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إكمال الفرز اليدوي لست
محافظات جنوبية وبنسبة
مطابقة % 100

قبيل توجهه الى مؤتمر بروكسل لدعم العراق

العبادي :دورنا في القضاء على داعش ريادي
ونحتاج مساعدة العالم

بغداد  -وعد الشمري:
كشفت احلكومة االحتادية ،أمس
األربعاء ،عن أبرز محاور مؤمتر دعم
العراق الــذي انعقد يوم أمس في
العاصمة البلجيكية بروكســل
مبشاركة  60دولة ،الفتة إلى أن أهم
مخرجاته ســوف تتعلق بتأهيل
القوات العســكرية ،واملساعدة
في عودة احلياة إلى املناطق احملررة،
وتوفير فــرص اســتثمارية آمنة
للشــركات األجنبية ،ومكافحة
اإلرهاب ومحاربة أفكاره.
وقــال املتحدث باســم احلكومة
ســعد احلديثي أن "العراق تلقى
دعــوة للمشــاركة فــي مؤمتر
يعقد فــي العاصمة البلجيكية
بروكســل مخصــص لدعمنــا
ومحاربــة االرهاب وتوفيــر بيئة
اقتصادية صاحلة لالســتثمارات
امام الشركات االجنبية".
وأضاف احلديثي أن "املؤمتر ينعقد
مبشــاركة  60دولــة وبالــذات
املشــاركة في التحالف الدولي
الذي ســاعد العراق في معركته
ضد االرهاب".
وأشــار إلى أن "مؤمترا ً آخر سوف
يعقد على هامش هــذا امللتقى
لدول حلف الناتو والدول الصديقة
ومنهــا العراق ملناقشــة قضايا

خاصة لتعزيز والنصر العسكري
ضد االرهاب".
وبني احلديثي أن "من اهداف املؤمتر
ضمان سبل ادامة هذا الزخم في
التعاون مع الدول على املســتوى
االمنــي واالســتخباري ،وكذلك
فيما يخــص اجلوانــب املتعلقة
بتحقيق االســتقرار في املناطق
احملررة".
وأكــد احلديثي أن "رئيــس الوزراء
حيــدر العبــادي ســوف يطرح
خالل مشاركته اشــكال الدعم
املطلــوب مســتقبالً بعــد اجناز
النصر العسكري وطي الصفحة
احلربية".
وحتدث عــن "اســتحقاقات امام
العراق على املســتويات االمنية
واالســتقرار ومحاربــة الفكــر
والثقافة التي انتجت االرهاب في
املنطقة ،ومساعي مالحقة اخلاليا
خارج العراق ،وهذا جوهر اساسي
لضمان عدم وصول العنف مجددا ً
إلى البالد".
ويسترســل املتحدث الرســمي
للحكومة إن "تلــك امللفات تعد
جز ًءا اساســيا ً من توجه العراق،
مســتقبالً والعبادي سوف يقدم
إلى العالم تفصيالً بهذا الشأن".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد مصدر فــي املفوضية العليا
لالنتخابات ،أمس األربعاء ،بإكمال
الفــرز اليــدوي حملطــات االقتراع
اخلاصة بست محافظات جنوبية
وبنسبة مطابقة .100%
وقال املصدر "مت االنتهاء من عملية
عــد وفــرز محطات القادســية
والبالغــة  85وكانــت النتيجــة
مطابقة 100باملئة" ،مبينا "مت عد
وفرز محطات الســماوة والبالغة
 93وكانت النتيجة مطابقة 100

برلمان كردستان يقر باألغلبية

قانون تعليق رئاسة اإلقليم وكتلة
تطالب بإلغائها

حيدر العبادي

الصدر يحث فرنسا لدور فاعل في المجال الخدمي وال سيما الطاقة والمياه
بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا زعيم التيــار الصدري مقتدى
الصدر ،أمس األربعاء ،فرنســا إلى
أخذ دور فاعل في اجلانب اإلنساني
ومجــاالت الطاقة واملياه والزراعة،
فيما أكــد على ضرورة االســراع

بتشــكيل حكومــة "وطنيــة
وأبوية".
وقــال مكتــب الصدر فــي بيان
تلقت "الصباح اجلديد" نســخة
منــه ،إن األخيــر اســتقبل في
احلنانة "وفدا ً ضم املبعوث اخلاص

لوزير اخلارجية الفرنســي جيروم
بونافون مدير دائرة شمال افريقيا
والشرق األوسط في وزارة اخلارجية
الفرنسية والسفير الفرنسي لدى
العراق بورنو أوبيير".
وأضــاف البيــان ،أن "اللقاء تناول

العمل تعثر على عائالت عشرة أحداث من
الموصل وتواصل البحث عن خمس أخريات

بحــث العالقــات بــن البلديــن
والشــعبني العراقي والفرنســي
وســبل تعزيزها مبا يخدم املصالح
املشتركة اســتنادا ً الى االحترام
املتبــادل ،وبحث مجريات العملية
السياســية في البلد وما أفرزته
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اتجهت أنظارها نحو السعودية والكويت واإلمارات والعراق

شركات التكرير اآلسيوية تبحث عن بدائل للنفط اإليراني

الصباح الجديد  -وكاالت:
تبحث شــركات التكرير اآلسيوية
عن بدائل للنفــط اإليراني بعدما
انســحب الرئيس األميركي دونالد
ترامب من االتفاق النووي مع إيران،
وفرض عقوبات أحادية اجلانب على
االقتصاد اإليراني تطال مجال إنتاج
النفط وتصديره.
وقــال الرئيــس التنفيــذي لـــ
«مؤسســة البتــرول الكويتية»
نزار العدســاني لوكالــة «رويترز»
أمس األربعاء إن «شركات التكرير
اآلسيوية تبحث عن بدائل للنفط

إيران  ،بعض الشركات حتاول إيجاد
خيارات أخــرى غير إيران  ،ســواء
كانت اململكة العربية السعودية
أو اإلمارات أو العراق أو الكويت».
كما حتــدث وزير النفــط الكويتي
بخيت الرشــيدي لوكالة «رويترز»
خالل املناسبة ،قائالً إنه «ال يتوقع
أن تعقد أوبك اجتماعا ً آخر لبحث
سوق النفط قبل اجتماعها املقبل
املقرر في كانون األول (ديســمبر)»،
مضيفا ً أن «الســوق مستقرة مبا
فيه الكفاية ،وســننتج ما يكفي
وزيــادة لتحقيــق االســتقرار في

نتائــج االنتخابات ،وتنــاول اللقاء
أيضا ً احلديث عن دول اجلوار العراقي
ومــدى تأثير تدخلها في الشــأن
الداخلي للبلــد ،وكذلك األحداث
والصراعات في الشرق األوسط".
وذكــر الصدر ،بحســب البيان ،أن

"الوضع في العــراق يحتم ضرورة
اإلســراع في تشــكيل حكومة
وطنيــة وأبوية تهــدف إلى تقدمي
اخلدمات وتوفير العيش احلر الكرمي
جلميع املواطنني دون متييز".
تتمة ص3

القوّات األمنية في نينوى تفاجئ عناصر
داعش بعمليات نوعية برغم القيظ

تقرير

اإليراني من الســعودية والكويت
واإلمارات العربية املتحدة والعراق»،
متحدثــا ً على هامش زيــارة أمير
الكويــت الصباح إلــى بكني هذا
قمة صينية عربية
األسبوع حلضور ّ
«املؤسســة رفعــت اإلنتــاج 85
ألف برميل يوميــاً» في إطار اتفاق
«منظمة الــدول املصدرة للنفط»
(أوبك) الشــهر املاضي على زيادة
اإلنتاج.
وأوضــح أن «أي زيــادات أخــرى
ســتتوقف على أوبك ،ثمة طلب
اآلن مــع تطبيــق عقوبــات على

السوق».
وحتدث العدساني والرشيدي على
هامش مناســبة خالل زيارة أمير
الكويت الشــيخ صبــاح األحمد
اجلابــر الصبــاح إلى بكــن هذا
األسبوع حلضور قمة صينية عربية.
وتأتي تصريحاتهمــا بعد اجتماع
«أوبك» الشهر املاضي الذي اتفقت
فيه املنظمة ومنتجون مستقلون
من بينهم روسيا على زيادة اإلنتاج
بنحو مليــون برميل يوميا ً بدءا ً من
متوز (يوليو).
تتمة ص3
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن املتحدث باســم احملكمة
االحتادية العليا إياس الســاموك،
أمس األربعــاء ،أن احملكمة قضت
بعدم دســتورية شــق في إحدى
فقرات قانون املوازنة للعام ،2018
من شأنها عرقلة تنفيذ املشاريع
االستثمارية.
وقال الســاموك فــي بيان تلقت
"الصباح اجلديد" نسخة منه ،إن
"احملكمة االحتاديــة العليا عقدت
جلستها برئاسة القاضي مدحت
احملمود ،وحضور القضاة األعضاء

كافة ،ونظرت فــي الطعن الوارد
على املادة ( /2ثانياً )19 /من قانون
املوازنة العامة التي تنص( :تكون
جميع الضمانات الســيادية عن
املشــاريع االســتثمارية مبوافقة
مجلس الوزراء ومصادقة مجلس
النواب)".
وأشار الساموك ،إلى أن "احملكمة
االحتادية العليا وجدت أن مجلس
النواب أضاف الفقرة األخيرة ،وهي
وجوب مصادقــة مجلس النواب
علــى الضمانات الســيادية ،إلى
مشروع القانون محل الطعن من

مجلس األمن يبحث اليوم فرض حظر أسلحة على جنوب السودان

مجلس األمن
وتتلفها.
ويجدد مشــروع القرار االميركي
ّ
كذلك العقوبات املفروضة على
دولة جنــوب الســودان ويفرض
عقوبــات جديدة فرديــة (جتميد

اموال وحظر سفر) على خمسة
مســؤولني حاليــن وســابقني
متهمني بعرقلة التوصل الى حل
سلمي للنزاع.
واملسؤولون اخلمسة الذين تدعو

واشــنطن ملعاقبتهــم هم وزير
الدفاع كوول مانيانغ جوك ،ونائب
رئيــس االركان الســابق مالــك
روبــن رياك ووزير االعــام مايكل
ماوي لويث واملســؤول مبرتبة وزير

السليمانية ـ عباس كاريزي:
صــادق برملــان كردســتان ،أمس
األربعاء ،على مشروع قانون طرحته
كتلتا الدیمقراطي الكردســتاني
وحركــة التغيير لتعليق رئاســة
االقليــم وســط معارضــة مــن
قبــل كتلتــي االحتاد اإلســامي
الكردستاني واجلماعة اإلسالمية.
وخالل جلســة برملان كردســتان،
امس 11 ،متوز ،وافــق  39نائبا على
مشــروع تعليق مؤسسة رئاسة
اإلقليم فيما رفضه  15نائبا آخرا.
وكانــت جلســة البرملــان قــد

شهدت انقســاما بني نواب الكتل
السياســية حول مصير مؤسسة
رئاســة االقليم تزامنــا مع طرح
مشــروع قانون لتعليقهــا وآخر
إللغائها بشكل نهائي ،ففي وقت
شدد حراك اجليل اجلديد ،على ابقاء
املؤسسة واجراء انتخابات مباشرة
الختيار رئيس جديــد لالقليم غير
الرئيس السابق مســعود بارزاني،
طالــب غالبية نــواب كتلة االحتاد
اإلسالمي بإلغاء املؤسسة بشكل
نهائي.
تفصيالت أخرى ص2

التخطيط :التعداد العام
للسكان عام 2020

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التخطيــط ،أمــس
األربعاء ،ان التعداد العام للســكان
ســيكون عام  ،2020فيما اكدت ان
التقديرات السكانية احلديثة تشير
الــى ان معدل النمو الســكاني في
العــراق اجته نحــو االنخفاض خالل
العقود الثالثة املاضية.
واورد اجلهاز املركزي لإلحصاء بالوزارة
في بيــان تلقت "الصبــاح اجلديد"،
نســخة منــه ان "العالــم والعراق
يحتفــان ســنويا ً باليــوم العاملي
للســكان والذي يتزامن احتفال هذا

العام مع االستعدادات والتحضيرات
االوليــة لتنفيــذ التعــداد العــام
للسكان عام  ،"2020مبينا ان "اليوم
العاملي لســكان هذا العــام 2018
يتبنى موضوع تنظيم األســرة وانه
حق من حقوق اإلنسان اذ يولي العراق
اهتماما ً واســعا ً بقضايــا تنظيم
األســرة حســبما أولتــه الوثيقة
الوطنية للسياســات الســكانية
اهتمامــا ً بهذا اجلانــب والتي تبنت
فيهــا مبادىء التأكيــد على احترام
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية.
تفصيالت ص7

"االتحادية" تقضي بعدم دستورية مصادقة
ّ
النواب على الضمانات السيادية
مجلس

aتقريـر

وكاالت ـ الصباح الجديد:
يبحــث مجلــس األمــن اليوم
اخلميس مشــروع قــرار أميركي
لفرض حظر أسلحة على جنوب
الســودان ،وهو مقترح ينقسم
حولــه أعضاء اجمللس ال ســيما
بعدما توصل املتمردون واحلكومة
قبل ايام الى اتفاق على تقاســم
السلطة.
وفــي مشــروع القــرار "يعرب
مجلس األمــن عن قلقه العميق
إزاء إخفاق قادة جنوب الســودان
في وضع حد لألعمــال العدائية
واالنتهاكات الصارخة املستمرة
التفــاق وقف األعمــال القتالية
ووصول املساعدات اإلنسانية".
ويضيف املشروع ان مجلس االمن
يفرض حتــى  31أيار/مايو 2018
حظرا على كل االسلحة املرسلة
الى دولة جنوب السودان ،ويطالب
الــدول االعضــاء فــي املنظمة
الدوليــة بأن تصادر اي شــحنة
ســاح مخالفــة لهــذا احلظر

باملئة ايضا".
وأشار املصدر الى " إكمال احملطات
اخلاصة بست محافظات اجلنوبية
وهــي البصرة وميســان وذي قار
وواسط والقادسية واملثنى وكانت
املطابقة  100باملئة ".
وأشــار الــى ان اليــوم اخلميس،
سيشــهد نقل صناديــق األنبار
البالغة  501محطة وصالح الدين
 425محطة التي عليها شكاوى
وطعــون الى بغداد من اجل عدها
وفرزها يدويا".

مارتن إليا لومورو ،ورئيس االركان
الســابق بول مالونــغ اوان الذي
اصبح قياديا في املعارضة.
ولكــن املقتــرح االميركي يلقى
معارضــة داخل مجلس االمن وال
ســيما من قبل كل من روســيا
والصني واثيوبيا .وتعتبر هذه الدول
الثالث ان اي تشــديد للعقوبات
على جنوب الســودان قد يعرض
للخطر اجلهود الدبلوماسية التي
تبذلها منظمــة ايغاد االقليمية
والتي اثمرت السبت اتفاقا على
تقاســم الســلطة في الدولة
الفتية الغارقــة في حرب اهلية
منذ قرابة اربع سنوات ونصف.
وينعقد مجلــس االمن بعد اقل
توصــل رئيس
من اســبوع مــن ّ
جنــوب الســودان ســلفا كير
وزعيم املتمردين رياك مشــار في
ختام مباحثات فــي اوغندا جرت
الســبت املاضي الى اتفاق على
تقاسم السلطة ينص على عودة
مشار لتولي منصب نائب رئيس

اجلمهورية.
وكان مجلــس االمــن امهل كير
ومشار حتى نهاية حزيران/يونيو
للتوصــل الى "اتفاق سياســي
قابل للحياة" حتــت طائلة فرض
عقوبات عليهما.
واندلعــت احلــرب االهليــة في
جنوب الســودان حني اتهم كير
نائبه السابق مشار بالتخطيط
النقــاب ضــده ،وقــد اوقعــت
عشــرات االف القتلــى وارغمت
املاليني على النزوح من منازلهم
منذ كانون االول/ديسمبر .2013
وبينما اندلعت احلرب في البداية
بني أكبر مجموعتني عرقيتني في
جنوب الســودان  --الدينكا التي
ينتمــي إليها كيــر والنوير التي
ينتمــي إليها مشــار  --ظهرت
منذ ذلك احلني ميليشيات أصغر
تتقاتــل في مــا بينها مــا يثير
الشــكوك حيال قدرة الزعيمني
على وقف احلرب.
تتمة ص3

دون الرجــوع إلى مجلس الوزراء"،
موضحــا ً أن "احملكمــة أوضحت
أن هذا النص من شــأنه أن يقيد
حركة الســلطة التنفيذية في
العقود التــي تخص املشــاريع
ويعــد ذلك تدخالً
االســتثمارية،
ّ
في شؤون الســلطة التنفيذية
ومخالفــا ً ملبــدأ الفصــل بــن
الســلطات املنصوص عليه في
املــادة ( )47مــن الدســتور ،كما
يخالــف املــادة ( /61أوالً) مــن
الدستور".
وأضاف ،أن "احملكمة االحتادية العليا

ذكرت أنه ليــس من اختصاصات
مجلــس النــواب املصادقة على
الضمانات الســيادية للمشاريع
االســتثمارية ،امنــا له ممارســة
صالحياتــه بالرقابــة علــى اداء
السلطة التنفيذية في هذا اجملال،
واللجوء إلى الوسائل الدستورية
اذا ما وجد خلــا في االداء ،وليس
وضع قيد على حركة الســلطة
التنفيذيــة باشــتراط املصادقة
علــى الضمانات الســيادية عن
املشاريع االستثمارية.
تتمة ص3

للفترة من 15ـ  16تموز الجاري

السليمانية تحتضن مؤتمر
"الدراسات المقارنة بين

اللغتين الكردية والعربية"
السليمانية ـ الصباح الجديد:
ينطلــق فــي محافــظ
السليمانية مطلع األسبوع
املقبــل للفترة 15ـ  16متوز
اجلــاري مؤمتر " الدراســات
املقارنة بــن اللغة الكردية
واللغة العربية" على قاعة
الدكتور عز الدين مصطفى
رســول في كلية اللغات ـ
جامعة السليمانية.
وسيتناول املشــاركون في
املؤمتر محــاور عديدة منها
" الدراســات التقابلية بني
اللغتني الكرديــة والعربية
وكذلك وسائل تطوير تعلم
وتعليم اللغتــن الكردية

والعربية ،كما ســيناقش
املؤمتر اسباب مشكلة تعدد
املصطلحات اللسانية في
اللغتني الكرديــة والعربية
وإيجاد احللول لها.
وسيشــارك في املؤمتر من
بغداد ســفير فرنسا لدى
العراق برونــو اوبير وكذلك
األستاذ إسماعيل زاير رئيس
حتريــر صحيفــة الصباح
اجلديــد ،ومن املشــاركني
ايضا ً رئيــس احتــاد االدباء
السابق فاضل ثامر واستاذة
اللغة العربية من اجلامعة
املســتنصرية الدكتــورة
بشرى موسى صالح.
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شاناز ابراهيم أحمد

شؤون عراقية

االتحاد اإلسالمي طالب بإلغاء المنصب وتوزيع صالحياته

برلمان كردستان يصادق على قانون

استمرار تعليق مهام رئاسة اإلقليم

با لهكذا سياسة !
غالبا ما ينصحني البعض من أصدقائي
اخمللصــن بخوض غمــار السياســة !! .
وعندما أســألهم أن يشــرحوا لي ما هي
السياســة ؟ وكيــف يتحــول االنســان
العادي الى سياسي ناجح ؟ .أراهم يلفون
ويــدورون ويخوضون نقاشــا ال أفهم منه
شــيئا  .فأضطر أن أطلب منهم تدوين ما
يريدونه مني كتابة حتى أحفظ ما يريدون
 ،ولكي أغيــر قناعاتي ومنط حياتي وأحتول
الــى سياســية ناجحة وفــق منظورهم
 .وفعال تلقيت العديد من الرســائل التي
حتمل نصائح وآراء ووجهات نظر مختلفة
تســاعدني على حد زعمهم بــأن أكون
سياسية محترفة .
وبعد حتقيق وتدقيق ومتحيص  ،توصلت الى
قناعة مؤكدة بأنه لكي أكون سياســية
ناجحة وفق منظور هؤالء السادة  ،يتوجب
علي أن ألتزم باملباديء التالية :
 أن أصافح كل اولئك الذين اليستحقونمني املصافحة !.
 أن أجلس وأرتشف القهوة مع كل أولئكالذين إنتقدتهم أوعارضتهم سابقا !.
 بعد كل مقال إنتقادي أنشــره ،يجب أنأعقبــه بتوضيح أبني فيه بــأن هدفي من
املقال لم يكن كــذا وكيت ،بل كان هدفي
كذا وكذا ،أي أن أبرر املواضيع التي طرحتها
بعكس قناعاتي الشخصية!.
 أن أكتــب بصفحتــي الشــخصية فيالفيســبوك رأيا محددا ،ثــم أخالفه في
لقاءاتي الصحفية! .
 أن ال أتطرق الى هموم ومشــاكل الناسلكــي أبعد عــن نفســي عــداء احلكام
الفاسدين !.
 أن أحلــي بني حــن وآخر أفواه الســادةمســؤولي الصحــف واملواقــع والقنوات
التلفزيونية لكي أتقي شرورهم !.
 أن أصور السيلفي مع أولئك الذين كنتأنشر غسيلهم في يوم ما !.
 أن أصب جــل إهتماماتي لدعم القنواتاملعادية والظهور فيها !.
 أن ألعب على احلبلني مع كل من حولي !. أن أمتنع عن ذكر األســماء في مقاالتيوتصريحاتي !.
 أن أتوقف متاما عن إنتقاد أي حزب أو رئيسأو نائبه ،وكل أعضاء القيادات واملسؤولني
وأفــراد عوائلهــم ،وأن ال أنتقــد أداء أية
حكومة أو وزارة أو مؤسســة أو منظمة أو
مكتب أو مركز حكومي أو حزبي !.
 أن أعمــي بصيرتــي عن رؤيــة األخطاء،وأتغاضى عــن اجلرائم وعن كل أشــكال
الظلم وفقد العدالة وإنعدام املساواة
 حني أريد الذهاب بزيارة الى موقع ما ،يجبأن أضمــن نقل اآلالف من أنصاري الى ذلك
املوقع بالباصات ،وأحشــدهم للتصفيق
والهتافات!.
 حني أقول بأن احلليــب لونه أبيض ،فإنيبقرارة نفسي أقصد أن لونه أسود قامت
 عندمــا ألتقــي قياديا ســنيا يجب أنأكون ســنيا حتى النخاع ،وعندما ألتقي
شــيعيا يجب أن أكون شــيعيا من أهل
البيت ،وأكون أيرانيــا مع االيرانيني ،وتركيا
مع اردوغان ورهطه ،وأن أمســح أكتافهم،
وأشاغب على هذا وأركع أمام ذاك !.
 ينصحونني بأن ال أكشــف أوراقي أمامأحد أو أحتدث عن مخططاتي ألحد !.
 يقولون بأن السياســي الناجح يجب أنميتهن فــن التالعب ،وأن يــدرك بأن الزمن
جتاوز مرحلــة املباديء ،ويقولون لكي تكون
سياسيا ناجحا يحسب له احلساب ،عليك
أن تضع النفط مقابل الدم ،واحلرية مقابل
اخلبز
 يقولــون بأن أم السياســة هي املال ،وأنأباها هو السالح والقوة !.
 ويقولــون بأن النضال القومي لم يعد لهوجود في عالم السياسة املعاصر !.
وأنــا أرد على كل هــؤالء وأولئك بالقول «
إذا كانت هذه هي السياســة ،فتبا لهكذا
سياسة» !!

تقـرير

السليمانية ـ عباس كاريزي:
بعــد ان صــادق برملان كردســتان
في جلســته امــس االربعاء على
عــدم اجــراء انتخابــات رئاســة
اقليــم كردســتان بالتزامــن مع
انتخابــات برملان االقليــم ،طالب
االحتاد االســامي في كردســتان
بالغاء مؤسســة رئاســة االقليم
وتوزيع صالحياتها على الســلطة
التنفيذية والتشريعية والقضائية
في االقليم.
وبحســب القانــون اجلديــد الذي
صــادق عليه برملان كردســتان في
جلســته االعتيادية التي انعقدت
امس االربعاء ،فان تعليق مؤسسة
رئاسة االقليم سيستمر ،ولن جترى
انتخابات رئاســة االقليم ،وسيتم
االستمرار في العمل بقانون توزيع
سلطات رئاســة االقليم رقم ()2
للعام .2017
بدوره طالب االحتاد االســامي في
كردســتان بالغاء مؤسسة رئاسة
االقليــم وتوزيــع صالحياتها على
الســلطة التنفيذية والتشريعية
والقضائيــة في االقليــم ،بعد ان
عدها عبئــا ً كبيرا ً علــى ميزانية
االقليــم وتتعارض مــع صالحيات
السلطة التنفيذية.
وقال عضو برملان االقليم عن االحتاد
االسالمي ابو بكر هلدني ،في مؤمتر
صحفي عقدته كتلته امام مبنى
برملان االقليم ،قبيل انعقاد اجللسة
اخملصصة ملناقشــة قانون تعليق
صالحيــات رئاســة االقليم ،امس
االربعــاء ،ان منصب ومؤسســة
رئاســة االقليــم حتــول الى عبء
ثقيل على ميزانيــة االقليم ،وانه
منصب زائد ،لم يتم اعتماده وفقا
للضرورات التأريخية وامنا جاء عبر
اتفــاق ثنائي بني حزبني لتقاســم
الســلطة واالمتيازات ،واردف «انه
تسبب خالل االعوام املاضية بخلق
الشــقاق بني القوى الكردستانية
وادى الــى بــروز نظــام اإلدارتــن
ونشــوب حرب داخلية في االقليم،
لذا نطالب بالغــاء منصب رئيس
االقليم ومؤسسة رئاسة االقليم.
وتابع ان الغــاء هذا املنصب اصبح
مطلبــا شــعبيا ً  ،وان اكثــر من
عشــرين دولة فــي العالم ليس
لديهــا منصب الرئيــس وتدار من
قبل برملاناتها من دون ان تعاني من
اية مشكالت ادارية او تشريعية او

كانت كتلتا الحزب
الديمقراطي
الكردستاني وحركة
التغيير قد قدمتا
مشروعي قانون،
حول مسألة تعليق
مهام مؤسسة
رئاسة اقليم
كردستان ،بعد ان

برملان االقليم
قانونية.
واضاف هلدني «انــه كان يفترض
ان يكون لالقليم منــذ عام 2007
دســتور دائــم يعتمــد النظــام
البرملاني ،اال ان اخلالفات والصراعات
السياسية حالت دون ذلك».
موضحــا ً «انه وفقــا لقانون رقم
 2للعــام  2017فانــه كان ينبغي
اجــراء انتخابات رئاســة االقليم
الى جانب انتخاب برملان كردستان
املقرر اجراؤه في الثالثني من ايلول
ســبتمبر املقبل ،اال ان ذلك لم يرد
في قرار اجــراء االنتخابات الصادر
من قبل رئيس حكومة االقليم».
واشــار هلدنــي «الــى ان االحتاد
االســامي رفض مقترحي قانونني
قدما الى برملان كردستان ،من قبل
كتلة احلــزب الدميقراطي وحركة
التغيير لتعليق العمل بصالحيات
رئاســة االقليم حلني ســن دستور
دائم فــي كردســتان ،مضيفا ً ان
االحتاد االســامي يعتقد بان هذا
املنصب غدا ســببا رئيسا ً الغلب
املشــكالت السياســية واالدارية
في االقليم ،والذي تســبب باغالق

وتعطيــل عمل برملان كردســتان
لنحو عامني خالل الدورة احلالية.
عادا مطالبة بعض الكتل بتأجيل
مناقشــة بقاء هــذا املنصب من
عدمه واملشــكالت التــي خلفها
تفــرد بعــض االحــزاب ال تخدم
احلــل ،الن وضع االقليم سياســيا
واقتصاديا ً وامنيا ً ال يحتمل تأجيل
حل لهذه املشــكلة وتأجيلها الى
الدورة املقبلة لبرملان كردستان.
وكانت كتلتا احلــزب الدميقراطي
الكردســتاني وحركة التغيير قد
قدمتــا مشــروعي قانــون ،حول
مســألة تعليق مهام مؤسســة
رئاســة اقليم كردســتان ،بعد ان
أجرى برملــان االقليم القراءة األولى
لهمــا في جلســته امــس االول
الثالثاء.
وقال رئيس كتلــة االحتاد الوطني
الكردستاني في برملان االقليم دلير
ماوتــي ،أن كل واحــدة من كتلتي
احلزب الدميقراطي وحركة التغيير
قدمت مشــروع قانون بخصوص
تعليــق مهــام رئاســة اقليــم
كردستان.

وأضاف ماوَتي بحســب مشروعي
القانون فإن تعليق مهام مؤسسة
رئاسة اقليم كردستان سيستمر
حتى كتابــة واقرار دســتور دائم
القليم كردستان.
واضاف ماوتي أن «تقدمي مشروعي
القانــون يهدف إلــى احليلولة دون
دخــول اقليم كردســتان في فراغ
قانوني ،وكذلك إلــى العثور على
حل لهذه املسألة مبجرد بدء الدورة
اخلامسة للبرملان».
وأفاد بيان صدر عن برملان كردستان
أن جلســة يوم الثالثاء ،شــهدت
القــراءة األولــى ملشــروع قانون
«تعليق مؤسسة رئاسة اإلقليم»،
ومت توجيهــه إلى اللجــان املعنية
وأعضاء البرملــان التخاذ اإلجراءات
القانونية.
وعلى صعيــد منفصل وكرد فعل
على تدهور اوضاعهم املعيشــية
واملعاشــية واســتمرار جتاهــل
مطالبهــم من قبل الســلطات
في االقليــم  ،قــام املعوقون وذوو
االحتياجــات اخلاصة فــي االقليم
بحرق كراســيهم وكرســي رمزوا

اليــه بكرســي رئاســة االقليم
امام مبنى مكتــب برملان االقليم
مبحافظة السليمانية.
وكان املعوقــون وذوو االحتياجــات
اخلاصة قد نظموا جتمعا احتجاجيا ً
امــام مكتــب برملان كردســتان
مبحافظــة الســليمانية صبــاح
امس االربعاء ،وسط حضور كثيف
لوســائل االعــام والصحفيــن
وقاموا عقب مؤمتر صحفي عقدوه
بحرق كرسي السلطة الذي اعتلى
كراسيهم املتحركة.
وقال ســمان حســن رئيس احتاد
املعوقني فــي االقليم للصحفيني
بعــد قيامه بإشــعال النــار في
كراســي املعوقــن ،ان شــريحة
املعوقــن تعرضت ألبشــع انواع
التجاهــل والتهميــش على ايدي
الســلطات ورئاســة حكومــة
االقليم وانهم ومنذ اربع ســنوات
يعانون من اوضاع معيشية مزرية
حتت ذريعــة االزمــة االقتصادية،
عادا واقعهــم احلياتي مبنزلة املوت
البطــيء للمعوقني ،مــن دون ان
يكون هناك اية جهة تدافع عنهم

وتطالب بحقوقهم املغبونة وجتد
حال ملشكالتهم املتفاقمة.
واضــاف نحــن االن واقفــون امام
مبنى برملان كردســتان وفي اجراء
احتجاجي علــى عدم التجاوب مع
مطالبنــا وتهميــش احتياجاتنا
والتجــاوز على حقوقنــا قررنا ان
نحرق كراســينا املتحركــة التي
تؤمن لنا التنقــل واحلركة ونحرق
كرسي السلطة الذي تتصارع من
اجله القوى واالحزاب السياســية
في كردستان.
واضاف حسني «ان الذين يتمسكون
بالكراســي ويتجاهلــون مطالب
املغبونــن من شــرائح الشــعب
سوف يأتي عليهم يوم يسقطهم
ويزيلهم الشــعب عن كراسيهم
التي ينعمون باالمتيازات والعيش
الرغيد في ظلها».
واكد ان املعوقني وذوي االحتياجات
اخلاصة لــن يتخلوا عــن النضال
املدني للحصول علــى حقوقهم
فــي العيــش الكــرمي وضمــان
مستحقاتهم املعاشية.

