
استعداد لفرض أي عواقب على الروس.
فقــد أراد كالهما اخلروج من ســوريا،
وليــس التورط فيها .وســمح كالهما
لبوتني بأن يصبح احلَ َكم على األحداث.

فما الــذي يجب أن يفعلــه ترامب إذا ً
عندما يجتمع ببوتني في هلسنكي في
 16متّوز/يوليو؟
يتعي عليه حتويل الضرورة
في الواقع،
ّ
إلــى منفعة ونقــل النقــاط التالية:
إ ّن الواليــات املتحدة ســتحافظ على
وجودهــا الصغيــر في ســوريا إلى أن
يختفي تنظيم «الدولة اإلســامية»،
وإ ّن ترســيخ إيران املســتم ّر في سوريا
ســيؤدي إلــى حــرب أوســع نطاقا ً
يتم
بــن إســرائيل واإليرانيــن إذا لم ّ
احتواؤه ،وأن الواليات املتحدة ستدعم
اإلسرائيليني بشــكل كامل ،مما يجعل
توسع اإليرانيني
من مصلحة بوتني وقف ّ
ووكالئهم فــي ســوريا ومنع حصول
تصعيد إقليمي كبيــر .وحتى بإمكان
بالتوسط
ترامب أن يقترح قيام ال ّروس
ّ
في وضع مجموعة من اخلطوط احلمراء
بني اإلسرائيل ّيني واإليران ّيني في سوريا.
وبالفعل ،قــد يطلب الرئيس األمريكي
من بوتــن أن يكون قناته إلى اإليرانيني.
فإلى جانب احلد من احتماالت احلسابات
اخلاطئة مع طهــران ،فإن ذلك قد مينح
بوتني حص ًة في التنسيق مع واشنطن
بشــأن إيران .فبعد أن س ّلمت الواليات
املتحدة ســوريا بالفعل إلى روســيا،
املرجح أن
يؤكد لنا التاريخ أنه من غير ّ
حتقّ ق واشنطن أكثر من ذلك.
*دينيــس روس زميل بــارز في معهد
واشنطن.
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فرنسا تستعد إلعماره في غضون  13شهرًا

السجن  10سنوات

ً
جدال
موقع مطار الموصل يثير
ومطالبات بنقله لغربي المدينة

لمدير المصرف الزراعي
السابق في ميسان

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدرت محكمة اجلنايات في ميســان ،أمس
الثالثاء ،حكما بالســجن عشر سنوات بحق
مديــر املصرف الزراعي الســابق في احملافظة
ومعاونه بعد إدانتهما بقضية فساد وتزوير.
وقال القاضي عبد الســتار بيرقدار املتحدث
الرسمي جمللس القضاء األعلى في بيان تلقت
"الصباح اجلديد" نســخة منه ،إن "محكمة
جنايات ميســان املتخصصة بقضايا النزاهة
قضت حكما ً بالســجن عشــر سنوات ضد
مدير املصرف الزراعي الســابق في ميســان
ومعاونه مسؤول القاصة احلصينة ،إثر قضية
فساد وتزوير".
وأضاف أن "املدانــن االثنني ثبت تزويرهم 283
كمبيالــة وصرف  674صــكا ً مببلغ يصل إلى
 211مليار دينار مت اختالسها".

نينوى ـ خدر خالت:
أثارت زيــارة وفد فرنســي الى موقع
مطــار املوصــل واملباحثات بشــأن
إعمــاره جــدال متعدد األطــراف في
محافظة نينوى ،وفيما قال املستشار
االقتصادي للسفارة الفرنسية ببغداد
إنــه في حال تســ ّلم املطار ســيتم
إعمــاره في غضــون  13شــهرا ،دعا
ناشطون موصليون الى تغيير مكانه
الــى املنطقــة اخملصصة لــه غربي
املوصــل مبنطقة الســحاجي حيث
هنالك مساحات شاسعة ومفتوحة
على عكس املوقع احلالي ألنه محدود
املساحة نسبيا.
وقال املستشــار االقتصادي للسفارة
الفرنســية فــي بغــداد رافائيــل
سانســوتس ،في مؤمتر صحفي عقب
زيارته على رأس وفــد ضم مجموعة
من الشــركات الفرنســية اخملتصة
بهذا الشــأن ،تابعه مراسل "الصباح
اجلديد" ان "الهدف من هــذه الزيارة،
اعادة تفعيــل مطــار املوصل ،حيث
مت اعــداد مجموعــة من الشــركات
الفرنسية للعمل على هذا املشروع".
وتســاءل بالقول "ملاذا فرنسا مهتمة
بهذا املشــروع؟ واجاب بنفســه "في
املقــام االول الن فرنســا لديها خبرة
كافية فــي هذا اجملال الــذي يبدأ من
تصميــم املطــار الى بناء املنشــآت
واملدرج اخلــاص باملطار وكل ما يخص
عمل املراقب اجلوي".
وبحســب ســانتوس فــان "هــذه
مجموعة من الشــركات ميكنها بناء
مطار متكامــل ،و فرنســا تعد هذا
املشروع من االولويات في اعادة اعمار
مدينة املوصل".
وفي تصريحات اخرى لسانتوس حول
املوضوع نفسه خالل زيارته للموصل
ايضا قال "بعد زيارة السفير الفرنسي
في بغداد للموصل في شباط املاضي،
بعــض الــوكاالت الفرنســية جاءت
للموصــل لتحديد بعض املشــاريع،
ونحن نشــارك في اعادة اعمار وتأهيل
جامعة املوصل بقيمة مليونني ونصف
املليــون يــورو بالتعاون مــع ،UNDP
وبشــكل خاص كلية الطــب ومتويل

رافائيل سانسوتس:
الهدف من هذه
الزيارة ،اعادة تفعيل
مطار الموصل ،حيث
تم اعداد مجموعة
من الشركات
الفرنسية للعمل على
هذا المشروع

ّ
يعمرون
اإليزيديون
معبد اللش بجهود
ذاتية

جانب من مطار املوصل
قسم اللغة الفرنســية في اجلامعة
من خالل توفير املعــدات االلكترونية
للقسم".
مبينا انه "فيما يخص مطار املوصل،
فــان فرنســا لديها خبــرة دولية في
هذا اجملال ،اخلبرات التي تغطي جميع
مجاالت املطار الــذي يبدأ من الفكرة
مع شــركة مطارات باريس والى بناء
املدارج من شــركة فيــات ،وبعد ذلك
الشركات اخملتصة في بناء املباني مثل
شركة ماتير وبعد ذلك هناك شركات
اخرى مختصة في البيئة مثل معاجلة
احلرائق مثل شركة تيف وكل ما يخص
االعمال الكهربائية شــركة شنايدر
ستكون حاضرة ،وفيما يخص مسائل
االعمار االمنيــة والتغطية والرادارات

شــركة تالــس ســتكون حاضــرة،
وستشــاهدون مجموعة الشــركات
الفرنسية متكاملة واحدة تلو االخرى
وهــذا هو الســبب االساســي نحن
مهتمون ببناء مطــار املوصل لوجود
اخلبرات الفرنسية في هذا اجملال".
عادا ان "تواجد الشــركات في مطار
املوصــل ليفهمــوا طبيعــة االرض
لتحديد متطلبات العمــل ،فاملدينة
الثانية في العراق يجب ان يكون فيها
مطار وهــذا احدى االشــارات العادة
اعمــار املطار ،ونحن في صــدد اعادة
الدراسات ،حيث مت تخصيص  5مليون
يورو العمــار جامعتي املوصل ونينوى،
واكيــد التخصيــص ســيكون اكبر
العمار مطار املوصل".

وكان سانســوتس ،قــد اكــد خالل
لقائه باملســؤولني احملليني في نينوى
بضمنهــم نائب احملافظ عبــد القادر
ســنجاري ومديــر مطــار املوصل ،ان
"املطار سيعود للعمل بعد  13شهرا
من تســلم املطار من قبل الشركات
الفرنسية".
ويشــار الى ان مطار املوصل مت انشاؤه
عام  ،1920وتعرض للتدمير بشــكل
كامــل مــن قبــل عصابــات داعش
االرهابيــة ،حيــث مت تفجيــر املباني،
وجتريــف املــدارج وملئهــا باالنقاض
اضافــة لزراعــة مئــات العبــوات
الناســفة ،التــي عاجلتهــا االجهزة
االمنية العراقية.
ويرى ناشطون موصليون ان بناء مطار

جديد في منطقة الســحاجي (غرب
املدينة بنحو  15كلــم) ،على وفق ما
اقترحتــه حكومة نينوى الســابقة،
افضــل اقتصاديا من عمليــة اعادة
اعمــاره مبوقعه احلالي (جنوب شــرق
املوصل) حيث ان املوقع احلالي يتضمن
مشكلة في توســعة املدرج بسبب
تــال منطقة البو ســيف اجملــاورة،
ومن االفضل انشــائه فــي منطقة
الســحاجي فــي االرض اخملصصة له
من قبــل هيئة االســتثمار والوزارات
املعنيــة ،اضافة الى انــه في غضون
بضع ســنوات قد يصبح املطار داخل
احياء مدينة املوصل ،وهذا يتعارض مع
شروط سلطة الطيران املدني.
ودعا الناشــطون الى االســتفادة من

موقــع املطار احلالي لبنــاء مجمعات
ســكنية الســتيعاب احلاجة املاسة
اليهــا للحد مــن تفاقم مشــكلة
الســكن ،وضرورة االخــذ باالعتبار ان
املدينة تتوسع يوما بعد يوم اخر ،وانه
في نهاية املطاف ســيتم نقل املطار
الى خارجها وخارج ضواحيها.
داعني الى قيام الشــركات الفرنسية
باالشــراف الكامل علــى عملية بناء
املطــار في موقعه اجلديــد ،وان تكون
اجلهــات العراقيــة اخملتصــة بصفة
مراقب فحسب ،البعاد شبح الفساد
والفاســدين عــن هكــذا مشــروع
استراتيجي ينبغي ان يحظى مبميزات
ومواصفــات عاملية تليــق بثاني أكبر
مدن العراق.

نينوى ـ الصباح الجديد:
يواصــل مواطنون أيزيــدون منذ شــهور ترميم
االقســام الرئيســية في معبد اللــش مبحافظة
دهوك وبجهودهم الذاتية.
وقــال الشــخصية االيزيديــة بابــة جاويش في
تصريح صحفي إنهم مســتمرون في العمل منذ
عدة شــهور بجهودهم الذاتية دون االعتماد على
حكومتي بغداد وأربيل".
وطالب جاويش املنظمــات الدولية بتقدمي الدعم
واملســاعدة لأليزيديني إلعادة إعمار املعبد ،مشيرا
إلــى أنه ومنــذ عــام  2014لم تقــدم احلكومة
العراقية وال حكومة االقليم أي مســاعدات لهم
بهدف ترميمه.
ومعبد اللش يعد املعبد الرئيســي لاليزيدية يقع
الى الشــرق من دهوك مبســافة  45كم وشمال
املوصل  60كم ،متارس فيــه العديد من الطقوس
واالعــراف الدينية االيزيدية وجترى فيه مراســيم
اعياد رأس الســنة وعيد (جه ما) ايضا ويعد قبلة
االيزيدية وحســب املوروث الدينــي االيزيدي انها
اول محــل انبلجت عنه املياه بعد الطوفان وتوجد
فيه ( كانيا ســبي – العني البيضــاء ) حيث تعد
اول محل يتم فيه تعميــد الفرد االيزيدي ومزارات
الشخصيات الدينية االيزيدية واملصلحني الدينيني
وعالمات ورموز منقوشــة على احلجــر في بوابة
املعبد الرئيســية يقال ان تاريخها تعود الكثر من
الفي سنة.

تتمات ص1
في ملحمة املوصل قصمنا ظهر
داعش
وانتصرنا باحلياة حتت راية العراق
املوحد
واكد العبــادي ان "مرحلة البناء واالعمار
واالســتقرار للمناطق احملررة وكل مناطق
العراق بدات خطواتها االولى" ،مبينا "اننا
وضعنا اخلطط واالستراتيجيات الكاملة
العمار وبناء البلد وبدأ تنفيذها وستكون
واضحة امام ابناء بلدنــا بالرغم من كل
الصعوبات التــي جتاوزناها ســابقا ايام
حترير االرض وسنتجاوزها ايضا في مرحلة
البناء واالعمــار بوحدتنا لينعم ابناء هذا
البلــد بعراق موحد مســتقر قوي ينعم
بخيراته".
وكانت القوات العراقية بدأت في السابع
عشــر مــن تشــرين األول  2016بحملة
اســتعادة املوصل بدعم مــن التحالف
الدولــي املناهــض لتنظيــم "داعش"
ومشــاركة نحــو  100ألــف عنصر من
القــوات العراقيــة األمنية املشــتركة
واحلشد الشــعبي ،واستمرت املعارك في
تلك احلملــة عدة اشــهر وحتى تكللت
بالنصر املبني علــى قوى الظالم واإلرهاب
والذي اعلنــه رئيس الوزراء حيدر العبادي
يــوم االثنني ،العاشــر من متــوز املاضي،
بتحرير املوصل من قبضــة داعش ،وقال
في كلمته التي ألقاها مبناســبة حتقيق
النصــر إن "دمــاء الشــهداء واجلرحــى
في مدينــة املوصل فخر لنــا" ،مبينا ً أن
"العراقيني وحدهم من حقق النصر ومن

حقهم أن يحتفلوا بالنصر الكبير ،ونعلن
اليوم انتهاء وفشــل وانهيار دولة اخلرافة
واإلرهاب الداعشي ،فهم أعلنوها من هنا
قبل ثالث ســنوات ،وبدمائنا استطعنا أن
نحقق االنتصار على الدويلــة القاتلة"،
فيما أشار إلى أن "العمليات العسكرية
متت بتخطيط وإجنــاز وتنفيذ عراقي ولم
يشارك العراقيني أحد من باقي اجلنسيات
في القتال على األرض".
الصدر يدعو روسيا الى دور فعال
باجلانب اإلنساني واخلدمي مللف
النازحني
وما زالــت عائــات عراقيــة تعيش في
مخيمات نتيجة احلروب التي شــهدتها
مناطقهم التي ســيطر عليها تنظيم
"داعــش" ،حيــث تعرضت دور ســكنية
كثيرة فــي تلك املناطق إلــى ضرر كبير
نتيجة العمليات "اإلرهابية".
اتفاقية للتعاون الستراتيجي
بني العراق وسوريا
وردا على ســؤال حول إعــادة فتح املعابر
احلدوديــة بــن البلديــن ،أكد الســفير
العراقي "أهمية إعــادة فتح هذه املعابر
لتعزيــز التبادل التجاري وهــو ما يبحثه
اجلانبــان حاليا" ،مضيفــا "نحن بصدد
فتح هذه املعابر وخاصة معبر البوكمال-
القائم".
وتابع ان "فتح املعابر سيؤدي إلى انتعاش
احلركة االقتصادية والتجارية في البلدين

فالعــراق بحاجة إلى الكثير من الســلع
والبضائــع واخلضار والفواكــه التي يتم
انتاجهــا فــي ســوريا ،ورجــال األعمال
العراقيــون لديهم رغبــة حقيقية في
دخول السوق السورية".
والتقى رئيس مجلس الشــعب السوري
حمودة صباغ الســفير العراقي واملفوض
فــوق العادة لدى ســوريا ســعد محمد
رضــا في دمشــق ،وقال خــال اللقاء إن
الشــعبني الســوري والعراقي يرتبطان
بعالقات متجذرة ومتجــددة وهما مبثابة
شــعب واحد ،مبينا أن صمــود البلدين
أفشــل اخملططات الغربية والصهيونية
في املنطقة.
الشؤون االقتصادية توجّ ه بإعداد
خطة استيرادية للسيارات
واوضحــت ان "اللجنة ســتتولى وضع
سياســة استيرادية للســيارات على ان
تقدم الدراســة خالل شــهر مــن تاريخ
تشكيلها".
خبراء يوضحون آليات التالعب احملتمل
كشفها لنتائج االنتخابات
واســتطرد الصوفي أن "هناك حالة يتم
كشــفها ولكن ال تلغى معها االصوات،
وهي أن الناخب قد ادخل ورقته االنتخابية
عبر جهاز (باركــود) بطريقة خاطئة ولم
يتم احتســاب صوته ،وعندها ســيقوم
املســؤولون عــن العــد والفــرز اليدوي
باحتساب هذا الصوت".

من جانبه ،ذكــر اخلبير االخر محمد علي
أن "التوصــل إلــى حــاالت التزوير يعني
فتح دعوى جزائية بحق مســؤولي املراكز
االنتخابية كونهم املشــرفني املباشرين
عن عملية التصويت".
واضاف علــي في حديث إلــى "الصباح
اجلديد" ،أن "الدعوى تكون على مســؤول
ســجل الناخبني فــي املركــز ،وموظف
االقتراع ،واملدقق ،واملسؤول عن استحصال
بصمة الناخب".
وبــن أن "حتقيقا ً اداريا ً ســوف يجرى مع
هؤالء في حــال اكتشــاف التالعب يتم
احالتهم على احملاكــم اخملتصة اليضاح
نــوع ادانتهم اما عن االهمال أو التزوير اذا
ثبت سوء نيتهم بالواقعة".
ويسترســل علي أن "محاســبة اعضاء
املفوضني تتــم على وفق االدلــة بأنهم
شــاركوا في عملية التالعــب باصوات
الناخبــن ،فقد يعترضــون على التهمة
ويدفعونها عنهــم بحجة أنهم بعيدون
عن املراكــز وقد وصلتهــم القوائم إلى
املركز في بغداد".
وبــن علي أن "توفر االدلــة الكافية التي
تثبــت أن املفوضني املوقوفــن حاليا ً عن
العمل قد شاركوا في التزوير هو السبيل
الوحيــد الدانتهــم بحســب التكييف
القانوني للواقعة الذي سيحدده القضاء
وليس مجرد االدعاء".
تعديل قانون انتخابات مجالس
احملافظات سيكون أول املهام التي

تنتظر مجلس النوّاب اجلديد
وقــال ابو حســنة لصحيفــة ‘‘الصباح
اجلديــد‘‘ إن " مجلــس النــواب اجلديــد
ســيمضي أوال إلــى ســحب الثقة عن
أعضاء مجلس املفوضية الذين مت جتميد
عملهم واإلبقاء علــى القضاة املنتدبني
او التصويــت علــى اختيــار مفوضــن
جدد لتســلم إدارة مجلــس املفوضني “،
مشيرا إلى إن" ذلك سيفضي إلى تأخير
إعالن النتائــج واملصادقة عليها ومن ثم
االستعداد النتخابات مجالس احملافظات
التي حتتاج إلى  6اشــهر في األقل أسوة
بأي عملية انتخابية أخرى" .
وأضاف أن " اجلميع ينتظر التئام مجلس
النواب بدورته اجلديــدة للمصادقة على
قانــون انتخابــات مجالــس احملافظات
واالقضيــة ،والتدقيق في كل مادة ضمن
القانون حتى ال تتكــرر أخطاء انتخابات
مجلس النواب نفسها ومنها التصويت
االلكترونــي والعد والفــرز االلكتروني"،
مبينــا أن " أي عمليــة انتخابية ممكن أن
جتري في هذا الوقت حتتاج إلى غطاء مالي
".
من جهتــه يقــول اخلبير في الشــؤون
السياســية احمد االبيــض لصحيفة
‘‘الصباح اجلديــد‘‘ إن " احلكومات احمللية
حال متديد عملها ســيكون هناك رقابة
مشــددة من قبــل البرملــان واحلكومة
اجلديــدة علــى تخصيصات املشــاريع
خوفا من أمكانية اســتغاللها من بعض
األعضاء الذين يرون أنفســهم خاسرين

حال مضيهم بالترشيح لدورة جديدة".
ويضيــف األبيض إن " البرملان اجلديد حال
انعقاده سيناقش ملف انتخابات مجالس
احملافظات” ،الفتا إلى أن " تأخير تشــكيل
احلكومة ســيكون عامال مكمال جملموعة
عوامل تفضــي إلى تأجيــل االنتخابات
احمللية".
ماكرون يكشف اخلطوط العريضة
لعامه الرئاسي الثاني أمام البرملان
وفقط ثلث الفرنسيني يعتبرون سياسته
"عادلة ( " )29%أو "فعالة" ( )34%بحسب
استطالع نشر اخلميس .وإن رأى ثالثة أرباع
املســتجوبني أن ماكرون ديناميكي 75%
تعتبر النسبة نفسها أنه "يحكم بصورة
انفرادية وشخصية" (.)74%
وبــرر الرئيــس اإلصالحــات الضريبيــة
املطبقة منذ عام بضرورة تعزيز املنافسة
في فرنســا .وهذه اإلصالحــات ،وخاصة
إلغاء الضريبة علــى الثروة كانت موضع
انتقــادات منــذ عام خصوصــا من قبل
اليســار الفرنســي الذي يعتبرها تعود
باملنفعة على دافعي الضرائب امليسورين.
ورغم االنتقادات التي شــبهت ســلوك
الرئيس بـ"نظــام ملكي"في قصر امللك
لويس الـ 14وإعالن بعض نواب اليســار
واليمني مقاطعــة اللقاء ،قــرر ماكرون
تنظيم هــذا االجتماع املســتوحى من
"خطابات الرؤســاء األمريكيني حول حال
االحتاد" سنويا.

وفي هذه األجــواء من تراجع شــعبيته
وانتقــادات خصومــه لـ"غطرســته
املفترضــة" ،قال ماكــرون االثنــن إنه
"متواضع لكنــه مصمم" مؤكدا "أعلم
أني ال أجنح في كل شيء".
وأعلن الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون
االثنــن أمــام البرملانيــن اجملتمعني في
فرســاي (غرب باريس) أن "ال ســبب على
اإلطــاق حتى تكون العالقة بني فرنســا
واإلسالم صعبة".
وعرض الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون
االثنني على البرملان امللتئم مبجلسيه في
قصر فرساي مشاريعه اإلصالحية للسنة
املقبلة ،في وقت تشير استطالعات الرأي
إلى تراجع في شعبيته.
وأكد ماكــرون أنه "اعتبــارا من اخلريف
ســيتم وضع إطار وقواعــد" لوضع هذه
الديانة ،الثانية في فرنسا.
"االحتادية" تقضي بعدم دستورية مادة
في املوازنة لتشييد مبنى جمللس النواب
وان اســتحصال موافقــة اللجنــة
االقتصاديــة فــي مجلس الــوزراء على
املشــروع ال يعني موافقة مجلس الوزراء
وفقــا ً ملتطلبــات املــادة (/62ثانيــاً) من
الدســتور وبالتالي قضت بعدم دستورية
تلك املادة".
يشــار إلــى أن مجلــس النــواب صوت،
بجلســته التي عقدت الســبت ( 3اذار
 )2018على املوازنة االحتادية للسنة املالية
احلالية مبقاطعة النواب الكرد.

الملف األمني

اعتقال هارب من سجن بادوش وسط بغداد * الطيران يقتل  8إرهابيين في تالل حمرين في ديالى

تدمير مضافات إرهابية شرقي طوزخورماتو * عملية استباقية ضد خاليا داعش في جزيرة الثرثار
بغداد – اعتقال ارهابي
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية
امس الثالثــاء ان مفــرزة امنية القت
القبض على هارب من ســجن بادوش
محكــوم بالســجن  20عاما وســط
العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن "قوة من قسم مخدرات
الرصافة القت القبض صباح يوم امس
على مــدان هارب من ســجن بادوش"،
مشــيرا الى أنه "محكوم بالســجن
عشرين عاما".
ديالى – ضربة جوية
اعلن مركز اإلعالم األمني امس الثالثاء،
مقتل  8من عناصر تنظيم "داعش" في
ديالى كانوا يخططون لنصب سيطرة
وهمية ،جراء ضربة جوية نفذها طيران
التحالف الدولي.

وقال املركز "اســتنادا إلــى معلومات
اســتخبارات جهاز مكافحــة اإلرهاب
نفذ طيــران التحالــف الدولي ضربة
جوية لدك أوكار عصابــات داعش في
تلول حمرين مبنطقة كباشي في ناحية
الســعدية مبحافظة ديالــى" مضيفا
"بحسب املعلومات االستخبارية فقد
قتل خالل هــذه الضربــة الدقيقة 8
عناصر إرهابية كانوا يخططون لنصب
سيطرة وهمية ،كما أسفرت عن تدمير
عجلة بيكب ودراجة نارية يســتقلها
ارهابيــان اثنان وســاحني نــوع M16
وكهف يستخدم مضافة لإلرهابيني".

الوضــع األمنــي فــي احملافظــة بعد
االستهدافات االرهابية ملواطنني.
وقــدم املشــاركون في املؤمتــر عرضا ً
ّ
مفصــاً عــن طبيعة عمــل اللجنة
الوزارية واملهام املناطة بها والغاية من
تشــكيلها .حيث أكد علــى ضرورة أن
تضطلع األجهــزة األمنية في احملافظة
علــى مختلف تشــكيالته وصنوفها
مبهامهــا وتضرب بيد مــن حديد على
رؤوس اإلرهاب وتُبقــي على جاهزيتها
القتالية وتتعــاون فيما بينها من أجل
احلفاظ علــى أمن احملافظة وســامة
أهلها والوافدين إليها.

كركوك – مؤمتر امني
نظمــت وزارة الداخلية امــس الثالثاء
مؤمترا ً تشاوريا ً موسعا ً لتقييم الوضع
األمني في محافظــة كركوك تنفيذا ً
ألمــر وزيــر الداخليه اخلــاص بتقييم

صالح الدين – تدمير مضافات
كشــف مصــدر امنــي في شــرطة
محافظة صالح الدين امس الثالثاء ان
القوات االمنية دمرت عددا من مضافات
االرهابيني شرق قضاء طوزخورماتو.

وذكر املصــدر ان "مفارز اســتخبارات
فرقة التدخل الســريع التابعة لوكالة
االســتخبارات والتحقيقــات االحتادية
فــي وزارة الداخلية ،وضمــن عمليات
ثــأر الشــهداء متكنت مــن تدمير 13
مضافة ومرصد"  ،واضاف "كما عثرت
على  32قبرة هاون و 3أحزمة ناســفة
ومواد متفجرة أخرى شرق طوزخرماتو
باجتــاه اجلبال وعوجلت مــن قبل اجلهد
الهندسي للفرقة".
االنبار – عملية استباقية
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة
االنبار امس الثالثاء ان قوات مشــتركة
نفذت عملية استباقية ملالحقة خاليا
عصابات داعــش االرهابي فــي جزيرة
الثرثار.
وذكــر ان "اللــواء الثاني في احلشــد
الشعبي باالشتراك مع الفرقة العاشرة

للمشــاة في اجليش نفذا عملية دهم
وتفتيش بد ًء من اجلسر الياباني وصوال ً
إلى بحيرة الثرثار شــمال الرمادي بحثا
عن اخلاليا اإلرهابية النائمة أو أي حراك
مشبوه".
النجف – اعتقال مطلوبني
كشف مصدر امني في مديرية شرطة
محافظــة النجــف واملنشــات امس
الثالثاء القــاء القبض علــى عدد من
املطلوبني من بينهم هارب من ســجن
بادوش في سيطرة ام عباسيات.
وبني املصدر ان مفارز امنية منتشرة في
السيطرات والطرق اخلارجية متكنت من
القاء القبض على عدة مطلوبني على
وفق مواد قانونية بعد التأكد من وجود
اســمائهم ضمن املطلوبني  ،مضيفة
ان من بــن املتهمني امللقــى القبض
عليهم متهم هارب من ســجن بادوش

في ســيطرات ام عباســيات ،مشيرة
الى قيامها باحالة جميع املتهمني الى
اجلهــات ذات العالقة الكمال االجراءات
القانونية بحقهم.
الديوانية – حمالت دهم
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة
الديوانية امس الثالثاء ان دوريات شرطة
النجــدة نفذت حملة دهــم وتفتيش
واســعة شــملت مناطق متفرقة من
احملافظة تضمنت نصب الســيطرات
املفاجأة وتفتيش العجالت واالشخاص
القت من خاللها القبض على عدد من
املتهمني .
واضــاف املصــدر ان املفــارز االمنيــة
املتواجدة في سيطرة درع اجلنوب القت
القبض على مخالفني بحوزتهم حبوب
مخدرة واطالقات كالشــنكوف  ،فيما
متكنت دوريات من الشــرطة من إلقاء

القبض علــى عدة متهمــن كونهم
مطلوبني للقضاء مبواد قانونية تتعلق
بالتشاجر والتهديد وذلك خالل ممارسة
امنية نفذتها للبحــث عن املطلوبني
للقضاء.
نينوى – اعتقال مطلوبني
اعلن الناطق باسم وزارة الداخلية امس
الثالثاء اعتقال ثالثة عناصر من تنظيم
"داعش" االرهابي في ايسر املوصل.
وقــال الناطق إن "مديرية شــرطة أبي
متــام التابعــة لقيادة شــرطة نينوى
القــت القبض على ثالثــة عناصر من
عصابات داعــش اإلرهابية أحدهم كان
يعمــل مبقاومة الطائــرات واآلخر كان
يعمل مبا تســمى األمنية"  ،مضيفا ان
القاء القبض عليهم جرى في منطقة
األربچيــة فــي اجلانب األيســر ملدينة
املوصل".
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الموارد المائية

تواصل تطهيرها لنهر
أم الطوس في ميسان

بغداد  -الصباح الجديد:
واصلت مديرية صيانة مشــاريع الري والبزل في
ميسان وبالتنسيق مع شعبة ري قضاء الكحالء
اعمال تطهير نهــر ام الطوس بهــدف احلد من
انتشار نبالت زهرة النيل وايصال احلصص املائية
الى ذنائب النهر .
وتضمن العمل ازالة الترســبات الطينية ونبات
زهــرة النيل التــي تتكاثر هناك  ،اذ اســتعملت
حفارة ذات الــذراع الطويله اضافــة الى االليات
الســاندة لها  ،فيما نفذت ادارة مشــروع سدة
العمارة عمل تطهير مقدم ناظم العريض بهدف
استمرار ايصال احلصص املائية لالراضي الزراعية
وتضمن العمل ازالة الترسبات الطينية املتراكمة
من مقدم الناظم باستعمال االليات املتخصصة
لذلك ..
كما واصلــت مديرية املوارد املائية في مشــروع
املسيب وبالتنســيق مع صيانة ري بابل اعمالها
مبتابعة توزيعــات املياه وايصالهــا الى منطقة
الزبيدي عند الشــاخة  41بهدف ايصال احلصص
املائية الى املنطقة املستفيدة .
هذا ومن اجلديــر بالذكر أن الوزارة جاهدة بعملها
من اجل االرتقاء بواقع االرواء في احملافظة والقضاء
على الشحة املائية احلالية .

