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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزير النفط جبــار علي اللعيبي 
من  املكلفة  الوزاريــة  اللجنة  رئيس 
مجلــس الــوزراء، حــرص احلكومة 
االرتقاء مبســتوى  العراقيــة علــى 
في  للمواطنني  املقدمــة  اخلدمــات 
بالواقع  والنهوض  البصرة  محافظة 
االقتصادي الزراعــي والصناعي، جاء 
ذلك بعد انتهاء سلسلة االجتماعات 
التــي عقدتها اللجنــة الوزارية مع 
وأعضاء مجلــس محافظة  رئيــس 

البصرة.
وأشار الســيد الوزير انه مت مناقشة 
واالحتياجــات  املشــاكل  جميــع 
ومناقشــة  للمحافظة  الرئيســية 
ورقــة العمــل املقدمة مــن اجمللس 
للجنة الوزارية والتــي تتعلق مبحاور 
اخلدمــات ) املياه واالمــن والكهرباء 

والصحة واخلدمات العامة ( .
وقال وزير النفــط ان اللجنة وضعت 
ثالث خطط لتنفيذ املشاريع اخلاصة 
مبحافظــة البصــرة ومت تصنيفهــا 
الى خطة عاجلة االمــد تنفذ خالل  
اســبوعني الى شــهر واحد، تتعلق 
مبحــاور اخلدمات ) امليــاه  والكهرباء  
والصحــة واخلدمــات العامة واالمن 
( ، وخطــة  متوســطة االمــد فترة 
تنفيذها )3-6( اشــهر وخطة بعيدة 

االمد ال تتجاوز السنتني.
واضاف السيد الوزير بالنسبة ملوضوع 
املاء وامللوحة قــررت اللجنة الوزارية 
نصب وحدة حتلية املياه بطاقة 3 االف 

التجاوزات وضخ  وايقاف  متر مكعب 
كميات من املياه لشط العرب لتقليل 
امللوحة ، فضال عن ذلك تنفيذ اخلطط 
الستراتيجية املوضوعة سابقا فيما 
يخص القرضني الياباني والبريطاني . 
ومنح دائرة ماء البصرة )2مليار دوالر( 
لتحسني وتطوير  قطاع املاء الصالح 
للشرب و تزويد وجتهيز املواطنني باملاء 

الصالح بكميات اضافية .
وفيما يخــص الكهرباء اوضح رئيس 
اللجنــة الوزاريــة انه ســيتم زيادة 
ســاعات التجهيــز بعد اســتئناف 

العمل باخلط االيراني )اليوم اوغدا( .
واضاف وزير النفــط ان اللجنة قررت 
تخصيص 10 االف فرصة عمل البناء 
احملافظــة وســوف يتم تقســيمها 
بحسب الكثافة السكانية لالقضية 

والنواحي املشمولة بالتعيينات .
الى  الوزارية وصلت  اللجنــة  وكانت 
محافظة البصرة مساء امس االربعاء 
11 متــوز اجلــاري لبحــث احتياجات 
احملافظــة. وعقــدت اللجنــة ايضا 
مسؤولي  مع  ومناقشات  اجتماعات 
الدوائــر اخلدمية  وشــيوخ ووجهاء 
احتياجاتهم  فــي  للنظر  احملافظــة 
ومطاليبهــم ، فضال عن تشــكيل 
جلان و ورش عمل بهدف اإلســراع في 
تنفيذ البرنامج املتفق عليه بحسب 

االولويات.
وفــي الســياق قدمت وزيــر االعمار 
واالشــغال  والبلديــات  واالســكان 
العامة الدكتورة املهندســة آن نافع 

أوســي عضو الوفد الــوزاري ملعاجلة 
املشــكالت التي تواجهها محافظة 
البصــرة ، عددا من احللــول اخلاصة 

مبعاجلة ملوحة وشحة املياه فيها .
وأكــدت الوزير خــالل االجتماع الذي 

عقد في مجلــس احملافظة  بحضور 
الــوزراء االعضــاء، ان الــوزارة تعمل 
على ايجاد احللول املناســبة ملعاجلة 
مشــكلة شــحة وملوحة املياه في 
احملافظــة والتي تتضمن ثالث مراحل 

ومتوسطة،  آنية،   ( زمنية  وأســقف 
وأخرى اســتراتيجية بعيــدة املدى(، 
باملدى  ان احللــول اخلاصــة  مبينــة 
على  ســتعمل  والبعيد  املتوســط 
معاجلة مشــكلة املاء لبقية مناطق 

احملافظة.
وأوضحت الوزيــر إن من احللول االنية 
ملعاجلــة شــحة املياه مشــروع ماء 
املشــاريع  الكبير وهو من  البصــرة 
يحل  والذي  واالســتراتيجية  املهمة 
جزءا كبيرا من الشــحة املائية ملركز 
والذي شارف  الهارثة  وقضاء  البصرة 
على اجناز اعماله وتشــغيله جتريبيا 
في القريب العاجل وكان من املفترض 
 2017 املاضي  العام  ان يكتمل نهاية 
ولكــن بعض املعوقات واملشــكالت 

حالت دون اجنازه في موعده احملدد.
واشــارت الوزيــر الى عقــد اجتماع 
مع االستشــاري للمشــروع لبحث 
امكانية ضخ املاء لشــبكات املاء في 
اثناء التشغيل التجريبي مطلع شهر 
آب املقبــل ، موضحــة ان املرحلتني 
)الثالثــة والرابعة( والتي هي محطة 
التصفيــة والتحليــة بحاجــة الى 
ربطها مع اخلطــوط الناقلة احلالية 
وهي من التزامات الشركات املتعاقدة 
على املشروع والتوجيه بشكل سريع 
باعداد كشــوفات وتوفير هذه املبالغ 
لالســراع بربــط اخلطــوط الناقلة 
ليمكننــا من ضــخ املاء ، مشــددة 
على اهمية قيــام وزارة املوارد املائية 
زيــادة االطالقات املائيــة باجتاه قناة 
البدعة وشــط العرب، فضالً عن رفع 
التجــاوزات املائية مــن قبل اجلهات 

االمنية.
واضافت الوزير ان الوزارة عملت على 
ووضع  البريطانــي  القــرض  تفعيل 

املدى  بعيدة  ومثلى  شــاملة  دراسة 
حلل مشــكلة املاء لعموم محافظة 
البصــرة تتضمن حتديــد مصدر املاء 
فيمــا اذا كان من البحــر او جزء من 
مناطق البصرة وشط العرب ونوعية 
احملطات ومواقعها واالحتياج الفعلي 
املستقبلي لغاية 2040 وعملنا بكل 
لتحال  الدراســة  هذه  ألظهار  جهد 
بعدها الى شركات تنفيذية والتي لم 
تقر ضمن اخلطة االستثمارية للوزارة 

لهذا العام .  
وتابعــت الوزيــر ان وضــع احللــول 
املستعجلة وغير املدروسة ستسبب 
مبشــاريع غير ناجحة مثل مشروعي 
)الفاو ســيحان( والــذي نفذ من دون 
حتديد مصــدر ونوعية امليــاه ونحن 
كــوزارة نعمــل على وضــع احللول 
املناســبة له وتفعيله خدمة الهالي 

احملافظة.
العبادي  الوزراء حيــدر  رئيــس  وكان 
كلــف جلنــة وزاريــة برئاســة وزير 
النفط جبــار اللعيبي وعضوية عدد 
االرتقاء مبســتوى  الوزراء ملتابعة  من 
واقعها  وتطوير  البصرة  في  اخلدمات 
والصناعة  الزراعــة  مســتوى  على 
اللجنة  هــذه  وعقدت  واالقتصــاد، 
سلســلة من االجتماعات مع رئيس 
البصرة  وأعضاء مجلــس محافظة 
احتجاجية  تظاهرات  التي شــهدت 
نهاية األســبوع املاضي على ســوء 
اخلدمــات والكهربــاء وملوحة املياه 

والبطالة

10 آالف فرصة عمل للبصرة وخطط قصيرة
ومتوسطة وبعيدة األمد لمشاريع خدمية

مؤمتر صحفي لوزير النفط "ارشيف"

بغداد - وعد الشمري:
كشفت احملكمة االحتادية العليا عن 
نفقات مجلس النواب للعام احلالي، 
مؤكدة أن قيمتها تصل بحدود 290 
مليار دينار مبوجب املوازنة، يأتي ذلك 
في وقــت انتقد خبــراء تخصيص 
املبالــغ، مشــيرين إلى ترهل  تلك 
كبير يحصل في الطاقم الوظيفي 
أن عمليتي  إلــى  للبرملــان، الفتني 
األداء  علــى  والرقابــة  التشــريع 

احلكومي ال تتطلبان أمواالً طائلة.
للمحكمة  الرسمي  املتحدث  وقال 
االحتادية العليا إياس الســاموك إن 
"احملكمــة حســمت الطعون على 

قانون املوازنة االحتادية للعام احلالي 
في وقت قياســي ال يتجــاوز ثالث 

جلسات فقط".
تصريحات  في  الســاموك  وأضاف 
صحافية تابعتها "الصباح اجلديد"، 
أن "مجمــوع تلــك الطعون كانت 
ثمانية، اثنان مت ردها، وستة مت احلكم 
مبوجبها بعدم دســتورية مواد في 

القانون".
ونوه إلــى أن "احملكمة اســتمعت 
وهم  الدعــوى  اطراف  لوائــح  إلى 
املدعي رئيس مجلس الوزراء/ اضافة 
لوظيفتــه واملدعــي عليــه رئيس 

مجلس النواب/ اضافة لوظيفته".

ولفت الســاموك إلى أن "قســماً 
مــن الطعون طالــت تخصيصات 
بلغت  املوازنة حيث  النواب  مجلس 
قيمة تلك التخصيصات 290 مليار 

دينار".
من جانبه، افاد اخلبير القانوني حيدر 
الصوفي في حديــث إلى "الصباح 
"تخصيصات  هــذه   ان  اجلديــد"، 
هائلة وال تتناســب مع اختصاصه 
الوظيفي وما تقرره القواعد العامة 

لكل البرملانات في دول العام".
"االختصاص  أن  الصوفــي  وأضاف 
هــو  النــواب  جمللــس  الوظيفــي 
ثم  ومن  االساس  بالدرجة  التشريع 

ال يحتاج مجرد مناقشــة املسودة 
داخل البرملــان إلى هكذا مصاريف، 
وأن منجزاتــه قليلة جــداً واغلبها 
اتفاقيــات ال حتتاج إلــى مصاريف 

كثيرة".
وأورد أن "االختصــاص الثاني جمللس 
الرقابــة ال يتطلب هو  النواب وهو 
االخــر مبالغ مالية كونــه يعتمد 
على املعلومات التي يحصل عليها 
الهيئات  مــن  الدســتور  مبوجــب 
العموميني  املفتشني  الرقابية مثل 
الرقابة  وديــوان  النزاهــة  وهيئــة 

املالية".
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بغداد - أسامة نجاح:
أكــدت مصــادر مطلعــة داخــل 
يوم أمس  االنتخابــات،  مفوضيــة 
والفرز  العد  بأن عمليات  الســبت، 
في محافظة أربيل قد انتهت، بعد 
أن باشــرت بها املفوضيــة العليا 
اخلميس  يوم  لالنتخابات  املستقلة 
حيث   ،2018/7/12 املصادف  املاضي 
بلغ عدد احملطات املطعون بها هناك 
215 محطــة، في حــني مت االنتهاء 
139 محطة مدخله  من عد وفــرز 
نتائجها  نتائجها ســابقا وظهرت 
جميعهــا مطابقــة %100 وبقية 
احملطات 76 محطة فيها مشكالت 
ولــم تدخــل نتائجهــا مــن قبل 
مجلس املفوضية السابق والقضاة 

املنتدبني احلاليني.
وقــال مصدر من داخــل مفوضية 

االنتخابــات فــي حديــث خــاص 
لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘: " بوشر 
بالعــد والفــرز اليــدوي مبحافظة 
وردت  التــي  للمحطــات  أربيــل 
شــكاوى، وطعون حولها والبالغة 
215 محطة وبإشــراف مباشر من 
املتحدة  واألمم  املنتدبــني  القضــاة 
ووكالء الكيانات ومراقبي منظمات 

اجملتمع املدني .
وأكد املصدر الــذي لم يفصح عن 
أســمه بانــه" مت االنتهــاء من عد 
وفــرز 139 محطة مدخلة نتائجها 
ســابقا وظهرت نتائجها جميعها 
مطابقــة %100 وبقية احملطات 76 
محطة فيها مشــاكل ولم تدخل 
نتائجهــا ســابقا وقــد مت إلغائها 
من قبل اجمللس الســابق ومن قبل 
القضاة املنتدبني احلالي بعد ما تبني 

وجود مشــاكل فيها ولم حتتسب 
املفوضية  إجراءات  تطابقت  وبذلك 

مع إجراءات القضاة املنتدبني ”.
وبــني ان" املفوضية قامــت بنقل 
)501( صندوق وردت بشأنها شكاوى 
وطعون انتخابية من االنبار و )425( 
صندوق من صالح الدين إلى معرض 
بغداد وســيتم بــدء عملية العد 
اليوم  اليــدوي فيها خــالل  والفرز 

األحد .
وأوضح " على ضوء ذلك فســوف 
لن يكون هنالــك أي تغيير في عدد 
النيابية للكتل السياسية  املقاعد 
واملرشحني على ما مت إعالنه سابقا 
محافظة  فــي  املفوضية  قبل  من 

اربيل .
وكشــفت مصادر مطلعــة داخل 
مفوضية االنتخابات في وقت سابق 

، األربعاء املاضي ، عن عدد الصناديق 
املنجزة لعملية العد والفرز اليدوي 

لعدد من احملافظات.
وقالــت املصــادر ان " املفوضيــة 
اليدوي  والفرز  العد  عملية  أكملت 
 )85( لـ  الديوانية  حملطات محافظة 
بلغت  مطابقة  وبنســبة  صندوقا 
100 باملئة، بينمــا محافظة املثنى 
مت اكمــال )93( صندوقــا بنســبة 

مطابقة 100 باملئة”.
وأضافت املصادر ، وبذلك مت االنتهـاء 
مــن عمليــة العد والفــرز اليدوي 
لـــ )467( صنــدوق مت نقلهـــا من 
محافظــات )البصــرة / واســط / 
ميسان / ذي قار / الديوانية / املثنى ( 
الى معرض بغداد ، بنسبة مطابقة 

. ) % 100(
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متخصصون ينتقدون تضخم المبالغ: التشريع والرقابة ال يتطلبان أموااًل كبيرة

الكشف عن تخصيص مجلس النواب
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الصباح الجديد - وكاالت:
أمر قاض أميركي أمس السبت 
بتمويــل كلفــة لــّم شــمل 
بعد  أبنائهــم،  مع  املهاجريــن 
أن فصلهــم مســؤولون عــن 
األميركية-  احلدود  عند  أبنائهم 

املكسيكية.
األميركية  احلكومــة  وتعمــل 
على لم شمل نحو ألفي طفل 
مــع آبائهم الذيــن اعُتقلوا ومت 
فصلهم عــن أبنائهم في إطار 

سياسة الرئيس دونالد ترامب.
هــذا وشــارك آالف املتظاهرين 
الهجرة  سياسة  من  الغاضبني 
في  مســيرات  في  األميركيــة 
األميركيــة  الواليــات  شــتى 
احتجاجا على فصل أفراد عائالت 
املهاجريــن تطبيقا لسياســة 
الرئيس  ينتهجها  التي  التشدد 
ترامب في هذا  دونالد  األميركي 

امللف.
شــعار  حتت  تظاهرة  وانطلقت 
تكــون  ان  يجــب  "العائــالت 
مجتمعة" من ســاحة الفاييت 
املواجهة للبيــت االبيض باجتاه 
مجلسي  مقر  الكابيتول  مبنى 

الشيوخ والنواب.

عائالت  شــاركت  نيويورك  وفي 
من  وشــيوخ  واطفال  وشــبان 
في  واملواطنني  اجلــدد  القادمني 
تظاهرة احتجاجية حتت شمس 
حارقــة. وقدر احد الشــرطيني 
عدد املشــاركني بنحــو "الفي 

شخص".
"قولوها  املتظاهــرون  وهنــف 

بالفــم املآلن، قولوهــا بوضوح، 
املهاجرون مرحب بهم هنا"، كما 
اعربوا عن ترحيبهم باملسلمني.

وعلى وقع الطبول رفعت احلشود 
الفتات كتــب فيهــا "مدينتنا 
نيويورك هــي نيويورك املهاجرة، 

و"ال قفص، ال حظر، ال جدار".
وكتب على الفتــة اخرى "حلوا 

آيس )وكالة انفاذ قوانني الهجرة 
دعوة  في  األميركية("،  واجلمارك 
تشــكل صدى ملطالبة نشطاء 

بحل الوكالة.
تدفق  لوقــف  وفــي محاولــة 
شهريا  املهاجرين  آالف  عشرات 
الى احلــدود اجلنوبيــة للواليات 
املتحدة، امر ترامــب مطلع ايار 

يعبرون  الذين  البالغني  بتوقيف 
احلدود بطريقة غير شــرعية وال 

سيما طالبي اللجوء.
والعديــد ممــن يحاولــون عبور 
االميركية  املكســيكية  احلدود 
العنف  اعمال  من  الفرار  يريدون 
التي متارسها العصابات، وغيرها 
تشهدها  التي  االضطرابات  من 

اميركا الوسطى.
ونتيجــة حملــة القمــع التي 
مت  االميركيــة،  االدارة  شــنتها 
فصــل االطفال عــن اهاليهم، 
تناقلتها  مشــاهد  وبحســب 
وســائل االعالم العاملية وضعوا 
فــي مراكــز تابعة لسلســلة 
متاجر، ما اثــار ردود فعل منددة 

محليا وعامليا.
هذا ووقع ترامب االسبوع املاضي 
اجراءات  لوقــف  تنفيذيا  امــرا 
محامني  لكــن  العائالت  فصل 
الهجرة  متخصصني في قضايا 
ستستغرق  العملية  ان  يقولون 

وقتا طويال وستكون معقدة.
وال يــزال نحــو الفــي طفــل 
مفصولني عن ذويهم، بحســب 
ارقــام رســمية نشــرت نهاية 

االسبوع املاضي.
وتأتــي تظاهــرات امــس االول 
الســبت بعد ان أقــرت احملكمة 
العليا االميركية الثالثاء املاضي 
مرسوم ترامب املناهض للهجرة، 
للرئيس  واضحا  انتصارا  مانحة 
بعد معركــة قضائية حول هذا 

اإلجراء املثير للجدل.
تفصيالت ص6

تقريـر

تحميل الحكومة األميركية كلفة لّم شمل المهاجرين

احملكمة-العليا-األمريكية

تقرير

بغداد - حذام يوسف الطاهر: 
أكد الدكتور رائد فهمي سكرتير 
اللجنة املركزية للحزب الشيوعي 
مجلس  انتخابــات  ان  العراقــي 
النــواب التي جرت في أيار املاضي 
قدمت رسائل واضحة للحكومة، 
متثل مطالبــة عامة بالتغيير في 
العملية السياسية، التي تعتمد 
علــى احملاصصة وقــد جلبت لنا 
الفشل وأزمات كبيرة أكبرها رمبا 

أزمة الكهرباء، وغيرها الكثير.
ان هذه  الدكتــور فهمي  واضاف 
الرسائل جاءت عن طريقني، عزوف 
املواطن العراقي عن املشاركة في 
االنتخابية، واملشــاركة  العملية 
التي اســفرت عن وجــوه جديدة 
بارزة، والتحول الكبير في مجلس 
النــواب ، كلهــا اســفرت عنها 
االنتخابات، وهي ترجمة ملا حصل، 
وحتى بعد العــد والفرز ال أعتقد 
مختلفة  ســتكون  النتائــج  ان 

كثيرا .
ان  الى  الدكتور فهمــي  ولفــت 
املوضوع  امام هذا  سائرون وقفت 
من البداية، هل منضي بتشــكيل 
حكومة ام ال؟، وشــرعت بالدفع 
باجتاه االتفاق على برنامج اصالحي 
ومحاربة  املعالم،  واضح  حقيقي 
الفســاد، والعمل باجتــاه حتقيق 
الى  إضافة  االجتماعية،  العدالة 
وبنية  االقتصاديــة  البنيــة  بند 

املستقلة،  اخلارجية  السياســة 
هذه عناوين لبرنامج سائرون، وما 
نعمل عليه هو تثبيت هذه البنود 
وان ال تبقــى مجرد عناوين، هناك 
إصرار على هــذا املنهج من قبل 
ولكن  الشيوعي،  واحلزب  سائرون، 
ال اخفــي عليــك هنــاك اطراف 
كثيرة قد ال تستطيع االستغناء 

عن بعض املغامن. 
ان جميع  الدكتور فهمي  واوضح 
هذه التحالفــات مرتبطة مبوازين 
الذي  النهج  وهذا  ومصالح،  قوى 
ذكرته لك، يفتح لنا باباً لإلصالح، 
ويتحقــق مــع إرادة سياســية 
حقيقية إلصالح الدولة، وترجمة 
مفردات مثل محاربة الفساد، من 
هنا تبدأ عملية التغيير واإلصالح، 
ال اقــول تغيير جذري، ولكن ممكن 

التعمق به مستقبال .
وقــال ان مــا يحصــل اليوم من 
إشــارة  احملافظات،  في  تظاهرات 
حتذيــر انه يجــب العمــل على 
اإلصالح والتغيير قبل فوات األوان، 
ولذلك انا أقول ان املستقبل ممكن 
ان يكون مطمئــن ألننا ال نحتاج 
الى موارد ماليــة فلدينا ما يؤمن 
لنا العيش بســالم، لكننا نحتاج 
األمور  يديــرون  اشــخاص  الــى 
بشــكل صحيح وامني، وهذا ما 

نسعى له جميعاً كدولة مدنية.
تفصيالت ص2

االنتخابات قدمت رسائل واضحة 
للحكومة تطالبها بالتغيير 

في العملية السياسية
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فرنسا تالقي كرواتيا في نهائي كأس 

العالم اليوم بقيادة األرجنتيني بيتانا

حماة الشباك بالمونديال قدموا أمكانات 
عالية في التصدي لركالت الجزاء

معايير الفيفا تقرب مودريتش 
من جائزة الكرة الذهبية

الدكتور رائد فهمي يؤكد للصباح الجديد:



بغداد - حذام يوسف طاهر

منــذ اللحظة التي اقفــل فيها آخر 
حتى  البرملانية  لالنتخابــات  صندوق 
دبت احلياة في مواقع االحزاب، والكتل 
السياسية، لصياغة نوع من التقارب 
والتحالف السياســي ملرحلة ما بعد 
فــرز نتائج االنتخابــات، وبالرغم من 
اظهرتها  التــي  النتائج  التباســات 
اال  املســتقلة،  االنتخابات  مفوضية 
ان احلوارات والنقاشــات ماضية على 
قــدم وســاق، ونــدرك ان التحالفات 
تخضــع للمصلحــة احلزبيــة ورمبا 
التكتل الطائفــي، او أي ابعاد أخرى، 
لكننا ندرك ان هناك من يعمل بهوية 
عراقية خالصة، ويضع حساب الوطن 
والشــعب مثاله في كل حوار، وألجل 
الدخول الى عوالــم هذه التحالفات 
وقراءة مــا يحصل في أروقة العملية 
السياســية كان لنا هــذا احلوار مع 
اللجنة  رائد فهمي سكرتير  الدكتور 
املركزية للحزب الشــيوعي العراقي، 

والقيادي في حتالف سائرون.