العراق ولبنان يبحثان تفعيل الطريق

استرداد نحو تسعة مليارات دينار من

البري بينهما والمار عبر األراضي السورية

متجاوزين على اإلعانة االجتماعية

بغداد -الصباح الجديد:
بحــث وزيــر التخطيــط ووزير
التجارة وكالة ،الدكتور ســلمان
اجلميلــي مع الســفير اللبناني
لدى العراق علــي ديب احلبحاب
ملفات مشــتركة بــن البلدين
تتعلق بتعزيــز العالقات الثنائية
وزيادة حجــم التبــادل التجاري
واعادة الطريق البري بني البلدين،
والتحضير النعقــاد اجتماعات
اللجنة االقتصاديــة العراقية –
اللبنانية املشتركة.
واورد بيــان اصــدره املكتــب
االعالمــي فــي وزارة التخطيط

تلقت «الصباح اجلديد» نســخة
منه ،ان “اجلانبني بحثا خالل اللقاء
جدول اعمال اجتماعات اللجنة
االقتصادية املشــتركة والتأكيد
على ضرورة انعقادها في غضون
الفترة القريبة املقبلة ،فضال عن
مناقشــة امكانية اعادة تفعيل
اخلــط البري(التنــف – الوليد –
طريبيــل) الرابط بني البلدين املار
عبــر االراضي الســورية ملا لهذا
الطريق من اهمية كبيرة في زيادة
حجم التبادل التجاري ،سيما في
مجال نقــل احملاصيــل الزراعية
والفواكه ودعم السياحة”.

كمــا تــدارس اجلانبــان“ ،تعزيز
التعــاون في القطــاع املصرفي
” ،اذ اكد اجلميلــي ان “العالقات
الثنائية بني البلدين تعد متميزة،
وهنــاك الكثيــر مــن اجلوانب
االيجابيــة التي ميكن من خاللها
دعم وتعزيز هــذه العالقة منها
 ،اجلوانب الســياحية واالستثمار
وتبــادل اخلبرات واملشــاركة في
املعــارض التجاريــة التــي تعد
نوافذ مهمــة لرجــال االعمال
واملســتثمرين لالطــاع علــى
الفرص االســتثمارية املتاحة في
البلدين”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة العمــل والشــؤون
االجتماعيــة ،عن اســترداد نحو
تسعة مليارات دينار من املتجاوزين
على إعانة احلماية االجتماعية في
بغــداد واحملافظات خــال النصف
األول من .2018
ونقل بيان للــوزارة تلقت «الصباح
اجلديد» نســخة منه عــن مديرة
عام صندوق احلمايــة االجتماعية
جاكلني صليوا قولهــا ،ان «هيئة
احلمايــة االجتماعيــة ومن خالل
عملية البحث االجتماعي وتقاطع
البيانات متكنت من اســترداد نحو

تســعة مليارات و 174مليون دينار
من املتجاوزيــن على إعانة احلماية
االجتماعية في بغداد واحملافظات».
وأشــارت الى ان «املبالغ املستردة
يتم منحها الى املســتحقني ممن
تنطبق عليهم شروط املنح».
وأضافت صليوا ان «التخصيصات
املالية لصندوق احلماية االجتماعية
ال تكفي ملنح جميع املســتفيدين
املســتمرين بتقاضــي االعانــة
البالغ عددهم مليون و 200أسرة»
الفتــة الــى ان «املبالغ املســتردة
من املتجاوزين يتــم اضافتها الى
التخصيصــات كمبلــغ تكميلي

لشمول جميع املستحقني».
من جانبه أوضح املتحدث باســم
وزارة العمل عمار منعم ان «الوزارة
طالبت بزيادة التخصيصات املالية
لتوسيع الشــمول باعانة احلماية
االجتماعيــة» مبينــا ً ان «عــدد
املتقدمني للشــمول بعد تطبيق
قانون احلماية االجتماعية رقم 11
لســنة  2014بلغ أكثر من مليون
أســرة مت شــمول  238ألف أسرة
منهم ومــا زال لدى الــوزارة أكثر
من  650الف أســرة بانتظار زيادة
التخصيصــات املالية ليتســنى
شمول املستحقني منهم».

ّ
القطاع الخاص
بحثت مع نقابات العمال ضمان حقوق العاملين في

العمل تعثر على عائالت عشرة أحداث من الموصل وتواصل البحث عن خمس أخريات
بغداد ـ الصباح الجديد:
اجرت دائــرة اصالح االحــداث في وزارة
العمــل والشــؤون االجتماعيــة بحثا ً
ميدانيا ً فــي محافظة املوصل للوصول
الى عائــات عــدد من املســتفيدين
االحداث املودعني في املدارس االصالحية.
وقــال املتحــدث باســم وزارة العمل
والشــؤون االجتماعية عمار منعم ان
دائرة اصــاح االحداث كلفــت باحثني
اجتماعيــن الجراء بحــثً
ميداني في
ً
محافظة املوصــل للوصول الى عائالت
( )15مســتفيدا ً مودعا ً في مدارســها
االصالحية ال يعلمون مصير عائالتهم
بعــد احلرب التي جرت في احملافظة  ،وان
قسم الرعاية الالحقة في دائرة اصالح
االحداث اجرى تنســيقا ً مشــتركا ً مع
مكتب االمــن الوطني فــي محافظة
نينــوى لتســهيل عمــل الباحثــن

االجتماعيني .
واضــاف منعم ان عمليــة البحث عن
عائــات االحــداث شــملت محافظة
املوصل بجانبيها االمين وااليسر اضافة
الى مناطــق خارج مركــز املدينة  ،وان
الباحثــن االجتماعيــن متكنــوا من
الوصول الى عائالت ( )10مســتفيدين
وابالغهــم عن مكان احتجــاز اوالدهم
في حني لــم يعثــر على عائــات ()5
منهم الســباب تعود الى تغيير اماكن
ســكناهم ونزوحهــم الــى مناطــق
مجهولة العنوان .
يذكــران قســم الرعايــة الالحقة في
دائــرة اصالح االحــداث يعنى باالحداث
املودعــن ومتابعة اوضاعهم قبل وبعد
اطالق ســراحهم بثالثة اشهر لدراسة
مدى اســتفادتهم مــن البرامج التي
تلقوها خالل مــدة ايداعهم فضال عن

املوصل

استصدار وثائق رســمية لهم والعمل
على التنسيق مع دائرة التاهيل التابعة
للوزارة وامكانية تدريبهم وأيجاد فرص
عمــل لهــم والوصول الــى عائالتهم
والسعي لدمجهم اسريا ً .
على صعيد آخر ،اكد املدير العام لدائرة
التقاعد والضمــان االجتماعي للعمال
في وزارة العمل والشــؤون االجتماعية
علي جعفر احللو حرص الوزارة ومجلس
ادارة صندوق العمال على تعزيز العالقة
مع االحتــادات والنقابــات العمالية في
العراق لضمان حقوق هذه الشريحة.
وقال املدير العام خالل اســتقباله وفدا
من االحتــاد العام لنقابــات العمال في
العراق برئاسة ســتار دنبوس ان الدائرة
تســعى لتحقيق االفضل بالنســبة
لضمان حقوق العاملني في القطاعات
االقتصادية من خــال تنفيذها لقانون

التقاعد والضمــان االجتماعي للعمال
رقم  39لسنة .1971
واضاف ان الدائرة تعمل على وفق احكام
املــادة  58مــن القانون على تســجيل
العاملني في مؤسسات القطاع اخلاص
بالضمــان االجتماعي واصــدار هويات
ضمان لهم ،مبينا ان الدائرة تتابع قضايا
العمال املضمونني وتبلغ املؤسســات
العاملني فيهــا مبا يطرأ علــى اوضاع
عملهم مــن تغيير ومالحقة االدارات او
اصحاب العمل لتســديد االشتراكات
املتوجبة عليهم.
واشــار املديــر العام الى ضــرورة منح
العمال املضمونني مســاعدات مالية
من قبــل مؤسســاتهم فــي االعياد
واملناسبات وكذلك في حاالت الوفاة او
املرض ،بوصفهم افرادا ً فاعلني ومنتجني
في اجملتمع.

شؤون عراقية
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أسفرت عن اإلطاحة برؤوس كبيرة وكشف وتدمير أنفاق

ّ
القوات األمنية في نينوى تفاجئ عناصر داعش
بعمليات نوعية برغم القيظ
نينوى ـ خدر خالت:
فوجئــت بقايــا تنظيــم داعش
اإلرهابــي بقيام القــوات األمنية
بعمليــات متفرقة برغم الصيف
الالهــب فــي محافظــة نينوى،
أسفرت عن اإلطاحة برؤوس كبيرة
من اإلرهابيني مع كشــف وتدمير
أنفاق ومخــازن لألعتدة واملؤن في
مناطق متفرقة ،مبشــاركة شتى
الصنوف األمنية العراقية.
وقال مقدم في اجليش العراقي في
حديث لـ "الصباح اجلديد" ،طالبا
عدم الكشــف عــن هويته النه
غيــر مخول بالتصريح لوســائل
االعالم ،ان "بقايــا تنظيم داعش
االرهابــي كانت تتوقــع ان موجة
احلر االخيرة فــي عموم محافظة
نينوى ستمنحها فرصة اللتقاط
االنفــاس من عمليــات املالحقة
واملداهمــة ليــس فــي املناطق
املأهولة بالسكان فقط بل حتى
في مناطــق صحراوية او شــبه
جبلية في أطراف املوصل البعيدة
نسبيا".
واضــاف "لكــن عزميــة واصرار
مختلف قواتنــا االمنية ورغبتها
في القضــاء على بقايا الدواعش،
لم تثنها درجــات احلرارة املرتفعة
عن ذلك ،بــل بالعكس ان عناصر
التنظيــم اصابهــم شــيئا من
التراخــي النهم اعتقــدوا انهم
مبأمن من ايــة عمليات محتملة،
وهكذا مت مفاجئتهــم بعمليات
في مواقع واوقــات لم يتوقعوها
ابدا".
ولفت املصدر الــى ان "معلومات
اســتخبارية وصلــت للقيــادات
االمنية مفادها وجود مخابئ في
محــور بادوش ـ اســكي موصل،
وحتديدا في التالل الصخرية التي
تضــم انفاقا وكهوفــا طبيعية،
قــام الداوعش بتوســيع بعضها
وتعميقها بهدف االحتماء فيها".
وتابــع "لكن قوات مــن قطعات
الــواء  72من الفرقــة  15جيش

بقايا تنظيم داعش
االرهابي كانت تتوقع
ان موجة الحر االخيرة
في عموم محافظة
نينوى ستمنحها فرصة
اللتقاط االنفاس من
عمليات المالحقة
والمداهمة ليس في
المناطق المأهولة
بالسكان فقط بل حتى
في مناطق صحراوية او
شبه جبلية في أطراف
الموصل البعيدة نسبيا

العبادي :دورنا في القضاء على
داعش ريادي ونحتاج مساعدة
العالم
وأكمــل احلديثــي بالقــول إن
"احلكومة تتنظر من خالل مؤمتر
بروكســل جهود الدول االخرى
فيما يتعلــق بالتدريــب ودعم
القــوات االمنية على مســتوى
التســليح والتأهيــل والتدريب
واالرتقــاء بجاهزيــة القطعات
العسكرية ملواجهة اي طارئ قد
يحصل".
يذكــر ان رئيــس الــوزراء حيدر
العبادي توجه ،أمس االربعاء ،الى
العاصمة البلجيكية بروكسل
حلضــور اجتماعــات التحالف
الدولي ضــد عصابــات داعش
اإلرهابية والتي تعقد اليوم وقال
قبيل مغادرتــه ":دورنا ريادي في
القضاء على داعش وهذا يحتاج
ملساعدة دول العالم"
وقــال مكتب العبــادي في بيان
اطلعت عليه "الصباح اجلديد"،
إن "رئيس مجلس الوزراء
"ســيلتقي على هامــش املؤمتر
بعدد من املســؤولني اضافة الى
حلف الناتو".
وأعلن األمني العام حللف الناتو،
ينــس ســتولتنبرغ ،امس األول
الثالثاء ،أن بعثــة الناتو اجلديدة

الصدر يحث فرنسا لدور فاعل
في اجملال اخلدمي وال سيما
الطاقة واملياه
ودعا الصدر احلكومة الفرنسية
إلــى أن "يكــون لهــا حضورا ً
فاعالً في اجملال اخلدمي ال سيما
الطاقة وامليــاه والزراعة وكذلك
اجلانب اإلنســاني ملا لفرنسا من
دور واسع في هذا اجملال".
شركات التكرير اآلسيوية
تبحث عن بدائل للنفط
اإليراني
في سياق متصل ،أكد مسؤولون
فــي مجموعــة «شــاندونغ
دونغمينغ» للبتروكيماويات ،أكبر
شركة تكرير خاصة في الصني،
أنها اشــترت شــحنة حجمها
 1.9مليــون برميل مــن النفط
اخلام الكويتي حتميل نهاية متوز،
وهي األولى مــن نوعها منذ بدء
املصفاة في اســتيراد اخلام في
 ، 2015واضافوا أن الشحنة من
مزيــج التصديــر الكويتي ،وهو
من خامات التصدير الرئيســة
لـ «مؤسسة البترول الكويتية»

ومجرمين خطرين

بغداد ـ الصباح الجديد:
صادق رئيــس اجلمهورية فؤاد معصوم ،أمس
األربعــاء ،على وجبــة جديدة مــن أحكام
اإلعدام.
وقال املكتب اإلعالمي في رئاسة اجلمهورية
في بيــان تلقت "الصباح اجلديد" نســخة
منــه ،إن " رئيس اجلمهوريــة فؤاد معصوم
صادق علــى وجبة جديدة من أحكام اإلعدام
"،مشيرا إلى أن "املشمولني بها من املدانني
بارتكاب جرائــم جنائية خطيــرة أو جرائم
إرهابية استهدفت حياة مواطنني أبرياء".
وأوضح املكتب ان "املراسيم املوقعة أرسلت
إلــى الســلطة التنفيذيــة املعنية لغرض
تنفيــذ األحــكام باملدانــن " ،مؤكــدا ان"
صدورها مت بعد دراســة امللفات من اللجنة
القانونية اخلاصة املشكلة لهذا الغرض".
واشــار الى ان "اللجنة مستمرة في عملها
لتقــدمي امللفات املتبقيــة واملصادقة عليها
حسب األصول النافذة".

مهمة للناتو في العراق

املوصل ،وعثرت على خندق مغطى
جيدا باحلجارة في سبيل التمويه،
وكان مبنزلة مستودع كبير للمواد
الغذائيــة الذي ميد بقايــا العدو
باملــواد الغذائيــة ،اضافــة الى
العثــور بداخله على معدات حلفر
االنفاق ،جيلكانات لتخزين الوقود،
جيلكانات لتخزين مياه الشــرب،
مالبس عسكرية ورياضية (للنوم)،
ومعدات اخرى للطبــخ واحلالقة
وغيرها".
مبينا انــه "مت تدمير هــذا اخملزن
بالكامــل ،والذي يعــد واحدا من
اخملازن االســتراتيجية للعدو في
محور غربي املوصل".
وبحســب املصدر فــان "عمليات

مالحقة بقايا الدواعش مستمرة
ولــن تتوقــف بغــض النظر عن
االجواء وارتفاع درجات احلرارة".
ويشار الى ان فرسان طيران اجليش
وســاح اجلو التابع للتحالف شن
عددا مــن الضربــات اجلوية على
انفاق لبقايا داعش بجبال اسكي
موصل اوقعت خســائر مباشرة
فيهم.
وعلــى الصعيد نفســه  ،متكنت
قوة امنيــة خاصة ،وباالســتناد
ملعلومة اســتخبارية دقيقة من
القــاء القبض على الداعشــي
سليمان محمود ســليمان ،كان
يعمل ضمن ما يســمى الشرطة
االســامية ،وهو مــن اهالي حي

االنتصــار (شــرقي املوصــل) ومت
القبض عليه في قرية تل ســمن
(جنوبي املوصل) ،حيث كان يتخذ
من احد املنازل مخبئا له".
كما متكنت قوة من شرطة نينوى
من اعتقال الداعشي عبداجلليل
عبداجللمــود ،مــن اهالــي قرية
مشــيرفة (جنوبي غرب املوصل)
حيث كان يتظاهــر بانه نازح في
مخيم اجلدعــة ،ومت اعتقاله بعد
معلومة استخبارية دقيقة.
بدوره كشف العميد الركن حمد
نامس اجلبوري قائد شرطة نينوى،
عن قيــام مجموعة من عشــائر
وأهالي قضــاء البعاج ( 120كلم
غــرب املوصل) بقتل الداعشــي

والقيــادي املدعو احمــد فرحان
حمدان العبيدي الذي كان يشغل
منصب والي جزيرة البعاج ولقبه
كان أبو عائشــة التركماني ،مع
قتل أحد مرافقيه الداعشي (لؤي
احمــد شــطي) ومت قتلهم بعد
مطاردتهم من قبل ابناء العشائر
في جزيرة البعاج.
ويشــار الــى ان االرهابــي احمد
فرحان العبيدي يعد من القياديني
املعروفني واخلطريــن في صفوف
عصابات داعش الذيــن عاثوا في
االرض فسادا ً وقتالً وارتكبوا جرائم
بشــعة ضــد املواطنــن األبرياء
فضال عن قيامه بنهب وتســليب
ملمتلكاتهم.

تتمات ص1
لتدريب القوات األمنية العراقية
ستسهم في احليلولة دون عودة
اإلرهاب إلى العراق.

أحكام إعدام إرهابيين

كندا تسعى لتولي

عمليات عسكرية لقوات اجليش في نينوى
عراقي ،اقتحمت املواقع املشتبهة
وداهمتها ،ومتكنــت من القبض
علــى  5مــن عناصــر داعــش
بضمنهــم قيــادي بارز ،ســيتم
الكشف عن اســمه الحقا بعد
اكمال التحقيقات ،كما مت تدمير
وردم عدد من تلــك االنفاق والتي
رمبا تضم عناصر اخرى من داعش،
فضال عن محاصرة اخرين في انفاق
اخرى والذين لم يعد امامهم اما
املوت اختناقا او تسليم انفسهم،
فضال عن تدمير انفاق اخرى كانت
تضم مؤنا واعتدة مخزنة".
ونوه املصدر الى ان "قوة اخرى من
اللواء  66ضمن الفرقة  20داهمت
موقعا في جبال العطشانة غربي

معصوم يصادق على

ويحتوي على نسبة كبريت 2.5
في املئة  ،ولفت أحد املســؤولني
إلى أن اســتيراد الشحنة يرجع
إلى أســباب من بينها «تعويض
تراجــع واردات خــام ميــري
الفنزويلي الثقيل».
وقــد تنخفض صــادرات النفط
الفنزويليــة للصني إلــى أدنى
مستوياتها في سنوات عدة في
متوز ،إذ يعاني البلد عضو «أوبك»
من انكمــاش اإلنتــاج وعقبات
لوجستية.
وتعتزم اجملموعة ،التي تتخذ من
إقليم شــاندونغ الشرقي مقرا ً
لها ،مزج النفط الكويتي بأنواع
أخرى أخف ،وحتتوى على نســبة
أقل من الكبريت.
في ســياق منفصل ،قال رئيس
املؤسســة الوطنيــة للنفــط
الليبيــة مصطفــى صنع اهلل
في بيــان ،إن «إنتــاج البلد من
اخلــام نزل إلــى  527ألف برميل
يوميا ً مــن  1.28مليــون برميل
يوميا ً في شــباط (فبراير) عقب
إغالق موانــئ نفطية في اآلونة
األخيرة» ،مضيفا ً أن «إغالق حقل
الفيل النفطي في  23شــباط
بســبب احتجاجات ،أسفر عن
فقــدان  80ألف برميــل يومياً،
لكن اإلنتاج ظــل بعد ذلك قرب

 1.1مليون برميل يومياً».
وفي الشــهر املاضــي ،انخفض
اإلنتاج بشــكل حاد بعد هجوم
على ميناءي راس النوف والسدرة
ما أدى إلغالق املرفأين .وقال صنع
اهلل إن «إنتاجنــا اليوم  527ألف
برميــل» ،الفتا ً إلى أن االنخفاض
سيكون تدريجيا ً يوما ً بعد يوم.
وسبق أن قدرت املؤسسة الفاقد
من اإلنتاج بســبب اإلغالق عند
 850ألف برميل يومياً ،مبا يعادل
إيرادات يوميــة قدرها  67مليون
دوالر  ،وارتفعت أســعار النفط
مــع تركيــز املســتثمرين على
شــح املعروض في السوق بعد
بيانــات صدرت نهاية األســبوع
املاضي تظهر تراجع مخزون اخلام
األميركي إلى أدنى مســتوياتها
في أكثر من ثالث سنوات.
وازدادت أســعار خــام القياس
العاملــي «برنــت»  49ســنتا ً أو
 0.6فــي املئة إلــى  77.60دوالر
للبرميل ،وارتفع اخلام األميركي
في العقود اآلجلة  34ســنتا ً أو
 0.5فــي املئة إلــى  74.14دوالر
للبرميل.
إلــى ذلك ،أكــدت أربعة مصادر
مصرفيــة ونفطية ،أن شــركة
«توتال» الفرنسية تستعد لبيع
ثلث حصتها فــي حقل «الجان

تورمور» للغــاز إلى جانب أصول
نفط وغاز أخرى في بحر الشمال
في بريطانيا قــد تصل قيمتها
اإلجمالية إلى  1.5بليون دوالر.
ولفتــت املصادر إلــى أن عملية
التخارج ستشــمل حصصا ً في
عدد من احلقــول األصغر حجما ً
اســتحوذت عليها «توتال» في
إطار صفقــة أبرمتها عام 2017
بقيمة  4.95بليون دوالر لشــراء
وحــدة النفط والغاز لشــركة
«إيه بي مولر ميرســك» .وجرى
اســتكمال الصفقة فــي آذار
(مارس).
ومن املقــرر أن يديــر «بنك أوف
أميــركا ميريل ليــش» عملية
بيع احلصة البالغة نســبتها 20
في املئــة في «الغــان تورمور»،
ليتبقــى حصة قدرهــا  40في
املئة لـ «توتال» فــي احلقل فور
اســتكمال الصفقة .وسيتولى
بنك االستثمار «المبرت إنرجي»
ترتيــب عمليــة بيــع احلصص
األخرى.
"االحتادية" تقضي بعدم
دستورية مصادقة مجلس
النوّاب على الضمانات
السيادية
وبناء عليه قررت احملكمة احلكم

بعدم دســتورية الشــق األخير
من املــادة املذكــورة املتضمنة
مصادقة مجلس النــواب على
ضمانات السيادية".
يشــار إلى أن مجلــس النواب
صوت ،بجلســته التــي عقدت
الســبت ( 3اذار  )2018علــى
املوازنة االحتادية للســنة املالية
احلالية مبقاطعة النواب الكرد.
ونشــر فــي  3نيســان املاضي
بجريدة الوقائع العراقية.
مجلس األمن يبحث اليوم
فرض حظر أسلحة على
جنوب السودان
وشــهدت احلرب االهلية مذابح
اثنيــة وفظائــع بحــق املدنيني
وعمليــات اغتصــاب واســعة
النطاق وجتنيد اطفال وعددا آخر
من انتهاكات حقوق االنسان.
وبعــد حرب طويلــة ودامية بني
املتمرديــن اجلنوبيــن وقــوات
احلكومة الســودانية نال جنوب
السودان استقالله عن اخلرطوم
بدعم من دول عدة في مقدمها
الواليات املتحــدة التي ما زالت
بالنســبة اليه املانح االساسي
على الرغم من عدم رضاها على
الطريقة التي تدير فيها حكومة
كير شؤون البالد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أبدت كندا رغبتها في تولي قيادة بعثة حلف
شمال األطلســي (الناتو) املزمع إرسالها إلى
العراق ،خالل العام األول للبعثة.
وقالت رئاســة الوزارء الكندية إن وحدات من
قــوات البالد ســتتمركز ملدة عــام في بغداد
وأطرافها اعتبارا ً مــن خريف  ،2018وملدة عام
كامل ومــن املنتظر أن يتولــى احللف تدريب
اجلنود العراقيني.
وأضافت رئاســة الوزراء الكندية أن الوحدات
العســكرية التي ستعمل في العراق ،تتكون
من  4مروحيات و 250عسكرياً.
وأوضحت ســندرب اجلنود العراقيني ليكونوا
على استعداد ملواجهة أي تنظيم مسلح قد
يظهر مستقبالً ،وخصوصا ً عقب هزمية داعش
في البالد نهاية العام املاضي.
كما ســيتولى "الناتو" تدريب العســكريني
العراقيني على إزالــة القنابل والقذائف التي
لــم تنفجر ،والتي خلفهــا داعش ،فضالً عن
إنشــاء مدارس وأكادمييات عسكرية ،يتخرج
منها مدربون يشــرفون الحقــا ً على تدريب
اجليش العراقي.
وشــدد رئيس الوزراء الكندي جاســن ترودو،
خالل مشــاركته فــي ندوة بعنــوان "القيم
العامليــة املشــتركة" ،عقــدت على هامش
قمة "الناتو" التي انطلقت اليوم االربعاء في
العاصمة البلجيكية بروكسل "على أهمية
حلف شمال األطلســي "،مبينا ً أن "أهميته
في الفتــرة احلالية تــوازي أهميته في عهد
احلرب الباردة.
وأشــار تــرودو إلــى أن القيــم الدميقراطية
تواجه حاليا ً تهديــدا ً حقيقياً ،وأن بالده على
أمت االســتعداد للقيــام مبا يلــزم إلزالة تلك
التهديدات.

نزول تيار هوائي بارد
(نادر الحدوث)
في العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
توقع متنبــئ جــوي ،آخر تطــورات حالة
الطقس في عموم مدن البالد.
وقال صــادق عطيــة في صفحتــه على
الفيس بوك "تشير التوقعات الى نزول تيار
هوائي بارد (نادر احلدوث) خالل األيام املقبلة
يعمل على زحزحة املرتفع شبه املداري في
طبقات اجلو العليا ويسبب تلطيف األجواء
وانخفاض متوقع سيطرأ على درجات احلرارة
في عموم مدن البالد بفارق درجتني الى ثالثة
درجات عن يوم أمس ويبــدأ االنخفاض مع
بداية األسبوع املقبل".
وأشار الى "إستمرار هبوب الرياح الشمالية
الغربية ،اضافة الى ظهور سحب متوسطة
االرتفــاع اليوم اخلميس علــى مدن جنوب
البالد وبعض مدن الوسط".

الملف األمني

ضبط  35عبوة واعتقال  5مطلوبين في بغداد * مقتل  3من حماية الخطوط النفطية بهجوم غربي كركوك
العثور على مستودع يضم  71عبوة باألنبار * اعتقال إرهابي مهمته "أخذ البيعات" في أيمن الموصل

بغداد – ضبط عبوات
أعلنت قيــادة عمليات بغــداد أمس
األربعاء ،العثور على  35عبوة ناسفة
وإلقاء القبض على  5مطلوبني بينهم
متهم باإلرهاب في العاصمة.
وذكــرت القيادة ان "القــوات األمنية
في قيــادة عمليــات بغــداد تواصل
مطــاردة عصابات داعــش اإلرهابية
وعناصر اجلرمية املنظمة ضمن قواطع
العمليات كافة"  ،مشيرة الى تنفيذ
واجب تفتيــش ضمن مناطق املعامير
الثالثة ،الهيتاويــن ،الكويتيني غربي
بغــداد واخلضيــر جنوبهــا ،ومتكنت
القــوات من خالله العثـــور على 35
عبــوة ناســفة و 5قنابــر مختلفة
االحجام وقذيفتي مدفع منساوي ،من
مخلفــات عصابات داعــش اإلرهابية
مت رفعها بدون وقــوع حادث ،باإلضافة

الــى القاء القبض علــى متهم على
وفق املادة (/4ارهــاب) في منطقة أبو
منيصير غرب بغداد".
ديالى – العثور على مضافة
كشــف املتحدث باسم مركز اإلعالم
األمني امس االربعاء ،ان قيادة عمليات
ديالى عثرت علــى مضافة لـ"داعش"
حتت األرض مكونة من  5غرف.
وقال املتحدث العميد يحيى رســول
ان "القوات األمنية في قيادة عمليات
ديالى عثــرت على مضافة حتت األرض
مكونة من  5غرف حتوي أفرشة وأدوات
طبخ ومولدا كهربائيــا ومبردة هواء
ومضخــة مــاء"  ،مضيفــا " كما مت
العثور على عبوة ناسفة خالل عملية
تفتيش ضمن قاطع املسؤولية .
كركوك – هجوم مسلح

أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة
كركــوك امس األربعــاء ،مبقتل ثالثة
من عناصر حماية اخلطوط النفطية
بهجوم مسلح شمال غربي احملافظة.
وقال املصدر إن "عناصر داعش هاجموا
نقطة تفتيش تابعة حلماية اخلطوط
النفطية بالقرب من قضاء الدبس(٤٥
كم شــمال غربــي كركــوك) ،وادى
الهجوم الى مقتــل ثالثة عناصر من
حماية اخلطــوط النفطية"  ،مضيفا
أن "القــوات األمنيــة أطلقت عملية
أمنية لتعقب املنفذين وقتلهم".
بابل – عمليات استباقية
كشــفت مديرية شــرطة محافظة
بابل امس االربعاء عــن القبض على
عدد من املتهمني واملطلوبني واخملالفني
خــال عمليات اســتباقية نفذت في
عموم احملافظة.