افتتاح أول مدرسة

للموهوبين في ذي قار
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلن وزير التربية الدكتور محمد اقبال الصيدلي
عن افتتاح اول مدرســة للموهوبني في محافظة
ذي قار لرعاية املواهب العلمية وستباشر عملها
باستقبال الطلبة بدءا من العام الدراسي املقبل .
وبني املكتــب االعالمــي للوزيــر ان افتتاح هذه
املدرسة جاء اميانا بأهمية رعاية املواهب العلمية
بأســاليب تربوية وتعليمية هادفة ملا يشــكله
الطالب املوهوب من ثــروة مهمة يجب االهتمام
بهــا وتشــجيعها واســتثمارها علــى الوجه
الصحيح واالمثل .

ّ
تخرج دفعة جديدة من محو
األمية في كهرباء البصرة

البصرة  -الصباح الجديد:
اقام قسم محو االمية في املديرية العامة لتربية
البصــرة امس الثالثــاء احتفالية تخــرج دفعة
جديدة من موظفي محطة كهرباء الهارثة .
وبني املكتب االعالمي للوزير ان االحتفالية اقيمت
مبناسبة تخرج دفعة جديدة من موظفي محطة
كهرباء الهارثة من األميني مرحلة األســاس في
اطــار التعاون مع مؤسســات الدولــة حملو امية
املوظفني ضمن حملة (نحــن نقرأ) التي اطلقها
الوزير في وقت سابق  ،فيما حضر االحتفال مدير
قســم محو االمية ومدير احملطة وعدد كبير من
املدعويــن  ،بعد ذلك وزعت الهدايا والشــهادات
التقديرية وسط اجواء تربوية رائعة مما يؤكد على
اهمية هــذه احلملة التي بــدأت تؤتي ثمارها في
دعم نسب التنمية الشاملة في اجملتمع .

تكريم ممثلي المؤسسات التي

قدمت منحا للجامعات العراقية
بغداد  -الصباح الجديد:
كرم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور
عبد الرزاق العيســى ممثلي املؤسســات األميركية
التــي قدمت منحــا للجامعــات العراقية ضمن
برنامج التعاون لتطوير مختبرات برنامج السالمة
واألمن الكيميائي والبايولوجي
وقال العيســى في كلمته التي سبقت التكرمي إن
وزارة التعليــم العالي أولت اهتمامــا بالغا بآليات
السالمة واألمن الكيميائي والبايولوجي إميانا منها
بأهمية هذا املوضوع الذي يهدف الى السيطرة على
املواد الكيمياوية والبايولوجية واحلد من احتمالية
العبث أو إساءة استعمال هذه املواد السامة  ،الفتا
الــى أن ذلك كان حافزا لتشــكيل اللجنة الوزارية
العليا املشــرفة على تطوير هذا البرنامج برئاسة
الوكيل األداري الدكتور محمد الســراج وجلان وفرق
متعددة تعمل على حتسني واقع السالمة واألمن في
املؤسسات التعليمية والبحثية.

تواصل حمالت رفع التجاوزات والصيانة الطارئة لخط  33ك.ف ف

مديرعام كهرباء الجنوب يعلن وصول اإلنتاج الى ( )2950ميكاواطا
متابعة الصباح الجديد:

اعلن مدير عام الشركة العامة
إلنتاج الطاقــة الكهربائية في
اجلنــوب املهندس ياســر فرحان
امس الثالثــاء ان إنتاج الكهرباء
في محافظة البصرة بلغ (2950
) ميكا واط والتي بدورها تغطي
جميــع مناطق البصرة علـــى
مـدار ( ) 24ساعة.
واكد املديــر العام إعــادة اخلط
اإليرانــي إلى العمل يــوم االحد
املاضي بطاقــة ( )390ميكا واط
وبرغــم الظــروف اجلويــة احلارة
فــي البصــرة والتي جتــاوزت الـ
( )50درجــة مئوية إال إن مالكاتنا
وبجهود استثنائية تعمل بشكل
مستمر على احلفاظ على اإلنتاج
احلالي.
ولفــت املدير العام الــى ضرورة
ترشــيد اســتهالك الطاقــة
الكهربائية قدر املستطاع وعدم
التعدي على شــبكات الكهرباء
وإيقــاف الهدر واإلســراف ورفع
التجــاوزات  ،وتثقيــف املواطن
بضرورة احلفــاظ على املنظومة
الكهربائيــة مــن خــال إطفاء
الزائد واخذ الكفاية من الطاقة
الكهربائية.
علــى صعيــد متصــل تواصل
املــاكات الهندســية والفنية
في مديريــة توزيع كهرباء ذي قار
التابعة للمديرية العامة لتوزيع
كهربــاء اجلنــوب حمالتها برفع
التجاوزات احلاصلة على الشبكة
الكهربائية في ذي قار.
وقال املتحدث الرســمي باســم
وزارة الكهربــاء الدكتور مصعب
سري املدرس ان احلمالت تضمنت
رفع ( )825حالة جتاوز عن الشبكة
الكهربائية مصنفة على النحو
التالــي ()633حالة جتاوز منزلي و
( )163جتاري و( )2زراعي ,الى جانب
اخذ( )509تعهــدات خطية على
املواطنــن املتجاوزين  ،فضالً عن
تنظيم ( )207اشتراكاًت أصوليا
للمتجاوزين من ســكنة املناطق
العشوائية.
واوضح املدرس ان احلملة تضمنت

ص

لفت المدير العام
الى ضرورة ترشيد
استهالك الطاقة
الكهربائية قدر
المستطاع وعدم
التعدي على شبكات
الكهرباء وإيقاف
الهدر واإلسراف
ورفع التجاوزات

محطة كهرباء اجلنوب

إزالة التجــاوزات بجميع أنواعها
وتنظيم االشــتراكات األصولية
وربط املقاييس الكهربائية جلميع
أصنــاف املشــتركني األصوليني
الذين ليس لديهم عداد وتنظيم
اشتراكات للمناطق العشوائية
علــى وفــق نظــام املتجاوزين
وشملت عموم مناطق احملافظة.
كما اجنــزت املــاكات املذكورة
اعمــال صيانــة خــط  33ك.ف
املغذي حملطة النــور الثانوية في
مركز احملافظة  ،وتضمنت االعمال
اجنازالصيانــة الطارئة على خط
 ٣٣ك.ف القابلــو االرضي املغذي
حملطة النــور الثانوية  11/33ك.ف
والصــادر من محطــة الناصرية
اجلديدة (الصناعيــة )  ١٣٢ك.ف
بعــد تعرضه لعطل طــارئ أدى
إلى خروج أحدى محولتي القدرة

عن العمل مما تســبب بزيادة في
ســاعات القطــع املبرمــج في
مناطق (مدينــة الصدر وحي اور
الثانية).
مــن جانبهــا واصلــت املالكات
الهندســية والفنية في مديرية
توزيــع كهرباء البصــرة التابعة
للمديرية العامة لتوزيع كهرباء
اجلنوب ،أعمال اســتحداث عدد
من املغذيات فــي مناطق قضاء
ابي اخلصيب مبحافظة البصرة .
واوضــح املــدرس ان االعمــال
تضمنت استحداث مغذي جديد
ســعة ( )11ك.ف عرف باســم
(مغذي الســاهر) مــن محطة
الســبيليات الثانويــة وذلــك
لتخفيف األحمال احلاصلة على
مغذي اخللود.
مــن جانب اخر تواصــل املالكات

حملة لرفع الكتل الكونكريتية
بشارع ( )77في الغدير
بغداد  -الصباح الجديد:
نفذت امانــة بغداد حملــة لرفع
الكتل الكونكريتية في شارع ()77
ضمن قاطــع بلدية الغدير لفتحه
امام حركة السير واملرور .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان
"مالكات دائرة بلدية الغدير نفذت
حملة لرفع الكتل الكونكريتية من
نهر شــارع ( )77أمام واجهة مركز
شرطة الرشــاد لفتح الشارع امام
حركة السير واملرور "  ،مضيفة ان
"الدائرة نفذت ايضــا ً أعمال إزالة
التجــاوزات في عدد مــن املناطق

ضمن قاطع مســؤوليتها متمثلة
باالكشــاك ومســقفات احملــال
التجارية واللوحــات االعالنية غير
املرخصة ومواقع للجزر العشوائي
واغــاق معامــل ( )ROلتصفيــة
املياه".
من جانب اخر باشــرت امانة بغداد
إكساء شــارع ( )59بطول ()1750
م الــذي يربط بني شــارعي املعهد
و( )99مبنطقــة الزعفرانية  ،وبينت
ان " دائرة املشاريع احدى تشكيالت
امانة بغداد باشــرت إكساء شارع
( )59بطول ()1750م وبإجتاهني عرض

كل منهما ()10م مع انشــاء جزرة
وسطية بعرض ()5م ليربط شارعي
املعهــد و( )99الــذي سيســهم
بشكل كبير بتسهيل حركة املرور
بإجتاه افرازات موظفي امانة بغداد".
واشــارت الى ان " اعمال اإلكساء
تضمنت فتــح البوكــس الترابي
وفــرش احلصــى اخلابــط وحــدل
التربة وإجراء الفحوصات اخملتبرية
وإكســائه بطبقة أساس من مادة
اإلســفلت ثم بطبقتني تعديلية
وسطحية وباإلعتماد على جهدها
الذاتي ".

الهندســية والفنيــة فــي
مديرية ميســان حمالتها برفع
التجاوزات احلاصلة على الشبكة
الكهربائية ,برفــع (  )173حالة
جتاوز عن الشبكة كانت موزعة
بني( )74من نــوع منزلي متجاوز
خــط واحــد و (  )63متجــاوز
أكثــر مــن خــط و( )15منزلي
نظامي متجــاوز ,فضالً عن ()21
حالــة جتــاوز شــملت االصناف
الصناعيــة والتجارية والزراعية,
الى جانب تنظيم ( )50اشــتراكا ً
للمتجاوزيــن على خــط الواحد
من الصنف املنزلي وتنظيم ()57
اشتراكا ً وتعهدا ً ألكثر من خط,
مع قطــع وتعهــد ( )45من ذات
الصنف ,فضالً عــن اجناز صيانة
( )184محولة مختلفة السعات
واعادتها للعمل,

وتضمنــت االعمــال اســتبدال
امللفات املعطوبة جلهة الضغط
العام إلعــادة القلــب احلديدي،
واستبدال وصيانة عوازل الضغط
العالي و الواطئ ,اضافة الى حلام
البدن مــع إضافــة كميات من
الزيت والفلترة بواســطة جهاز
خاص  ،كمــا واصلــت املالكات
الهندســية والفنية في مديرية
توزيع كهرباء شــمال الناصرية
التابعة للمديرية العامة لتوزيع
كهربــاء اجلنــوب حمالتها برفع
التجاوزات احلاصلة على الشبكة
الكهربائية ضمن قاطع شــمال
الناصرية .
وقال املتحدث الرسمي ان احلمالت
تضمنت رفــع (  ) ٥١حالة جتاوز,
الى جانب اخذ( )28تعهدا ً خطيا ً
للمواطنــن املتجاوزين وتنظيم

()22اشتراكا ً أصوليا ً للمتجاوزين
ونصب ( )32مقياســا ً  ،موضحا ً
ان التجاوزات التــي ازيلت متثلت
باستعمال الربط املباشر من دون
وجــود املقياس وتبــادل التغذية
بني منطقة وأخــرى  ,فضالً عن
الســحب العشــوائي للطاقة
بعيدا ً عن إجــراءات الربط الفني
األصولية وقيام بعض املشتركني
بالسحب من اجتاهني.
واشار املدرس ان احلملة ستسهم
برفع جميع التجــاوزات احلاصلة
علــى الشــبكة الكهربائيــة
وتقليــص نســبة الضائعــات
والهــدر احلاصــل فــي الطاقة
وتنظيم عملية االســتهالك مبا
يؤمن التوزيع العادل للطاقة بني
املواطنــن ويضمن اســتمرارية
التيار الكهربائي.

اإللكترونية تعتزم إبرام اتفاقات مع
شركات متخصصة إلنتاج المعدات
بغداد  -الصباح الجديد:
أعلنت الشــركة العامــة لألنظمة
االلكترونيــة احــدى شــركات وزارة
الصناعة واملعادن عن انها عازمة على
عقد اتفاقات للتعــاون مع عدد من
الشركات العاملية في عدة مجاالت .
وقــال مصــدر مخول في الشــركة
ان الشــركة اجــرت مباحثــات مع
الشــركة الهندســية للصناعــات
احملدودة ( شــركة االبتداء ســابقا )
اخملولة من شــركة شــنايدر العاملية
حول امكانية فتح ورشــة للتجميع
اجلزئي في الشــركة مع توفير العدد

واملعدات املطلوبــة وتدريب املالكات
الفنيــة  ،مشــيرا الى ان الشــركة
الهندســية تختص في مجال انتاج
معدات حملطــات التحويل الكهربائي
والتوزيع الكهربائي للضغط العالي
واملتوسط وغرف مصنعة مخصصة
للمعــدات الكهربائية قابلة للتنقل
وتصنيع احملطات واحملوالت الصندوقية
ومعدات مجمعة للضغط املتوسط
واملنخفض وجتميــع صناديق القابلو
وربط نهايات القابلــوات الكهربائية
عالمة املانية .
وفــي الســياق ذاتــه قــال املصدر

بأن شــركته اجــرت مباحثــات مع
شركة  NIDالسويســرية املصنعة
املتخصصة بالبطاقــات التعريفية
الشــخصية ( الهويــات ) وبطاقات
الدفــع والشــراء االلكترونية اضافة
الــى بطاقــة ذكيــة حتتــوي على
شــريحة داخليــة مخفيــة عالية
االمان مصنوعة مــن مواد غير قابلة
لالستنســاخ وتشــفير الوثائــق مبا
يضمن كشف الوثائق املزورة بسهولة
مؤكدا على ان الشــركة ماضية الى
عقد عدة شــراكات لتطوير وتفعيل
عملها وفي حميع اجملاالت .

«البيئة» تجري كشوفات ميدانية ألنشطة صناعية وخدمية في بغداد فروع المحافظات تواصل
بغداد  -الصباح الجديد:
أنشــطة صناعية وخدمية متعددة التحويلية غير النظامية وشــركة قامت بالتنسيق مع شرطة
البيئة تسلمها الحبوب المستوردة
نفذت فــرق دائرة البيئــة  ،عددا من في محافظة بغداد شملت (معمل الروى إلنتاج املياه املعبأة في منطقة بالكشــف البيئــي علــى مجزرة

الكشــوفات امليدانية على أنشطة
صناعية مختلفــة في مدينة بغداد
ملعرفة مــدى التزامهــا بالضوابط
والشروط البيئية .
وقال مدير عام دائرة التوعية واالعالم
البيئي امير علي احلســون  ،ان الفرق
الفنية التابعة لدائرة حماية وحتسني
البيئة في منطقة الوســط ،اجرت
عددا من الكشــوفات البيئية على

غــاز الرصافة  ،معمل غاز شــاعورة
األهلــي  ،عــددا من معامــل انتاج
الطابوق في مجمع النهروان ،وشركة
النصر لطحــن احلبوب ) ملعرفة مدى
التزامها بالشروط البيئية .
من جانبه اكد مدير عام دائرة حماية
وحتسني البيئة في منطقة الوسط
شــاكر احلاج على أجراء الكشــف
البيئــي علــى محطــة الشــعب

جســر اجلادرية  ،معمل بغداد النتاج
االنابيب البالستيكية في الزعفرانية
 ،معمل وورشــة خياطة لاللبســة
في شارع الرشــيد ،فضال عن إجراء
عملية الصيانة على محطة مشروع
التحســس النائي فــي موقع ()PN
السيدية .
ولفــت املديــر العام الــى ان جلنة
متابعــة ظاهرة اجلزر العشــوائي

الشــعلة ومتابعة اجملــازر االخرى
في بغــداد  ،مع اســتمرار الوزارة
فــي جوالتهــا الدورية مــن خالل
ســلطتها الرقابية لالطالع على
مدى التزام أصحاب هذه االنشطة
واعادة الكشف لغرض التأكد من
التزامهــا بقانون حماية وحتســن
البيئة رقم  27لســنة  2009وازالة
جميع التجاوزات”.

بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنــت الشــركة العامــة لتجارة
احلبوب في وزارة التجارة عن استمرار
فروعها في احملافظات بتسلم مادتي
احلنطــة الكندية والــرز الفيتنامي
الواردتــن عبر مينــاء ام قصر ضمن
عقود الوزارة لتأمينها ضمن مفردات
البطاقــة التموينية  .واكد مدير عام
الشــركة نعيم املكصوصي وصول

وتفريغ كميــة  125طنا من احلنطة
الكنديــة الى فرع املثنى لدعم خزين
الفرع الضافتها ضمن اخللطة اجملهزة
ملطاحــن احملافظة  ،ووصــول وتفريغ
كميات من الــرز الفيتنامي الى فرع
ذي قار الواردة الى ســايلو الناصرية
مــن حمولة الباخــرة ()EUROSKY
لتوزيعهــا ضمــن احلصــة املقررة
للمحافظة من احلصص التموينية .

تقرير

دورة علمية عن فوائد واستعماالت الزيوت الطيارة
بغداد  -الصباح الجديد:
نظمــت هيئــة البحــث والتطوير
الصناعي التابعة لــوزارة الصناعة
واملعــادن وعبــر مركز بحــوث ابن
البيطــار التابــع لهــا دورة علمية
بعنوان (فوائد واســتعماالت الزيوت
الطيارة ) بحضور عدد من الباحثني
في املراكــز البحثيــة التابعة الى
الهيئة بهدف تطوير مهارات باحثي
املراكــز البحثيــة في اســتعمال
التقنيــات احلديثــة باســتخالص
الزيوت من النباتات الطبية .
وقــال املهندس عبــد الــرزاق داود
جاسم مدير املركز ان موضوع الدورة
العلمية تركز على الزيوت العطرية

وباجلانبني النظــري والعملي حيث
بني احملاضر جمال سلمان جياد خالل
تقدمي اجلانب النظــري على اهمية
النباتات الطبية ومكانتها الكبيرة
في العالــم باالســتعمال الطبي
اضافة الــى اهمية الزيوت العطرية
في استعماالتها املتعددة الصناعية
والتــي تشــمل صناعــة العطور
ومســتحضرات التجميل وصناعة
الصابــون ومســاحيق التنظيف ،
موضحا وجود عدة طرق الستخالص
الزيوت العطرية التي تتوقف اساسا
علــى الصفات الطبيعيــة للنبات
ومكوناته الزيتية وعلى نوع النبات
واالجزاء املســتعملة من النبات في
االستخالص
واضــاف مدير املركز امــا ما يخص

اجلانــب العملــي الذي جــرب في
مختبرات مركــز بحوث ابن البيطار
 /شــعبة االســتخالص اانباتي من
قبــل الباحثــة ذكرى تركــي التي
اجرت جتربة عملية على نبات اكليل
اجلبل باســتعمال جهاز الكالفنجر
لتوضيــح طريقــة االســتخالص
النباتي للزيت العطري الذي يعد من
الزيــوت الطيارة واملوجود في النبات
وتوضيــح طريقة العمــل بصورة
واضحــة ومفصلــة علــى اجلهاز
وطريقة استعماله .
وعلى الصعيد ذاتــه اقام مركز اين
البيطــار محاضرة علميــة بعنوان
(استعمال تقنية  FTIRلتشخيص
املركبــات الكيميائيــة) لتعريــف
الباحثــن طــرق فحــص وكيفية

التعامل مع جهاز ( )FTIRالذي يعد
من االجهــزة الدقيقة فــي حتديد
قيم اواصــر اجملاميع الفعالة لغرض
تشــخيص املركبــات الكيميائية
باســتعمال وحدة الكرستالة فقد
بني احملاضر وليد عبــد الواحد حلو
خالل الدورة اجراء جتارب عملية على
مواد متنوعة ومقارنتها مع املكتبة
اخلاصة باجلهاز وشــرح قيم االواصر
الناجتة والى ماذا تشــير هذه القيم
الي مجموعة فعالــة كما تضمن
اجلــزء العملــي معرفــة مكونات
اجلهاز وكيفية تشغيله اضافة الى
ايجاد طرق خاصة لكل امنوذج وذلك
بالبحث في قاعدة البيانات اخملزونة
في ذاكرة اجلهاز او بالبحث اآللي في
االنترنت..
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تعنيفهم يمثل استهتارا فاضحا بالقوانين الدولية ويمارسه الحوثيون

إيطاليا ترفض إنزال
مهاجرين أنقذتهم

السعودية تدعو مجلس األمن إلى تجنيب

سفينة

الصباح الجديد ــ وكاالت:
رفضت إيطاليا السماح لسفينة جتارية ترفع
علمها بإنزال مهاجرين أنقذتهم ،في متســك
واضح بسياســتها املتشــددة إزاء الوافدين
اجلدد إليهــا ،بينما تزيد مــن الضغوط على
حلفائها األوروبيني لدفعهم إلى املشاركة في
حتمل عبء استضافة الالجئني.
وذكر مصــدر في وزارة الداخلية أن ســفينة
جتاريــة توفر إمــدادات ملنصات نفــط قبالة
الســاحل الليبي أنقذت  66مهاجــرا ً أمس،
لكنها تلقت طلبا بعدم جلبهم إلى إيطاليا.
وقال وزير النقل دانيلو تونينيلي إن «املهاجرين
جرى نقلهم إلى سفينة تابعة خلفر السواحل
اإليطالــي اليوم» .وقال مصدر إنه ســيجري
نقلهم إلــى إيطاليــا ،لكن املصــدر بوزارة
الداخلية لم يؤكد ذلك.
وأفاد املصدر في الوزارة بأن السفينة التجارية
انتشــلت املهاجرين ،على رغــم إبالغها بأن
قوارب الدوريات الليبية في طريقها إلعادتهم.
وتأتي الواقعة ،قبــل يومني من اجتماع لوزراء
الداخليــة األوروبيــن في مدينة إنســبروك
النمسوية ،وسيســعى خالله وزير الداخلية
األملانــي هورســت زيهوفر للحصــول على
موافقة نظيــره اإليطالــي املنتمي ألقصى
اليمــن ماتيــو ســالفيني على اســتعادة
املهاجرين الذين وصلوا إلى حدود أملانيا قادمني
من إيطاليا.
وســاهمت احلكومة اإليطاليــة اجلديدة في
إعــادة قضية الهجــرة إلى جــدول األعمال
األوروبي عندما أغلقت موانئها في وجه سفن
اإلغاثة التي تنقذ مهاجرين قبالة الســاحل
الليبي.
وترفض إيطاليا حتى اآلن استقبال املهاجرين
الذين جرت إعادتهم من احلدود األملانية.

كوريا الجنوبية تلغي
المناورات العسكرية
السنوية

الصباح الجديد ـ وكاالت :
قــررت كوريا اجلنوبيــة أمس الثالثــاء إلغاء
تدريبــات حربية ســنوية لتعبئــة موظفي
احلكومة هــذا العام ،كانت جتــرى في إطار
تدريبات عســكرية مشــتركة مع الواليات
املتحــدة جــرى تعليقها ،لكنها ســتجري
تدريبات عســكرية منفــردة للحفاظ على
جاهزيتها.
وأعلن وزيرا السالمة والدفاع في بيان لوسائل
اإلعالم امــس الثالثاء .وعادة مــا يتم إجراء
التدريبات في آب من كل عــام ،بالتزامن مع
تدريبات عســكرية مشــتركة مع الواليات
املتحدة.
وكانت ســيول وواشــنطن قالتا في حزيران
املاضي أنهما ستوقفان التدريبات املشتركة
بعدما تعهد الرئيس األميركي دونالد ترامب
إنهــاء املنــاورات احلربية عقــب القمة التي
جمعته بزعيم كوريا الشــمالية كيم جوجن
أون في سنغافورة.
وقال مكتب الرئاســة في كوريا اجلنوبية إن
«تعليق التدريبات املشتركة ميكن أن يسهل
احملادثات النووية اجلارية بني كوريا الشــمالية
والواليات املتحدة».
وأشار الوزيران إلى أن كوريا اجلنوبية ستطور
منوذجــا جديدا مــن التدريبــات ،يهدف إلى
مكافحــة التشــدد والكــوارث الطبيعية
الكبيرة.
وقال وزير الدفاع ســونغ يونغ مو «ســيجري
جيشــنا تدريبات منفردة مزمعة هذا العام،
ويتخذ قرارا في شــأن التدريبات املشــتركة
بالتشاور مع الواليات املتحدة».

شؤون عربية ودولية

األطفال دمار الحروب وآالم الشتات

متابعة ـ الصباح الجديد:
دعت اململكة العربية السعودية
أمس الثالثاء ،مجلس األمن إلى
إدانة جتنيد امليليشيات احلوثية
في اليمــن« ،املدعومة من قبل
إيــران» ،لألطفال والزج بهم في
ســاحات القتال ،واجلهات التي
تدعــم تلك امليليشــيات التي
تســعى إلى الترويج ألجندتها
الطائفية وفكرها الظالمي ،ما
ميثل استهتارا فاضحا بالقوانني
الدولية واألعراف اإلنسانية.
ونقلت وكالة األنباء السعودية
(واس) عــن منــدوب اململكــة
الدائم لدى األمم املتحدة السفير
عبد اهلل بن يحيى امل ُ َعلِّ ِمي في
كلمة أمــام مجلس األمن حول
املناقشــة املفتوحة في شــأن
«األطفال والنزاع املسلح» قوله:
«تقدر السعودية ما تقوم به األمم
املتحدة ووكاالتها من دور مهم
للعمــل على جتنيــب األطفال
دمار احلروب وآالم الشتات الذي
يتعرضون له كل يوم في شتى
أنحاء املعمورة».
وأضاف «هناك فــي غزة طفل
يقتل ،وآخــر في أفغانســتان
يجند ،وثالث في صعدة يسلح،
وأطفــال يخنقون في ســورية
بالغــازات الكيماوية ،وكثير ممن
يعنفون من قبــل التنظيمات
اإلرهابية املتعددة».
وتابع «نقــدر اجلهود التي بذلت
في ســبيل إعداد تقرير األمني
العــام في هذا الشــأن ،ونؤكد
دعــم بالدنا لــكل اإلجــراءات
واالحتياطــات الالزمة للحفاظ
على سالمة األطفال واحلد من
وقوع اخلســائر فــي األرواح بني
املدنيني وفي البنية التحتية».
وأكد أن «الشعب الفلسطيني
مــازال يواجه في أرضه أبشــع
أنــواع االحتــال ،ويقــع أبناء
غــزة حتديدا حتت وطــأة حصار
جائــر ممتــد عبر مــا يزيد على
العشــرة أعوام ،حيث شهدنا

هناك في غزة
طفل يقتل ،وآخر
في أفغانستان
يجند ،وثالث في
صعدة يسلّح،
وأطفال يخنقون
في سوريا
بالغازات الكيماوية

مجلس االمم املتحدة

كيف مارســت قوات االحتالل
اإلســرائيلي حتديها لإلنسانية
وللمجتمــع الدولــي عندمــا
قتلت قبل أســابيع وفي خالل
أيام معدودة عشــرات األطفال
األبرياء الذيــن كانوا يتظاهرون
ســلميا للتعبير عن أنفسهم
واملطالبة بحقوقهم».
وأوضح «مــن املؤلم أن يتطابق
هــذا الســلوك مــع ســلوك
الســلطات الســورية فــي
درعا ،مهــد الثورة الســورية،
التــي انطلــق من شــوارعها
أطفال الثورة ينــددون بالظلم
واالســتبداد ويطالبــون باحلق
بالعدالة واحلق في مســتقبل
مشرق في مســيرات سلمية
تصدى لها النظام بوحشــية
مازلنا نشــهدها ونواجه آثارها

حتى اليوم».
وأضــاف «أننــا نقــدر لكــم
مبادرتكــم بتقدمي القــرار ذي
الرقــم  2427املعنــي بوضــع
إطار شــامل حلمايــة األطفال
مــن تأثير الصراع العســكري،
ونأمل أن يــؤدي القرار الى دعم
عمل فريــق حماية األطفال في
النزاع املســلح ،وكنا نتمنى لو
أن القرار دعا جهاز األمم املتحدة
اخملتــص باألطفــال والنــزاع
املســلح إلى حتري الدقة في ما
يجمعه من أرقــام وإحصاءات
وعدم االستناد إلى مصادر غير
موثوقة أو أحاديــة اجلانب ،وأن
يشــتمل القرار علــى الدعوة
إلى دعم وحدة األطفال والنزاع
املسلح وتزويدها باملوارد واألفراد
والكفاءات الالزمة ،لتتمكن من

االعتماد على نفسها في جمع
احلقائــق واالبتعاد عــن املصادر
غير املوثوقة».
ولفــت إلى أن ســجل اململكة
وشــركائها فــي التحالف من
أجل اســتعادة الشــرعية في
اليمن «ناصع مشــرف ،والواقع
اليوم فــي عملية حترير احلديدة
يبرهن أن التحالف ميارس أقصى
درجات ضبــط النفس وااللتزام
بكل األعراف واملواثيق والقوانني
الدولية».
وأوضح أن التحالــف دأب على
مــدى األشــهر املاضيــة على
التعاون املستمر مع األمم املتحدة،
مــا نتج عنــه حتديــث قواعد
االشتباك وتطويرها وحتديد آالف
املواقع احملظــور االقتراب منها،
مبا فيها املدارس واملستشفيات

وأماكن جتمــع املدنيني وعناصر
البنية التحتية ،وانشــاء وحدة
خاصــة بحمايــة األطفال في
التحالف ،إضافة إلى استيعاب
الكثير من األطفال املســلحني
الذيــن مت العثــور عليهم وهم
يحملون السالح ومتت إعادتهم
من طريق الســلطات اليمنية
إلى أهاليهم».
وأشــار إلــى أن برامــج مركز
امللك سلمان لإلغاثة واألعمال
اإلنســانية أصبحــت منوذجــا ً
يحتذى به فــي رعاية األطفال
وإعــادة تأهيلهــم ،موضحا ً أن
املركز سيعمل على التعاون مع
األمم املتحــدة لنقل جتربة املركز
واالســتفادة مــن خبراته في
مواقع عدة في العالم.
وأكد أن ما تقوم به امليليشيات

احلوثيــة في اليمن مــن جتنيد
لألطفال والزج بهم في ساحات
القتال ،ميثل اســتهتارا ً فاضحا ً
بالقوانــن الدوليــة واألعراف
اإلنسانية.
وقــال «إننا ندعو مجلســكم
إلى إدانة هذه التصرفات بأشد
العبــارات وإدانة اجلهــات التي
تدعم امليليشيات التي مازالت
متاطــل فــي تنفيذ القــرارات
الدولية ،وهي اجلهات التي تعمل
علــى تصديــر ايديولوجياتها
الفاســدة ودمارهــا وخيبتها
وتســعى إلى الترويج ألجندتها
الطائفيــة وفكرهــا الظالمي،
وال يحســبون حسابا لألطفال،
أزهــار احليــاة ،الذين تشــتاق
إليهم مقاعد الدراسة واحلدائق
واملالعب».

