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بغداد ـ الصباح الجديد:
العمليــات  قيــادة  أكــدت 
عدم  الثالثاء،  أمس  املشــتركة، 
التهاون مع مــن "يعبث باألمن 
حني  في  الدولة"،  ومؤسســات 
أشــارت الى التزامهــا الكامل 
الــوزراء حيدر  رئيس  بتوجيهات 

العبادي. 

العمليات  باسم  املتحدث  وقال 
يحيــى  العميــد  املشــتركة 
فــي مؤمتــر صحافي  رســول، 
عقــده، اليوم، ببغــداد وتابعته 
" الصبــاح اجلديــد"، إن "هناك 
التظاهرات  في  املندسني  بعض 
مسار  تغيير  هدفهم  السلمية 
غير  مســار  الــى  املظاهــرات 

سلمي". 
وأشار الى أن "هناك متظاهرين 
التــي  بالتوصيــات  ملتزمــني 
األمنيــة"،  القــوات  تضعهــا 
موضحــا أن "قــوات مكافحة 
الشــغب تنتشــر داخل جميع 
أهبة  على  وهــي  البالد  مناطق 

االستعداد ملواجهة اإلرهاب".

وأشــاد يحيــى "بــدور اإلعالم 
الكبيــر ومصداقيتــه في نقل 
احلقيقــة"، الفتا في ذات الوقت 
الــى أن "هناك أياد ممتدة للعبث 
نتهاون  لــن  املتظاهرين  بأمــن 
معها ومــع من يعبــث باألمن 

ومؤسسات الدولة". 
تتمة ص3

 قّوات مكافحة الشغب تنتشر في مناطق البالد
ولن نتهاون مع العابثين باألمن ومؤسسات الدولة

العمليات المشتركة:

a

وكاالت ـ الصباح الجديد:
واليابان  األوروبــي  االحتــاد  وّقــع 
اتفاقا  الثالثاء فــي طوكيو  أمس 
يعّد مبنزلة  احلــر  للتبادل  طموحا 
التي  "رسالة قوية" ضد احلمائية 
ينتهجها الرئيس األميركي دونالد 

ترامب.
وصرح رئيس الوزراء الياباني شينزو 
دونالد  االوروبي  اجمللس  ورئيس  آبي 
توسك ورئيس املفوضية االوروبية 
جان كلود يونكر في بيان "نحتفل 
بتوقيع اتفاق جتاري طموح جدا بني 
اثنني بني أكبر اقتصادات العالم"، 

وأشادا بـ "يوم تاريخي".
وشدد املســؤولون الثالثة مطوال 
في مؤمتر صحافي مشــترك على 

دورهــم كحاملي لواء التبادل احلر 
في الوقت الــذي يخيم فيه ظل 
تهديــد ترامب بحــرب جتارية في 

العالم.
وشــدد آبي على ان توقيع االتفاق 
السياسية  االرادة  للعالم  "يظهر 

الثابتــة لليابان واالحتــاد االوروبي 
للتبادل  كرائدين  العالــم  لقيادة 
احلر في زمن تنتشر فيه احلمائية".

وعلق توســك "إننا نوجه رسالة 
واضحة بأننا نقــف صفا موحدا 
يونكر  بينما قال  بوجه احلمائية"، 
في السياق نفسه "إننا نظهر أننا 
أقوى وأفضــل موقعا حني نعمل 
معا"، مضيفا "ليس في احلمائية 

حماية".
ومن املقرر ان يُحال االتفاق بحلول 
االوروبي  البرملان  أمام  العام  نهاية 
حتــى يدخــل حيــز التنفيذ في 
العام 2019 اذا صادق عليه البرملان 

الياباني سريعا.
تتمة ص3

تقريـر

االتحاد األوروبي واليابان
يوّقعان اتفاقا طموحا للتبادل الحر

يعّد "رسالة قوية" ضد حمائية ترامب

جانب من توقيع االتفاقية

بغداد - وعد الشمري:
االحتادية،  احلكومــة  كشــفت 
إطالق  قرب  عــن  الثالثاء،  أمس 
أعمال اللجان الفنية مع اجلانب 
الكويتي املعنيــة بتحلية مياه 
البصــرة، في حــني حتدثت عن 
مســاع لزيادة معــدالت جتهيز 
احملافظــة بالكهربــاء لتصــل 
20 ســاعة يوماً،  إلــى   16 بني 
للمتظاهرين  تصديهــا  ونفت 
واجهــت  وأنهــا  الســلميني، 
اقتحام  حاولوا  الذين  املندسني 