وذكــرت املديريــة ان مفارزها االمنية
نفذت سلســلة عمليات اســتباقية
لتنفيــذ اوامر القبض الصــادرة من
الســلطة القضائيــة فــي عمــوم
احملافظة ،أســفرت عــن اعتقال عدة
متهمــن مبــواد جنائيــة مختلفة
ومخالفــات متنوعة.فيما متكنت قوة
تابعة ملكافحة اجــرام بابل من القاء
القبــض على عدد اخــر من املتهمني
بارتكاب جرائم السرقة والتزوير .
صالح الدين – اعتقال مطلوب
ذكر مصدر امني في شرطة محافظة
صــاح الدين امس االربعــاء ان مفارز
قســم شــرطة الطوز القت القبض
على احد املتهمــن واملطلوب وفق٤/
ارهــاب  ،فيما متكنت مفارز شــرطة
العلم في املديريــة اعاله من القبض
على شخصني يستقلون عجلة حتمل

اعتدة خفيفة مختلفة.
وقــال املصــدر ان مفــارز مكافحة
متفجرات باحملافظة متكنت من العثور
على عبوتني ناسفتني معدة للتفجير
في منطقه قرب السيطرة الشرقيه
ملدينة تكريت.
االنبار – ضبط مستودع
اكد مصدر امني في شرطة محافظة
االنبــار امــس األربعاء ،العثــور على
مستودع للعبوات الناسفة قرب اخلط
االستراتيجي في احملافظة .
وقال إن "مفارز مديرية االســتخبارات
العسكرية في الفرقة  ١٠ومبعلومات
استخبارية دقيقة متكنت من الوصول
الــى مســتودع للعبوات الناســفة
قرب اخلط االســتراتيجي في االنبار"
 ،مضيفا انها "ضبطــت بداخله 71
عبوة معبأة بجلكانات ســعة  ٢٠لترا

مــن مــادة ال  c4و ،TNTفيما قامت
بتفجيرهــا موقعيا ً من قبــل املفارز
الهندسية التابعة للفرقة"

عملية القــاء القبض عليه جاءت في
حي الرســالة في اجلانب األمين ملدينة
املوصل".

نينوى – اعتقال ارهابي
اعلن متحدث باســم وزارة الداخلية
امس االربعاء ،اعتقال "ارهابي" كانت
مهمته "أخذ البيعات" من املتطوعني
في صفــوف تنظيــم "داعش" خالل
عملية امنية في امين املوصل.
وقال املتحدث في بيان له إن "مكافحة
اجــرام نينوى وفوج طوارئ الشــرطة
التاســع التابع لقيادة شرطة نينوى
القوا القبض على داعشي كان يعمل
فيما يســمى ديوان املســاجد ويقوم
بأخــذ البيعــات مــن املتطوعني في
صفوف داعش اإلرهابي خالل سيطرة
العصابــات اإلجرامية علــى املوصل
وهو من عائلــة إرهابية"  ،موضحا ان

البصرة – اعتقال مطلوبني
اعلــن مصــدر امنــي في شــرطة
محافظة البصرة امس االربعاء ان قوة
أمنية القت القبض على  8مطلوبني
بتهــم مختلفة بينهــا تزوير ملكية
أراضي الدولة.
وذكر املصدر ان "مفارز مركز شــرطة
املعقل ألقــت القبض علــى ثمانية
متهمني مطلوبــن قضائيا ً على وفق
مواد مختلفــة بضمنهــم التجاوز
على أراضــي الدولة وفــق املادة ١٥٤
لســنة  ، "٢٠٠١مضيفــا " وجــرى
إتخــاذ اإلجــراءات القانونية بحقهم
وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم
العادل".
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إجراءات لتفعيل قانون
حظر التدخين في

المؤسسات الصحية
بغداد  -الصباح الجديد:
ناقشت وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة
حمود حســن مع مديــر عام الدائــرة االدارية
واملاليــة والقانونية الدكتور صباح احلســيني
تفعيل قانــون حظر التدخني فــي دوائر مركز
الوزارة واملؤسسات الصحية
كما اســتعرضت الوزيرة ســبل االتقــاء بأداء
املالكات االدارية واملاليــة والقانونية من خالل
الدورات التدريبية والتطويرية والتي منهم في
اضافة اخلبرة العلميــة والعملية في مجاالت
ادائهم وتطويره.

«آشور» تحصل على شهادة
رئيس مدققين دولي

بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة االعمــار واالســكان والبلديات
واالشــغال العامة عن حصول شــركة اشور
العامــة على شــهادة رئيــس مدققيني دولي
معتمدة لنظام ادارة اجلودة .
وذكر املركز االعالمي للوزارة ان شــركة اشور
العامة للمقاوالت االنشائية احدى تشكيالت
الوزارة حصلت على شــهادة اجلودة في جميع
مجاالت اعمالها العلمية والبحثية والعملية
بعد جهود متواصلة من قبل شعبة ادارة اجلودة
في الشــركة وذلك مــن اجل االرتقــاء بعمل
الشــركة ضمن مواصفات نظام ادارة اجلودة (
االيزو ) شــهادة رئيس مدققــن دولي معتمدة
من اميركا لنظام اجلودة في مقر االحتاد العربي
للتحكيــم وتســوية املنازعــات االقتصادية
واالستثمار .
وبني املركز االعالمــي ان هذا التكرمي يعد حافزا
قويا من اجل مضاعفة اجلهود ومبا ينسجم في
حتقيق املواصفــات الصحيحة في العمل على
وفق نظام االيزو وبدعم مستمر من قبل الوزارة
وذلك لتوفير كل وسائل النجاح .
يذكر ان شركة اشور من اول الشركات التابعة
للوزارة التي حصلت على شهادة نظام اجلودة
وطبقته في شــتى مفاصل اعمال الشــركة
ومشــاريعها واقسامها ومســتمرة في هذا
الطريق مبا يحقق االهداف املنشــودة في عمل
الشركة وفروعها.

التجارة تعتزم تأهيل المراكز
التسويقية المتضررة

بغداد  -الصباح الجديد:
بحثت وزارة التجــارة امكانية تأهيل وتعمير
املراكــز التســويقية في احلويجــة والرياض
املتضــررة من اجل زيــادة الطاقــات اخلزنية
لســايلو كركوك للســنوات املقبلة والتي
تدمرت وتضررت ابان سيطرة داعش االرهابي
على تلك املناطق .
وقال وكيــل الــوزارة للشــؤون االقتصادية
هيثم جميل اخلشالي خالل زيارته التفقدية
لسيرالعملية التســويقية في فرع كركوك
واجــراءات شــركة جتارة احلبــوب وخططها
وبرامجها املستقبلية للمواسم التسويقية
املقبلة من تسهيل وتبسيط تلك االجراءات .
واضاف وكيل الوزارة انه عقد لقاء موســعا
خالل الزيارة التفقدية مع ادارات فروع الوزارة
في محافظة كركوك  ،اذ جرى طرح ومناقشة
املالحظات واملقترحات التي من شانها تطوير
عمل الفروع ومبا ينسجم مع سياسة الوزارة
وخططهــا وبرامجها اضافة الى مناقشــة
املعوقات واملشكالت التي ترافق عملهم من
اجل ايجــاد احللول الناجحة لهــا ومبا يخدم
الصالح العام .

تقرير

موارد المحافظة تنفي حصول جفاف في الصيف

مسؤول محلي يؤكد أزمة مياه حادة تضرب ناحية العظيم في ديالى
ص

متابعة الصباح الجديد:

أفاد مسؤول محلي في محافظة
ديالى امس االربعاء ان ازمة مياه
حادة للغاية تضرب اكبر النواحي
احملررة في احملافظــة ،محذرا من
حركة نــزوح جماعية اذا لم يجر
اسعاف الناحية.
وقــال رئيــس مجلــس ناحية
العظيــم 60( ،كــم شــمال
بعقوبــة) ،محمــد ضيفــان
العبيدي في تصريحات صحفية
إن «العظيــم متــر بأســوأ ازمة
مياه في ظل توقف شــبه كامل
حملطات االسالة لعدم وجود مياه
خام نتيجة انقطاع الكهرباء عن
مضخات مشروع العظيم».
واضــاف العبيــدي ،ان «الوضع
صعب للغاية واالهالي في حالة
يرثــى لها» ،محــذرا من «حركة
نزوح جماعية فيمــا لو لم يجر
اســعاف الناحيــة وانقاذها من
الوضــع الراهــن»  ،وان «الوضع
يتطلب تدخــا حكوميا عاجال
النقاذ اكثر من  20الف نســمة
من عطش حاد».
من جانبهــا كشــفت مديرية
املوارد املائية في احملافظة السبت
املاضي إعداد خطــة إلنقاذ 160
الف دومن مــن البســاتني ،فيما
شددت أنه «لن تكون» هناك أزمة
مياه في احملافظة خالل موســم
الصيف احلالي.
وقال مديــر مــوارد ديالى مهند
املعمــوري إن «اخلزيــن املائــي
االســتراتيجي لديالى في بحيرة
حمرين 55( ،كم شــمال شرقي
بعقوبــة) ،يتجاوز حاجــز املليار
و 700مليــون متــر مكعب ،وهو
كاف ملنــع وقوع أي ازمــة مياه
ٍ
خالل موسم الصيف في عموم
مناطق احملافظة دون استثناء».
واضــاف املعمــوري ،أن «الدائرة
أعدت خطة مبكرة لتأمني مياه
إلرواء  160الف دومن من البساتني
املثمرة اضافة الى تأمني حصص
ثابتــة حملطــات االســالة والتي
يتجــاوز عددها الـ 200في عموم
اقضية ونواحي ديالى» ،مشــددا
أن «الوضــع املائي فــي احملافظة
جيد هذا العام».
وشــدد املعموري علــى «ضرورة

اتخذت وزارة
الزراعة إجراءات
للتخفيف من تأثير
قلة اإليرادات المائية
على اإلنتاج الزراعي
ومنها التوسع
باستعمال منظومات
الري بالتنقيط

أزمة مياه حادة

إشاعة ثقافة ترشيد االستهالك
مــن قبــل املواطنــن اضافــة
الــى اهميــة احــداث تغييرات
جوهريــة في مفهوم الســقي
لدى الفالحني مــن خالل اعتماد
التقنيتــات احلديثة لتقليل هدر
املياه الن االوضاع تتطلب التأقلم
معها».
على صعيد متصل أكد الوكيل
الفني لــوزارة الزراعــة الدكتور
مهدي ضمــد القيســي امس
االربعــاء أن وزارة الزراعة اتخذت
اإلجــراءات التي من شــأنها أن
تخفــف من تأثير قلــة اإليرادات
املائية على اإلنتاج الزراعي ومنها
التوسع باســتعمال منظومات
الري بالتنقيط واستنباط أصناف
جديــدة مــن احلنطــة تتحمل
اجلفاف .
وأضاف القيسي إن الوزارة تسعى
لوضع احللول واإلجراءات املطلوبة
ومنهــا التحول بالســقي عن

طريق منظومات الري بالتنقيط
لتفادي هدر املياه وعدم السماح
للبســاتني اجلديــدة بإتباع طرق
الســقي من األنهر واستبدالها
بالــري بالتنقيــط  ،إضافة إلى
اســتنباط أصنــاف جديدة من
محصول احلنطة تتحمل اجلفاف
.
واوضح الوكيل ان هناك التوسع
بنشــر اســتعمال تقانات الري
احلديثة ( الــري بالــرش الثابت
واملتحرك وبسعات مختلفة ( 10
 ) 120 ، 80 ، 60 ، 42 ، 20 ،دومن
وحسب طبيعة احملصول الزراعي
كونها الوسيلة الفاعلة لتقنني
اســتعمال املياه واحلد من تغدق
ومتلح الترب .
ولفت الوكيل الى تشكيل جلنة
برئاســة وزير الزراعــة وعضوية
الوكيــل الفني للــوزارة ووكيل
وزارة املالية ومدير عام القطاعات
في وزارة التخطيط لتقدمي ورقة

عمل تتضمن آلية نشر تقنيات
الري احلديثة في العراق وباألخص
مناطق الوســط واجلنــوب في
هــذه املرحلــة وحتديــد املبالغ
املطلوبة لنشــر تلك التقنيات ،
فيما حصلت املوافقة على أقرار
اجلرعــة الســمادية ( داب ويوريا
) لــكل محصول ضمــن اخلطة
الزراعية الصيفيــة املقرة لعام
 2018وحســب طريقــة اإلرواء ،
فضالً عــن إصرار الــوزارة داخل
اللجنــة العليا للمياه على أقرار
املساحة البالغة (  ) 255دومنا من
محصول الشــلب فــي احملطات
البحثيــة للحفــاظ علــى هذا
الصنف وثبــوت جاهزيتها عند
عودة حصة املياه .
وكانــت قائممقاميــة قضــاء
بعقوبة كشــفت ما اســمته
خطة «املياه البديلة» ملنع حصول
ازمة في اكبر مدن احملافظة ،فيما
اشــارت الى ان اخلطة ســيجري

تطبيقها في غضون فترة وجيزة.
وقال قائممقــام قضاء بعقوبة
عبداهلل احليالــي ان «احلكومة
املركزية وافقت على خطة حفر
ابــار ارتوازية باعمــاق جيدة في
محطات االسالة داخل بعقوبة
لتأمني املياه البديلة الستمرارية
تشــغيل تلك احملطات في تأمني
مياه الشــرب الى اكثر من 300
الــف نســمة وهم يشــكلون
سكان بعقوبة واطرافها».
واضــاف احليالــي ،ان «اخلطــة
البديلة لتأمني املياه اخلام حملطات
االســالة جــاء كاجــراء وقائي
ملواجهة اي ازمة مياه في االنهر
املغذية ملشــاريع االســالة في
بعقوبة ومنها نهر خريسان في
ظل وجود جتــاوزات تبرز بني احلني
واحلني االخر ،ما يؤدي الى ضرر بالغ
ينعكس في توقف بعض احملطات
لعدم وصول املياه الكافية».
واشــار احليالي الى ان «بعقوبة

من ناحية توفير مياه االسالة في
وضع جيد حاليا مع وجود شحة
في بعض االزقة جــار معاجلتها
من خــال خطة تتبانهــا دائرة
املاء» ،مبينا ان «اكبر املشــكالت
في تأمــن امليــاه ببعقوبة هي
الهدر وعدم الترشيد خاصة في
اشهر الذروة في اشارة منه الى
اشهر حزيران ومتوز واب».
وتعتمد اغلب محطات االسالة
فــي بعقوبة( ،اكبر مــدن ديالى
من في اعداد السكان) ،على نهر
خريسان في تأمني املياه اخلام ،اال
انه يعاني بني فتــرة وفترة اخرى
من نقص في مناســيبه بسبب
التجاوزات.
وكان وزيــر املوارد املائية حســن
اجلنابي اكد يوم الســبت املاضي
ان ميــاه الشــرب للمواطنــن
مؤمنــة ،فيمــا اشــارت الى ان
العالقة املائية مع دول اجلوار «في
افضل صورها».

عقد اجتماعًا إلعمار العتبة العسكرية المطهرة

«الموسوي» يبحث تطوير واقع العمل في المزارات الشريفة
منى خضير عباس
ترأس رئيس ديوان الوقف الشيعي
السيد عالء املوســوي االجتماع
الدوري الثامن جمللس إدارة األمانة
العامــة للمــزارات الشــيع ّية
الشريفة.
وقــال مديــر اإلعــام والعالقات
العامة في الديوان حيدر جلوخان
ان االجتماع الــذي عقد في مقر
األمانــة العامة للمزارات شــهد
حضور نائب األمني العام للمزارات
سماحة الشــيخ خليفة اجلوهر
وأعضاء اجمللس.
وناقــش اجمللس خــال االجتماع
أهــم املواضيــع املُدرجــة ضمن

جــدول األعمــال للوصــول إلى
حلول ونتائج لتطوير واقع العمل
في املزارات الشــريفة والنهوض
بهــا مــن اجــل تقــدمي أفضل
اخلدمــات للزائرين الكــرام ,وفي
ختام االجتمــاع اتخذت عددا من
القرارات والتوصيات املهمة التي
تخص عمل األمانة العامة وإدارات
املزارات الشريفة في العراق.
على صعيد متصــل ترأس رئيس
ديوان الوقف الشــيعي اجتماعا
للمــاكات الهندســية اخلاصة
بإعمــار العتبــة العســكرية
املطهرة في مكتبه ببغداد .
واوضح مدير اإلعــام والعالقات

العامة بالديوان حيــدر جلوخان
ان االجتمــاع الــذي حضره مدير

إدارة العتبة العسكرية املطهرة
الشيخ ســتار املرشــدي ومدير

عام الدائرة الهندســية بالديوان
حسني التميمي شهد مناقشة

مراحــل إعمار العتبــة املطهرة
واهــم العقبــات والصعوبــات
التي تقف في وجــه إمتام العمل
واجنازه فضال عن مناقشة السبل
الكفيلــة لتذليــل العقبات في
سبيل اجناز املشــاريع في أوقاتها
احملددة .
ولفــت مدير االعــام والعالقات
ان الســيد املوســوي أكد خالل
االجتمــاع علــى ضــرورة املضي
بوتيــرة متصاعدة فــي عملية
اإلعمــار كــي تعــود العتبــة
العسكرية املطهرة الى أفضل مما
كانت قبل ان يستهدفها اإلرهاب
التكفيري .

ّ
«الحديد والصلب» توقع عقدا مع النفط لصالح حقن الماء في رميلة  -كرمة علي

«أدوية سامراء» تطرح مستحضرات طبية لعالج التهابات الجلد والعيون
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنت الشــركة العامــة لصناعة
االدويــة واملســتلزمات الطبية SDI
احدى شركات وزارة الصناعة واملعادن
عــن انتاجهــا من املســتحضرات
الطبية ملنع اجلفاف ومراهم للجلد
وعالج العيون.
واكد مدير عام الشــركة املهندس
ليث عبدالرحمن جاســم ســعي
شــركته لتلبيــة احتياجــات وزارة
الصحــة والبيئة والســوق احمللية
ورفدها بشتى االدوية واملستحضرات
الطبيــة الرصينــة  ،مفصحا عن
انتاج الشــركة من املعلقات اجلافة
اخلاصــة باالطفــال كمســتحضر
سيفالكسني  )mg(125والذي سوق
اكثــر مــن ( )300الــف قنينة الى
الســوق احمللي ومســتحضر الباودر
الدكســترواليت الــذي يعمل على
تزويد اجلســم بالعناصر الضرورية
واملعوضة للجسم بسبب فقدانها
نتيجــة االســهال والتقيــؤ  ،كما
ســتجهز وزارة الصحة بنحو ()400
الف ساشيت من هذا املستحضر.
وكشــف جابر عن انتاج الشــركة
من املراهــم اجللدية ومراهم العيون

كمســتحضر فيوجيدين كرمي الذي
يســتعمل فــي عــاج الفطريات
اجللدية لتجهيــز وزارة الصحة على
وفق العقــود املوقعة معها بكمية
( )280الــف عصــارة ومســتحضر
ساماســايكلني كمرهــم للعيون
والذي يســتعمل في عالج التهابات
العــن التي حتصل نتيجــة العدوى
البكتيرية وجتهيز نحــو ( )300الف
انبولــة مرهــم منه  ،مشــيرا في
الوقت ذاته الى قيام الشــركة ايضا
بانتاج وجتهيز كميــة ( )60الف من
مرهم ساماسايكلني للجلد والذي
يســتعمل لعالج التهابــات اجللد
البكتيريــة وعــاج التهابــات حب
الشباب.
على صعيد متصل وقعت الشركة
العامــة للحديد والصلــب احدى
شــركات وزارة الصناعــة واملعادن
عقدا مع شركة املشاريع النفطية
هيئــة مشــاريع الوســط لتنفيذ
اعمال الطــاء الداخلي النبوب ()48
عقدة ملشــروع حقن املــاء (رميلة –
كرمة علي).
واوضح مدير عام الشركة املهندس
عبدالكــرمي خلف جابر أن شــركته
ســتقوم مبوجب هذا العقد بتنفيذ
اعمال الطــاء الداخلي النبوب ()48

الشركة العامة لصناعة األدوية واملستلزمات الطبية

عقدة بطول ( )1700متر وبســمك
( )600مايكرون وحســب املواصفات
العامليــة وبفتــرة تنفيــذ امدهــا
( )45يوما  ،مؤكدا التزام الشــركة
وامكانياتهــا الجناز اعمــال العقد
باملدة احملددة وباملواصفات املطلوبة.

وبهذا الصدد اشــار جابر الى مصنع
االنابيب احلديدية التابع للشــركة
والــذي يختــص بانتــاج االنابيــب
امللحومة بطريقــة اللحام احللزوني
وباقطار مــن ( 16اجن ولغاية  84اجن )
وسمك من ( 4,7ملم لغاية  16ملم

) وباطوال مــن ( 8متر لغاية  16مترا
) ومبواصفــات مطابقة للمواصفات
العامليــة ملعهد البتــرول االميركي
( ، )APIالفتا الى ان االنابيب املنتجة
تستعمل في نقل النفط ومشتقاته
واملاء وفــي عمل الركائز للجســور

والعبارات وغيرها.
الى ذلــك اقامت الشــركة العامة
للفحص والتأهيل الهندسي احدى
شركات وزارة الصناعة واملعادن عددا
من الدورات في املدرســة العراقية
للحام التابعة لهــا لتدريب وتأهيل
اللحامــن فيما نفــذت مجموعة
من البحــوث والدراســات والدورات
العلمية ضمــن اخلطــة البحثية
السنوية.
وقــال مدير عام الشــركة املهندس
عصــام كاظــم جبارة أن الشــركة
اقامت ومن خالل املدرســة العراقية
للحــام دورة ميتالورجيــا اللحــام
لشــركة احلفر العراقية ودورة قراءة
االفالم الشــعاعية ومعايير الرفض
والقبول للعيوب لشــركتي مصافي
اجلنوب واملشــاريع النفطيــة ودورة
تأهيل الفاحصني بالسوائل النافدة
( )PTلشركة مصافي اجلنوب اضافة
الى دورتي اختبار حلامني على نوع حلام
( )3GSMAOومدربي اللحام لشركة
نفط ذي قــار ودورة عن عيوب اللحام
وطرق فحصها وعالجها لشــركتي
مصافي اجلنــوب واحلفــر العراقية
 ،مفصحــا عــن حصول املدرســة
العراقيــة للحــام علــى العضوية
املاسية من االكادميية العاملية بجودة

التدريب وتطويــر املواهب وبامكانها
اقامــة دورات تدريبيــة فــي مجال
التدريب ومنح شهادة مدرب محترف.
في السياق نفسه اشار جبارة الى ان
قسم البحث والتطوير في الشركة
قام بأعداد دراســات اجلــدوى الفنية
واالقتصاديــة للمشــاريع القائمة
وقيد التنفيذ مبوجب نظام الكومفار
العاملــي وللمشــاريع الصغيــرة
واملتوســطة والكبيــرة وحتديــد
املواصفات القياسية للمواد احلديدية
والالحديدية وصالحية االســتعمال
والتحمل احلــراري واختيار اســاك
اللحام مبوجــب احــدث املواصفات
العراقيــة والعامليــة وباســتعمال
برنامــج ( )Key to Metalفضــا عن
اقامة مجموعة من الدورات والندوات
التطويريــة للشــركة وشــركات
الوزارات االخــرى منها دورات تأهيلية
للحصول على شــهادة اجلودة االيزو
وفحــص وتقييم وتقــومي املنتجات
احلربية واالســلحة واالعتدة وميادين
الرمــي  ،الفتا الى ان القســم اجرى
ايضا عــددا من الــدورات الصيفية
لطلبة اجلامعات واملعاهد كما اجرى
الفحوصــات واالختبارات بواســطة
اجهزة مختبرية متطورة للقطاعني
العام واخلاص.
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أزمة تصدير النفط
في ليبيا انتهت

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انتهت أزمــة تصدير النفط الليبي من موانئ
الهالل النفطي بعد أن أصدرت القيادة العامة
للجيش قرارا باستئناف عمليات التصدير.
وأعلنت املؤسســة الوطنيــة للنفط الحقا
رفع حالة القوة القاهرة في موانئ راس النوف
والسدرة والزويتينة واحلريقة ،مشيرة إلى أنها
استلمت هذه املوانئ امس االربعاء .
وأكدت املؤسســة الليبيــة اخملتصة ومقرها
طرابلــس أن «عمليــات اإلنتــاج والتصدير
ســتعود إلى املســتويات الطبيعية تدريجيا
خالل الساعات القليلة القادمة».
وذكر بيان باخلصوص أن رئيس وأعضاء مجلس
إدارة املؤسســة الوطنية للنفط يثنون «على
قرار القيــادة العامة للجيــش الليبي بوضع
مصلحة الوطن فوق كل شيء».
كمــا وجهت املؤسســة الوطنيــة للنفط
الشــكر «لكل من اجمللس الرئاسي ومجلس
النواب واجمللس األعلى للدولة واجملتمع الدولي
على جهودهم في حل هذه األزمة».
ونقل البيــان عن رئيس املؤسســة الوطنية
للنفــط مصطفى صنــع اهلل قوله« :نحن
بحاجة ماســة إلى عقد جلسة حوار وطني
حــول التوزيع العادل لإليــرادات النفطية في
ليبيا ،ألن هذه املســألة متثل أحــد العوامل
الرئيسية لألزمة ،واحلل الوحيد ملعاجلتها هو
االلتزام بالشــفافية ،ولهذا أدعو مجددا كل
السلطات املســؤولة ووزارة املالية واملصرف
املركزي لنشــر امليزانيــات والنفقات العامة
بالتفصيل ،حتى يتمكن كل الليبيني من رصد
كل دينار يتم إنفاقه من ثروتهم النفطية .وأنا
أتعهد بالعمل مع اجلهــات الوطنية املعنية
األخرى لتعزيز الشــفافية وحل هذه األزمة –
وذلك خدمة ملصالح جميع املواطنني».

بكين ترفض تلميح

واشنطن إلى تقويضها
الحوار مع بيونغ يانغ

الصباح الجديد ـ وكاالت:
رفضت بكني تلميح الرئيس األميركي دونالد
ترامب إلى سعيها لتقويض جهود واشنطن
لنزع الســاح النووي في كوريا الشــمالية،
مؤكدة أن موقفهــا في هذا امللف ثابت وأنها
تتص ّرف في شكل مسؤول.
وكان ترامــب أعرب عن «ثقتــه» في أن زعيم
الدولة الستالينية كيم جونغ أون «سيحترم
العقد الــذي وقعناه ،واألهــم مصافحتنا»
خالل القمة التاريخيــة التي جمعتهما في
ســنغافورة الشــهر املاضي .واستدرك« :قد
متارس الصني ضغطا ً على الصفقة ،بســبب
موقفنا من التجارة الصينية!».
في السياق ذاته ،كشف ترامب أن وزير اخلارجية
مايك بومبيو لم يســ ّلم هدية أرســلها إلى
كيم خالل رحلته إلى بيونغيانغ قبل أيام ،إذ لم
يلتق به .والهدية عبارة عن نســخة من ألبوم
«هوني شاتو» للمغني البريطاني إلتون جون،
يتضمن أغنيته الناجحة «روكيت مان» (رجل
ّ
الصــاروخ) ،وموقعة من الرئيــس األميركي.
وقــال ترامــب أن الهدية معه وســيعطيها
لكيم في وقت آخر ،علمــا ً أنه كان وصفه بـ
«رجل الصاروخ الصغير» بعد جتربة باليستية
نفذتها بيونغيانغ.
إلى ذلك ،حملت وســائل اإلعالم الرســمية في
كوريا الشمالية إلى أن كيم رمبا كان منشغالً
جدا ً بتفقــد حقول البطاطا فــي مقاطعة
شاسعة ،ما حال دون لقائه بومبيو.
وبعد غياب أخبار كيم لسبعة أيام ،خصوصا ً
خــال زيارة الوزير األميركــيُ ،ح ّل اللغز أمس
بعدما نشــرت وكالة األنباء الرسمية أربعة
تقارير عن زيارته مقاطعة ســامجيون ،على
احلدود الصينية .وأثنى كيم على مســؤولي
املقاطعــة القريبة من ماونــت بيكتو ،اجلبل
الذي يتمتع برمزية روحية للشــعب الكوري،
إذ يُعتقــد بأنــه شــهد والدة والــد الزعيم
وســلفه ،كيم جونغ إيل .واعتبر كيم الثالث
أن اجلبل «أرض مقدســة للثورة» ،مشيرا ً إلى
أن السلطات تسعى إلى جعله «منوذجا ً للبالد
وحلما ً للشيوعية».