رسالة كبيرة وواضحة

في ظل نتائج انتخابات التي كانت 
كمــا رأى كثيــرون انها مــزورة، هل 
تعتقد موقف احلزب الشــيوعي مع 
هكذا برملان قوي خاصة ونحن نعلم 
وعــي ووضوح انتمــاء احلزب للوطن 

وللشعب؟
- لدينا قــراءة لالنتخابــات برغم ما 
شــابها من مالحظات وعمليات غير 
أصوليــة ، مع ان جميــع االنتخابات 
حــدث بها هــذا املوضوع لألســف، 
ولكن هــذه االنتخابــات كما اعتقد 
قدمت رســائل واضحــة للحكومة، 
انهــا مطالبــة عامــة بالتغيير في 
العمليــة السياســية، التي تعتمد 
علــى احملاصصــة وقــد جلبــت لنا 
الفشــل وازمات كبيــرة اكبرها رمبا 
ازمة الكهربــاء، وغيرها الكثير، هذه 
الرســائل جاءت عــن طريقني، عزوف 
املواطــن العراقي عن املشــاركة في 
االنتخابيــة، واملشــاركة  العمليــة 
التي اســفرت عن وجوه جديدة بارزة، 
والتحــول الكبير فــي البرملان، كلها 
وهي  االنتخابــات،  عنهــا  اســفرت 
ترجمة ملــا حصل، وحتــى بعد العد 
والفرز ال أعتقد ان النتائج ســتكون 
امام  مختلفة كثيرا، وسائرون وقفت 

هذا املوضوع مــن البداية، هل منضي 
بتشــكيل حكومة ام ال؟، وشــرعت 
بالدفع باجتــاه االتفاق علــى برنامج 
املعالم،  واضــح  حقيقــي  اصالحي 
ومحاربــة الفســاد، والعمــل باجتاه 
العدالــة االجتماعية، إضافة  حتقيق 
وبنية  االقتصاديــة  البنية  بنــد  الى 
السياســة اخلارجية املستقلة، هذه 
عناوين لبرنامج ســائرون، وما نعمل 
عليه هــو تثبيت هذه البنــود وان ال 
تبقى مجرد عناوين، هناك إصرار على 
هذا املنهج من قبل ســائرون، واحلزب 
عليك  اخفــي  ال  ولكن  الشــيوعي، 
هناك اطراف كثيرة قد ال تســتطيع 

االستغناء عن بعض املغامن. 
التحالفات  ان بعــض  نحن نعلــم 
تغلــب عليهــا املصلحــة احلزبية 
الضيقة، كيف اخلالص من هذا االمر 

لعبور املرحلة بسالم؟
- جميع التحالفــات مرتبطة مبوازين 
الذي  النهــج  وهذا  ومصالــح،  قوى 
ذكرته لــك، يفتح لنا بابــاً لإلصالح، 
إرادة سياسية حقيقية  مع  ويتحقق 
إلصــالح الدولــة، وترجمــة مفردات 
مثل محاربة الفســاد، مــن هنا تبدأ 
التغيير واإلصــالح، ال اقول  عمليــة 
تغيير جــذري، ولكن ممكــن التعمق 
به مســتقبال، ولكن هــذه العملية 
تصطدم بعائق آخــر، هو التركيز من 
قبــل البعض على تشــكيل )البيت 
الشــيعي والبيت السني(، وهذا غير 
مقبول، فهنا سيعاد النهج ذاته الذي 
ناقشــنا تفاصيلــه ومعطياته على 
الوضع بشــكل عــام، وحتى عملية 
العد والفرز اليــدوي والتأخير بإعالن 
النتائج ليســت فقط ألسباب فنية، 
وامنا حتمل شيئاً في املستقبل لصالح 
التغييــر، ونحن كســائرون وكحزب 
شيوعي نؤكد اذا اعيد انتاج العملية 
في األســس نفســها فهذا مرفوض 
ولن نعيد بناء نهــج احملاصصة، وهو 
موقفنــا ومصــرون عليــه، وال ميكن 
التراجع عنه وهــو موقف واضح من 
قبل احلزب، وســائرون واذا باملستقبل 
عجزنــا كســائرون، عندهــا لدينــا 
االستعداد الن نكون معارضة ولكنه 
أؤكد هنا ليس خيارنــا األول، ولكنه 
وارد جــدا، وســنبقى نعمــل كل ما 
أوتينا من  بوسعنا وطاقتنا، وبكل ما 
محبة واحترام للشعب العراقي، على 
على  السياسية  العملية  تشــكيل 

أسس سليمة وواضحة املالمح.
منذ حتالفكم مع ســائرون لم يشر 
االعــالم الــى أهميــة لقائكم مع 

الســيد مقتــدى الصــدر، في حني 
تناول االعالم حــوارات الصدر مبعزل 
عن احلزب الشــيوعي ، مبــاذا تعلق 

بشأن هذا املوضوع؟
- يتناول االعالم هــذا التحالف على 
أساس انه حصل بعد لقاء مع السيد 
الصدر ، ولكن احلقيقة هذا التحالف 
لم يكــن وليد اللحظة او الشــهر، 
امنا نتيجة حراك قوي ومســتمر من 
قبل احلــراك املدني مع التيار الصدري 
لســنوات، إضافة الى لقاءات عديدة 
بــني الطرفــني، كان الهــدف منها  
واحــداً، اإلصالح ومحاربة الفســاد، 
ثم نشأت وشــائج بني اجلماهير من 
التيار الصدري واحلزب الشــيوعي في 
بغداد واحملافظات، فإذن هذه اللقاءات 
كانت نتيجــة لتمهيد األرضية لهذا 
التحالف، االتفاق الشيوعي الصدري، 
هذا حالــة جديدة ليس فــي العراق 
فقــط، بل فــي كل العالــم هناك، 
اللقــاء احلاصل بني  مفاجأة من هذا 
فكرين مختلفني، وهــذه فرضية لم 
تكن واردة فــي بال احد فــي العراق 
والعالــم، وبرغــم كل مــا قيل عن 

هذا التحالف،  لكــن املهم ان التيار 
اإلســالمي الصدري تعامل مع احلزب 
الشــيوعي بشــكل ناضج، وهذا لم 
يحصل ســابقا، وحتى لو كان هناك 
لقاء ســابق، فهو على مستوى افراد، 
امنا هذا التحالف مع احلزب الشيوعي 
بصورة عامة، فهــذا له قيمة فكرية 
كبيرة  ثقافيــة  وقيمــة  عظيمــة، 
باالبتعاد عن تكفير االخر، والتشكيك 
به، ونحن هنا اشرنا ان لدينا مصالح 
عميقة يشترك بها اجلمهور الصدري 
مع احلــزب، فهناك هدف اكبر من كل 

التحالفات.
البعــض قــزم موقفنا وكأننــا نريد 
الوصول الى البرملان، وملصالح متبادلة، 
ومع ان التحالف له بعد انتخابي، لكن 
البعــد األهم هو الشــعب واجملتمع، 
بالوســط  وانا اجد أن هناك انفتاحاً 
ان كان منغلقــاً  بعــد  اإلســالمي، 
كبير،  مكســب  اعتقد  وهــذا  متاما 
لذلك املطالبات باالنســحاب وكأننا 
متورطون بورطة وليس هناك فرصة!، 
لكننــا نقول ان االنســحاب هو قرار 
منتلكه، وال ميكن مصادرته، ولكن هذا 

القــرار خطير وال ميكن ان يتخذ بهذه 
الســرعة، وال ميكن االســتعجال به، 
واليوم نرى كيف ينظر العالم للحزب، 
هناك حالة جديــدة، ورؤية جديدة، اذ 
يعد العالــم ان التحالف بيننا حدث 
ترقب للمشهد،  ولديهم حالة  كبير، 
هــل هو حدث طــارئ ام يســتمر؟!، 
ولكن أقول اننا عملنا شــيء جديد، 
حتماً هو لصالــح العراق والعراقيني 

وللمصلحة العامة.

مساومات واتفاقات 
 وتقاطعات

والتقاطعات  التحالفات  تقرأ  كيف 
داخل العملية السياسية؟

منهجــني،  هنــاك  ان  باعتقــادي   -
منهج يريد التكتــل كقوى طائفية، 
ولكن املضمــون هناك تكتل بطائفة 
سياسية وهناك مساومات واتفاقات 
إلعادة تشــكيل حكومــة، على وفق 
توزيع معني للمواقع، وبالتالي الصورة 
لــن تتغير عن الســابق، وهناك نهج 

آخر يعمــل لبرنامج واضح، وان يكون 
ولكن هذا  بالتحالفــات،  تنوع  هناك 
التنوع ال يعتمد على الهوية، بل على 
البرنامج لــه بعد عراقي وبعد وطني 
بعيد عن نهــج احملاصصة، بني هذين 
املنهجني صــراع، لذلك هناك اجتاهان 
محور ســائرون، ودولة القانون، مع ان 
الكل يقول ان الباب مفتوح للجميع، 
ولكن غير معقول ان القوى نفســها 
التي كانت متســيدة للموقف، ولها 
لها،  ومنهــج معني  مصالح معينة 
هي نفسها حتدث انعطافاً بالعملية 
السياسية !، ولذلك البد من التغيير، 
وتبقــى جميــع التحاالفــات قابلة 
للتغير، وهي غير ثابتة، حتى يأتي إقرار 
من احملكمة االحتادية، وتبدأ التوقيتات 
التوجه  ســيكون  عندئذ  الزمنيــة، 
جديــاً اكثــر .. اليوم رمبــا هو )جس 
نبض( واتفاقات أولية وكلها خاضعة 

للترجمة العملية على الواقع.
عــن مــاذا أســفرت احلــوارات مع 

األحزاب الكردية؟
- طرحنــا وجهة نظرنا والتقينا بعدد 
من القادة الكــرد، وكان لقاؤنا جيدا 
مع السيد مسعود برزاني، كان اللقاء 
بحفــاوة كبيــرة، وكان حــوارا هادئاً 
وصريحــاً ومنفتحاً وثبتنــا ما نريد، 
مع تأكيدنــا علــى ان كل ما يتعلق 
بكردستان يقوم على مبدا الشراكة، 
ولكن بعيدا عــن احملاصصة ونقصد 
بالشــراكة ما يتعلق بصنــع القرار، 
وقلنا أيضا ان القضايا العالقة ينبغي 
ان يكون الدســتور مرجعاً لها، ولكن 
هناك قراءة موضوعية للمشــهد ان 
اإلرادة  وان تكون  بالعمل  يكون حرص 
التنظير،  وليس  للعمل  السياســية 
للوصول  وحرص  ارادة  لديها  وسائرون 
الى حل، والدستور يؤكد على ضرورة 

رسم السياسة الداخلية معاً.
 الطــرف الكردســتاني يقــول نحن 
راغبــون بلعــب دور علــى الصعيد 
واذا  ان نكــون جديني  العراقي وثبتوا 
واقعية  قراءة  الدســتور  قراءة  جاءت 
فنحن حريصون على ذلك، بالنســبة 
لسائرون لدينا ثالثة مبادئ الشراكة، 
والتــوازن بحضور الكــرد في اجليش 
ووزارة اخلارجيــة، واتفقنــا ان كل ما 
طرح مــن قضايا خاضعــة للنقاش، 
واملناصــب الرســمية للجميع لكل 
مكونات الشــعب واذا اعتمدنا على 
مبــدا املواطنــة، فاألفضــل هو من 
يصل والبد أيضا من اشــراك اجلميع، 
اذن يجب ان تكــون األبواب مفتوحة 
وان يجري االتفاق على أســاس تنفيذ 

نحتاج  وهنا  عليــه،  املتفق  البرنامج 
الى تنظيم لــكل تفاصيل العملية 
السياسية ومناقشتها بشكل جدي 

وحريص .
كيف ينظر الدكتور رائد فهمي الى 
األيام حول مســتقبل  القادم مــن 

العراق الذي مازال قلقا؟
- بوضــوح ان هناك قلقــاً، والعملية 
ليســت ســهلة، ولكن اذا ما توفرت 
لدينــا اإلرادة احلقيقيــة وان نضــع 
مشكالت البلد امام اعيننا ومصلحة 
البلد في املقام األول ســنكون على 
بر األمــان، أنــا اعتقد حتــى حتالف 
سائرون يعالج هذا املوضوع وممكن ان 
يكون نــواة مهمة للخروج من االزمة 
وان نكــون جزء من احلــل، في اجلانب 
االخــر هناك فقر فــي اخلدمات، فقر 
على مســتوى فــرص العمل إضافة 
الى ضعف اجلانــب األمني والصحي، 
لذلك نحن نعمل على قضايا العدالة 
االجتماعيــة وال اخفــي عليــك ان 
املشكلة األكبر هي مشكلة الفساد، 
وألن املشــتركني بها قــوى متنفذة، 
فهي معركة كبيرة ولذلك من يقول 
اننا في معركة ضد الفساد يجب ان 
يكون لديــه إرادة حقيقية حملاربة هذا 
الفساد، فالشــعب اليوم يحتاج الى 
تطمني وحتقيــق ملطالبه على الواقع 
، الشــعب اليوم بــدأ ينفد صبره وال 
نعلم مــاذا تخبئ لنا االيــام املقبلة 
الى  ، رمبا تؤدي االحتجاجــات احلالية 
انفجار الغضب اجلماهيري، ورمبا يؤدي 
بالتالي الى التدمير، وما يحصل اليوم 
إشــارة  احملافظات،  في  تظاهرات  من 
حتذير انه يجــب العمل على اإلصالح 
والتغيير قبــل فــوات األوان، ولذلك 
انا أقول ان املســتقبل ممكن ان يكون 
مطمئن ألننا ال نحتاج الى موارد مالية 
فلدينــا ما يؤمن لنا العيش بســالم، 
لكننــا نحتاج الى اشــخاص يديرون 
األمور بشكل صحيح وامني، وهذا ما 
نسعى له جميعاً كدولة مدنية، وهي 
مهمة ليســت صعبة، اذا ما تعاملنا 
بــروح وطنية حقيقية،  القضايا  مع 
وما يجمعنا هو الهــدف األكبر وهو 
الهم الوطني والهم الشعبي والناس 
تطالــب  ببنى حتتية، وهنا أؤكد ليس 
املهم ان تكون النتيجة باسمنا نحن 
او باســم آخرين فما يهمنا  هو وضع 
العراق فــي املوقع احلقيقي الصحيح 
وان يعيش العراقي بســالم ورفاهية 
بعيــداً عن أي أزمــات، ومؤكد ان هذا 
يحصــل بالعمــل وليـــس باألحالم 

فقط.

شؤون عراقية2

الدكتور رائد فهمي يؤكد للصباح الجديد: 

االنتخابات قدمت رسائل واضحة للحكومة
 مطالبة بتصحيح العملية السياسية

جدية سائرون في التغيير واالتفاق على برنامج إصالحي حقيقي واضحة المعالم

لن نعيد بناء نهج المحاصصة، وهو موقفنا وموقف سائرون ونصر عليه، وال يمكن التراجع عنه 
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هذه االنتخابات مطالبة عامة بالتغيير في العملية 
السياسية، التي تعتمد على المحاصصة وقد جلبت لنا 

الفشل وازمات كبيرة اكبرها ربما ازمة الكهرباء

احملرر مع الدكتور رائد فهمي
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بغداد- الصباح الجديد
نفى وزير النفط جبار علي اللعيبي إجالء املوظفني 
األجانب من حقل غرب القرنة/ 2 كما روجت بعض 
وســائل اإلعالم، في حني أكــد أن  القوات األمنية 

سيطرت على األوضاع العامة في احلقل املذكور. 
وقال وزير النفط جبار علي اللعيبي في بيان تلقت 
الصباح اجلديد نســخة منه ان املتظاهرين حاولوا  
في يــوم  )اخلميس( املاضي اقتحــام  احد املواقع 
النفطية في حقل غرب القرنة /2 و تســببوا في 
احراق بعض أبنية البوابــة اخلارجية  والكرفانات 
واحراق ســيارة للشــرطة  وإتالف بعض األجهزة 
الكهربائيــة والعبــث بها ، فضال عــن االعتداء 
علــى بعــض املوظفني وأفــراد القــوات األمنية 
التي متكنت من التعامل مــع الوضع واخراجهم 
من املوقع والســيطرة على االوضــاع وتأمينها ، 
مؤكدا على رفض احلكومة والوزارة االعتداء  على 
املنشآت النفطية  واإلخالل باالمن العام ، مطالبا 
املتظاهرين باحترام القوانــني وحماية املمتلكات 
العامة وعــدم االجنرار وراء بعــض االجندات التي 

حتاول اثارة الفوضى واإلضرابات في احملافظة .
ونفى الســيد الوزير اجــالء املوظفني االجانب في 
احلقل كما روجت بعض وســائل االعالم ، مشيرا 

الى استمرار عمليات االنتاج في احلقل .

بغداد - الصباح الجديد:
أطلقت احملكمة االحتادية العليا خدمة )فهرســت 
حتليلي( تســهل الوصول إلى جميع أحكمها عبر 

موقعها اإللكتروني.
وقال املتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك 
إن "السيد رئيس احملكمة االحتادية العليا القاضي 
مدحت احملمود وجه اليوم باطالق )فهرست حتليلي( 

الحكام احملكمة االحتادية العليا".
وتابع أن "هذا الفهرســت املوجــود في الصفحة 
االحتادية  للمحكمة  االلكتروني  للموقع  الرئيسة 
العليا )www.iraqfsc.iq(، يتضمن مبادئ االحكام 
وارقامها وتواريخها بنحو يسّهل على املتصفحني 

الوصول اليها وخالل وقت قصير جداً".
واشــار إلى ان "احملكمة االحتاديــة العليا حريصة 
على اطالع الراي العام علــى احكامها وقراراتها 
وبكل سهولة ومن دون عناء البحث في الصفحات 

االلكترونية".

النفط تنفي إجالء األجانب 
وتؤكد استقرار األوضاع 
في حقل غرب القرنة/ 2

المحكمة االتحادية 
العليا تطلق خدمة 
الحصول على أحكامها

الكشف عن تخصيص مجلس 
النواب 290 مليار دينار لنفقاته 

التشغيلية
ونبه الصوفي إلــى "وجود ترهل 
النواب  وظيفي كبير في مجلس 
ال يتناسب مع املهام اخملصصة له 
فهو يتكون من 2500 موظف وهو 

عدد ضخم بامتيازات عالية".
"البرملانات  أن  الصوفي  واستطرد 
االوروبية ذات املنجزات الكبيرة ال 
يتخطى طاقمهــا الوظيفي ربع 
ما موجود في العــراق"، موضحاً 
أن "عضو مجلــس النواب يصل 
االســمي مــع اخملصصات  راتبه 
إلــى 40 مليون دينــار في حني أن 
نشاط البرملان ال تتجاوز اجللستني 
تكون  ودائما  الواحد  االسبوع  في 
بــال نصــاب، وأن اغلــب اللجان 

معطلة".

الفقهية  "القواعــد  ان  ويواصل 
في  النواب  مســتحقات  لصرف 
العالم تكون على شكل مكافأة 
ممثلني  كونهم  جدا،  ضئيلة  وهي 
القوانني  تشريع  في  الشعب  عن 
والرقابة على االداء احلكومي وهي 
خدمة عامة وليســت وظيفة أو 

منصبا
وزاد اخلبيــر القانوني أن "مجلس 
النــواب خالــف اصــول الصرف 
في اســتخدامه ســلطاته، وأن 
الزيادة التي حصلت اما بســبب 
أجل  تتبــع من  التي  الضغــوط 
زيــادة تخصيصاته فــي املوازنة 
قبل وصولهــا إلى البرملان نتيجة 
تقوم  الكتــل  ان  أو  احملاصصــة، 
بإضافــة مبالغ قبــل التصويت 

على القانون".
ومضى الصوفي إلى أن "احملكمة 

االحتادية العليا كانت قد نقضت 
العديــد مــن مــواد املوازنة ألن 
صالحياته  خالف  النواب  مجلس 
املنصوص عليها في املادة 62 من 
مبالغ  بوضع  بانفراده  الدســتور 
مالية دون العودة  إلى احلكومة".