املباني وضرب القوات االمنية.
الرســمي  املتحــدث  وقــال 
للحكومــة ســعد احلديثي إن 
اســتعدادها  أبدت  "الكويــت 
للوقــوف إلــى جانــب العراق 
باحتــواء األزمــة الناجتــة عن 

التظاهرات".
وأضــاف احلديثي فــي تصريح 
أن  اجلديــد"،  "الصبــاح  إلــى 
مســاعدة  بإمكانها  "الكويت 
العراق على مســتوى اخلدمات 
وتقدمي ما ميكن على الصعيدين 
ملطالب  تلبية  والفني  اإلجرائي 
اخلدمات  وتوفيــر  املتظاهريــن 
املعيشي  املســتوى  وحتســني 

جلميع العراقيني".
الفنية  أن "اللجان  إلى  وأشــار 
ســوف  البلدين  بــني  اخملتصة 
تطلق أعمالهــا قريباً من أجل 
اجناز ملف حتلية املياه للشــرب، 

من  الكويت  متلكــه  ملا  بالنظر 
خبرات على هذا الصعيد".

"جملة  إلــى  احلديثــي  ونــّوه 
مــن القرارات صــدرت من قبل 
مطالب  ألغلب  تلبية  احلكومة 
مســتوى  وتوفير  املتظاهريــن 

خدماتي أفضل".
وتابع املتحدث باســم احلكومة 
ان "من بني تلك القرارات إطالق 
تخصيصات للبصرة لإلنفاق في 
مجاالت املياه الصاحلة للشرب، 
خطوط  في  االختناقــات  وفك 
نقل الكهرباء بنحو يضمن زيادة 
املواطن  في عدد ساعات جتهيز 
بالطاقــة الكهربائية ومعاجلة 

اخلدمات الصحية".
تصٍد  "حصول  احلديثــي  ونفى 
للمتظاهريــن الســلميني من 
بأن  وأفاد  األمنية"،  القوات  قبل 
"التصدي ورد في حالتني األولى 
جاء عندما حصلــت محاوالت 
اقتحــام مبان عامــة متعمدة 
بنية السيطرة عليها وتعطيل 
العمــل وهــذا أمــر ال يجيزه 
األخرى عندما  واحلالة  الدستور، 
حصــل اعتــداء علــى القوات 

األمنية من مندسني".
ولفت احلديثي إلى أن "احلكومة 
االحتادية أعطت البصرة كميات 
مــن الكهرباء تفــوق حصتها 
املقــررة نتيجة ارتفــاع درجات 
احلــرارة والرطوبــة فــي فصل 

معدالت  إلى  ووصولها  الصيف 
ونصف  عام  ومنــذ  جداً  عالية 

العام".

ملنح  تبذل  "جهــود  عن  وحتدث 
احملافظــة املزيــد من ســاعات 
يتم  ما  جميــع  كون  التجهيز، 

إنتاجه هناك يذهب لالستهالك 
احمللي وهناك مساع إلعادة اخلط 
يغطي  أن  ميكــن  الذي  اإليراني 

طاقة تقدر بـــ 400 ميكا واط 
إضافية".

تتمة ص3

الحكومة تعتزم زيادة تجهيز البصرة بالكهرباء إلى 
20 ساعة يوميًا وتنفي تصديها للمتظاهرين السلميين

اجتماع سابق للجنة الطاقة الوزارية

أولويات الحكومة العراقية المقبلة
في مواجهة ظاهرة الفساد

بعد عام على تحريرها.. الموصل
تكافح للعودة الى الحياة الطبيعية 23

اللجان الفنية بين العراق والكويت لتحلية مياه المحافظة تبدأ أعمالها قريبا

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد مصــدر أمني في محافظة 
كركوك، أمس الثالثاء، مبقتل 14 
عنصراً من داعش بضربات جوية 