تقـرير

شؤون عربية ودولية

وسط توقعات بأن تكون المحافظة خاضعة التفاق «وقف التصعيد»

قصف كثيف على إدلب غداة هجوم مباغت في الالذقية
متابعة ـ الصباح الجديد:
فيمــا تتواصل معركــة اجلنوب
الســوري ،اجتهــت األنظــار إلى
الوجهة املقبلة للنظام وحلفائه
الروس ،وسط توقعات للمعارضة
بأن تكون محافظة إدلب (شمال
ســورية) اخلاضعة التفــاق « عزز
ذلك قصف عنيــف نفذته قوات
النظام واســتهدف غرب املدينة،
غــداة هجــوم مباغت شــنته
فصائل مســلحة موالية لتركيا
على مواقع متركز النظام في جبل
الالذقية أوقع نحــو  70بني قتيل
وجريح ،وأظهر ان «معركة إدلب»
لن تكون سهلة ،في ظل توازنات
سياسية معقدة
وعشية لقاء بوتني ورئيس الوزراء
اإلســرائيلي بنيامــن نتانياهو،
أبقت تل أبيــب الباب مواربا ً أمام
احتمــال «التطبيع» فــي نهاية
املطــاف مــع الرئيس الســوري
بشار األســد.
وصعد وزير الدفاع
ّ
اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان ،خالل
جولة له في اجلوالن ،من تهديداته
باللجوء إلى القوة العسكرية إذا
أقدمت ســورية على نشر قوات
عند خطوط «فض االشتباك» مع
اجلوالن احملتل.
وقــال للصحافيــن« :أي جندي
سوري سيدخل املنطقة العازلة،
يُعرض حياته للخطر» .لكن لدى
سؤاله هل سيأتي وقت يعاد فيه
فتح معبر القنيطرة مبوجب اتفاق
وقف النار بني إســرائيل وسورية،
وهل من املمكن أن تقيم إسرائيل
وســورية «نوعــا ً مــن العالقة»
بينهما ،قال ليبرمان« :أعتقد أننا
بعيــدون كثيرا ً عــن حتقيق ذلك،
لكننا ال نســتبعد شــيئاً» .كما
كرر حتذيره األسد من مغبة تعزيز

غداة هجوم مباغت
شنته فصائل
مسلحة موالية
لتركيا على مواقع
تمركز النظام في
جبل الالذقية أوقع
نحو  70بين قتيل
وجريح

الوجود اإليراني في سورية.
وفي غضون ذلك ُقتل أمس االول
الثالثاء ثمانية من عناصر النظام
والفصائــل املعارضة التي دخلت
فــي تســوية معه ،فــي تفجير
انتحاري وقع فــي محافظة درعا
(جنوب سورية).
وقــال مديــر املرصد الســوري
حلقوق اإلنسان رامي عبد الرحمن
لوكالــة «فرانس بــرس»« :قتل
ثمانية مســلحني مــن النظام
والفصائــل في تفجيــر انتحاري
بسيارة مفخخة استهدف سرية

عسكرية في قرية زينون» القريبة
مــن مناطــق ســيطرة تنظيم
«داعش» ،مشــيرا ً إلــى أن «هذا
احلادث هو األول الذي يســتهدف
قوات النظام منــذ بدء العملية
العسكرية في درعا» ،ومرجحا ً أن
يكون «فصيل خالــد بن الوليد»
املبايع «داعش» هو املسؤول عنه.
وأفاد بأن النظام مدد مع حلفائه
مناطق سيطرته في درعا لتصل
إلى نحو  80في املئة من مساحة
احملافظة.
يتزامــن ذلك مــع تكثيف قوات

النظــام القصــف علــى الريف
الغربــي حملافظة إدلــب .وأوضح
املرصد ان القصف تسبب بوقوع
 5قتلى و 18جريحا ً سقطوا غداة
هجــوم مباغت نفذتــه فصائل
مســلحة واســتهدف مواقــع
متركز النظام فــي جبال الالذقية
الشمالية ،ما أسفر عن سقوط
 27قتيالً ،بينهم ضباط.
وأفاد «املرصد السوري» بسقوط
«نحو  70قتيالً وجريحا ً من قوات
النظــام وحلفائه ،بينهم ضباط،
خالل أعنف هجوم للفصائل منذ

نحو  3أعوام فــي جبال احملافظة
التي تتحدر منها عائلة األسد
وكان قيــادي من «اجليــش احلر»
يلقــب نفســه بـــ «أبــو علي
محاميد» ،كشــف في تسجيل
صوتي أن الــروس «نصحوا» وفد
الفصائل املفاوضــة في اجلنوب
الســوري ،بـ «عدم اخلــروج نحو
إدلب ،كون العملية العســكرية
هناك ستبدأ في أيلول «.
وأكــد الناطــق باســم «غرفة
العمليات املركزيــة في اجلنوب»
العميد إبراهيم جباوي ،أن الروس

«يقولــون هــذا علناً .بعــد درعا
سنذهب إلى إدلب».
ورجح قائد فصيل «جيش النصر»
التابــع لـ «اجليش احلــر» محمد
الشــمالي ،أن يهاجــم النظام
إدلب من اجلهة الغربية املتاخمة
لالذقية .لكن القيادي في اجلبهة
اجلنوبيــة خالد النابلســي نفى
علمه بهــذه املعلومات ،وإن أكد
توقعات بـ «أال تبقــى إدلب كما
هي ،خصوصا ً أن غالبية من نقلوا
إليها يتبعون هيئة حترير الشــام
(جبهة النصرة سابقا ً

ّ
ماي تحذر المتمردين في حزبها من االنقسامات
الصباح الجديد ـ وكاالت :
حضت رئيســة الوزراء البريطانية
ّ
تيريــزا مــاي النــواب «احملافظني»
املتشــددين ضد خطتهــا خلروج
اململكة املتحدة من االحتاد األوروبي
(بريكزيت) ،على مراجعة موقفهم،
والوقــوف معهــا .وحذرتهم من
أنهم يخاطرون بتسليم احلكم إلى
زعيم حزب العمال جيرميي كوربن.
وجــاء حتذير مــاي بعدمــا ع ّينت
جيرميــي هانــت وزيــرا ً للخارجية
خلفــا ً لبوريــس جونســون الذي
استقال احتجاجا ً على سياساتها
األوروبيــة ،وقبل اجتماع حاســم
ملسؤولي حزب «احملافظني» ،وسط
تهديد خصومها بطرح الثقة بها.
وكان جونســون اعتبــر أن «حلم
بريكزيــت يحتضر» ،منبهــا ً إلى
أن بريطانيــا «تتجــه لتصبــح
مستعمرة» تابعة لالحتاد األوروبي.
وهاجم ماي ألنها» ترســل طليعة
اجلنود إلى املعركــة ،رافعني علما ً
أبيض قبل خوضها» ،في إشارة إلى
ما يعتبره تنازال ً لبروكسيل.
لكــن محللني يرون أن جونســون
ّ
استغل اســتقالة الوزير املك ّلف
ملف «بريكزيــت» ديفيد ديفيس،
ليفاقم انقسام احلكومة ،وليكون
أكثر اســتقاللية إذا ُطرحت الثقة

مبــاي ،بصفتــه أحد املرشــحني
خلالفتها ،كما كان أبرز منافسيها
خلالفة رئيس الوزراء السابق ديفيد
كامــرون عــام  .2016وكانت ماي
عينته وزيرا ً للخارجية في تسوية
حزبيــة داخليــة ،لكنه اســتمر
«مشاغباً» ،ولم تُقدم على إقالته
على رغم مطالبات كثيرة في هذا
الصدد.

واســتطاعت ماي إنقاذ حكومتها
التي عصفت بها أزمة اســتمرت
 24ساعة ،كادت تطيحها ،فع ّينت
هانت املعروف بتأييده سياســتها
األوروبيــة ،بــدل جونســون ،ووزير
الثقافــة واإلعــام والرياضة مات
هانكــوك بدل هانــت .كما ع ّينت
املدعي العام جيرميــي رايت خلفا ً
لهانكــوك ،ودومينيــك راب وزيرا ً

مكلفــا ً ملــف «بريكزيــت» بدل
ديفيس .وعقدت أمس أول اجتماع
حلكومتها املعدلة ،ســعت بعده
إلى إظهار هدوء ومتاسك ،فكتبت
علــى «تويتــر»« :كان اجتماعــا ً
مثمراً».
وخاطبت ماي النواب احملافظني على
مدى ساعة كاملة ،محذرة من أن
اســتمرار االنقســامات في احلزب

في مؤشر إلى أنها حتتاج إلى تأييد
عابر لألحــزاب ،كي مت ّرر هذه اخلطة
في مجلس العمــوم (البرملان) ،من
دون احلاجة إلى أصــوات املتمردين
الذين اســتغ ّلوا الوضــع ليجددوا
هجومهم على سياساتها.
وقال قائــد احلملة املضادة جاكوب
ريز  -ســموغ« :إذا كانت احلكومة
تراهــن علــى مترير هــذه اخلطة
بأصــوات العمال ،فإنهــا ترتكب
خطأ ً كبيراً ،وســتعمق االنقسام
(في حزب احملافظني) أكثر».
وفي الســياق ذاته ،أشــاد الرئيس
األميركــي دونالــد ترامــب بـــ
«صديقه» جونســون ،وقال عشية
لقائه ماي إن الوزير «صديقي ،كان
وديا ً جدا ً معــي .دعمني كثيراً .قد
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أحتدث إليه حني أصــل» إلى لندن.
ونأى عــن الســجال الداخلي في
بريطانيا ،قائالً« :يعود الى الشعب
سيكلفه «خســارة االنتخابات» .أن يق ّرر (مستقبل ماي) .وال يتع ّلق
ّ
وشــددت علــى أنها فــي موقع بي».
تعني
«القيادة
وقالت:
املســؤولية،
أمــا رئيس اجمللــس األوروبي دونالد
احلسم في اتخاذ القرارات .نخاطر تاســك فكتــب علــى «تويتــر»:
بخســارة االنتخابــات ملصلحــة «الساسة يأتون ويذهبون ،لكنهم
نتوحد».
كوربن ،إذا لم ّ
يتركــون للشــعب مشــكالت
وعلــى رغم هــذا التحذير ،ك ّ
فت
ل
يثيرونها .آسف ألن فكرة بريكزيت
ماي نائبهــا ديفيــد ليندينغتون لــم تنتــ ِه باســتقالة ديفيس أو
شرح خطتها اجلديدة لـ»الطالق» ،جونسون».

متهما إياها بأنها «رهينة» روسيا في إمداداتها بالطاقة

ترامب يشن هجوما حادا على ألمانيا قبل ّ
قمة حلف األطلسي
متابعة ـ الصباح الجديد:
شــن الرئيس االميركي دونالد ترامب
امس االربعــاء في اليوم االول من قمة
حلف شــمال االطلسي في بروكسل
هجوما حادا علــى املانيا متهما اياها
بانها «رهينة» روســيا فــي امداداتها
بالطاقة وباملســاهمة فــي اثراء دولة
تعتبر عدوة للحلف.
ويبدو ان محــاوالت االمني العام حللف
شــمال االطلسي ينس ســتولتنبرغ
الذي التقاه ترامب قبــل افتتاح قمة
حلــف االطلســي رســميا لتقــدمي
تفسيرات لم تقنع الرئيس االميركي.
وقال ترامــب في معرض هجومه على
اكبر قوة اقتصادية في االحتاد االوروبي
ان «املانيــا تثري روســيا .انهــا رهينة
روسيا».
واضــاف «ان املانيا خاضعــة بالكامل
لسيطرة روســيا .انها تدفع مليارات
الدوالرات لروســيا لتامــن امداداتها
بالطاقــة وعلينا الدفــاع عنهم في
مواجهة روســيا .كيف ميكن تفسير
هذا االمر؟ هذا ليس عادال».
وكان الرئيس االميركي ندد عدة مرات

مبشــروع انبوب الغاز نورســترمي الذي
سيربط مباشرة روسيا باملانيا وطالب
بالتخلــي عنــه .وهذا املشــروع يثير
انقساما في صفوف االوروبيني.
وتســتورد دول االحتــاد االوروبي ثلثي
احتياجاتهــا من االســتهالك (.)66%
وفــي العــام  2017شــكل ذلك 360
مليار متر مكعب مــن الغاز بينها 55
مليار متــر مكعب من الغاز الطبيعي
املســال بقيمة  75مليار يورو بحسب
االحصاءات االوروبية .وحتى االن نصف
الغاز الذي يتم شــراؤه هو روسي لكن
االوروبيــن يســعون الى كســر هذا
االعتماد.
وتعتمد الواليات املتحدة استراتيجية
غزو اسواق لبيع غازها الطبيعي .فهي
صــدرت  17,2مليار متــر مكعب عام
 2017بينها  2,2%نحــو موانئ االحتاد
االوروبي.
وبالواقع يعبــر االوروبيون عن قلقهم
ازاء قمــة صعبة وشــائكة للحلف
االطلسي اليوم اخلميس.
فقد غادر الرئيس االميركي واشــنطن
معلنا بلهجة تهكمية ميكن ان تفسر
استفزازا ،ان لقاءه املرتقب مع الرئيس
الروســي فالدميير بوتني في هلسنكي

قد يكون «اســهل» مــن قمة حلف
االطلسي.
وخالفا للهجة أسالفه اللبقة ،خاطب
رئيــس االحتاد االوروبي دونالد توســك
امــس االول الثالثاء ترامــب ليعبر عن
مــدى االزعاج الذي تســببه انتقاداته

اليومية ودعاه إلــى «تقدير» حلفائه
«ألن ليس لدى أميركا الكثير منهم».
وذكــر أيضا بأن أوروبــا كانت «أول من
تص ّرف» بعد اعتداءات  11أيلول 2001
على األراضي األميركية.

*محادثات صريحة
وبــدا األمــن العــام حللف شــمال
األطلسي ينس ســتولتنبرغ مستاء
يخف توجسه
جدا من هذا التوتر ولم
ِ
من مجريات القمة .فقال «لن أفاجأ بأن
تكون محادثات حادة النبرة ،خصوصا

يخص النفقات على الدفاع».
في ما
ّ
وتعهد احللفاء فــي العام  2014انفاق
 2%من اجمالي الناجت احمللي لبلدانهم
على شــؤون الدفاع بحلول عام ،2024
لكــن نحو  15دولة عضــوا في احللف
بينها أملانيا وكنــدا وايطاليا وبلجيكا
واســبانيا ال يزال انفاقها على الدفاع
حتت عتبة  1,4%في  2018وســتكون
غير قــادرة على احتــرام وعدها األمر
الذي يثير غضب ترامب.
وكتب الرئيس األميركــي امس االول
الثالثاء على تويتر قبــل مغادرته إلى
أوروبا «دول حلف األطلســي يجب أن
تدفع أكثر ،الواليــات املتحدة يجب أن
تدفع أقل( .هذا أمر) غير عادل إطالقا».
وانــدرج هجومــه ضــد املانيا امس
االربعــاء في هــذا االطــار .فقد قال
ترامب «أملانيا دولة غنية ،ميكنها زيادة
مســاهمتها اعتبارا من الغد بدون اي
مشكلة».
واكــد ســتولتنبرغ أن احللفاء يرغبون
في احلصول على توضيحات حول نوايا
ترامب قبل لقائه مع نظيره الروسي.
وقال «مــن الضروري جــدا أن يلتقي
الرئيس ترامب فالدميير بوتني» .وأضاف
«ســيكون بوســعنا ان نناقش معه

خــال القمــة ،العالقــة بــن حلف
األطلســي وروسيا .من املهم أن يبقى
احللف موحدا».
وأوضح مصدر عسكري لوكالة فرانس
برس أن انسحاب الواليات املتحدة من
مناورات «ترايدنت جانكتشر» لن يجبر
احللف بالضرورة على الغائها.
ورأى ســتولتنبرغ أن كل القرارات التي
ستُتخذ خالل القمة تهدف إلى تعزيز
قدرة احللف على الردع» .وقال «احللفاء
يجــب أال يزيــدوا انفاقهــم إلرضاء
يصب في
الواليات املتحدة بل ألن ذلك
ّ
مصلحتهم».
وفي إطار املبــادرة األميركية «،»4X30
ستتعهد دول حلف األطلسي أن تكون
قادرة بحلول عام  2030على ان تنشــر
فــي غضون  30يومــاً 30 ،كتيبة آلية
و 30سرب طائرات و 30سفينة مقاتلة
لتتمكن من مواجهة عملية عسكرية
لروسيا التي تُعتبر مهاجما محتمال.
وقــال األمــن العــام حللف شــمال
األطلســي «لقد زدنا (مستوى) اعداد
قواتنــا في اخلاصرة الشــرقية ونتخذ
قرارات لتقدمي تعزيزات بســرعة عند
احلاجــة .كل ذلك يســاهم في جعل
ردعنا موثوقا به».

مهند قاسم :القضاة العرب في المونديال

التخطيط الصحيح وقوة البطوالت وصفقات

أحمد شرشاب :اإلصابة أبعدتني..

النجوم أبرز مقومات التفوق األوروبي

ووجهتي المقبلة بغدادية

كرة القدم

بين الشمس والظل

جيدون ..لكن مشاركتهم ضئيلة

فرضت قارة أوروبا وجودها بقوة في النســخ الـ  4لبطوالت كأس العام،
لتستحق اعتالء منصات التتويج بجدارة ،ففي العام  2006نالت إيطاليا
اللقب ،وفي العام  2010تفوقت إسبانيا ،وفي العام  ،2014احرزت أملانيا
الكأس ،وفي النسخة احلالية اجلارية احداثها في روسيا  ،2018سيتوج
بطل أوروبي ايضا لتعزز القارة العجوز جدارتها...

انتقل احمد شرشــاب إلى نادي الديوانية الرياضي املوسم احلالي
لكنه عد محطته في االحمر الديواني حادثة ســير و اسوأ أيامه،
كما سيكشف العديد في حوار انفرادي اجريته معه من الديوانية،
نفتتح احلوار مع شرشــاب أردناه يحمل طابــع الصراحة بال تزويق
اولتجميل الوضع الذي مير به....

الكاتب الروائي والصحفي الشهير ادواردو غاليانو في كتابه
كرة القــدم في الشــمس والظل ،جعلنا بعــن الصحفي
الالقطــة وعني الكاتــب الدقيقة ،ندخل عالــم الالعب مرة
وعالم املشجع وصلته بفريق الكرة.
فهو يرى ان كرة القدم مرآة للعالم تقدم الف حكاية وحكاية.
ابتسام يوسف الطاهر

يســتعد حكمنا الدولي (نخبة آسيا) مهند قاسم مع زميله
علي صباح للمشاركة في كورس االحتاد االسيوي الذ سيقام
في ماليزيا يــوم  8آب املقبل وهو خاص باحلكام االضافيني في
نهائيات األمم األمم آســيا املقررة ان تنطلق في اإلمارات شــهر
كانون الثاني .2019
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اسمـاعيـل زايـر


كيف أصبح صالح ضيفًا معتادًا على منصات التكريم؟
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بغداد ـ الصباح الجديد:

** للمرة الرابعــة توالياً ،حترز قارة أوروبا ،لقب
مونديال كأس العالــم 2006 ،إيطاليا2010 ،
إسبانيا ،2014 ،أملانيا ،وبانتظار البطل للعام
 ،2018ومن اصل  21نســخة ســتفوز أوروبا
بلقبها الـ  12مقابل  9ألقاب لنظيرتها قارة
اميركا اجلنوبية.

فبطولــة كأس العالم التــي اقيمت للمرة
األولى في عــام  ،1930حصلت على لقبها 8
دول فقط ،هي من أميركا اجلنوبية ثالث دول،
هي البرازيل بـ  5مرات ثم األرجنتني واوروجواي
لكل منهــا لقبني ،ومن أوروبــا  5دول ،أملانيا
وإيطاليا لكل منهمــا  4ألقاب وفاز باللقب
مرة واحدة فرنســا وإسبانيا وإجنلترا ،بانتظار
البطل للنسخة احلالية.
وبحصيلــة رقمية ،فان بطوالت كاس العالم

التي احرزتها دول قــارة أميركا اجلنوبية ،هي
البرازيل نالت لقــب بطوالت  58و 62و70و94
و ،2002فيمــا حصل األرجنتــن على القب
لنســختي  87و 86واألوروجــواي حصل على
اللقب  30و ،50وفــازت دول اوروبا باللقب عن
طريــق إيطاليــا  34و 38و 82و ،2006وأملانيا
 54و 74و 90و ،2014وإجنلترا  66وفرنســا 98
وإسبانيا .2010
اللقب أوروبــي ،بامتياز ،فكرة القدم االوروبية

تطورت بشكل كبير جدا ،وباتت عاملا ً واسعا ً
يدر األموال ،فاألندية اعتمدت مبدأ األحتراف
واســتقطبت اثريــاء العالــم الذيــن عززوا
جناحاتهــم بالتعاقد مع خيــرة جنوم العالم،
بالتالي تفوقت كرة القدم في القارة األوروبية،
وفرضت األندية حضورها في البطوالت كما
في األنديــة اإلجنليزية واإلســبانية واألملانية
والفرنســية ،وهذه األندية باتت وجهة جنوم
الكرة من شتى القارات.

والعوامــل التــي تســهم في تفــوق كرة
القدم األوروبية ،كثيــرة ،منها عوامل اجلذب
واالغراءات واإلعالم واجلمهور الواســع الذي
يتابع أبرز األندية االوروبية ،كما في كالسيكو
األرض بني ريال مدريد وبرشــلونة في الليجا
اإلسبانية.
* * جنح الفرعون املصــري ،محمد صالح ،في
القفــز إلى الواجهة ،وكســب حب اجلمهور
املصري والعربــي والعاملي ،بحضوره املؤثر

في الدوري اإلجنليزي مع فريقه ليفربول وتوج
معه هدافا ً وأفضل العــب ،فيما كان النادي
ً
عرضــا يكافئ مع قدمه
اإلجنليزي يجهز له
من جهود في البرميييرليج.
في الصفحة األخيرة للملحق ،تقريرا ً موسعا ً
يحكي قصة تفــوق صــاح ،وكيف اصبح
جنما معتادا ً ملنصات التتويج ،نشــرته مجلة
الدميوقراطية املصري للكاتب،
مصطفى عبد الغني.
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االفضلية
األوروبية نابعة
من قوة الدوريات
في دول القارة،
التنظيم الدفاعي
واللعب الجماعي
كان على درجة
عالية ،وايضا كثير
من نجوم اللعبة
نراهم يمثلون
أندية أوروبا،
لذلك تزداد حدة
المنافسة بين
األندية بالتالي
يكون عامل
ايجابي ،كما
ان البطوالت
األوروبية تجذب
الجماهير
الغفيرة ،فنالحظ
الدوريات في
إسبانيا وإيطاليا
وألمانيا وفرنسا
وغيرها متطورة
جدا وتنال قدرا
عاليا من اإلعالم.

سبب ابتعادي عن
صفوف الفريق
هو اصابة تعرضت
لها في احدى
المباريات إضافة
إلى التخبطات
اإلدارية التي مرت
بها اإلدارة
السابقة
قبل
تسلم
الحمداني
رئاسة
النادي

متخصصون لـ «الصباح الجديد»:

التخطيط الصحيح وقوة البطوالت وصفقات
النجوم أبرز مقومات التفوق األوروبي

بغداد ـ فالح الناصر:
فرضــت قارة أوروبــا وجودهــا بقوة في
النســخ الـــ  4لبطــوالت كأس العام،
لتســتحق اعتــاء منصــات التتويج
بجدارة ،ففي العــام  2006نالت إيطاليا
اللقب ،وفي العام  2010تفوقت إسبانيا،
وفي العام  ،2014احــرزت أملانيا الكأس،
وفي النسخة احلالية اجلارية احداثها في
روسيا  ،2018ســيتوج بطل أوروبي ايضا
لتعزز القارة العجــوز جدارتها في الفوز
باللقب املونديالي.
«الصبــاح اجلديــد» اســتطلعت رؤى
متخصصــون عن التفــوق االوروبي في
كرة القــدم ،والبقاء في قمــة املونديال
للنسخة الرابعة توالياً ،فكان اآلتي:
اخلبير الكروي ،األكادميي ،الدكتور كاظم
الربيعي :االفضليــة األوروبية نابعة من
قــوة الدوريات في دول القــارة ،التنظيم
الدفاعــي واللعــب اجلماعــي كان على
درجة عالية ،وايضا كثير من جنوم اللعبة
نراهم ميثلون أندية أوروبا ،لذلك تزداد حدة
املنافسة بني األندية بالتالي يكون عامل
ايجابي ،كما ان البطوالت األوروبية جتذب
اجلماهيــر الغفيرة ،فنالحــظ الدوريات
في إســبانيا وإيطاليا وأملانيا وفرنسا
وغيرها متطــورة جدا وتنــال قدرا
عاليا من اإلعالم.
وقال :بــرز العديد مــن املدربني في

دول أوروبا الذين شــكلوا حضورا متميزا
فــي األندية التــي يدروبن فيهــا ،وهذا
ايضا يســهم في تقدم اجلانــب الفني
للمنتخبــات األوروبية ،ذلــك الن الفكر
التدريبــي يتجــدد بحضــور العناصــر
الشبابية ،لتشهد النسخ االخيرة تفوقا ً
واضحــأ ً ملنتخبات قارة أوروبــا على قارة
أميركا اجلنوبية.
مــن جانبــه ،وصــف الكابــن ،راضي
شنيشــل ،مــدرب فريق القــوة اجلوية،
حصول أوروبــا على اللقــب احلالي ،هو
دليل على ان الكرة في هذه القارة تواصل
تقدمها بشــكل ســريع جدا ،فاخلطط

واالســتراتيجية الحتادات تلــك دول تلك
القارة يعــد متميزا ،فــدول أوروبا تعمل
وفق اســاليب حديثة وهذا يســهم في
بقائها بســلم املنافسة والصدارة برغم
بعض املفاجات التي حتــدث هنا وهناك،
فاملونديــا الروســي اطاح بــدول كبيرة
كاملانيا حاملة اللقب والبرتغال املرشحة
بقوة للمنافســة ،فيما اقصيت إيطاليا
وهولندا من التصفيــات ،لكن الواصلني
إلى املربــع الذهبي فرنســا الــذي بلغ
النهائي وهو مرشح بقوة للقب وكذلك
اجنلتــرا وكرواتيا وبلجيمــا ،فجميعهم
يلعبون بعناصــر متجددة هدفهم الفوز

كاظم الربيعي

واثبات احلضور الكبير في املونديال ،وكان
وصولهــم إلى املبــاراة النهائية ومباراة
حتديد املركزين الثالث والرابع ،استحقاق
طبيعي ملا قدموه من اداء فني طيلة فترة
املنافسات.
في حني ،قال مدرب حراس املرمى ،وصفي
جبار ،ان قــوة البطوالت فــي دول أوروبا
وحســن تنظيمها والعمــل االحترافي
املنظم واســتقطاب املواهــب العاملية
وجنوم الكرة من شتى القارات واالستثمار
والتســويق الصحيح والبنــى التحتية
واجلهــود التنظيميــة فــي البطوالت،
يسهم في تفوق القارة األوربية ،وهذا كان

وصفي جبار

العنصر الرئيســي في تأهل  4منتخبات
من هــذه القارة إلــى نصــف النهائي
املونديالي في روســيا  ،2018بالتالي فان
أوروبــا تقبض على الــكأس بجدارة في
نسخته الـ  21الذي من املقرر ان يختتم
باملباراة النهائية يوم االحد املقبل  15متوز
اجلاري.
واوضح ان تأهل فرنسا وبلجيكا وأجنلترا
وكرواتيــا إلــى دور نصــف النهائي في
بطولــة كأس العالم اجلارية احداثها في
مالعب روسيا ،يشــير إلى قوة منتخبات
أوروبا وتواصل تفوقها في اكبر البطوالت
الكروية.

راضي شنيشل

واشــاد جبار ،باملســتوى الفني الكبير
الذي يقدمه حــارس مرمى بلجيكا تيبو
كورتوا ،الذي يدافع عن شباك فريق نادي
تشيلســي اإلجنليزي ،واوضــح ان وقوف
حــارس املرمــى العمالق بني اخلشــبات
الثالث ملنتخب بلجيكا يســهم بشكل
فعال إلى جانب زمالئــه الباقني املوزعني
في افضل البطــوالت العاملية ،بالنجاح
ووصول بلجيــكا إلــى االدوار املتقدمة،
فكان حــارس املرمى بحق دعمــا كبيرا
للمنتخب البلجيكي.
وذكر ان مباريات كأس العالم في روسيا،
ميكن ان توصف باجملنونة ،اطاحت بالكبار
الذيــن كانــت اســهمهم مرتفعة في
بورصة املنافســة على الفــوز بالكأس،
فيما متكنــت منتخبات كانت بعيدة عن
الوصول من مواقع املنافسة ،حيث فرض
االداء اجلماعي للمنتخبات نفسه ،وتفوق
على الفردية لبعض جنــوم العالم الذين
كانــت اجلماهير تعقد عليهم االمال في
احراز اللقب كما البرتغالي كريســتانو
رونالــدو واألرجنتينــي ليونيل ميســي
والبرازيلي نيمار.
وتابع :املباريات اعطت للجميع دروسا في
اللعب احلديث املنظم واعتماد منتخبات
عدة على التنظيم والتوظيف الصحيح
للمدافعــن في اخلطــوط اخللفية ميكن
ان يســهم في النجاح وكسب املباريات،
بالتالــي وصلــت املنتخبات إلــى االدوار
النهائيــة بعد جهد كبير فــي املباريات
وكان العبوها مبستوى املسؤولية.

العب نادي الديوانية ّ
يرشح فرنسا للفوز بلقب المونديال

أحمد شرشاب :اإلصابة أبعدتني..
ووجهتي المقبلة بغدادية

والصحافة الرياضية.
* هل نعرف اهم هذه احملطات ؟
 اهــم محطاتي كانــت مع العمالقحامد رحيم و فــي النجف حتت قيادة
املدرب عبد الغني شهد و من ثم امليناء
و الكرخ بعدها مت اســتدعائي ملنتخب
الشباب بقيادة حكيم شاكر و متثيلي
لالوملبي مع الكابنت ناظم شاكر و هادي
مطنش اجمل محطاتي الرياضية .