بدوره، ذكر اخلبير االقتصادي عبد 
"الصباح  إلى  الشــمري  احلسني 
مفاصل  من  "العديد  إن  اجلديد"، 
الدولة العراقية تعاني من فساد 
مالــي واداري، ومنهــا مجلــس 
النــواب بإدارته وكذلــك نظامه 

الوظيفي".
وتابع الشــمري أن "زيــادات غير 
منطقيــة حتصــل فــي اعــداد 
بالتزامن  النواب  موظفي مجلس 
ألنــه  انتخابيــة  دورة  كل  مــع 
بحسب  اشــخاص  تعيني  يجري 
يرهق  وهذا  السياسية  تبعيتهم 

النفقات  ومستوى  املوازنة  كاهل 
فيها واوصلها إلــى احلد الذي مت 

االعالن عنه مؤخراً".
وأشار إلى أن وصول التخصيصات 
إلى هــذا املســتوى الكبير يأتي 
بالتزامن مع االقتصار على اجلانب 
التشــغيلي للموازنة التي تعادل 
مبالغها 10 مــرات، موازنة االردن 

و15 مرة موازنة لبنان".
وأوضــح الشــمري أن "العــراق 
وبرغم املبالــغ اخملصصة ال توجد 
فيه بنى حتتية أو مظاهر عمرانية 
حديثة أو جسور متطورة وشوارع 

تسهل حركة املواطنني".
ويجد اخلبير االقتصادي أن "واحدة 
املصاريف  هي  املشكالت  ابرز  من 
التي تدفع للموظفني الذين يصل 
عددهم بنحو 4 ماليني و500 الف 
شــخص دون ايجاد حلول جذرية 

لها بل مجــرد زيادة في اعدادهم 
وأن مجلس  بنحو غيــر علمــي 
النواب من بني اجلهات املســؤولة 
عن هذا االمــر كونه يصوت على 
درجات وظيفية ألغراض انتخابية 

بحتة".
ويرى أن "توجيــه جزء من موازنة 
اخملصصــة  النــواب  مجلــس 
اخلاص  القطــاع  إلى  للنفقــات 
في  للعاطلني  عمل  فرص  وتوفير 
مقدمتهــم خريجــي اجلامعات 
واصحاب احلرف سوف يخلق نوعاً 

من االستقرار االقتصادي".
وأكمل الشــمري القول أن "ادارة 
اكبر  مــن  تعد  النــواب  مجلس 
املشــاكل املالية فــي العراق مع 
وجود عــدد كبير مــن املوظفني 
الذين ال نعــرف طبيعة عملهم 
عالية  رواتب  يتقاضــون  لكنهم 

جداً".
وكان مجلــس النــواب قد صوت 
على املوازنة العامة للسنة املالية 
احلالية، في وقت وجهت انتقادات 
للقانون كونه اعتمد على اجلانب 
االســاس  بالدرجة  التشــغيلي 

وجتاهل موضوع االستثمار.

مفوضية االنتخابات: نتائج 
العد والفرز اليدوي مطابقة 
حتى اآلن في أغلب الصناديق

العليــا  املفوضيــة  وباشــرت 
لالنتخابات في الســاعة الثامنة 
من صباح الثالثــاء املاضي، العد 
والفرز اليــدوي والتي يتوّلى فريق 
قضائــي إدارتها بعد جتميد عمل 
فيها  املفوضني  اعضاء مجلــس 
من قبــل البرملــان ومنعهم من 

السفر خارج العراق .

تتمات ص1

بغداد ـ الصباح الجديد:

لتجارة  العامة  الشــركة  اعلنت 
تشــكيالت  احدى  الغذائية  املواد 
وزارة التجارة عن مواصلة مواقعها 
ومراكز البيع في بغداد واحملافظات 
تسلم وجتهيز مادتي السكر وزيت 
الطعام ضمن مفــردات احلصص 

التموينية املقررة          .
الشركة قاسم  واوضح مدير عام 
حمود حمــد ان مراكــز مبيعات 
اإلمام علي تســلم كمية )1620( 
طن سكر  و)208( اطنان زيت طعام 
ومركز  التاجي تســلم )800( طن 
سكر وكمية ) 66( طن زيت ومركز 
2205( اطنان ســكر  الرصافــة ) 
وكمية  ) 349( طــن زيت  اضافة 
الــى قيام مجمع مخازن كســرة 
وعطش بتســلم  كمية ) 1035 ( 
طن سكر و) 148( طن زيت لغرض 

جتهيزها للمواطنني ، مضيفا الى 
جتهيز  فرع الشــركة في النجف 
و)200(  )900( طن ســكر  بكمية 
طن زيت وفي فرع واســط تسلم 
وجهز كمية ) 475( طنا زيت طعام 
كما قام فرع بابل بتسلم كمية ) 
315 ( طنا من السكر و ) 434( طنا 
زيت وجتهيز الــوكالء في احملافظة 
من تلك املادة بكمية ) 1664( طنا 

سكر ) 976( طنا زيت .
ولفــت املدير العــام الى مواصلة 
فرع نينوى )مجمــع مخازن بازوايا 
( تســلم وجتهيز املــواد الغذائية 
مــادة  جتهيــز  مت  إذ  للمواطنــني 
)545.692( وكمية  السكر بكمية 
)343.062( طنا زيت طعام ملناطق 
) الشــفاء , العريبــي , احلدبــاء, 
الرفاعي , أبي متــام , باب اجلديد , 

وادي حجر , املنصور ( اما ســايلو 
 )454( املوصل  فقد جهــز كمية 
طنــا ســكر و )92.268( طنا زيت 
ملناطق)صالح الدين,الكرامة ,عدن 
, اجلزائر, الوحدة , املأمون , الربيعي 
( وجتهيــز كميــة )899.800( طنا 
سكر و )222.566( طنا زيت طعام 
في محافظــة ديالى وكذلك قيام 
فرع كركوك بتسلم وجتهيز )151( 
طنا سكر  و ) 284( طنا زيت طعام  
اما في فــرع الديوانية فقد جهز 
بكميــة )200( طن زيــت وفي ذي 
قار جهز بكميــة ) 651( طنا زيت  
وفي فرع البصرة جهز كمية )470( 
طنا زيــت و ) 1125( طنا ســكر 
وفــرع املثنى جهــز كمية )1125( 
طنا ســكر و)480( طنا زيت  وفي  
 )390( الدين جهــز بكمية  صالح 
طنا سكر  و )148( طنا زيت طعام 
ضمن  املواطنــني  جتهيــز  لغرض 

مفردات البطاقة التموينية .

بغداد ـ الصباح الجديد:

اجنــزت امانــة بغــداد تنظيــف 
)36200(متر من شبكات وخطوط 
الصــرف الصحــي خالل شــهر 
حزيران املاضي ضمن قاطع بلدية 

بغداد اجلديدة.
واالعالم  العالقات  مديرية  وذكرت 
ان "مالكات قســم اجملاري بدائرة 
بلدية بغــداد اجلديدة نفذت خالل 
مكثفة  حمالت  املاضي  الشــهر 
 )36200( تنظيف  خاللها  اكملت 
متر من شبكات وخطوط تصريف 
واالمطار  الصحــي  الصرف  مياه 
و)1448( حوض تفتيش بإستعمال 

اجلهدين اآللي والبشري ".
القســم  ان "مالكات  واضافــت 
قامــت ايضــا بأعمــال تنظيف 
تصريف  )1455(مــن مشــبكات 
)238( وفتــح  االمطــار  ميــاه 

انســدادا في اخلطوط الرئيســة 
والفرعية واعمــال ادامة وصيانة 
عــدد مــن احملطــات ميكانيكيا 
وكهربائيا ، وبينــت ان " املالكات 
بتعويــض اغطية احواض  قامت 
االمطار  ومشــبكات  التفتيــش 
امانة بغداد  التي تســرق وتهيب 

حاالت  عــن  باالبالغ  باملواطنــني 
الســرقة التي حتدث في عدد من 
سالمة  على  للمحافظة  املناطق 

املواطنني ".  
إزالة  امانة بغداد عن  كما أعلنت 
اكثر من)300( جتــاوز ضمن قاطع 
دائــرة بلديــة املنصــور ، وبينت 

مديرية العالقات واالعالم أن " دائرة 
بلدية املنصور بالتعاون مع مديرية 
احلراســات واالمن وبالتنسيق مع 
قيادة عمليــات بغداد ازالت )303( 

جتاوزات خالل شهر آيار املاضي ".
" احلمالت  ان  االمانــة  وأضافــت 
 )10( إزالــة  املشــتركة تضمنت 
 )130( و  والسقائف  من األكشاك 
و)100( لوحة  الرصيف  جتاوزا على 
إعالنية و )23( موقعاً لبيع االغنام 
االنشــائية  املواد  لبيع  و موقعني 
و)30( من االسيجة وعدد من الدور 
مرحلة  في  املتجاوزة  الســكنية 

البناء األولي ".
وأشارت الى أن " االمانة مستمرة 
التي  التجــاوزات  ازالة جميع  في 
تعــوق حركة املــرور والســابلة 
وتعرقــل اعمال تقــدمي اخلدمات 
فضــال علــى تشــويهها منظر 

العاصمة بغداد ".

مراكز التجارة  تواصل تسلم
وتجهيز المحافظات بالتموينية 

امانة بغداد تنجز عددا من خطوط
وشبكات الصرف الصحي

متابعة الصباح الجديد:

قدمــت وزيــر االعمار واالســكان 
العامــة  واالشــغال  والبلديــات 
نافــع  آن  املهندســة  الدكتــورة 
أوســي عضو الوفد الوزاري ملعاجلة 
املشكالت التي تواجهها محافظة 
البصرة ، عددا مــن احللول اخلاصة 
مبعاجلة ملوحة وشحة املياه فيها .

وأكــدت الوزير خالل االجتماع الذي 
عقد في مجلس احملافظة  بحضور 
الــوزراء االعضاء، ان الــوزارة تعمل 
على ايجاد احللول املناسبة ملعاجلة 
مشكلة شــحة وملوحة املياه في 
احملافظة والتي تتضمن ثالث مراحل 
ومتوسطة،  آنية،   ( زمنية  وأسقف 
وأخرى اســتراتيجية بعيدة املدى(، 
باملدى  اخلاصــة  احللول  ان  مبينــة 
على  ستعمل  والبعيد  املتوســط 
معاجلة مشكلة املاء لبقية مناطق 

احملافظة.
وأوضحت الوزير إن من احللول االنية 
ملعاجلة شــحة املياه مشــروع ماء 
املشــاريع  وهو من  الكبير  البصرة 
يحل  والذي  واالستراتيجية  املهمة 
جــزءا كبيــرا من الشــحة املائية 
ملركز البصرة وقضاء الهارثة والذي 
اعماله وتشغيله  اجناز  شارف على 
وكان  العاجل  القريــب  في  جتريبيا 
من املفترض ان يكتمل نهاية العام 
املاضي 2017 ولكن بعض املعوقات 
واملشــكالت حالــت دون اجنازه في 

موعده احملدد.
واشــارت الوزير الى عقــد اجتماع 
مع االستشــاري للمشروع لبحث 
املاء  لشــبكات  املاء  امكانية ضخ 
فــي اثنــاء التشــغيل التجريبي 
مطلع شهر آب املقبل ، موضحة ان 
املرحلتني )الثالثــة والرابعة( والتي 
والتحلية  التصفيــة  محطة  هي 
بحاجــة الى ربطها مــع اخلطوط 
الناقلة احلالية وهــي من التزامات 
الشــركات املتعاقدة على املشروع 
باعداد  والتوجيه بشــكل ســريع 
املبالغ  وتوفيــر هــذه  كشــوفات 
لالســراع بربط اخلطــوط الناقلة 
ليمكننــا من ضخ املاء ، مشــددة 
على اهمية قيام وزارة املوارد املائية 
زيادة االطالقات املائيــة باجتاه قناة 

البدعة وشط العرب، فضالً عن رفع 
التجاوزات املائيــة من قبل اجلهات 

االمنية.
واضافــت الوزير ان الــوزارة عملت 
على تفعيــل القــرض البريطاني 
ووضع دراسة شاملة ومثلى بعيدة 
املــاء لعموم  املدى حلل مشــكلة 
البصــرة تتضمن حتديد  محافظة 
مصــدر املاء فيما اذا كان من البحر 
او جزء من مناطق البصرة وشــط 
العرب ونوعيــة احملطات ومواقعها 
املســتقبلي  الفعلي  واالحتيــاج 
لغايــة 2040 وعملنــا بكل جهد 
ألظهار هذه الدراسة لتحال بعدها 
الى شركات تنفيذية والتي لم تقر 
ضمن اخلطة االســتثمارية للوزارة 

لهذا العام .  
وتابعــت الوزيــر ان وضــع احللول 
املدروســة  وغيــر  املســتعجلة 

ستسبب مبشاريع غير ناجحة مثل 
مشــروعي )الفاو ســيحان( والذي 
نفذ مــن دون حتديد مصدر ونوعية 
املياه ونحن كوزارة نعمل على وضع 
احللول املناسبة له وتفعيله خدمة 

الهالي احملافظة.
يذكــر ان مجلس الــوزراء قد اتخذ 
قــرارات بشــأن ملــف امليــاه في 
محافظة البصرة، منها تشــكيل 
وفد حكومي برئاســة وزير النفط 
واالســكان  اإلعمار  وزراء  وعضوية 
العامــة  واالشــغال  والبلديــات 
والكهربــاء واملــوارد املائية والنقل 
رئاســة  في  املستشــارين  وهيئة 
الوزراء واالمانة العامة جمللس الوزراء 
البصرة  الى  تذهــب  االزمة  وخلية 
بشــكل عاجــل وتتولــى معاجلة 

املشكالت التي تواجهها احملافظة.
علــى صعيد متصــل اعلنت وزارة 

االعمار حتقيق نسب إجناز متقدمة 
في مشــروع اعادة تأهيل الشركة 
العامة لناقالت النفط الواقعة في 
لوزارة  لصالح  البصــرة  محافظة 

النفط .
 واوضــح املركز االعالمــي للوزارة 
ان املــالكات الهندســية والفنية 
في شــركة ســعد العامة إحدى 
تشكيالت الوزارة شارفت على إجناز 
مشــروع إعادة تأهيل مقــر أبنية 
الشركة العامة لناقالت النفط  في 
إالجناز  بلغت نسبة  ،حيث  احملافظة 
%98  ومن املؤمل إجناز املشروع  في 
الى  ، مشيراً  املقبلة  القليلة  األيام 
الكلفة التعاقدية بلغت للمشروع 
عقد  ومبلحق  دينار   1.836.302.500
بلغت قيمته التعاقدية 217 مليونا 

و892 الفا و500 دينارعراقي .
وبني املركــز االعالمــي ان االعمال 

األعمال  شــملت  املشــروع  فــي 
اإلنشــائية واملعمارية والكهربائية 
تأهيل  بإعادة  اخلاصة  وامليكانيكية 
أبنية  أربــع  االبنيــة املؤلفــة من 
تضمنــت بنايــة اإلدارة العامــة، 
بنايــة األقســام اإلداريــة واملالية 
بناية املالحني وقاعــة اإلجتماعات 
120 مقعد مزودة  الرسمية )سعة 
وتغليف  ذكية(  ومنصة  بشاشــة 
- األبنيــة األربع- من اخلــارج مبادة 
األلوبوند Albound ســمك 4 ملم 
2 ســاعة(  للحرائق  نوعA1 مقاوم 
والزجاج املقســى )6 ملم(،وكذلك 

اعادة تأهيل الطرق والساحات.
واضــاف املركــز االعالمــي أن هذا 
املشروع يأتي ضمن خطة الشركة 
العامة لناقالت النفط التي تضمن 
القدمية ومبا  تأهيل مبانيهــا  اعادة 
يتناســب مع الدورالفاعل واحليوي 

التي لها  النفط  وزارة  الذي تقدمه 
البلد  دورمهم في تعظيم صادرات 

من املنتجات النفطية.
يذكر إن شركة سعد العامة احدى 
تشكيالت الوزارة سبق لها ان اجنزت 
لــوزارة النفط ،عددا من املشــاريع 
التي تعد ذات أهمية إســتراتيجية 
، في مجال املشــاريع النفطية في 
محافظة البصرة ومنها مشــروع 
تنفيــذ الوحدة الثالثة لتحســني 
البنزين،الذي أدخل اخلدمة الفعلية 
األعمال  ومشــروع   ،2014 عام  في 
األزمرة ومشــروع  املدنيــة لوحدة 
الـــLPG  ،فضــالً عــن   خزانــات 
مشــروع برج التبريــد في مصفى 
الشعيبة،الذي يعد األكبرمن نوعه 
في البلــد، وبطاقــة إنتاجية تبلغ 
شركة  ســاعة،لصالح  12000م3/ 

مصافي اجلنوب.

من الحلول االنية 
لمعالجة شحة المياه 
مشروع ماء البصرة 
الكبير وهو من 
المشاريع المهمة 
واالستراتيجية والذي 
يحل جزءا كبيرا من 
الشحة المائية لمركز 
البصرة وقضاء الهارثة 

وزير االعمار تبحث معالجة شحة
وملوحة المياه في محافظة البصرة

من الحلول االنية لمعالجة االزمة مشروع ماء البصرة الكبير

جانب من شط العرب "ارشيف"

األحد 15 متوز 2018 العدد )3977(

Sun. 15 Jul. 2018 issue )3977(

بغداد ـ الصباح الجديد:
اجتمع وزير النقل الكابنت كاظم 
فنجــان احلمامي مــع مدير عام 
اخلطوط اجلوية العراقية املهندس 

ســلطة  ورئيس  فريــد  ميــران 
الطيران املدني السيد علي خليل 
ابراهيم وبحــث معهما طبيعة 
اخلدمــات املقدمة للمســافرين 

واقع  لتطوير  الكفيلة  والســبل 
النقل اجلوي في البالد، إضافة إلى 
ملوسم  النهائية  االســتعدادات 

احلج املقبل.

وقال الوزير أن اجلهود التي يبذلها 
العاملــون في الطيران املدني من 
أجل اإلرتقــاء بواقع اخلدمات عبر 
تنســيق جهود املعنيــني لراحة 

، مبينا  الكرمي  املســافر  وسالمة 
ان الوزارة بدأت تســتعد  ملوسم 
احلج لهــذا العام عبر تســخير 
جميع االمكانــات املتاحة خلدمة 

احلجيج العراقيني، بعدما  اكملت 
موسم  العراقية  اجلوية  اخلطوط 
العمرة بنجاح كبير وانســيابية 

عالية في مواعيد الطيران. 

وزير النقل يبحث مع الخطوط الجوية استعدادات موسم الحج

مجلس  وأعضاء  رئيس  يتقدم 
إدارة مصرف الرشيد
والمنتسبين كافة 

الــى معالــي محافــظ البنــك 
المركزي العراقي

)الدكتور علي محسن العالق(
اختيــاره  لمناســبة  بالتهنئــة 
أفضــل محافظ بنــك مركزي 
2018 علــى مســتوى  لســنة 
البنــوك المركزية  محافظــي 

العربية
متمنيــن له وللبنــك المركزي 
العراقي دوام النجاح في خدمة 

بلدنا الحبيب.

د. رشاد خضير وحيد
المدير العام

تهنئة



محليات 4

بغداد - الصباح الجديد:

العمل  ورشــة  مؤخرا  اخُتتمت 
الثالثة لبرنامج تدريب القيادات 
االداريــة فــي قطــاع التعليم 
في  واملهني  التقنــي  والتدريب 
العراق والذي يتكون من 15 يوما 
تدريبيا قســمت الى ثالث ورش 
عمل تنفذ على مدار عام كامل 
نيسان  الى   2017 نيســان  )بني 

 . )2018
مواد  علــى  البرنامج  واحتــوى 
تدريبيــة طــورت بنــاًء علــى 
معايير القيــادة العاملية ونتائج 
التدريبية  حتليــل االحتياجــات 
بدايــة عام  الــذي نفذت فــي 
2017 ، ويهــدف البرنامــج الى 
حتســني وزيادة املهارات القيادية 
للمؤسســات املهنية والتقنية 
مواكبــة  مــن  لتمكينهــا 
سوق  في  والتغييرات  التطورات 
العمل وتقدمي خريجني ومتدربني 
ميتلكون مهــارات ومؤهالت ذات 
عالقة تؤهلهــم للحصول على 

عمل.
وطنيون  مدربــون  البرنامج  قاد 
بالتعاون والتنســيق مع اجمللس 
مبشــاركة  البريطاني  الثقافي 
100 قائــد متــدرب مــن وزارة 
والبحــث  العالــي  التعليــم 
العلمــي )عمــداء او معاونــو 
عمــداء في الكليــات واملعاهد 
التقنية (، وزارة العمل والشؤون 
االجتماعيــة )مــدراء او معاونو 
املهني(،  التدريب  مراكــز  مدراء 
معاونو  او  )مــدراء  التربية  وزارة 
اضافة  املهنية(  املــدارس  مدراء 
الى متخصصني اخرين من هذه 

الوزارات الثالث.
وقال احد املشــاركني من بغداد 
في الورشــة ان من ابرز النقاط 
مهــارات  هي  تعلمهــا  التــي 
بني  الشخصية سيما  التواصل 
املدراء واملوظفني وكســر اجلمود 
احلاصل بــني املــدراء واملعلمني 

في املــدارس ، وتطرق كذلك الى 
املهمة  احلديثة  القيادة  اساليب 
املوظفني  اشراك  تتضمن  والتي 
في عمليــة القيــادة من خالل 
تطوير مهاراتهــم القيادية عن 
طريق القيام بدورات تدريبية كل 
حسب اختصاصه طوال العام .

وفــي الســياق ذاته قــال احد 
التعليم  وزارة  من  املتشــاركني 
قدمــت  الورشــة  ان  العالــي 
القيادة  حــول  قيمة  معلومات 
الذكية  االهــداف  حتقيق  باجتاه 
التنظيميــة  وضمــن اخلطــة 
وكذلك االعتمــاد على التغذية 
العكســية للتقييم الذاتي وان 

الضوء  ســلطت  قد  الورشــة 
على استعمال الوسائل احلديثة 

لتطوير االداء.
كمــا اضــاف متــدرب اخر في 
الورشــة نفســها في النجف 
ان الورشــة من ناحية قد عززت 
الصحيحة  باالســاليب  الثقة 
التي كانت متارســها مؤسسته 
ومــن ناحية اخــرى انها قامت 
غيــر  املفاهيــم  بتصحيــح 
الصحيحة ، وقــد نفذ التدريب 
فــي اربــع محافظات رئيســة 
البصرة  النجــف،  بغــداد،  هي 
واربيــل وكان املشــاركون مــن 
15 محافظة من الشــمال الى 

السليمانية،  اربيل،  هي:  اجلنوب 
بغداد،  االنبــار،  ديالــى،  دهوك، 
واســط، النجف، بابــل، كربالء، 
القادسية، املثنى )السماوة(، ذي 

قار، ميسان، البصرة.
الثقافي  اجمللــس  عمــل  وقــد 
في  شــركائنا  مع  البريطانــي 
الــوزارات الثــالث وممثليهم في 
على  املشــرفة  الفنية  اللجنة 
التوجيهية  واللجنــة  البرنامج 
العليــا وخبــراء القطاع اخلاص 
ومنظمة اليونســكو ورؤســاء 
اجلامعــات التقنيــة واملديريات 
املهنــي  للتعليــم  العامــة 
واملديريــات العامــة للتدريــب 

املهني وخبــراء اجمللس الثقافي 
 )TVET( البريطاني في مجال ال
حرصــا على تنفيــذ برنامج ذي 
التدريبية  باالحتياجــات  عالقة 

على االرض في الوقت احلالي.
وتشــتمل املرحلــة االخيرة قيام 
مهماتهــم  باجنــاز  املشــاركني 
وهي  مؤسســاتهم  في  االخيرة 
موظفيهم  مــن  عــدد  تدريــب 
االداريــني لضمــان زيــادة كفاءة 
بزيــادة  املهنيــة  املؤسســات 
عدد املســتفيدين مــن مهارات 

ومخرجات البرنامج. 
وفــي الوقــت ذاته يقــوم مدربو 
القيادة الوطنيني بتقييم املهمات 

والواجبات التي قدمها املشاركون 
بعد  املاضــي.  العام  مــدار  على 
ذلك قام منفــذ البرنامج وفريقه 
اجلودة  لضمان  عام  تقييم  باجراء 
والذي سيحدد عدد من املشاركني 
امليدانية  الزيارة  في  للمشــاركة 
ملؤسسات الـ)TVET( في اململكة 

املتحدة.
كمــا ان هــذا البرنامــج املمول 
مــن االحتاد االوروبــي والذي ينفذ 
بالشــراكة بني اجمللــس الثقافي 
البريطاني ومنظمة اليونســكو 
يعــد جزءا من مشــروع واســع 
الصالح التعليم والتدريب التقني 

واملهني في العراق.