السلطة الفلسطينية ترحب بالبديل الصيني لصفقة القرن
الصباح الجديد ــ وكاالت :
رحــب نبيل شــعث مستشــار
الرئيس الفلســطيني للشــؤون
اخلارجيــة والعالقــات الدوليــة،
باملبــادرة الصينيــة التــي ميكن
أن تفتــح الطريــق أمــام حــل
دولــي متعدد األطــراف للقضية
الفلسطينية.
وفــي حديــث إلذاعــة «صــوت
فلسطني» أشار شعث إلى أن هذه
املبادرة ستشكل بديال عما يسمى
صفقة القــرن التي انهارت عمليا
بســبب الرفــض الفلســطيني
والعربي والدولي لها.
وشــدد على ضرورة املــرور بفترة
مــن الصمــود واملواجهــة ،حتى
يتم وضع «اإلطــار الدولي اجلديد
الذي ســيضمن لنا احلــق بإنهاء

االحتالل وإقامة الدولة املستقلة
على حدود  67بعاصمتها القدس
الشرقية».
وتتضمن املبــادرة الصينية البنود
التالية «ترســيخ حــل الدولتني
علــى أســاس حــدود  1967مع
القــدس الشــرقية عاصمــة
لدولة فلســطينية جديدة ،دعم
مفهوم األمن املشــترك والشامل
والتعاوني واملستدام» الذي ينهي
فورا بناء املستوطنات اإلسرائيلية،
ويتضمــن تطبيق تدابيــر فورية
ملنع العنف ضــد املدنيني ،ويدعو
إلى االســتئناف املبكــر حملادثات
السالم ،وتنســيق اجلهود الدولية
لوضــع «تدابيــر تعزيز الســام
تســتتبع مشــاركة مشــتركة
فــي وقت مبكر»  ،تعزيز الســام

تقـرير

نبيل شعث

من خــال التنميــة والتعاون بني
الفلسطينيني وإسرائيل.
وفــي غضــون ذلك قالــت إذاعة
اجليش اإلســرائيلي إن الشــرطة

اســتجوبت رئيس الوزراء بنيامني
نتانياهــو ،الــذي يواجــه ثالثــة
حتقيقات في مزاعم فســاد ،مرة
أخرى في شأن قضية تتعلق بأكبر

شركة اتصاالت في إسرائيل امس
الثالثاء .
وتقــول الســلطات إن نتانياهو
قــدم مزايــا لشــركة االتصاالت
اإلســرائيلية «بيزيــك» مقابــل
تغطية موالية لــه ولزوجته في
موقع إخبــاري مملوك للشــركة.
ونفى نتانياهو و»بيزيك» ومالكها
ارتكاب أي مخالفة.
ورفــض ناطق باســم الشــرطة
التعليــق وامتنــع ناطق باســم
نتانياهو عن تقدمي تعليق فوري.
وفيما يتعلق بالقضيتني األخريني
اللتــن أوصت الشــرطة فيهما
بالفعل بتوجيه اتهامات لنتانياهو
بالرشــوة يرجع القرار النهائي في
شــأن إجراء محاكمة إلى النائب
العام اإلســرائيلي وهــو أمر قد

يستغرق شهوراً.
وحتــى اآلن يحظــى نتانياهــو
مبســاندة شــركائه في االئتالف
احلاكم قائلــن إنهــم ينتظرون
خطوة النائب العام التالية .لكن
الضغوط السياسية قد تزيد على
نتانياهو للتخلــي عن منصبه إذا
وجهت إليه اتهامات.
وميكن لنتانياهــو كذلك الدعوة
النتخابــات مبكرة فــي محاولة
لتعطيل اإلجراءات القانونية أثناء
حملته االنتخابية وحشــد قاعدة
التيــار اليميني خلفــه .وتظهر
استطالعات رأي أن حزب «ليكود»
الذي ينتمــي لــه نتانياهو ميكن
أن يكســب مقاعد وأنه في وضع
أفضل بكثير مــن جميع األحزاب
األخرى.

بتعيينه بريت كافانو

ترامب ّ
يرجح كفة المحافظين في أعلى هيئة قضائية أميركية
متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلن الرئيــس األميركــي دونالد ترامب
امس االول االثنني ،تعيــن احملافظ بريت
كافانو عضوا في احملكمــة العليا .ويثير
هــذا اإلعالن اخملــاوف مــن ترجيح كفة
احملافظــن في أعلى هيئــة قضائية في
البالد.
وقــال ترامب فــي تصريح فــي البيت
األبيض «يسرني ويشرفني هذا املساء أن
أعلن أننــي أعني في احملكمة العليا بريت
كافانو» ،القاضــي الذي «يتمتع مبؤهالت
ال تشوبها شائبة ،ومبميزات ال نظير لها،
وبالتزام مثبت باملســاواة فــي العدالة
بحسب ما ميليه القانون».
وأضــاف الرئيــس «ليــس هنــاك أحد
في أميــركا مؤهــل أكثر منــه لتولي
هذا املنصــب وليس هناك أيضا أحـــد
يســتحقه أكثر منه» ،مناشدا مجلس
الشيوخ املوافقـــة علـى هـذا التعييـن
بسرعـة.
وكافانو الــذي كان مستشــارا قانونيا
للرئيس اجلمهوري األســبق جورج بوش
اإلبــن قد بــدأ مســيرته في الســلك
القضائي مســاعدا ألنطونــي كينيدي
الــذي فاجأ اجلميــع فــي حزيران/يونيو
الفائت بقــراره التقاعد من منصبه في
احملكمــة العليا ،علما بــأن أعضاء هذه
الهيئة ميكنهم أن يظلوا في مناصبهم

ملدى احلياة.
وكان القاضــي كينيــدي يحضــر في
احملكمــة العليــا كبيضــة القبــان ،إذ
يصوت حينــا مع احملافظــن وحينا آخر
مع الليبراليني فيرجح بصوته كفة أحد
الطرفني املتساويني في عدد األصوات في
هذه الهيئة .وبقراره التقاعد من منصبه
منح كينيدي الرئيــس اجلمهوري فرصة
لترجيح كفــة احملافظني في أعلى هيئة
قضائية في البالد.
وأصبــح كافانــو منذ حوالــى عقد من
الزمن قاضيا في محكمة االستئناف في
واشنطن ،الهيئة التي تنظر في ملفات
مهمة للغاية وتعتبر فــي نظر كثيرين
جسرا للعبور إلى عضوية احملكمة العليا.
وبــن القاضيني بريت كافانــو وأنطوني
كينيدي فارق في الســن بنحو  30عاما،
وفي حــال وافق مجلس الشــيوخ على
قــرار ترامب تعيينه فــي احملكمة العليا
ســيصبح كافانو عندها في ســن 53
عاما أحد أصغر القضاة الذين ينضمون
إلى املؤسســة املكلفة بالســهر على
دستورية القوانني في الواليات املتحدة.
وكافانــو الــذي تخرج مــن جامعة يال
املرموقة هو كاثوليكي ميارس معتقداته
الدينيــة بانتظام وينشــط كذلك في
العديد من املنظمات الدينية.
ويأتي التعيني بعــد التقاعد غير املتوقع
للقاضي انتوني كينيــدي احد القضاة
التســعة الذين يعينون مدى احلياة في
احملكمــة العليا .وســتكون الثانية منذ

ترامب يعيني بريت كافانو
وعي
تولــي ترامــب مهامه وقد ســبق ّ
قاضيا شابا محافظا هو نيل غورسيتش
في .2017
*اوقفوا كافانو
لم يأت القاضي الذي رشحه ترامب على
أي ذكر مليوله السياسية في تصريحاته
املقتبضــة التــي أدلى بها فــي البيت

األبيض إذ حضر مع زوجته وابنتيهما.
وقال أمام شــخصيات رفيعة وبحضور
ترامب الذي بدا مبتســما «إن فلسفتي
القضائية مســتقيمة .على القاضي ان
يكون مستقال وان يفســر القانون ال ان
يصنع القانون».
واضاف «اؤمن ان هيئة قضائية مستقلة
هي جوهرة تاج جمهوريتنا الدســتورية.

واذا مــا صــادق مجلس الشــيوخ على
تعييني  ...سأسعى جاهدا دوما للحفاظ
على دســتور الواليــات املتحــدة ودولة
القانون االميركية».
وســيتوجه كافانو الى الكابيتول هيل،
مبنى الكونغرس االميركي ،هذا االسبوع
حيث سيخاطب أعضاء مجلس الشيوخ
للحصول علــى موافقتهــم لتعيينه،

وســيواجه تشــكيكا قويــا ومعارضة
صريحة من غالبية الدميوقراطيني ،ان لم
يكن من جميعهم.
والدميوقراطيــون االقلية غير قادرين على
منــع تعيني كافانو ما لــم يتمكنوا من
استمالة عدد من اعضاء مجلس الشيوخ
اجلمهوريني .وقد اكدوا على االهمية التي
يحملها قرار الرئيس وسط استعدادهم
ملعركة املصادقة على تعيينه.
وكتــب زعيم االقليــة الدميوقراطية في
مجلس الشيوخ تشاك شومر على تويتر
ان ترامب باختيــاره كافانو «وضع حقوق
وحريات االجناب وحماية الرعاية الصحية
ملاليني االميركيــن على مقصلة الهيئة
القضائية».
وشــن شــومر ودميوقراطيون آخرون في
مجلس الشــيوخ هجوما علــى ترامب
الختيــاره كافانو من بــن الئحة وافقت
عليها مســبقا مجموعات ميينني منها
«اجملتمع الفدرالي» احملافظ.
وكتب الســناتور الليبرالي الدميوقراطي
برني ســاندرز فــي تغريدة انــه اذا متت
املصادقة على تعيني كافانو «ســيكون
لذلــك تأثير ســلبي جدا علــى حقوق
العمال وحقوق النســاء وحقوق االقتراع
لعشــرات الســنوات القادمة .علينا ان
نبذل كل جهد ملنع تعيينه».
من ناحيته رحب السناتور اجلمهوري جون
ماكــن ،الذي يعتبر صوته حاســما في
املصادقة على الترشيح ،باختيار كافانو.
وكتــب على تويتــر ان كافانــو «يتمتع

مبؤهالت ال تشوبها شائبة وبسجل قوي
في احلفاظ على الدســتور .وهو يحظى
باحترام بصفته قاضيا عادال ومســتقال
ومؤسساتيا»
ويســتبعد اختيار ترامب ثالثة مرشحني
آخرين هم رميوند كيثليــدج املدافع عن
تفســير حرفي للدســتور واميــي كوني
باريت القاضية املعروفة مببادئها الدينية
احملافظة وتوماس هاردميان املدافع الشرس
عن حمل االسلحة.
ورحب زعيــم الغالبيــة اجلمهورية في
مجلــس الشــيوخ ميتــش ماكونيــل
«باالختيار الرائع» لكافانو وحض اعضاء
اجمللس على «وضــع الوالء لالحزاب جانبا
واالخذ بعــن االعتبار مؤهالته القانونية
بالنزاهــة واالحترام واجلديــة الضرورية
ملرشح احملكمة العليا.
ويخشــى الدميوقراطيون أنــه في حال
طغــى احملافظون فــي احملكمــة العليا
فيمكن ان يلبوا مطالب محلية بتشريع
االســلحة النارية ويعطوا ضمانات الى
املســيحيني احملافظني ويعــززوا مواقف
مؤيدي عقوبة االعــدام ويدعموا جهات
الضغط الرباب العمــل ويعارضوا حتديد
سقف لتمويل احلمالت االنتخابية.
وكان ترامــب قــد اعلن خــال حملته
الرئاســية عــام  2016أنــه ســيعني
«قضــاة مؤيدين للحياة فــي احملكمة»
مثيرا حماســة قاعدته الشعبية رغم
استطالعات اكدت ان غالبية االميركيني
يدعمون حق االجهاض.
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ارتفاع النفط فوق 79
دوالرا للبرميل

الكهرباء تعيد عددًا من خطوط الطاقة
وإدخال محطات جديدة للخدمة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت أسعار النفط أكثر من دوالر للبرميل يوم
أمس الثالثاء بفعل تنامي تعطل اإلمدادات عامليا
مع إغالق النرويج حلقل نفطي في الوقت الذي بدأ
فيه مئات العمــال إضرابا عن العمل وإعالن ليبيا
انخفاض إنتاجها أكثر من النصف في األشــهر
األخيرة.
وانهار إنتاج فنزويال بســبب نقص االســتثمارات
وتواجه الصادرات اإليرانية صعوبات بفعل عقوبات
أمريكية .وفي غضــون ذلك فإن الطاقة الفائضة
لدى أوبك لســد الفجوة تعد محدودة في الوقت
الذي يتسارع فيه الطلب على اخلام.
وبحلول الســاعة  0915بتوقيــت جرينتش زادت
العقــود اآلجلة خلام القياس العاملــي برنت 1.13
دوالر للبرميــل مبا يعادل  1.4باملئة إلى  79.20دوالر
للبرميل بعد أن صعد السعر  1.2باملئة يوم االثنني.
وزادت العقــود اآلجلة للخــام األمريكي اخلفيف
 53ســنتا أو  0.7باملئة إلى  74.38دوالر  ،وقال بنك
ميتسوبيشــي يو.اف.جيه إن تزايد اخملاوف بشأن
اإلمدادات قد يدفع برنت فوق  85دوالرا للبرميل.
وبدأ مئات العاملــن مبنصات حفر بحرية للنفط
والغاز فــي النرويج إضرابا امس بعــد أن رفضوا
اتفاقا مقترحا بشــأن األجور مما أدى إلغالق حقل
نفط تتولى شل تشغيله.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت خليــة اإلعالم احلكومي
امس الثالثاء ،عن إعادة عدد من
خطوط الطاقة وإدخال محطات
جديدة للخدمة ،مشيرة الى أن
قطع خط الطاقة من إيران أفقد
املنظومة  1000ميغا واط.
وقالــت اخلليــة في بيــان لها
اطلعت « الصباح اجلديد» على
نســخة منه ان «وزارة الكهرباء
متكنــت مــن ادخــال محطة
بسمايه االســتثمارية بطاقة
 250ميغــا واط والتــي دخلت
قبــل يومــن للعمــل لتضاف
طاقــة جديــدة للمنظومــة
الكهربائيــة» ،مبينا ان «اجلهود
مستمرة إلدخال وحدات توليدية
اخرى خالل االيــام املقبلة بعد
موافقــة وزارة النفط على زيادة
كمية الوقود اجملهزة للمحطات
التوليدية».
واضافــت اخلليــة ان «املالكات
الفنية ملديريات توزيع الكهرباء
فــي احملافظــات الوســطى
واجلنوبية متكنت من اجناز اعمال
صيانة وفي أوقات قياسية لعدد
من اخلطــوط املغذيــة حملطات
ثانوية في تلــك احملافظات بعد
تعرضهــا الى اعطــال طارئة،
فضال عن معاجلة عوارض فنية
في الشــبكة وإزالة التجاوزات
عليها».
واوضحت اخللية ان «الوزارة تبذل
جهودها بالتنســيق مع اجلهات
الرســمية إليجاد حلول إلعادة
العمــل خلط الطاقــة من إيران
بعد قطعه مــن اجلانب اإليراني
والذي أفقد الشــبكة الوطنية
طاقة تبلــغ  1000ميغا واط»،
الفتتــا الــى ان «تأثيــره واضح
وبشــكل كبير على احملافظات
اجلنوبية».
يذكر ان مستوى جتهيز الطاقة
الكهربائية بلــغ امس  15ألف

تبذل وزارة
الكهرباء جهودها
بالتنسيق مع
الجهات الرسمية
إليجاد حلول إلعادة
العمل لخط الطاقة
من إيران بعد قطعه
من الجانب اإليراني
مما أفقد الشبكة
الوطنية طاقة تبلغ
 1000ميغا واط

صعود األسهم األوروبية
بنسبة % 0.1

جانب من عمليات اعادة خطوط للخدمة

ميغــا واط ومــن املؤمــل بعد
إعادة اخلط اإليراني وإجناز اعمال
الصيانة لعدد من احملطات خالل
األســبوعني املقبلــن ان يصل
حجم االنتــاج لغايــة 16700
ميغا واط وهو أعلى طاقة انتاج
يصلها العراق طيلة الســنوات
املاضية.
وكان مجلس الوزراء قد وجه وزارة
النفط في جلسته املنعقدة في
الثالث من متوز اجلاري بـــتأمني
اخلزين االســتراتيجي من وقود
احملطــات التوليديــة ،فضال عن
توجيــه وزارة املاليــة بتأمــن
التخصيصات املالية الالزمة من
أجل ضمان اســتمرار تشغيل

الطاقــة الكهربائيــة وعــدم
توقفها.
وكانــت وزارة الكهربــاء اعلنت
يوم السبت املاضي اجناز اعمال
تصريف أحمال محطة بسماية
االســتثمارية  ،مبينــة ان ذلك
أســهم بعــودة انتــاج وحمل
منظومــة الكهرباء الى وضعه
االعتيادي.
وقالــت الوزارة في بيــان لها ان
املــاكات الفنية والهندســية
اجنزت اعمال قطع وربط خطوط
نقل الطاقــة الكهربائية ضمن
جهودهــا لتصريــف احمــال
محطة بســماية االستثمارية

اجلديدة» ،مبينة ان «ذلك اسهم
بعــودة انتاج وحمــل منظومة
الكهرباء الى وضعه االعتيادي».
يذكر ان املــاكات الفنية لوزارة
الكهربــاء قد متكنت من اكمال
اعمــال الربط للخــط جنوب
بغداد  -بســماية رقم ١وحتويله
الى خط بسماية  -جنوب بغداد
رقم  ٢واملباشرة فورا عند اعادة
اخلط بربــط خطي جنوب بغداد
 بسماية وخط امني  -بسمايةرقــم ١خــال فتره  ٦ســاعات
فقط بتكثيف اجلهود واملعدات
واستغالل انسب وقت لالطفاء
كي ال يوثــر على راحه املواطنني
وهــو الســاعة الرابعــة فجرا

وانهــاء اعمــال الربط وفحص
االتصــاالت واجهــزة احلماية،
واعــاده التغذية الكهربائية من
خالل اخلط اجلديد وبحمل ١٠٠٠
ميغاواط.
ولفتت الوزارة في بيانها ان الوزير
وجه بإلغاء جميع االستثناءات
من القطــع املبرمج عدا الدوائر
اخلدميــة ( ،املستشــفيات
احلكومية ،دوائــر تصفية املياه،
ومحطــات الصــرف الصحي)،
فضال عــن وضع آليــة إليقاف
عمليات التالعب والتجاوز على
اخلطــوط املســتثناة» مؤكدة
ضــرورة احملافظة علــى كميات
االنتــاج املتحقق مــن احملطات

التوليدية وزيادته.
وأضافــت أن «الوزيــر أكد خالل
االجتمــاع اليومي مــع املالك
املتقــدم فــي الــوزارة ضرورة
احملافظــة على كميــات االنتاج
املتحقق من احملطات التوليدية،
وزيادته ،لينعكــس إيجابا ً بزيادة
ساعات التجهيز في العاصمة
بغداد واحملافظات» ،مشيرة الى
أنه «أمــر مبراقبة مناطق أطراف
وحزام بغــداد ،وضواحي مراكز
احملافظات ،وشــمولها بالقطع
املبرمج ،أســوة ببقية املناطق،
كون هناك عدد من هذه املناطق
جتهــز بطاقــة مســتمرة من
احملطات التحويلية املتنقلة».

العراق يمدد مهلة تقديم العطاءات في مشروع مصفاة الكوت
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة النفط أمس الثالثاء،
أنهــا مددت تقــدمي العطاءات في
مشــروع مصفاة الكــوت بطاقة
 100ألف برميل يوميا.
وقالت الوزارة في بيان لها اطلعت
«الصباح اجلديد» على نسخة منه
انها «مددت تقــدمي العطاءات في

مشــروع مصفاة الكــوت بطاقة
 100الف برميل يوميــا الى الرابع
من شهر تشرين االول املقبل».
واضافت الوزارة في بيانها ان «تنفيذ
املصفى سيكون باسلوب التشييد
والتشغيل ونقل امللكية على وفق
قانون االستثمار في املصافي رقم
 64لسنة  2007وتعديالته» ,مبينا

ان «منتجــات املصفــى يجب ان
تكون صديقة للبيئــة وعلى وفق
املواصفات العاملية».
واشــارت الوزارة الى ان «املستثمر
ســيكون مشــمول باالعفــاءات
الضريبية وان نســبة اخلصم على
ســعر النفط اخلــام مطروح على
الباخــرة تبلغ  8%علــى ان التقل

على  5دوالر والتزيد عن  10دوالر عن
السعر العاملي».
ولفتــت الــوزارة الــى ان «ســعر
حقيبة املعلومات اخلاصة باملصفى
ســيكون  30الف دوالر على يكون
موعد غلــق بيع احلقائــب نهاية
الــدوام الرســمي ليــوم االحــد
املصــادف اخلامس من شــهر اب

املقبل واخر موعد لتسلم الوثائق
املقدمة مــن الشــركات الراغبة
باالستثمار في املصفى اعاله نهاية
الــدوام الرســمي ليــوم اخلميس
املصادف الرابع من شــهر تشرين
االول املقبل».
وكانت وزارة النفــط ،قد دعت في
شــهر اب عــام  2016الشــركات

املؤهلة فنيا وماليا لالستثمار في
 4مصافي للنفط شملت مصفى
كركوك بطاقــة  150الف برميل
يوميــا ومصفى في الكوت بطاقة
 100الــف برميــل يوميا ومصفى
في السماوة بطاقة  70الف برميل
يوميا ومصفى في البصرة بطاقة
 150 - 100الف برميل يوميا.

سويسرا تدعو «التجارة العالمية» إلجراء مشاورات بشأن الرسوم األميركية
الصباح الجديد -متابعة:
أعلنت الســلطات السويسرية
أمــس أنهــا طلبــت إجــراء
«مشاورات» في منظمة التجارة
العامليــة بشــأن الرســوم التي
فرضتها الواليــات املتحدة على
وارداتها من الصلب واأللومنيوم.
وذكرت وزارة الشؤون االقتصادية
أن بــرن طلبــت رســميا إجراء
«مشاورات» مع الواليات املتحدة

حول قرارها فرض رسوم قيمتها
 25باملئة على واردات الصلب و10
باملئة على واردات االلومنيوم.
ويشكل طلب املشاورات اخلطوة
األولى في تقدمي شكوى متكاملة
فــي املنظمــة التــي تتخذ من
جنيف في سويسرا مقرا لها.
وقالــت الــوزارة في بيــان إنها
قدمت «طلبا إلجراء مشــاورات
مع الواليات املتحــدة كجزء من

تقـرير

إجــراءات تســوية النزاعات في
منظمة التجارة الدولية».
وتعــارض عــدة دول أخــرى في
املنظمة من بينهم االحتاد االوروبي
والصني والهند واملكسيك وكندا
وروسيا قرارات الرئيس األميركي
دونالد ترامب املثيرة للجدل.
وبــرر ترامب قراره الــذي اغضب
شــركاء بــاده بقولــه إن تدفق
الــواردات على بــاده يهدد األمن

القومي للواليات املتحدة ،ما ميثل
ابتعادا عن النهج املؤيد للتجارة
احلرة الذي تقوده واشــنطن منذ
عقود طويلة.
وصدرت سويسرا منتجات صلب
والومنيوم للواليــات املتحدة في
العــام  2017بإجمالي  80مليون
فرنــك سويســري ( 80,7مليون
دوالر ،)9علــى مــا جاء فــي بيان
الوزارة السويسرية الثالثاء.

وقالــت الوزارة «مــن وجهة نظر
سويســرا الرســوم اإلضافية ...
غير مبررة» ،مشــيرة إلى أن برن
خاطبت واشــنطن عنــد إعالن
القــرار فــي آذار/مــارس الفائت
لطلب إعفاء.
وأضافت أن «الواليات املتحدة لم
ترد على طلب سويســرا من أجل
اإلعفاء من الرسوم حتى اليوم»،
وتابعت أن طلب سويســرا إجراء

مشــاورات يأتي «حلماية مصالح
سويسرا».
ولم تعلن سويســرا نيتها اتخاذ
إجراءات انتقامية ،لكن دول أخرى
رفعت شــكاوى أمــام املنظمة
حذرت من أنها ســتفرض رسوما
على منتجات اميركية مســاوية
للضــرر الــذي مــن املتوقــع ان
تسببه الرســوم االميركية على
صناعاتها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت األسهم األوروبية يوم الثالثاء مع استمرار
موجة التعافي في األســواق العاملية لينحســر
التركيز على اخملاوف بشأن احلرب التجارية ويتحول
صوب موســم إعالن نتائج الشــركات التي من
املتوقع أن تكون قوية.
وزاد املؤشر ســتوكس  600لألسهم األوروبية 0.1
باملئة بحلــول الســاعة  0730بتوقيت جرينتش
ويتجه لتسجيل مكاســب لليوم السادس على
التوالي مع استمرار دعم قطاعات السلع للسوق
بأدائها القوي.
وكانت أسهم شركات النفط أكبر داعم للمؤشر
وصعد القطاع  0.9باملئة مع ارتفاع أسعار النفط
نتيجة للمخاوف من نقص محتمل في اإلمدادات.
وكان مــن أبــرز الرابحــن شــركة الكيماويات
املتخصصة واكر كيمي وزاد ســهمها  3.8باملئة
بعد أن رفع محللو سوســيتيه جنرال توصيتهم
للسهم إلى شراء من احتفاظ.

تظاهرات في األرجنتين
ضد إجراءات التقشف

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تظاهــر عشــرات آالف األشــخاص االثنني في
بوينوس ايرس ضد توقيع اتفاق مع صندوق النقد
الدولي وسياسة التقشــف االقتصادي للرئيس
موريتسيو ماكري.
وقــال أحد املتظاهرين ويدعى نوربرتو ماراســكو
لوكالــة فرانس بــرس «نحن هنــا  ...لنقول +ال+
لصنــدوق النقــد الدولــي ولعــدم التخلي عن
مواردنا».
وشــارك في التظاهــرة التي صادفــت يوم عيد
االســتقالل جمعيات للدفاع عن حقوق االنسان
ونقابــات وأحزاب سياســية معارضــة من أجل
املطالبــة ب»تغييــر وجهة» سياســة حكومة
وســط اليمني وذلك على خلفية تضخم وتباطؤ
في االقتصاد.
وجاء في نص متت قراءته خالل التظاهرة «لنتحرر
من القيود التي يفرضها عليها اتفاق موريتسيو
ماكري وصندوق النقد الدولي ولن يؤدي سوى الى
بؤس مق ّرر» .وكان صندوق النقد منح البالد قرضا
ب 50مليار دوالر.
وقال رئيس نقابة سائقي الشاحنات بابلو مويانو
«سنواصل املقاومة حتى يتعرض ماكري لالهانة
فــي صناديق االقتراع في  ،»2019في اشــارة الى
االنتخابات الرئاســية املقررة العام املقبل مشيرا
الى «استياء اجتماع متنام».
وكان ماكــري أقــر بوجود صعوبــات لكنه صرح
االثنني «اننا نواجــه عاصفة» هي نتيجة «ظروف
عدة».