شمال غربي كركوك.
وقال املصدر، إن "طيران التحالف، 
للعمليات  تغطيتــه  أثناء  وفي 
التي أطلقتها الشرطة االحتادية 
الفرقــة الثالثــة مبرتفعات قره 
جــوخ )75 كــم شــمال غربي 

لعناصر  مواقع  قصف  كركوك(، 
داعــش مــا أدى الــى مقتل 14 

مسلحا".
وأضاف املصــدر الذي طلب عدم 
الكشف عن أسمه،أن "الضربات 
اجلويــة نفــذت بالتنســيق مع 
االجهزة االســتخبارية العراقية 
التي حــددت احداثيــات املواقع 

اخلاصة باملسلحني".
تتمة ص3

السليمانية ـ عباس كاريزي:
في حني دعا االحتاد الوطني الكردستاني 
الى  الكردســتانية  والقــوى  األحزاب 
التجاوب مع مشــروع أعده مع احلزب 
لتوحيد  الكردســتاني  الدميقراطــي 
البيت الكردي والتوجه الى بغداد بنحو 
املعارضة،  مشــترك، رفضت أحــزاب 
في كردســتان هذا املشــروع وعدته 
االمتيازات  على  احلفاظ  مع  متســقا 
واملناصب التي حصــل عليها احلزبان 

في بغــداد واإلقليم على حد ســواء. 
واضاف االحتــاد الوطني عقب اجتماع 
الثالثاء  امس  القيادي  مجلسه  عقده 
النائب  برئاسة  السليمانية  مبحافظة 
االول المينه العام كوســرت رســول 
علي، ان االحتاد اعد مشروعاً مشتركاً 
مع احلزب الدميقراطي ســيقدمه الى 
الكردســتانية  السياســية  االطراف 

بهدف توحيد الرؤى.. 
تفصيالت أوسع ص2

ضربات جوية تقضي على 14 عنصرًا 
من داعش شمال غربي كركوك

أحزاب المعارضة ترفض مشروع تحالف 
كردي وضعه االتحاد والديمقراطي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزيــر النفط، أمس الثالثاء 
توفيــر كميــات كبيــرة مــن 
وقــود )الكاز( حملطــات الطاقة 
الكهربائية، بهدف تغطية جزء 
كبيــر من حاجتها مــن الوقود 
وزيادة ســاعات جتهيــز الطاقة 

للمواطنني.
وقال وزيــر النفط جبار اللعيبي 
في بيان تلقت "الصباح اجلديد" 
وضمن  "الوزارة  ان  منه،  نسخة 
اخلطط العاجلة لغرفة عمليات 
الوزارة، متكنت من تنفيذ وتلبية 
االحتياجات العاجلة والضرورية 
)الكاز( حملطات الطاقة  من مادة 

الكهربائيــة بتوفير كميات من 
االنتاج احمللي او املستورد".

اخلزانــات  إمتــالء   " وأكــد 
بوزارة  اخلاصــة  واملســتودعات 
الكهرباء بهذه املادة"، مشــيرا 
الى "اســتمرار خطــط جتهيز 
الكهربائية  الطاقــة  محطات 
بوقــود الغــاز اجلــاف، والنفط 
األســود، والنفــط اخلــام وفق 
عن  فضال  املقــررة،  الكميــات 
وقود الــكاز الذي يجهــز أيضاً 
كوقــود بديل لتشــغيل بعض 
الطاقة  توليــد  محطــات  من 
على  تعتمد  التــي  الكهربائية 

وقود الغاز".

بغداد ـ الصباح الجديد:
يعتزم وفــد وزاري عراقي رفيع زيارة 
الســعودية اليوم األربعاء للتباحث 
املعنيني  السعوديني  املسؤولني  مع 
في ملفات عدة أبرزها ملف الطاقة.