 TVET اختتام ورشة العمل الثالثة لبرنامج تدريب القيادات اإلدارية
تشمل قطاعات التعليم والتدريب التقني والمهني في العراق 

ص

 يهدف البرنامج 
الى تحسين وزيادة 
المهارات القيادية 

للمؤسسات 
المهنية والتقنية 

لمواكبة التطورات 
والتغييرات في 

سوق العمل وتقديم 
خريجين ومتدربين 

تؤهلهم للحصول 
على عمل 

املشاركون في الورشة
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التعليم تعلن زيادة 
مقاعد القبول في 
الدراسات العليا

بغداد - الصباح الجديد: 
قــررت وزارة التعليم العالــي والبحث العلمي 
زيادة مقاعد القبول بواقــع مقعد واحد لقناة 
القبول العــام ومقعدين لقناة النفقة اخلاصة 
في االختصاصــات والدراســات املفتوحة في 

اجلامعات .
ويأتي هــذا القــرار اســتنادا الى الســلطة 
التقديرية لهيئــة الرأي في الوزارة ونظرا لتوفر 
مســاحات نســبية داعمة خلطة القبول في 

الدراسات العليا للعام الدراسي 2018 /2019.
وفي هذا الســياق تبقى صالحيــة اجلامعات 
قائمة بتدوير املقاعد الشــاغرة من العام الى 
اخلاص على وفق االستحقاق وبحسب ضوابط 

القبول.

وجبة جديدة من الطلبة 
العراقيين الى أكاديمية 

اكتانية للطيران  

تغيير مواعيد سير 
القطارات  النازلة والصاعدة 

من بغداد الى البصرة

بغداد - الصباح الجديد:
اشــرف وزيــر النقــل الكابنت كاظــم فنجان 
احلمامي على ارســال وجبة جديدة من الطلبة 
العراقيــني الى أكادميية اكتانيــة للطيران في 

اليونان.
وأكــد الوزير خــالل توديع الطلبــة الذي يبلغ 
، ان اخلطــوط اجلويــة  52  طالبــا  عددهــم 
العراقية استكملت جميع االجراءات املتعلقة 
بإرســالهم الى أكادمييــة اكتانيــة للطيران 
املدني فــي اليونان والتي تعــد من األكادمييات 
التخصصية واملعتمدة لدى منظمة السالمة 

.)EASA( اجلوية
واضــاف الوزير أن الطلبة اجلدد ســيخضعون 
الــى مناهج رصينة ومكثفــة نظرية وعملية 
لتهيئتهم للتخرج بدرجــة معاون ربان، حيث 
ستكون مدة دراســتهم ثمانية عشر شهرا ، 
مشيرا ان الوزارة سباقة دوماً في دعم الطاقات 
الشــابة من خــالل فتح اجملــال امامهم لكي 
يأخذوا دورهم احلقيقي والذي يسهم في تقدم 

البلد.

بغداد - الصباح الجديد:
غيرت الشركة العامة للسكك احلديد مواعيد 
انطالق القطارات النازلة والصاعدة بني بغداد 

والبصرة، 
وقال مدير عام الشــركة املهندس سالم جبر 
ســلوم ان اجراء  تغيير أوقات ســير قطارات 
املســافرين  جاء نــزوال عند رغبــة املواطنني 
لتوفير أفضل ســبل الراحة والسرعة واألمان 
على منت قطارات الســكك احلديثة واملكيفة 

. DMU
واوضح املدير العام ان مواعيد اجلديدة لالنطالق  
القطــار االول من محطــة بغــداد املركزية 
الســاعة )00/7 ( مســاء ويصل الى محطة 
قطار البصــرة الســاعة) 35/4 ( صباحا، في 
حني ينطلق القطار الثاني من بغداد الساعة 
)00/8( مساء ليصل الى محطة  قطار البصرة 

الساعة )35/5( صباحا«.
واشــار املدير العام هنــاك رحلتني تنطلق من 
محطة  قطار البصرة ، االولى  عند الســاعة 
)7:30 ( مســاء ليصــل الى محطــة بغداد 
املركزية الساعة )10/5( صباحا، بينما الرحلة 
الثانية تكون املغادرة الســاعة  )00/9( مساء 
ليصل محطة بغداد املركزية  الساعة )20/6( 

صباحا«
يذكــر ان اســعار تذاكر الســفر  مخصصة 
للمقعد الســياحي درجة أولــى 12 الف دينار 
وسعر  املقعد السياحي درجة ثانية 8 االف دينار 
وغرفة منام درجة اولى  30 الف دينار للســرير 
الواحد وكوشيت منام درجة ثانية 25 الف دينار.
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متابعة الصباح الجديد:

للتجارة  العراقي  املصــرف  يحتفل 
بالذكــرى  االحــد  اليــوم   )T.B.I(
اذ   ، لتأسيســه  اخلامسة عشــرة 
في  امسية  املناسبة  بهذه  ستقام 

قاعة كلكامش بفندق بابل.
وقد تأســس املصرف في شهر متوز 
عام 2003 كيانا حكوميا مســتقال 
وتصدير  اســتيراد  تسهيل  لغرض 
العراق  والى  من  واخلدمات  الســلع 
خدمــة لالقتصاد الوطنــي واعادة 
العمل  انتهــاء  بعد  البــالد  تأهيل 
ببرنامــج النفــط مقابــل الغذاء 
التابع لالم املتحدة ، وتلبية احلاجات 
االنســانية للعراق واصــالح البنى 

التحتية . 
وقد اســتطاع املصــرف ان يحقق 
قفزات نوعية متميــزة على طريق 
صناعة مصرفيــة عراقية تضاهي 

ما موجود فــي دول متقدمة ، ومن 
يســتعرض مــا حتقق مــن اجنازات 
سيتوقف امام حقائق مفرحة حقا 
وأن النقلــة االكثر حضــورا هي ما 
الهيمص  تولــي فيصل  حتقق بعد 
رئاســة املصرف وكالة ، فقد متكن 
الرجل برغم قصــر املدة منذ توليه 
يضــع  ان  االن  حتــى  املســؤولية 
قطار املصرف على مســار السكة 
الصحيح وان يحدد االهداف بوضوح 

.
ففي شهر تشريـــن الثاني من عام 
بـدأ املصرف عمله كمصرف   2003
قدره  برأسمال  مســتقل  حكومي 
مليون ومائــة الــف دوالر أميركي 
ازداد رأسماله املدفوع كما في  وقد 
2016/6/30 ليصبح 26 ترليونا و475 

مليارا و845 مليون دينار عراقي .
ويعد املصرف العراقي للتجارة أحد 
البنوك الرائدة في الشــرق األوسط 
التجاري  التمويــل  فــي قطاعــي 

واالستثماري واألكثر خبرة وثقة في 
العـراق  في  املصرفي  العمل  مجال 
، اذ حقق منواً سريعاً منذ تأسيسه 
ليصبح أحـــدى املؤسسات الرائدة 

والفاعلة في القطاع  املصرفي. 
فقد قام املصرف بانشــاء شــبكة 
واســعة من املصارف املراسلة في 
العالــم وبناء عالقــات وطيدة مع 
الســمعة  ذات  العاملية  املصــارف 
املمتازة وبحسب متطلبات العملية 
املصارف  املصرفية حيث وصل عدد 
املراسلة إلى أكثر من )428( مصرفا 
وتغطي  مدن   )108( فــي  متواجدة 
)95( دولة في العالم مما وفر له فرص 
حقيقيــة للتواجد عامليــاً وقدرات 
تنافســية علــى توفيــر مختلف 

اخلدمات املصرفية املتنوعة. 
كما حقق املصرف العراقي للتجارة 
جناحات مبكرة مثــل التوقيع على 
اتفاقيات اطارية مع 26 مؤسســة 
عاملية لضمان الصادرات إضافة إلى 

أنه كان من أوائل املصارف العراقية 
الذي حصــل على خطوط ائتمانية 
مــن املصــارف العامليــة الرصينة 
بالرغم من  املمتازة  الســمعة  ذات 
عدم وجــود تصنيف ائتماني لدولة 
العراق حيث ان هذا االجناز يعد اجنازاً 
بالنسبة للمصرف  ذاته  بحد  كبيراً 
يضاف إلى قائمــة االجنازات املهمة 

واالستراتيجية.
ان العمليــات املصرفية التي يقوم 
للتجارة  العراقــي  املصــرف  بهــا 
متوافقــة مــع االصــول واالعراف 
الدولية التي تصدرها غرفة التجارة 
الدولية ومواكبة لتعليمات وقواعد 
حيث  االمــوال  غســيل  مكافحة 
شهد املصرف منذ أن باشر أعماله 
منــوا مطــرداً في حجــم تعامالته 
الصافية حيث  وأرباحــه  املصرفية 
بلغــت أرباحه الصافية بحدود 385 
مليون دوالر أميركي في نهاية العام 

.2011

تقرير

المصرف العراقي للتجارة يحتفل بمرور )15( عاما على تأسيسه

منى خضير عباس
للمرة الرابعة على التوالي شاركت 
مؤسسة العني للرعاية االجتماعية 
التي حتظــى بــأذن ومباركة ودعم 
السيد السيستاني ممثلة عن يتامى 
العراق في اجتماع اجللسة 38 جمللس 

حقوق االنسان باألمم املتحدة.
وأكدت ممثلة مؤسسة العني عالية 
آل ياســني في كلمتهــا في اجمللس 
الذي يضم 47 من الدول األعضاء ان 
املؤسسة قطعت شوطاً كبيراً في 
تقدمي املســاعدات املالية والصحية 
لليتامــى  والتربويــة  والنفســية 
والنازحني , مشــيرة في الوقت ذاته 
باالنتقال  فيهــا  العمل  تنامي  الى 
النفسي  التأهيل  إعادة  مرحلة  الى 
وإزالــة رواســب احلــروب والويالت 
والتي عدتها من اساســيات اعمال 

املؤسسة .
وقــد بينت آل ياســني املزايــا التي 
التنموي  حكايتي  مركز  سيقدمها 
تنجزه  الــذي  املنطقة  األكبر فــي 
العــني بالوقت احلالــي بترميم ما 
نتيجة  اليتامى من حنــان  فقــده 

لفقدان املعيل .
كمــا أوضحــت ممثلة العــني ابرز 
اهداف املؤسسة ، املتمثل ببناء ثقة 

األطفال بأنفســهم حتــى يكونوا 
فاعلني في عائالتهم ومجتمعاتهم 
، الفتة الى ضرورة ان ينشأ األطفال 
في بيئة تســودها السعادة واحملبة 
والتفاهــم مــن خــالل مشــاريع 
األهداف  هذه  لتحقيق  املؤسســة 
التي تســتند الى ديباجــة اتفاقية 

حقوق الطفل لعام  1989.
وقد عبر مبعــوث العراق الدائم في 
االمم املتحــدة عن اهتمامــه البالغ 
باملؤسســة ، مؤكدا علــى اهمية 

التواصل معها .
جديــر بالذكر ان مؤسســة العني 

حاصلة على الصفة االستشــارية 
اجمللــس  مــن  اخلاصــة  بالدرجــة 
املتحدة  األمم  في  العاملي  االقتصادي 
, ولديهــا 17 مكتباً فــي عدة دول 
بقارات اســيا واوروبا وكندا واميركا 
الشــمالية وأســتراليا وهي تعمل 
بالتعــاون مــع فــروع املؤسســة 
)  2006 منــذ)  بالعراق  ومكاتبهــا 
اليتامى الذين  على رعاية وتنميــة 
وصلت اعدادهم الى )57،881( يتيما 
فــي عموم احملافظــات ، اضافة الى 
تقدمي املســاعدة املالية واملؤن ملئات 

العائالت النازحة منذ عام 2014 . 

بغداد - الصباح الجديد:
واملعادن  الصناعة  وزارة  كشفت 
اتخذتها  التــي  االجــراءات  عن 
لتعديل مسار العمل ومكافحة 
الــوزارة  دوائــر  فــي  الفســاد 
التي  والتحقيقات  وتشكيالتها 
اجرتها بخصوص بعض اخملالفات 
وشــبهات الفساد واحالتها الى 
جلنــة الشــؤون االقتصادية في 
قرار  واستحصال  الوزراء  مجلس 
منها باحالة احد عقودها املبرمة 

سابقا الى هيئة النزاهة. 
اإلعــالم  مركــز  مديــر  وقــال 
والعالقــات العامة فــي الوزارة 
أن  الشــمري  علوان  عبدالواحد 
وزارة الصناعة وبتوجيه من الوزير 
املهندس محمد شياع السوداني 
ومــن خــالل دوائرهــا الرقابية 
متكنت  العام  املفتــش  ومكتب 
ومخالفات  أخطاء  كشــف  من 
وشــبهات فســاد في عدد من 
االســتثمارية  اخلطــة  عقــود 
ابرمتها  التي  املشــاركة  وعقود 
الوزارة طيلة الســنوات املاضية 
وأجــرت التحقيقــات املطلوبة 
عن بعض اخلروقــات والتجاوزات 
واحالتها إلى القضاء ، مفصحا 
ان الوزير السوداني صادق مؤخرا 
علــى حتقيــق ملكتــب املفتش 

العــام ثبت فيــه مقصرية أحد 
الوزراء الســابقني ووكيل سابق 
ومدير عــام ومجلس إدارة إحدى 
إلــى  واحالتهــم  الشــركات 

القضاء. 
وأســتعرض الشــمري إجراءات 
الصناعــة فــي مكافحة  وزارة 
الوزيــر  تولــي  بعــد  الفســاد 
الســوداني مهامها منذ عامني 
تبني  وبعد  بأنــه  بالقول  تقريبا 
خطط اإلصالح اإلداري ومكافحة 
الفساد املالي فقد قامت الدوائر 
بتدقيق  الــوزارة  فــي  املعنيــة 
ومراجعة وإعــادة تقييم لعقود 
اخلطــة االســتثمارية وعقــود 
املشاركة املبرمة طيلة السنوات 
املاضية بعد كشــف شــبهات 
البعض  في  ومخالفات  فســاد 
منها ، مشــيرا فــي الوقت ذاته 
إلــى أن الوزير تقــدم في حينها 
بطلب رسمي إلى هيئة النزاهة 
وتقدمي  العقــود  هــذه  لتدقيق 
الوزارة  املساعدة واالسناد لدوائر 
املعنيــة ، الفتا إلــى أن إجراءات 
التدقيــق واملراجعة أثبتت وجود 
حاالت فساد وتالعب ومخالفات 
وبأمر  أثرها  علــى  جرى  واضحة 
الغاء  الســوداني  الوزيــر  مــن 
مايقارب )41( عقدا لم حتقق اية 

مؤشرات إلى جانب تشكيل جلان 
فنية لدراســة مايقرب من )75( 
عقــدا آخر في حينهــا وانتهاج 
الشفافية  تعتمد  جديدة  آليات 
والوضوح عند إبرام عقود جديدة 
حصلت  التي  اخملالفــات  لتالفي 
فــي العقود الســابقة ، مؤكدا 
أن الــوزارة كانت الســباقة في 
الفســاد  كشــف ومكافحــة 
وإحالــة العقــود اخملالفــة إلى 
التحقيق والقضاء وانها ماضية 
لإلصالح  املتبنــاة  خططها  في 
مــن خالل تأســيس شــراكات 
اســتثمار  عقود  واســتقطاب 
حقيقــة وناجحة مع شــركات 
صناعية رصينــة ومتمكنة من 
والعربي  العراقي  اخلاص  القطاع 

واالجنبي. 
هذا وقد أصدرت جلنة الشــؤون 
اإلقتصادية فــي مجلس الوزراء 
وزارة  أحد عقــود  بأحالــة  قرارا 
ســابقا  املبرمــة  الصناعــة 
إلى هيئــة النزاهة مــع وجوب 
املنجزة  األعمال  قيمة  احتساب 
وغير املنجزة للعقود املذكورة من 
خالل االستعانة بخبراء من نقابة 
املهندسني العراقيني للمساعدة 
في عمليات االحتســاب وتثبيت 
واقع احلال للمشاريع الصناعية .

مؤسسة العين تشارك في أعمال
 مجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة

الصناعة تحيل أحد عقودها
 المبرمة سابقا الى النزاهة 

ممثلة لجميع يتامى العراق 
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متابعة ـ الصباح الجديد:

شنت إسرائيل امس السبت سلسلة 
غارات جوية على مواقع حلركة حماس 
في قطــاع غزة، غداة مواجهات على 
احلدود، قتل فيها فلسطيني وأصيب 
أكثر من 200 آخريــن بجروح إضافة 
إلى جندي إسرائيلي، فيما زامن تلك 
الغارات اطالق عشرات قذائف الهاون 
والصواريخ في اجتاه بلدات إسرائيلية 

محاذية للحدود.
ففــي فجر امــس الســبت اغارت 
مواقع  علــى  اســرائيلية  طائــرات 
تابعة حلركة حمــاس في قطاع غزة 
غداة اشــتباكات علــى احلدود لقي 
فيها فلســطيني حتفه وجرح أكثر 
مــن 200 آخرين إضافــة إلى جندي 

إسرائيلي.
فلســطينيون  مقاتلــون  وأطلــق 

والصواريخ  الهاون  قذائف  عشــرات 
في اجتاه بلدات إســرائيلية محاذية 
للحدود بالتزامن مــع الغارات. ومنذ 
30 آذار ، بــدأ الفلســطينيون فــي 
قطاع غزة تنظيم »مسيرات العودة« 
لتأكيد حــق الالجئــن بالعودة إلى 
أراضيهــم ومنازلهم التــي غادروها 
أو هجــروا منهــا فــي عــام 1948 
عند إقامة دولة إســرائيل، ولكســر 
احلصــار الــذي تفرضــه إســرائيل 
على القطــاع منذ أكثــر من عقد. 
وقتــل 140 فلســطينيا على األقل 
بنيــران اجليش اإلســرائيلي منذ بدء 
إسرائيلي.  أي  يقتل  ولم  التظاهرات. 
وأوضح مصدر أمني فلســطيني أن 
»طائرات االحتالل شنت فجرا غارات 
جوية عدة اســتهدفت فيها مواقع 
للمقاومــة الفلســطينية وأحلقت 
أضــرارا جســيمة«، دون أن يبلغ عن 

وجود إصابات. وأعلنت حركة حماس 
نّفــذت هجمــات »ردا« على  أّنهــا 

الغارات اإلسرائيلية.
بيان  اإلســرائيلي في  اجليــش  وقال 
إنه اســتهدف نفقن حلركة حماس 
ومواقــع مخصصة إلعــداد بالونات 
حارقة يتم إطالقها على إسرائيل في 

األسابيع األخيرة.
وتابــع أن الغــارات جــاءت »ردا على 
أعمال شــغب  إرهابية خالل  أعمال 
عنيفــة وقعــت على طــول احلاجز 
األمني أمس تضــاف إلى الهجمات 
اإلســرائيلية  األراضي  ضد  اليومية 
عبر إطــالق بالونات حارقة من قطاع 
غزة«. وأوضح أّن نظام القبة احلديدية 
اعتــرض ســت قذائــف صاروخية 
أطلقــت من غــزة، بينمــا بلغ عدد 
األراضي  اســتهدفت  التي  القذائف 

اإلسرائيلية 31.

مســلحن  أّن  شــهود  وقــال 
ثالثن  نحــو  أطلقوا  فلســطينين 
قذيفة هــاون وعددا مــن الصواريخ 
في اجتاه بلدات إســرائيلية محاذية 
للقطاع. ولــم يفد عن وقوع إصابات 

في اجلانب اإلسرائيلي.
فوزي  باســم حماس  املتحدث  وقال 
برهوم في بيــان إن »التعامل الفوري 
والرد  العدو  مع تصعيــد  للمقاومة 
عليــه بقــوة يعكس حالــة الوعي 
والوضوح الكبير لديها في الرؤية في 

إدارة الصراع وتوصيل الرسالة«.
أن الهجمات الفلســطينية  واعتبر 
تهــدف إلى »ضمان تشــكيل حالة 
وكافيــة إلجبار  ردع ســريعة  توازن 
العــدو على وقــف التصعيد وعدم 
التمادي في االستهداف«، مضيفا أن 
»حماية شعبنا والدفاع عنه مطلب 

وطني وخيار استراتيجي«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اختتم الرئيس االميركي دونالد 
الى  الرئاســية  زيارته  ترامــب 
بريطانيا بلقاء اململكة اليزابيث 
الثانية ، فيما تظاهر االالف من 
البريطانين احتجاجا على زيارة 
الرئيس الــى اململكة ، واغلقت 
العديد من الشــوارع الرئيسية 

حتسبا ألي طارئ .
السياســي  اخلبير  واكــد  هذا 
صاموئيل عن الزيارة انها جاءت 

لتعميق العالقة بن البلدين . 
وفي السياق ذاته، أشاد الرئيس 
األميركــي دونالــد ترامــب بـ 
»صديقــه« جونســون، وقــال 
الوزير  إن  مــاي  لقائه  عشــية 
»صديقــي، كان ودياً جداً معي. 
إليه  دعمني كثيراً. قــد أحتدث 
حن أصل« إلــى لندن. ونأى عن 
السجال الداخلي في بريطانيا، 
قائالً: »يعود الى الشعب أن يقّرر 
)مستقبل ماي(. وال يتعّلق بي«.