الديوانية ـ
إيمان كاظم:

احمد شرشاب

انتقل احمد شرشــاب إلى
نــادي الديوانيــة الرياضــي
املوســم احلالــي لكنــه عد
محطته فــي االحمر الديواني
حادثــة ســير و اســوأ أيامه،
كمــا سيكشــف العديد في
حوار انفرادي اجريته معه من
الديوانية ،نفتتــح احلوار مع
شرشــاب أردناه يحمل طابع
الصراحة بال تزويق اولتجميل
الوضع الذي مير به:
* ملــاذا غاب شرشــاب عن
تشــكيلة االحمــر برغم
املســتوى الطيــب الــذي
قدمتــه خــال املباريــات
السابقة؟
 ســبب ابتعــادي عــنصفوف الفريق هو اصابة
تعرضت لها في احدى
ا ملبا ر يــا ت
إضافة إلى

* اجمل هدف ســجلته فــي الدوري
العراقي ؟
 اجمــل هدف ســجلته علــى ناديالزوراء و نادي الطلبة .
* اسوأ مباراة ؟
 مباراتنــا امام نــادي النفط حينماخسرنا  ٠_٤كانت مباراة موجعة جدا ً .
التخبطات اإلدارية التي مرت بها اإلدارة
السابقة قبل تسلم احلمداني رئاسة
النــادي ظلمــت من دون ســبب بعد
اإلصابة مباشرة مت ابعادي عن صفوف
الفريــق جتربتي مــع نــادي الديوانية
جتربــة صعبة ندمت عليها كثيرا لكن
حبــي للنــادي و للجمهــور الديواني

يبقى بالقلب أمتنــى من االدارة احلالية
االهتمــام مبصلحة النادي و نســيان
مصاحلهم الشخصية و القادم افضل
ان شــاء اهلل بقيادة الكابنت ســمير
كاظم و الطاقم الفني .
* إلى اين وجهتك املقبلة؟

 بعد أن أحصل على االســتغناء مننادي الديوانية ســتكون وجهتي ألحد
أندية بغداد او كردستان بعد أن أكمل
دراستي هذا العام .
* من هي الفرق التي مثلتها ؟
 -مثلت العديد مــن األندية العراقية

مثل نادي النجف املينــاء الكرخ زاخو
دهوك الصناعة والســليمانية إضافة
إلى نادي الديوانيــة الذي هو اخر فريق
مثلته ،ولــكل محطة من هذه االندية
مســيرة اعتز بها سواء كانت ايجابية
او سلبية ،واالهم ااني كالعب حققت
جناحات في محطاتي بشهادة املتابعني

* توقعاتك لــكأس العالم و اي فريق
تشجع؟
 انــا منذ الطفولة اشــجع منتخبالبرازيــل ألنه فريق كبير ومنظم وقدم
مســتويات فنية عالية فــي مباريات
مونديال روســيا ،وذلك العتماده على
العبني مؤثريــن يقدمون مســتويات
فنية عالية و بعد خروج البرازيل اتوقع
اللقب لفرنسا.
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كرة القدم بين الشمس والظل
ابتسام يوسف الطاهر

الكاتب الروائي والصحفي الشهير
ادواردو غاليانو في كتابه كرة القدم
في الشــمس والظل ،جعلنا بعني
الصحفي الالقطــة وعني الكاتب
الدقيقة ،ندخــل عالم الالعب مرة
وعالم املشجع وصلته بفريق الكرة.
فهــو يــرى ان كــرة القــدم مرآة
للعالم تقدم الف حكاية وحكاية.
فيها اجملد واالســتغالل فيها احلب
والبؤس .يعيــد غاليانــو الى بؤرة
الضوء حشــدا كبيرا من الذكريات
واللحظات الســاحرة .ويعترف في
املقدمــة «مثــل كل االطفال في
االوروجواي أردت ان أكون العب كرة
كنت جيدا فيها فقط في الليل في
اثناء النوم! ولكن خالل النهار كانت
قدماي قطعتي خشب .بعد سنوات
تعلمت أن ارضى مبا أنا عليه..أجول
العالم وفي كل ستاديوم اصيح مع
اجلمهور «حركة افضل خلاطر اهلل».
لست من املغرمني في متابعة كرة
القدم لكن بطولــة كأس العالم
لهــا نكهــة خاصــة ومتعة في
املتابعة..فتتمنــى لــو ان التنافس
العاملي يتوقف هنا على ابداع الفرق
في تنافس راق وشريف .ال حروب ال
تسابق في التسلح والقتل..كذلك
املتابعــة جتعلك تقــارن لعبة كرة
القدم مبناحــي احليــاة .ان تخطو
لهدفك مع الفريق ،ستصله حتما.
ولكــن اذا حاولت التفرد وســرقة
االضواء والشــهرة بــا تعاون مع
االخر سيكون مصيرك الفشل.
وانا اتابع بعض مباريات كرة القدم
لكأس العالم تذكرت كتاب غاليانو
املذكور ،حيث قراته منذ ســنوات..
فرجعت لدفتــر مالحظاتي من ثم
اعــدت قراءتــه باإلجنليزي..متعة
قراءته كانت تشــبه متابعة لعبة
كــرة القــدم لفريقــن متمكنني
ويلعبان بال حيــل متثيلية وال غش
وال خشــونة .فقد جعــل الكتاب
فصوال تربط بني بطــوالت العالم

ادواردو غاليانو
في كرة القدم واالحداث السياسية
العاملية .ومن بــن الفصول ينتقد
سياســة االســتغالل والتسلط
الرأســمالي على العالم وبالوقت
نفسه ينقل لنا مشاهد مضيئة.
فنعرف مثــا ان البير كامو الروائي
الفرنســي الشــهير كان حــارس
مرمــى فريق كرة القــدم حني كان
طالبا في جامعــة اجلزائر التي ولد
فيها.
وولع ايطاليا بكرة القدم واعجابها
بابطــال الكرة من اميركا الالتينية
«جعلهــا تلفق لبعضهــم اجداد

ايطاليني ليحصلوا على اجلنســية
االيطالية ،وتدفــع املبالغ الطائلة
لهم .وهذا جعل بعض الدول تدفع
امــواال كبيرة لالعبي كرة القدم مما
و ّلد فكرة االحتراف» وحتول الالعب
مــن فنان الى مأجــور .وصارت كرة
القدم جتارة رابحــة للفرق والنوادي
والقطط السمان الذين يسيطرون
على تلك التجارة.
في عام  1928فــازت اورغواي وكان
ايتيلو نارانيشيو مســؤول هناك،
قد رهن بيته خالل  24ساعة ليوفر
ثمن تذاكر الســفر للفريق .وعلق

غالف الكتاب
بعد فوزهــم «لم نعد تلك البقعة
الصغيرة املنســية علــى خارطة
العالم».
مع كل بطولة كان يسجل الكاتب
رؤياه ألحداث جسام مر بها العالم
«في نيكاراغوا يخسر الساندينيون
االنتخابات بعــد ان هدهم التعب
خمسة عشــر عاما من حرب ضد
الغزاة املســلحني املدربني على يد
الواليات املتحدة»
«في التســعينيات سور برلني يباع
فتاتــا وتبدأ عملية توحيــد املانيا،
وتفكيــك يوغوســافيا ..ويتحول

البيروقراطيون في اوروبا الشــرقية
الى رجال اعمال.
فــي نهاية كل فصــل يكرر جملة
ســاخرة« :مصادر حسنة االطالع
في ميامي تعلن ان سقوط كاسترو
بات وشــيكا وانهياره هو مســألة
ساعات» خاصة وتلك املصادر كان
تعتمــد على خطط الســي آي أي
االميركية فــي محاوالتها العديدة
إلغتيال الزعيم الكوبي كاسترو.
عام  1985ســرق كأس العالم من
البرازيل وبيع بعد صهره وحتول الى
2كغم من الذهــب اخلالص .ووضع

مكانه كأســا مزيفا في الواجهة
الزجاجية!
في البرازيل السيما يوم االحد ميكن
ألي شــخص أن ميوت من االنفعال
وهو يتابع مباراة كــرة القدم .وقد
ميوت مــن امللل اذا لــم تكن هناك
مباراة.
بالرغــم من ارتفاع املــد العنصري
كان افضل العبي كــرة القدم في
اوربا هــم من الزنــوج .رود خوليت
امللقب بالزنبقة الســوداء ،كان بني
مباراة واخــرى يحمل قيثارة ويغني
ضد (االبارتايد) التفرقة العنصرية
في جنوب افريقيا .في  1987اختير
افضــل العب فــي اوروبــا فاهدى
جائزته (كرة ذهبية) الى نيلســون
مانديال الذي كان مايزال ســجينا
القترافــه جرمية االميان بــأن الزنوج
بشر.
يعــرف الكاتب بطريقة سلســة
وممتعة كل من له عالقة بلعبة كرة
القدم ،الالعــب واجلمهور ،وحارس
املرمى «يســمونه احيانــا البواب،
احلارس ،حامي الشبكة..الخ ولكن
باالمــكان تســميته بالفدائــي،
الشــهيد ،الصابر...وحيــدا يراقب
اللعبة مــن بعيد ال يتــرك املرمى
ابدا..كان يلبس االسود مثل احلكم.
لم يســجل هدفا فعملــه هو أن
يصد االهداف..يحمــل الرقم االول
على ظهره .االول من يُدفع له؟ ابدا.
بــل االول من يَدفــع ،فهو االول من
يُالم اذا خسر الفريق .حتى في حالة
ارتكاب احد الالعبني خطأ فهو من
يدفــع الثمن..حتى اجلمهور اليغفر
له ان مرت الكرة من فوق رأســه أو
من بني قدميه»..
عــن اجلمهــور  ..the Fanيقــول «
املشــجع اليقول عــن الفريق هم
لعبوا..بــل نحن لعبنــا أو فريقنا
سيلعب اليوم..هو يعرف انه الالعب
رقــم  .12فهــو من يحــرك الريح
اذا الكــرة اصابها اخلــدر .والفريق
بالعبيــه األحد عشــر ،يعرفون ان
اللعب من دون جمهور كالرقص بال
موسيقى».

في طريقه للمشاركة بكورس آسيا للحكام اإلضافيين

مهند قاسم :القضاة العرب في المونديال جيدون ..لكن مشاركتهم ضئيلة
تقنية الفيديو تسهم في تالفي األخطاء الكارثية ألباطرة نهائيات كأس العالم
بغداد ـ الصباح الجديد:
يســتعد حكمنا الدولــي (نخبة
آسيا) مهند قاسم مع زميله علي
صباح للمشاركة في كورس االحتاد
االســيوي الذ ســيقام في ماليزيا
يوم  8آب املقبل وهو خاص باحلكام
االضافيــن في نهائيــات األمم األمم
آسيا املقررة ان تنطلق في اإلمارات
شهر كانون الثاني .2019
وقال قاســم انه الكورس يستمر 4
ايام تضمــن كيفية حتركات احلكم
االضافي ومهمته وكيفية التواصل
مــع حكام الســاحة ومســاعدي
احلكم اثنــاء املباريات وايضا تدخله
في احتســاب الهدف لــو جتاوزت
الكــرة املرمى وركالت اجلــزاء التي
لم يشــاهدها حكم الســاحة ،اذ
يكون احلكم االضافي قريبا جدا ً من
احلاالت التي حتدث في منطقة اجلزاء
او القريبــة جدا ً من الشــباك ،وهو

يقدم استشارته بشان احلالة التي
يراها مناسبة والقرار النهائي يبقى
لسيد الساحة حكم الوسط.
النخبة االسيوية
واوضــح ان الكــرس اآلســيوي
سيشهد مشــاركة حكام النخبة
فئة  Aفي القارة وابرزهم رافشــان
األوزبكي واإليــران علي رضا واخرين
ويعد الكورس املقبل الذي ســيقام
يوم  8آب هو الثالث الذي اقامه احتاد
كرة القدم في قارة آســيا لتطبيق
فقرة احلكام االضافيني في نهائيات
كأس األمم اآلسيوية املقبلة.
امنيات وفرصة
وعــن رأيه باحلــكام العــرب الذين
اشتركوا في مباريات كاس العالم
 2018فــي مالعب روســيا ،اوضح
قاسم ان احلضور العربي كان جيدا ً
وجهاد جريشــة املصري قاد مباراة
واإلماراتــي محمد عبــد اهلل ايضا

مباراة واحدة ،في حني ادار البحريني
نواف شكر اهلل مباراتني ،وبالعموم
فان احلضور جيد لكن كان قياســا
باحلكام االخرين ضئيل ،وكنت امتنى
ان متنــح فرص اضافيــة للطواقم
العربية املشــاركة فــي النهائيات
بقيــادة مباريات اكثر لتأكيد جدارة
ومقدرة القاضــي العربي في إدارة
املباريات الكبيرة بنجاح.
وبــن ان التحكيم في قارة آســيا
مثالي جــدا ،فاألوزبكي رافشــان
قاد مباراتــن واإليراني علي رضا ادار
 3مباريــات ورمبا ســيتم منحهم
املشــاركة في مباراتــي النهائي او
الثالــث والرابع نظــرا لالمكانات
الفنية العالية.
عامل ايجابي
واشار قاسم ،إلى ان تقنية الفيديو
أســهمت فــي تالفــي االخطــاء
الكارثية التي وقع فيها العديد من
احلكام املشاركني في قيادة مباريات

ضمــن نهائيــات كاس العالم في
روســيا  ،2018وبرغــم ان احلكام ال
يحبذون الرجوع الى تقنية الفيديو
النها توضــح االخطــاء والقرارات
التي يتخذونها ،لكنها تبقى عامل
ايجابي في املباريــات متنح لكل ذو
حــق حقه ،والواقع يؤكــد ان اجزاء
الثانية هي وقت القرار الذي يتخذه
احلكم ،لكن تقنية الفيديو تسهم
في استعادة احلدث والعودة للحكم
من أجل اعادة قراراه او متشيته.
تقنية الفيديو
مهند قاســم ،متنى ان يتم تطبيق
تقنيــة الفيديو في بطــوالت قارة
آســيا من أجل مواكبة احلدث اوال ً
بأول في املباريــات واللحاق بالركب
العاملي املتقدم في كرة القدم ،حيث
باتت التقنية تشكل عامل مساعد
لقضــاة املالعــب فــي الدوريــات
االوروبيــة املتقدمــة والبطــوالت
الكبيرة.

مهند قاسم

يعرف الكاتب
بطريقة سلسة
وممتعة كل من
له عالقة بلعبة
كرة القدم،
الالعب والجمهور،
وحارس المرمى
«يسمونه احيانا
البواب ،الحارس،
حامي الشبكة..
الخ ولكن باالمكان
تسميته بالفدائي،
الشهيد ،الصابر...
وحيدا يراقب اللعبة
من بعيد ال يترك
المرمى ابدا..كان
يلبس االسود مثل
الحكم .لم يسجل
هدفا فعمله هو
أن يصد االهداف..
يحمل الرقم االول
على ظهره .االول
من يُدفع له؟ ابدا.

عن رأيه بالحكام
العرب الذين
اشتركوا في
مباريات كاس
العالم  2018في
مالعب روسيا،
اوضح قاسم ان
الحضور العربي كان
جيداً وجهاد جريشة
المصري قاد مباراة
واإلماراتي محمد
عبد اهلل ايضا مباراة
واحدة ،في حين
ادار البحريني نواف
شكر اهلل مباراتين،
وبالعموم فان
الحضور جيد لكن
كان قياسا بالحكام
االخرين ضئيل،
وكنت اتمنى ان
تمنح فرص اضافية
للطواقم العربية
المشاركة في
النهائيات بقيادة
مباريات اكثر لتأكيد
جدارة ومقدرة
القاضي العربي
في إدارة المباريات
الكبيرة بنجاح.

الملف
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«صالح» قراءات ما وراء األيقونة
مصطفى عبد الغني*
دائما ما مييل العقل البشري الى احلكايات
االخاذة من عظماء نشأوا في فقر وظروف
عســيرة ،ثم غيروا مجرى التاريخ نسمع
عن أديســون الــذي لم يكمــل تعليمه
بسبب الفقر ،ثم تغمر مخترعاته العالم
فننبهر ونقرأ عن ابراهام لينكولن يتزاحم
مع اخوته في كوخ خشــبي صغير على
حافــة الغابة ثم يصبح بعدها رئيســا
للواليات املتحدة األميركية فتؤسر قلوبنا
حياة تتلون بألوان مزهرة كلما ســمعنا
عن ملياردير كان يعمل عتاال او رئيس كان
ابوه موظف بريد لتلمع االعني أكثر.
عند عامــة الناس كلها حكايات مغلفة
بغــاف االنبهار األقرب الى االســتحالة
خصوصا مصر حتــى رأى اجلميع محمد
صالح لتتبدل االستحاالت ممكن.
البدايــة دائمــا تتجســد في النشــأة
واخلطــوات األولــى التي يكتســب من
خاللها أي فرد مخزونه اخلاص الذي يقوده
فيما بعد هذه النشأة التي تتضح اثارها
اما من خــال البيئة ومــا تضيفه على
صاحبها من قواعد أساســية وخطوط
عريضة لطبيعته ،واما من خالل التعليم
واثر التعليم الواضح ليس مبا تدرسه بل
بكونك تدرس أصال عملية االنغماس في
التعليم التي كلمــا زادت تفتح امامك
افاق اوســع وانيرت في رأســك ومضات
اكثر هو جمال الســعي نحو املعرفة لذا
ففكرة التعلــم في حد ذاتها هي ضرورة
حتى ملن تعتمــد أعمالهم على املوهبة
ضرورة للرســام للممثل للمطرب حتى
لالعب الكرة.
محمد صالح هذا االمنوذج االســر تخرج
في مدرسة ثانوية صناعية مبجموع 52%
ثم احترف ولم يكمــل بعدها وما حدث
انه خرج بهذا القدر املتواضع من التعليم
االكادميي وجنــح جناحا مبهــرا متأقلما
وســط مجتمعات ومنظومــات عاملية
أسس التعليم هي دربها ونورها.
هي الفطرة النجاح واضح يراه اجلميع بل
ويعرفون الطريق اليــه جيدا طريق ينيره
منهج علمي يحتــم طريقة كاملة في
التفكيــر واحلياة كل ما فــي االمر كيف
تصل الــى هذا الطريق وصالح وصل اليه
بهذه الفطرة الســليمة ومــن ثم بدأت
الرحلة التي جعلت صالح قادر على احلياة
وســط مجتمعات مختلفــة مع تأقلم
تام في كل منهــا ،تامره حتى من دون ان
يشعر هو باالنســياق الطبيعي في هذا
الطريق العلمــي واالنصياع الى قواعده
التي متليهــا عليه فطرتــه كما متليها
التعاليم االكادميية.
علــى صاحبها اذ ليــس ضروريا ان يكون
امنوذج النجــاح هو منــوذج زويلى يجمع
الشهادات من جامعات الغرب املتقدمة
بل ميكن ان يكون منــوذج صالحى متفرد
يجمــع النضج وحســن التصــرف من
الفطــرة كما تكتســب مــن اجلامعات
ويــدرك ان خضــوع ملنظومــة العمــل
املتقدمة وفهم اســرارها وعدم التفكير
في اخلروج على قواعده ســبيله الوحيد
النجاح.
ارجــع صــاح فــي تصريحات لــه غير
مرة اســباب رجوع الكثيــر من الالعبني
املصريني مــن جتربــة االحتــراف وعدم
اســتكمال املهمة الى احلنني الدائم الى
الوطن ،والرغبة في الشــهرة الســهلة
التي ينعــم بها النجم في مصر وضمان
حياة مترفة باموال وســيارات وجميالت
وكامنــا ملك الدنيــا وما فيهــا من دون
تضحيــات كبيرة ،ولكــن قناعات صالح
مكتملة تفــرض دائما عليه جوانب اكثر
من العناء وترمى امام عينية الشــواهد
ليســتبني منها ويــزداد اميانــا بقناعاته
فيرى مناذج مصرية بدأت حياتها الكروية
في اوج التالق ثم مع اســتمرار التخاذل
ذهبــت ادراج النســيان ويرى منــاذج ملن
خرجوا لالحتراف اخلارجي وعادوا السباب
عاطفية ال تتناسب مع مقدار ما يطمح

له صالح ويرى منــاذج اخرى افنت حياتها
باجتهــاد فنالــت ما كانــت تصبو اليه
واكثر ،او حسب احدى قناعات صالح كما
اخلصت للكرة متنحك ما تستحق.
ادرك صــاح بفطرتــه تلك انه ســلعة
في هذا الســوق العاملي ،سلعة يتحدد
ســعرها زيادة ونقصان وفقــا الجتهاده
وابتعاد اكثر عــن مهاترات من هم خارج
الســوق ،شــاهد الســوق املصري الذي
يغمره الباعة اجلائلون يتحكمون باسعاره
وتعلو فوقه اصوات الفوضى في التقييم
والتســعير ،وادرك ان هذا يســتقيم ادار
وجهــه لرواد الســوق احلقيقــن الذين
يرتادون السوق عن سابقتها فاجمل بها
ســلعة واهال بها في كل وقت وحني ،وان
ادركوا ما بها من عيوب وتعجل ،فال عزاء
لهــا .فلن يهتموا من االســاس اين هي،
وكيف نحاول حتسينها فاما االقبال ،واما
النسيان وهكذا سمت االسواق.
الفطرة والعوملة ..من ينتصر؟
هذه اجلدلية التــي تخلقها العوملة حني
تظهر طرفا في اي صراع ومن يســتطيع
قولبة االخر؟
واحلقيقة ان العوملة هــي القالب االكبر
الــذي متكن من اذابــة اي عامل اخر فيه.
حتى الفطرة الســليمة التي تسمو بها
نشــعر خاللها من منــح العية وقدرات
عالية علــى التصرف خــارج اي صندوق
تذوب هي االخرى وتتطبع بطابع العوملة
حتى وان وان ظهرت عكس ذلك في بعض
االحيان ســتظل الفطرة تفعل ما يحلو
لها لكن في فلك العوملة ال حتيد.
في عــام  ، 2013وحني كان محمد صالح
محترفا في فريق بازل السويســري كان
عليه لعب مبــاراة في الــدوري االوروبي
مع فريق ( مكابــي تل ابيب)  ،وفي مباراة
الذهاب في سويسرا  ،وفي اثناء مصافحة
الفريقني حتايل صــاح  ،بحجة انه يربط
حذاءه حتى اليصافــح العبي مكابي تل
ابيب  ،وانهالت عليه بعد ذلك آيات املدح
والذم ممن رأوه بطال قوميا  ،ومن رأوه شابا
مراهقا لم يدرك بعد مقدار فلك العوملة
الــذي يجــب ان يبقى في مــداره ان اراد
االستمرار  ،لذا كان االختبار االصعب هو
مباراة االيات في اسرائيل .
كان عليــه ان يذهــب الــى اســرائيل ،
ويصافــح الالعبــن  ،ويلعب بشــكل
اعتيــادي كمــا يلعب ضــد اي فريق في
ملعبه  ،وتعالت الصيحات في مصر  ،اذ
كيف سيذهب  ،وبالتأكيد لن يذهب ،ولو
ذهب عليه اال يصافحهم واال يبتسم في
وجوهم  ،وغمــر االعالم حينها اجواء من
«التصالح ولو منحوك الذهب «.
لكــن ماحــدث ان ان صالح ذهــب الى
اســرائيل متشــبعا بهذه االجواء التي
تفرض عليه فطرته بعضا منها محاوال
التوفيق بــن الفطرة وحتديــات العوملة
فأثنــاء مصافحة الفريقــن مد صالح
لالعبي مكابى تــل ابيب قبضة يده ممررا
اياها بسرعة عليهم بدال من املصافحة
بيد مبســوطة  ،بدأت املبــاراة وصافرات
اســتهجان تصب على صالح كلما ملس
الكرة تتزايــد وتتزايد  ،ثم بعد  20دقيقة
بالتمام والكمال يحرز صالح هدفا  ،هدوء
تام في املدرجات  ،وصالح يكمل ويشــير
لهم بالســكوت ثم يسجد شاكرا اهلل
على الهدف كما عادتــه  ،انتهت املباراة
وبــدأت املزايدات اكثــر  ،حيث من تبوا ان
ســجدة صالح هذه طعنة صــدر العدو
الصهيوني  ،ومن زايد ومتنى لو كان صالح
يرتدي تيشــرتا مكتوبا عليــه « القدس
لنــا « او حتى « اهلل اكبر « صالح صاحب
العشــرين عاما حينها وفق بني فطرته
وعوملة هــذا العصر  ،ضاربا عرض احلائط
بكل افــكار املراهقة تلك حتى ولو كانت
ملن هم في ضعف عمره .
وفي االوقات االنية وقد صار صالح ضيفا
معتادا على منصات التكرمي اليزال يخيل
الى كثيريــن افعال من تلــك النوعية ،
واليزال صالح يؤكــد للجميع بانه انضج
مــن كل هذا قد يخيل الــى البعض غير

مرة ان صالح في احدى تكرمياته العاملية
هذه سيتســلم جائزته  ،ثم سيستأذن
احلضــور بالقاء كلمته باللغــة العربية
تكرميا لهــا ولبلده  ،لكــن هذا اليحدث
 ،صالح يصعــد االن ويســتلم جوائزه ،
ثــم يلقى باالجنلزية كلمــات مقتضية ،
مفادها الشــكر ألهلــه ومدربه وزمالئه
متمنيا املزيد مــن النجاح وانتهى االمر .
اليفكر مطلقا بهذه االفكار اجلذابة التي
تخطر ببال جموع املصريني عن شــكره
ملدربه في مركز الشــباب وتقديره «لعم
صابر « موظف االمن في نادي املقاولون .
صالح املؤمن بكل هــذه االمور مثله في
ذلك مثــل كل اهله واقرانه اســتجاب
لنداء العوملة وما مييله من شروط تغطى
كافة مناحــي احلياة اذا كيــف تتحدث
ومتــى تتحــدث وكيف تظهــر لعامة
الناس ومتى تقــرر االختفاء قليال وكيف
تقضى ســاعات عملــك وكيف تقضي
اجازتــك وكيــف حتافظ علــى محبيك
وكيــف تتعامل مع كارهيك  ،اكتســب
ســريعا قدرة فائقة على التحكم متاما
فــي تصرفاتــه وافعالــه وترتيبها في
مســاراتها الطبيعية التي ال تخلع عنه
لباس فطرته الســليمة وتضعه في ذات
الوقت راســا براس مع باقي جنوم اللعبة
من الفئة العليا فتشــعر في احاديثهم
كلهم وكأمنا قد نشأوا جميعا في نفس
املدينة حتت نفس الظروف مع نفس االهل
وتلك طبيعة العوملة .
عشــرات املقاهي صــار رزقهــا هو يوم
مباريــات صالح  ،رجال كبــار وصغار لم
يكــن لهــم عهد بالكــرة صــاروا كما
املؤرخني الرياضيني ملباريات صالح البنات
الصغار والنســاء الكبار يجلســن بكل
شــغف انتظار االنتفاضة فرحة بهدف
صالح  ،مشاهد في الوضع الطبيعي تعد
استثناء اصبحت هي العادي  ،العادي جدا
هذا التأثير (الصالحي ) بامتياز يستشرى
بال توقف ليفتح افاق التفكير بشــكل
اوســع او ان شــئت قل افــاق تهدم كل
الكليشــيهات بان الكرة زادت او نقصت
فهي لعبة وانها الترفع عن مكانتها
كوســيلة ترفيــه ،وفــي أوســاط اكثر
نخبوية تســتخدم كليشيهات اشد بأن
الكرة أفيون الشعوب وأنها أداة السلطة
في الهاء.
هو االجتاه الــذي يقر به البعض بالتقليل
مــن مهن الترفيه عمومــا مهن كالعب
الكــرة او املمثل او املغنــي هي في نظر
البعض مجال للتسلية ال اكثر ،وبالطبع
فمهن أخــرى اكبر تأثيرا فــي اجملتمعات
من هؤالء(املســلواتية) فاجملتمع يقدر من
يبنيه ومن يعاجله واضف لزيادة التعاطف
انهم يهانــون في أعمالهــم اما هؤالء
(املسلواتية) يحصدون املال بال حد او ربط
دعنى او فيك ببعض السرديات.
هو االجتاه الــذي يقر به البعض بالتقليل
من مهن الترفيــه عمومتا ً مهن كالعب
الكــرة أو املمثل او املغنــي هي في نظر
البعض مج=ال للتسلية ال أكثر وبالطبع
فمهن أخــرى اكبر تأثيــرا ً في اجملتمعات
من هــوالء (املســلواتية) فاجملتمع يقدر
من يبنيه ومــن يعاجله وأضــف –لزيادة
التعاطفــف –أنهم يهانون في أعمالهم
أما هؤالء (املســلواتية)يحصدون املال بال
حد أو ربط دعني أوفيك ببعض السرديات.
منذ عامني حتديدا ً في  2016أعلنت قائمة
املغني األميركي بوب يــان باجلائزة نوبل
اجلائزة االرفع في عالم األدب والتي توالى
عليها اعظــم األدباء كنيرودا ،وبيرانديلو،
وجنيب محفــوظ ،وماركيز يحصل عليها
مطــرب يغنــي ليــس روائيــا وال كاتبا
مســرحيا والقاصا قد ترجمت قصصه
لعشرات اللغات بل مغنى ميسك جيتارا
في يده يكتب كلمات ويلحنها ويغنيها
مثلــه في ذلــك كآخرين فــي مختلف
البلدان حتى هو نفســه في رسالته الى
جلنة نوبل أخبرهم بهذا  :ما العالقه بني
األغاني واالدب ؟االمر واضح جلى بأميان تام
بقوة التأثيــر احلقيقي لهذا الترفيه مثل
غيره من الفنــون التي قد يحولها بعض

كتابهــا مبــرور الزمن لكتابــات نخبوية
معقــدة حتى وان كان هو نفســه اليرى
فيما يقدمه نفس القدر من العظم .
فــي الســتينيات وقبــل ظهــور فكره
التســويق في كــرة القــدم وحني كان
معظم ممارســي اللعبــة يلعبون هواية
ال امتحــان كان رئيــس البرازيل ويعلنها
يكفــى ان لدينا ثــروة قومية اســمها
«بيليــه» ثم في مونديــال  1970تتعاقد
شــركة أحذية رياضية مع بيليه بعقد
قيمتــه  120ألف دوالر مقابــل الترويج
حلذائها اجلديد وقبل ركلــة بداية مباراة
البرازيل وبيرو بلحظات يســتأذن بيليه
حكم املبــاراة أن يربط حــذاءه لتقطع
الصــورة حينها على بيلــه يربط احلذاء
الذي تتوسطه عالمة الشركة الشهيرة
وتسجل الشركة أرباحا ً بزيادة 300%عما
كانت حتققه قبل املونديال.
مجلة التــامي االميركية تصــدر قائمة
سنوية باملئة شــخص األكثر تأثيرا ً في
العالم هذه القائمة في السنني األخيرة
غدا العبــو الكرة ضيوفا ً معتادين عليها
وأصبح أمرا طبيعيا ً وجود أســم ليونيل
ميســي بصحبة اجنيال ميركل وهيالرى
كلينتــون وبوتني ال تبدى حيــال ذلك أي
استغراب .
في حقائق الحتتمل اجلدال محمد صالح
(العب الكرة) بنفحة كروية منه يرســم
البســمة على شــفاه املاليني وبصرخة
الم واحــدة منه تعتصر قلــوب املاليني
محمــد صالح (العــب الكرة) أســهم
عنــد مشــاركته في حملــة ملكافحة
ادمان اخملــدرات بزيادة املكاملات على اخلط
الســاخن كمــادة إعالنية في األشــهر
املاضية مشــكالت ومناقشــات مبئات
املاليــن محمد صالح (العــب الكرة)هو
األوســع تأثيرا ً في اجملتمع املصري حاليا
ومبسافة شاسعة عن أي شخصية أخرى
أن مراحل التحول من شــخص عادي الى
شــخص ناجح ثم الــى ايقونة تتطلب
تغيرات وتأثيــرات مصاحبة لكل مرحلة
تتطور وتــزداد وفقا ً للظــروف وطبيعة
اجملتمع تأثيــرات تتجاوز مجرد حب الناس
لتصل الى تأثيرات اجتماعية واقتصادية
وقد تصل جلوانب سياسية أحيانا بل
ومشــاركة لها مفعولها في صنع
القرار سياسي لبلد بالكامل
وايا ..بدايات مشابهة
فــي الدائــرة األفريقية التــي ينتمى
اليها صالح ومع كل خطوة يخطوها
ألمــام يتبــادر الى الذهــن النموذج
االفريقــي األكثر جناحا ً جــورج وايا،
نفس البدايات املشــابهة من اللعب
في شــوارع ليبيريا ،ثم االنتقال لنادي
هواة  ،ثم نادي صغيــر  ،ثم نادي اكبر ثم
االنخراط في رحلة االحتراف والوثب فيها
عاليا يرحتل فيها جــورج وايا من موناكو
الى باريس ســان جيرمــان الى ميالن ثم
يأتي عام  1995ليفوز بجائزة افضل العب
في العالــم االفريقي الوحيد الذي حقق
االجناز هــي املراحل الثالث من شــخص
عادي الى شــخص ناجح ثم الى ايقونة ،
ايقونة رياضية جعلت افريقيا الســمراء
كلها تــرى فيها ما هو اكبــر من ذلك ،
عزيزي القارئ اليــك اخلبر التالي :في 26
ديسمبر  2017مت انتخاب جورج وايا رئيسا
لدولة ليبيريا.
عندمــا قاد ديديه دروجبــا منتخب بالده
على عاتقه للوصول الــى كأس العالم
 2006اتخذته ساحل العاج باسرها بطال
قوميــا يلبى نداء الواجــب  ،وتلبى نداءه
اجلماهير لو خطــر بباله فقط ان ينادى ،
ردا لهذا الواجــب فيدعو دروجبا في بيان
يوقع عليــه العبو املنتخب بالكامل اهل
الشــمال واجلنوب لتصفيــة النزاعات
ووضــع اوزار احلرب االهليــة  ،وان يتركوا
االحتفال يوحــد اجلميع كانت رســالة
صادقة اســتجاب لها زعيما الشــمال
واجلنوب  ،واقيمت مبارة ودية في الشمال
حضراها معــا لتبدأ بعدهــا محادثات
الســام وتقام انتخابات موحدة بالفعل