وذكر بيان لــوزارة التخطيط تلقت 
ان  اجلديد" نســخة منه  "الصباح 
"وزير التخطيط ســلمان اجلميلي/ 
رئيــس اجلانب العراقــي في اجمللس 
يتوجه على  الســعودي   - العراقي 
رأس وفــد رفيــع املســتوى اليوم 
االربعــاء الــى مدينــة جــدة في 

السعودية".
ونقل البيان عــن اجلميلي قوله، ان 
بناء على تكليف  تأتي  الوفد  "زيارة 
حيدر  الــوزراء  رئيــس مجلس  من 
"الوفد يضم  ان  العبادي" موضحاً، 

وزراء النفــط عبد اجلبــار اللعيبي 
والكهرباء قاسم الفهداوي والنقل 
وعدد  احلمامــي  فنجــان  كاظــم 
مــن املديرين العامــني في عدد من 

الوزارات".
وأضاف اجلميلي، ان "الوفد سيبحث 
مــع اجلانب الســعودي عــدداً من 
القضايا وامللفــات املهمة في إطار 
عمــل مجلس التنســيق العراقي 
– الســعودي" الفتا الــى ان "ملف 
الكهرباء  يشــمل  الــذي  الطاقة 
والوقود ســيكون أحد أهم امللفات 
التــي ســيتم بحثها مــع اجلانب 

السعودي".
أيضاً  ســيبحث  "الوفد  ان  وبــني، 
النقل  بتفعيل  تتعلق  أخرى  قضايا 
اجلوي والبحري والبري بني البلدين".

النفط تجّهز محطات الكهرباء 
بكميات كبيرة من الوقود

وفد وزاري رفيع يزور السعودية 
اليوم للبحث في ملف الطاقة



د. سليم كاطع علي*

يعد الفســاد اإلداري واملالي ظاهرة 
البلدان,  مختلــف  تشــمل  عاملية 
إذ ال يوجــد مجتمع خــاٍل متاماً من 
الفســاد وال توجد حكومة نظيفة 
من الفســاد فــي كل دول العالم, 
لكن االختالف يكمن في مســتوى 
الفســاد من مجتمــع إلى مجتمع 
آخر, فالفساد هو جزء من الطبيعة 
البشــرية, فجــذور اخليــر والشــر 
موجودة في اإلنســان وقــد تتغلب 
نــوازع اخلير في البعض فيما تتغلب 
نوازع الشــر عنــد البعــض اآلخر. 
والبد من القول، بإن ظاهرة الفســاد 
ليست وليدة اليوم بل أنها موجودة 
منذ وجــود اإلنســان، لكنها تتزايد 
وتتسع بشكل خاص في ظل احلروب 
وتدهور احلالة االقتصادية واملعيشية 
وكذلك فــي ظل الصراعــات التي 

حتصل في اجملتمعات.
مسمياته  بشــتى  الفســاد  ويعد 
ظاهرة خطيرة أصابت اجلهاز اإلداري 
واملالي والسياســي في العراق منذ 
نشأة الدولة العراقية، وازدادت خالل 
العقــود الثالثــة املاضية، بســبب 
احلروب واحلصــار االقتصادي وغيرها 
من األسباب التي جعلت من الفساد 
بكل أشكاله ظاهرة طبيعية ينظر 
إليهــا على أنها ممارســات شــبه 
مشــروعة الســيما عندما عجزت 
الدولــة عــن مواجهة املشــكالت 
االقتصادية، حتى بدأ الفساد ينتشر 

في مؤسسات الدولة كافة.
  إن أتســاع ظاهرة الفســاد مبعنى 
وجود هــدر للموارد، ومــن ثم عدم 
حتقــق الغايات التنمويــة التي تعد 

التي  الرئيســة  التحديــات  أحــد 
العراق،  في  اإلنتقال  عملية  واجهت 
الفســاد  ظاهــرة  أستشــراء  وإن 
يعــد واحداً مــن التحديــات التي 
العراق،  في  التنمية  مســيرة  تهدد 
واملالية  اإلداريــة  الفســاد  فقضايا 
خالل الســنوات التي أعقبت العام 
2003، يبني مدى توسع هذه الظاهرة 
فــي مفاصــل احليــاة االقتصادية 
والسياســية واالجتماعية واإلدارية 
كافة، فمن خالل الفســاد يتم هدر 
وتبذير معظم مــوارد البلد مما يهدد 