وفي غضون ذلك تشهد رئيسة 
ماي  تيريزا  البريطانيــة  الوزراء 
املعارضن  ضغوطات كثيرة من 
بشأن )بريكزيت(، وخصوصا من 
النواب »احملافظن« املتشــددين 
ضــد خطتها خلــروج اململكة 
املتحــدة مــن االحتــاد األوروبي 
مراجعــة  علــى  )بريكزيــت(، 
موقفهــم، والوقــوف معهــا. 
وحذرتهم مــن أنهم يخاطرون 
بتسليم احلكم إلى زعيم حزب 

العمال جيرميي كوربن.
بعدما عّينت  وجاء حتذير مــاي 
للخارجية  وزيــراً  جيرميي هانت 
جونســون  لبوريــس  خلفــاً 
على  احتجاجاً  اســتقال  الذي 
وقبل  األوروبيــة،  سياســاتها 
اجتماع حاســم ملسؤولي حزب 
»احملافظــن«، وســط تهديــد 

خصومها بطرح الثقة بها.
وكان جونســون اعتبر أن »حلم 
بريكزيت يحتضــر«، منبهاً إلى 
لتصبح  »تتجــه  بريطانيــا  أن 
لالحتــاد  تابعــة  مســتعمرة« 
األوروبــي. وهاجم مــاي ألنها« 
إلى  اجلنــود  طليعــة  ترســل 

املعركــة، رافعن علمــاً أبيض 
قبل خوضها«، في إشارة إلى ما 

يعتبره تنازالً لبروكسيل.
أن جونسون  يرون  لكن محللن 
استغّل استقالة الوزير املكّلف 
ملف »بريكزيت« ديفيد ديفيس، 
ليفاقــم انقســام احلكومــة، 
وليكــون أكثر اســتقاللية إذا 
ُطرحت الثقة مباي، بصفته أحد 
كان  كما  املرشــحن خلالفتها، 
أبــرز منافســيها خلالفة رئيس 
الوزراء الســابق ديفيد كامرون 
عام 2016. وكانــت ماي عينته 
تســوية  في  للخارجية  وزيــراً 
حزبيــة داخلية، لكنه اســتمر 
على  تُقــدم  ولم  »مشــاغباً«، 
مطالبات  رغــم  علــى  إقالته 

كثيرة في هذا الصدد.
إنقــاذ  مــاي  واســتطاعت 
بها  عصفت  التــي  حكومتها 
24 ســاعة،  اســتمرت  أزمــة 
كادت تطيحهــا، فعّينت هانت 
سياســتها  بتأييده  املعــروف 

األوروبية، بدل جونســون، ووزير 
مات  والرياضة  واإلعالم  الثقافة 
هانكوك بدل هانت. كما عّينت 
املدعــي العــام جيرميــي رايت 
راب  ودومينيك  لهانكوك،  خلفاً 
وزيراً مكلفاً ملــف »بريكزيت« 
بدل ديفيــس. وعقدت أمس أول 
املعدلة،  حلكومتهــا  اجتمــاع 
ســعت بعده إلى إظهار هدوء 
»تويتر«:  على  فكتبت  ومتاسك، 

»كان اجتماعاً مثمراً«.
احملافظن  النواب  ماي  وخاطبت 
على مدى ساعة كاملة، محذرة 
من أن اســتمرار االنقســامات 
»خسارة  ســيكلفه  احلزب  في 
أنها  على  وشّددت  االنتخابات«. 
وقالت:  املســؤولية،  موقع  في 
»القيــادة تعنــي احلســم في 
اتخاذ القرارات. نخاطر بخسارة 
االنتخابــات ملصلحة كوربن، إذا 

لم نتوّحد«.
وعلــى رغــم هــذا التحذيــر، 
ديفيد  نائبهــا  مــاي  كّلفــت 

خطتها  شــرح  ليندينغتــون 
مؤشر  في  لـ«الطالق«،  اجلديدة 
إلى أنها حتتاج إلــى تأييد عابر 
لألحزاب، كي متّرر هذه اخلطة في 
)البرملان(، من  العمــوم  مجلس 
دون احلاجة إلى أصوات املتمردين 
الذين استغّلوا الوضع ليجددوا 

هجومهم على سياساتها.
املضادة  احلملــة  قائــد  وقــال 
جاكوب ريز - سموغ: »إذا كانت 
احلكومــة تراهن على مترير هذه 
اخلطة بأصــوات العمال، فإنها 
ترتكب خطأً كبيراً، وســتعمق 
االنقســام )في حزب احملافظن( 

أكثر«.
األوروبي  اجمللــس  رئيــس  أمــا 
دونالــد تاســك فكتــب على 
يأتــون  »الساســة  »تويتــر«: 
ويذهبــون، لكنهــم يتركــون 
يثيرونها.  مشكــالت  للشعب 
آســف ألن فكــرة بريكزيت لم 
تنتِه باســتقالة ديفيــــس أو 

جونسون«.

متابعةـ  الصباح الجديد:
ذكــرت وزارة الداخلية األملانية 
أن برلن لن تســتقبل مجدداً 
الجئــن من دول جنــوب أوروبا 
معلنة  واليونــان،  كإيطاليــا 
أنهــا أنهــت حصتهــا مــن 
املتفق  الالجئن  توزيع  اتفاقية 
املتحدثــة  وقالــت  عليهــم، 
باســم الداخليــة االحتادية إن 
حد  إلى  اســتكملت  بالدهــا 
اتفاقية  مــن  كبيــر حصتها 
توزيــع الالجئن، ممــن يصلون 
وإيطاليا،  اليونان  شواطئ  إلى 
مشــيرة إلى أنها ستركز على 
احلاالت اإلنسانية واملعزولة في 

استقبالها لالجئن.
وكانــت دول االحتاد األوروبي قد 
اتفقــت، بعد موجــة اللجوء 
 ،2015 عــام  شــهدتها  التي 
الالجئن  أعباء  تقاســم  على 
وإعادة توزيع 160 ألف الجئ من 
اليونان وإيطاليا على باقي دول 
االحتــاد، إال أن االتفاقية انتهت 
في أيلول 2017، بتوزيع 25 ألف 
الجئ فقط. وكانــت أملانيا قد 
وعدت باستقبال 25 ألف الجئ 
وفــق االتفاقيــة، إال أن بيانات 
تشير  االحتادي  الهجرة  مكتب 
آالف فقط   10 استقبالها  إلى 

من العدد املتفق عليه.
ونشــبت خالفــات عــدة بن 
أعضــاء االحتــاد األوروبي على 
خلفيــة إلزام االحتــاد أعضاءه 
بتقاسم أعباء الالجئن، كنوع 
من حتّمــل املســؤوليات التي 
الدول حتت  تعاهدت عليه تلك 
من  خصوصاً  موحد،  ســقف 
قبل دول أوروبا الشــرقية التي 
يســمح  ال  اقتصادها  اعتبرت 

لها بتحمل أعباء الالجئن.
وشّكلت أزمة الالجئن عموماً، 
مصدر  خصوصاً،  والســورين 
خالف في االحتــاد، بعد موجة 
غير مســبوقة شهدتها أوروبا 

2015، مع تدفــق ما يزيد  عام 
علــى 1.7 مليــون الجــئ إلى 
مــن  معظمهــم  أراضيهــا، 
وأفغانستان.  والعراق  ســورية 
ويســعى االحتــاد األوروبي إلى 
إيجاد صيغة جديدة الستقبال 
اجتمع  إذ  لالجئــن،  منظــم 
وزراء داخليــة 28 دولة أوروبية، 
األســبوع املاضــي، إلصــالح 
النظــام األوروبــي للجوء دون 
حتقيــق أي تقدم حول حصص 

استقبال الالجئن.
فــي غضــون ذلــك، توصــل 
التحالــف املســيحي بزعامة 
إلــى  ميــركل  املستشــارة 
اتفــاق مع احلزب االشــتراكي 
الدميقراطي بشأن جمع شمل 
الالجئــن فــي أملانيــا. وكان 
موضوع لّم شمل أسر الالجئن 
من أهــم القضايا اخلالفية في 
ائتالف  تشــكيل  مفاوضــات 

حكومي بن اجلانبن.
وذكــرت مصــادر مطلعة، في 
برلن، أن التحالف املســيحي 
الــذي تتزعمــه املستشــارة 
ميــركل قد توصل فعــالً إلى 
اتفــاق مع احلزب االشــتراكي 
الدميقراطي بشأن جمع شمل 
الالجئــن في أملانيا. وســيتم 
مبوجــب االتفاق اإلبقــاء على 
وقف اســتقدام أسر الالجئن 
حتــى احلــادي والثالثــن من 
يوليو/متــوز املقبــل، علــى أال 
يتم  الذين  األقارب  عدد  يتجاوز 
التاريخ  هذا  بعد  استقدامهم 
ألف شخص شــهرياً، إضافة 
تتعلق  استثنائية  إجراءات  إلى 
بأصحــاب احلــاالت اخلاصــة. 
اخلاصة  احلاالت  وضع  أن  ويُذكر 
د في املذكرة السابقة  لم يُحدَّ
التي بلورها االئتالف. وســيتم 
النهائية  التفاصيــل  حتديــد 
األشــهر  خالل  اجلديد  لإلجراء 
املقبلــة. وبالتوصــل إلى هذا 

قد  الطرفــان  يكــون  االتفاق 
أزاال إحدى أهــم نقاط اخلالف 
حجر  وقفت  التي  الرئيســية 
عثرة في مفاوضات تشــكيل 
ائتــالف حكومي بعد أشــهر 

على االنتخابات التشريعية.
حتت  كانا  الطرفــن  أن  ويُذكر 
ضغــط إليجــاد حل ســريع 
أن  لهــذا اخلــالف خصوصــاً 
القواعــد التي حتــدد التعامل 
يتمتعون  الذيــن  الالجئن  مع 
)احلماية  محــدودة  بحمايــة 
الثانوية( ستنتهي صالحياتها 
املقبــل.  آذار  فــي منتصــف 
وقالت إيفــا هوغل نائب رئيس 
لالشتراكين  البرملانية  الكتلة 
الدميقراطيــن، في تصريحات 
نقلتها الصحافة الفرنســية، 
إلى  لتوصلنا  مســرورة  »إنني 

اتفاق بشأن جتميع األسر«.
وتولى  مجلس النواب ســابقا 
ميدد  قانــون  مشــروع  اعتماد 
إلى 31 يوليــو 2018، القواعد 
 ،2016 بدايــة  منذ  الســارية 
بشــأن لــّم شــمل عائــالت 
الالجئن »الفرعين« وهي فئة 
تضم مئات آالف األشــخاص، 
خصوصاً من السورين الفارين 
من ويالت احلــرب. ومن املتوقع 
إلى وقف  التمديــد  يــؤدي  أن 
احلاصلن  الالجئن  اســتقدام 
أقاربهم  مطلق  غير  جلوء  على 
إلى أملانيا بشــكل مؤقت، وهو 
انتهــت مدته  الذي  اإليقــاف 

احلالية بالفعل. 
الكتلة  قيادات من  وتشــاورت 
التحالف  مــن  لكل  البرملانية 
بشأن  واالشتراكين  املسيحي 
التوصــل إلى مثل هــذا احلل. 
وحسب املعلومات املتوفرة لدى 
وكالة األنباء األملانية من جانب 
أطراف مطلعة أخرى، فإن احلل 
الوســط يتمثل في حصر لّم 
شمل ألف حالة أسرية شهرياً 

عليه  االتفاق  مت  فقط حسبما 
خالل مفاوضــات جس النبض 
ســبقت  والتي  اجلانبــن  بن 
هذه املفاوضــات النهائية، مع 
الســماح بزيادة هذا العدد في 

احلاالت امللحة.
ورغم الوجود الفعلي ملثل هذا 
البند املصوغ بشكل عام، ترك 
اجلانبان مســألة سريانه على 
الالجئــن الذيــن ال يتمتعون 
وليس  مفتوحة.  نهائي  بلجوء 
اتفاق نهائي  هناك حتــى اآلن 
بنقاط  اخلاصة  القرارات  بشأن 
اخلالف األساسية بن الطرفن. 
وهناك انتقادات واسعة خاصة 
مــن جانب حــزب »البديل من 
املعادي  اليميني  أملانيــا«  أجل 
لألجانب ملســألة لّم الشمل، 
حيث يخشى احلزب من أن يؤدي 
العدد الكبير لالجئن في أملانيا 
إلى تغيير الطبيعة السكانية 
فــي أملانيا إضافة إلــى تغيير 

الثقافة األملانية.
الســلطات  أعلنت  أثينا،  وفي 
اليونانية عــن انخفاض تدفق 
عدد الالجئــن واملهاجرين إلى 
جزر بحر إيجه خالل الـ15 يوماً 
اجلوية  الظروف  األخيرة بسبب 
السيئة السائدة في املنطقة، 
ووفقاً للتقارير فمنذ 11 كانون 
وقع حادثان  اليوم،  الثاني حتى 
فقط فــي ليســفوس، حيث 
متكن 76 شخصاً من الوصول، 
5 حوادث،  وفي جزيرة ساموس 
حيث متكن 188 شــخصاً من 
إلى  بالنســبة  أما  الوصــول، 
تســتقبل  فلم  خيوس  جزيرة 
أي أعــداد من الالجئن. وذكرت 
الســلطات اليونانية أنه خالل 
وصل  اآلن،  حتى  اجلاري  الشهر 
إلى جزر شمال بحر إيجه 1061 
شــخصاً )531 في ليسفوس، 
و119 فــي خيــوس، و417 في 

ساموس(.
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

أمــر قــاض أميركي امس الســبت 
بتمويل كلفة لم شمل املهاجرين مع 
أبنائهم، بعد أن فصلهم مســؤولون 
عن أبنائهم عند احلــدود األميركية - 

املكسيكية.
وتعمل احلكومــة األميركية على لم 
شــمل نحو ألفي طفل مــع آبائهم 
الذين اعُتقلوا ومت فصلهم عن أبنائهم 
في إطار سياسة الرئيس دونالد ترامب 

التي تقضي.
هذا وشارك آالف املتظاهرين الغاضبن 
االميركية  الهجــرة  سياســة  مــن 
في مســيرات في مختلــف الواليات 
االميركيــة احتجاجا على فصل افراد 
عائالت املهاجرين تطبيقا لسياســة 
الرئيس  ينتهجهــا  التــي  التشــدد 
االميركي دونالد ترامب في هذا امللف.

تظاهــرة حتــت شــعار  وانطلقــت 
»العائالت يجــب ان تكون مجتمعة« 
من ســاحة الفاييت املواجهة للبيت 
الكابيتول مقر  مبنــى  باجتاه  االبيض 

مجلسي الشيوخ والنواب.

وفي نيويورك شــاركت عائالت وشبان 
اجلدد  القادمن  من  وشــيوخ  واطفال 
واملواطنن في تظاهرة احتجاجية حتت 
شــمس حارقة. وقدر احد الشرطين 
عدد املشاركن بنحو »الفي شخص«.

وهتــف املتظاهــرون »قولوها بالفم 
املــآن، قولوهــا بوضــوح، املهاجرون 
مرحب بهم هنــا«، كمــا اعربوا عن 

ترحيبهم باملسلمن.
الطبول رفعت احلشــود  وقــع  وعلى 
الفتات كتب فيهــا »مدينتنا نيويورك 
هي نيويورك املهاجــرة، و«ال قفص، ال 

حظر، ال جدار«.
وكتــب على الفتة اخــرى »حلوا آيس 
واجلمارك  الهجرة  قوانن  انفاذ  )وكالة 
األميركية(«، في دعوة تشــكل صدى 

ملطالبة نشطاء بحل الوكالة.
وفي محاولة لوقف تدفق عشرات آالف 
اجلنوبية  احلدود  الى  شهريا  املهاجرين 
للواليات املتحدة، امر ترامب مطلع ايار 
بتوقيف البالغن الذين يعبرون احلدود 
بطريقة غير شرعية وال سيما طالبي 

اللجوء.
احلدود  عبــور  يحاولون  ممــن  والعديد 
املكســيكية االميركية يريدون الفرار 
من اعمــال العنــف التي متارســها 

االضطرابات  مــن  وغيرها  العصابات، 
التي تشهدها اميركا الوسطى.

ونتيجــة حملة القمع التي شــنتها 
االدارة االميركية، مت فصل االطفال عن 
تناقلتها  مشاهد  وبحسب  اهاليهم، 
وســائل االعالم العامليــة وضعوا في 
مراكز تابعة لسلســلة متاجر، ما اثار 

ردود فعل منددة محليا وعامليا.
هــذا ووقــع ترامب االســبوع املاضي 
امــرا تنفيذيا لوقف اجــراءات فصل 
العائالت لكــن محامن متخصصن 
في قضايا الهجرة يقولون ان العملية 
وســتكون  طويال  وقتا  ستســتغرق 

معقدة.
وال يزال نحو الفي طفل مفصولن عن 
ذويهم، بحســب ارقام رسمية نشرت 

نهاية االسبوع املاضي.
وتأتــي تظاهرات امس االول الســبت 
بعد ان أقرت احملكمة العليا االميركية 
الثالثاء املاضي مرسوم ترامب املناهض 
للهجــرة، مانحــة انتصــارا واضحا 
للرئيــس بعد معركــة قضائية حول 

هذا اإلجراء املثير للجدل.
ويصادق القــرار الذي اتخــذ بغالبية 
اربعــة، على  خمســة قضاة مقابل 
هذا املرسوم الذي يحظر بشكل دائم 

على مواطني ســت دول، خمس منها 
مسلمة، دخول الواليات املتحدة.

عامــا(   58( الم  جوليــا  وشــاركت 
في تظاهــرة نيويورك مــع اثنن من 

اصدقائها واطفالهما.
والم أم ومصممــة ازيــاء متقاعــدة 
هاجرت الــى هونغ كونغ في ثمانينات 

القرن املاضي.
وقالت الم »اعتقــد ان فصل االطفال 
)عن ذويهم( امر في منتهى القسوة«. 
وتابعت »انا غاضبة. انا في غاية احلزن 
ملــا يحصل في بلــدي. ال افهم كيف 

ميكن النسان ان يفعل شيئا كهذا«.
مالوي  مالوري  احملاميــة  قالت  بدورها 
)34 عامــا( إن من املهــم ابداء الدعم 
للمهاجرين واظهار ان سياسات االدارة 

االميركية »ال متثل اميركا«.
وحملت مالــوي الفتة كتــب عليها 
»الطفل الوحيد الذي مكانه القفص 
لوكالة  وقالــت  ترامب«،  دونالــد  هو 
فرانس برس »«لن نقف هنا لنشــاهد 
بالدنــا تتمــزق وفصل االطفــال عن 

امهاتهم«.
فيما جــرى اخلميس املاضــي توقيف 
أكثــر مــن 500 امــرأة بينهن عضو 
مبنى  في  االميركــي  الكونغرس  في 

في  مشــاركتهن  خالل  الكابيتــول، 
تظاهرة احتجاج على سياسة ترامب 

املتشددة املتعلقة بالهجرة.
املتحدة تظاهرات  الواليات  وشــهدت 
اخرى لكن تلك املقررة السبت املقبل 
يتوقــع ان تكــون اكبر حجمــا، ومن 
املتوقع ان يشــارك 50 الفا او اكثر في 

تظاهرة واشنطن.
وكان ترامــب جعل مكافحة الهجرة، 
شــرعية كانت ام غير شــرعية، بندا 
السياسي  مشــروعه  ضمن  رئيسيا 

»اميركا اوال«.
وتتولــى وكالة انفــاذ قوانن الهجرة 
واجلمارك األميركية »آيس »التوقيفات 
وتنفيذ حملة القمــع التي اطلقتها 

االدارة االميركية.
لكن دعوات حلــل الوكالة بدأت تصدر 
عن ائتــالف جديد يضم سياســين 
ونشطاء ومتظاهرين مؤيدين للهجرة.
»آيس«  إن  الوكالــة  ويقول منتقــدو 
عاملت بعض طالبي الهجرة بقسوة 

وبشكل غير عادل.
وكانت املرشحة الدميوقراطية ملنصب 
حاكم والية نيويورك سينتيا نيكسون 
من اوائــل من طالبوا بحــل الوكالة، 
لينضــم اليهــا الحقا رئيــس بلدية 

نيويورك بيل دي بالزيو الذي قال حملطة 
»دبليو واي ان ســي« االذاعية »هناك 
حاجة لوكالة ما للتعامل مع الهجرة، 

لكن ،آيس، ليست املناسبة«.
كذلك انضمت اليهما الســناتور عن 
التي  غيليبراند  كريســن  نيويــورك 
وصفت على تويتر الوكالة بانها »قوة 

ترحيل قاسية«.
تويتر  عبــر  ترامب  اعلــن  والســبت 
دعمه للوكالة في تغريدة كتب فيها 
»دميوقراطيو اليسار الراديكالي يريدون 
حّلكم. وتاليا ســيأتي دور الشــرطة 
كاملة. ال مجال، لن يحصل هذا ابدا«.
وبلغت ردود الفعــل على »آيس« حدة 
دفعت اعضــاء شــعبة التحقيقات 
اجلنائية في الوكالــة الى الطلب من 
نيلسن  كريسن  الداخلي  االمن  وزيرة 
ان جتعل من شــعبتهم وكالة قائمة 
بذاتها، بحســب مــا اوردت صحيفة 

واشنطن بوست اخلميس املاضي.
وافادت الصحيفــة ان الطلب ورد من 
العمالء املسؤولن عن شعبة  غالبية 
التحقيقات فــي وزارة االمن الداخلي، 
العابرة  التحقيقــات  تتولــى  التــي 
للحدود واملتعلقــة مبكافحة االرهاب، 

واخملدرات واالجتار بالبشر.