في عام .2010
الميكن اجلزم مبدى صالحيــة قياس هذه
النماذج على محمد صالح  ،او حتى وضع
مالمح عن حتديد عالقــة صالح باي قرار
سياسي في مصر بعد عدد ما من السنني
خصوصا اختــاف مصر عن معظم دول
افريقيا الســمراء التــي تعتريها حروب
اهلية  ،ونقص في معتركي السياســة
واالقتصاد مما يتيــح اجملال اكثر الي منوذج
ناجح فــي مجــال اخر بدخــول مجال
السياســة من الباب الواســع  ،لكن ما
ميكن اجلزم به مبطلــق الثقة هي املكانة
التــي خلقها محمد صالح لنفســه –
حتى وان لم يكن متعمــدا -ليبقى ممن
سيشــار اليهــم بالبنان فــي اي حدث
سياســي قادم  ،قد ال يشــارك بصورة
مباشرة في اتخاذ قرارات ان عزف هو عن
ذلــك  ،لكن لن يقدر ان ميحو من اصحاب
القرار محاوالتهم املضنية جلذبه اليهم ،
لالنضمام لصفوف كل منهم بل وجعله
هو شــخصيا درجــة صراع في ســلم
املشكلة االساسية.
ولكن الرائــع ان صالح تعــرض حملاوالت
اجلــذب السياســية تلك مــن حلظات
بــزوغ جنمه االولى  ،ومــع ذلك لم يبد اي
اشــارات النحيازات بعينها .فهو صالح
الــذي ال ينتمي الحــزاب يتخير الفاظه
بعناية عند اجابته الي ســؤال قد يحمل
جانبا سياسيا محدودا ال يبارز باقي جنوم
الكــرة بتصريحات ناريــة  ،ال يعلن حتى
في مصر ان كان اهالويــا او زملكاويا بل
يســتمر في تبني النشــاطات العامة
الشــاملة التي حتافظ عليــه في صورة
صالح جنــم اجلميع  ،صــاح يقدر جيدا
دوره الوحيد فــي احلياة كالعب كرة قدم
ويثمنــه ويتحرك في اطاره ال يحيد عنه.
وال يحاول ان يستدعي لنفسه دورا ليس
من شــأنه  ،فقط الرضاء شهوة الظهور
كغيره من جنوم الكرة املصريني مرة اخرى
يخرج صالح من القناعات املكتملة التي
يخزنها دائما معه قناعة جديدة سأبقى
صالح العــب الكرة وال غيــر ذلك يرتوي
منها كلما شعر بامكانية تغيره.
وممــا يثيــر التعجب كذلــك  ،ان
هذا التفنيد والشــرح باكمله
يــدور محوره حول شــاب
مصري في السادسة
والعشــرين من
عمــره .امر
لم تعهده
مصر اال
نادرا ان
جتد

شا با
صغير ا
لكلمــة
واحــدة منه
قــوة تأثيــر في
مزاج العــوام تتعدى
رمــوز واســاطني امــر غيــر
مستســاغ بل وغريب على تابوهات
الثقافــة املصرية  ،حتــى صار جليا
انه منذ الزعيــم جمال عبد الناصر
في شــبابه لم يأت شــاب مصري
له تأثير صالح فــي اجملتمع املصري ،
صالح ال يتوقف عن الهدم معتقدات
وموروثــات كل يــوم يطاولها معول
صالح واالجمل انه اليقصد كل هذا.
مينحنا صالح هبة جتعلنا نتمســك
به في حياتنا عالقــة قائمة على
املصلحة الصريحة الوجبة شبه
االسبوعية بالسعادة اجملردة التي
صارت ضرورة حياة لتمنحنا قوة
البقاء حتى االسبوع التالي.
لهــذا فحب جمــوع املصريني
لصالح تعــدى فكرة حب العب
الكرة وصار حــب احتياج اكثر

شموال ،كما يقول محمود درويش :احبك
حــب القوافل واحة عشــب وماء ،وحب
الفقير الرغيف.
وبعد الثبات في مرحلــة االيقونة ،ومبرور
الوقت فيها تبدا رويدا رويدا حتولها الى ما
يشبه افالم «السوبر هيرو» البطل الذي
تشعر به من غير طينة البشر يفعل ما
ال يقدرون هم عليه ،ودوما يفعله ألغراض
اســمى مما في رأســهم ،وصالح هو هذا
البطل الذي يلقى عليه جموع املصريني
باختالف االطياف حمل اسعادهم كلما
ضافــت الدينا لكنه النــوع االفضل من
االبطال ،هو هذا البطل الذي حني تراه او
تتحسس خطاه ترى امكانية تكراره ،ترى
باب الـ (ليــه ال؟) ،ترى كما اجلميع بان ما
يفعله خارقا للطبيعة اما صالح نفسه
فهو ليس خارقا ،صالح (شــبهنا) ،صالح
(زيه زينا) ،وهذا كل ما في االمر.
مسار املوهبة واالجتهاد
فبدايات صالح عادية ،وتشــبه كثيرا من
القصص التــي حتتمل كل شــيء ،وقد
تنتهي بابطــال خارقني او مبــن مروا في
الدينا كان لم ميروا ،لكنها اسباب النجاح
التي يسوقها القدر في الدروب املناسبة،
بدا صالح مشواره الكروي في املقاولون
العرب كنادي غير جماهيري
فاتــاح له حيــاة هادئة
بعيدة عــن تصنيفات
مر ا هقــي
ا لتشــجيع
ا لكــر و ي ،
و بعد هــا
خرج صالح
مــن مصر
فــي ســن
صغيــر ،فلم
يحلق مراحل
ا كتمــا ل
ا لنجو ميــة
ا لكا ذ بــة

التي تبــدا دائما كمــا تنتهي في نفس
املكان ،يهجــر اوبئة الشــهيرة وعدوى
االضواء ،ثــم يقرر هو مبحــض ارادته ان
يسلم نفســه لقناعاته التي ال تخذله
اينما حل وارحتل.
تكمن بطولة صالح في ســلك املســار
الطبيعــي للنجــاح ،مســار املوهبــة
واالجتهاد والصبر واملثابرة ،مع االضافات
اجلميلة لاللتزام واالخالق ،مسارات بعيدة
كل البعد عن اي شطحات غير اعتيادية،
ليس ممن لديه في بيت ثراء يسمح لالبن
مبمارســة الكرة في افضل النوادي منذ
الصغيــر ،وليــس ممن ينتهــزون الفرص
الســتجداء الناس عن مدى املعاناة في
النشــأة والفقر ،وليس ممن يخرجون في
االعــام دوريا الطالق تصريحــات غريبة
حتى في امور ال تخصه جملرد ان يســتمر
ضيفا دائما على موائد االعالم ،وجلسات
الثرثرة الليليــة ،وليس ممن قالوا «ال» في
وجه مــن قالوا «نعم» صــاح ليس كل
هذا ،صالح هو طبيعي الذي ســار مبسار
طبيعي فحقق مــا ليس طبيعيا ليترك
السؤال يجول في اذهاننا «ليه ال»؟
في فيلم (العاملي)  ،2009الذي تناول فكرة
الالعــب املصري احملترف وحــاول عرضها
بشكل سينمائي فيه التدرج الطبيعي
من اللعــب في الشــارع ،ثم
الساحة الشعبية ،ثم النادي
الصغيــر ،ثم الشــهرة،
وفي مشــهد كان يحاول
فيــه الكابنت شــيكو
اقنــاع عم احمد بان
يتــرك مالــك ابنه
يسلك مسار الكرة
في احليــاة فحاول
اغرائــه باقصــى
مــا شــطح اليه
خيالــه حينها قائال:
ومني عارف مش ميكن
ربنا يكرمه ويبقى جنم
عاملــي كــده زي الكابنت
هاني رمزي ويحترف بره».
في زمــن حتولت فيه هذه
الكلمــات مبتذلة،
و مستهلكه ،
وفاقــدة

ملعنا هــا ،
استطاع صالح-
منفــردا -ان
ينفخ الروح من
جديد في كلمة
(معجزة).
* كاتــب وباحث
مصري
* مجلــة االهرام
الدميقراطية

محمد صالح
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انجاز أعمال الصيانة

الطارئة لخطوط الشبكة

التخطيط تعلن التعداد العام للسكان

الكهربائية في البصرة

في العراق سيكون عام 2020

البصرة  -الصباح الجديد:
أجنزت املالكات الهندســية والفنية في مديرية
توزيع كهرباء البصرة التابعة للشركة العامة
لتوزيــع كهرباء اجلنوب ،أعمــال صيانة وقائية
ضروريــة طارئة خلطوط الشــبكة الكهربائية
١١ك ف شرق احملافظة.
واوضح املتحدث الرسمي بأسم وزارة الكهرباء
الدكتــور مصعب ســري املــدرس ان االعمال
تضمنت صيانــة قابلو مغذي حي الشــرطة
 11ك .ف اخلارج مــن محطة التنومة الثانوية
١١/٣٣ك .ف الذي تعرض إلــى حالة عطب في
اجلــزء االرضي منه وصيانتــه وفحصه وإعادته
للخدمة وذلــك ضمن الواقــع اجلغرافي ملركز
قضاء شط العرب شرق احملافظة.
كما واصلت املالكات الهندســية والفنية في
مديرية توزيع كهرباء البصرة التابعة للشركة
العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب اعمالها بفحص
وصيانة عدد من محطاتها الثانوية.
وقــال املدرس ان االعمال تضمنــت أعادة التيار
الكهربائــي في محطة اجلبيلــة الثانوية بعد
خروج أحد محوالتها الرئيسة 11/33ك.ف ,عن
العمل مما تســبب بأنقطاع التيــار الكهربائي
فــي منطقة اجلبيلة وجــاري العمل على فتح
الراديتــرات بعــد أكمــال تفريغ الزيــت منها
بالكامل ,وســيتم أســتبدالها بأخــرى بعد
أالنتهاء من أعمــال تهيئة نقل محولة القدرة
املعطوبة.
واوضح املدرس ان املالكات الهندســية والفنية
ستتابع جميع االمور الفنية التي جتريها شعبة
الفحص وصيانة احملطــات على احملولة اخلارجة
عن العمــل حلني اإلنتهاء من أعمــال الصيانة
االضطراري وإعــادة التيار الكهربائي الى احملطة
من جديد.

بغداد  -الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التخطيــط أمس
األربعاء أن التعداد العام للسكان
ســيكون عــام  ،2020فــي حني
أكدت أن التقديرات الســكانية
احلديثة تشير الى ان معدل النمو
الســكاني في العــراق اجته نحو
االنخفاض خــال العقود الثالثة
املاضية.
وقال اجلهــاز املركــزي لإلحصاء
بالوزارة في بيــان تلقت «الصباح
اجلديد» نســخة منه ان «العالم
والعــراق يحتفلــون ســنويا ً
باليــوم العاملي للســكان والذي
يتزامــن احتفال هــذا العام مع
االستعدادات والتحضيرات االولية
لتنفيذ التعداد العام للســكان
عــام  ،»2020مبينــا ان «اليــوم
العاملي لســكان هذا العام 2018
يتبنى موضوع تنظيم األسرة انه
حق من حقوق اإلنســان اذ يولي
العراق اهتماما ً واســعا ً بقضايا
تنظيم األســرة حســبما أولته
الوثيقــة الوطنية للسياســات
الســكانية اهتماما ً بهذا اجلانب
والتي تبنت فيها مبادىء التأكيد
علــى احتــرام حقوق اإلنســان
واحلريات األساسية وأكدت ايضا
على حقــوق الزوجني في االختيار
بحرية ومســؤولية عدد الوالدات
واملباعدة بينهــا ،واحلصول على
املعلومــات واخلدمــات املطلوبة
والوســائل املطلوبــة لتحقيق
خياراتهما».
واضــاف اجلهــاز فــي بيانــه ان
«التقديرات الســكانية احلديثة
تشــير الــى ان معــدل النمــو
الســكاني في العــراق اجته نحو
االنخفاض خــال العقود الثالثة

يحتفل العراق
والعالم سنوي ًا
باليوم العالمي
للسكان والذي
يتزامن مع
االستعدادات
والتحضيرات األولية
لتنفيذ التعداد العام
للسكان عام 2020

التعداد العام للسكان

املاضية وهــذا ناجت عن االنخفاض
احلاصل في معدالت اخلصوبة في
العــراق التي شــهدت انخفاضا ً
واضحا ً من ( )6مواليد لكل امرأة
في ســن اإلجناب في الثمانينيات
إلــى ( )4مواليد في عــام ،»2017
مشــيرا الى ان «معدل انتشــار
استعمال وسائل منع احلمل بلغ
( )60%من النساء في سن اإلجناب،
أمــا نســبة احلاجة غيــر أمللباة
الســتعمال وســائل منع احلمل

للنساء في سن االجناب والراغبات
فــي وقــف اإلجنــاب ولكنهن ال
يستعملن وسائل منع احلمل في
الوقت نفسه بلغ ( )8%أما نسبة
احلمل املبكر للنســاء في ســن
االجناب فقد بلغت ( ، )2%في حني
بلغ معدل الــوالدة لدى اليافعات
فــي األعمار( )19 15-ســنة ()82
لكل ألف من النســاء في ســن
اإلجناب».
وتابع البيان ان «األســر العراقية

بــدأت بالتفكيــر واالهتمــام
بتحســن نوعية احلياة األسرية
وتعزيز اوضاعها ملا لــه من تأثير
علــى رفاهيتها وتنميــة اجملتمع
وتطويره».
وكانــت وزارة التخطيط والتعاون
االمنائي اكدت فــي  5متوز اجلاري ،
ان نسبة النمو السكاني بالعراق
انخفض الى  ،2.6%مشــيرة الى
ان ســكان العراق يزدادون سنويا
مبعــدل  850الــف الــى مليون

شخص .
وقال املتحدث باســم الوزارة عبد
الزهرة الهنداوي ان «نسبة النمو
الســكاني في العــراق انخفض
الــى  2.6%بعــد ان كان  3%قبل
ســنوات»  ،مضيفا ان «اســباب
تراجع النمو الســكاني يعود الى
ان االســر بــدأت تتجــه بتقليل
الوالدات واالكتفاء بعدد قليل من
االطفال ضمن االسرة الواحدة من
اجل تقليل االعبــاء املادية»  ،وان

«سكان العراق يزداد سنويا مبعدل
 850الــف الى مليون شــخص»،
متوقعا ان «تصل نسبة السكان
نهاية العام احلالي الى  38مليون
شــخص والى  50مليون شخص
خالل عام .»2030
يذكر ان عدد ســكان العراق في
تعــداد عام  1979بلــغ  12مليون
نســمة  ،وارتفع إلى 16.3مليون
نسمة في تعداد عام  ، 1987والى
 22مليون نسمة عام .1997

بكين تتهم واشنطن بالسعي الى «تدمير» التجارة بينهما

تصعيد أميركي جديد في الحرب التجارية مع بكين
الصباح الجديد  -وكاالت:
في تصعيد إضافي للحرب التجارية
مع الصني ،أعلنت الواليات املتحدة عن
قائمة جديدة من املنتجات الصينية
املستوردة بقيمة  200مليار دوالر في
الســنة تهدد بفرض رسوم جمركية
عليها بدءا من أيلول /سبتمبر.
وقــال ممثل التجــارة األميركي روبرت
اليتهايــزر منــذ أكثر ســنة ،طلبت
إدارة (الرئيــس دونالــد) ترامب بصبر
من الصني وضع حد ملمارســاتها غير
النزيهة وفتح أسواقها والدخول في
منافسة مبنية على قوى السوق".
وتابــع "لألســف ،لم تبــدل الصني
ســلوكها وهــو يهــدد مســتقبل
االقتصاد األميركي .وبدل االستجابة
خملاوفنا املشروعة ،بدأت الصني باتخاذ
تدابير رد ضد املنتجات األميركية .إن
أعماال كهذه غير مبررة".
وفــي حال قــررت الواليــات املتحدة
املضي قدما بفرض الرسوم اجلمركية
اجلديــدة ،فال ميكــن أن تدخــل حيز
التنفيذ قبل ايلول/ســبتمبر بسبب
آليات قانونية واستشــارية ،على ما
أوضح مسؤولون في اإلدارة األميركية
للصحافة .
وهذه التدابيــر األميركيــة اجلديدة
ليست مفاجئة ،وقد لوح بها ترامب
في حال عمدت بكــن إلى التصعيد
بعد فرض أولــى التدابيــر احلمائية
األميركيــة األســبوع املاضــي ضد
منتجــات صينية بقيمــة  34مليار
دوالر.
وإعالن واشــنطن الثالثــاء عن فرض

رســوم جمركية بنســبة  10%على
املنتجات املســتهدفة ،هــو اخلطوة
األولى من اآللية التي ســتفضي إلى
تطبيقهــا ما لــم تتوصــل القوتان
االقتصاديتــان األوليان فــي العالم
بحلول ذلك احلني إلى اتفاق.
ولم يتأخر الرد الصيني إذ حذرت بكني
األربعــاء بأنها ســتضطر إلى اتخاذ
تدابير مضادة في حال فرض أي رسوم
جمركية أميركية جديدة.
وحملت وزارة التجــارة الصينية في
بيــان علــى التهديــدات األميركية
اجلديدة "غير املقبولة إطالقا" ،منددة
بـ"السلوك غير العقالني" األميركي
وبالنزعة إلى "الهيمنة التجارية".
وقبل ذلــك بقليل ،اتهــم نائب وزير
التجــارة الصينــي لــي شــينغانغ
واشــنطن بالســعي إلــى "تدمير
التجارة" بني البلدين.
وكانت الصني أعلنت االسبوع املاضي
ردا على أول سلســلة مــن التدابير
األميركية أن واشنطن باشرت "أكبر
حرب جتارية في التاريخ االقتصادي".
وفــي حال إقرار واشــنطن الرســوم
اجلمركية اجلديدة ،فسوف تطاول هذه
التدابيــر العقابية بصــورة إجمالية
 250مليار دوالر من املنتجات الصينية
املســتوردة إلى الواليــات املتحدة ،إذ
تعمــل اإلدارة األميركية على إضافة
منتجات بـ 16مليــار دوالر إلى الـ34
مليارا املشــمولة أساسا بالعقوبات،
تضــاف إليها املنتجــات بقيمة 200
مليار التي أعلن عنها الثالثاء.
وقــد ال يتوقــف ترامــب عنــد هذا

احلــد إذ أعلن في الســابق أنه يعتزم
اســتهداف أكثر من  400مليار دوالر
مــن املنتجات املســتوردة من الصني
 ،وبلغ حجم الــواردات األميركية من
الصــن باإلجمال  505مليار دوالر عام
 ،2017فيما ســجل امليــزان التجاري
بني البلدين عجــزا بقيمة  375مليار
دوالر لصالح الصني  ،وتضاف إلى هذه
التدابير العقابية الرســوم اجلمركية
التي فرضتها واشــنطن على واردات
الصلــب ( )25%واألملنيــوم ( )10%من
الصني ودول أخرى.
وتتهم واشــنطن بكني منذ الصيف
املاضي بالقيام بعمليات "نقل قسري
للتكنولوجيا" بإرغامها الشــركات
األميركية الساعية إلى بيع منتجاتها
في األســواق الصينية علــى إقامة
شركات مع شركاء صينيني يتمكنون
بهــذه الطريقة من االســتفادة من
التكنولوجيا األميركية.
وفي هذا الســياق ،تتهم إدارة ترامب
الصني مباشرة بـ"السرقة" وتطالبها
بفتــح أســواقها أكثــر مــن خالل
رفع احلواجــز اجلمركيــة والقانونية
 ،وســتقوم اإلدارة األميركيــة اآلن
بتنظيم مناقشــات وإجراء حتقيقات
حــول انعكاســات هــذه الرســوم
اجلمركية اإلضافية التي تســتهدف
من جملة ما تســتهدفه األســماك
واإلطارات واملنتجات اجللدية واألجبان
واخلشب والورق ومنتجات كيميائية.
وستســتغرق العملية مدة قد تصل
إلى شــهرين ،وتترافق مع جلســات
استماع تســمح للقطاعات املعنية

بعــرض حججها الداعمة للرســوم
اجلديدة أو املعارضة لها.
وليس اخلالف حــول امللكية الفكرية
سوى واحدة من اجلبهات التي فتحها
دونالــد ترامب في هجومــه احلمائي
على التجارة  ،فإلى الرسوم اجلمركية
على الصلب واالملنيــوم التي تنطبق
على جميع شــركاء الواليات املتحدة
التجاريــن تقريبــا ،يعتــزم الرئيس
األميركي استهداف قطاع السيارات
وال سيما واردات السيارات من أملانيا.
مــن جانبهــا اتهمت الصــن امس
االربعاء الواليات املتحدة بالسعي الى
"تدمير" التجارة بــن البلدين ،وذلك
ردا علــى التهديدات التــي وجهتها
واشــنطن الى بكني بفرض رســوم
جمركية اضافية على بضائع صينية
تســتورد منها الواليــات املتحدة ما
قيمته  200مليار دوالر سنويا.
وقال نائــب وزير التجــارة الصيني
لــي شــينغانغ خالل منتــدى في
بكــن إن "زيادة الرســوم اجلمركية
بصورة متبادلة وعلى نطاق واســع
بــن الصــن والواليــات املتحــدة
ســتؤدي حتما الى تدميــر التجارة
الصينية-االميركيــة" ،وأضــاف إن
"هذه املمارســات تؤثر ســلبا على
العوملة االقتصاديــة وتض ّر بالنظام
االقتصادي العاملي".
وإذ وصــف املســؤول الصينــي
التراشــق الضريبي الدائر حاليا بني
بالده والواليات املتحــدة بأنه "وقت
فوضــوي فــي التجــارة الدولية"،
اكد ان "الشــركات في كال البلدين

ســتتك ّبد خســائر .ما من منتصر
في حرب جتارية .التعــاون هو اخليار
الوحيد الصائب بني الصني والواليات
املتحــدة"  ،واضــاف أن "الواليــات
املتحدة ترفع على ما يبدو من وتيرة
هذه املناوشــات التجارية" ،محذرا
من ان "االثر الســلبي للمناوشات
التجارية بدأ يظهر فعال".
واتى تصريح املسؤول الصيني بعيد
أعدت
إعــان االدارة االميركية أنها ّ
قائمة بســلع صينية تستورد منها
الواليــات املتحدة مــا قيمته 200
مليار دوالر سنويا ،وذلك بهدف فرض
رسوم جمركية عليها بنسبة 10%
اعتبارا من ايلول/سبتمبر املقبل.
ويتهم مسؤولون اميركيون الصني
ببناء هيمنتها الصناعية عبر سرقة
الكترونيــة للدرايــة التكنولوجية
االميركيــة بفرضها نقــل امللكية
الفكرية واالستحواذ عليها من قبل
شركات تابعة للدولة.
واضاف اليتــزر في بيان إن قرار اعداد
قائمة ثانية اتخــذ ردا على االجراء
االنتقامــي الذي جلــأت اليه الصني
بفرضها رســوما جمركيــة على
صــادرات اميركية ،مشــيرا الى ان
القائمــة الثانية تشــمل ســلعا
صينيــة تســتورد منهــا الواليات
املتحدة سنويا ما قيمته  200مليار
دوالر ،اي اربعة اضعاف قيمة السلع
الواردة في القائمة االولى.
واوضح اليتــزر في بيانه أنه "نتيجة
لالجــراءات االنتقاميــة التي جلأت
اليها الصــن وعــدم قدرتها على

تغيير ممارســاتها فقد أمر الرئيس
مكتــب ممثــل التجــارة االميركية
بالبــدء فــي آلية ترمــي الى فرض
رسوم جمركية بنســبة  10%على
واردات اضافيــة بقيمــة  200مليار
دوالر".
ولكن االجــراءات والقواعد املتبعة
في هــذا اجملــال جتعل فــرض هذه
الضرائب في احلال امرا مستحيال ،اذ
يتعي على املكتب ان يعقد جلسات
ّ
استماع حول املنتجات املدرجة في
القائمــة اجلديدة للنظــر في ما اذا
كان سيتم االبقاء عليها ام ال.
وبحســب مســؤول في االدارة فإن
األمر سيســتغرق حوالي شــهرين
لوضــع اللمســات النهائية على
القائمة التي مــا ان تصبح جاهزة
حتى حتال الى ترامب الذي ســيق ّرر
عندها ما اذا كان سيعتمدها ام ال.
ويحذر اخلبراء منذ أشــهر من أضرار
محتملة حلرب جتارية بني واشــنطن
وبكــن ليــس فقط علــى صعيد
االقتصاد االميركي بــل أيضا على
االقتصاد العاملي االمــر الذي يهدد
بوقــف النمو االقتصادي املســتمر
منــذ ســنوات  ،وعلــى الرغم من
التحذيرات مــن تداعيات هذه احلرب
على الواليات املتحدة نفسها ،اال ان
ترامب يعتقد ان االقتصاد االميركي
ميكنه اخلروج فائزا من هذه املعركة.
في املقابل تعد الصني ان اقتصادها
قــادر على تخطي االزمــة بالتركيز
علــى الطلــب احمللــي وتخفيــف
االعتماد على الصادرات.

وصول كميات من الحبوب

المستوردة لسايلو الرمادي
بغداد  -الصباح الجديد:
أعلنت الشــركة العامة لتجارة احلبوب في وزارة
التجارة عن مباشرة املالكات العاملة في الشركة
باســتالم مادة الرز واحلنطة احملليــة و االمريكيه
املستوردة بعد اجراء الفحوصات االولية من قبل
فاحصي وحدة اخملتبر .
وقال مدير عام الشــركة نعيــم املكصوصي ان
عمليات التفريغ اكتملت لـ  23شاحنة محملة
باحلنطة االميركية املســتوردة الوارد من ميناء ام
قصر في مخازن الســايلو حيــث بلغت الكمية
الواصلــة (  )988طنا واصل املوقع  ،كما تســلم
احلنطة احمللية درجة اولــى والتي بلغت كمياتها
املســتلمة ()40طنــا  ،مبينــا ان املوقــع واصل
تســلمه الرز املســتورد الورد من ميناء ام قصر
والذي بلغت كميتــه ( )80طنا لدعــم مفردات
البطاقة التموينية .

انخفاض أسعار النفط بعد
تهديد ترامب للصين

الصباح الجديد  -وكاالت:
انخفضت أســعار النفط امــس األربعاء وهبط
خام «برنت» أكثر من دوالر خالل اجللســة ،بعدما
هدد الرئيس األميركي دونالد ترامب بفرض رسوم
جتارية جديدة على الصني.
وأدى التهديد بفرض رســوم على ســلع صينية
أخرى بقيمة  200بليون دوالر إلى انخفاض أسعار
الســلع األولية وأســواق األســهم ،مع تصاعد
التوترات التجارية بني أكبر اقتصادين في العالم
 ،ونزلت العقود اآلجلة خلام القياس العاملي مزيج
«برنــت»  65ســنتا ً أو  0.8في املئة إلــى 78.21
دوالر للبرميــل بحلول الســاعة  06:27بتوقيت
غرينيتش ،بعدما هبــط إلى  77.60دوالر للبرميل
 ،وتراجع اخلام األميركي  43ســنتا ً أو  0.6في املئة
إلى  73.68دوالر للبرميل.
ومما زاد من املعنويات السلبية أنباء عن أن الواليات
املتحدة ســتدرس طلبات باحلصول على إعفاءات
من العقوبات املقرر أن تعيد فرضها على صادرات
اخلام اإليرانية.
وقال وزيــر اخلارجية األميركي مايــك بومبيو إن
واشــنطن ســتدرس طلبات من بعــض الدول
إلعفائهــا مــن العقوبات التي ســتطبقها في
تشــرين الثانــي (نوفمبر) ملنع إيــران من تصدير
النفط .
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دراسة ..الجزء الثاني

عزلة التخييل في رواية(لماذا تكرهين ريمارك ؟(
عبد علي حسن
واحلال هذه فإن احتمال توجيه السؤال الى
)هالة (حبيبة برهان مبعنى االستفهام عن
سبب كراهيتها ل )رميارك(امر غير وارد ألن
برهان يعرف أكثر من غيره بقســوة احلرب
التي عبر عنها رميارك فــي رواياته خاصة
تلك التي قرأتها )هالة (وعلى لسانه اشار
برهان (كرهت كثيرا قســوة ؛ كل شــيء
هادئ في اجلبهة الغربية ؛ .......النص ص36
) ،لذا فــإن حكم االســتفهام الوارد في
العنوان كما نعتقده هو استفهام انكاري
مبعنى التقرير  ،ومعناه حمل اخملاطب على
اإلقرار بأمر قد تقررعنــده ثبوته او نفيه،
ويجب ان يليها --اداة االستفهام --الشيء
املقرر بــه ،كما يجب في االســتفهامية
ان يليها الشيء املســتفهم عنه  ،وهنا
كراهية رميارك  ،لذا فقد كان االســتفهام
ب (ملاذا تكرهــن رميارك(هو محاولة برهان
حلمل هالة على االقرار بكراهيتها لرميارك ،
وحلثها على الوصول الى املعادل املوضوعي
لقســوة احلرب  ،فكان في قوة احلب  ،وهو
ما تضمنته العتبــة الثانية للرواية التي
كانت حتت عنوان )اشارة (وهي استعارات
من الشــاعر االجنليــزي ( ت .س  .اليوت )
ضمنها الروائي والراهب الروماني جورجيو
فيرجيل قســطنطني في روايته )الساعة
اخلامســة والعشــرون ( عام  1949التي
ترجمها الى العربيــة فائز كم نقش عام
 1964وهي رواية عن مصير االنسان وازمة
هويته  ،التي غالبا مــا تكون قذارة احلرب
سببا في تدميرها بكل عرقياتها واديانها
وايديولوجياتها  ،وفي هذا االقتباس المس
الروائي محمد علوان وجهة نظر نصوص
اليــوت وكذلك فــي رواية قســطنطني
وحتديدا ً في حواريــة موريتز وتريان  ،حيث
نتع ّرف من خالل هــذه احلوارية على رؤية
الشــخصيتني في موضوعــة مواجهة
احلزن واأللم باحلــب وطهارة النفس  ،وهو
تأكيد لرؤية اليوت في ان احلب هو املعادل
املوضوعي للحرب  ،وقد اراد محمد علوان
من خالل اشارته املقتبسة ان يتبنى رؤية
رواية اليوت وقســطنطني ،وكذلك رؤية
رميارك ولنا ان نتساءل -:اما كان باالمكان
التوصل الى طرح رؤيــة الرواية من خالل

إن حكم االستفهام الوارد
في العنوان كما نعتقده هو
استفهام انكاري بمعنى التقرير
 ،ومعناه حمل المخاطب على
اإلقرار بأمر قد تقررعنده ثبوته
او نفيه ،ويجب ان يليها --اداة
االستفهام --الشيء المقرر به،
كما يجب في االستفهامية ان
يليها الشيء المستفهم عنه
 ،وهنا كراهية ريمارك  ،لذا
فقد كان االستفهام ب (لماذا
تكرهين ريمارك(هو محاولة
برهان لحمل هالة على االقرار
بكراهيتها لريمارك