عملية االستقرار االقتصادي فيه.
ومــن أهــم مظاهــر الفســاد هو 
يتمثل  الذي  السياســي  الفســاد 
مبعنى  السياســي  األســتبداد  في 
واالستئثار  السلطة  على  األستيالء 
وإســاءة  مداولتهــا  ومنــع  بهــا, 
إعطاء  أو  والتوصيــة  أســتغاللها 
املناصب إلــى )االبــن, األخ.. الخ( أو 
من يختاره املستبد, أي مصادرة حق 
األمة في أن تختــار من يحكمها أو 
من يتقلد املناصب وحســب كفاءة 
الشخص, وعدم األخذ بنظر األعتبار 

الكفاءات في شغل املناصب.
إلى جانب ذلك فأن الفســاد اإلداري 
واملالي شــكل حتدياً آخــر للعملية 
التنموية في العراق، إذ أحتل العراق 
املرتبــة )171( في مؤشــر مدركات 
الفســاد اخلاص مبنظمة الشفافية 
العامليــة، وطبقاً للتقرير الســنوي 
لعــام 2014 ملنظمــة الشــفافية 
العاملية فإن العــراق جاء في مراكز 
متأخــرة ألكثــر الــدول نزاهة من 
بــني الدول املشــمولة في مؤشــر 
املنظمــة، تلتــه جنوب الســودان 

وكوريــا  والســودان  وأفغانســتان 
الشــمالية والصومال، وبني التقرير 
أن هــذه النتائج تظهر بــأن البلدان 
األكثر فساداً هي املصابة بالنزاعات 
التي  الطويل  املدى  السياسية على 
للحكم,  التحتيــة  البنيــة  مزقت 
القیم  تفسخ منظومة  إلى  ويشير 
والقیم  املبادئ  وضعف  االجتماعية 
األخالقية العليا، وأن أنتشــاره یؤدي 
إلــى اإلحبــاط وأنتشــار الالمباالة 
بین أفراد اجملتمــع وبروز التطرف في 
اآلراء وعــدم تكافؤ الفــرص، ویؤدي 
إلى ســوء توزیــع الدخــل والثروات 
وأستغالل أصحاب السلطة والنفوذ 
في  املميزة  ومناصبهــم  ملواقعهم 
یكرس  الذي  األمــر  والدولة،  اجملتمع 
العدالة  وتراجع  االجتماعي  التفاوت 
االجتماعية وتدني املستوى املعاشي 
ألغلبيــة أفــراد اجملتمع. ومــن أبرز 
مظاهر وأســاليب الفســاد اإلداري 

واملالي في العراق:
- احملاباة واحملســوبية في التعيينات 
الوظيفية وعدم األخذ بنظر األعتبار 
إلــى معايير الكفــاءة والتخصص 
طبيعة  نتيجة  وذلك  واإلستقاللية، 
ألسلوب التعيني والتصعيد واإلختيار 
واملناصب,  الوظائــف  توزيــع  فــي 
معتمدة بذلك على املعايير القومية 
أمتدت هذه  واحلزبية، وقد  واملذهبية 
الظاهرة لتشمل املناصب العليا في 

الدولة ودخلت في زاوية احملاصصة.
والتســهيالت  القــروض  منــح   -
األمر  واإلدارية قــدر تعلق  املصرفية 
في  واملتنفذين  للمقربــني  باألموال 
مؤسسات الدولة دون تقدمي ضمانات 
أو إجــراءات ماليــة صحيحة, وهي 

تعرف بالعامية )قروض اجملاملة(.
واملناقصات  العقــود  التالعب في   -
واملشاريع األستثمارية والعمل على 
بيعها بنظام النســب التي تضمن 
حصــول املقــاول )أ( على مشــروع 
إلى  وبيعــه  الخ(  تبليــط..  )بنــاء، 
مقاول )ب( وقيام مقاول )ب( ببيعها 
إلــى مقاول )ج( حتــى يحصل على 
القيام بأعمال  سلف تشغيلية دون 

املشروع.
الســكوت  أو  الضريبي  التهــرب   -
عنــه من قبل الراشــي واملرتشــي 
ومجموعات األثراء الســريع, وتبذير 