قاض يأمر الحكومة األميركية بتمويل كلفة لم شمل مهاجرين مع أبنائهم

تقـرير

ترامب

 ترامب جعل 
مكافحة الهجرة، 

شرعية كانت 
ام غير شرعية، 

بندا رئيسيا 
ضمن مشروعه 

السياسي »اميركا 
اوال«
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إحسان عبد القدوس )١٩١٩ - ١٩٩٠(، كاتب وروائي مصري، 
هو إبن السيدة روز اليوسف صاحبة مجلتي »روز اليوسف« 

و«صباح اخلير« الشهيرتني.
نشأ وهو يتنقل بني ندوة جّده وأحاديثه مع أصحابه علماء 
األزهر وبني ندوة أمه الســيدة املتحررة وأحاديثها مع كبار 

الشعراء واألدباء والسياسيني وجنوم الفن.
تخرج إحســان في كلية احلقوق عام 1942 لكنه أخفق أن 
يكون محامياً، فتولى رئاســة حترير »روز اليوسف« وهو في 
الـ ٢٦ من عمره، ثم تولى رئاسة حترير جريدة »أخبار اليوم«، 
وكانت له مقاالت سياسية أودت به الى السجن مثل إثارته 

قضية األسلحة الفاسدة.
كتب أكثر من ســتمائة رواية وقصة وقد حتولت ٤٩ منها 
إلــى أفام، وغيرها إلى مســرحيات ومسلســات إذاعية 
وتلفزيونية، وأثار بعضها لغطا فقد صاحبت روايته »شيء 
في صدري« ضجة كبيرة عــام ١٩٥٨، وإعترض جمال عبد 
الناصــر على روايته »البنات والصيف« ألنه وصف شــيوع 
اجلنس في فترة إجازات الصيــف فتدخلت الرقابة وقامت 
بتعديل نهاية الفلم بانتحار البطلة مرمي فخر الدين عقابا 
لها ألنها خانت زوجها، كما أنهت فلم »ال أنام« بحرق بطلة 
الفيلم فاتن حمامة، وإعترضت على إســم فلم »يا عزيزي 

كلنا لصوص«، ورفضت فلم »حتى ال يطير الدخان« متاما.
كان إلحســان دور بارز في صناعة السينما ليس بقصصه 
ورواياته فحسب بل بكتابة الســيناريو واحلوار لها، فمثاً 
شــارك ســعدالدين وهبة ويوسف فرنســيس في كتابة 
ســيناريو فلــم )أبي فوق الشــجرة( عن قصــة له والذي 
أخرجه حســني كمال وعّد وقتها نقلة نوعية في السينما 

االستعراضية.
منحه عبد الناصر وسام االســتحقاق من الدرجة األولى، 
ومنحه حسني مبارك وسام اجلمهورية، ونال جائزة الدولة 

التقديرية في اآلداب سنة 1989.
وبعيــداً عن كّم أفامه فإّن بعضها جنــح جناحاً باهراً مثل 

فلم )في بيتنا رجل(.
يتحدث الفلم عن مناضل إســمه ابراهيــم حمدي )عمر 
الشريف( يستشهد قريبه في مظاهرة برصاص البوليس 
امللكي فيقرر االنتقام بإغتيال رئيس الوزراء املوالي لإلجنليز 
ويلقــى القبــض عليه بعد احلــادث ويتعــرض للتعذيب 
فيدخلوه أحد املستشــفيات وهناك يستغل فترة االفطار 
في شــهر رمضان ليهــرب ويختار منــزل زميله اجلامعي 
محيي زاهر )حســن يوسف( لاختباء فيعيش في منزلهم 
ويقضي وقته مع األب زاهر )حســني رياض( ويقرر الســفر 
خارج مصر للهــروب ولكنه يرجع عن قــراره بعدما يعلم 
بإلقاء القبض على محيي وابن عمه عبد احلميد )رشــدي 
أباظة( فيقرر تدمير معســكر لإلجنليز بالعباسية فيقتل 
في العملية فيما يخرج محيي وعبد احلميد من الســجن 
ويقرران االنضمــام للجماعة الثورية مع زماء الشــهيد 

ابراهيم حمدي.
ويظهر ابراهيم حمدي نهاية الســبعينات في العراق مع 
الغيمة الســوداء التــي غطت ســماءنا الصافية، يظهر 
وتضيع من رجليه الطرق كلها فينتبذ كرباء، يسكن فندقاً 
بسيطاً بني احلرمني ثم بالصدفة يلتقي بأحبة يحضنونه، 
وهنا يأخذ رحيم رباط دور حســن يوسف ويشّغل ابراهيم 
حمدي صباغاً للســيارات في محــل أخيه أحمد رباط في 
الگراج الصناعي بحّي النقيــب مقابل مبنى احتاد نقابات 

العمال.  
ولسنني ثاث عجاف جافات مرعبات يقيم ابراهيم حمدي 
في كربــاء، يقيم ولكــن بإعجوبة، فمــرة تتغّول قصة 
الضابطني التكريتيني الشرسني )صاح وعمر( اللذين قتا 
أزهر الطّيار على ســياج داره بالعباســية الغربية فأشاعا 
رعباً رهيبا، ومرة تندلع احلرب العراقية اإليرانية بســوادها 
وظامها وآالمها وانذاراتها، ومرة يبدأ االنضباط العسكري 
جوالته الفاشــية على »الفرارية« الكثر في الگراج، ومرات 
كان ابراهيم حمدي يدوس اخملــاوف ليقضي العصاري في 
محل السيد خضير املرعشــي لتصليح املكّيفات بشارع 
اإلمــام علي مقابــل القنصلية اإليرانية حيث قفشــات 
الســيد بشير واألخوة الباكستانيني، وليقضي الليالي في 
الكازينو مع صحبته رحيم رباط، ســيد بشير خضير، رعد 
عز الديــن، رعد العلوچي، محمد الوهاب )من أســرة عزي 
الوهاب(، زهير علي الفتال، يوســف محمد رشيد الصراف 
)الذي يعدم فيما بعد في »نگرة السلمان« بتهمة التبعية 

اإليرانية(.
كان ابراهيم حمــدي مطارداً من احلكومــة البعثية التي 
هيأت قــوة عظيمة مــن أمنها ومخابراتهــا وجندرمتها 
إلعتقاله وهو الفتى الذي لم يبلغ التاسعة عشر من عمره 
لكن احلكومة خابت ولم تقــدر عليه ألن ابراهيم كان في 

رعاية حصن حصني إسمه الفنان رحيم رباط.

إحسان عبد القدوس 
في كربالء

ابراهيم الخياط

فاروق مصطفى
 

مجموعــة   ) العطــش  )طاســم 
شــعرية للشــاعرة  ) منور ما حسون 
لهــا مجموعتها  وقبلهــا صــدرت   )
التي حملــت عنوان ) مرافــئ ضبابية 
( حيــث أعيد طبعهــا ثانية عام 2010 
ولهــا مجموعتــان شــعريتان باللغة 
التركمانية  Bitmeyen Çile(ـ عذاب ال 
ينتهــي( و )Gönül Zirvesinden  ـ من 
صهوة قلب ( . وإضافة الى مجموعاتها 
 ( األربعة لها إصدارين هما  الشــعرية 
قراءات ورؤى (  و )موجز  تاريخ التركمان 

في العراق( .
) طاسم  اســتهلت مجموعتها  وقد 
العطش ( بتصدير منها  » الى كل َمن 
يســقي عطَش الدهر ويُعيــد للزنابق 
بهاءها كــي ال جتف األحــام    » ومن 
الطبيعــي يذهب ظنــي أنها بطبعها 
الزمن  أن متســك عنــق  تريد  متفائلة 
وتلوي ذراعيه وتوقفه عن الدوران ومتنعه 
مــن تفتيــت وتشــظية كل ما نحب 
ونهوى . إال أنني أتذكر ما قاله الشــاعر 

اإلنكليزي ) وورد زورث ( :
» إن ال شــيء يعيد للزهرة يناعتها وال 
للعشب طراوته ، إن ما مضى قد مضى 
فلنعش على ما تبقــى لنا من ذكريات 

صغيرة وجميلة  » 
سركون   ( الكركوكي  الشــاعر  ويقول 

بولص ( :
»  أيهــا املاضي ، أيهــا املاضي ما الذي 

فعلت بحياتي  » 
فلهــذا عندما تــرى الشــاعرة  ) منور 
( كل األشــياء اجلميلة التــي أحبتها 
اليها  تــدّب  فــي طفولتهــا وصباها 
الشيخوخة  ويَُدوِّدُ فيها البوار فالقلعة 
هدمت واجلَــْدُب أمحَل فــي قلب نهر 
الكالبتوس  أشجار  وأقتلعت  )كركوك( 
من شــارع الثورة .. والنــوارس البيضاء 
تركت فضاءاِت )اخلاصة ( حتى اللقالق 
التي كانت تعشعش فوق منائر وقباب 
مســاجد املدينة ، هي األخرى أضاعت 
طريقها وتاهــت ال أدري في أية أجواء ؟  
فما الذي بقي عند الشــاعرة سوى أن 
تفك هذه الطاســم احمليرة عن خرائط 

العطش !!
ورد فــي معجــم ) املنجد ( َطلَْســَم 
الساحُر أي كتب الطاسم  والطلسم 
وجُتمــع طلســمات أيضا خطــوط  أو 
كتابة يســتعملها الساحر . والعطش 

ضد الــروي ، نهر )خاصة ( جفت مياهه 
وانقطعت ينابيعــه عنه ، لهذا حتولت 
القلعة الى ) َمْعطشة ( أي األرض التي 
فقد منهــا املاء . و البد ّمــن إتيان املاء 

إلرواء النهر نفسه  .
الراحــل )قحطان الهرمــزي ( في أحد 
أعمالــه الفنية يجــد النهر يعاني من 
القحط والتيبس ، عند ذاك يصعد الى 
أعالي القلعة  بحثا عن األبواب السرية 
لليبنوع الــذي  يتدفق منه املاء لتغذية 

النهر وإعادة احلياة اليه .
وهنا تشــرع الشــاعرة في فتح دفاتر 
ذكرياتها لتقرأ علينا أناشدها الشجية 
، وفي نفس الوقت لتعيد لأليام ذاكرتها 
التي تأمل بعــدم ضياعها وتفك عنها 

طاسمها املُّلْولَِبة :

 » تسألني :
َمْن عّرى زمني ؟

وكيف توارت نداءاتي ..؟
َمْن َغّير ِسْفرَ أزمنتي ؟

َمْن زرع الليل .. في زَهو نهاراتي ؟
َمْن َكّفَن بالصمت جراحاتي ؟ 

ما أشقاني في صمتي واحتراقي !  »
هنا تلجأ ) الشــاعرة ( الى التعاطي مع 
أسلوبي اإلســتفهام والتعجب وتُكثر 
من استعمال فعل الطلب بصورة فعل 
األمر . وكذلك تستعني بتضمني نصها 
) خورياتــا ً (*  تركمانيا مما يضفي على 
طقــس القصيدة مســحة كركوكية 
مستحاة ، وتنهي هذا النص باسلوب 
التكرار الذي نرمي من ورائه إما التوكيد 

اللفظي وإما حلية الكام :  
» ها نحن بني بني  
 ها نحن بني بني  »

حتتفي قصائد اجملموعة بتعاطي األلوان 
نعوتــاً ملوصوفات ٍ عــدة وخاصة اللون 
األخضر ، وهذا متعمــد من صاحبتها 
وكأنها تريد أن تثبت هذا اإلخضرار الذي 
هو لون النمــاء واإلزدهار كتضاد ملا َحلَّ 
من جفاٍف وبــوار باألمكنة التي َهِويَها 

قلبها :
» وإذا بغيمٍة شاردة خضراء

تومْى باملطر األخضر 
على الصبح احلزين 

املتشوق الى جمره »
واجلديــر بالذكــر إن عنايــة )منــور ( 
بإضمامة األلوان وحتديدا باللون األخضر 
تذكرني بالشــاعر األندلســي القتيل 
)لوركا ( الذي كان يتعاطى اســتعمال 
هذا اللون وإنزالــه في أوصافه اخملتلفة 

. وال غرابــة في ذلك ، فهو كان رســاماً 
أيضــا . فقد آخــى بني هذيــن الفنني 
اجلميلني أال وهما الشــعر والرســم . 
تأثروا كثيرا  العراق  والعديد من شعراء 
بالشــاعر األندلســي وأخذوا منه هذا 
اجلانــب وأعني اســتخدامه األلوان في 

تشكيله الشعري .
تقــول الشــاعرة في أحــد مقاطعها 

العنقودية  :
ً » كي متأل األيام شعرا

إما أن تكون سحابة خضراء 
مُتطر كلمات خضراء

أو أن تكون عرافاً 
يتكهن مبا تأتيه األيام  »

واهتمام الشاعرة ال يقتصر على اللون 
األخضر وإمنــا يتعدى الى األلوان األخرى 
والسمرة  واألسود  واألبيض  كاألرجواني 
. تقول في نصها املوســوم بـ ) بِك أحيا 

وبِك أموت(  :

»  وإْن فتحــْت الهمســاُت الســوداء 
أجنحتها ،

 لتغتال ألواَن فجرِك ..!
والتبرَ األْسودَ في رئتيك  » 

وفي اجملموعة نصان مؤثران مكرسان الى 
شــخصيتني كركوكيتني ، الشخصية 
األولى الشاعر ) ســامي توتوجنى ( وقد 
وصفته الشــاعرة بـ )غيمة اجلود ( فها 
هنا مرثاة نبيلة لهذا اإلنسان الذي عرف 

بجوده وسخائه ، تخاطبه الشاعرة :

 » وهو يدق أبواب املدينة التي ،
يّتكئ الليُل على أحزانها 

باحثاً عن همِّ الشعراء،
 ليعيد للقصائد احليرى قوافيها .. »

وثانيــة تفتح ) منور ( كتــاب أوجاعها 
لتســتلَّ منها اللوحة األخيــرة لُِترثي 
بألوانها الشــجية ، الراحلة ) ميسونة 
خطيــب زاده ( وهي إذ تفتح أشــرعة 
رحيلها ، تلوح لها شــاعرتنا مبناديلها 
املشــتجرة وتبلغ عنفوان شــاعريتها 

عندما تلقي لها خطابها الاهف :
 » كنِت شطراً في شباب قصيدة !

تعزفني على قيثارة العمر
أناشيَد لفجرك اجلديد ..  »

العطش حتى تظهر  مترمنة طاســم 
أثــواب من  جملهــا الشــعرية فــي 
اإلســتحاء األطرف عمدت الى العديد 
مــن أســاليب العربيــة ، لتجمع بني 
رشاقة التعبير ولطافة الصورة فأكثرت 
مــن اســتعمال أســلوب الطلب في 
صورة فعل األمــر بإيقاعه القوي وجلأت 
الى أسلوب اإلســتفهام والتعجب ثم 
توسلت بأسلوب الترجي وأظهرت أداته 
الشائقة ) لعل (  التي تفيد متني األشياء 
السهلة واملمكنة الوقوع . وبعكسها ) 
ليت ( التي تفيد متني األشياء الصعبة 
املنال ، وهي  التمســْت هذا في مناجاة 
روح التفاؤل ، هذا التفاؤل الذي تتشبث 
به الشــاعرة من عــودة اإلخضرار الى 
جذور أشــجار القلعة وعــودة النوارس 
البيضــاء في التحليــق ثانية فوق نهر 
) اخلاصة ( بعد أن عــادت املياه وأغرقت 

ضفافه بخيرها العميم :

 » أشجارُ القلعة تسألني :
متى تخضّر جذور الزيتون..؟

)كركوك (.. يا قصيدة الزمان
  أسالُِك :

لعلك .. جتيبني
لعلك جتيبني .. » 

• اخلوريات /  موروث شــعبي من فروع 
األدب التركماني 

طالسم العطش .. إستعادة ما مضى
بالحنين الجارف وبذاخة األلوان

دراسة

ترجمات

شعر

كواكب تحوم حول ُدعسوقة
 شذرات للكاتب اإليطالي فابريتسيو كارامانيا

مرحبا أيتها الكآبة، إنه أنا، افتحي
 حملت معي ِكَتابًا

 بضع ذكريات وجرعة معقولة من »ال يهم« 
و«حسن للغاية«.

* * * * *
األكثر  للزهرة  العجائبية  رخة  الصَّ اقطفي 

ألوانا
 ستجدينني هناك.

* * * * *
حينما ال ينظر إليها أحد

 النجوم ال تبقى جنوما
 رمبا هي أملاس

 غبار ِجنِّيات
 ضحكات أطفال

 ملوكا أو عبيدا
 هي مثلنا حينما ال ينظر إلينا أحد.

* * * * *
ما االســم الذي ســيكون لي لــو ُقيِّض 

لشجرة أن تناديني؟
* * * * *

إلى أين تذهب اجلبال ليا حينما ال نراها؟
 رمبا تذهب لتســعف طرََف ســماء معيب 

يوشك أن يسقط.
* * * * *

حينما ترى احلِرباء قوس قزح
 تقول له بازدراء:

 »ليست لديَك سوى ستة ألوان!«
* * * * *

َمن رفع مركز الكون ثم وضعه - يا للجرأة - 
حتت أقدام األطفال الذين يلعبون في املرج؟

* * * * *
للتو التقيت بطفل لقاًء صامًتا.

 نظرنا في أعني بعضنا وحتدثنا بلغة النجوم
 ووصلنا إلى اخلاصــة التي جعلتنا ننفجر 

من الضحك في نفس اللحظة.
* * * * *

أي مذاق ميكن أن يكون لنجمة؟
 رمبا مذاق سماء.

* * * * *

عصفور يغرِّد فوق غصن: 
يحكي للّنهر ما الــذي كانه قبل أن يصير 

نهرا
* * * * *

لَِوصف الثَّلج
 علينا أن نبدأ من ضحكات األطفال

* * * * *
لعّلي ارتكبت إثما؟

 لــم أكن ُمضيفا كرميا مــع أول نُدفة ثلج 
حّطت على يدي ثم ذابت.

* * * * *

اير كُذرارة تنِب قبل  َهِبيُّ يَطَّ كان األصفــر الذَّ
أن يقتنصه أحدهم ويضعه في عينيِك.

* * * * *
لو تستطيع فتح الغيوم كما يُفتح دُرج

 من يدري ما الذي ستعثر عليه بداخلها:
 رسائل حب كتبتها املائكة

 أو أبجديات سرّية..
 أو رمبا أحام الّريح

* * * * *
الضفدع ال يعرف إن كان الفصل فصل ربيع

 أم فصل صيف

باب  الضفدع ينتظر فصل الذُّ
* * * * *

لهفة النهر لشيء ما ينقصه )ولكنه ليس 
البحر(

 لشــيء لم يلتقــه وكان يود لــو يلتقيه 
)ولكنه ليس البحر(

 لشــيء كان دائما ينتظــره )ولكنه ليس 
البحر(
* * * * *

جميعنا نعرف رواية ذات الّرداء األحمر
 وال أحد يعرف رواية الذئب

 لرمبا حكى لنا عن الوحدة
عن الكبرياء

 عن أقمار خرافية 
وعن غابات أبادها البشر.

* * * * *
وفجأة تلتقي مســاًء بِعطرِ ِمسك وحِشّي 

وأزهار برّية
رقات وحيدا  ميشي في الطُّ

 من 
دون أية امرأة..

 في داخله

***************

فابريتسيو كارامانيا ]تورينو، 1969[ كاتب 
إيطالــي وباحث في األشــكال الكتابية 
ــب  املقتضبــة، يدعــو نفســه: »ُمَتَعقِّ
أعاجيب«، يُِحّب البحر، األشجار، الغيم... 
ال يرتــاد الصالونــات األدبية، ال يترشــح 
للجوائز األدبية، ومنــذ زمن لم يعد حتى 

ينشر لدى دور النشر.
ارة« عن دار  في عام 2009 نشر كتابه »َقطَّ
Genesi Editrice، ثــم »خطوط حرير« في 
الوقت  دارLietocolle, Como، ومنــذ ذلك 
صار يطبع أعماله في طبعات شخصية، 
رســومات  وتتخللهــا  باليــد  مكتوبــة 
شــخصية أيضا بقلمــه، وال تتجاوز 50 
نسخة يوزعها بنفسه، ومع ذلك تُرجمت 

أعماله إلى أكثر من 12 لغة عاملية.

من أعمال الفنان جبر علوان

عباس ثائر

عاد خجواًل قتلته الفطّنة
زرادشت

يعرف أن غودو يفقه أن االنتظارَ: 
متريــن اليائســني على مشــقة 

األمل!
كان فًظا غليظ القلب..

فانفضضنا من حوله
مسكني ابن آدم

قال حكيم وهو يبيع
حكمته!

انتظرنا غودو وزرادشت،
انتظرنا من غابوا حلكمة

ومن غابوا خلوف
انتظرنا الوطن

ـ الرف الذي علمنا الصبر ـ
الرف الذي قصّرته األيدي

وغضته العيون!
ولم يأِت

تُرى أيضيف الوهم عمرًا
لآلملني؟!

أينصف املرء نفسه
كلما الح ضوء قليل أو بعيد؟

عند االنتظار متوت النبوءات
وتُصادر األحداس

غودو لم يأِت
 زرادشت لم يأِت،

تُرى ما الذي يريده اإلنسان
من االنتظار؟!

غودو على طاولة اإلحتماالت

من أعمال الفنان هادي ماهود
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#موندياليات
فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com

الديك والعناد الكرواتي
في الســاعة 6 من مســاء اليوم، سيطلق احلكم 
األرجنتينــي نيســتور بيتانا، صفارتــه معلنا بدء 
نهائي كأس العالم في روســيا 2018 بالنســخة 
الـ 21، فرنســا حصلت على اللقــب عام 98، بعد 
االطاحة بالعنيدة كرواتيا نفسها في الدور نصف 
النهائي، ثــم صاح اليك الفرنســي باعلى صوته 
متوجاً باللقب على حســاب البرازيل في مباراة لن 
تنســى وبثالثة أهداف من دون رد حصة النجم زين 

الدين زيدان منها هدفني.
وفي الوقت الذي ســيلعب فرنســا ساعيا صإلى 
الفوز بلقبه الثاني، بقيادة مدربه ديشامب وجنومه، 
مبابي وبوجبا وجيرزمان واخرين، ممن ميلكون املهارات 
الفنية العالية واالصــرار الكبير على املضي نحو 
التتويج بالــكأس، فان العناد الكرواتي ســيكون 
على أشده، املدرب زالتكو داليتش بطموح الشباب 
يتطلع بثقة غلى قيــادة منتخب بالده للفوز بأول 
كأس في تاريخ البالد، كمــا انه ينال دعما ومؤازرة 
ميدانية من رئيســة كرواتيــا، وايضا فان املنتخب 
الفتي فــي مشــاركته بنهائيــات كأس العالم، 
يضم عناصر فعالة لدرجــة كبيرة، في مقدمتها 
مودريتــش، جنم ريــال مدريد اإلســباني والعنصر 
الفعال في تشــكيلة الكروات، وهو املنافس بقوة 
على لقب الكرة الذهبيــة، وإلى جانب مجموعة 
من االســماء التــي تؤكد حضورها فــي املباريات 
املوندياليــة، وتســعى إلــى اختتام مشــاركتها 

بخطف اللقب.
فلمــن الغلبة فــي النهائي الروســي؟؟.. للديك 
الفرنســي، او للعناد الكرواتــي؟.. لنترقب احلدث 

الكروي األبرز الذي يتكرر كل 4 سنوات!.