بعدما رفعت الحكومة أسعار الوقود بما يصل إلى % 66.6

للمرة األولى ..ارتفاع التضخم السنوي ألسعار المستهلكين في مصر
الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــفت بيانــات اجلهــاز املركزي
للتعبئة العامة واإلحصاء مبصر يوم
امس الثالثاء عــن صعود التضخم
السنوي ألسعار املستهلكني باملدن
للمرة األولى في عشرة أشهر.
وجاءت قفزة التضخم بعدما رفعت
احلكومة في يونيو حزيران أســعار
الوقود مبا يصــل إلى  66.6باملئة في
إطار خطط لتقليص الدعم  ،وقفز
التضخم الســنوي فــي املدن إلى
 14.4باملئة في يونيو حزيران من 11.4
باملئة فــي مايو أيار .وعلى أســاس
شــهري قفزت وتيرة تضخم أسعار
املستهلكني إلى  3.5باملئة في يونيو
حزيران مقارنة مع  0.2باملئة في مايو
أيار.
وقال محمد أبو باشــا من اجملموعة
املالية هيرميس ”األرقام جاءت وفقا
لتوقعاتنا متاما ...سنشــهد تباطؤا
في األرقام بداية من الشهر املقبل...
نتحدث عن متوسط  13باملئة حتى
نهايــة العام وبنحــو  0.5إلى واحد
باملئة على أساس شهري“.

كان آخــر صعود ملعــدل التضخم
الســنوي في مدن مصــر في يوليو
متــوز  2017عندما قفز إلى 33باملئة
وسط إصالحات اقتصادية مؤملة.
وقال آلني سانديب مدير األبحاث في
النعيم للسمسرة لرويترز ”يعزز هذا
وجهة النظر بأن التقشف النقدي
سيستمر لنهاية السنة“ .
من جانبــه اوضح البنــك املركزي
املصــري يــوم الثالثــاء إن معــدل
التضخم األساسي هبط إلى 10.9
باملئة على أســاس سنوي في يونيو
حزيران من  11.09باملئة في مايو أيار
 ،وقالت رضوى الســويفي رئيســة
قســم البحوث في بنك االستثمار
فاروس ”انعكاس ارتفاع أسعار املواد
البترولية حدث أسرع مما كنا نتوقع...
يبدو أن املصنعني كانــوا مجهزين
أنفســهم لالرتفاعات  ،و”نتوقع أن
يصل معدل التضخم إلى  15باملئة
في ســبتمبر (أيلــول) ولنحو 13.5
باملئة في ديسمبر“ كانون األول.
وجاءت زيادة أسعار الوقود في مصر
منتصف يونيو حزيران بعد أيام من
زيادة أســعار الكهرباء واملياه ومترو
األنفاق وعدد مــن اخلدمات املقدمة

أسواق مصرية

للمواطنني في إطار إصالحات تقول
احلكومــة إنها ضرورية ملعاجلة عجز
امليزانية ووضع االقتصاد على مسار
النمو لكنها تزيد األعباء على كاهل
املصريني.
وقالت كابيتــال إيكونوميكس في
تعليقها علــى بيانــات التضخم
إنها تعتقــد أن ”اخلطــوة القادمة
بشأن أسعار الفائدة ستكون على
الصعيــد النزولــي ...التضخم قد
يزيد أكثر قليال في يوليو (متوز) على
خلفية ارتفاع أسعار الكهرباء التي
دخلت حيــز النفاذ فــي بداية هذا
الشهر“.
ويشــكو املصريون ،الذيــن يعيش
املاليــن منهــم حتت خــط الفقر،
من صعوبــات في تلبيــة احلاجات
األساســية بعد القفزات املتتالية
في أسعار الوقود والدواء واملواصالت.
وتقول إيرين وليم مدخلة بيانات في
شركة خاصة ”احلديث عن األسعار
في مصر أصبح شــيء مؤلم .كل
شــيء يرتفع بجنــون إال الراتب في
مكانه ال يتحرك ...عايشني بالسلف
كل شهر“.
كان ســوء األوضاع االقتصادية من

بني األســباب التــي أدت لإلطاحة
برئيسيني مصريني في أقل من ثالث
ســنوات قبل أن يصل السيســي،
القائد العســكري السابق ،لسدة
احلكم متعهدا بتحســن سريع في
أحوال املصريني.
ويقول ربيع عبد الرحمن ،محاسب،
”ال بــد أن تزيد احلكومة الدعم لغير
القادرين ألن منافذ التموين وسيارات
اجليش لم تستطع خفض األسعار
حتى اآلن“.
وفــي حــن يقــول محللــون إن
اإلصالحات التي تباشــرها حكومة
الرئيس عبد الفتاح السيســي في
إطــار اتفاق قرض قيمتــه  12مليار
دوالر مــع صنــدوق النقــد الدولي
ضرورية فإنهــم ال ينكــرون آثارها
السلبية وال ســيما على الطبقات
الفقيرة واملتوســطة التي اعتادت
على درجة من الدعم احلكومي حتى
فــي أحلك الظروف التــي مرت بها
مصر.
وقــال أحمــد الرفاعــي ،موظــف
حكومي” ،توفير احتياجات البيت...
أصبح همــا يؤرقنــي ومصدر قلق
وتوتر متزايد ومستمر“.
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المونديال يقترب من الحسم

اليوم ..إنجلترا وكرواتيا أمام فرصة نادرة في نصف النهائي
موسكو ـ وكاالت:
ســيتقابل منتخبان يســعيان
منذ زمن لتغيير الذكريات املؤملة
باخلــروج من الدور قبــل النهائي
لــكأس العالــم ،مســاء اليوم
األربعــاء في موســكو على أمل
الصعود أخيرا للمباراة النهائية.
كان آخر ظهــور إلجنلترا في الدور
قبل النهائــي لكأس العالم
بنهائيــات  ،1990حــن
خســرت أمــام أملانيا
بــركالت الترجيــح،
وبعدمــا بثمانيــة
أعوام وصلت كرواتيا
للدور ذاتــه وخرجت
أمام فرنســا صاحبة
الضيافــة وبطلــة
العالم .1998
وفي حــن يعتبر كثيرون
تأهــل كرواتيا غير املتوقع
للدور قبــل النهائي جناحا
كبيــرا إال أن الكثير
مــن النــاس
د ا خــل
ا لبلد

الواقع مبنطقة البلقان يرون اخلروج
في  1998فرصة ضائعة.
وكذلك تشــعر إجنلتــرا بعد 28
عاما على نهائيات إيطاليا 1990
أن الفريــق الذي ضم في صفوفه
جــاري لينيكر وبول جاســكوين،
كان ميلــك القدرة علــى التقدم
للمباراة النهائية ورفع الكأس.
لكن ال إجنلترا وال كرواتيا في حالة
مزاجيــة للحنني إلى
املاضــي أو اتخاذه
دافعــا للتقدم
لألمام.
ويــرى العبو
كر و ا تيــا ،
الذيــن ال
يخفــو ن
إ عجا بهم
بنجــو م
جيل 1998
أ مثــا ل
ز فو نيميــر
بوبــان ودافور
ســو كر ،

كراوتيا أمام الدمنارك في املونديال

املقارنــات ضغطا غيــر ضروري..
وقــال إيفــان راكيتيتــش ،العب
وســط كرواتيا»« :ال نضع مزيدا
من الضغط على أنفسنا مبا
حتقق في .»1998
وأضاف« :ما فعلوه كان
مدهشــا لكننا نرغب

في مواصلة كتابة تاريخنا اخلاص
واالســتمتاع مبا نقوم به وهو أمر
إيجابي للغاية».
وحتولت خســارة إجنلترا في 1990
إلى مادة لفيلم وثائقي ،وأصبحت
جــزءا أســطوريا من «52
عاما مــن األلم» منذ

رئيس يويفا يكشف سر
التفوق األوروبي في روسيا

العواصم ـ وكاالت:
قال ألكسندر ســيفرين ،رئيس
االحتــاد األوروبــي لكــرة القدم
(يويفــا) ،اليوم االثنــن ،إن جناح
املنتخبات األوروبية في مونديال
روسيا ليس مفاجأة.
وقال ســيفرين "لست
مندهشــا ،ألن الكرة
فــي أوروبــا منظمة
بشكل مختلف ..هناك
بنية حتتية أكبر ،خبراء

تقرير

فنيني أكبر ،نعمل بشكل مختلف متا ًما،
والفوارق ستكون أوسع وأوسع ،عا ًما بعد
عام".
جتدر اإلشارة إلى أن آخر مرة ،فاز فيها فريق
غيــر أوروبي بلقب كأس العالم ،كانت في
نسخة  ،2002عندما توجت البرازيل.
وأردف رئيس يويفا "بالنســبة لي لم تكن
مفاجأة ،أن يتأهل  10من أصل  13منتخبا
أوروبيــا ،للدور التالي ،ثم ســتة من أصل
ثمانية تأهلوا لــدور الثمانية ،وأربعة من
أصل أربعة في املربع الذهبي".
وتابــع "اآلن فــي النهائــي سأشــعر
باالســترخاء ،ألن أحد منتخباتنا سيفوز
باللقب".
وأشاد ســيفرين مبنتخب فرنسا كـ"فريق
عصــري رائــع" ،وبلجيــكا وكرواتيــا
المتالكهما "مواهب فــذة" وفرق جيدة،
مشــيرا إلى أن "إجنلترا أفضــل بكثير مما
كانت عليه لعقود ،وليس سنوات".

فوز اإلجنليــز بلقبهم الوحيد في
كأس العالــم عــام  ..1966لكن
املدافع آشــلي يوجن ،سارع برفض
أهمية ذلك في تصريحات.
وقال« :ما نركــز فيه هو ما يجري
اآلن ،وليس ما حــدث في املاضي،
نحن ننظر إلى املستقبل».

وحضــرت إجنلتــرا وكرواتيــا إلى
النهائيــات وهما مــن الفرق غير
املرشحة للفوز بالكأس ،لكن كل
منهما قدم أداء رائعا مما يدل على
أنهمــا ال يناال القــدر الكافي من
اهتمام املراقبني.
كان فــوز كرواتيــا  0 - 3علــى
األرجنتــن فــي دور اجملموعــات
رســالة واضحة بأن الفريق الذي
يقوده العب الوســط املاهر لوكا
مودريتــش ،قــادر على تشــكيل
تهديــد حقيقــي ألي منافس مبا
ميتلك من متريــرات دقيقة وحركة
سريعة.
وفــي مبــاراة دور الثمانيــة ضد
روســـيا صاحبــة الضيافــة
أظهــــرت كرواتيــا جانبــا آخر
بتشــبثها باملباراة على مدار 120
دقيقــة ،وحفاظها علــى اتزانها
أمام أعداد غفيرة من املشــجعني
الروس حتــى فازت فــي النهاية
بركالت الترجيح.
وقدمت إجنلترا هي األخرى إشــارة
قوية للمنافسني بالفوز  1-6على
بنما فــي دور اجملموعات ،وخاضت
مباراة مثيــرة ومضطربــة أمام
كولومبيا في دور الســتة عشــر
حســمتها لصاحلها في النهاية
بــركالت الترجيــح ،وبــدا عليها
التماســك والنضوج الكبير في
الفوز  0 2-على الســويد في دور

الثمانية.
وتدخــل إجنلتــرا مبــاراة كرواتيا
وهي أكثر حيوية نظرا للمجهود
الضخم الذي بذلتــه كرواتيا في
دور الثمانية.
وتتفوق إجنلترا ،علــى كرواتيا في
سجل املواجهات املباشرة إذ فازت
بـــ  4من بــن  7مباريــات ومنها
االنتصار  1-5في آخــر مباراة بني
الفريقــن وكانت فــي تصفيات
كأس العالم عام .2009
ويعاني بعض العبــي كرواتيا من
إصابــات عضلية وإرهاق شــديد،
نتيجــة اللعــب  120دقيقة في
مباراتي الدمنارك ثم روســيا ،خالل
أقل من أسبوع.
وأشــارت صحيفــة (ليكيــب)
الفرنســية ،إلــى أن التدريبــات
اجلماعيــة ملنتخــب كرواتيا ،أول
أمس ،شهدت غياب احلارس دانييل
سوباســيتش ،ملعاناته من إصابة
عضلية تعرض لها فــي الدقائق
األخيــرة أمام روســيا ،وأصر على
اســتكمال اللقاء حتــى ركالت
الترجيح.
ولفتت الصحيفة إلى أن الثنائي
سيمي فرساليكو ،وديان لوفرين،
لم يشــارك أيضا فــي التدريبات
اجلماعيــة ،بينمــا اكتفى اجلناح
أنتي ريبيتش باملشي اخلفيف ملدة
 15دقيقة فقط.

االتحاد األرجنتيني يجدد الثقة في سامباولي
بوينس آيرس ـ وكاالت:
قــرر االحتــاد األرجنتينــي لكــرة
القــدم ،جتديد الثقــة في خورخي
سامباولي ،كمدير فني للتاجنو ،في
الفترة القادمة ،برغم الفشــل في
كأس العالم ..ويذكــر أن املنتخب
األرجنتيني قــد ودع كأس العالم،
من دور الـ  ،16على يد فرنســا ،بعد
اخلسارة بـنتيجة .3-4
ويأتي هذا بعد اجتماع بني كالوديو
تابيــا ،رئيــس االحتــاد اإلرجنتيني،
مع نائبــه دانيــال أجنيليس ،امس
وســاماولي ..وكان االجتمــاع قد
استمر لقرابة ســاعة ،ومت تقييم
املنتخــب األول فــي كأس العالم،
باإلضافة إلى االستراتيجية املتبعة
في الفترة القادمة.
ويشــار إلى أن سامباولي سيتولى
أيضا فريق حتت  20سنة ،بعد رحيل
ً
دانييــل ألبرتو باســاريال ،في كأس
العالم القادمة في بولندا.
وكان املنتخب األرجنتيني قد صعد

سامباولي

بصعوبة مــن دوري اجملموعات ،ثم
خرج في دور الـ  16من فرنسا.
وكان االجتماع قد اســتمر لقرابة
ســاعة ،ومت تقييــم املنتخب األول
فــي كأس العالــم ،باإلضافة إلى

االســتراتيجية املتبعة في الفترة
القادمة .ويشــار إلى أن سامباولي
أيضــا فريق حتــت 20
ســيتولى ً
سنة ،بعد رحيل دانييــــل ألبرتـو
باساريـال.

رحيل رونالدو عن ريال مدريد حديث العالم

 7انتقاالت ضخمة من الممكن أن تحدث بعد كأس العالم
العواصم ـ وكاالت:
مع قرب انتهاء بطولــة كأس العالم
 2018فــي روســيا ,ســ ُيفتح الباب
على مصراعيــه لالنتقاالت الصيفية
بــن األندية األوروبية ،ومــن املؤكد أن
املونديال ســيكون له أثــر كبير على
وجهات بعض الالعبني.
وبرغم وجود العديد من الالعبني الذين
يتصدرون املشــهد فــي كل محفل
رياضــي ,إال أن هناك آخرين من املتوقع
أن يحصلون علــى جتارب جديدة عقب
نهاية املونديال.
رحيــل كريســيانو رونالدو عــن ريال
مدريد هو حديــث العالم هذه الفترة,
لكن بعد عدة أســابيع ستكون هناك
قصص انتقال أخرى لنجوم كبار.
وفي التقرير التالي نســتعرض أبرز 7
انتقاالت ضخمة من املمكن أن تصبح
واقعية خالل أسابيع.
مــع كل التقاريــر التي تــدور حول
فشــل نبيل فقير الطبي قبل التوقيع
لصفوف ليفربــول قبل املونديال ،يبدو
أن حلم الالعب الفرنســي باللعب مع
«احلمر» لم ينته بعد.
وأخفــق فقير فــي عبور الكشــف
الطبي ,بعد وجــود إصابة في ركبته,
ما جعــل انتقاله لـ»الريــدز» مهدد
بالفشــل ,لكن في ظل ظهوره اجليد
خالل الفرص التــي مينحها له ديدييه
ديشــامب مع فرنســا فــي املونديال
احلالي ,يبدو أن آماله باللعب في إجنلترا
أصبحت كبيرة.
ووفقــا للتقاريــر ,فإن ليفربــول أعاد

إحياء اهتمامه بضــم صانع األلعاب
الفرنسي ,وسيكون مستعدا للتوقيع
معه عقب نهاية املونديال ,رغم ضمه
العبني مميزين أمثال الغيني نابي كيتا
من اليبزيــغ األملاني ,والبرازيلي فابينيو
من موناكو الفرنسي.
وبرغم خســارتها أمــام بلجيكا في
مباراة ربع النهائي املثيرة ،تظل البرازيل
البلد األكثر تصديرا للمواهب الكروية
إلى العالم.
ومن بني الالعبني الذين صنعوا الفارق
في خط الوســط الهجومي ملنتخب
السيليســاو في اآلونــة األخيرة ,كان
ويليــان بورخيــس دا ســيلفا ,الذي
حصــل علــى إعجــاب اجلميــع في
املونديال ،وبطبيعة احلال قبله مع نادي
تشيلسي.
وتؤكد التقارير أن ويليان أضحى قريبا
من الرحيل عــن صفوف «البلوز» ,وأنه
يترقب برشــلونة ومانشستر يونايتد
خطفه في أي حلظة.
ويضع برشلونة مبلغ  60مليون جنيه
إســترليني لضم ويليان ,إال أن ذلك لن
يكون سهال ,في ظل اإلعجاب الكبير
من جوزيه مورينيــو بقدراته ,وحرصه
علــى انتقاله لصفوف «الشــياطني
احلمر» أيضا.
ورمبا يكون واحدا من أكثر حراس املرمى
موهبة في العالم ،إن لم يكن األفضل،
بعدما خطف األنظار بعروضه املميزة
قدم
مع روما في املوســم األخير ,كما ّ
أداء جيدا مع «السامبا» في املونديال,
رغم اخلروج من دور الثمانية.
فيعتبر أليســون باكيــر باكير هدفا
رئيســيا للعديد من األندية األوروبية

لتقارير صحافية.
ومع وجود نبيل فقير على رادار «الريدز»,
يعد خيــارا إضافيا مفضال
فإن ديباال ّ
لكلوب ,لكن جلبه مــن «اليوفي» لن
يكون سهال.
بعــد حتقيق النجاح في إســبانيا مع
ريال مدريد ،يسعى كريستيانو رونالدو
إلى املضــي قدما في عالم كرة القدم
اإليطالي هذه املرة.

رونالدو
الكبــرى ,إذ يبرز الثالثي ريــال مدريد
وتشيلســي وليفربــول كأكثر الفرق
رغبة باحلصول على خدماته.
ولكن مع إعــان يورغن كلوب جتديده
الثقة بحارسه لوريس كاريوس ,عقب
أدائه الكارثي فــي نهائي األبطال ضد
الريال ,يبــدو أن «امللكــي» و»البلوز»
ســيكونان في صراع لوحدهما على
ضم احلارس البرازيلي.
وينظر تشيلســي إلــى باكير كأحد
أفضل البدائل لتعويض اخلروج املتوقع
حلارســه تيبو كورتوا ,الذي ال يزال لم
يجدد عقده مع الفريق ,وكذلك الريال
الذي يريد إشعال املنافسة على مركز

حراســة املرمى في ظــل وجود كيلور
نافاس.
وارتبط اســم أليســون بشكل كبير
بريال مدريد قبــل بداية كأس العالم،
وذهبــت بعض التقارير إلــى القول أن
املفاوضات بني الناديني بشــأنه وصلت
إلى مراحلها األخيرة ،لكن صمت ريال
مدريــد وعدم معرفــة خياراته زاد من
الترقب واالنتظار ملعرفة مصير احلارس
املوهوب.
امــا باولو ديبــاال  ..فقــد جعل منه
أســلوبه الهجومي أحد أخطر العبي
كرة القدم على هــذا الكوكب ,لكن
الغريب في األمر أن املنتخب األرجنتيني

لم يستغل إمكانياته املميزة في هذا
املونديال.
وحتوم الشــائعات حاليــا حول خروج
كريســتيانو رونالدو إلى يوفنتوس ،ما
سيؤدي إلى وجود العديد من املشاكل
بالنسبة لديباال ,الذي يعاني أصال في
صفوف «السيدة العجوز».
وتشير التكهنات إلى أن إدارة «اليوفي»
ستسمح للنجم األرجنتيني باملغادرة
برفقة مواطنه غونزالو هيغواين حال
انضمــام رونالدو ,خصوصــا ً من أجل
توفير السيولة املالية الالزمة لصفقة
كريستيانو ،ويبدو أن ليفربول سيضع
النجم األرجنتيني في حساباته وفقا

ومنذ الكشــف عن إمكانية انضمام
رونالدو لصفوف «الســيدة العجوز»,
أثيــرت ضجــة إعالمية كبيــرة حول
هذه الصفقة ,وسط توقعات بأن يتم
اإلعالن الرسمي عنها خالل أيام.
ومن املتوقــع أن يترك رحيــل رونالدو
فجوة كبيرة في صفــوف ريال مدريد,
من الصعب جــدا تعويضه ,ويقال أن
هناك أســماء مثل نيمار دا ســيلفا
وإيدين هازارد من املمكن أن ّ
حتل مكانه
في «امللكي».
ولكن مــن ناحية أخرى ,سيســاهم
انضمام رونالــدو للــدوري اإليطالي,
في جلــب املزيد مــن االهتمــام إلى
هذه املســابقة من ناحية املشــاهدة
والرعايات وأمور أخرى.
وبرغــم أنه غــاب مع منتخــب بلده
اجلزائر كأس عالم ،يبــدو رياض محرز
وبعــد املســاهمة بشــكل كبير في
حصول ليســتر ســيتي علــى لقب
«البرمييرليغ» التاريخي قبل موسمني،
يعيش أيامه األخيرة مــع الفريق ,في
ظل وجود تأكيدات بامتام انضمامه إلى
مانشستر ســيتي مقابل  78مليون
جنيه إسترليني.

ويرغب الســيتي في إضافة املزيد من
العمــق الهجومي على تشــكيلته,
ألجل الظفر بلقب دوري األبطال ,ويبدو
محرز خيارا مميزا لذلك األمر ,ال ســيما
أن أقاربه أكدوا انضمامه للسيتي.
ويعد جوسيب غوارديوال مدرب السيتي
ّ
أحد أكبــر املعجبــن بقدراته النجم
اجلزائــري ,وبالتأكيد فإن انضمامه إلى
فريــق يضم العبني أمثــال كيفني دي
برويــن ,وغابرييل خيســوس ,ورحيم
ســترلينغ ,سيســاهم فــي ارتفاع
مستواه الكروي.
وال شك أن قائد منتخب بلجيكا إيدين
يعد من بني النجوم األكثر تأثيرا
هازارد ّ
في كأس العالــم ,مبهاراتــه املذهلة
وعروضه املميزة مع «الشياطني احلمر».
البلجيكي يبدو أكثر اســتعدادا هذه
الفترة ألجل إجراء تغيير في مســيرته
االحترافيــة ,بعدما بدأت الشــائعات
تنتشر حول خروجه من «البلوز».
ومــع توقع رحيل رونالــدو في اليومني
املقبلني ،يبقــى أن نرى من ســيكون
البديل املثالي لــه ,خاصة أن الريال لن
يرضى بضم العب عادي.
وسيحصل غاريث بيل بكل تأكيد على
فرصة كبيرة للظهور بشكل أساسي
أكبر مــن املعتاد مع «امللكــي» ,إال أن
وصول هــازارد بإمكانه أن يخفف عنه
حدة الضغوطات امللقاة عليه.
وبالتأكيــد بعد إبداعه فــي املونديال
مع بلجيكا ,ســيكون هذا هو الوقت
املناســب بالنســبة لفلورنتينو بيريز
رئيس ريال ألجل إبــرام صفقة هازارد,
الطامح لتسلق ســلم اجملد والتواجد
بنفس كفة ليونيل ميسي ورونالدو.
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كرواتيا
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#موندياليات

برافو لـ «قميص المنتخب والبحر األدرياتيكي ونهري الدانوب ودرافا»

فالح الناصر

االحتفاء بالنجاحات الرياضية ..رئيسة كرواتيا أنموذجا
في مونديال  1998ببلوغ املربع
الذهبي علمــا ً بأنه ت ّوج وقتها
باملركز الثالث.
نحتــاج حتما الــى دعم مادي
يحلــق مبدعينــا الرياضيني
للعاملية وهم يستحقون
جــدا علــى كافــة
املســتويات وأنــواع
الرياضات ،ويستحقون
معــه دعمــا
معنويــا عبر
و ســا ئل
ا ال عــا م
الرســمية
واالهلية،
فهــم
بــكل

بغداد ـ حذام يوسف:
تناقلــت وســائل التواصــل
االجتماعــي واإلعــام خبــر
رئيســة كرواتيا ،وهي تهنىء
فريق بلدها ،وصافحتهم واحدا ً
واحداً ،كمــا احتفلت ورقصت
معهم من داخــل غرفة تبديل
املالبس للفريــق ،كما ظهرت
رئيســة كرواتيا ،كولندا غرابار
كيتاروفيتــش ،وهــي ترقص
وتبتهج بتأهل منتخب بالدها
إلى املربــع الذهبــي لبطولة
كأس العالم لكرة القدم ،بعد
تغلبه على املنتخب الروسي.
ظهرت ،كيتاروفيتش ،أوال وهي
حتتفي إلى جــوار رئيس الفيفا
جياني إنفانتينــو ينو ،ورئيس
وزراء روسيا دميتري ميدفيديف،
الذي كان يبدو على وجهه عدم
الرضا بعد خسارة فريق بالده.
وفــي تدوينة علــى صفحتها
مبوقــع التواصــل االجتماعي
(الفيــس بــوك) قالــت
كيتاروفيتــش « :برافــو ،أنــا
فخورة بهذا الشــعب ،وأمنح
قبلة لشعار قميص املنتخب،
وكذلك للبحر األدرياتيكي ونهر
الدانوب ونهر درافا ،فلتحتفلوا
طوال النهار والليل».
هذا املشهد يبدو غريبا او فريدا
 ..او لنقل مميزا من رئيسة دولة،
حتى في العالم املتقدم كانوا
يحتفون باحتفائها ! ،ولكن هل
لنا احلق باملقارنة مع ما يحصل
مــن انعدام االهتمام رســميا
بكل إجنازات املبدعني الرياضيني
العراقيــن على مــدار عقود

نشا طا تهم
واجتهاداتهــم
امنــا يهــدون
فوزهم للعراق.
مشجعات املنتخب الكراوتي

مضــت ،نتمنى ان ال تتكر على
مــدار العقود القادمــة! ،فلم
نشــهد طريقة احتفــاء تعبر
عن احترام املسؤول للرياضيني،
اال املشــاهد النادرة التي تعلن
تكــرمي الفريــق الفالنــي ،ثم
التشــهير به امام اول إخفاقة
لــه  ،من قبل املســؤول وحتى
اجلمهــور ،غالبــا ما يفشــل
اجلمهور الرياضي بدعم فريقه،
فيما لو اخفــق بركلة جزاء او
بتمريرة خاطئة للكرة ،وال أدري

هل نحن اجلمهور او الشــعب
الوحيد الــذي يبحث عن الزلة
الهلــه؟! او ان العــرب عموما
هكذا؟.
وانتزعت كرواتيا بطاقة العبور
لنصف النهائــي عقب الفوز
على روســيا بركالت الترجيح
بنتيجة  3-4بعد نهاية الوقتني
األصلــي واإلضافــي بالتعادل
اإليجابي بهدفني لكل منهما
في ربع النهائي .وعادل املنتخب
الكرواتي ما حققــه من إجناز

الزوراء ينتظر التتويج رسميًا بملعب الشعب ..السبت

بعد غد  9 ..لقاءات في الجولة 37
لدوري الكرة الممتاز
بغداد ـ الصباح الجديد:
ينتظر فريق نادي الزوراء تتويجه
رســميا ً بلقــب دوري الكــرة
املمتــاز للمرة  14فــي تأريخه
وذلك عندما يالقــي نادي نفط
ميســان مســاء يوم السبت
املقبل ضمن اجلولة  ،37والزوراء
ميلك  87نقطة بالصدارة فيما
لنفط ميسان  45نقطة باملركز
العاشر.
وتقام بعد غــد  9لقاءات اولها
مباراة القمــة اجلماهيرية بني
اجلوية والشرطة مبلعب الشعب
الدولــي ،الصقــور ميلكون 81
نقطــة وللقيثــارة  77نقطة..
وفي ملعب املدينــة الرياضية
يتواجه امليناء والنفط ،صاحب
االرض ميلــك  41نقطة باملركز
الثالــث عشــر وللضيــف 78

نقطة باملركــز الثالث ..ويلتقي
الكهرباء مع فريق احلســن في
ملعــب التاجــي ،االول خامس
الالئحة بنقاطه الـ  ،55في حني
يقف الثاني باملركز الثامن عشر
وله  27نقطة.
وتقــام مبــاراة الصناعــات
الكهربائيــة ونفط الوســط
مبلعــب الصناعــة ،لــاول 43
نقطــة باملركــز احلادي عشــر
وللثانــي  48نقطة ويقف ثامن
الترتيب ..اما مباراة الســماوة
والطلبة فســتقام في ملعب
االول ،اهــل الــدار لديهــم 38
نقطــة باملركز اخلامس عشــر
والضيوف باملركز الثاني عشــر
ولهم  42نقطة.
ويضيــف النجف الــذي يقف
باملركز السادس وله  54نقطة،

منافســه فريق امانــة بغداد
صاحب املرتبة السابعة برصيد
 51نقطــة ..وتقــام في ملعب
الزبيــر ،مبــاراة نفــط اجلنوب
بنقاطه الـــ 46نقطة وضيفه
الديوانيــة الذي يقــف باملركز
السابع عشر برصيد  30نقطة..
وتقام مبــاراة زاخو الذي يحتل
املركــز االخير برصيد  21نقطة
امام فريــق البحري الذي يحتل
املركز  16وله  35نقطة.
وتقــام جميــع املباريــات في
الساعة اخلامسة اال ربع عصراً،
باســتثناء  3مباريــات طــرأت
عليها تعديالت بحســب جلنة
املســابقات وهي الزوراء ونفط
ميسان  ،واجلوية والشرطة ،اما
امليناء امام النفط ،فســتجرى
في الساعة  7مسا ًء.