بســالمة  واألســتهانة  العام  املال 
املوجودات اخلاصة مبؤسسات الدولة 
مــن آليات ومركبــات وأجهزة فنية 
ومعــدات وأثــاث وغيرهــا, واألثراء 
غير املشروع بشــكل يتجاوز مجرد 
احلصول على رشــوة، بحيث أصبح 
العام  هناك أستجابة كاملة للمال 
والوقت العام واملوجودات العامة دون 

أي ردع.
- اإلفالت من املســؤولية واملساءلة 
القانونية -إن وجــدت- ففي احلاالت 
القليلــة التي قامــت فيها احملاكم 
بناء على  واضحــة  إدانــات  بإصدار 
اعترافــات موثقة مــن املدنيني فأن 
بعض اجلهات احلكوميــة أو احلزبية 
عادة ما تتدخل ملنع تنفيذ أو إشهار 
أو لتخفيــف أو حتــى إلغــاء تلك 
بالكامل,  املســتحقة  العقوبــات 

والعمل على تهريبهم خارج البالد.
  وال شــك فإن اآلثار املدمرة والنتائج 
الظاهرة  الســلبية لتفشــي هذه 
املقيتــة تطــال كل مقومات احلياة 
لعموم أبناء الشعب, فتهدد األموال 
والثــروات والوقت والطاقات وتعرقل 
الوظائف  وإجنــاز  املســؤوليات  أداء 
واخلدمات, ومن ثم تشكل منظومة 
تخريب وإفســاد تســبب مزيدا من 
التأخير في عمليــة البناء والتقدم 
ليــس علــى املســتوى االقتصادي 
واملالي فقط بل في احلقل السياسي 
ناهيك عن  والثقافــي,  واالجتماعي 
العامة  اخلدمات  ودوائر  مؤسســات 
مع  املباشــرة  اليومية  العالقة  ذات 

حياة الناس.
  وعليــه، وفي إطــار مواجهة تلك 
التحديات الكبيرة واملتمثلة بأتساع 

الفســاد في كافة مفاصل  ظاهرة 
الدولــة، تقع على عاتــق احلكومة 
العراقية القادمة مسؤوليات كبيرة 
من أجــل القضاء علــى هذا اخلطر 
الــذي ال يقل خطورة عن اإلرهاب، مما 
إستراتيجية  يســتلزم ضرورة وضع 
شــاملة ملرحلة تتضمن وضع حلول 
سياســية واقتصاديــة واجتماعية 
والتوابــع  اإلرهاصــات  ملعاجلــة 
أفرزتها  التي  واجملتمعية  السياسية 
والبحث في األسباب  الظاهرة،  تلك 
الرئيســة التي دفعت إلى تفشــي 
هذا املرض اخمليف، إذ تشكل مسألة 
واإلداري  املالي  الفساد  على  القضاء 
تواجه  التي  الصعوبــات  من  واحدة 
عمل الدولة، نتيجة توطن الفســاد 
فــي مختلــف مؤسســات الدولة 
العراقية )السياســية، االقتصادية، 
العســكرية( منذ عام 2003، وحتوله 
التي  باملافيات اإلدارية واملالية  أشبه 
تعــرض منتقدهــا أو مــن يتصدى 
لها إلى التصفية اجلســدية، لذلك 
تقع على احلكومــة القادمة مهمة 
تشكيل هيئة رقابية عليا ملكافحة 
الفساد اإلداري واملالي تكون مخولة 
بالصالحيات كافة وتوفر لها احلماية 

الكافية. وذلك من خالل:
-1 تعزيــز قدرات الهيئــة الوطنية 

للنزاهة وديوان الرقابة املالية.
احملاســبية  املعاييــر  تطبيــق   2-
املراقبة  دور  والتدقيقيــة وتفعيــل 
الداخليــة وأســتقالليتها وتبنــي 
سياســة احلد مــن الفســاد قبل 
وقوعــه، وأعتماد قواعــد وضوابط 
ســلوك أداء املوظفــني احلكوميني، 

ورفع مستواهم املعاشي.

-3 التطبيــق اجلاد لقانــون الفصل 
العام والكشف عن األرصدة.