احدى شخصيات روايته دون االتكاء على
رؤية اليوت او رميــارك؟ وعود على بدء فإن
التخيل في الرواية قد خضع الى نسقني
 ،فالنسق األول قد دخل منطقة التخيل
الواقعي مبعنى متثيــل الواقع  ،وقد امتد
هذا النســق علــى مدى تســع وحدات
ســردية توزع ســردها بني الراوي العليم
والــراوي كلــي العلم الــذي اضطلعت
به شــخصية كل مــن برهــان والراوي
العليم وثريــا وأكرم صديق برهان ليكون
هذا التعدد في الروي ســمة اســلوبية
كشــفت عن قدرة املؤلــف في الوصول
الــى مناطــق بعيدة في الشــخصيات
الراوية  ،اما النســق الثاني فقد تضمن
تخيال غرائبيا متظهر في اســلوب لعبة
امليتاســرد التي اتخذت وضعا مغايرا ملا
الفناه في العديــد من الروايات العراقية
بخصوص اســتعمال لعبة امليتاســرد
من خالل كتابــة التقريــر الصحفي او

املقابــات الصحفيــة او تقارير وكاالت
االنباء  ،اذ جاءت اللعبة امليتاسردية على
شــكل كتابة ســيناريوهات لشركات
انتاج ســينمائية حول احلــوادث اجلارية
فــي بنية اجملتمــع العراقي بعــد ،2003
لقد شغل هذا النســق الثاني الوحدات
الســردية الواقعة بني الوحدة العاشرة
-وحتديدا منــذ بدء البحث عــن )عامرديوان (لتسليمه الورقة التي ائتمن فيها
الرجــل الغامض الــذي كان رفيق اكرم
في املستشفى --ليتخذ السرد في هذا
النسق وضعا ميتاسرديا ميارس فيه اكرم
لعبة سردية على شكل قصة افتراضية
لتتحول فيمــا بعد الى ســيناريو فلم
بعنــوان القطاف املر ،وبــذا فقد توزعت
الوحدات الســردية فــي الرواية البالغة
18وحدة ســردية الى قسمني متساويني
احتفظ كل قســم منهما بنسق بنائي
مستقل عن النسق اآلخر مع األخذ بنظر
االعتبار محاولة النص الروائي اشــراك
شخصيات الرواية بنسقيها في اللعبة
امليتاسردية التي ظهرت بشكل مفاجيء
في القسم الثاني.
الذي اســهم فــي حصــول ارتباك في
عملية التلقي التي استساغت التخيل
الواقعي ممكن احلدوث في القســم األول
الذي مــن املمكن عــده اخللفيــة التي
متكــن فيهــا املتلقي مــن التعرف على
الشــخصيات وحيثيات العالئق بينها ،
اال ان ذلك لــم يضع املتلقي في منطقة
االســتعداد لتقبل الســرد الالحق الذي
جرى على وفق نسق ميتاسردي اختلطت
فيه األحــداث وتشــتت احلكايــة عبر
انتقالهــا الى حدث جديــد رمبا تولد في
اثنــاء التقدم في كتابة الرواية التي وجد
فيها املؤلف نفســه منساقا الى كسر
النسق الذي بنيت وفقه احداث القسم
األول الــذي خضع للتخييــل الواقعي ،
واعني باحلدث اجلديد هو كتابة سيناريو
)القطاف املر (مــن قبل أكرم عبر تخييل
افتراضي لســقوط املظلــي االميركي )
بــول جوزيف (فــي مزرعة ناصــر جواد
وتداخلــه بطريقة مقصــودة وغرائبية
مع حــدث ظهور األميــركان في املزرعة
فعال ومثلهم رجال امليليشيات امللثمني
ليكــون اكرم هو املتهم األول في قضية

غالف الرواية

اختفاء املظلــي االميركــي  ،ومطالبة
امللثمني بشكل يومي ألكرم بوضع نهاية
ل(ناصر جواد ) ،ونرى بأن هذا التداخل بني
نص الســيناريو الــذي يكتبه اكرم على
وفق قصــة افتراضية وبني ماحصل فعال
لناصر جواد واتهامــه باخفاء املظلي قد
جعل عملية التخييل بنسقيها تقع في
عشوائية املصادفة التي عزلت التخييل
ليبقى سببا في تشــتيت احلكاية الذي

مقال

كيف يوصل المثقف رسالته للمجتمع

حذام يوسف

من اهــم خصائــص الثقافة انها
تنشأ داخل اجملتمع وتؤثر وتتأثر به،
فيظهر بشــكل جلــي تأثير تلك
الثقافة علــى أبنــاء اجملتمع ،عبر
ســلوكياته اليومية وردود افعاله
جتــاه قضايــا اجملتمع البســيطة
واملعقدة ،فال ميكــن ان نطلق على
شخص ما صفة مثقف وهو بعيد
متامــا عن مجتمعــه وينصت من
بعيد لكل ما يجري ،وأحيانا يسجن
روحه وقلمــه بحيز ضيق خاص به
راض على واقعه
بحجــة انه غيــر ٍ
ورافض لهذا اجملتمع!
والن االنســان هو احملــرك األول ملا
يحيط بــه ،وألنه املنتــج لألفكار
واملعتقدات والكثير من الطقوس
والســلوكيات ،ســيكون عاملــه
الثقافــي مختلفــا عــن عاملــه

الطبيعــي املتمثــل بالرغبــات
والغرائــز التــي تتحكم بــه ،هنا
يظهر تأثيــر الثقافــة جليا ،ألنه
سيكون البوصلة لغيره في حتديد
الوجهة احلقيقــي له وللمجتمع،
لكــن ما يؤاخذ عليــه املثقف انه
يحلم اكثر مما يفعل ،أحالمه وهي
حق مشــروع  ،لكنها غالبا تبطل
قدرته على العمل ويكتفي باحللم،
بل ان بعــض املثقفني من يجد في
حلمه خالصا لــكل االزمات التي
حتيط به ! ،فكأنــه بهذا يؤكد انه
غير قادر على التغيير واقعا ،وليس
لديه القدرة على التأثير !.
بحــث الكثير من األدبــاء موضوع
املثقف ودوره من خــال أعمالهم
األدبية الســردية ،محاولني اعالن
رؤاهم جتــاه القضايا العامة ،وهي

محــاوالت تبــدو للوهلــة األولى
محاولــة الضعيف برســم برواز
للقضيــة ،او احلديــث عنه برمزية
قــد تكــون صعبة علــى املتلقي
البســيط ،لكنه الــى جانب هذا
يقولون اننا رافضــون لهذا احلدث،
ويشــخصون األخطاء التي مير بها
البلد عبر رواية توثق لفترة تاريخية
معينة ،فيكون الطرح على لسان
ابطال هــذه الرواية ،ويكون العمل
االدبي رســالة انتقادية للحكومة
والوضع عموما ،اليــوم ونحن في
مرحلة حرجــة بالعراق ،نحتاج الى
املثقــف اإليجابي الــذي يتفاعل
مــع قضايا وطنه علــى الواقع وال
يكتفي بالترميز عبر النص االدبي،
فالوضــع كما يبــدو أكبر من كل
نصوص االدباء.

ادى الى عدم التوصــل الى وضع نهايات
للكثير من املصائر على مستوى قسمي
الروايــة  ،مثال عالقة برهــان نوري وهالة
عبد احلسني وسميرة بعلبكي مع برهان
وكذلــك مصيــر ناصر جــواد ذاته على
صعيــد افتراضية الســيناريو وحقيقة
وجوده علــى ارض الواقع ..شــبكة من
التداخالت لم تنفــع النص الروائي الذي
انشــغل كثيرا بحوادث االنفجارات وازيز

الرصــاص  ،واخلطف التــي تكررت كثيرا ً
في النص متشــاغال عن ما اراد تأكيده
مــن خالل االشــارة في العتبــة الثانية
للروايــة وكذلك من خــال التداخل مع
رؤية روايات رميارك فكال االشــارتني تؤكد
رؤية واحدة وهي مواجهــة رداءة احلروب
باحلــب ..ولكــن مجريــات الرواية كانت
بعيدة عن تكريس هذه الرؤية  ،فقصص
احلب الواردة في الرواية لم متتلك فرادة او
خروجا على النمــط املألوف في قصص
احلــب العراقية خاصــة  ،اذ كان الوضع
الدائر في مجريــات الواقع العراقي بعد
2003الذي اســهمت في خرابه الدبابات
واجملنزرات األميركيــة وعصابات امللثمني
وغير امللثمني وامليليشيات الطائفية  ،هو
املوضوع املهيمن على رؤية الرواية  ،األمر
الذي جعــل أكرم في الوحدة الســردية
االخيرة من التصريــح بعدم قدرته على
وضع نهاية لسيناريو (القطاف املر ) عبر
تأكيده لســميرة بعلبكــي وصديقتها
اخملرجة رنــدة )ســيدتي ،يبــدو اني لم
أعد كما كنــت ،حتى صــرت معتوها ،
ليس ألني لم امتكن مــن كتابة النهاية
املناسبة للسيناريو  ،بل اشعر بأن هناك
قوة كبيرة تسحبني الى مناطق معتمة
..واشــياء كثيرة تضغط صدري وجتعلني
موقنا بنضوب مخيلتي .....النص ص 178
)ولعل التداخــل التخيلي وارتباك حركة
الشــخصيات هي ماوضعــت اكرم في
هذا الوضع الذي اليحســد عليه  ،ولعل
رد ســميرة كان مقترحا من قبل املؤلف
لبقاء مصير ناصر جواد ونهاية السيناريو
وكذلــك املصائر األخــرى عرضة لتدخل
املتلقي في ايجاد احللول (حســنا لنترك
األمر الى األيام فهي كفيلة في حســم
املصائــر والنهايات املناســبة لتراكمات
كثيرة..مصائر ترســم احداثــا وحوادث
لها مساس مباشر بحياتنا ....النص ص
 ) 179ونرى في هذا احلل الذي اضطر اليه
املؤلف تكريســا لوضع الشارع العراقي
املضطرب وغير املســتقر وانفتاحه امام
انتهاكات واكراهات عديدة  ،وهنا تكمن
رؤية الرواية وليست االشارة االليوتية في
رواية الساعة اخلامسة والعشرون وليس
ما اثــاره رميارك في روايته من ان احلب من
املمكن ان يكون معادال موضوعيا للحب .

قصيدة

«شيخ

ورجل ُم ّ
ميز»
انطونيو ماشادو*
ترجمة :حسين نهابة
َ
رأيتك في احلديقة الرمادية التي
يؤمها الشعراء للبكاء،
ّ
تائها ً مثل ظل نبيل
ملفوفا ً بسترتك الطويلة.
كنت تُهيء نفسك
وبإرادة الصابرين،
َ
منذ سنوات حلفلة في قاعة االنتظار،
ما اجمل ما حتتفظ به
عظامك الشعائرية املسكينة!
َ
رأيتك أنا ،شارد الذهن تلهث
بأنفاس تضوع منها رائحة التراب.
ٍ
اليوم تُســقط الريح ،في هذا املساء

من اعمال كرمي رسن

الفاتر
األوراق ُ
ضلة الكئيبة
امل ّ
لشجرة الكالبتوس اخلضراء
واألوراق الطرية العطرة.
َ
ورأيتك حتمل يدك املُتيبسة

على الدرة التي تســطع على ربطة
عنقك.
* شاعر االســباني ُولد في إشبيليا
عــام  1875وتُوفي في فرنســا عام
1939

متابعة

رباعية حسن البطل*
متابعات الصباح الجديد
في آذار (مــارس)  ،2018وحتدي ًدا في ذكرى
ميالد الشــاعر محمود درويش ،التي باتت
يو ًما للثقافة الفلسطينية ،اختير الكاتب
والصحافي الفلســطيني حسن البطل
شــخصية العام الثقافية ،وبعدها بأقل
من شــهرين صدرت مجموعته الرباعية
عــن دار «الرقمية» للنشــر فــي رام اهلل
بالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية.
وتوزعت كتبه التــي ضمت مقاالته على
أربعة عناوين« :وأنت ميشيك الزمان» وقدم
له رئيــس حترير جريدة «األيام» أكرم هنية،
و»حيرة الولد بهاء» وقدم له الكاتب حسن
علي» وقدم
خضر ،و»املكان الشــيء إن دل ّ
له الشاعر عامر بدران ،و»رحلوا وما برحوا»
وقدم له الكاتب والشــاعر زكريا محمد،
فيما كتــب وزير الثقافة الفلســطيني
إيهاب بسيســو مقدمة عامة تضمنها
اجلزء األول من الرباعية.
وأشار بسيسو في كلمته إلى أن «حضور
حســن البطل يتجاوز املفهــوم الضيق
للفعل الثقافــي إلى صورة املثقف األكثر
اتســا ًعا من تعريف محــدد ،فهو امتداد

لسيرة وحياة ..وحني نعلن حسن البطل
شــخصية العام الثقافية للعام ،2018
فإننا نقدم شــهادة واســ ًما من أسماء
احلكاية جليل جديد من أبناء فلســطني،
ع ّلنــا بهذا نهــزم صمت اخلــزان ونحن
نقــرع جدران العزلة كــي يطل الغد من
بني أصابع الشــباب وهم يســتندون في
مسيرتهم لسيرة املناضلني األوفياء».
ومما كتبه أكــرم هنية في تقدمي اجملموعة
األولى من املقاالت ...« :جنح حسن البطل
فــي االمتحــان األصعب :كتابــة عمود
يومي ...مقروء .وجنح فــي أن يرتقي بفن
كتابــة العمود إلى آفاق غير مســبوقة
في الصحافة الفلســطينية ،والعربية
أيضا .أنقذ البطل عموده من االنزالق إلى
ً
رتابة التعليق السياسي اجلاف ،أو الوقوع
في شــرك اجلمل التقليدية أو الغرق في
طوفــان اإلطناب والتزيد ثقيــل الوطأة.
ومبوهبتــه املتوجهــة كان البطل ينجح
فــي كل صباح وعلى مــدى  23عا ًما في
أن يقدم لقارئه ما يبــدو ،وهو ذلك حقًا،
جدي ًدا ومشو ًقا وأنيقًا ومفي ًدا.»...
ووجد حســن خضر في حســن البطل
«مدرسة في الكتابة .وفي كتابته يتجلى
ما ينجم عن تضافــر موهبة أصيلة مع

وطنية صادقة ،مــن حت ّيز وانحياز إلى كل
ما يرى فيه مصلحة فلسطني وأهلها».
وقــال عامر بــدران عــن البطــل «لقد
استغنى عن ثرثرتنا اليومية ،عن هتافنا
وتشــجيعنا ،عن أبواق سياراتنا وأبواقنا،
وعن كل ما هــو زائد وغير ضروري ،وذهب
بكامل إرادته إلى املســاحة األجمل من
املنتج البشري ،مساحة املكتوب واملوثق».
ووصفــه زكريــا محمــد بأنــه «بانــي
سيناريوهات كبير .حياته كلها محاولة
ال تهدأ لبناء ســيناريوهات حلل القضية
الفلســطينية ،ال يســتطيع أن يعيش
من دون ذلك» ،وأشــار إلى أن البطل «في
حياته اخلاصة أســطورة حتد شخصية.
أما فــي حياته العملية فهو ممثل مرحلة
بكاملها».
كتب البطل في رباعيتــه عن طفولته،
والنكبة ،وبيروت التي عاشــها وعاشته
أيــام الثورة و»فلســطني الثــورة» ،وعن
االنتفاضــة الثانيــة ،وعــن الداخــل
الفلســطيني الذي عاشــه في رحالت
متفرقة أو مجتمعــة أحيان ًا ،في مرحلة
ما بعد أوسلو ،وعن شخصيات كثيرة.
وفي تقدميه لرباعيتــه كتب البطل :بني
سن الثالثة والرابعة يحصل «فطام» بني

ذاكرة غريزية وأخرى مكتسبة .كنت في
هكذا عمر ملا بــدأت حقبة منفى دامت
قرابــة  48ســنة ،كانت خاللهــا البالد،
ومسقط الرأس بالذات ،كاحللم الذي في
اليقظة ،أو «رؤية القلب» .هذه النصوص،
وجميعها رؤية أولى مبنزلــة مذاق املرات
األولى لرؤيــة املكان في مكانه من البحر
امليت وأريحا إلى بحــر حيفا ،ومن بحيرة
طبرية إلى صحراء النقب ،ليست
نصوصا
ً
سردية ،لكنها أشبه بضربات ريشة بعد
كل رؤية لتفاصيل املكان الفلســطيني.
هي جمع مقاالت نشــرت في أوانها ،في
زاويــة «أطراف النهار» بجريــدة «األيام»،
شأنها شأن ضربات ريشــة عن العالقة
بني قوة احملتــل ومكر وصبــر اخلاضعني
لالحتالل.
وتساءل حسن البطل :ما سر احلنني إلى
مســقط الرأس؟ هل يسجل حديد الدم
إحداثيات املكان ،لذا هذا الشعور الغريب
بالراحة عندما تعود /تزور مسقط الرأس..
املكان ميشي في املكان إلى املكان ..وأنت
ميشــيك الزمان .رأيت رؤيــة القلب .رأيت
رؤية العني .وبني رؤيتني تراودني «رؤية».
غالف الكتاب

*عن موقع ضفة ثالثة
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فضفضة نسوة
زينب الحسني

من خالل مشروعها الصغير

الحاجة «أم محمد« جمعت بين القوة

والتحدي والذوق والرقي في إعداد الطعام
بغداد  -الصباح الجديد:
تنحنــي كل الهامــات أمــام
العراقية الصابــرة التي اخذت
دور االم واألب فــي آن واحــد
اجبرتهــا الظروف وقســوتها
على حتدي احلياة وما كان منها
اال ان تنتفــض وتواجــه الواقع
املرير ،حكايات عديد ة لها بداية
وليس لهــا نهاية ل» ام محمد
« امنــوذج املرأة املثابــرة التي ال
تنحني اال في صالتها.
حكايــة جمعــت بــن القوة
والتحــدي والــذوق والرقي في
اعداد الطعام من خالل مشروع
صغيــر اعانــت بــه عائلتها
وعائالت العامالت لديها.
جتهيزات بيتي عبارة عن مشروع
جميل فــي بيت صغير يتضمن
اعــداد الطعــام وجتهيز جميع
املناســبات واحلفــات وابــرز
االكالت التي يعدها « بيتي « متن
ومرق والبرياني و الدوملة والقوزي
والكبــة ،إضافة الــى الفطائر
واملقبالت وكل العامالت هنا هن
نسوة مكافحات من اجل لقمة
العيش .
صاحبة املشــروع السيدة هدى
عدنان زوين الطائي املعروفة بـ

« احلاجــة ام محمد « وهي من
أهالي بغداد متزوجــة ولديها
خمســة أوالد اثنان ذكور وثالث
اناث فقــدت زوجها عام ، 2005
نتيجة اإلرهاب آنذاك .
حدثتنا الســيدة هدى الطائي
عــن حكايتهــا ورحلتهــا في
ســبيل توفير لقمــة العيش
واحلياة الكرميــة لها ولعائلتها
بعــد ان فقدت زوجهــا وزادت
معاناتهــا وبــدأت االحتياجات
تزداد خصوصــا ً ان األوالد طالب
في مراحل مختلفة .
وعن بدايتها فــي العمل قالت
احلاجــة « ام محمــد « :عملت
في بداية االمر في دار املســنني
في مدينة الكاظمية املقدسة
لسماحة السيد حسني الصدر
وكنت وقتها اول طباخة تعمل
في الدار.
وأضافت :عملت بالدار ما يقارب
أحد عشر عاما ً لكن تركت الدار
بســبب تعرضي ملرض شــديد
عــام  ،2012وعلــى إثــر املرض
تركت عملــي ألني وقتها كنت
احتاج الى الراحة بحسـب رأي
األطبـاء.
وبعدها جلست في البيت ملدة

عراقيات مبدعات
برغــم كل الظــروف القاهرة وما
ومآس ظلت
مر علينا من ويــات
ٍ
العراقية شامخة كنخلة معطاء،
صابــرة مجاهدة ،لــم تثنها هذه
املصاعــب عــن اعــان واهمية
وجودها ،كانت االم والزوجة واالخت
التي احتضنت كل آالمنا واحزاننا،
متســح بكفها املعجــون باحلنان
والطيبة علــى جباهنــا وتفتح
أبواب ا لألمــل ولقادم أفضل ،في
هذه الزاوية نحــاول وبالتعاون مع
(العراقية هنا) والناشطة شيماء
بهزاد ان نسلط الضوء على بعض
نســائنا العراقيات الشــجاعات
املتميزات في شتى مناحي احلياة،
واليــوم اخترنا مبدعة عراقية هي
طيبة القيسي.
• طيبة طالل حسني القيسي من
مواليد  /1984بغداد  ،حاصلة على
بكالوريــوس هندســة ميكانيك
 /اجلامعة املســتنصرية ،حاصلة
علــى شــهادة دكتــوراه فخرية
من أكادميية دجلنــس البريطانية
للحــاالت اإلنســانية  ،دبلــوم
بريطاني حصلــت عليه من لبنان
فــي ال ، manager leaderحاصلة
علــى شــهادة  ، ic3حاصلة على
شــهادة من االكادمييــة الدولية
لبنــاء القــدرات  ،شــهادة مــن
الشــركة البريطانيــة اخملتصــة
لالستشــارات والتدريــب واالحتاد
العربي الدولي العتماد اجلودة في
دورة اإلدارة القياديــة managerial
 ، leadershipشــهادة من الشركة
البريطانية اخملتصة لالستشارات
والتدريب واالحتــاد العربي الدولي
العتماد اجلودة في دورة الهندسة
لغيــر املهندســن ،شــهاده من
أكادمييــة شــفيلد البريطانيــة
املعتمدة في مصر عن peace and
 ، human rightsشهادة من سعادة
الســفير( علي برو) رئيــس نادي
رجال األعمال الثقافــي العراقي
في لبنــان ملشــاركتها في مؤمتر
، peace and global prosperity

شــهادة مقدمة من  IHMالعاملية
حصولهــا علــى شــهادة خالل
مشــاركتها مبؤمتر السالم العاملي
ببيروت  ،شــهادة مشــاركة من
األكادمييــة العراقية لصنع القرار
السياسي  ،حصولها على شهادة
العضوية الفخرية من نادي رجال
األعمال الثقافي..
• اإلجنــازات -:رئيســة منظمــة
الطيبة لإلغاثة والتنمية و سفيرة
نوايا حسنة من أكادميية شيفيلد
البريطانية  ،عضو في رابطة املرآة
العراقيــة  ،عضو في نــادي رجال
األعمــال العراقي  ،عضو في نادي
رجال االعمال اللبناني  ،عضو في
جمعية سيدات األعمال العراقية
 ،عضو في مؤسســة ســيدات
األعمــال العراقيــة  ،عضــو في
اللجنة التحضيريــة والتنفيذية
إلقرار قانون مكافحة العنف ضد
املرأة والطفل ،عضــو في برنامج
التعايش السلمي الذي مت تفعيله
في رئاســة الوزراء ،اخملول الرسمي
فــي منظمه جســور الشــباب
ممــن لهــم عضوية فــي الهيئة
االستشــارية في األمم املتحدة في
برنامج تأهيل الشباب  ،لها عمل
مشــترك مع مفوضيــة حقوق
اإلنسان..

محررة الصباح اجلديد مع صاحبة املشروع

أربع ســنوات حتى نفد كل ما
ادخرت من أمــوال وبدأت أحس
خصوصا ان
بحاحتي للعمــل
ً
رواتب «شهداء اإلرهاب « تأخرت
كثيرا ً.

وتابعت احلاجة ام محمد ان من
ذكرياتي اجلميلة في دار املسنني
أني كنــت خياطة وطباخة في
الوقت نفسه ،وماكنة اخلياطة
من األشــياء العزيزة على قلبي

حتى أني احتفظت بها هنا في
املطعم ألنها تعني لي الكثير.
بالنســبة لعملــي هنــا في
جتهيــزات بيتي فــي منطقة
االعظميــة شــارع املغرب اني

سعيدة بنجاح املشروع بالرغم
من صغــره ،واما العامالت فهن
نســاء من املنطقة نفســها
واحلمد هلل العامالت هنا يعملن
بجد ونشاط وهن امنوذج للمرأة
املكافحة فهــن ايضا ً يكافحن
من اجل لقمة العيش.
وعن املشــكالت التي واجهت
املشــروع قالــت احلاجــة « ام
محمد « ابدا ً لــم تواجهنا أية
مشــكلة على العكس أهالي
املنطقــة هنا كلهــم طيبون
ومتعاونون.
وقالت « ام محمد « بالنســبة
لطموحي واحالمــي فانا أمتنى
ان أوسع مشــروعي واكبره وان
تصل جتهيزاتنا الى ابعد نقطة
في عراقنا احلبيب.
ودعــت احلاجــة «ام محمــد»
املــرأة العراقيــة ان تتحلــى
بالصبر والشجاعة بالرغم من
كل الظــروف التــي تواجهها،
خصوصــا ً ان العراقية تعرضت
للكثيــر من االوجــاع من خالل
فقدان الزوج واألب واالخ.
فعلينا جميعا ً نحن النساء ان
نكون قويات متحديات الظروف
مهما كانت قاسية.

ّ
الصحة تحذر من مخاطر تناول أدوية التنحيف غير المرخصة

بغداد  -الصباح الجديد :
اصــدرت وزارة الصحــة بيانــا ً
حذرت فيه من مخاطر انتشــار
ظاهــرة الترويــج اإللكترونــي
ملنتجــات التنحيــف وذلك عن
طريق صفحات الفيس بوك.
وجاء في بيان الوزارة  ،انه لوحظ
فــي اآلونــة االخيــرة الترويج
االلكترونــي ملنتجــات تنحيف
وذلــك عــن طريــق صفحات
(الفيس بوك) حيــث مت االعالن
عن مــادة ( )magic herbماجك
هيرب .
واكدت الوزارة في بيانها ،ان هذه
املــادة املنحفة املذكــورة  ،غير
مقرة وغير مسجلة في الوزارة

وتدخل خالفــا ً للتعليمات ومن
دون اجازة استيراد  ،كما ولها آثار

أميركية تنتصر على سرطان
الثدي وتعمل عارضة أزياء
متابعة الصباح الجديد:
حــزن عميــق وحالة مــن اليأس،
هــذا ما تعانيه الســيدات اللواتي
خضعن لعمليات استئصال الثدي
بسبب مرض السرطان الذي يسبب
عديدا من االضطرابات النفســية
واجلسدية.
وذكرت صحيفة «مريور» البريطانية،
أن مشــاعر انعدام الثقة بالنفس
تسيطر على الكثيرات بعد عملية
االســتئصال ،بينما اســتطاعت
«سام ماكبمســي» ،التي تبلغ من
العمر  44عا ًما ،أن تضرب مثالً على
الشجاعة والقوة بعد أن أصبحت
وجهــا إعالن ًيا لشــركة «دبنهامز
ً
ســبيريت» للمالبــس الداخليــة
النســائية ،بالرغم من اكتشافها
إصابتها بورم سرطاني بالثدي في
عام  2014أنها حتمل ورما سرطانيا

بالثــدي ،أدى الســتئصاله ،إضافة
لتعاطيها العديد من األدوية.
ودعــت ســام الســيدات اللواتي
خضعــن لعمليــات اســتئصال
للمشاركة في مسابقة اختيار وجه
إعالني لشــركة دبنهامز سبيريت،
التي تصمم مالبس نسائية داخلية
مخصصة للخاضعني لهذا النوع
من العمليات ،أسوة بها ،حيث توفر
الشــركة تصميمات مميزة حلماالت
الثدي للنساء ممن فقدن صدورهن،
اذ تعرضهــن احلمــاالت التقليدية
آلالم أو تهيج وجروح عميقة.
قالــت ســام إن ســرطان الثدي
أفقدهــا ثقتها بنفســها ،لكن
عندما رأت صورهــا الفوتوغرافية
علــى موقــع شــركة دبنهامــز
اســتعادت ثقتهــا بجمالها مرة
أخرى.

جانبية خطرة جدا ً على اجلسم
والقلب والكبد والبنكرياس ،وقد

تســببت بحاالت وفاة مفاجئ
الن ان هذه االدوية غير مرخصة
ومفحوصة من قبل الوزارة ،كما
وتنصح الوزارة باالبتعاد عن هذه
األدويــة والعقاقير حفاظا ً على
السالمة .
وقد ارســلت دائــرة التفتيش
قســم تفتيــش املؤسســات
الصحيــة اخلاصــة فــي وزارة
الصحة اعماما ً الى جميع دوائر
الصحة في بغــداد واحملافظات
مبتابعة هذه املادة املذكورة اعاله
وتوعية املواطنني بعدم التعامل
مــع مواقــع الكترونيــة تروج
لهذه املادة ومواد منحفة اخرى
حفاظا ً على الصحة العامة.

أفراح النصر
مــر عام على حترير مدينــة املوصل وعودتها
الى احضان الوطن وعادت احلياة اليها ،ليعم
الســام بني ارجاء ام الربيعني لتزهر وتتفتح
ورودها ،عادت بسواعد الغيارى من ابناء قواتنا
املسلحة بجميع صنوفه ،لتعلن بدء موسم
جديد ولتقرع اجراس كنائسها ويعلو صوت
مآذنها بالتكبيرات.
عــادت ضحكات االطفال وهــم يتراكضون
بني ربوع املدينة اخلضراء ،ويلعبون بألعابهم
بعد ان كانــوا محرومني منهــا ومن عيش
طفولتهم البريئــة في ظل تواجد عصابات
اجلهل والقتل واخلراب.
اندحرت ايام الســواد واالرهــاب بغير رجعة
وجاءت ايام احلرية واالعمــار والبناء ألرض ال
تعرف غير احلياة بعــد ان حاول الظاملني بث
املوت بــن ثناياها واغرقها فــي بحر اخلوف
والدم.
مر عام على احلرية واعوام اخرى مقبلة حتمل
بني طياتهــا االمل والتفــاؤل والفرح ألبناء
الرافدين الذيــن بذلوا ارواحهــم دفاعا ً عن
وطنهم وعن شــرفهم فقد اختلط دم ابن
اجلنوب مع ابن الشمال والتئمت كل اجلروح
التي كانت تنزف من سنوات اخلراب والدمار.
ولتكتمــل فرحــة النصر واحلريــة يجب ان
تعود املدينة بجانبيها االمين وااليســر تزهو
بأبنائها  ،ومبانيها التــي دمرتها احلرب لذا
كان حلــم جميع االهالــي ان يعجل بأعمار
املدنية القدمية لتعود املوصل لسابق عهدها
مدنية تضج باحلياة والعمران على مر الدهر
 ،عنوانهــا االبرز احلب والتعايش الســلمي ،
واالخــوة اذ ضمنت بني احيائها ومدنها كل
طوائف هذا الوطن وديانته  ،لذا كان االرهاب
ينصب لها احلرب ويعدهــا باخلراب والدمار ،
متناســيا ان ابناءها لن يقبلــوا ان يصيب
حبيبتهــم ســوء او ان يدنســها مجرم او
ارهابي ال يفقه سوء لغة املوت والدمار .
ليكون الرد حاســم من قبلهم بلجم افواه
كل اخملضرمني واملعتديــن وجعلهم يذوقون
مرارة من يحاول ان يدنــس ارض الرافدين او
يحاول ان يســتقطع جــزءا ً منها بعيدا ً عن
حضن الوطــن االكبر الذي ميتــد عمره مع
عمر البشــرية وتاريخها فكل ذرة حتمل ألف
حكايــة وحكاية عــن تاريخ وحضــارة هذا
الوطن وبسالة رجالة الشجعان ،الذين كانوا
هــم الثمن واالغلى ليبقــى العراق عظيما ً
بأرضه وسماءه وشعبه.