تقرير

«طائرة البارالمبية» تغادر للمشاركة
في كأس العالم بهولندا
بغداد ـ د .منذر العذاري*
يغادر بغداد يوم غ ٍد اخلميس في
طريقه إلى هولنــدا ،منتخبنا
الوطنــي بالكــرة الطائرة من
وضع اجللوس للمشــاركة في
منافســات النســخة الثانية
عشرة من بطولة كأس العالم
باللعبة التي حتتضنها هولندا
للمدة من  15إلى  22متوز اجلاري
مبشاركة ســتة عشر منتخبا
عامليا هــي هولنــدا والواليات
املتحــدة والصــن جمهورية
روانــدا وإيران وروســيا وأملانيا
اليابان والبرازيل وكازاخســتان
وأوكرانيــا وكرواتيــا والعراق
ومصر والبوســنة والهرسك
وبولندا.
ومــن املؤمــل أن يخــوض
منتخبنــــا الوطنــي مباراته
األولى فــــي البطولــة أمام
منتخب البوسنة والهرسنك

حامــــل لقــب النســخة
املاضيــة يــوم األحــد املقبل
في متام الســاعة الثالثة بعد
الظهــر بتوقيــت هولندا في
مدينــة فينلو التــي تقع على
احلــدود األملانيــة الهولنديــة
قــرب مقاطعة شــمال الراين
فيستفاليا.
وســيكون الوفــد العراقــي
للبطولــة برئاســة ماجــد
العكيلي رئيس االحتاد العراقي
للكــرة الطائــرة جــــلوس
ويضــــم السادة حسني علي
هامل إداريا وحيدر إسماعيــل
مترجمــا ود .منــذر العــذاري
صحفيــا ود .علــي ســبهان
مدربــــا واحمــد عبد محمد
مســاعدا للمــدرب مــع 12
العــــبا هم عباس علي نوام
ومؤيــد هاشم سلمان واحمد
هاشــــم دهش واحمد رياض

عطيــة واحمد حســن جبار
ومهدي نعيم ضيون وحســن
جبار عبــد اهلل ومحمد عيدان
خلــف واحمــد كــرمي عباس
وإبراهيــم ناصر صــدام وعالء
عبــاس مهدي وســيف الدين
ســمير حكيم .وكان منتخبنا
الوطنــي قد تأهــل لنهائيات
البطولــة بعد أن أحــرز املركز
الثالث في بطولة آسيا املؤهلة
لكأس العالم التي أقيمت في
الصني للمدة مــن  26حزيران
إلى  3متوز . 2017
يذكــر إن القرعــة أوقعــت
منتخبنا فــي اجملموعة الرابعة
التــي تعــد األصعــب بوجود
منتخبات البوسنة والهرسك
ومصر وبولندا.
* موفد االحتاد العراقي لإلعالم
الرياضي

falahalnasser@yahoo.com

أوروبا المتجددة
يطلقون عليها ،القارة العجــوز ،ولم تعد كذلك،
ففي مونديال روســيا اجلارية احداثه ،أثبتت أوروبا
شــابة وقتها ،ولم تكبر ،بل تقــاوم اجلميع لتعلن
نفســها فــي املقدمة بجمــال أســلوبها وقوام
رشــاقتها ،رابع لقب على التوالــي حتصده القارة
األوربية ،ففي العــام  2006توجت إيطاليا وعادت
عــام  2010لتحصد إســبانيا اللقــب ،ثم جاءت
نسخة العام  2014لتفوز أملانيا بالكأس.
التفوق احلالي في روســيا سيمنح القارة املتجددة
بعنفوانها اللقب الرابع على التوالي ،لتتوج سيدة
العالم بال منازع في عالم الكرة.
يقول الناقد الرياضي ،املصري ،حســن املستكاوي:
مازالت أمريكا اجلنوبية تعيش زمن بيليه ومارادونا،
وترى أن ميسى أو نيمار هما تكرار لزمن مضى .ولم
تطور األرجنتني كرتها مبدربها احلالى ،وعلى الرغم
من أنها لعبــت نهائى  ..2014إال أنها حققت ذلك
بقوة الدفع التاريخية ،خاصة أنها فى بطولة 2010
منيت بهزميــة كارثية أمام أملانيا ،وقد عاد منتخب
األرجنتني للفوضى فى األداء .فهو فريق يضم جنوما
كبارا مقاما وسنا .لكنهم مجرد أفراد فى فريق ال
يلعبــون للفريق ..أما البرازيل فقد طور مدربها من
الروح املعنوية لالعبيه .وتألق املنتخب فى تصفيات
القــارة للمونديال ،حــن حاربت املهــارة غرميتها
املهارة .لكن حني ظهرت قوى مختلفة فى روســيا
تعبت البرازيل .تعبت ألنها ظلت تلعب وهى تتكئ
على مهارات العبيها فقــط ..دون تطوير حقيقى
للتكتيك ،فالفريق يهاجم بالكامل ،ويذهب حتى
حدود منطقة جزاء املنافس ،ويسعى بكل مهاراته
إلى اختــراق تلك احلدود .ويفعل ذلك فى كل حلظة
باملباراة وفى كل مباراة دون تغيير ..فلم يستمر!

 3قضاة في بطولتين
خارجيتين بالطاولة

بغداد ـ الصباح الجديد:
يشــارك  3من قضــاة الطاولة فــي بطولتي العرب
وغربي آســيا اللتني تقامان اواخر الشهر اجلاري .وقال
رئيــس جلنة احلكام فــي احتاد الطاولــة املركزي ،عبد
الهادي محمد :ان احتاده رشــح احلكمني الدوليني ،آزاد
محمد أمني وعبد اهلل موســى ،للمشاركة في إدارة
منافســات بطولة غربي آسيا التي ستقام في األردن
للمدة من  18ولغاية  22متوز اجلاري.
واشــار إلى :انه سيشارك في حتكيم منافسات كأس
العرب املقررة في جمهورية مصر العربية يوم  30متوز
اجلاري وتســتمر حتى  6آب املقبــل .موضحا :ان اخر
بطولة خارجية اشــترك في إدارة منافســاتها كانت
منافسات بطولة (ســلوى) الدولية التي اقيمت في
وبي :ان احلكام العراقيني ميلكون
الكويت عــام ّ .2012
الثقــة واملقدرة الفنية الكبيرة في حتقيق النجاح في
البطوالت اخلارجية .مشــيرا ً إلى :ان العراق سيشارك
ايضا في البطولتني بوفد يضــم خيرة الالعبني لكال
اجلنســن ،بطمــوح اثبات احلضــور الفنــي املتميز،
واحلصول على أوسمة التفوق.

بدء منافسات العالم بألعاب القوى للشباب في فنلندا

هيثم يودع  1500من التصفيات ..و عبد المحسن يدخل سباق  110حواجز
تامبيري ـ ميثم الحسني*
انطلقت منافســات بطولــة العالم
اللعــاب القوى بفئة الشــباب صباح
امس في مدينة تامبيــري الفنلندية
مبشاركة  138دولة  ،وبحضور مكثف
البطال العالم في استاد راتنا االوملبي
في مدينة تامبيري  ،ويشــارك العراق
بالعبني اثنني والعبة واحدة ممن حققوا
االرقام التاهيلية لبطولة العالم.
اشــاد رئيس االحتــاد الدولــي اللعاب
القــوى البريطانــي سبيســتيان كو
بتطــور العاب القــوى فــي العراق ،
ومشاركاتها الدائمة من خالل االرقام
التاهيلــي وليس بالبطاقــات اجملانية
 ،وهذا يحســب لالحتــاد العراقي في
اعــداد الرياضيني رغم ان اجلميع يعلم
ان ظــروف العراق مختلفة عن البلدان
االخرى.
واوضــح :ان االحتاد الدولــي ومن خالل
اجتماعاته دائما ما يستمع لطروحات
الدول االعضاء ووجدنا ان رئيس االحتاد
العراقي الدكتــور طالب فيصل دائما
ما يطرح افكار جديدة مميزة  ،وبالتالي
اختياره ضمن جلنة التطوير في االحتاد

الدولي يعد اســتحقاق طبيعي وهو
من يقود اللعبة فــي العراق الى هذه
االجنازات رغم الظروف الصعبة.
وبــن :ان العــراق برغم مشــاركته
باعداد بســيطة  ،اال انه يلفت االنظار
ففي النســخة املاضية كنا نركز على
الالعب منتظر فالح في ســباق القفز
بالزانة  ،واالن نتطلع ملشاهدة الالعب
مــرمي عبد احلميــد في ســاق القفز
العالــي  ،ونتمنى ان توفــق لتحقيق
نتيجة طيبة.
رئيس االحتاد العراقي ونائب رئيس االحتاد
االسيوي اكد :انه يسعى لطرح بعض
املشــاريع اجلديــدة في اجتمــاع جلنة
التطوير  ،وجميع تلك املشــاريع تصب
في مصلحة العراق والدول التي حتتاج
الى احتــكاك بالفرق الكبيــرة  ،الفتا
ان التقــى على هامــش البطولة عدد
من رؤوســاء االحتادات من اجل توطيد
العالقات وخدمة العبي منتخباتنا.
واشار الى ان وصول ثالثة رياضيني الى
بطولة العالم بارقام تاهيلية هو اجناز
بحد ذاته  ،الفتا ان في الســابق العراق
يشــارك في (الكوتا) البطاقات اجملانية
التي يبعثها االحتــاد الدولي ،لكن االن
الوضع مختلف متاما والالعب العراقي

جانب من املنافسات
تطور كثيرا ونســعى ملواصلة التطور
في السنوات املقبلة.
افتتــح املشــاركة العراقيــة الالعب
حســن هيثم في سباق 1500م ودخل

التصفيات في اجملموعة الثانية  ،وانهى
مشــاركته في املركز التاســع وبرقم
 3،54دقيقة في سباق سريع ومجموعة
مميزة  ،ليخرج من التصفيات.

وقال الالعب حسني هيثم :ان السباق
ســريع جدا وتكتيكي بــذات الوقت
 ،بصراحــة اجلميــع يعلم ســباقات
املســافات املتوســطة لها ظروفها ،

انا مقتنــع بالنتيجــة احلمد هلل وفق
ظروف الســباق  ،اما كرقم لدي افضل
 ،لكن بطوالت العالم جميع الرياضيني
يلعبون من اجل االوسمة وليس االرقام.
واوضــح :ان جميع الرياضيــن الذين
شــاركوا في الســباق لم يصلوا الى
رقمهم الشــخصي  ،ما يدلل على ان
اجلميع يلعب من اجل وســام وبالتالي
نحن مــن نبحث عن االرقــام املتضرر
االكبر من السباق  ،مع ذلك قدمت كل
ما لدي وامتنى القادم يكون افضل.
يخوض صبــاح اليوم العــب منتخب
شــباب العــراق علــي عبداحملســن
تصفيات سباق 110م حواجز وفي متام
الساعة التاســعة والنصف صباحا .
وعبر الالعب عن جاهزيته بشــكل تام
لتحقيق رقم شخصي جديد وحتطيم
الرقم العراقي.
واشــار الى ان حتضيراته استمرت منذ
العودة من اليابان حيث حققت افضل
رقم شخصي في بطولة اسيا  ،واطمح
ان احقــق رقما افضل بعــد ان دخبت
معسكرا تدريبيا في السليمانية .
وبــن :انه يقدر اجلهد الذي بذله مدربه
خزعل جبار ورعاية االحتاد لهم ودعمه
للمشــاركة في بطولة العالم لذلك

امتنــى ان اوفق في الســباق وان احقق
نتيجة مميزة.
املشاركة العراقية تختتم يوم اجلمعة
املقبل اي رابع ايــام البطولة من خالل
مشــاركة الالعبة مرمي عبداحلميد في
ســباق القفز العالــي  ،وحصلت مرمي
عبداجلميد مؤخرا على ذهبية آسيا في
اليابان ،لكن بطــوالت العالم تختلف
من حيث االجناز واملســتوى الفني عن
البطــوالت القارية  ،لكــن مرمي قريبة
من الرقم العربي ومشاركتها في هذه
البطولة تعد فرصــة لتحطيم الرقم
العربي.
مــدرب الالعبــة رعد عبــداهلل اكد:
ان التحضيــرات متواصلــة والالعبة
متحفزة لتحقيق نتيجة افضل  ،نعم
ان بطوالت العالم مبستوى عالي وحتتاج
الى امكانيــات ضخمــة  ،مثلما نرى
للمنتخبات الكبيــرة  ،اال ان طموحنا
حتقيق رقم جديد وكسر الرقم العربي.
واوضح :ان الالعب تواصل تدريباتها في
امللعب بشــكل يومي ونتمنى ان نوفق
في املنافســات يــوم اجلمعة لتحقيق
الهدف الذي اتينا من اجله الى فنلندا.
* املنسق اإلعالمي الحتاد ألعاب القوى
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دراسة ..الجزء االول

عزلة التخييل في رواية(لماذا تكرهين ريمارك ؟)
عبد علي حسن
قامــت الروايــة الواقعية على متثــل الواقع
تخيــا  ،أي اعتمادها علــى حبكة حكائية
ذات أحــداث محتملة احلصول فــي العالم
الواقعــي وامكانيــة وجود الشــخصيات
الروائيــة اإلفتراضية في حركــة الواقع  ،لذا
فقــد كانت هــذه الرواية الواقعيــة مبنزلة
حكاية أخرى تضاف الى احلكايات التي يزخر
بها الواقع احلياتي وتتمثل قدرة الروائي على
تخليق أحداث وشخصيات استثنائية تتمتع
بقدر كبير مــن تضمينها وجهات نظر تثري
الواقع بهذه النماذج برؤى فكرية وفلسفية
وجمالية نافــذة  ،ولعل في ذلــك علة بقاء
تأثير عدد من الروايــات الواقعية في الذاكرة
الفردية واجلمعية على حد ســواء وســريان
سحرها اجلمالي واملعرفي ملدة زمنية طويلة
نسبيا ،
واألمثلة علــى ذلك كثيرة بــدءا من روايات
القرن الثامن عشــر وحتــى منتصف القرن
العشــرين الذي شــهد تطورا ملحوظا في
بنائية رواية احلداثــة ومابعد احلداثة ارتباطا
بالتطــور احلاصل فــي البنيــة االجتماعية
وظهور احلاجة الى انواع روائية جديدة تتمتع
ببنائية جديــدة تهدف الــى خلخلة البنى
التقليدية املستهلكة التي وضعت املتلقي
في منطقة اســتهالك النص الروائي ونقله
الى مســتوى املساهمة في انتاج النص عبر
آليات تأويلية جديدة تســتجلبها مرجعية
املتلقــي املعرفية واجلماليــة املتطورة  ،لذا
كان البــد مــن اإلنتقال مبســتوى التخييل
من الواقعــي احملتمل احلدوث الــى التخييل
املتجاوز للواقع وامكانيات حصوله  ،فكانت
الواقعيــة الســحرية والعجائبيــة مدخال
مهما من مداخل روايــة مابعد احلداثة التي
اسهمت متظهراتها اجلديدة في خرق التتابع
الكرونولوجي وتعددية الــرواة وآليات مابعد

تتحرك رواية )لماذا
تكرهين ريمارك ؟(في
منطقة مأهولة للرواية
العراقية  ،خاصة بعد
ظهور االحتراب الطائفي
في العراق الذي مهد
لقيام تنظيم (داعش)
منذ عام ،2005
واستحواذه على مساحة
كبيرة من ارض العراق ،
وكذلك ظهور الجماعات
المسلحة (الميليشيات)

الســرد (امليتا ســرد ) في تقــدمي تصورات
جديدة للمتخيل تنقل النــص الروائي الى
فضاء جمالي متســع ومؤثر في اثراء ذائقة
املتلقي  ،فضال عن مايتمتع به هذا املتخيل
اجلديد غير محتمل الوقوع من اســتقاللية
وتفرد التخليق الذي يســتبطن رؤى جديدة
غير مســتهلكة  ،وهنا تكتســب القدرة
التخيلية للروائي أهمية قصوى في امتالك
النص الروائي أهميته وتأثيره  ،وعليه يتوقف
اعتبار جــدة هذا النــص أو ذاك  ،ومن هذه

املنطقة سنقوم بتحليل تخيلية رواية (ملاذا
تكرهني رميــارك ؟)للروائي محمد علوان جبر
الصادرة عن دار احلكمة /لندن 2018ط أولى
/بغداد .
تتحــرك رواية )ملــاذا تكرهني رميــارك ؟(في
منطقة مأهولة للروايــة العراقية  ،خاصة
بعــد ظهور االحتراب الطائفــي في العراق
الذي مهد لقيام تنظيــم (داعش)منذ عام
 ،2005واســتحواذه على مســاحة كبيرة
من ارض العراق  ،وكذلــك ظهور اجلماعات
املسلحة (امليليشــيات) ،كما قدم الروائيون
العراقيــون مقترحاتهــم الروائيــة عبــر
صيغة وآليــات تكاد تكون متشــابهة من
خالل لعبة امليتاســرد  ،فضال عن التشابه
فــي حيثيات تكوين املنت الروائــي  ،اذ غالبا
ما جند الشــخصية املركزية خــارج حدود
الوطن ألســباب أمنية اجبرت على الهجرة
واإلغتــراب هربــا مــن مالحقــات النظام
االستبدادي السابق لتبقى هذه الشخصية
على صلة بالوطن عبــر الصلة بينها وبني
مــن تبقى مــن العائلة فــي الداخل  ،وفي
ظرف ما تعود هذه الشــخصية الى الوطن
وتبــدأ في كتابة تقرير او رواية او ســيناريو
لفلم يصور مادار ويــدور في العراق اعتمادا
علــى معطيــات افرزتها حركيــة احتالل
القــوات االمريكية للعراق وكذلك النزاعات
املســلحة التي اتخذت طابع احلرب األهلية
في اغلب مظاهرها  ،هذه البانوراما للواقع
العراقي كانت ميدانا لعدد كبير من الروايات
العراقية املعاصرة التي تشاركت في قاسم
مشــترك وهو كيفية كتابــة مايجري عبر
استعمال آلية امليتاسرد التي استهلكتها
الرواية العاملية والعربيــة والعراقية كثيرا
 ،حتى بــدت وكأن هنالك روائيــا واحدا قد
كتب هذه اجملموعة من الروايات املتشــابهة
 ،وان اختلفت فبإختــاف األحداث اخملتارة ،
والتفترق رواية (ملاذا تكرهني رميارك ؟)للروائي
محمد علوان جبر عن االجتاه املشار اليه آنفا

غالف الرواية

خبر

أمسية شعرية في أروقة مقهى نازك المالئكة
إعالم جمعية الثقافة للجميع
وســط حضور بهــي ضم فــي جنباته نخبة
من شــعراء املتنبي ،ومجموعة شــعراء قلم
الثقافيــة ،وجمهــور غفير متذوق للشــعر،
احتفت جمعية الثقافة للجميع باضمامة من
الشواعر والشــعراء يوم  7متوز العام  2018في
اروقة مقهى نازك املالئكة ،شارك في االمسية
اكثر من  12شــاعرا وشــاعرة ،بإدارة الشاعر
جاسم العلي.
شــاركنا حضور االمســية كل من الشعراء
ماجد الربيعي و كامل الغرابي و حماد الشايع
من شعراء املتنبي ومن مؤسسة قلم الثقافية
كل من الشــاعر الساعدي والشــاعرة ملعان
الشمري.
استهلت االمسية بالترحيب بالضيوف الكرام،
حيث شاركت املهندســة امل الطائي بتقدمي
الشاعر التربوي جعفرعلي جاسم الذي القى
قصيــدة غزل عذبــة بعنوان (احلب واحلســان
واجلمال) كانــت غاية في الروعة واجلمال ،ويعد
الشاعر احد الشــعراء القالئل الذين يكتبون
قصائد االطفال ،ومتيز وتفرد باســلوب وموهبة
خاصة في مخاطبــة ومحاكاة االطفال واثنى
على قصائده كل من االســاتذة الدكتورعلي
جواد الطاهر والدكتور داود الســلوم والدكتور
نعمة رحيم العزاوي ،له اربعة دواوين مطبوعة
تتميــز برهافة احلــس االنســاني واحلث على
مكارم االخالق.
شــاركنا االســتاذ الشــاعر الســاعدي من
مؤسســة قلم الثقافية بقصيــدة كان لها

صداها وســط احلضــور ومتيزت بسالســة
معانيها وجمــال ترابطها ،وكان للشــاعرة
املتألقة ملعان الشــمري عضوه في مؤسسة
قلم الثقافية دور في هذه االمسية بقصيدة
عن حب الوطن ومعاناته ،كما شارك الشاعر
ناصر رزوقي بقصيدة الهبت مشــاعر احلضور
وشــغفوا بها ،متيزت قصيدته كعادته بجرأة
كبيرة فــي التعبيرعن ثورة في مكنوناته ضد
الظلم والتســلط الالانساني باسم سطوة
الدين بعيــدا عن روح الديــن التي حتث على
التعامل بانسانية بعيدا عن الظلم.
كما شــارك عدد من الشعراء الشباب الذين
تنوعــت قصائدهم ما بني حب الوطن والغزل

وااللم ولوعة الفراق ،وكانوا بحق نخبة متيزت
باإلبداع والولع بالشعر فالقوا ما في جعبتهم
وتألقوا ،مؤكدين على حبهم للشعر وقرضه
منذ الصغر ،وتبلــور جتاربهم في الكتابة من
خالل مشــاركاتهم في انشــطة الشــباب
عبــر اجملــات االلكترونية ومواقــع التواصل
االجتماعي ومشاركة بعضهم ببرامج اذاعية
ومهرجانات محلية لصقل مواهبهم وابرازها.
وهم كل من-:
• الشاعر احمد ابو ماجن
• الشاعر عدنان جمعة
• الشــاعر علي ياري له ديوان مطبوع بعنوان
في ذمة القلب

• الشاعرة سجى السوداني
• الشاعر علي الصالح
• الشاعر مصطفى ساهي
• الشاعر فراس الكاتب
• الشاعر مالك عبدون
• الشاعر كرمي كامل
تنوعت فقرات االمسية ما بني الشعر واحلوار
ومداخالت اجلمهور فقد شــاركنا االستاذ ابو
حبيب مبداخلة في حث الشــعراء في كتابة
الشعر العمودي والقى بضعة ابيات للشاعر
حســان بن ثابت كمثال على روعــة وترابط
قصيدة العمــود وكان لنصيحته صداها بني
احلضور واملشــاركني ما بني مشجع ومعارض
فقد خلق جــوا من احلوار وتبــادل االراء بهذا
الشأن.
كان مســك اخلتام للشاعر حماد الشايع في
تقدمي النصح للشعراء الشباب بعدم التسرع
في اعتالء املنصة مالم يتدربوا على فن االلقاء
وسالمة اللغة ودراســة علم العروض اخلاص
بالشعر وميزان بحوره.
في نهاية االمسية شكر املشاركون جمعية
الثقافــة للجميــع ورئيســها الدكتور عبد
جاســم الســاعدي وجلنتهــا الثقافية على
احتضان طاقات الشــباب ومواهبهم وفسح
اجملــال امامهم العطائهــم فرصة في عرض
نتاجاتهم الثقافية وســط نخبــة مميزة من
الشعراء ،وقد وعدهم الدكتور الساعدي على
االســتمرار في نهجه وخطاه فــي تبني كل
الطاقات الشــابة الجل بناءعراق ثقافي يزخر
بالطاقات واملواهب.

 ،فمنذ العنوان يــدرك املتلقي انه ازاء رواية
ســتتحدث عن احلــرب  ،اذ أن رميارك هذا هو
الروائي األملاني اريش ماريــا رميارك 1898--
1970الذي اســتحوذت عليــه فكرة احلربومعطياتها النفســية علــى الفرد األملاني
وصــارت املوضوع األثير في جميــع روايته ،
ولعل اهمهــا رواية (كل شــيء هاديء في
اجلبهة الغربية (عــام ) ،1929وكانت رواياته
تلك تزعج الشــعب األملاني ألنها تذكرهم
دوما باحلرب  ،فهل انتقلــت هذه الكراهية
الى (هالة)حبيبة بطــل الرواية برهان حني
رســم لها تلك اللوحة التي اســماها (ملاذا
تكرهني رميارك ؟)؟وبعد قراءتها لرواية رميارك
)كل شيء هادئ في اجلبهة الغربية(مشيرا
الــى ان اللوحة قد اجنزت حــن كان (برهان
) طالبــا في معهــد الفنــون اجلميلة في
ثمانينيــات القرن املاضي  ،فــأي حرب كان
رميارك يذكرنــا بهــا ؟ واذا ماعرفنا طبيعة
روايات رميارك اخلاصة باحلرب وسبب كراهية
الشــعب األملاني لها فإن الســؤال املوجه
الــى (هالة)المبرر لــه  ،ألن رأيها قد متاهى
متاما مع رأي الشــعب االملاني الذي كان يرى
في روايات رميارك تذكير بقســوة احلرب وهي
لم تعرف ذلك مســبقا وامنا قادتها قرائتها
للروايــة الوصول الى هذا الرأي  ،والســبب
مقنــع لتوجيه هذا الســؤال الــذي يعرف
برهان االجابة عنه  ،ولعل فضيلة استثمار
اســم رميارك في كونه اشارة الى معطيات
حرب اخلليج االولى التــي ادت الى التفكك
االجتماعي وهرب عدد كبير من ابناء الوطن
من بطش النظام البائد ومن محرقة احلرب ،
ومن هؤالء الفارين خارج الوطن (برهان )الذي
يبقى على صلة بأخته (ثريا)الباقية الوحيدة
من عائلته  ،ويحاول املؤلف خلق جسور بني
الوقائع احلاصلة في الواقع العراقي املمتدة
مــن ثمانينيات القرن املاضــي وحتى دخول
القــوات األمريكية العــراق محتلة بذرائع
مختلفة.

اصدار

ذكرياتي ،يوميات تاج السلطنة
صدر مؤخرا عن منشــورات املتوســط
بإيطاليا ودار السويدي باإلمارات العربية
املتحــدة كتاب «ذكرياتــي ،يوميات تاج
الســلطنة» ابنــة ناصــر الدين شــاه
القاجاري .وتعد «ذكريات تاج السلطنة»
الس َير املتبقية من
من بني أشهر وأوفى ِّ
العهد القاجــاري .وهي يوميات الصوت
النســائي الوحيــد املتحدر مــن ذلك
العهد .هذه الشــهرة واألهمية تعودان
أوال ً إلى شــخصية مؤلفتها وموقعها
االجتماعي ،ككاتبة أنثى متتعت بحرية
أكبر للتعبير كأميرة فــي احلرمي امللكي
وابنة ملك؛ ومن جهــة أخرى ،كون هذه
اليوميات مبا احتوتــه من معلومات عن
وقائــع وأخبــار ومواقــف ورؤى وخواطر
وأفكار عكســت امنوذجا ً بليغا ً من متازج
ثقافتني الشرقية والغربية ،لشخصية
نســائية قوية تربت علي أيدي معلمني
ينادون باحلداثــة ،آمنت بأفكارهم وبلور ِة
نظــرة وتطلعات خاصة بها ،ال ســيما
أنهــا خلعت احلجاب في حتــد للتقاليد
الســائدة ،وعاشــت فترة من الزمن في
أوروبا ،على إثر طالقها من زوجها ،وذلك
على املنقلب بني القرنني التاســع عشر
والعشرين .وهي حقبة متيزت معها إيران
وتبدالت في السلطة واجملتمع،
بتحوالت ّ
وبرزت خاللهــا الثورة الدســتورية وما
رافقها من تطلعات للنســاء اإليرانيات،
أســوة بالتركيات والعربيات ،لنيل شيء

مــن حريتهــن ،وكانت تاج الســلطنة
نفســها في طليعة املطالبات بإنصاف
النساء ،واســهمت من موقعها القوي
في البالط فــي التأســيس حلركة حترر
املرأة ،لتتس ّرب هذه األفكار اجلديدة ،فيما
بعد إلى الطبقات األخرى في اجملتمع.
ولقيمــة العمــل وأهميــة االختيــار
والترجمــة التي أجنزتها عن الفارســية
مرمي حيدري ،نال جائزة ابن بطوطة ألدب
اليوميات املترجمة.