إعالم اللجنة األولمبية
ببالغ احلزن واأللم تلقينا اخلبر املؤسف الذي كان 
وقعه أشبه بالصاعقة علينا بوفاة فقيد الكرة 
العراقية املرحوم كاظم عبود خالل تلقيه العالج 
في خضــم معاناته الطويلة ورحلته الشــاقة 
مع املرض فــي أحدى مستشــفيات العاصمة 
الهنغارية بودابست وليضع نقطة النهاية على 
مســيرة طويلة في حياة كاظم عبود األنســان 
والرياضــي واملكافح واملناضل الذي ضحى بولده 
وثالثة من أشقائه من أجل العراق خالل سنوات 
نضاله ضد النظام الدكتاتوري الســابق وقضى 
حياته منفيا بعيدا عن الوطــن الذي كان دائما 
في حنايا قلبه كمــا كانت الرياضة وكرة القدم 
وســبل النهوض بهما وتطورهما شغال شاغال 
لكاظــم عبود الذي ظل شــامخا أبــي النفس 
زاهدا فــي احلياة دون أن يطالب مبال أو مناصب أو 
أمتيازات خاصة نظير تضحياته للعراق العظيم.
أن املكتــب التنفيذي للجنــة األوملبية العراقية 
وأذ يجدد حزنه الشديد وتأثره البالغ برحيل أحد 
النجوم القالئل فنا وخلقا وثقافة في تاريخ كرة 
القدم العراقية يبتهل الــى الباري جل في عاله 
أن يتغمد املرحوم كاظم عبود  بواســع رحمته 
وذويه  أـــهله  ويلهم  ويسكنه فســيح جناته 
ومحبيــه الصبر والســلوان وأنــا هلل وأنا إليه 

راجعون.

»األولمبية« تنعى 
رحيل كاظم عبود

بغداد ـ الصباح الجديد:

بنادي  املرمــى احملترف  اكد مدرب حراس 
الزهرة،  عبد  علــي  القطري،  اخلريطيات 
ان مســتوات فنية عالية قدمها حماة 
االهداف في مونديال روســيا 2018 الذي 
ســيختتم اليوم االحد باللقاء النهائي 
بني منتخبي فرنســا وكرواتيا، مبينا ان 
املستوى الفني كان متصاعداً من مباراة 

إلى اخر.
وقال: الشــيء املميز والنقطة املضيئة 
فــي االداء الفني العام حلــراس املرمى، 
هو التصدي لركالت اجلــزاء الترجيحية 
التــي لعبها ابرز جنــوم العالم كما في 
األرجنتيني ميســي الذي رد كرته حارس 
مرمى أيســلندا هالدورسون والبرتغالي 
رونالدو الذي فشــل في اصابة شــباك 
حارس املرمــى اإليراني علي رضا وكذلك 
املصــري عضــام احلضري  اخملضــرم  رد 
كــرة الســعودي فهــد املولــد، وهذه 
الــركالت اهدرت في املباريات ضمن دوري 

اجملموعات، فيما أبدع الدمناركي كاســبر 
شمايكل جنل االســطورة السابقة بيتر 
شــمايكل والكرواتي سوباسيتيش في 
التصدي لركالت اجلزاء مبهارة بعد متديد 
الوقت االضافي في االدوار احلاسمة، كما 
نال اعجابي بصورة خاصة حارس مرمى 
بلجيكا كورتوا الــذي قاد فريقه إلى دور 

نصف النهائي مبقدرة فنية عالية.
الزهــرة، ان مونديال روســيا،  وبني عبد 
اطاح بالكبار مبكرا، وهذا يؤكد ان الكرة 
متطورة في بقية البلدان وهي لن تقف 
مكتوفة االيدي امام املنتخبات العمالقة 
صاحبــة احلظ االكبر في الترشــيحات 
بالنسبة خلطف اللقب، بالتالي شاهدنا 
قدمت  باألحتــرام  جديــرة  منتخبــات 
اســاليب لعب حديثة واستحق العبور 
نحــو االدوار النهائية واملنافســة على 

اللقب.
وذكــر ان كرة القدم احلديثــة، ال تعترف 
باالســماء الرنانة، بل ملن يقدم نفســه 
فوق املســتطيل االخضر، بالتالي كانت 
اجلميع،  بــني  جــداً  املنافســة جميلة 

واظهــرت املباريــات دروس عــدة ميكن 
االستفادة منها في تعزيز الثقة بالنفس 
وااللتــزام واحترام املنافــس، مع جوانب 
أنســانية عدة، وكذلك حضور مؤثر من 
اعلــى املســتويات كما في مشــاركة 
رئيســة كرواتيا فرحة العبــي فريقها 
ومســاندتها من املدرجات للتفوق الذي 

يحققه املنتخب الكرواتي.
واوضــح ان املشــاركة العربيــة كانت 
متواضعــة جــدا، وتوضحــت الصورة 
للجميع بان الفارق الفني بني العرب وبني 
دول أوروبا وأميركا اجلنوبية كان شاسعا، 
فاملنتخبات العربية كانت تؤدي بخطط 
غيــر حديثة، وهنالك فــوارق عدة منها 
اجلانب الفني والبدني بني الالعب العربي 
املغرب فهو  وباستثناء  األجنبي،  ونظيره 
الذي كان عنيداً وغادر البطولة بشــرف 
بعد تقدميه ملباراة كبيرة امام إســبانيا، 
فقــد كان أســود األطلســي يقدمون 
مســتويات عالية فــي املباريــات التي 

واجهوا فيها البرتغال وإيران وإسبانيا.
املدرب احملتــرف، اكــد ان تطبيق تقنية 

الفيديو في نهائيات كأس العالم بروسيا 
2018، تعد ناجحة جدا، فهي أســهمت 
في اكتشــاف العديد من االخطاء التي 
يقع فيها احلــكام، بالتالي اعطت احلق 
الصحابــه، فهنالك حــاالت عديدة جدا 
حســمتها تقنية الفيديو وهذا يسهم 
في عدم تعرض املشــاركني إلى الظلم 

التحكيمي.
وعن اخباره فــي عالم األحتراف، قال: ما 
الفئات  اواصل عملي مدربــا لفرق  زلت 
العمريــة بنــادي اخلريطيــات القطري، 
وشــاركت فــي العديــد من الــدورات 
الشــهادات  التدريبيــة للحصول على 
اآلســيوية املتقدمة، ففي العام احلالي 
2018، حصلــت على الشــهادة القارية 
فئة A باشــراف االحتاد القطــري لكرة 
البحريني  الدولي  القدم، وحاضر فيهــا 
بدر عبد اجلليل، ونلت الشــهادة اخلاصة 
 ، LEVEL 3 بتدريــب حراس املرمى فئــة
واقيمت ايضا باشــراف االحتاد القطري/ 
جلنة تطوير مدربي حراس املرمى وحاضر 

فيها الدولي، العماني، عامر بن هارون.

المدرب المحترف علي عبد الزهرة في حوار لـ »الصباح الجديد«:

حماة الشباك بالمونديال قدموا أمكانات عالية في التصدي لركالت الجزاء

تقرير

موسكو ـ وكاالت:

املركز  البلجيكــي  املنتخــب  أحرز 
الثالــث في نهائيــات كأس العالم 
اإلجنليزي  املنتخب  على  امس  بفوزه 
بهدفني من دون مقابــل في مباراة 
والرابع ي  الثالــث  املركزيــن  حتديد 
مبــاراة قادها احلكــم اإليراني علي 

رضا.
للدور  تأهلــت كرواتيا،  من جانبها، 
النهائي لبطولة كأس العالم 2018 
بروســيا، للمرة األولى في تاريخها، 
حيث ســتواجه فرنسا على اللقب 
فــي الســاعة 6 من مســاء اليوم 
وصول  مشــوار  يلي  األحد.وفيمــا 
كرواتيــا إلى النهائــي.. وفازت -2 0 
على نيجيريــا في اجملموعة الرابعة: 
بدأت مســيرتها فــي كأس العالم 
 ،1998 الفوز ألول مرة منذ  بتحقيق 
واســتفادت من هدف عكســي ثم 
لــوكا مودريتــش هدفا من  أضاف 

ركلة جزاء.
وفــازت -3 0 علــى األرجنتــني في 
اجملموعــة الرابعة: قدمــت كرواتيا 
أفضل مبارياتها فــي كأس العالم 
أمام املنتخــب الفائز بكأس العالم 

مرتني.
وجــاءت الثالثيــة عن طريــق أنتي 
مــن  قويــة  وتســديدة  ريبيتــش 
إيفان  مودريتش وهدف متأخــر من 
راكيتيتش لتتفوق على منتخب من 
أمريــكا اجلنوبية ألول مرة في تاريخ 
أثقل  األرجنتني  وتذيق  العالم  كأس 
هزمية في مســيرتها بالــدور األول 

للبطولة منذ 1958.
 فازت 2-1 على أيسلندا في اجملموعة 
تغييرات  إجراء تسعة  رغم  الرابعة: 
التأهل  على التشــكيلة وضمــان 
حققت كرواتيــا فوزها الثالث على 

التوالي في دور اجملموعات ألول مرة.
وفــي دور الـــ 16،فــازت 3-2 على 
الترجيح عقب  بــركالت  الدمنــارك 
التعادل 1-1: بعــد هدفني مبكرين 
للغاية، وفي ثانــي مباراة فقط في 
تاريــخ كأس العالم يســجل فيها 
املنتخبان في أول أربع دقائق، احتاج 
الفريقان إلى وقت إضافي ثم ركالت 

الترجيح حلسم بطاقة الصعود.

وقبــل الوصول إلــى الدقيقة 120، 
وبينمــا كان املنتخبــان في طريق 
أرســل  الترجيــح،  ركالت  خــوض 
مودريتش متريــرة رائعة إلى ريبيتش 
الذي حصل علــى ركلة جزاء، ونفذ 
مودريتــش الركلــة لكن كاســبر 
شــمايكل حارس الدمنــرك أنقذها 

ببراعة.
مودريتش  الترجيح جنح  ركالت  وفي 
فــي التعويــض ونفذ التســديدة 
دانييل  احلــارس  زميله  لكن  بنجاح 
سوباشيتش خطف األضواء بعدما 

أنقذ 3 ركالت ليقود بالده للتأهل.
وفــي دور الثمانية، فــازت 4-3 على 
روســيا بــركالت الترجيــح عقب 
التعــادل 2-2: كانــت كرواتيــا في 
حاجة إلــى أعصــاب حديدية مرة 
أخرى حتى تتأهل للدور قبل النهائي 
ألول مــرة منــذ 1998 كمــا بذلت 
الكثير من اجلهــد لتعويض التأخر 

أمام أصحاب األرض.
بهدف  تشيرشــيف  دينيس  وتقدم 
رائع لروســيا قبل أن يــدرك أندريه 
كراماريتــش التعــادل فــي نهاية 
الشوط األول وبدا أن الفريق سيفوز 
بعد هــدف دوماجوي فيــدا بضربة 
رأس فــي الوقــت اإلضافــي، لكن 
قبل  لروســيا  تعادل  فرنانديز  ماريو 
من  احلارس سوباشــيتش  يتألق  أن 
جديد وتصبــح كرواتيا أول منتخب 
يفوز بــركالت الترجيح في مباراتني 
متتاليتــني فــي كأس العالم منذ 

فعلتها األرجنتني في 1990.
تأخرت  إجنلتــرا:  2-1 علــى  فــازت 
كرواتيا بهدف سجله كيران تريبيير 
بيريســيتش  لكن  حــرة  ركلة  من 
أدرك التعــادل فــي الدقيقة 68 ثم 
رأســا على عقب  املبــاراة  انقلبت 
وبدا أن املنتخب الكرواتي ســيخرج 

باالنتصار.

ارتدت  أخرى  كرة  بيريسيتش  وسدد 
من القائم فــي الوقت األصلي قبل 
أن يتألــق جوردان بيكفــورد حارس 
محاولة  ببراعــة  وينقــذ  إجنلتــرا 
ماريــو ماندزوكيتــش فــي الوقت 
اإلضافي، لكن مهاجم كرواتيا جنح 
بعد فتــرة قصيرة  التعويــض  في 
واستحوذ على الكرة داخل املنطقة 
وســدد بقوة داخل املرمــى ليقوده 
بالده للتأهل إلــى النهائي ألول مرة 

على اإلطالق.
مــن جانبه، ترك ديدييه ديشــامب 
ليس  فرنسا،  بصمته على منتخب 
فقــط بســبب حمل شــارة قيادة 
لكرة  العالم  بكأس  الفائز  املنتخب 
القــدم منذ 20 عامــا، لكن بعدما 
تلقى الكثير مــن الدروس الصعبة 

على مدار 6 سنوات.
وبعد وصفه وبشــكل غيــر عادل 
»بحامل املاء« خالل مسيرته كالعب 

وســط في فرنســا، أثبــت الرجل 
شجاعته ونبوغه كمدرب، وبات اآلن 
على بعد انتصار واحد من االلتحاق 

بنادي الصفوة.
ولــم ينجح ســوى البرازيلي ماريو 
زاجالو واألملانــي فرانز بيكنباور، في 
إحــراز لقــب كأس العالم كالعب 
وكمدرب، وســيعادل ديشامب هذا 
اإلجنــاز لو قــاد بــالده للقب كأس 

العالم أمام كرواتيا اليوم األحد.
وعلى مدار 6 ســنوات فــي تدريب 
فرنسا لم يســجل ديشامب فقط 
رقما قياســيا فرنسيا بتحقيق 52 
فوزا فــي 82 مباراة لكنــه تعامل 
مع صعوبة إحباط خســارة نهائي 
بطولة أوروبا على أرضه قبل عامني 
أمام البرتغــال إضافة إلى انتقادات 

بسبب استبعاد كرمي بنزمية.
التهامــات  ديشــامب  وتعــرض 
بالعنصريــة وظهرت رســوم ضده 

اســتبعاد  بعد  منزله  جــدار  على 
بنزمية من التشكيلة بعد فضيحة 
فاضح  زميل بســبب شريط  ابتزاز 
لكنه فــي النهايــة كان جريئا في 
اتخــاذ القــرارات التــي تتوافق مع 

قناعته.
وواقع استمرار تسعة العبني فقط 
أن  أوروبا يؤكد  من تشكيلة بطولة 
ديشامب لم يتردد في منح الفرصة 

لالعبني الواعدين اآلخرين.
وكان من الطبيعي أن يدفع ديشامب 
بالشاب كيليان مبابي لكن االعتماد 
لديشامب،  وبالنسبة  لوكاس  على 
50 في تشرين  الذي ســيتم عامه 
األول، فــإن الكثيــر مــن اهتمامه 

يتعلق بأجواء العائلة.
الهواتف احملمولة  ومينع اســتخدام 
ومينح  الطعام،  تنــاول  فترات  خالل 
أولويتــه لبنــاء روح الفريق، ويهتم 
أيضا بإقامة منافسات كأس العالم 
»بالي ستيشــن« في  على جهــاز 
فترات ترفيهيــة لالعبني بعيدا عن 

تدريبات الكرة.
الثانية في  من جانب اخر، وللمــرة 
يقــود حكم  العالم،  تاريــخ كأس 
مبــاراة االفتتاح، نهائــي املونديال، 
بعد أن أســند االحتــاد الدولي لكرة 
مواجهة  إدارة  مهمة  )فيفا(،  القدم 
فرنسا وكرواتيا، لألرجنتيني نيستور 
االفتتاحية  املباراة  بيتانا،  بيتانا.وقاد 
رقم  ليعادل  والسعودية،  روسيا  بني 
مواطنه هوراسيو إليزوندو، الذي قاد 
مباراتي االفتتاح والنهائي في كأس 

العالم 2006.
وبعد ســاعات مــن تعيينه حكًما 
هيرنان  مســاعديه  مــع  للنهائي، 
مايدانا وخوان بابلو بيالتي، قال بيتانا 
ما  »نادرًا  فى تصريحات صحفيــة: 
حدث لي شيء مثل هذا في حياتي، 
إنه شــعور عاطفي كبير، رمبا ميكن 
مقارنته بالوقت الذي قالوا لي فيه 

إنني سأكون أبًا«.
وأردف »بالنسبة للجميع فإن نهائي 
كأس العالــم دائًما حلم، لقد عمل 
لهذا  للوصــول  بجد  الفريــق  هذا 
املكان )يقصد مســاعديه( وحققنا 
واحدة من أجمل األشــياء في عالم 
أن ننهيها  نريــد  واآلن  التحكيــم، 

بأفضل طريقة«.

فرنسا تالقي كرواتيا في نهائي كأس 
العالم اليوم بقيادة األرجنتيني بيتانا

بلجيكا تحرز المركز الثالث بالفوز على إنجلترا

مبابي في صراع أمام العب كولومبي

حارس ايسلندا يبعد كرة ارجنتينية علي عبد الزهرة

فرنساكرواتيا  6:00

مفكرة المونديال/ النهائي

بغداد ـ الصباح الجديد:
بطالً  الــزوراء  نــادي  فريق  توج 
رســمياً  املمتاز  الكــرة  لدوري 
نادي  فريق  مطارده  بعد خسارة 
القوة اجلوية أمام فريق الشرطة 

بهدف.
وبذلك يكون الزوراء ضمن الفوز 
باللقب رسميا بغض النظر عن 
نتيجــة املباراتني فــي اجلولتني 
37 أمــس امام نفط ميســان 

واالربعاء في اجلولة االخيرة 38.
يشــار إلى ان نادي النفط تقدم 

بطلب إلى جلنة املسابقات نقل 
من  الزوراء  امام  االخيرة  مباراته 
ملعــب الصناعة إلــى ملعب 
الشعب الدولي من أجل تتويج 
الــزوراء رســميا فــي ملعبنا 
النوارس  الدولي وسط جماهير 
املباراة  الكبيرة، حيث ســتقام 

يوم االربعاء املقبل.
يذكر ان فريق الزوراء يقوده املدرب 
ابراهيم  ويساعده  اوديشو  ايوب 
عبد نادر وباســم لعيبي ومدرب 

حراس املرمى غامن ابراهيم.

الزوراء بطاًل لدوري
موسكو ـ وكاالت: الكرة الممتاز

الكرواتي  الوسط  يعتبر العب خط 
لوكا مودريتش، من أبرز املرشــحني 
للفــوز بجائــزة الكــرة الذهبيــة 
كأفضــل العب فــي بطولة كأس 
العالم 2018 بروسيا، بعدما أمسك 
باخليــوط وجنــح في قيــادة فريقه 

بعبقرية إلى النهائي.
ومن الشروط الواجب توافرها، للفوز 
باجلائزة، أن يكون العبا يصنع الفارق 
في صفوف فريقه، وقادرًا على قراءة 
املبــاراة، وتغييرهــا وأن يكون قائًدا 

حقيقًيا في فريقه.
وقــال املهاجم الهولندي الســابق 
ماركــو فان باســن، مدير قســم 

التطوير باالحتاد الدولي لكرة القدم، 
والذي يشــارك حاليا مع مجموعة 
الدراســات الفنيــة بالفيفا: »هذا 
يجعل شخصا ما أفضل العب في 
البطولة، في إشارة إلى هذه املعايير 

اخلاصة باالختيار«.
ورمبا يكــون لــوكا مودريتش، وضع 
قدمــا على منصــة التتويج بهذه 
اجلائزة التي سيكشــف الفيفا عن 
الفائــز بها غدا األحد بعــد املباراة 
النهائيــة للبطولــة بــني كرواتيا 

وفرنسا.
ومن املؤكد أن املباراة النهائية اليوم 
على استاد »لوجنيكي« بالعاصمة 
ستســاعد  موســكو،  الروســية 

مجموعــة الدراســات الفنية في 
اتخاذ القرار بشأن اجلوائز الرئيسية 

في هذه البطولة.
ولكن يبدو أن املعايير تبدو مطابقة 
ملودريتش بعدما قــاد منتخب بالده 
إلــى نهائي املونديــال للمرة األولى 
فــي تاريخ الفريــق.وكان مودريتش 
(32 عاما( جنم ريال مدريد اإلسباني 
هو مــن صنع الفارق فــي املنتخب 

الكرواتي بالبطولة احلالية.
وفــاز مودريتش بجائزة أفضل العب 
في 3 من املباريات الســت لفريقه 
اآلن، وســاعد  البطولــة حتى  في 
الترجيح  بركالت  الفوز  الفريق على 
فــي اثنتني من املباريــات الـ6 حتى 

اآلن.
وقــال فان باســن: »العــب مثل 
مودريتــش، يقرأ املبــاراة ويقودها 
ويقــود فريقــه، وجــود مثل هذا 
الالعب فــي فريقك ميكن أن يدفع 
فريقه  قاد  لقــد  بالفريق لألمام.. 

بالفعل ملستوى أعلى«.
التــي  اإلمكانيــات  أن  ويبــدو 
الدراسات  مجموعة  تشــترطها 
الفنيــة بالفيفــا وجــدت فــي 
مودريتش، الذي قد يصبح مرشحا 
أيضا جلائزة أخرى هي جائزة أفضل 
العام،  لهــذا  العالم  فــي  العب 
والتي يقدمهــا الفيفا في حفله 

السنوي لتوزيع جوائز »األفضل«.