-4 اعتمــاد حملــة توعيــة وطنية 
شــاملة حــول مكافحة الفســاد 
وأبرازه كونه حالة ســلبية وخطرة 
على حاضر ومســتقبل أبناء اجملتمع 
ليس فقط لكونه مخالً بالســمعة 
وحسن السلوك وأن القانون يعاقب 
مرتكبيه، وإمنا مرفوض حقاً وشرعاً، 
ويعد فضح مرتكبي الفساد والغش 

من الوسائل املهمة ملكافحته.
األعــالم  وســائل  دور  تفعيــل   5-
املدنــي في  اجملتمــع  ومؤسســات 

الرقابة.
  فالفســاد اإلداري واملالي يشــكل 
اخلطــر األكبــر واملنــاخ املالئم في 
اســتدامة اإلرهاب وتناميه فهو من 
أكبــر التحديات واخملاطر التي تواجه 
الدولــة العراقيــة وجتعلهــا هدفاً 
سهالً لإلرهاب وغاياته وعامل إعاقة 
حقيقــي إلنقاذ القانــون وتعطيل 
مشــاريع التنميــة الشــاملة في 
جميع اجملــاالت وهدر الثروة الوطنية 
بسمعة  يضر  أنه  كما  وإستنزافها, 
العــراق الدولية ومكانتــه، لذا يعد 
التي  والفاعلة  احلقيقية  اخملاطر  من 
تعوق حتقيــق مفهوم األمن الوطني 
في العراق، مما يتطلب تكاتف اجلهود 
والوسائل  اآلليات  جميع  وتســخير 
الكفيلة مبواجهتــه والقضاء عليه 
وحتجيمــه فــي أضيق احلــدود ومبا 
يحقق االستقرار السياسي واألمني 

واالقتصادي واجملتمعي في البلد.

أولويات احلكومة العراقية املقبلة 
في مواجهة ظاهرة الفساد

السليمانية ـ عباس كاريزي:

الوطنــي  االحتــاد  دعــا  فيمــا 
والقوى  االحــزاب  الكردســتاني 
مع  التجاوب  الى  الكردســتانية 
املشــروع،  الذي اعــده مع احلزب 
الدميقراطي الكردستاني لتوحيد 
البيت الكردي والتوجه الى بغداد 
بنحو مشــترك، رفضــت احزاب 
املشروع  كردستان  في  املعارضة، 
وعدته يصب في ســياق احلفاظ 
التي  واملناصب  االمتيــازات  على 
بغداد  احلزبــان في  حصل عليها 

واالقليم على حد سواء.
عقب  الوطنــي  االحتــاد  واضاف 
مجلســه  عقــده  اجتمــاع 
القيادي امــس الثالثاء مبحافظة 
االول  النائب  برئاسة  السليمانية 
رســول  العام كوســرت  المينه 
علــي، ان االحتــاد اعد مشــروعاً 
مشــتركاً مع احلزب الدميقراطي 
االطــراف  الــى  ســيقدمه 
بهدف  الكردستانية  السياسية 
واالتفاق  واملواقــف  الرؤى  توحيد 
في  مقترحاتها  تضمــني  علــى 

مشروعه للتعاطي مع بغداد. 
في  العاملة  الهيئة  واعلن عضو 
املكتب السياسي لالحتاد الوطني 
الكردســتاني قادر حمه جان، ان 
االطراف  ســيزور  الوطني  االحتاد 
لشــرح  االخــرى،  السياســية 
النقاط التي يتضمنها املشــروع 
وان باب احلزب مفتوح للحوار مع 

اي طرف كان.
واضــاف حمــه جــان، ان االحتاد 
شكل جلنة مشــتركة مع احلزب 
الكردســتاني،  الدميقراطــي 
للدفــاع معا عن حقوق شــعب 
كردستان، مطالباً جميع االطراف 
بنحو  التجاوب  الى  السياســية 
ايجابي مع مشــروع حزبه، وفقا 
ملقتضيــات املرحلــة التي عدها 
حساســة مير بها العراق، مشيرا 
الى ان السالح الوحيد الذي ميلكه 