عرض كتاب

رماد في أرض الندبة..قص وسرد وجنون
أحالم يوسف
صــدرت الطبعــة األولــى للمجموعــة
القصصية «رماد فــي ارض الندبة» للقاص
محمد احلــداد ،عــن دار فضاءات للنشــر
والتوزيع ،تضمنت اجملموعة  15قصة قصيرة.
كتــب مقدمــة اجملموعة القــاص والروائي
حميد اخملتــار الذي وصــف القصص بانها
«اشبه بالوثائق التي اشرت الى مواطن اخللل
والفساد التي حولت هذه البالد الى جحيم».
ثم حتدث باملقدمة عن القاص محمد احلداد:
من خالل قصصه تلك ،بعث برســائل إغاثة
واستنجاد ،وح ّول كل ما يكتبه الى نوع من
اإلشارات التي قد تعجل بوصول النجدة الى
الغريق الذي شارف على املوت.
ابتدأت اجملموعــة بقصة «حلــم مجنون»
الفائزة بجائزة اإلبداع في مســابقة االحتاد
العام لألدباء والكتاب في العراق لعام ،2017
احللم في القصة كان قمة اجلنون ،اذ يحلم
البطل مبعادلة مقلوبــة بكل املوازين ،حيث
تظاهرة قام بها أعضاء من احلكومة اخمللصة
واجملدة ضد الشعب الظالم ،فكانت تفاصيل
ّ
أســباب التظاهرة واملطالبات املعلنة ،تدلل
على حجــم اجلنون فــي ذلك الــذي اجده

كابوسا أقرب منه الى احللم.
قصة رمــاد في ارض الندبــة التي اختارها
احلداد لتكون عنوان مجموعته القصصية
كتب عنها اخملتار قائال :حاول القاص محمد
احلداد في مجموعته هذه جاهدا ان ينوع في
اشــكاله الفنية ،خصوصا في قصة رماد
في ارض الندبة التــي حتول فيها حتى لون
اخلط الكتابي للقصة الى عنصر قصصي
ايحائي إضافي ،حتت وعي تام ومقصود من
قبل القــاص ،فجعل لهــذه القصة ثالثة
أصوات ،صوت الســارد «باللــون الكتابي
األســود» وهو صوت الواقع احلزين ،وصوت
البطل «باللون الكتابي األحمر» الذي ميثل
صوت الثورة والدم ،بصراخ مد ّو ظل يغمرنا
طوال القصــة مبنولوجاته وصوته الداخلي
احلافل بضجيج احلركة ،وســريان احملنة في
اوصاله ،اما الصــوت الثالث فكان «باللون
الرمادي املائل» فهــو صوت الهزمية وامليالن
نحــو االستســام والنگوص الــذي ميثله
صوت رفيق درب البطــل ،الذي وفق القاص
محمد احلداد في منحه الكثير من صفات
الرماد البارد.
نقرأ في اجملموعة أيضا قصة ،من يشــتري
الفقــر؟ ،وبقايــا ،وخطــاب رئاســي عازل

للرصــاص ،وقطرة وطــن ،ووليمــة اخبار
ســاخنة ،وقد حملت هذه القصة فلسفة
خاصة وساخرة ،اذ كتب مشهدين األول عن
حادث تفجير ،والثاني عن زبائن مبطعم وهم
ينــادون على النادل ليجلــب لهم الطعام،
تفاصيــل املشــهد األول كانــت من خالل
كلمات يرددها املذيع ،واملشــهد الثاني من
خالل وصــف رحلة االطباق ما بني يد النادل
والطاولة ،ومحاولة إيجاد عامل مشــترك
مــا بني اللحوم التي وضعــت امام الزبائن،
وتناولها بشهية ،وما بني حلوم البشر التي
تناثرت اثر االنفجار ،ليلتهمها املوت من دون
شــبع ،ثم احلديث بينهم وبني النادل على
الفرق بينهم وبني املوت وقد خلصوه بصفة
«الشــبع» ،اذ انهم ميكن ان يكتفوا بوجبة
حلم ويشــعروا بالشبع اما املوت فيأتي مبئة
لبوس وشــكل ومنذ االزل لكنه لم يشبع
يوما.
قصــص أخــرى نقرأهــا فــي اجملموعــة
القصصيــة هــذه ،منها العطــور ال جتيد
الكــذب ابــدا ،و يا بني ال تقصــص رؤياك،
ونشرة اخبار الدم ،واضراب بعد املوت ،وفرق
توقيــت ،واضالع الدائرة ،وانشــطار ،وختم
اجملموعة بقصة ثأر.

غالف اجملموعة القصصية

اختار احلداد خلامتــة مجموعته على غالف
الكتــاب كلمات من قصــة «قطرة وطن»:
اريــد وطنا لــم ابايعــه من قبــل بدمي
فيتهمني بنكث بيعتــه ،كلما فاض بحر
النزق لديــه ،وطنا لم أعده يوما ان أزهق له
روحي قربانا بني يديــه ،وطنا ال يوجد على
اخلارطــة ،ال تتعبوا أنفســكم ،فلن جتدوه
ابدا ،ألنه لم يُكتشف بعد ،هذا افضل لئال
يطالبني مللكيته احد ،اريده وطنا اصغر من
عش طائــر ال وطن له ،وطنا متاحا باذخا ،ال
يبالي ان قايضت رافديه بزوج حمام ابيض،
يســبحان اول الغبش في ســماء ابدية ال
نهاية لهــا ،ويعودان لعشــهما بأمان من
دون منــة وقت املغيب ،وطنا لم تطأه اقدام
املستكشفني وال احملررين وال الفاحتني ،حتى
ال نتهم بســببه الحقا باخليانة والتبعية،
وليكن وطنا بال اسم ،بال حروف ،لئال نتنازع
حول اصلــه ،نقول جذره عربي ،فيصرخ في
وجوهنا بل هو اعجمي ،وتقرع طبول احلرب
فيدنس جســده بالدماء ،ولســامة الغد،
ســأطالب ان يكون وطني بال ماض ،ذاكرة
من رماد ،بال تاريخ ،مثل طفل ولد للتو ،وبال
جغرافيا أيضا ،اعني مثلي متاما ،ال يفقه أي
شيء عن خطوط الطول او العرض.

رأي
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كاريكاتير

المقاالت و اآلراء التي
تنشر ّ
تعبر عن وجهة نظر
أصحابها وال ّ
تمثل بالضرورة
رأي الجريدة

جملة مفيدة

بالون ترامب في لندن
عبدالمنعم األعسم

المسكوت عنه..

في موضوع المحاصصة

عن موقع «كارتون سياسي»

ميكــن ان نتوقع بأن حكومــة انتخابــات  12ايار املاضي
ستُشــكل مســبوقة باالعالن انها ال تخضــع لقاعدة
احملاصصــة الكارثيــة ،وان عددا مــن وزراء هذه احلكومة
لــن يتبعوا كتال او احزابــا ،وبعضهم االخر متخصصون
واداريون مشــهود لكفاءتهــم ،وانه ال عــودة الى نظام
توزيع املناصب واملســؤوليات واالمتيازات على وفق «لعبة
املكونات» أو ما يسمى باالستحقاق االنتخابي ومناسيب
وحجوم الكتل الفائزة.
ممحاصصة ،وإ ْن
اقول لنتوقع ان تتشــكل حكومة غيــر
ِ
كان ثمة بركة دم وتناثر اشــاء بني هــذا التوقع وا ْن يرى
النور ،غير ان املسكوت عنه ،عمدا كما اظن ،هو السؤال
عــن مصير «موروثات» ومنظومة تشــكيالت احملاصصة
الطائفية واالثنية للســنوات العجاف الســابقة حيث
شــكلت عبئا علــى النظــام السياســي ،وعائقا امام
بســط املســاواة والعدالة ،ومانعا لبناء دولة املواطنة،
وبؤرا للفساد ،والسؤال التفصيلي هو :هل تقبل جيوش
احملاصصة املنتشرة في طول البالد وعرضها والتي تنشب
اظفارها في جســد الدولة ،من الرئاســات الى مجالس
احملافظــات الى الهيئات املســتقلة ،ان تكــون اداة دولة
املؤسسات املنشودة ،وان تفسح في اجملال امام الكفاءات
والعناوين النزيهة واملســتقلة لتأخــذ مكانها في ادارة
ماكنة الدولة ،املعطلة واملنخورة بالفساد والطائفية؟.
الالفت اننا ال جنــد في منصوصات مشــاريع «التغيير»
املطروحة واملتداولة ما يشــير الــى ان اصحابها معنيني
في معاجلــة (وحتــى احتواء) اثــار وتشــوهات مرحلة
احملاصصة والكوارث التي جنمت عنها ومســؤولية القوى
املتنفذة وزعاماتها عن ذلك ،وثمة القليل من املطالعات
والتصريحات (وتقارير عبر وســائل التواصل االجتماعي)
تصدت الى سيطرة عائالت «محاصصية» كاملة او شلة
من «ابناء القرية» على مرافق حساســة ،وكأنها مملوكة
لهم ،وهي واحدة من اشنع متروكات نظام احملاصصة.
كمــا ان القلــة مــن املهتمــن باملوضوع ،مبــن فيهم
مناهضــون للمحاصصة ،رصــدوا بعمق ومســؤولية
حقيقــة ان احملاصصة اصبحــت ثقافــة (أو عقيدة) أو
مســ ّلمات مجتمعية ،تقــوم على االســتئثار والتمييز
واقصاء االخر واحلق املقــدس وتكوين بطانات ومحاصرة
االكفاء ،ومن يتابع الوقائــع (غير املعلنة) التي يجري بها
احالل مســؤولني كبار في مراكز حساسة محل آخرين
سيشعر بالقرف حيال املعايير الفئوية الغريبة لالختيار
واملهانة التي يتعرض لها اصحــاب الكفاءات والنزيهون
واملســتقلون عندما يُبعدون عن فــرص ادارة وقيادة هذه
املرافــق  ،وما يتركه ذلك من مرارات ومشــاعر ســخط
ومخاصمــة ،عدا عن الضرر الــذي يلحق مصلحة البلد
وشعبه.
املســكوت عنه فــي موضــوع احملاصصة ،كاســتئثار
باالمتيــازات ،ان الكعكة لم يتبق منها شــيئا ،وان ثالثة
ارباعها متلكها احملاصصون ،منذ عهد برامير الذي وزع ما ال
ميلكه ملن ال يستحقه.
************
فران ليبوتز -كاتبة اميركية
« ال تسأل طفلك عما يريده على العشاء إال عندما يكون
هو الذي سيدفع احلساب».

في هجاء «الفرح» !

حسن خضر
ينشر باالتفاق مع
صحيفة األيام
الفلسطينية

PROJECT

SYNDICATE

آنا باالسيو
وزيرة خارجية إسبانيا
السابقة

كانت رام اهلل ،يوم األحد املاضي ،ســاحة
حــرب تــدوي فيهــا طلقــات الرصاص
واملفرقعــات .وهذا ما كان في مدن وبلدات
مختلفة ،في الضفة الغربية وقطاع غزة.
املناسبة إعالن نتائج الثانوية العامة .وجاء
في األخبار أن أحد الناجحني ،في غزة ،لقي
مصرعه برصاصة طائشة.
ميكن تفســير «الفرح» بطريقة كهذه من
مداخل مختلفة .ولكــن أحدا ً لن يتمكن
من القبض على الداللة العميقة «لفرح»
اســتمر منذ حلظة إعــان النتائج ،وحتى
ساعة متأخرة من الليل ،دون الت ّوقف أمام
ما فيه من طاقة وداللة العنف« .فالفرح»
مج ّرد قناع ملا هو أبعد وأبشع.
من حتصيــل احلاصــل ،طبعــاً ،التذكير
بحقيقة أن هذا اجملتمع مسكون بالعنف.
وإذا كان فــي داللة كهذه مــا ميثل مدخالً
للتفكير والتدبير ،فلن يستقيم احلال دون
وضع اليد علــى العالقة بني العنف ومبدأ
الفرجة ،أو املشــهدية ،وهي تع ٍد وعدوان
على اآلخرين .هناك ،طبعاً ،حفالت الزفاف

والليالي املالح ،التي تُفســد النوم في هذا
احلي أو ذاك ،الذي شــاء حظ ســاكنيه أن
أحدا ً من قاطنيه قرر أن «يفرح».
ميكن ،بالتأكيد ،تفســير مصــادر العنف
بالكالم عن االحتالل.
الشــماعة املثالية
ّ
التــي يُع ّلق عليها النــاس كل ما يخدش
صورتهــم املثاليــة فــي املــرآة .بيــد أن
مجتمعــات عربية وإســامية ال تعيش
حتت االحتالل ،وتتجلــى في تعبيراتها عن
«الفرح» تلــك العالقة املعقّ دة بني العنف
واملشهدية ،بكل ما فيها من عدوانية.
فــي برلني ،مثالً ،ميكــن أن «يفرح» األتراك،
بالزواج ،في س ّيارات تدوي أبواقها بكثير من
املُبالغة في الشوارع .صحيح أن الظاهرة
تظل محدودة ،وال تُقارن مبا يحدث في بالد
العرب ،ولكن ال عالقــة لهذا بالدوافع ،بل
مبدى حرص الدولة على ضبطها .ففي بالد
اجلرمان ،أيضاً ،ميكن أن تستدعي الشرطة
غسالة جيرانك تشتغل بعد الساعة
ألن ّ
العاشرة مساء.
مبعنــى أكثر مباشــرة :فــي العالقة بني

العنف واملشــهدية ما يُحيــل إلى معنى
ومبنى فكرة املواطنة ،والفردانية ،والضمير
املدني ،في الثقافة السائدة لهذه اجلماعة
البشــرية أو تلك ،وما يُحيــل ،أيضاً ،مدى
ق ّوة أو ضعف الدولة ،ومركزية أو هامشية
املواطنــة ،والفردانية ،والضميــر املدني،
في فكــرة الدولة عن نفســها ،وعالقتها
مبواطنيهــا ،وطريقة توليدهــا وحمايتها
للقانون العام.
األصل ،فــي االجتماع البشــري ،بالعودة
إلــى هوبز ونشــوء الدولة تقييــد احلالة
الطبيعية ،أي قانــون الغاب :الكبير يأكل
الصغير ،والقوي يفتك بالضعيف .مبعنى
أن االجتماع نفســه مســكون بالعنف،
وأن الدولــة جت ّرد األفراد منــه ،وحتتكر احلق
في ممارســته ،لتحقيق املصلحة العامة،
والسالم االجتماعي.
وعلى هامــش أفكار كهــذه ثمة مدارس
مختلفة بشــأن أولوية اخلير أو الشر لدى
اإلنسان ،وحقيقة أن الدولة نفسها ميكن
أن تكــون أداة فــي يد طبقــة اجتماعية،

أو جماعــة بعينهــا ،ملمارســة العنف،
الــذي يكون أكثر جناعــة ك ّلما أصبح أقل
مشــهدية .وفي املاركســية ،أي املدرسة
األهــم في علــوم السياســة واالجتماع
والتاريخ ،على مــدار قرنني ،حتليالت كثيرة
للدوافع واآلليات ،وعالقة هذه وتلك بإنتاج
وحمايــة الثقافة الســائدة ،وفلســفة
القانون.
في هــذا ما يفتح أبوابا ً كثيــرة .ولكن ما
يعنينا ينحصر في إنشــاء عالقة ،ال غنى
عنهــا ،بني منــوذج الدولة الســلطانية ـ
العثمانيــة ـ اململوكية ،التــي لم تكف
عــن التوالد ،على مدار قرون ،في النســق
العربي ـ اإلســامي ،وبني العنف .ينبغي
لهــذا أن يحــدث على ضــوء إدراك مؤلم
حلقيقة أن دولــة ما بعــد الكولونيالية،
الدولة القومية احلديثة (سمها ما شئت)
أعادت وتُعيد إنتاج النسق نفسه ،وإن يكن
بلغة ،ومفردات ،جديدة .وهذا ما يتجلى في
طوفان الثورة املضادة الذي يكتســح كل
شيء ،اآلن ،بعد فشل ثورات الربيع العربي.

وال يكفي القول إن ثمة عالقة عضوية بني
هذا النموذج والعنف ،بل تفسير العضوي
في العالقة املعنية ،فكالهما يُســهم في
توليد اآلخر ،ويظل مشــروطا ً به ،فإن وهن
هذا شــد اآلخر من عضده .لــذا ،لن يجرؤ
أحد على إعادة نقد الثقافة السائدة ،في
النسق املذكور ،بفرضية أن داعش تسكن
فــي صميمها ،بصرف النظــر عن اللغة،
واملفردات.
العنف ،حتــى وإن كان طريقة في التعبير
عن «الفرح» ،سياسي في املقام األ ّول .ومبا
أن السياسي ثقافي ،في اجلوهر ،لن نتمكن
من التفكير في «الفرح» واملشــهدية ،دون
العودة إلى فلســفة الدولــة في احتكار
العنــف ،ومركزية أو هامشــية املواطنة،
والفردانية ،والضميــر املدني ،في عالقتها
مبواطنيها ،ودون العــودة إلى فكرتها عن
نفســها ،أي طريقة توليدهــا وحمايتها
للقانون العام.
على أي حال ،ال أمل في النجاة ما لم ّ
نفكر
في أن «فرحاً» كهذا يستدعي وقفة جدية

مع النفس .مصادر العنف في بالدنا ُم ّ
ركبة
ومتنوعــة .بعــض املصــادر ال عالقة لها
باالحتالل ،بل بالثقافة السائدة .واألدهى أن
ما له عالقة باالحتالل ،إن كان على شاكلة
«فرح» كهذا ،ميكن ،لسوء احلظ ،أن يأخذنا
إلى ذكورة جريحة في علم النفس ،أيضاً.
وقفة كهذه ،إلى جانب شــغل ســلطات
إنفــاذ القانون ،واجلهــات املعنية باإلعالم
واملناهج الدراســية ،هي شغل اجلامعات.
ما الذي يحول دون إنشاء أقسام لدراسات
العنف فــي بالدنا؟ في األكادمييات الغربية
مــا ال يحصــى مــن األدبيات ،واملــدارس،
والتخصصات .ال أمل في نتائج ســريعة،
ولكن حتويل ظاهــرة بعينها إلى موضوع
للدراسة مدخل ال غنى عنه لتشخيصها،
والقبض على حقيقتها ،وســبل عالجها.
وحتى يحدث ذلــك ،لن نكف عن «الفرح»،
حتى وإن قتلنا طالبا ً برصاصة طائشــة،
يوم فرحــه بالنجاح ،في املناســبة التي
«أفرحتنا» ،وحتى إن تعدينا واعتدينا على
آخرين ،ال يشاركوننا «الفرحة».

إنقاذ الناتو من ترامب
قبل تســعة وســتني عاما ،اجتمــع وزراء
خارجية  12دولة في شــمال أميركا وأوروبا
الغربية في العاصمة واشــنطن ،من أجل
توقيع معاهدة الشــمال األطلسي ،التي»
قــرروا مبوجبهــا توحيد جهودهــم للدفاع
اجلماعي واحلفــاظ على الســلم واألمن».
وحافظت منظمة حلف الشمال االطلسي
التي متخضت عن هذا االجتماع على السلم
والرفاهية املســتدامني ملدة تعد األطول في
تاريخ الغرب املعاصر .وبرغم ذلك ،فســيبدأ
أعضاء الناتو التســع والعشــرين  ،في 11
يوليو/يوليــو ،قمة أقرب إلى أن تكون األكثر
توترا في تاريخ املنظمة.
وخالل القمة التي انعقــدت العام املاضي،
خلفت النبرة العدوانية للرئيس األميركي،
دونالد ترامــب ،صدمة وســط دول احللف
األطلســي ،وبالطبع ،كان حلفــاء أميركا
على علم مسبق بأن ترامب سيكون مزاجيا
ومتشــددا ،لكنهم كانوا يتوقعون أن يقوم
أعضــاء إدارته املتمرســون بتوجيهه .لكن
توقعاتهم لم تكن فــي محلها ،وهذا أقل
شيء ميكن قوله.

ومــازال حلف شــمال األطلســي يتلقى
الضربات القويــة .فقد فرض ترامب ضرائبا
من جانــب واحد على أعضــاء الناتو ،مبررا
ذلك مبشــكالت أمنية داخليــة الغير .وأبان
ترامب عن عدوانية لم يسبق لها مثيل اجتاه
احللفاء األكثر قربا مــن اميركا ،خالل قمة
ج 7التي عقدت الشهر املاضي ،حيث هاجم
رئيس وزراء كندا ،جتاســتني تــرودو ،بدوافع
شــخصية فضال عــن تراجعه عــن البالغ
األخير ردا على ما عده اهانة له.
ونظــرا ملثل هذه التصرفــات ،فقد انتقلت
التوقعات بشأن تصرفات ترامب في القمة
املقبلة من معقــدة إلى خطيرة .حيث ازداد
اإلحساس بالتشاؤم بسبب اإلعالن عن نية
ترامب لقاء الرئيس الروسي فالدميير بوتني،
في هيلســينكي ،بعد أربعة أيام فقط من
انتهاء القمة .ومن السهل تخيل السيناريو
اخمليــف  :يحــاول ترامــب أن يكشــف عن
الثغرات في حلف الناتو ،مبا في ذلك انتقاده
للدفــاع املتبادل ،قبل خيانــة حلفائه عن
طريق ترحيبه بترامب.
ولكن ليــس ضروريا أن تكــون القمة حدثا

دراميا أو حدثا قد ينجح أو يفشل بالنسبة
حللــف شــمال األطلســي كمــا وصفها
البعض ،بل ميكنهــا أن تكون اجتماعا بناء-
حتى ولو رفض ترامب التعاون.
ويجب أن تتضمن القمة برنامجا بشأن تأثير
انســحاب اململكة املتحدة من أوروبا على
التحالف ومعاجلة عالقته املتوترة مع أحد
أعضائه األكثر إشكاال ،تركيا ،التي ،من بني
أشــياء أخرى ،انتقدت السياسة األميركية
في سوريا .كما يتعني على املشاركني أيضا
دراســة كيفية ربط أنشــطة الناتو بأمن
أوروبا ونظامها الدفاعي احلديث العهد.
وما ال يجب أن يفعله املشاركون في القمة
هو السماح بالتركيز فقط على ضرورة إنفاق
أعضاء الناتو ل 2%من الناجت احمللي اإلجمالي
على الدفــاع ،برغم انه من الصواب أن ترفع
الــدول من ســقف نفقاتها علــى الدفاع
بشــكل أكبر .كما ال يجب عليهم التركيز
على االلتزام املتعلق بالدفاع املتبادل املشار
إليه في املادة  5من ميثاق الناتو ،برغم املبدأ
الذي يعد كل هجوم استهدف عضوا واحدا
في الناتــو مبنزلة هجوم ضــد كل أعضاء

التحالف البارزين.
وظهــرت عدم جدوى هذه املقاربة بشــكل
واضح العــام املاضي ،عندما أعدت األرضية
لترامب للتأكيد من جديد على التزام إدارته
بالدفــاع املتبادل .ففي جميع االحوال ،ألقى
ترامــب كلمة في حدث خصــص لتخليد
ذكــرى هجمات 11ســبتمبر اإلرهابية في
الواليات املتحدة االميركية ،وهو الوقت الذي
أشــير فيه إلى املادة  .5وكانت الغاية من
هذا احلدث الضغــط على ترامب بخصوص
الدفاع املتبادل.
ولكن ترامــب لم يلتهم الطعــم .فبرغم
إعالنــه أن الواليات املتحــدة لن تتخلى عن
االصدقاء الذين دعموها بعــد  ،9/11إال انه
لم يذكر علنا املادة ، 5فما بالك أن يعتمدها.
إن ماقام به ترامب هــو مهاجمة الناتو من
جديد فيمــا يخص عدم إنفاقها بشــكل
كاف على الدفاع .وعــوض ان يبني للعالم
أن الناتو مازال قويا ومتحدا ،أظهره على انه
ليس واثقا من قراراته وأنه مقســم .والناتو
غير قادر على دفع ثمن هذا اخلطأ من جديد.
واحلقيقة انه برغم اهمية املادة  5ونســبة

 2%من النــاجت احمللي اإلجمالــي التي يجب
إنفاقها ،فإن قيمة الناتو تتعدى هذه االمور
بكثير.
لنأخــذ بعــن االعتبــار املادتــن  2و 3من
ميثاق الناتو ،فنادرا ما يشــار إليهما برغم
اهميتهما القصوى في حتقيق أهداف الناتو.
وتشــجع املادة  2اعضاء الناتو على التعاون
في اجملال االقتصادي وفهم املبادئ التي بنيت
عليها مؤسســاتهم احلرة بشكل أفضل.
واالهم من ذلك تدعــو املادة  3االعضاء إلى
العمل بشكل مشترك من أجل بناء القدرة
علــى الدفاع واحملافظة عليها ،ومن مت ،تعزيز
قدرتها على املقاومة.
وبينما أصبحت املادة  5مصدرا للســلطة
يســتعني به ترامب للضغــط على احللفاء
لإلنفاق أكثر وفي نفس الوقت إرضاء مؤيديه،
فإن املادتني  2و 3عمليتان وصريحتان .فهما
ال تركزان على التصــورات املتعلقة باحلرب،
بل على بناء أســس الســام ،مبــا في ذلك
التعليم العمومي والعالقات املؤسســاتية
التي حتســنت والتنظيم الفعال .تلك هي
اجملاالت التــي حتتاج عمال اكثر مــن الناتو،

وخاصة اعضاءها االوروبيني.
وفي أوروبا نادرا ما تسمع كلمة «دفاع» بدون
«أمــن» .وليس األمر مجــرد صدفة :إن ربط
هاتني الفكرتني أمر مقبــول لدى األوروبيني
الذين لــم يعودوا متحمســن للدفاع عن
النفس من جراء الصدمات التي تلقوها عبر
التاريخ .لكن مع وجود روســيا بدأت النزعة
االنتقامية في شرقها والفوضى بجنوبها،
لم تعد أوروبا قادرة على دفع ثمن رفضها بل
يجب عليها تعزيز نظام دفاعها عن النفس
مرتكزة على أســس ومستعينة باملادتني 2
و.3
ولطاملا منحت أوروبا حق الدفاع عن نفسها
بــكل حرية ،لكن تاريــخ صالحية هذا احلق
على وشــك االنتهاء .وفي هذه الفترة التي
يســودها عدم اليقني ،من األفضل التركيز
على السياســات التي قد تنجح أو تفشل
الواردة في املــادة  .5إال أن ما يحتاجه الناتو
فعال ليس احلصول علــى املزيد من الدعاية
بــل بنــاء قدرتها علــى املقاومة بشــكل
منهجي و متكرر وشامل.
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سوق التمن غاب عنه العنبر والتجار يستذكرونه بأسى
بغداد -وداد إبراهيم:
حــن جتتــاز جامــع اخللفاء في شــارع
اجلمهوريــة وتدخــل الــى زقــاق ضيق
سيأخذك الى سوق يتميز بأتساعه وقلة
احلركــة فيه ،محال واســعة تشــبه ما
يسمى العلوة سقوفها عالية جداً ،وفيها
ممرات تهوية ،بنيت بشكل صحي يسمح
لدخول الهواء والشــمس ،هذا الســوق
يسميه كثيرون باسم الشورجة ،في حني
ان تسميته الدقيقة ،سوق التمن.
فأسم الشــورجة يطلق على الكثير من
مجمعات البيع والتي تبيع شتى البضائع
وفي كل مكان ،لكن هذا الســوق يحمل
اسم ســوق التمن حتى وان لم يكن فيه
أي كيس للتمن.
التاجــر ابو محمد قال :ســوق التمن في
بغداد يعد من أقدم االسواق اذ اختص ببيع
أفضل انواع التمن في الشرق األوسط اال
وهو التمن الذي يزرعه الفالح العراقي في
مدن ومناطق عدة من مناطق العراق مثل
املشــخاب وغماس والديوانية والشامية
وهو العنبر الذي يعد من أفضل انواع الرز
في العالم ألنه خفيف وفيه رائحة زكية
وله طعم طيب.
وأضاف أبو محمد :حتى االن يحمل السوق
االســم ذاته على الرغم من اختفاء هذا
املنتج العراقــي منه اال ما ندر وقد يدخل
السوق شخص يحمل كيسا ً من العنبر
لبيعه او قد يكون هناك محل واحد يبيع
هذا املنتج ،وبشــكل قليل ،بعد ان كانت
احملالت تختص ببيعه وعلــى طول العام
حتى السبعينيات حني تدخلت احلكومة
واحتكرت هي بيعه .فتراجع دور التاجر في
شرائه وبيعه ،لكن احملال الكبيرة هنا حتى
االن تتعامل بقوائم حتمل اســم ســوق
التمن وان كانت تتعامــل مع مواد أخرى
مثال الكرزات او البقوليات او مواد غذائية
أخرى مستوردة.

سوق التمن في بغداد
التاجر فــارس حجي حســن داخل قال:
تأسس هذا السوق منذ تأسيس األسواق
في بغــداد وهو داخل منطقة ســكنية
حتيطهــا اجلوامع والكنائــس اذ ميتد من
شارع اجلمهورية حتى ســاحة السباع،
وكان مــن بني ابــرز من عمــل في هذه
التجارة بيت أبو التمن ،وفي هذا الســوق
بالتحديد منــذ األربعينيات مــن القرن
املاضي وكانت لــه مكانة جيدة ،وتوجه

له الدعوات حلضــور املؤمترات االقتصادية
خارج العــراق ،اذ كان التاجر الذي يحمل
هوية جتارة بغداد له ســمعته ومكانته
وحضوره في االقتصــاد العراقي وما مييز
هذا السوق انه ليس عبارة عن زقاق واحد
او عكد مثــل الكثير من االســواق فهو
يتفرع الى عدة ازقة كلها حتمل اســمه،
واعتقد انه ســيبقى يحمل هذا االسم
حتــى وان لم يكن فيــه اصغر كيس متن

عنبــر للبيع .وقد عمل فيــه كبار التجار
في العراق مثال املرحوم فرج صالح وحجي
جاســم مبارك وطالب امني هؤالء غادروا
املهنة ،ولــم يحملها اوالدهــم ،وحتولت
محالهم الى مجمعــات كبيرة تتعامل
بالنايلون او املنتجات الورقية واالكياس او
بعض املســتحضرات اخلاصة بالتجميل،
مثل مجمع د.علي فرج صالح وغيرها وقد
كني بعض التجار باسم التمن وحتى في

ملون

عالميا في
حي الحسين بالبصرة االول
ً
اعلى درجات حرارة
احتلت مناطق في العــراق والكويت ،املراتب االولى
فــي اعلى درجات احلرارة بالعالم ،خالل  24ســاعة
املاضية.
ونشــرت محطة «بالســيرفيلي» في كاليفورنيا
األميركية ،جدوال بأعلى درجات احلرارة في العالم.
وبني اجلــدول ان «خمس مدن عراقية وتســع مدن
كويتية ومدينة ايرانية واحدة احتلت املراتب االولى
بأعلــى درجات احلرارة بالعالم خالل الـ  24ســاعة
املاضية».
واظهر اجلدول ان «منطقة احلسني بالبصرة احتلت
املرتبة االولى بدرجة حــرارة بلغت  52درجة مئوية
تليها منطقة مطربة الكويتية بدرجة حرارة بلغت
 51.8درجة مئوية».