معايير الفيفا تقرب مودريتش من جائزة الكرة الذهبية



كشفت الفنانة اللبنانية 
ميليسا أنها صّورت فيديو 
كليــب جديد حتــت إدارة 
اخملرج فادي حداد مع فنانة 
 "nayer" تدعــى  أجنبية 
في ُخطوة أولى من نوعها 
الثنائيات  مســتوى  على 
واألجنبيــة  العربيــة 
والنسائية حتديدا، وأشارت 
العمل جديد وغير  أن  إلى 
النوع  مستهلك، وهو من 
الذي يبدو قريبا من الناس 

وغير مستهلك من قبل.
ميليسا،  اللبنانية  وقالت 
خالل تصريــح خاص لها 
إلى احــد املواقع الفنية": 
أقــدم  ال  أنــا  "أساســا 

أي عمــل اعتيــادي، وإمنا 
التي  األعمال  إلى  أسعى 
الناس،  لدى  بصمة  تترك 
في  نوعية  نقلة  وتشّكل 
وهنا  الفنية،  مســيرتي 
أشير إلى أن األغنية حتمل 
عنوان "ليلي ليلي يطول" 
وأتوقــع لهــا االنتشــار 

والقبول".

النجمة  أعلنت  قد  كانت 
انفصالها عن  بيري  كاتي 
أورالندو  الشــاب  النجم 
بلوم منذ عدة أشهر، بعد 
ارتباطهما ملدة  أن استمر 

عامني.
وبعد أن ترددت شــائعات 
حــول عــودة الثنائي من 
ليؤكدا  معا  ظهرا  جديد، 
تواجدهما  ذلــك، خــالل 
بالعاصمة اإلجنليزية لندن 

لقضاء عطلة هناك.
ونشــرت صحيفة "ديلي 
للثنائي  لقطــات  ميل"، 
خــالل خروجهما معا من 
عرض مســرحي باســم 
مسارح  بأحد   Killer Joe

لندن. 

من  العديد  بيــري  حازت 
ضمنهم  ومــن  اجلوائــز 
أربع مــرات علــى جائزة 
موسوعة غينيس لألرقام 
وضمتهــا  القياســية. 
لقائمة  فوربــس  مجلة 
الالتي حصلن  "السيدات 
في  عالية  مكانــة  على 
املوســيقى" مــن عــام 

.2011:2015

افتتح النجــم توم كروز 
اجلماهيــري  العــرض 
األول لفيلمــه املنتظــر 
في  مستحيلة"  "مهمة 
جزئه الســادس، بحضور 
وإعالمــي  جماهيــري 
بالعاصمــة  ضخــم 

الفرنسية باريس.
حضر االفتتــاح النجمة 
الشــابة فانيسا كيربي، 
التي اعلن اليوم ترشحها 
دورها  عن  "إميــي"  جلوائز 

كويني"،  "زا  مبسلســل 
في حني غاب جنم الفيلم 
عــن  كافيــل  هينــري 

االفتتاح.

ميليسا

توم كروز

كاتي بيري

أخبــارهــــــــــم
سمير خليل

 برعاية وحضور وزير الثقافة والســياحة 
االســتاذ فرياد رواندزي، احتضنت القاعة 
اخلاصة بــدار ثقافة االطفــال في بغداد 

احتفالية خاصة بيوم الطفل العراقي.
ودأبت وزارة الثقافة والســياحة املتمثلة 
بدار ثقافة األطفال، على االحتفال بهذا 
تاريخ احلدث االرهابي  اليوم الذي يصادف 
عــام 2005 عندما فجر أحــد اإلرهابيني 
نفسه وسط مجموعه من األطفال، وهم 
يلعبون كرة القدم في إحدى الســاحات 
 34 باستشهاد  الشــعبية، ما تســبب 

طفال وجرح العشرات منهم. 
تضمــن منهاج احلفل ورشــة لرســوم 
احملافظات  مراكز  فــي  الفائزين  االطفال 
التابعة للدار، شــارك فيــه )11( مركزاً 
ثقافيــاً، واختيرت اربعــة مراكز ثقافية 
فائزة مبسابقة الرسوم، ومعرض للرسام 
الصغير موسى صعب امللقب ببيكاسو 

الصغير.
وُعــرِض فيلــم وثائقي بعنــوان )اطفال 
احمد،  شــهاب  للمخرج  الــركام(  حتت 
تبعه مشــهد مسرحي اميائي )بانتومامي( 
فاتن  الدكتــورة  املســرحية  للمخرجة 
اجلراح، وفعاليتــان قدمها مجموعة من 
اطفال مدرسة تنمية االبداع بعنوان )لو 
جمعــت قطرات البحــر(، و)أطفال نحن 

األطفال(.
 وكان هنــاك ضمن املنهــاج االحتفالي 
رقص باليه جميل بعنوان )بحيرة البجع(، 
توســطت  فيما  البراعم،  جملموعة مــن 
الصالة اخلارجية امنوذجا للقبة الفلكية 
املقدمة من مؤسســة املعرفة للثقافة، 

احدى املنظمات غير احلكومية.
 في ختــام احلفل الــذي اكتظ مبجاميع 
من اطفالنا، وزعت الشهادات التقديرية 
املشاركني في مسابقة  وامليداليات على 
الرسم، والفعاليات األخرى، وقدمت هدايا 
لعدد مــن االطفال االيتــام من منظمة 

زهرة العراق.
وفي لقاء مع الصباح اجلديد قالت السيدة 
راوية هاشم من قسم العالقات واالعالم 
في دار ثقافة األطفــال: " اعتاد الدار كل 

عام علــى االحتفال بذكرى استشــهاد 
مجموعــة مــن االطفال فــي التفجير 
اإلرهابي، الذي ضــرب ملعبا لكرة القدم 
عــام 2005 وراح ضحيتــه مجموعة من 
اطفالنا االبرياء بني شــهيد وجريح، هذا 
العام اقمنا االحتفال مبشاركة مؤسسة 
املعرفــة للثقافــة التــي اهدتنــا قبة 
داخلها،  فلكية صغيرة يعرض فيلم في 
وهذه املؤسســة تعنى برعاية الطفولة 
من  مجموعة  استضفنا  كما  والشباب، 
االطفال االيتــام، وبلغ عددهم 75 طفال، 
وكذلك شاركتنا االحتفال منظمة املركز 

الدولي للتنمية واالبداع".
وأضافت: "لدينا تعاون مســتمر مع كل 
املؤسسات ومنظمات اجملتمع املدني التي 
تعنــي بالطفل والطفولــة، اضافة الى 

أنشطتنا في هذا اجملال. وفي هذا الصدد 
قمنا بزيارات ميدانية خاصة لدور االيتام 
ومخيمات النازحــني، وقدمنا هدايا خالل 
هذه الزيارة، اضافة الى التعاون والتنسيق 
مع وزارة التربية من خــالل برنامج )ربيع 
برنامج كبير يســتمر  الطفولــة(، وهو 
)45( يوما تقام فيه فعاليات متعددة، من 
عروض مسرحية، وورش للرسم تكشف 
األعزاء، من  ابداعــات ومواهب طلبتنــا 
جهة اخرى نســعى الى عــودة العروض 
السينمائية االسبوعية كل يوم خميس 
على صالة الفانوس السحري التابع لنا، 
اضافة الى إقامــة دورات تقوية ألطفالنا 
االعزاء خــالل العطلة الصيفية تتضمن 
والفرنسية،  العربية  واللغتني  احلاسوب، 

وكذلك اقامة ورش للرسم ". 

وناشــد املدير العام لدار ثقافة االطفال 
الدكتــور علــي عويــد في كلمــة له 
والســياحة  الثقافة  وزيــر  باملناســبة 
االســتاذ فرياد رواندزي، واحلكومة إطالق 
بطبع  للمباشــرة  املالية  التخصيصات 
والسلســلة  و"املزمــار"  "مجلتــي" 
القصصية لألطفال املتوقفة منذ أشهر، 

وقال:
" كلنــا امــل بســيادتكم واحلكومــة 
ان تنظــروا بعني املســؤولية جتــاه هذه 
االنســاني  ودورها  العريقة،  املؤسســة 
ألنها  والترفيهــي،  والتربوي  والثقافــي 
تعد حافــزاً قوياً لنا للمضي في مهمتنا 
ورســالتنا، وان بنــاء اجملتمــع يبــدأ من 
بالشــكل  اجلديد  والنشء  الطفل  تربية 

الصحيح".

الصباح الجديد - وكاالت:
تألــق املنتخب الكرواتي فــي مونديال 
روســيا، حتــى أصبح حديــث العالم 
أجمع، إال أن التساؤل الذي دار لدى كثير 
من املتابعني، هو ســبب انتهاء أسماء 
باملقطع "ايتش"، كما  الالعبني  غالبية 
هو احلال في أســماء جنومه مودريتش 

وراكيتيتش ومانزوكيتش وغيرهم.

واإلجابة على هذا التســاؤل بسيطة، 
فإن  الكرواتية،  اللغــة  فبحســب 

انتهاء االســم باملقطع إيتش أو 
ić، يتعلق باالنتســاب لالسم 

األول للوالد، وهو تقليد جرى 
العرف عليه.

املثــال،  ســبيل  فعلــى 
ابن  تعنــي  راكيتتــش، 

ومودريتش،  راكيت، 
ابــن  يعنــي 
 ، ي ر د مــو

وهكذا.
مت  وقد 
دمج 

هذا املقطع مع اسم أو مهنة الوالدين 
)الذكور عادة(، إلنشــاء ما يُعرف باسم 

اللقب العائلي.
وإيفان  لــوكا مودريتــش،  إلى  وإضافة 
راكيتيتــش، يضم املنتخــب الكرواتي 
وريبيتــش، وكوفازيتش،  مانزوكيتــش، 
وبيريزيتــش، وكراماريتش، وبروزوفيتش، 

ويدربه زالتكو داليتش.

السر وراء الـ "ايتش" لالعبي كرواتيا

الثقافة تحتفي بيوم الطفل العراقي 

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جانب من االحتفالية

جمال جصاني

لدينــا كعراقيــني احتياطات هائلة من األســباب واملبررات 
القدمية منها واجلديدة، لاللتحاق بــكل أنواع االحتجاجات، 
لكن االنخراط مبثل هذه النشاطات من دون نضج مقوماتها 
األســاس، وعلى رأس ذلك الزعامات الرصينة واملتوازنة لها؛ 
يجعلها فريسة سهلة للمغامرين واالنتهازيني واملتربصني 
ملثل تلــك الفرص واملناخــات. وهذا ما جنتــه غالبية تلك 
االحتجاجات في عراق ما بعد "التغيير" ليس هذا وحســب 
بل حتول بعضها الــى كارثة وفاجعة كبيــرة أملت بالوطن 
املنكوب  من شــماله الــى جنوبه )منصــات االعتصام(. 
كمــا أن االحتجاجات بحد ذاتها ليســت خيرا محضا على 
طول اخلط، وجتارب الشــعوب تتحدث لنا عن حتول بعضها 
الى بوابة لتســلل القتلة واللصوص واملستبدين )ما حدث  
لشــيلي في الســبعينيات من القرن املنصرم..(. مثل هذه 
العيوب البنيوية، جتعل من االحتجاجات جزءا من املشــكلة 
ال احلــل، كما يروج البعض ألســباب ودوافــع ال عالقة لها 
بهتافــات احملتجني ال من قريب وال من بعيــد. إن عدم وجود 
زعامات معروفــة ومحددة لهذه التظاهــرات مع افتقادها 
لقائمة مطالب واقعية ومنســجمة، يجعل منها أشــبه 
بكائن ضخم يهرول مزمجراً ومن دون رأس، كما أن فقدانها 
لهذه املقومات األساســية يطعن ويثير الشكوك بالغايات 
واملقاصد القريبة والبعيدة لها، ومن يصغ لعدد من هتافات 
وخطابات تلك التظاهرات، سيكتشف مستوى مضامينها 
وتنافر خارطــة مطالبها التي تبدأ بتوفير الكهرباء لتنتهي 
بالدعوة للتمــرد والثورة على النظام القائــم. أما جمهور 
املشــتركني في تلك االحتجاجات، فيحتاج الى بحث وجهد 
وتقصي علمي وميداني للتعرف على مكوناته ونوع ومصادر 
اإلشــارات التي حتركــه، والدافع احلقيقي لــكل منها في 
االنخراط مبثل تلك النشــاطات. ومما مييزها أيضاً أنها تفتقد 
حلضــور رواد مثل تلك النشــاطات احلضاريــة؛ أي النقابات 
والتنظيمات املهنية واالجتماعية وغير ذلك من تشكيالت 
اجملتمع املدني، التي سحقت بشكل كامل زمن النظام املباد 
ولم يتبقى منها ســوى احلطام، مقابــل ذلك هناك هيمنة 
واضحة جلمهور العشــائر وأتباع الطــرق واملدارس الدينية 
وجماعات من الســاخطني واملستائني واليائسني من رحمة 

األقدار.
ان تظاهرات مدن اجلنوب األخيرة وعلى رأسها مدينة البصرة 
)ممولة املوازنات الوطنية( لن حتصد أكثر من ســابقاتها في 
هذا اجملال، وســتخفت تدريجياً مع رحيــل موجة احلر أو ما 
يطلق عليه بـ )طباخات الرطب( والتي ضمت الى مطبخها 
االحتجاجات، ليخرج احلفاة والســاخطني واليائســني من 
هذه الفزعات والصوالت بــال حمص، كما هي كل الفزعات 
الفاقدة للرأس واحلكمــة والتدبير. صحيح ان ظاهر غالبية 
االحتجاجات يغلب عليه العفويــة واملبادرات الفردية، لكن 
اســتمرارها على هذا املنوال، مــن دون تبلور ونضج زعامات 
ومالكات قادرة على إدارتها بشكل واعي ومسؤول لتحقيق 
أهدافها ويوضح هويتها؛ يؤكــد وجود خلل عميق في بنية 
هذه النشــاطات، كما ان محاوالت البعض من ثوار املقاهي 
وامللتقيــات المتطاء مثل تلــك االحتجاجات لن يجلب لها 
سوى املزيد من الضياع والهلوســات واملواقف البعيدة عن 
املســؤولية، كما حصــل مع مثيالتها في بغــداد. ان جتربة 
األعوام القريبة قد دونت لنا نوع وطبيعة اهتمامات وهموم 
"الشــارع العراقي" ونوع القوى والزعامات والعقائد املهينة 
علــى اجلــزء األكثر صخبا وضجيجاً منه، حشــود تشــم 
الدولة ومؤسساتها ويســيل لعابها ملمارسة  هشاشــة 
هوايتها وولعها بتخريب وتدمير ونهش املال العام )مجهول 
املالــك( وهذا يجعلنا بني فكي طبقة سياســية فاســدة 

وشارع ال يقل فتكا عنها..

ومضــة

احتجاجات بال رأس

الصباح الجديد - وكاالت:
غنائيا  حفال  شــاكيرا،  املغنية  أحيت 
يوم أمس األول اجلمعة في مهرجانات 
األرز الدوليــة على قمة جبل في لبنان 

موطن أجدادها.
واحتشد اآلالف لسماع املغنية وكاتبة 
األغانــي الكولومبية قــرب "غابة أرز 
الرب" في شــمال لبنان، اذ قالت إنها 

فخورة بالغناء في أرض األجداد.
وذكرت "لبنان" بالعربية، عندما قالت 
بعد أغنيتهــا األولى "لبنان! من الرائع 
أن أكون هنا في هذه األجواء السحرية، 
هذا من وحي اخليال، أشــكركم كثيرا 

على وجودي معكم الليلة".
"الغناء  )41 عاما(:  وأضافت شــاكيرا 
الكثير  في موطــن أجــدادي يعنــي 
بالنسبة لي.. أشــعر بالفخر الشديد 
بأشجار األرز تلك، أفتخر كثيرا بتراثي 
وأفتخر كثيرا بكم"، لينفجر اجلمهور 

لها بالتهليل.

كانت شــاكيرا، املولودة في كولومبيا 

وأم  لبنانــي  ألب 
قــد  كولومبيــة، 
في  حفال  أحيــت 
مرة  ألول  لبنــان 

في عام 2011.

وقــت  وفــي 
سابق من يوم 
اجلمعة زرعت 
أرز  شــجرة 
محمية  في 

طبيعــة 
 . يبــة قر
أرز  وغابــة 
ووادي  الرب 
يشــا  د قا
ن  جــا ر مد

قائمة  على 
األمم  منظمــة 

املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافة 
)يونسكو( للتراث العاملي.

ألبومها  مــن  أغنيات  وأدت شــاكيرا 

)إلــدورادو( الذي صدر  احلادي عشــر 
أغنيات  عــن  فضال  املاضــي،  العام 
"استوي  مثل  ناجحة  كالســيكية 

وأمتعت  ايفــر"،  و"ويــن  اكوي" 
اجلمهــور بفاصــل مــن 

الرقص الشرقي.
حفــل  وجــاء 

ا  كير شــا

فــي 
جولــة  إطــار 
إشارة  وأعطى  عاملية 
األرز  ملهرجانــات  االنطــالق 
املهرجانات  أحــد  الدوليــة، 
يستضيفها  التي  املوسيقية 

لبنان كل صيف.

شاكيرا تحيي حفاًل في موطن أجدادها
الصباح الجديد - وكاالت:

أمرت هيئــة محلفني في واليــة ميزوري 
آنــد  جونســون  شــركة  األميركيــة، 
جونسون، بدفع تعويضات قدرها 4.69 
مليــار دوالر إلــى 22 ســيدة، أصنب 
استعمال  بعد  املبيض  بسرطان 
منتجات للشركة أساسها 

بودرة األطفال.
واحلكــم الصــادر ضد 
األكبر  هو  جونســون، 
منــذ ظهــور املزاعم، 
منتجــات  بتســبب 
للشــركة أساســها 
البــودرة فــي اإلصابة 

بالسرطان.
الشــركة نحو  وتواجه 
دعــوى  آالف  تســعة 
قضائية تتعلق جميعها 
مبــادة التلــك. وتنفــي 
منتجاتها  أن  الشــركة 
املكونة من مــادة التلك 
تسبب الســرطان، أو أن 
تكــون قد احتــوت على 
أو  األسبســتوس،  مادة 

احلرير الصخري.
إن  الشــركة  وتقــول 
اســتمرت  دراســات 
أن  أظهــرت  لعقــود 

مادة التلك التي تســتعملها آمنة وقد جنحت في 
إســقاط بعض األحكام املتعلقة باملادة ألســباب 

قانونية تقنية.
ووصفت جونســون أنــد جونســون، احلكم بأنه 

"جائر" وقالت إنها ستطعن به.
وجاء احلكم بعد ما يزيد على خمســة أسابيع من 
االستماع إلى شــهادات نحو 12 خبيرا من أطراف 

الدعوى.
وتقول السيدات وأســرهن إن استخدامهن على 
مدار عقود لبــودرة التلك، وبعض املنتجات األخرى 
التي تدخل في تركيبها هذه املادة سبب إصابتهن 

بالسرطان.

الصباح الجديد - وكاالت:
"فضحيــة  ضربــت 
سلسلة  أكبر  صحية" 
في  شــهيرة  مطاعم 
ماكدونالدز،  العالــم، 
رصــدت  أن  بعــد 
الصحية  الســلطات 
عــدوى  انتشــار 
 " ا "السيكلوســبور
األطعمة  بعــض  في 
وإيلينوي  أيوا  بواليتي 

األميركيتني.
الســلطات  وذكــرت 
الواليتني  الصحية فــي 
أنهــا حتقق في انتشــار 
"السيكلوســبورا"  عدوى 

بســبب تناول الســلطة، التــي تقدمها 
مطاعــم ماكدونالــدز، فيمــا تبــع ذلك 
انخفاض أســهم السلسلة العمالقة 1.4 

باملئة.
وأعلنــت إدارة الصحة العامة في إيلينوي، 
أنهــا رصدت نحو 90 حالــة، أما في أيوا مت 

تسجيل 15 حالة أخرى.
وكشفت الســلطات الصحية أن نحو ربع 
الذين مت تشــخيص إصابتهم  األشخاص، 
بـ"السيكلوســبورا" قالوا إنهــم تناولوا 
سلطة من ماكدونالدز في األيام السابقة 

لظهور أعراض املرض عليهم.
مــن جانبها، أكــدت سلســلة مطاعم 
بيع  أوقفــت طوعــا  أنهــا  ماكدونالــدز 
الســلطات في نحو 3000 فــرع بالواليات 
املتحدة حلني االعتماد على مزود آخر للخس.

فضيحة مدوية تضرب 
"ماكدونالدز"

الحكم على "جونسون آند جونسون" 
بدفع 4.69 مليارًا لـ 22 سيدة

الصباح الجديد - وكاالت:
تســبب تغيير في سياسة موقع 
بهدف  تويتر،  االجتماعي  التواصل 
أكبر  بخســارة  مصداقيته،  زيادة 
مئة مســتخدم للموقــع، لنحو 
اثنني باملئــة مــن متابعيهم في 
املتوســط، وذلك حســبما أفادت 
مؤسســة "كيهول" جلمع بيانات 

مواقع التواصل.
إذا  مؤقت،  بنحو  احلســاب  ويغلق 
رصد تويتر أي ســلوك غير معتاد 
مثل النشــاط املفاجئ بعد أشهر 

من تركه.
وشهد حساب رجل األعمال إيلون 
ماســك أقل انخفاض بنسبة 0.3 
فــي املئة، أو نحــو 71 ألف متابع. 
ووفقــا للبيانات، فقد خســر كل 
حساب ضمن أكبر 100 مستخدم 
علــى تويتر فــي املتوســط نحو 
734 ألــف متابع. وقالــت تويتر إن 
االنخفاض على مستوى حسابات 

املوقــع بأكملــه ســيكون أربعة 
حسابات في املتوسط.

بيري  البوب كاتي  وخسرت مغنية 
وهي أكثر مستخدمة لها متابعني 
علــى تويتر، أكثر مــن 2.8 مليون 
متابع أمس اخلميــس أو ما يعادل 

2.6 في املئة مقارنة بالعدد قبل 
يوم. وشهد فنانون آخرون ضمن 
أكبــر مئــة مســتخدم مثل 
وبريتني  كاري،  وماريــا  بينك، 
ســبيرز، وإمنيــم، انخفاض 
عدد متابعيهــم بأكثر من 

ثالثة باملئة.
من جهتــه، فقد الرئيس 
ترامب  دونالد  األميركي 
ألف   300 مــن  أكثــر 
متابــع بعــد تفعيل 
اجلديدة.  السياســة 
وكان ميلــك ترامب، 
الساعة  حدود  في 
الثالثة زواال، 53.4 
متابع،  ماليــني 
بعدهــا بـــ45 

بات  دقيقــة، 
على  يتوفــر 
مليون   53.1

متابع.

ترامب وكاتي بيري يخسران
 ماليين المتابعين
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