أسباب ِقصر النفس في أثناء الحمل
متابعة الصباح الجديد:
بحسب دراســة ن ُشرت عام
 2015تشكو  60إلى  70باملائة
من احلوامل من ِقصر النفس
في أثناء احلمل ،ويُعزو األطباء
السبب عادة إليه لنمو اجلنني
ومتدد الرحم باجتاه األعلى.
لكــن هنــاك مجموعة من
األســباب الصحيــة ترتبط
ب ِقصــر النفــس ،كمــا أن
اإلحســاس به ال يكون كبيرا ً
في الثلث األول عادة ،إليك ما
حتتاجني معرفته عن أسباب
قصر النفس واألعراض التي
تتط ّلب القلق:
الثلث األول :نتيجــة ارتفاع
مستوى هرمون البروجسترون
في بدايــة احلمل يزداد معدل
تنفس احلامل ،ويساعد ذلك
على وصول املزيد من إمدادات
األكســجني إلى اجلنني ،لكن
نظــرا ً لتزايــد اجلهــد على

القلب قد يؤدي ذلك إلى ِقصر
النفس في هذه املرحلة على
الرغم من أنه ليس شائعاً.
الثلث الثاني :في هذه املرحلة
تالحــظ احلامــل بوضــوح
مســألة ِقصر النفــس ،وال
يرجع الســبب فقط إلى منو

اجلنني ،وإمنــا إلــى تغير في
وظائــف القلب ليقوم بضخ
املزيد من الدم باجتاه املشيمة،
مع تزايــد كمية الــدم في
جسم احلامل.
الثلــث األخير :قــد تتراجع
مشــكلة ِقصر النفس في

األشــهر األخيــرة من احلمل
ويصبــح التنفس أســهل،
ويعتمــد ذلك علــى حجم
دمــاغ الطفــل؛ ألن الدماغ
خالل األســابيع بني  31و34
تشــعر أنهــا حتــت الضلع
وأنهــا مضغوطة ،وقد حتدث
صعوبات فــي التنفس خالل
هذه األسابيع حتديدا ً قبل أن
يســتدير دماغ الطفل باجتاه
املهبل.
أســباب أخــرى :الربــو،
ومشكالت القلب ،واالنسداد
الرئــوي ومشــكالت صحية
تســبب ِقصر النفس ،لكن
يصاحب ذلك أعــراض أخرى
مثل ألم الصــدر والصفير،
أمــا الربو فهــي حالة تكون
معروفة للحامل قبل احلمل،
وتنبغي استشــارة الطبيب
بخصوصهــا منــذ بدايــة
احلمـل.

الطبيعة منجم الثروات لجمال المرأة
ظفار زاير:
هناك انــواع عديدة مــن الزيوت مهمة
جلمال املرآة ،وبحســب الطبيب العشاب
املغربــي افيدي احلســن ودكتــور بحوث
التغذية الدكتور سعد الدين فأن من أهم
هذه الزيوت هو زيت بذور اجلزر.
فوائد ُه:
- 1اذ لــه القدرة علــى توحيد لون اجللد،
اضافة الى احتوائه على فيتامني  aاملهم
لصحة البشرة ،ومينع التصبغات .
- 2يخفف آثار اجلــروح والندبات ويجعل
الوجــه مضيئا ً ومشــرقا ً ويعيد احليوية
للبشــرة واجللــد بعد ســن اخلامســة
واالربعــن فيعيد احليــاة للخاليا الذابلة
ويوحد اللون.
- 3يعد منشطا ً فعاال ً للكوالجني باجلسم
وواقيا ً ال شــعة الشــمس التي تسبب
باالســمرار والبقــع وميكن اســتعماله
مباشرة على الوجه فيوحد لونها.
وأضاف الباحثــان مالحظة مهمة وهي:
«مينع اســتعمال زيــت اجلــزر للحامل
واملرضع فتســتبدله بزيت الــورد او زيت
الليمون».
صناعه زيت اجلزر في املنزل
كوب جزر مبروش ،نتركه ليومني كاملني

 ،حتى يجف  ،زائد كوب زيت نباتي ،وميكن
اســتعمال زيت بــذور دوار الشــمس ،
نضيف كوب الزيت الى اجلزر ونخلطهما
جيــدا ً في وعاء يفضــل ان يكون غامقا ً
بحيث ال يسمح لدخول الضوء ومعقما ً
نضيفــا ً ،ونغلق وعاء احلفــظ جيدا ً ثم
نضعه داخل قــدر فيه ماء يغلي ندخله
بداخل املاء الذي يغلي ملدة عشرين دقيقة
،ثم نخرجهــا ونتركها لتبرد قليالً وبعد
ذلك نتركها في مــكان ال يدخله ضوء او
ممكن تغليفه بكيس اســود اللون مينع
دخول الضــوء (وهــذه الطريقة مهمة
حلفظ جودة الزيوت الن هنالك بعضا ً من
انــواع الزيوت تتكســر بالضوء وتتفكك
جزيئاتهــا التي تتكون منها مما يؤدي الى
قله جودتها وضعف نتائجها ).
زيت بذور العنب
يســتعمل زيت بــذور العنب للبشــرة
الدهنية لتفتيحهــا وتنقيتها ويعد من
اقوى انواع مضــادات االلتهابات اجللدية
للبشــرة الدهنية فقط  ،كما انه مضاد
قوي للحبوب في كل انحاء اجلسم .
ومن اهم فوائد ُه:
يســتعمل زيت بذور العنــب الطبيعي
وميتلك مميــزات ال ميكن تصورهــا  ،فهو

يهــدئ البشــرة يعالج احلكــة وجميع
التهابات اجللد ،مينع اســمرار البشــرة،
بشرط عدم تعرض البشرة للشمس في
اثناء استعماله لذلك يستعمله االوربيني
في تســمير البشــرة على الشــواطئ،
وهــو غني جدا ً مبضادات األكســدة التي
متنع الشــيخوخة والتجاعيد واالحماض
األمينية واالحماض الدهنية التي ترطب
الوجه وجتعل مظهره شابا ًبنحو دائم .

القادر على اخراج الدهون املتراكمة على
البشرة والتي تسبب بأنسدادها .
 2يحتــوي الزيــت علــى فيتامني C,Eويطلق على فيتامني ( )eاســم فيتامني
اجلمــال نظــرا ً الحتوائه علــى كمية
مركــزة من على مضادات اكســدة تزيل
التجاعيــد مهما كانــت ويجعل اجللد
يتمدد ويكتســب طراوة وبذلك يقضي

على تيبس وتكرمش البشــرة  ،كما انه
ميتاز بســرعة امتصاصه مــن قبل اجللد
هذا ما يسهم باستخراج وتنظيف اجللد
من بقايا املكياج وترســبات مادة الزئبق
والرصــاص التــي يحتوي عليهــا اغلب
كرميات التجميل املنتشرة فيخلص اجللد
من سمومها .

زيت « االرغان املغربي «
يقول العشاب (املغربي ابو العز) ان لهذا
الزيت القدرة على اعادة شــباب البشرة
وان كانت في الســبعني من العمر ،ويعد
من أغلي انواع الزيــوت لندرته وصعوبة
استخراجه.
فوائده للتجميل ولألكل

زيت خشب الصندل
يعد زيت خشــب الصندل من اغلى انواع
الزيوت ،اذ له القدرة على تبييض البشرة
بنحو المثيل له قوي جدا ً بإزالة االسوداد
والهاالت الســود يعقم البشــرة ويقتل
اجلراثيم والفطريات وحب الشــباب ،وهو
ايضا ً يقضي علــى كل التهابات الوجه،
ويســتعمل مع خلط (زيــت اللوز) وهذا
شرط مهم لالستفادة منه بسبب ثقيلة
وســماكته  ،يصعب على امتصاصه من
قبل اجللد
زيت خشب الرز
يعمل على تنعيم اجللد بنحو كبير وازاله
القشــور واجلفاف ،مخصــص بالدرجة
االولــى لكبــار العمر ،يصفي البشــرة
ويفتحها ويضيف الترطيــب والنعومة

وال يجوز اســتعماله وحده ابداً ،فيعطي
فائدته فقط باســتعمال (زيت اجلوجوبا
)  ،وهذا شــرط من شــروط استعماله ،
لتواجــد مواد معينة فــي زيت اجلوجوبا،
تســهم في حتليل املواد املهمة في زيت
اخلشب .
زيت الالفندر «اخلزامي «
يصنف زيت الالفندر «اخلزامي « على انه
اقوى رابع زيــت على كوكب االرض ويعد
عطــره من افضــل انواع العطــور التي
تؤثر في االســترخاء وتهدئــة االعصاب
الهائجة ،وتأثيره كالســحر على اجلهاز
العصبــي ،تتعطر بــه النســاء على
مر العصــور واحلضارات ،واكثر شــعب
يستعمل عطر اخلزامى وزيت اخلزامى هو(
املغرب )  ،فله استعماالت كثيرة وغريبة
يعالــج اجلروح واحلروق ويخفــي الندبات
العالية واالنكماش التام للجروح واحلروق
 ،زيــت الالفندر يســحر النفوس حيث
استعملت ُه الفتيات في مجالس النساء
للتأثيــر فيهــن وزيادة فــرص خطبتهن
وطلبهن للزواج ملا فيه من تأثير وســحر
على احمليطني .
وتأثيــره فــي تهدئة النفــوس ،يقال انه
يتصدى للحسد ويستعمل كرادع للعني
وضربه العني.
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أخبــارهــــــــــم

الدكتور عبد اللطيف رشيد يشارك فيه

بوق ومشارط
ألســباب موضوعية وتاريخية لم تعد تخفى على اجلميع،
انقلبــت منظومة القيــم ليصبح ســافلها عاليها ،ومع
استمرار مثل هذه املناخات الشاذة ،أصبح الشعور باخلجل
أو اخلزي من اخلصائص املنقرضة أو على وشــك الزوال ،وكما
يقول أحــد الروائيني "عش مــع اخلزي والعار مــدة طويلة،
ســيصبح مألوفا ً كجزء مــن األثاث ."..قصتنــا اليوم عن
نــوع من اخمللوقات أفرزتها مناخــات التفاهة املهيمنة على
املشــهد اإلعالمي الراهن ،مخلوقــات أتاحت لهم األوضاع
احلالية ووســائل اإلعالم بأشــكالها اخملتلفــة ،التقليدية
منهــا أو احلديثة (املنصــات اإللكترونيــة ومواقع التواصل
االجتماعــي)؛ الفرصة كي ينشــروا "قيحهم" املتخصص
بالتذلل والترويج لشــخصيات ،وضعتهم الصدف السيئة
ومعايير احملاصصة على رأس مواقع ومســؤوليات ال عالقة
لســيرهم الذاتية ومواهبهم بها ال من قريب وال من بعيد.
ال يحتاج القارئ مهما كان مســتواه الثقافي الى جهد كي
يعرف طبيعة وهدف تلك الكتابات ،وكونها مدفوعة الثمن
ومن صنع "أبواق" ال جتيد غير مهنــة التذلل والتزلف .لقد
اســتعنت مبحرك البحث "غوغل" كي أتعرف على حقيقة
هذه األســماء ،فوجدتها لم تدبج جميعها عبر ما وضعته
من "أســماء" غير تلك املــواد التي ال تتعــدى أصابع اليد
الواحدة ،في مدح أولياء نعمتهم اجلدد .مثل هذه املمارسات
والنشــاطات اخملزية ،تكشــف ال عن الدور الذي تلعبه هذه
"األبواق" في التغطية على الفســاد والترويج له وحسب،
بل عن مستوى ضحالة أولئك "املسؤولني" الذين استأجروا
تلك "األبواق" للترويج لهم .ومن املؤسف ان تكون هذه احلالة
املرضيــة ،أكثر رواجا ً ونفوذا ً في حقل اإلعالم ومؤسســاته
وشــبكاته وجماعاته وجمعياته وكواليسه املعتمة .يعرف
القاصي والداني ما جرى على ســكان هذا الوطن ،من محن
وكوارث ما كان لها أن تــدوم كل هذه العقود الطويلة؛ لوال
انتشــار هذا الوباء املدمر "األبواق" .وهل مبقدورنا نسيان ما
صنعتــه مع ذلك اخمللوق اخلرافي والذي انتشــل مذعورا ً من
جحــره األخير ،لكن قوارض املنعطفــات التاريخية ال ميكن
لهم أن يتعظوا من مثل تلك احملطات في تاريخ الشــعوب
واجملتمعات والدول .ويبدو من خالل قراءة الوضع احلالي ونوع
االصطفافات والهموم واالهتمامات التي تستوطن جماجم
ممثلي الكتل املتنفذة؛ ان الطلــب على تلك املواهب واملهن
وعلى رأسها "األبواق" سيستمر ورمبا يتضاعف مع احتدام
التناهش عند أطراف الوليمة األزلية.
لقد كنا نعلل النفس بعــد زوال النظام املباد ،بوالدة بدائل
وحلول وتقاليد جديدة في العمل والســلوك ،إال ان الطبقة
السياسية التي تلقفت مقاليد االمور ،شقت طرقا وسبال
اخــرى ال عالقة لها مبا نســجنا من مشــاريع وآمال؛ حيث
سارعوا لالستثمار مبا تركه النظام املباد من حطام وفضالت
وأسالب ،ولم يكتفوا بذلك بل أضافوا لذلك ممارسات وتقاليد
ســنحتاج الى وقت ومعجزات وجهود هائلة ،كي نتخلص
منها ومن آثارها املدمرة .من الســن املميتة التي ســنتها
هذه القوارض؛ هو تطويب الوزارات والهيئات واملؤسســات
لصالح أحزابها وقبائلها العشــائرية والسياسية ،وبفعل
هــذا التوجه األهــوج والبعيد عن املســؤولية جتاه الوطن
والناس ،أصبح عــدد املوظفني احلكوميــن يناهز الثمانية
ماليني ،بعد أن كان عددهم في العام  2003ال يتجاوز املليون
موظف .كما ان البعض من هؤالء "املســؤولني" لم يكتفوا
بتسخير "األبواق" فقط بل تذكروا إرث ذلك اخمللوق اخلرافي،
في مجال وضع األغاني والفيديو كليب الذي يشــيد وميجد
بـ "مآثرهم" و"عبقرياتهم" الفذة ،كل هذا يجري في وطن
ميتلك مؤسســات رقابيــة يفوق عدد املنتســبني اليها ،ما
متتلكه دول عظمى في هذا اجملال..؟!

ّ
العربي يقيم مؤتمر
منتدى الفكر
"أعمدة األمم األربع" في عمان
بغداد  -الصباح الجديد:
في ضــوء النتائــج املشــجعة للعديد
من احلــوارات الثنائية العرب ّيــة -التركية،
والعرب ّية -اإليرانية ،ومؤخرًا احلوار
العربي-
ّ
الكــردي ،والتي بــادر بها منتــدى الفكر
ّ
العربي ،يقيم املنتدى في الثاني والعشرين
من هــذا الشــهر مؤمترا جديــدا بعنوان
"أعمــدة األمم األربع" ،ويعتزم املستشــار
االقدم لرئيــس اجلمهورية الدكتور لطيف
رشيد املشاركة فيه باعتباره احد املعنيني
بهذا التوجه اثر الدعــوة التي وصلته من
هذا املنتدى.
الســم ّو
ويهدف املؤمتر الذي يرعاه صاحب ّ
امللكي األمير احلســن بن طالل ،الى بلورة
ّ
رؤيــة جامعة واكثر شــموال ً لفكرة احلوار
على صعيد اإلقليم تهدف إلى إيجاد صيغة
عالقات وتفاعالت مشــتركة الســتيعاب
التطورات والتحــوالت وتداعياتها إقليم ًيا
ودول ًيا ،واســتنادًا إلى القيم الدميقراطية
ومبادىء حقوق اإلنسان والتكافؤ واالحترام
املتبادل والعيش املشــترك ،ومبا يُســاعد
على التوافــق وتعظيم اجلوامع والتفاهم
حلل اخلالفات وجتــاوز التباينــات الفكر ّية
والسياســية نحو تنميــة قيم التضامن
واحلــوار الهــادف البنّاء ،وبناء مســتقبل
تعايش
إنســاني جديد ،واملســاهمة في
ّ
حتقيق السلم ونشر ثقافته.
كما يهدف املؤمتر إلى إتاحة الدور للنخب
الثقافية والفكر ّية في مقاربة اإلشكاالت
السياسية والثقافية واإلسهام في طرح
حلول عملية ذّات أثر ودميومة تتشارك فيها
الهويات املتعددة على أساس املواطنة
واســتنادًا إلــى القيــم الدميقراطية
ومبــادىء حقــوق اإلنســان والتكافؤ
واالحترام املتبادل والعيش املشترك ،ومبا
يُســاعد على التوافق وتعظيم اجلوامع

تايلور سويفت
ظهرت النجمــة تايلور
ســويفت علــى غالف
مجلــة  Bazaarبعددها
اجلديــد لشــهر متــوز/
يوليــو اجلــاري ،وحتدثت
فــي حوارها مــع اجمللة
عن جناح ألبومها اجلديد
.Reputation
وأجــرت تايلور جلســة
تصوير مــن تصميمات
ماركــة Saint Laurent
لتنشــر مع العدد ،كما
وجهت فــي حديثها مع
اجمللة بعــض االنتقادات

كيانو ريفس

الدكتور عبد اللطيف
والتفاهم حلل اخلالفات ،وجتاوز التباينات
الفكر ّيــة والسياســية ،نحــو تنمية
قيم التضامــن واحلوار الهــادف البنّاء،
وبناء مســتقبل تعايش
إنساني جديد،
ّ
واملســاهمة في حتقيق الســلم ونشر
ثقافته.
يهــدف املؤمتر ايضــا إلى إتاحــة الدور
للنخب الثقافيــة والفكر ّية في مقاربة
اإلشــكاالت السياســية والثقافيــة،

واإلسهام في طرح حلول عملية ذّات أثر
ودميومة ،تتشارك فيها الهويات املتعددة
على أســاس املواطنة احلاضنة ،لتصبح
هذه الهويات ممتلكة لوعي فاعل ،وانتماء
متج ِّذر في نسيج اجملتمعات ،من دون أن
يعني ذلك وضع الثقافــة في مواجهة
السياســة ،بل باعتماد مفاهيم احلرية
والدميقراطيــة والعدالة والتســامح،
واحلق فــي االختالف ،والتنــوع ،واعتماد

احلوار حالً لكل املشكالتَ ،م َع استلهام
التجــارب الناجحة لدى أطــراف احلوار
في مجــال تبييء التعدديــة الثقافية
واللغوية والدينية في صورتها املنفتحة
واملتفاعلــة ،وفــي امتداداتها احلقوقية
والسياسية والثقافية والتنموية ،وفي
إطار التشاركية من أجل صون السلم،
وتعزيــز الصداقــة والتّعــاون بني األمم
والشعوب في الفضاء
اإلنساني الواسع.
ّ

"غينيس" تستعد الستقبال أكبر عائلة في العالم
الصباح الجديد  -وكاالت:
يســتعد رجل أوكراني يبلغ من العمر
 87عاما لدخول موســوعة "غينيس"
لألرقام القياســية ،بعدما ارتفع تعداد
عائلتــه بنحو ملفت ووصــل إلى 346
فردا.
وبحســب ما نقلت صحيفــة "ديلي
ميل" البريطانية ،فإن بافل ســمنيوك

مبجــال
للعاملــن
املوســيقى بهوليــوود،
حتمســهم
لعــدم
لقضية وقــف التحرش
بالسيدات ،مثلما حتمس
لذلك العاملــن مبجال

له ثالثة عشــر ابنا ،و 127حفيدا و203
من أحفاد األحفاد.
فضال عن ذلك ،حظي الرجل األوكراني
بعمر طويل ،حتــى رأى أحفاد أحفاده،
وهم يستقبلون أيضا أحفادهم.
وتعيــش العائلــة الكبيرة فــي بلدة
دوربســاف فــي منطقــة أوديســا
أوبالست ،جنوبي أوكرانيا.

ويقول اجلد األكبــر للعائلة ،وهو عامل
بناء متقاعد ،إن أكبر مشكلة تواجهه
في الوقــت احلالي هي تذكر أســماء
جميع أفراد العائلة.
ويضيــف ســمنيوك أن أفــراد عائلته
متعاونون مع بعضهم البعض ،فحني
يهم أحدهم بالزواج يشــيدون له بيتا
في البلدة.

وسبق لهيئة تســجيل في أوكرانيا أن
منحت شــهادة للرجل تؤكد فيها أنه
صاحب العائلة األكبر في البالد.
ومبا أن أكبر عائلة مســجلة حتى اآلن
في موسوعة "غينيس" ال يتجاوز تعداد
أفرادها  192شخصا فإن لدى األوكراني
سمنيوك حظوظا كبيرة في أن يدخل
"التاريخ" من بابه "األسري".

نشرت شــركة "توينث
سينشــري فوكــس"
لقطــات جديــدة مــن
تصويــر مشــاهد اجلزء
الثالث مــن فيلم John
 Wickللنجــم كيانــو
ريفس.
والتقطــت الصور خالل
تصوير مشــاهد الفيلم
بأحــد مواقــع التصوير
اخلارجية بجزيرة مانهاتن
التابعــة ملدينة نيويورك
األميركية ،ظهر بها جنم
فيلم ماتريكس السابق،
ليعيــد جتســيد قصة
اجلزء األول مــن الفيلم.
وقد ظهرت عدة لقطات
من الفيلــم وهو يحمل

السالح.
ويعــود النجــم كيانو
ريفس لشخصية القاتل
املأجور جــون ويك ،التي
حقق بها جناحا كبير في
اجلــزء األول والثاني من
الفيلم ،ومــن املتوقع أن
تشاركه في بطولة اجلزء
الثالث النجمة اجلميلة
هالي بيري.

بلقيس
بــدأت الفنانــة بلقيس
أحمد إستعدادها للعودة
الــى مزاولة نشــاطها
الفنــي الغنائــي املتنوع
من مهرجانــات وحفالت
غنائيــة متعــددة ،وتبدأ
من بوابة مهرجان صاللة
الســياحي  ،2018والذي
سيقام في مسرح املروج
يوم غد اخلميس املصادف
 19متوز/يوليو اجلاري ،ضمن
أهم حفالت هــذا العام
مــن "ليالــي املهرجان"،
وذلــك برفقــة فرقتهــا

املوسيقية التي ستقدم
معها مجموعة متنوعة
من أغنياتهــا للجمهور
العمانــي واخلليجــي
والعربي في مدينة صاللة
مبحافظة ظفار.

أقامته رئاسة الوزراء /صندوق إعادة اإلعمار

"الفاو" تنال الجائزة الثانية في معرض الصور الفوتوغرافية
بغداد  -الصباح الجديد:
حصل جعفر هاشم السراي
مديــر إعــام شــركة الفاو
الهندســية ألعامــه إحــدى
تشكيالت وزارة األعمار واإلسكان
والبلديات واإلشــغال ألعامة
علــى اجلائــزة

مدير عام الشركة يتسلم الشهادة
الصــور الفوتغرافيــة الثانــي الذي
إقامتــه رئاســة الــوزراء  /صنــدوق
إعــادة أعمــار املناطــق املتضررة من
العمليات اإلرهابية مبشاركة  8وزارات
وتشكيالتها .الصورة الفائزة التقطها
مدير االعالم ملواطن من أهالي مدينة
املوصل احلدباء قامت عصابات داعش
اجملرمة (بقطع كفيــه ) عند دخولها
املدينة وهو يحمل راية العراق (العلم

الثانيــة فــي
مســا بقة
معر ض

العراقــي ) ليحتفل بافتتاح جســر
املوصــل الرابع متحديــا إرهاب هذه
العصابات اجملرمة وليكون شاهد حي
على همجية وظالمية هوالء اجملرمني
الذين عاثوا باألرض فسادا .
ومــن اجلدير بالذكر فــان جلنة اختيار
الصور الفائزة تشــكلت من اساتذه
متخصصني من جمعيــة املصورين
العراقية واكادمية الفنون اجلميلة .

اكتشاف أقدم مقطوعة من ملحمة "األوديسة"
الصباح الجديد  -وكاالت:
عثر علمــاء آثــار في اليونــان على
ما يعتقــدون أنها أقــدم مقطوعة
معروفة من "األوديســة" ،القصيدة
امللحمية التي كتبها هوميروس.

وذكرت وزارة الثقافــة اليونانية ،أن فريقا
من الباحثــن اليونانيني واألملان عثر على
املقتطف محفورا على لوحة طينية في
أوليمبيا القدميــة ،مهد األلعاب األوملبية
في شــبه جزيرة البيلوبونيز ،على وفق ما

نقلت "رويترز".
وتتألــف املقطوعــة مــن  13بيتــا من
األوديسة ،وتشــير تقديرات أولية إلى أن
تاريخها يعود إلى احلقبــة الرومانية ،أي
قبل القرن الثالث امليالدي.

جورج كلوني يتعرض الى حادث سير
الصباح الجديد  -وكاالت:
أصيب جنم هوليوود
جــورج كلونــي
بجــروح طفيفــة
في حادث سير في
ســردينيا بإيطاليا.
وحســب تقريــر
لوســائل اإلعالم احمللية كان كلوني
يقود دراجتــه النارية عندما اصطدم
بسيارة.
وأضافت التقاريــر أن كلوني البالغ من

العمــر  57عامــا كان متوجها إلى موقع
تصويــر ،عندما تعرض حلادث ســير وهو
يقود دراجتــه ،احلادث وقع قرب كوســتا
كورالينا في مقاطعة اولبيا .ومت نقله إلى
مستشفى قريب .ويبدو أنه أصيب بجروح
في احلوض ،وكان يعاني من كدمات ،إال أن
جروحه لم تكن خطيرة.
وفي املستشفى ،انضمت إليه زوجته أمل،
وغادرتها في سيارة خاصة بعد االطمئنان
على حالة زوجها.
ووصــل كلوني إلــى ســردينيا لتصوير

مسلسل تلفزيوني اســمه "كاتش "22
والســيناريو مســتوحى من الرواية التي
كتبهــا الكاتب األميركــي جوزيف هيلر
خالل احلرب العاملية الثانية.
وقامــت صحيفــة ال نوفــا ســارديجنا
اإليطالية بالتغريد ونشــرت صورة ملوقع
احلادث وتقوم السلطات حاليا بالتحقيق
في احلادث.
وتابــع املعجبــن تطورات احلــادث حلظة
بلحظة ،وأصبح الهاشــتاج الذي يحمل
اسم جورج كلوني رقم واحد في أميركا.

كيتاروفيتش!
فــي خضم أرتفــاع درجــات حرارة
الصيف الالهب املصحوبة باملتغيرات
اجليوسياســية والنفسية واالمزجة
البرتقالية والبنفسجية والتقلبات
املوســمية  ،املصحوبة بانقطاعات
التيارالكهربائــي واملــاء الصالــح
للشرب واحلرمان من الوجه احلسن !
أصبحت "بكيتاروفيتش " شــاغلة
الدنيا وحديث النــاس  ،فقد انصرف
املعجبون عن نيمار  ،ورونالدو  ،وهازارد
 ،وميسي  ،وكفاني  ..وأنشغلوا بها !
من هــي "صاحبة الســعادة " التي
أســتحوذت علــى قلــوب وعقول
اجلماهير عندنــا وخصوصا ً "اجلنس
اخلشــن " الــذي أنبهــر بجمالها
وأناقتهــا وأبتســامتها ووطنيتها
وتواضعها !
يبدو أنها هي السيدة "كوليندا غرابار
كيتاروفيتــش " تولد 1986التي وجد
فيها البعــض ضالته التي يفتقدها
في وطنــه  ،للتخفيف والترفيه عن
نفســه من الضغوطات النفســية
والعصبية في فوضى الزمان واملكان
 ،أو هروبــا ً من ضجــره للوضع العام
بســبب أخبــار وقصــص صناديق
األقتراع واحلرائق والتزوير والعد والفرز
اليدوي ومفوضية االنتخابات والهيئة
القضائية واملقاطعات والتظاهرات
واالســتنكارات
واالعتصامــات
واجلســكارات واالغتياالت والسرقات
وقطــاع الطــرق واالرهــاب
والكباب ،واجتماع التحالفات
والتصريحــات املتناقضة بني
االطــراف املتنافســة على
الكراسي املتحركة !
يعــزو البعض الــى أن كل ذلك
كانت من االسباب واملبررات التي
اسهمت في حتويل او تغيير قناة
أهتمام هذا املواطــن أو ذاك الى
رئيســة كرواتيا "بكيتاروفيتش"
الذي وجد فيها مايفتقده من حب
وعاطفــة وحنان وآمان ..عســى أن
ينعش من خالل النظر اليها  ..لبعض
ما تبقى عنده من أضغاث أحالم !
أنشغلت واشتعلت مواقع التواصل
االجتماعــي بصــور وفديوهــات
وتعليقــات رئيســة كرواتيــا التي
وصلت الى موسكو عبر رحلة عادية
ملؤازرة منتخب بالدها ! ..

بعض املعجبــن جتــاوزوا اخلطوط
احلمراء فــي تعليقاتهــم وأرائهم
 ..عــن الرئيســة كيتاروفيتش التي
تتقن التحــدث باللغات  ،اإلجنليزية،
اإلسبانية والبرتغالية ،ولديها فهم
أساسي باللغة األملانية ،الفرنسية
وحتى اإليطاليــة  ،فمنهم من متنى
أن يكون رئيس وساسة بالدنا بهذه
الرقــة واجلمال واحليوية والنشــاط
والثقافة والوطنية !
ومنهم من كتب معلقــا ً " أذا كان
لديك رئيس للبالد بهذا اجلمال اآلخاذ
فأنك سوف تنسى جميع مشاكلك
وهمومك " مبجرد أن تُصبح أوتُ سي
على مثل هذا الوجــه الصبوحي "
 ،أمــا أذا أحتضنك رئيســك  ..كما
فعلت الرئيسة "بيكتاروفيتش " مع
العبو منتخب بالدها  ..فقد تنســى
العالم بكل مافيه !
وهناك من تســآل عن أوجه املقارنة
بني "الســيدة اجلميلة" وبني "عتاوي
" السياســة فــي جــزر الواقواق
والفروقات العشــرة بني "ابتسامة
وضحــكات " هذه اجلميلــة وبني "
الوجه العبوس "  ..لبعض احملسوبني
على ساسة البالد !
• ضوء
ليــس كل من يطفو على ســطح
السياســة ..صــار
سياسياً !

عاصم جهاد