مناطقهم يطلق عليهم بيت ابو التمن.
التاجــر فجر علي قال :انا في هذه ا ملهنة
منــذ صغري تعلمتها مــن والدي اذ كان
يعمــل على شــراء التمــن العراقي من
الفالحني في املشخاب والشامية وغماس
والديوانيــة اذ تكون هنــاك اتفاقية بني
الفالح والتاجر على حجز احملصول الزراعي
من متن العنبر ويتم دفع املبلغ مقدما ً وما
ان يحني موعــد احلصاد حتى يأتي الفالح
بالتمن مــن دون ان يجري عليه أي عملية
تنظيف اوغربلة ،من جهة اخرى جتار هذا
الســوق لديهم أجهــزة تنظيف وتعبئة
خاصــة للتمن اذ كانــت التعبئة لكيس
بوزن  100كيلو سعره من  7الى  10دنانير
ذلــك الن العائلــة العراقية تســتعمل
العنبــر من دون ان يكون هناك منافس له
في السوق.
وأضــاف فجر  :امــا ابرز التجــار الذين
عملوا في هذا السوق مثال حجي شتوي
وحسني قط وحجي شطب ومجيد سالم
وحجي ســويدان ،عمد بعض التجار الى
بناء محال خاصة ومخازن لتتســع ألنواع
التمــن خالل العــام  ،مثال هذا الســوق
(يشير الى زقاق عريض حيث يقع محله)
فيه 34محالً تعــود للتاجر عبد الصاحب
جعفــر تخصصت في بيــع التمن فقط
،حتى عام 1973حني تأسســت مصلحة
املبيعات احلكومية التي ســيطرت على
ســوق البيع فتراجع بيعه وتقلص حتى
اختفى ،وبعد ان منــع الفالح من زراعته
و تعرضت زراعته ملشــكالت نقص املياه،
لذا فأننا نستذكره بالرغم من غيابه ،بل
ال اعتقد ان هذا الســوق ســيعود لبيعه
ابدا ً اال انه لم يتنازل عن حمل هذا االسم
العريق حملصول يعــد من افضل احملاصيل
الزراعية في العراق والعالم.
اما عن ما يبيعــه االن فقال :انا االن ابيع
اجلريش ويأتي به جتار مـــن املوصل ،وغير
ذلــك من انواع البقوليــات التي تأتي من
تركيا.

ربطة العنق تؤثر ضغط العين
أربطــة العنق مــن مالبــس الرجال األساســية
في أعمالهــم ،من مراكــز االتصال إلــى البنوك
االستثمارية ،لكن دراســة جديدة حتذر من أن هذا
الشــيء الكمالي ميكن أن يعوق أداء عملهم ،ألنها
تضغط على األوردة التي تعد أساسية لتدفق الدم
إلى الدماغ.
وبحســب صحيفة «ديلي ميل» البريطاني وجدت
انخفاضا ذا
دراســة أجريت على  30شابًا في أملانيا
ً
داللة إحصائية في وظائف املــخ بني الرجال الذين
كانــوا يرتدون أربطة العنق خــال فحص التصوير
بالرنــن املغناطيســي ،مع انخفــاض تدفق الدم
بنسبة .% 7.5
في حني أن هذا النوع مــن االنخفاض لن يؤدي إلى
ظهور أعراض واضحة ،إال أن اخلبراء يحذرون من أنه
سيكون كاف ًيا للتأثير على األداء اإلدراكي.
والنتائج التــي توصلت إليها الدراســة تتفق مع
ما تقــوم به الشــخصيات املشــهورة في مجال
التكنولوجيا أمثال مارك زوكربيرج ،والراحل ستيف
جوبز  ،الذين تخلوا عن أربطة العنق لصالح املالبس
املريحة.
رئتان صناعيتان خارجيتان ُ
للخدَّج
ابتكر فريق علماء من كندا وأملانيا رئتني صناعيتني
خارجيتــن لألطفال اخلدج وحديثــي الوالدة الذين
يعانون من مشكالت في اجلهاز التنفسي.
وذكرت مجلة “ ”Biomicrofluidicsان اخلبراء زودوهما
مبســامات دقيقة تعمل على الوجهني وتغذي الدم
باألوكســيجني ،وتســمح مبرور الدم بحرية فيها
وليس من خالل مضخــات (تعاني عادة من تغيرات
في ضغط تدفق الدم).
كما تتميز الرئتان بأدائهما شــبه الطبيعي ،حيث
اخلدج بالكمية املطلوبة
تضخان الدم إلى جســم ّ
مع إبقائه متجانساً.
ويســمح التصميم اجلديد أيضا باستعمال الهواء
بدال مــن املركبات اخلاصــة املكونة مــن الغازات
واألوكسيجني.

اطروحة دكتوراه في التنمية البشرية بجامعة بغداد
بغداد  -الصباح الجديد:
أجريــت املناقشــة العلنيــة لطالبة
الدكتوراه يسرى قاسم طالب الربيعي
عن أطروحتها املوســومة :بناء برنامج
تدريبي وفقا ً ألبعاد التنمية البشــرية
ملدرسي علم اإلحياء وأثره في الكفاءات

املدركــة وتنمية القيم عنــد الطلبة
وذلك على قاعة الدراســات العليا في
قسم العلوم التربوية والنفسية  /كلية
التربية للعلوم الصرفة – ابن الهيثم -
جامعة بغداد ،وتألفت جلنة املناقشــة
من األساتذة أ.د فاطمة عبد االمير عبد

الرضا -رئيسا ً  .أ.د حيدر مسير حمداهلل
عضوا ً .أ.د نادية حســن يونس -عضوا ً
.أ.د يوسف فالح محمد – عضوا ً  .أ.م .د
علي رحيــم محمد عضوا ً  .أ.م .د احمد
عبيد حسن عوضا ً ومشرفا  .أ.م .د رعد
محمود نصيف عضوا ً و مشرفا ً.

كلمات متقاطعة

فن
مصنوعة من جلد الثعبان والنعام والتمساح

«حقائب «المصمم العراقي حسين حربة
في «تورينو فاشن ويك»

أفقي

عامودي

 .1أقســى املــواد في الطبيعــة  oيرق
ويتقبل التغيير
 .2أرق أنواع احلرير  oفي أقدام اخليل
 .3أعلنت للمــأ  oخيرات يهبها اخلالق
خمللوقه ويزيدها
 .4ليث (معكوسة)  oثلثا واد
 .5نعمل عمــا ونداوم علــى عمله o
عكس
 .6بقايــا زائدة في آخــر الطعام  oمن
أطراف االنسان
 .7ثلثا جاد  oرمز الكبريت في الكيمياء
 oتقوى ومراقبة احكام الدين
 .8للموافقة  oاسناد  oدافع وحمى
 .9أميرة ويلز الراحلة  oما يعتليه امللك
 .10من مشــتقات احلليــب (م)  oواضع
نظرية التطور

 .1في الفم  oنوع صغير من اجلراد
 .2قارب مبحرك  oمن أوزان الشعر
 .3معلمات  oغفا (معكوسة)
 .4العودة عن رأي خاطئ
 .5من صفات النظم الدكتاتورية
والعنصرية واحملتلة
 .6ود شديد
 .7عنصر مشع
 .8وزن (معكوســة)  oمن جواهر
البحر  oثلثا عون
 .9يجتمــع للمناقشــة لتحقيق
أكبر كسب  oحديث وفيه سمات
العصر
 .10نزوره ونتردد عليه  oأعلن صدور
أو االنتهاء من عمل شيء جديد

حظك اليـوم

للســنة الثانية على التوالي اســتضافت
تظاهرة املوضة في مدينــة تورينو «تورينو
فاشــن ويك» املعمــاري واملصمم العراقي
حســن علي حربة الذي عرض  55حقيبة
جديدة من إنتاجه لهذا املوسم.
وكانــت مؤسســة تورينــو فاشــن ويك
االيطاليــة قــد دعت املعمــاري واملصمم
العراقي حســن علي حربة ليكون ضيف
شــرف في عرض املوضة الذي يقام سنويا ً
في هــذه املدينة التي تعد عاصمة ايطاليا
الصناعية.
متيــز العــرض باألناقــة والرقــي حيــث
افتتحت املمثلــة االيطالية املعروفة ليندا
مســركلنجر عرضا ً فنيا ًخاصا ً باملناسبة
وايضا شــاركت في عرض بعض احلقائب،
وشاركت عارضة االزياء الشهيرة ومقدمة
البرامج في التلفزيون االيطالي الينا بارولو

دوائر خدمية

هواتف تهمك

في العرض ايضا.
وقدمت أربع وعشرون عارضة ازياء خمسا ً
وخمسني حقيبة تتميز بخصوصية الوانها
ومســجلة في مركز براءة االختراع االوربي،
وألول مــرة تشــارك عالية ابنــة املصمم
العراقي في تقــدمي تصميم حلقيبة خاص
بها .وقدم حربة مجموعة من احلقائب ذات
اخلطوط الهندســية التي تعكس دراسته
املعمارية وذات األلــوان املتميزة املصنوعة
من جلــود فاخرة مثل جلد الثعبان والنعام
والتمســاح ،وأطلق على مجموعته هذه
اسم «البيت الصغير».
وعرض حربــة عمالً فنياً ،وهــو عبارة عن
كرسي كبير احلجم وضع في مدخل مكان
العرض.
املصمــم العراقي الدكتور حســن حربة
كان عضوا في اجمللس االستشــاري ملتحف

الحريق:

115 104

األنواء الجوية:

7788927

التيت مــودرن الشــهير في لنــدن ،وهو
صاحب شــركة التصميم اإليطالية (La
 ،)Triart pubblicitàوقد صمم حربة وأنتج
منذ عام  1994أكثــر من  150ألف قطعة
تســتعملها الكثير من الشركات العاملية
الكبرى لعرض إنتاجها ،مــا جعل أعماله
تنتشر في العالم كله.
يحتل أســبوع املوضة في تورينو اإليطالية
مكانة مهمة في صناعة املوضة بشــتى
أشــكالها ،فبعد جناح عرضــي عام 2016
و ،2017يأتي العــرض الثالث تأكيدا ً ملكانة
املدينة كمركــز لألزياء والنســيج ،حيث
تلتقي في توافــق تام االجتاهــات اجلديدة
املبتكــرة في املوضة والعالمــات التجارية
واملنســوجات اإليطاليــة الشــهيرة مع
التقاليد العريقة التــي تتمتع بها املدينة
منذ القدم.

المستشفيات واألماكن الطبية
النعمــان
الكاظمية
اليرموك

4222074
5222111
5429120

العلوية
الكرخ للوالدة
ابن البلدي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

الحمل

الثور

الجوزاء

بعض األحــام الغريبة التــي رأيتها الليلة
املاضية في منامك قد يكون لها آثار جانبية
على صحتك وعلى حياتك بشــكل عام .قد
جتعلك هذه األحالم تفكر في مشاريع جديدة
أو خطوات حاسمة جتاه مستقبلك.

توقع اليوم أن تتواصل مع بعض األشــخاص
وتتعرف على أشــخاص جدد سيفيدونك في
مجال عملك .ســتتعلم املزيــد منهم ورمبا
يطلعونــك على عدد من اجملاالت اجلديدة التي
ستفيدك على املدى البعيد.

قد تنسى معظم مواعيدك بسبب انشغالك
في العمل أو في املنزل .قد يكون أحد األصدقاء
على اتصال بك بشــكل دائم ،وسيساعدك
احلديث معهم على التخلــص من الضغط
والتوتر اللذين تشعر بهما.

السرطان

األسد

الميزان

من املتوقع أن تشارك اليوم في نشاط جماعي
يضــم مجموعة من األشــخاص من بينهم
أصدقاؤك ممن يشــاركونك نفس اهتماماتك
الفلســفية والفكرية والدينيــة .قد يفكر
احلبيب في مشاركتك في هذا النشاط.

قد تكون محــل اهتمام جميع األشــخاص
احمليطــن بك اليــوم خاصــة أصدقائك ورمبا
احلبيب .رمبا حتضر احتفــاال أو ندوة ما وتلقي
خاللها كلمة أو رمبا تكون مســؤوال عن إدارة
هذه احلفل أو هذه الندوة.

قد يظهر شــخص جديد فــي حياتك ،وقد
يكون من بلد آخر .رمبا تقضي ساعات طويلة
في التحدث مع هذا الشخص .حتدثك مع هذا
الشــخص قد يطلعك علــى بعض األحداث
والتطورات التي تتعلق مبجال عملك.

العذراء

العقرب

القوس

يفضــل أن تســجل بعــض األفــكار على
هاتفك أو في مفكرتك اخلاصة .سيكون من
املهم جدا أن يكون لديك تســجيالت لهذه
املناقشات حتى تستطيع الرجوع إليها بعد
ذلك بسهولة.

ســيالحظ كل شخص اليوم كم أنت جذاب
ومتألق ووســيم .قد يكون هــذا الوقت هو
املناسب لدعوة األصدقاء لزيارتك في منزلك
أو للذهاب إلى النادي أو الســينما .عالقتك
العاطفية على ما يرام.

ســواء كنت مهتما بالفن أم ال ،ستجد أنك
مهتم بالرســم واملوســيقى والكتابة ورمبا
تفكر في مشــروع ما يعتمد على أي شكل
من أشــكال الفن .ســجل أفــكارك حتى
تسطيع الرجوع إليها وقت احلاجة.

الجدي

الدلو

الحوت

ســتقضي هذا اليوم على األرجــح بالقرب
مــن العائلة ،أو األصدقاء ،أو شــريك حياتك.
رمبا تلتقي أيضا بشــركائك في العمل .هذه
املقابالت ستكون سبب ســرورك وسعادتك
وستجعل يومك مختلفا.

رمبا تقرر اليوم أن تســتضيف شــخصا ما في
منزلك ،ورمبا يكون هذا الشخص صديقا أو قريبا
أو زميال يشاركك نفس اهتماماتك الفلسفية
والروحانية والفكرية .األشــخاص الذين تسعد
برؤيتهم وتهتم بهم سيكونون بجانبك.

رمبا حتضر احتفاال من نــوع ما ،وقد يكون
هذا االحتفــال في منزل أحــد اجليران أو
األصدقاء .مــن املتوقع أن تقرر حضور هذا
االحتفال مع أحد األصدقاء املقربني إليك
أو مع احلبيب.

7191218
2512288
8212061

لالبالغ عن الجريمة

07901737723
07901737727
07901737726

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه
assabahaljaded@yahoo.com
assabahaljaded@newsabah.com
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علي خليل الجنابي

كتاب( القضاء في العراق)...

توثيق ألهم سلطة في الدولة
سالم مكي

استقاللية الموظف
الحقوقي وتبعيته
االدارية

الشــك أن كل وزارات الدولــة ودوائرها الفرعية
حتتــاج إلى خدمــات املوظفــن القانونيني من
التمثيل القانوني في الدعاوى فاملمثل القانوني
ميثل وزارته أو دائرته في املرافعات املدنية ســواء
كانت طرفا مدعيا أو مدعى عليه أو شــخصا
ثالثا لالســتيضاح أو شــخصا ثالثــا مكمال
للخصومــة  ,و احملاكمات اجلزائية التي غالبا ما
يكــون فيها املوظف احلقوقــي ميثل احلق العام
بصفة مشتكي أو مدعي باحلق املدني أو شاهدا
أو لالستيضاح من حالة معينة.
أو ميثــل املعترض عليــه أو املدعــى عليه في
محكمــة قضاء املوظفــن ومحكمة القضاء
اإلداري وكذلك احملكمــة االحتادية العليا التي ال
يجــوز الترافع أمامها من احلقوقيني إال ملن كان
بدرجة مشــاور قانوني أقدم فمــا فوق(النظام
الداخلي للمحكمة االحتادية العليا رقم 1لسنة
)2005التي حددته بعبارة مدير في املادة  20من
النظام .
وكذلــك من مهام املوظف احلقوقي إبداء الرأي
القانوني في املســائل التي تعــرض عليه التي
تكون محال لإلشــكال في دائرته أو محل خالف
بني أقسام الدائرة وغالبا ما يحدد املوظف الذي
يبدي الرأي القانوني بدرجة مشــاور قانوني فما
فوق حسب التعليمات التي تصدر من كل وزارة.
وكذلك تنظيم العقود والكفاالت والتعهدات
و املصادقة عليها و االشتراك في جلان التحقيق
اإلداري حيث يشرف على موافقة التحقيق من
قرار اإلحالة إلى اإلجراءات إلى توصياته للقانون
وغيرها من مهام املوظف احلقوقي الكثيرة.
كل ما تقدم ال يبني حجم العمل الذي يقوم به
املوظف احلقوقــي فاملعاناة اعم من التهديدات
التي يتعرض لهــا من الذيــن يتعامل معهم
من الناس ومن إدارته نفســها سواء بالتهديد
باإليــذاء البدني أو التعرض للنقل و املســائلة
والتضييق  ,وهناك دوائر متادت في التضييق على
احلقوقي باإليحاء أن القانونيني هم حلقة زائدة
ال فائــدة منها و أن اإلدارة ميكن لها إن تســوي
األمور لو ال القانونيني و أساليبهم التي يرونها
جافة ومتعنتة كل ذلك يجعل احلقوقي موظفا
غير مستقر يشعر بالظلم والتهميش .
خالصة القول أن املوظف احلقوقي مع ما يقوم
به من واجبات تســهم بشــكل كبير في بناء
الدولة وهناك حقوقيني قد جلبوا أمواال كبيرة
للخزينــة العراقية من إعادة أموال مســروقة
وأراضي وغيرها  ,و هو ليس إال موظف بســيط
يخضع لسلطة إدارته املباشرة األمر الذي يدعو
إلى فتح مجال كبير البتــزاز املوظف وتهديده
من قبل اإلدارة نفســها للتأثيــر على إجراءاته
و توصياتــه ســواء في اللجــان التحقيقية آو
الدعاوى أو الرأي القانوني مما يجعل أهم عنصر
في العمــل القانوني ســاقطا وهــو احليادية
واالســتقاللية فهو أما أن يقبــل مبا ميلي عليه
مديره أو يتعرض إلى النقل واإلقصاء و التهميش
وهنا اختلطت أعماله باحملسوبيات و التأثيرات .
أنا أدعو الى جعل املوظف احلقوقي يرتبط إداريا
بوزيره وفك ارتباطه مــن مدراء الدوائر الفرعية
و املديريات العامة وال ســلطة للمدراء العامني
عليــه ,و إذا كان هناك خــرق قانوني من قبله
فيكتب إلى الوزيــر باتخاذ اإلجراءات بحقه كي
ال جنعــل منه اســتقالال بال ضوابــط ,أو جعل
ارتبــاط احلقوقيــن باالدعاء العام مباشــرة أو
مبعــاون االدعاء العــام املزمع وضعــه في كل
دائرة حســب قانون االدعاء العــام اجلديد رقم
 49لســنة  2017لنضمن اســتقاللية العمل
القانوني وســهولة إحالة الفاسدين للقضاء
من احلقوقيني أنفســهم وبالتالي يكونوا هم
احلارسني للمال العام و هم ادري بدوائرهم أكثر
من هيئة النزاهة وديــوان الرقابة املالية ألنهم
أكثر التصاقا بدوائرهــم واعرف بها وبالتالي ال
ميكن للفاســدين اختراق املــال العام أو العمل
اإلداري.
*مشاور قانوني

ال يصدق وصف ( الدولة) على أي
جتمع بشري ،مالم تكن هنالك
ســلطة قضائية متارس عملها
بشــكل مســتقل عــن بقية
الســلطات .والدولة ال ميكنها
االستغناء عن القضاء ،حتى لو
كانت بوليســية او استبدادية
او دكتاتورية ،واألسباب كثيرة..
والعــراق ،رغــم انــه لــم ينل
حكما دميقراطيا منذ تأسيسه
الى اليــوم ،تتمتع الســلطة
القضائية فيه ،بهامش كبير من
االستقاللية واحلضور الطاغي
في مؤسسات الدولة ،ولو انها
مــرت بفترات عصيبــة متثلت
بتدخل السلطة التنفيذية في
ظل النظام الســابق ،لكن من
اجلانب القانوني والدســتوري،
جنــد انها متلك كمــا جيدا من
النصوص القانونية التي تدعم
اســتقاللها ووجودهــا ضمن
الدولة بشكل مستقل .وعلى
هذا األساس ،كان البد من توثيق
وجمع تلك النصوص والقوانني
في كتاب واحد ،لتكون مرجعا
ومنهــا للباحثــن واخملتصني
والعاملــن فــي القضــاء ،مبا
ميكنهم من حتقيــق أهدافهم
العلميــة والعمليــة ،ومبــا
يعطي لهذه الســلطة حقها
ويعلي مــن مكانتها بني بقية
الســلطات .فــكان القاضــي
مدحت احملمــود ،اول من تصدى
لهــذه املهمة النبيلــة ،حيث
اجنز كتاب( القضاء في العراق..
دراسة استعراضية للتشريعات
القضائية فــي العراق) ليتناول
واقع تلــك الســلطة ،ويتتبع
تاريخهــا املشــرف ومكانتها
فــي الدولة منذ بدايــة الدولة
اإلســامية وحلد اليوم وبشكل
موجــز .ونالحــظ مــن خالل
العنوان( دراســة استعراضية)
ان الكتاب يستعرض النصوص
التــي تتناول القضــاء ،وهو ما
فعله احملمــود ،عندما نقل تلك
النصــوص بحيادية ،تاركا الرأي
بها للقارئ .الكتاب الصادر عن
دار ومكتبة األمير في بغداد يقع
فــي  208صفحة مــن القطع
الكبيــر .يتكــون الكتــاب من
ثالثة فصــول :األول يتحدث عن
اهــم املراحــل التاريخية التي
شهدتها السلطة القضائية،

كان البد من توثيق وجمع تلك النصوص والقوانين في كتاب واحد ،لتكون
مرجعا ومنهال للباحثين والمختصين والعاملين في القضاء ،بما يمكنهم
من تحقيق أهدافهم العلمية والعملية ،وبما يعطي لهذه السلطة حقها
ويعلي من مكانتها بين بقية السلطات .فكان القاضي مدحت المحمود ،اول
من تصدى لهذه المهمة النبيلة ،حيث انجز كتاب( القضاء في العراق ..دراسة
استعراضية للتشريعات القضائية في العراق) ليتناول واقع تلك السلطة ،ويتتبع
تاريخها المشرف ومكانتها في الدولة منذ بداية الدولة اإلسالمية ولحد اليوم
وبشكل موجز
والفصــل الثانــي يتحدث عن
الســلطة القضائيــة في ظل
القانون رقم  160لسنة .1077
والفصــل الثالــث يتحدث عن
تشــكيالت النظــام القضائي
في العــراق .الفصل األول حتدث
عن حملــة تاريخية عــن تنظيم
القضــاء في العــراق ،بني فيه
احملمود طبيعــة النظام اإلداري
والسياســي للعــراق في تلك
احلقبة التاريخيــة ،إضافة الى
تناول اهم النصوص القانونية
التي تعالج أمــور القضاء في
تلك الفتــرة .املبحث الثاني من
هذا الفصــل ،تنــاول موضوع
القضــاء فــي فتــرة االحتالل
البريطاني ،وهــي الفترة األهم
في تاريــخ القضــاء العراقي،
حيث شهدت النواة األولى لهذه
املؤسسة ،عبر ســن القوانني
التي تشــرع وجودهــا وتنظم

عملهــا .فكان بيان تشــكيل
احملاكــم الصادر فــي عام1917
يعد البذرة التي مت غرســها في
جســد الدولة الوليــدة لتثمر
فيما بعد اهم مؤسســة وهي
الســلطة القضائية .فكانت
مــن نتائج هــذا البيــان ان مت
تشــكيل محاكم االستئناف
ومحاكــم البــداءة واحملاكــم
الشــرعية والصلــح وغيرها.
ورغــم ان احلكــم البريطاني ال
يختلف عن احلكــم العثماني
من حيث كونه احتــاال ،اال ان
ذلك احلكم شــهد التحرر من
اللغــة التركيــة فــي احملاكم
وهيمنــة الثقافــة واخلطــاب
التركي في مؤسســات الدولة
ومنهــا احملاكم ،لتكــون اللغة
العربية هي اللغة الرسمية في
احملاكم العراقية بدال عن اللغة
التركيــة .اما املبحــث الثالث

من هــذا الفصل ،فقد خصص
للتنظيــم القضائــي في ظل
احلكم الوطني ويقصد باحلكم
الوطنــي ،هي احلكومــة التي
تأسست عقب ثورة العشرين،
والتي حكمت البلد بعد ان كان
يدار من قبل بريطانيا بشــكل
مباشر.
اما الفصــل الثاني وهو األهم،
فقد تنــاول القضــاء في ظل
القانون رقم  160لســنة 1977
واألمر رقــم 35لســنة .2003
وقد بــن احملمود ان الدســاتير
العراقية ،لم تخــل من النص
على اســتقاللية القضاء عن
السلطة التنفيذية ، ،لكن في
واقع احلال فإن األمر مختلف جدا،
مبعنى انه ال اســتقالل للقضاء
عن بقية الســلطات التي هي
بيد شــخص واحد .واستعرض
احملمــود اآلراء التــي تخــص

املوقف من اســتقالل السلطة
القضائية ،فهنــاك رأي يرى ان
اســتقالل القضاء عــن بقية
السلطات يدل على وجود (دولة
القانــون) أي مبعنى الدولة التي
تعتمد الدميقراطية كأســاس
للحكــم .وان اســتقاللها هو
الضمان الوحيد ألداء وظيفتها
املتمثلة بتطبيــق القانون .اما
الرأي الثانــي فيتمثل مبعارضة
مبدأ الفصل بني الســلطات،
وبالتالي عدم استقالل القضاء
عن السلطة التنفيذية باعتبار
ان عمــل القضاء هــو تطبيق
القانــون ،وبالتالــي يكون جزءا
من الســلطة التنفيذية .كما
تطــرق هذا الفصــل الى إعادة
تشكيل مجلس القضاء األعلى
بعد ســقوط النظام ،حيث مت
فصل الســلطة القضائية عن
الســلطة التنفيذية ،وجعلها

ســلطة ثالثــة مســتقلة ال
ترتبط بالســلطة التنفيذية،
بعــد ان كانــت تابعة لــوزارة
العدل .الفصــل الثالث والذي
ال يقــل أهميــة عــن بقيــة
الفصول ،يتحدث عن تشكيالت
الســلطة القضائيــة ،فكان
على شــكل مباحــث ،املبحث
األول عــن احملكمــة االحتاديــة
التي تعتبر من اهــم مكونات
الســلطة القضائيــة ملا تقوم
به مــن دور مهــم وحيوي تبعا
لالختصاصات التي نص عليها
الدستور العراقي الدائم إضافة
الــى القانون اخلــاص بها ،ومن
اهم تلك االختصاصات الرقابة
على دستورية القوانني وتفسير
نصوص الدســتور والفصل في
القضايا التي تنشأ عن تطبيق
القوانــن االحتاديــة والقرارات
واألنظمــة والتعليمات وغيرها
من االختصاصــات التي نصت
عليهــا املادة 93من الدســتور.
وتقــوم احملكمــة االحتادية في
الوقت احلاضر بدور مهم وخطير،
فــي حتصــن القوانــن التي
يشــرعها البرملان من اخلروقات
الدستورية ،من خالل ما تصدره
من احكام حول مدى دستورية
القوانني وعدم دستوريتها .وهو
ما يتضح لنا من خالل األحكام
األخيرة التي أصدرتها بخصوص
االنتخابات األخيــرة ،وتعديالت
مجلــس النــواب علــى قانون
االنتخابات ومدى دســتوريته.
فكانت أحكامها محط احترام
واهتمام اجلميع .املبحث الثاني،
تناول محكمة التمييز االحتادية،
وحتــدث عــن دورهــا ومهامها
القانونيــة .املبحث اآلخر ،تناول
بقيــة تشــكيالت الســلطة
القضائية.
ان صــدور هذا الكتاب في وقت،
كان مجلــس القضــاء األعلى
يســتمد شــرعيته من األمر
 35لســنة  ،2003فــي حني ان
هنالــك القانون  112لســنة
 2012الــذي مت الطعــن بعدم
دستوريته ومن ثم القانون رقم
 45لسنة  2014الذي مت مبوجبه
الغــاء األمر  35لســنة 2003
يســتدعي من القاضي احملمود
حتديث هــذا الكتاب ،لتضمينه
القوانني اجلديدة ،مبا يسهم في
تغطية أوسع واستعراض أكثر
للقوانني التي تخص السلطة
القضائية.

َمن يملك حق تعطيل الدوام الرسمي؟
وجدان حسن المعموري*
لم تكن أبدا ً موضوعة العطالت
الرسمية وإقرارها ،مسألة مزاج
أو خضوع إلرادة جغرافيا محددة،
كما لم يكــن موضوع تعطيل
الدوام الرســمي في مؤسسات
الدولة قيد مجلــس محلي أو
برملان أو ســلطة تنفيذية دون
َظم لها ،ولم
تقنني أو تشريع ُمن ِ
تشــهد وزارات الدولة العراقية
علــى مــر تأسيســها ،دواما ً
جزئيا ً فــي محافظة دون أخرى،
واملتتبــع حلركة التشــريعات
املنظمة للعطالت الرســمية
منــذ العــام ،١٩٢٣حيث صدر
قانون العطالت الرسمية امللغي
بقانون العطالت رقم  )٧٢لسنة

 ١٩٣١امللغي أيضــا ،يالحظ أن
تعطيل املؤسســات احلكومية،
كان محكوما ً بنصوص رسمت
أياما ً محــددة بعينها ،دون اإلذن
بغيرها إال مبوجب القانون أيضاً،
بــا حيــودات  ،أو اســتثناءات
اال لرئيــس اجلمهوريــة وهو ما
جاءت به املــادة ٣ /ــ من قانون
العطالت الرسمية  ١١٠لسنة
١٩٧٢والنافــذ حاليــاً( ،لرئيس
اجلمهوريــة ان يقــرر عطلــة
رســمية مؤقتــة ملناســبات
وطنيــة او مهمــة علــى ان ال
تتجاوز مبجموعها ســبعة ايام
في الســنة )،وجمللــس الوزراء،
املادة٤ /ــ مــن قانون العطالت
الرســمية رقم  ١٠لسنة ١٩٦٣
امللغــي ،نصت(،جمللــس الوزراء
أن يقرر عطلة رســمية مؤقتة

ملناســبات وطنيــة أو مهمــة
ال يتجــاوز مجموعها ســبعة
أيام في الســنة) ،املادة /ــ ٥من
القانــون رقم  ٢١لســنة ١٩٥٨
امللغي ،نصت(جمللــس الوزراء ان
يقرر عطلــة رســمية موقتة
ملناســبات وطنيــة او مهمة ال
يتجاوز مجموعها سبعة ايام)،
ويالحــظ مما تقــدم ان القوانني
العراقية آنفة الذكر ،قد منحت
اســتثنا ًء جلهتني ال ثالثة لهما
حــق تعطيل الدوام الرســمي
في العــراق إضافــة للعطالت
املسماة مبوجب القانون النافذ(،
رئيــس اجلمهوريــة ،ومجلس
الوزراء في املناسبات الوطنية أو
املهمة ،وما عداها من تشريعات
ملغية المجــال لذكرها ،جاءت
متشــددة ولم ُتِز جلهة معينة

حقــا ً كهــذا ،كما لــم تضع
اســتثناءات ،وهــو مــا يتضح
جليا ً في سكوتها عن مثل هذا
احلق لغير رئيســي اجلمهورية
ومجلــس الــوزراء ،وحــري بنا
القول  ،إن القانون النافذ حالياً،
رقم (  ١١٠لســنة  )١٩٧٢و في
آخر تعديالته ( األمر  ١٨لســنة
،)٢٠٠٥اعتبر يوم السبت من كل
اســبوع عطلة رسمية احتادية،
ذلــك إبان رئاســة أيــاد عالوي
جمللس الوزراء ،ممثال ً للســلطتني
التنفيذيــة والتشــريعية ،أما
اليوم وقانوناً ،ال يحق حتى جمللس
الــوزراء ذلك ( ،إنــه حق لرئيس
اجلمهورية فقط) ،وفي مناسبة
كهــذه  ،نؤكد ضــرورة تفعيل
قانون مجلــس اخلدمة االحتادي،
عسى أن يتدخل خيرا ً ملصلحة

مؤسســات الوظيفة العامة،
فقد جاء في أسبابه املوجبة انه
قد شرع من أجل تنظيم شؤون
الوظيفة العامــة وحتريرها من
التســييس والتحزب وبناء دولة
املؤسسات وتشكيل مؤسسة
مهمتها تطوير العمل في دوائر
الدولة وبلورة القواعد واألسس
الســليمة وتأمــن العدالــة ،
وقــد جاء في املــادة الثانية من
قانــون احملافظات غير املنتظمة
بإقليــم رقم  ٢١لســنة ٢٠٠٨
املعدل ،جمللــس احملافظة إصدار
االنظمة والتشــريعات الالزمة
،مبا ال يتعــارض مع الصالحيات
احلصرية الواردة في الدســتور
للحكومة االحتادية ،ويقع ضمن
الصالحيــات احلصرية االحتادية
إصدار القوانني والتشــريعات

املتوائمة مع الدســتور  ،ويكون
من املمكــن للحكومات احمللية
هــي االخــرى إصــدار وتنفيذ
القوانــن الصادرة عنها ،بعد ان
تأخذ شــكليتها في املصادقة
،وقانــون العطل واملناســبات
واحــدا ً منها ،و في بيئة محددة
لتعطيــل الــدوام الرســمي ،
وحيث أن قانونا ً كهذا لم يصدر
بعد ،فأن حكومــات احملافظات
تخالف نصا ً قانونيا ً ورد في قانون
احملافظــات مبنحها لنفســها
ما ال متلك مــن حق في تعطيل
الدوام الرســمي للمؤسسات
احلكوميــة مع صمــت مطبق
جمللس النواب بوصفه السلطة
الرقابية علــى اعمال مجالس
احملافظات.
*مشاور قانوني

«الطالق الخلعي» يستحوذ على حاالت االنفصال ويستهدف المتزوجين القاصرين
بغداد ـ إيناس جبار:
ســجل قضاة في محاكم أحوال
ّ
شخصية تزايدا في حاالت الطالق
اخللعــي ،وفيما أكدوا أن هذا النوع
من االنفصال يقضي على املرأة بأن
تبذل كافة حقوقها مقابل الطالق،
ن ّوهوا بــأن أغلب احلــاالت تصيب
األزواج القاصرين.
ويتبادر ألذهان الكثير من مراجعي
احملاكم والســيما النساء إن اخللع
او اخملالعة في القانون العراقي هي
قيام الزوجــة برفع قضية انفصال
عن زوجها مبوافقتــه او دونها بعد
تنازلها عن كافــة حقوقها ،وهذه
اآللية شــائعة في قوانــن الدول
العربيــة إال ان القانــون العراقي
يختلــف من حيــث التطبيق من
جهة أنــه يوجب أن يكــون هناك
اتفاق بني الزوجني على االنفصال.
يقــول احمــد الصفــار قاضــي
محكمة األحوال الشــخصية في
الزبيــر أن «اخللع إزالــة قيد الزواج

بعد تنازل الزوجة عن حقوقها من
مهر وأثاث مقابــل حصولها على
التفريق وفي اللغــة معناه النزع،
وهذا يشــير الى نزع عالقة الزوجة
بالــزوج ،أما معنــاه االصطالحي
فهــو افتــراق افتراضــي مقابل
عوض تدفعه الزوجة لزوجها على
خسارته بسبب الطالق».
ويوضح الصفار إن «هناك أســبابا
واجبــة للخلع فيكفــي أن تكون
الزوجة غير راغبة باالستمرار وهي
غير مضطــرة للكشــف عنها ،
وهنا يأتي دور احملكمة بعد محاولة
إصــاح ذات البــن فــإذا لم جتد
احملكمة مساحة لإلصالح بينهما
وتعذر عليهــا ثنيهما عن قرارهما
باالنفصال هنا حتكــم باخللع بعد
تنــازل الزوجة عــن حقوقها من
مهر وصداق وأثــاث زوجية وكافة
حقوقها».
ويؤكــد القاضي ان «قرار الطالق او
التفريق باخللع ال يشــمل إسقاط
احلضانة وحقوق األوالد وإمنا يختص
بحقــوق الزوجة فقــط وان كانت

تســلمت حقوقها فتوجب عليها
إعادتها وهو قرار غير قابل للطعن
وبهذا القانون قطــع على الرجل
إتباع أساليب إبقاء الزوجة».
ويرى الصفــار أن «الطالق اخللعي
أصبــح اليــوم يســجل اعلــى
اإلحصائيات بني أنواع الطالق التي
زادت فــي اآلونة األخيرة» ،الفتا إلى
أن «اغلــب احلاالت تصيــب الزواج
املبكر ما يســتوجب مــن األهالي
ُصر.
عدم تزويج أبنائهم الق ّ
ويتفــق معــه القاضــي ســعد
اإلبراهيمي مــن محكمة األحوال
الشــخصية فــي الكــرخ في ما
يخص جلــوء كثير مــن الزوجات
الــى التفريق عن طريــق الطالق
اخللعي وتنازلهن عن كافة احلقوق
املادية دون التنازل عن حق األوالد أو
حضانتهم.
وعــن آلية القاضي فــي إمتام هذه
الدعــوى يقــول إلــى «الصباح»:
«تطبق الشروط الشرعية للطالق
على طالق اخللع كتوفر الشــهود
واملدة الشرعية واألسباب املوجبة

وغيرهــا» ،مؤكــدا «تنامي حاالت
التفريــق او الطــاق باخللــع في
السنوات األخيرة.
ويعــرج القاضــي علــى أهمية
االتفــاق بني الطرفــن «في حالة
تقدمي الزوجة طلــب طالق خلعي
ولم يحضر الزوج او بدون علمه فأن
الدعوى ترد الن أساس هذا الطالق
اخللعــي هو االتفاق بــن الطرفني
حســب قانون األحوال الشخصية
العراقي.
ومينح قانون األحوال الشــخصية
العراقي املرأة حق طلب االنفصال
عن زوجها أمــام احملكمة في حال
تعــذر اســتمرار احليــاة الزوجية،
وتشــهد احملاكم العديد من هذه
الطلبــات التــي ترجــع معظم
أســبابها إلى تقصيــر األزواج في
النفقة واالعتداء بالضرب واخلالفات
بسبب «التواصل االلكتروني.
أعدها
وذكرت إحصائيات ســابقة ّ
مجلس القضاء األعلى أن نحو 70
فــي املئة من دعــاوى الطالق أمام
احملاكم ترفعها املرأة.

اعالن
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صحيفة يومية سياسية مستقلة
رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

لماذا نكذب؟
يحصل أن نكذب عندما نكون حتت الضغط ،أو
حني ال نرغــب إعالم أحبتنا عن حقيقة تؤملهم،
أو من أجل اصالح العالقة بني زوجني أو صديقني
متخاصمني ،أو للخروج من مأزق.
حتــى األطفال يكذبــون إذا ما شــعروا أنهم
سيعاقبون..
وميكن فهم وتفهم هــذه الدوافع ،والتعاطف
معهــا أمر ذو قيمــة ،لكن أن نكــذب معظم
الوقت ،وجنعــل غرائزنا تطغى على ســلوكنا
يعني أننا مرضى نحتاج أن نعرض أنفسنا على
أقرب مستشفى لألمراض النفسية.
يدهشــني بعض النــاس الذين اعتــادوا على
الكذب ،وكيــف يفعلون ذلك حتــى عندما ال
يكون هناك غرض واضح ،وأن أكاذيبهم ميكن أن
تكتشف ويثبت بطالنها بسهولة.
لقــد وضعتني ظــروف احليــاة والعمل وجها
لوجه مــع عدد من هــؤالء األشــخاص ،ومن
خالل متابعتي لهم اكتســبت شيئا ً من اخلبرة
والبصيرة حول ســلوكهم وطريقة تفكيرهم.
وصدقوا أو ال تصدقوا ،إن الكذب عندهم مهم
للغاية ،وبواســطته يحاولون الســيطرة على
املواقف ،وممارسة التأثير للحصول على القرارات
وردود األفعال التي يريدونها.
ووجدت بني هؤالء مــن ال يريدون أن يخيبوا ظن
أحــد ،فيجاملــون ويتملقون وميدحــون دون أن
يشــعروا بالقلق مــن احتمال فقــدان احترام
من حولهم .انهم يريــدون منك أن حتبهم ،وأن
تعجب بهم ،وتقدر لهــم أكاذيبهم الرخيصة
املفضوحــة ،ألن قول احلقيقة قــد تقودك إلى
رفضهم.
بالطبــع ،ال يوجــد أحد يرفض مــن يقدر فيه
أفضــل صفاته التي يعتز بهــا ،ولدينا جميعا ً
صفات جتذب اآلخرين إلينا مثل اللطف أو الكرم
أو الــذكاء أو احلكمة أو الظــرف أو املواصفات
البدنية ،لكــن من املفيد معرفــة كيف ميكن
التعبير عنهــا ،ألن من الطبيعي أيضا ً أن تكون
لدينا صفات شــخصية ليســت جيدة أو غير
مقبولة.
وتتضخــم األكاذيب في حال وجود ســلطة أو
مال أو مكانة عالية ،فكل كذبة حتتاج لتغطية
بكذبة ،وهــذه الكذبة البد لها من واحدة أخرى
تغطيها ..وهكذا تكبر ،وتكبر ،حتى تصبح مثل
كرة الثلج.
وثمــة من يراه اآلخرون شــخصا ً يتمتع مبعايير
أخالقية عالية ،وال يريدون االعتراف بإخفاقاتهم
حتى الصغيرة منها والتي نشترك فيها جميعاً،
فيميلون إلى الكذب عليه طاملا يفتقدون هذه
املعايير.
إن قدراتنا اللغوية مبنية على إفتراض الصدق،
ونحن نوافق على أن الكلمات التي نستخدمها
تعني نفس الشــيء باســتمرار فال نستخدم
كلمــات مخادعة ألن هذا من شــأنه أن يجعل
تواصل األفكار مستحيالً ،وعندها تبرز األكاذيب
بشــكل كبير وتفتضح خصوصــا ً حني تكون
صارخة للغايــة ،ألنها تتجاوز حــدود التعبير
اللغوية عن احلقيقة.
عندما نقول احلقيقة ونعيشــها ،نصبح أقوى
عاطفيا ً وروحياً...

النجاح بصيرة وحلم وثقافة تبدأ بسؤال أخبــارهــــــــــم
أحالم يوسف
إذا مشــيت الــى اخللف فلــن تصدم
اصابعــك بشــيء لكنك ســتتخلف
اكثــر ،هنا ســنعرف ان كل عقبة وألم
نصادفهمــا في احلياة ما هــي اال دليل
على اننا نتقدم الى االمام .فان يســعى
أحدنــا الى النجاح بحياتــه عليه ان ال
يتوقــف عند اول عقبــة او صفعة من
القدر ان جاز التعبير.
هيلني كيلر أصيبت وهــي بعمر أربعة
أشــهر بفقدان البصر والسمع ،لكنها
لــم تستســلم وتنــدب حظهــا ،بل
اســتطاعت ان تكون محاضرة ومؤلفة
وخريجــة لكلية رادكليف مــع مرتبة
الشرف ،ولقد ســألها أحدهم في اثناء
خطبة لها ،هل فقدانك للبصر أســوأ
شــيء ميكــن ان يحدث الى شــخص
بالعالم؟ فأجابت "ال بل افتقادك للرؤية
أسوأ".
فالبصــر هو قدرتنا على رؤية األشــياء
التي حولنــا ،لكن الرؤية أعمق من ذلك
واهم لتحقيــق النجــاح .فإننا معها
نســتطيع ان نبصــر ما وراء األشــياء
واالحــداث ،وميكن لنا ان نرســم صورا
وتوقعات بشأن ما ميكن ان يحدث خالل
األيام املقبلــة ،ألنك لن تبلــغ النجاح
ان بقيت بوضع االســترخاء ،من دون ان
ترغم نفسك على فعل ما ميكن ان يغير
حياتك نحو األفضل ،فهناك من العلماء
من يقــول ان ادمغتنــا مركبة بطريقة
جتعلنا ال نســتعجل باتخاذ القرارات -
بغض النظر عــن أهميتها  -اال بعد ان
نشــعر باننا محاصرون ومقيدون بوقت
محدد.
يقول الباحث االجتماعي حسن اجلبوري:
كلنا نحلم ،لكن قلة منا من يســعى
لتحقيق أحالمه بطريقــة فعلية ،مع
انــه امر يســير ،يحتاج منــا ان نخرج
من حيز األمان الذي رســمناه ألنفسنا
بالرضــا بالقليل واملتوفــر ،واخلروج الى
احمليط األكبر واالعمق ،وهنا يبدأ التغيير
بحياتنــا ،واالنتقال الــى احمليط اجلديد،
بداية ألولى خطوات النجاح ،التي حتتاج
منــا الى الوعــي الختــراق املوانع التي

توم هانكس
حــرص النجــم تــوم
هانكس ،على تشــديد
احلراســة علــى مقــر
إقامتــه باليونــان خالل
قضائه لعطلة الصيف
مع زوجتــه النجمة ريتا
ويلســون ،والتــي تأتي
بالتزامن مع احتفالهما
بعيد ميالد هانك الـ .62
جــاء ذلــك بعــد أن
ســربت لقطــات لتوم
هانكــس خــال جتولها
علــى الشــاطئ برفقة

رسمت لنا ورسمناها بطريقة او بأخرى.
ّ
كل مــا تريده يريدك أيضاً ،غير أن عليك
أن تفعل شــيئا ً لتحصل عليه ،هذا ما
ذكره الكاتب والروائي الفرنسي جولس
رينارد ،ونحن بأمــس احلاجة الى تطبيق
تلك الفكرة ،ألننا نخاف أحيانا السؤال،
عن ضالتنا ،وهناك من يجد ان الســؤال
يقلل من شأن الســائل ،مع ان السؤال
والبحــث عــن اإلجابة اخلطــوة األولى
للوصــول الى حقيقة األشــياء ،ودرجة
السلم األولى التي خطا عليها العلماء
واملبتكرون على مر التاريخ.
يضيف اجلبوري:
نحن تربينا بطرق غير سليمة ،فالطالب
حني يطرح ســؤاال على معلمه يخجل
من طرح سؤال اخر ،مع انه طالب علم

واقيم حفل زفاف شــايان ولوكاس
كوبيشــكا فــي مدينــة فريدونيا
بوالية نيويورك فــي الهواء الطلق
مبراســم احتفاليــة جميلــة في
حديقة خضراء.
لكن احلفل حتول إلى كابوس
عندما جلس العروسان

ويأتــي هذا بعد أن أظهــرت األبحاث
التي نشــرت في أبريــل املاضي أن
الرجــال األذكيــاء أقــل عرضة
لإلصابة باالكتئاب ،اذ خلصت
دراســة إلى أن احلصول على
معــدل ذكاء مرتفــع ،يقلل
من االضطراب العقلي حتى
لألشــخاص الذين يعانون
من مســتويات
عاليــة من
االلتهاب.

لواقع افتراضي.
وقــال كبيــر الباحثني في الدراســة،
األســتاذ ميل ســاتر" :ميكن للواقع
االفتراضــي أن يخلــق وهم جســم
افتراضــي ،ليحــل محــل جســمك
اخلاص ،والذي يُطلق عليه التجســيد
االفتراضي".

 230جنيه إسترليني.
يُذكر أن األضواء سلطت
علــى كيت وينســليت
بعد فيلــم تايتانيك مع
ليوناردو دي كابريو ،برغم
انهــا قدمت قبلــه عدة
أفالم ،اما آخر أعمال كيت
وينســليت السينمائية،
فيلم "،"Wonder Wheel
والــذي عرض في شــهر
كانون األول/ديسمبر عام
 ،2017من إخراج وودي آلن.

منة شلبي
أوضحــت الفنانــة منة
تقدمي
شلبي أنها تتمنى ّ
عمل لألطفال ،بشــرط
أن يكون مكتوبا بشكل
مختلــف ومميز ،فالطفل
أصبح ذك ًيا جــ ًدا ،و من
قــدم له
الضــروري أن ي ُ ّ
كل مــا هو جديــد ،كي
ينجذب له ،موضحة أنها
في انتظار نص مناسب
يجمعها بالطفل،
وأشــارت شلبي الى أنها
تعيش حياتها كأي بنت

مصريــة ،دائ ًمــا حتلم،
وأحيانــا حتقــق حلمها،
وأحيــان أخرى تخفق في
حتقيــق أحالمها مثل أي
إنسان

تجربة جديدة تجمع هند صبري بأحمد عز
الصباح الجديد  -وكاالت:
تســتعد الفنانــة التونســية
هنــد صبري خالل أيــام لتصوير
مشاهدها في فيلم املمر وذلك
حسب ما ّ
أكدته بعض املصادر
القريبة منها.
يقوم ببطولــة الفيلم ،الفنان
أحمد عز ،ويخرجه شريف عرفه،
وســتكون هذه التجربة الثانية
بني هند وعز بعد غياب  17عا ًما
معا
منذ أول ظهورهما ً
في فيلم مذكرات
مر ا هقــة
للمخر جة
إينــاس

الدغيدي عام .2001
والتقــى عز بهنــد صبــري العام
املاضي في الــدورة  39من مهرجان
القاهرة السينمائي الدولي ،عندما
ســ ّلم لها جائزة التميز عن مجمل
أعمالها في تكرميها من املهرجان.
أيضا تعاملت
يذكر أن هنــد صبري ً
مع اخملرج الكبير شــريف عرفه من
قبل في أفالم اجلزيرة والكنز
"هنــد صبري" حاصلــة على درجة
ماجســتير فــي حقــوق امللكية
الفكرية ،وادرج اسمها منذ فبراير/
شــباط  2007فــي جــدول احملاماة
بتونــس ،ومتزوجة من رجل األعمال
املصري أحمد الشريف.
من أشــهر األعمال التي شــاركت

الصباح الجديد-وكاالت:
تداولت بعض املواقع صورا
وتســريبات أكــدت أنها
لسيارة نيسان ""GT-R
الرياضية املقبلة.
ووفقا للتســريبات،
فــإن ""GT-R50
اجلديــدة ســتأتي
بهيكل انســيابي
مصنــوع مــن
أليــاف الكربــون
املتينــة واخلفيفة ما
ســينعكس إيجابــا
على سرعة السيارة.
كما من املفترض أن تأتي
املركبة مبحــرك توربيني
جبار بســت أســطوانات

بعدســة ثالثية قادرة على
التعامل مع تقنيات الواقع
االفتراضي.
مــن جانبهم ،أكد
خــبــراء أن

" ا حلسا س
اجلديد الذي
تسعى آبل
إلــى تركيبه
في كاميرات
هو ا تفــهــــا
املســــتقبلية،
سيكون قادرا على
استشــعار األجسام
على مسافات أبعد مقارنة
باملستشعرات احلالية" .وتأتي تلك
اخلطوة مــن آبل لتعزيز قدرات هواتفها
الذكيــة واحلفــاظ علــى مبيعاتهــا

في ظل شجرة ليعترفا أمام الكاميرا
كيــف وقعــا فــي احلب ،وســمعا
طقطقة في األعلى انكســرت على
إثرها الشجرة التي أظلتهما.
وقفــز العروســان على وقــع صراخ
املدعويــن ،ومتكنــا مــن تفادي
اللحظة األخيرة لسقوط

الشجرة التي كادت أن تقتلهما.
وقام املصــور ،فريدريــك إيرنانديس،
بنشر املقطع على صفحته في فيس
بوك ،اذ حقق مشــاهدات واسعة في
وســائل التواصل االجتماعية ،وهنأ
مشــاهدوه العروســن ومتنوا لهما
حياة سعيدة.

التقطــت عدســات
"الباباراتــزي صورا ً لكيت
وينســليت ،وذلــك خالل
اســتمتاعها بوقتها مع
زوجها على الشاطئ.
يذكــر أن الفنانــة كيت
وينســليت متضــي اآلن
رحلــة رومانســية مــع
زوجها نيــد روكنرو ،خالل
اإلجــازة الصيفيــة التي
تقوم بها ،في إحدى اجلزر
الســاحرة في إســبانيا
وهي "."Menorca
حيث ظهــرت كيت في
الصور وهي تتبادل نظرات
احلب مع زوجهــا ،وكانت
ترتــدي مايــوه بتصميم
بســيط حمــل إمضاء
دار أزيــاء "،"Heidi Klein
والذي يصل ســعره إلى

فيهــا مواطــن ومخبــر وحرامي
للمخرج داود عبد الســيد  ،وقدمت
خــال الفيلم عدة مشــاهد اغراء،
وكاد ان يحصرهــا الحقــا ً في هذه
النوعيــة من األدوار ،لــوال تداركها
األمــر في أفالم أخــرى والبحث عن
ســيناريو مختلف كليا ،ومن بينها
فيلم عايز حقي ،وإزاي البنات حتبك ،
وفيلم أحلى األوقات.
نالــت صبــري عــام  2004جائــزة
أحسن ممثلة من املركز الكاثوليكي
املصري ،عن دورها فــي فيلم أحلى
األوقات .شــاركت في نوفمبر 2007
في مهرجان دمشــق الســينمائي
الدولي كعضوة في جلنة التحكيم
ملسابقة األفالم الطويلة.

تسريبات لصور نيسان ""GT-R

"آيفون "2019
بمواصفات جديدة
الصباح الجديد  -وكاالت:
ذكــر موقــع " "ETNewsأن هاتــف
"آيفون "-2019سيأتي مبواصفات غير
موجودة فــي هواتف آبل
احلالية.
وتبعــا ملصــادر
مطلعــة في
الــســـوق
اآلسيـوية،
فـــــــإن
شـــركة
آ بــــــل
ا تفقــت
مــع
شــر كة
" "J S C K
على تطــوير
حسا ســــا ت
مخصصــة
للكاميـــرات التـــي
ســتركب على أحد هواتف
آيفون التي ســتطلق العــام املقبل،
ومن املفترض أن تأتي هــذه الكاميرا

والســؤال من حقه ،وهناك من أثر عليه
تأنيب املعلم لكثرة اســئلته واتهامه
له بانه مشــتت الذهــن ،فتظل فكرة
الســؤال عالقة بذهنه وبنحو متواز مع
تشــتيت الذهن ورمبا الغباء ،ولم يدرك
هذا النوع من املعلمني ان األسئلة دليل
انتباه وذكاء.
طاملــا حتدثنا عــن التربية الســليمة
واخلاطئــة التــي يبنى عليهــا النجاح
او الفشــل مســتقبال ،فيجب التطرق
هنا الى ضــرورة زرع الثقة داخل األبناء،
والتركيز على شــرح قيمة ان نســأل،
فهنــاك العديــد مــن األشــياء التي
خســرناها واشياء فشــلنا بها بسبب
احجامنا عن طرح سؤال ،يجب ان نفكر
دائما مبا هو أســوأ ،ونطرح على أنفسنا

الســؤال "ما أسوأ ما ميكن ان يحدث لو
اننا طرحنا هذا السؤال".
نهار طه باحثة بعلم النفس حتدثت عن
موضوع النهوض مبكــرا ،وتأثيره على
مســيرة احلياة ،وقالت :الدماغ مبرمج
على العمل بكامل طاقته في الصباح
الباكر ،لذلك فغالبا ما يكون الناجحون
بحياتهــم حريصــن علــى النهوض
مبكرا فــي الصباح ،فهذا مينحهم وقتا
طويال ملمارسة نشاطاتهم ،واعمالهم،
وتفكيرهم يكون هادئا وغير مشتت.
اذن فالنجاح تترتب عليه خطوات أولية
أهمها نعمــة البصيرة التــي ميكن ان
تُصقل بالقراءة والبحث والسعي.
لنجرب أيضــا النهوض مبكرا ،والبحث
عن إجابة لسؤال في سؤال.

سقوط شجرة على عروسين يوم زفافهما

الصباح الجديد  -وكاالت:
أظهر فيديــو تداوله نشــطاء في
موقع التواصــل االجتماعي الفيس
بوك ،حفل زواج فــي أميركا ،كيف
متكن عريــس وعروس مــن النجاة
بأعجوبة حلظة ســقوط شــجرة
فوقهما متاما.

زوجته وأحــد ابنائه ،مما
أثــار غضــب هانكس
لتتبــع الصحافيون لها
للنصف اآلخر من الكرة
األرضية.

كيت وينسليت

اينشتاين يعود الى لحياة
لتحسين معدالت الذكاء
الصباح الجديد  -وكاالت:
توصلت دراســة إلــى أن احلصول على
ســماعة الواقع االفتراضي التي جتعل
املســتخدمني يشــبهون الفيزيائــي
الشــهير ألبــرت آيناشــتني جتعلهم
يحــرزون نتائج أفضل فــي االختبارات
اإلدراكية.
ووفقا لدراســة نشرتها صحيفة ديلي
ميل البريطانية ،يعتقــد الباحثون أن
الوجود في جسد شخص ذكي للغاية،
يغير الطريقة التي ينظر بها الناس إلى
عقولهم ،مما يسمح لهم بإطالق املوارد
العقلية التي لم يعرفوها من قبل.
وتابعت الدراســة ،أن هذا يحدث فقط
لدى األشخاص الذين يتمتعون بتقدير
ذاتي منخفض ،بسبب حصولهم على
أكبر قــدر من الثقة عــن طريق تغيير
طريقة تفكيرهم في أنفسهم.
وأخضع الباحثون من جامعة برشلونة
 30رجال تتراوح أعمارهــم بني  18و30
عاما للمشــاركة في جتربة جتســيد
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وسعة  3.8لتر قادر على توليد عزم 780
حصانــا ،وعلبة ســرعات أوتوماتيكية
بتسع مراحل.
وستزود هذه الســيارة بأنظمة تعليق
وأنظمــة فرامــل متطــورة تدخل في
تركيبها ألياف الكربون لتقليل حرارتها
علــى الســرعات العاليــة ،فضال عن
عجالت رياضية مبقاس  20بوصة.

مليار استماع أللبوم دريك
الجديد خالل أسبوع
العالية،
وخصوصــا أن
شركات كـ Huawei
الصينيــة كانت قد
طرحت كاميرات ثالثية
العدسات في هواتفها
مؤخرا.

الصباح الجديد  -وكاالت:
حقق األلبوم اجلديد ملغني
الراب الكنــدي دريك رقما
قياســيا عامليــا جديــدا،
واستمع إليه خالل أسبوع
فقط أكثر من مليار شخص.
وصــدر ألبــوم دريــك اجلديد

" ،"Scorpionفــي  29حزيــران/
يونيــو املاضــي ،وجتــاوز صاحب
الرقم القياســي السابق بنحو
 250مليون اســتماع بحســب
مجلــة ""Billboard Scorpion
املتخصصــة باملوســيقى .اذ
سجل بوست مالون مغني الراب

األميركي بألبومه "Beerbongs
 "& Bentleysحوالي  700مليون
استماع.
وحصد دريك  750مليون استماع
في أميــركا وحدها ،أمــا ألبوم
مالون فقد حقق في أمريكا 410
ماليني استماع فقط.