الكردي هو وحدة الصف الكردي.
وكان مســؤولون رفيعو املستوى 
قــد كشــفوا للصبــاح اجلديد 
املشترك  املشــروع  تفاصيل  عن 
واحلزب  الوطني  االحتاد  اعده  الذي 
الدميقراطــي، والــذي يضم عدة 
نقاط أهمهــا، تطبيق املادة 140 
وإجراء  العراقــي،  الدســتور  من 
االحصــاء واالســتفتاء لتحديد 
مصيــر املناطق املتنــازع عليها، 
الذي سينضم  التحالف  موافقة 
اليه احلزبان الحقا على اســتمرار 
تصدير النفــط والغاز من حقول 
االقليم، وعودة البيشــمركة إلى 
وتشكيل  عليها،  املتنازع  املناطق 

حكومــة متوازنة بــني املكونات 
الشــيعة  الثالثــة  الرئيســة 
والســنة والكرد، واعتماد التوازن 
ادارة  فــي  والشــراكة  والتوافق 
والقرارات،  القوانني  واصدار  البالد 
وتوزيع املناصب احلكومية بصورة 

متوازنة.
فــي  الرئيســان  احلزبــان  وكان 
الدميقراطي  كردســتان  اقليــم 
الوطني  واالحتــاد  الكردســتاني 
قــد اجريــا مشــاورات مكثفة 
بغداد  الــى  للذهاب  اســتعدادا 
مبوقف موحد، وأعلنا عن مشروع 
وطني مشترك، خاص باملشاركة 
في تشــكيلة احلكومة االحتادية 

املقبلة. 
واعلــن احلزبــان عقــب اجتماع 
املكتبني  بــني  املســتوى  رفيــع 
السياســيني في اربيل، اول امس 
ذهاب  يفضــالن  انهما  االثنــني، 
الكرد الى بغداد بنحو مشــترك، 
وفقا لبرنامــج موحد للحوار مع 
االطــراف السياســية العراقية، 
بشأن تشــكيل احلكومة املقبلة 

في البالد.
وقال محمود محمد عضو املكتب 
احلزب  باسم  املتحدث  السياسي 

الدميقراطي، فــي مؤمتر صحفي، 
ان االجتماع ركز علــى زيارة وفد 
كــردي الى بغــداد، مشــيرا الى 
ان يتوجه  يرون من االفضل  انهم 
الكرد بوفد قوي الى بغداد، وأنهم 
االجدر مشــاركة  انــه من  يرون 
االطراف السياسية الكردستانية 
انتخابات  فــي  الفائزة  املعارضة 
مجلــس النــواب في تشــكيل 
احلكومة وعدم مقاطعة العملية 
املالحظات  السياســية، عقــب 
التي ابدوها على الية احتســاب 
االصــوات الكترونيا في انتخابات 
مجلس النواب العراقي التي جرت 
في ايار املاضي.  واشار محمد، الى 
ان حلزبه تنســيقا عالي املستوى 
مع االحتاد الوطنــي، وانهما كانا 
على تواصل مســتمر خالل زيارة 
وفــد احلزبني كل علــى حدة الى 
بغداد، مؤكدا ان ابواب الدميقراطي 
امام  مفتوحة  الوطنــي،  واالحتاد 
السياســية  االطــراف  جميــع 
احلزبني  ان  االخرى، مشــددا على 
يشعران مبسؤوليتهما جتاه حقوق 

شعب اقليم كردستان. 
من جانبه قال سعدي احمد بيره، 
عضو املكتب السياســي لالحتاد 

الوطنــي، ان حزبــه توصــل الى 
مشروع وطني مشترك مع احلزب 
الدميقراطي، داعياً جميع االطراف 
الكردســتانية الــي االنضمــام 
لهــذا املشــروع، الذي قــال انه 
يتضمن مطالب شعب كردستان 
العمليــة  فــي  واســتحقاقه 

السياسية ببغداد. 
واضــاف بيره، ان االحتــاد الوطني 
ســيعقدان  والدميقراطــي 
اســبوعي،  بشــكل  اجتماعات 
مشــيرا الى، ان اجلانبني شــكال 
االجتماعات  في  للمشاركة  جلانا 
املقبلة، الفتا الى انه سيتم فيما 
بعد عقــد اجتماع موســع مع 

االطراف االخرى في االقليم. 
وطالب بيره بعــدم تكرار الصراع 
واحلكومة  االقليم  السياسي بني 
االحتادية، ألنه غير مجد للجانبني، 
مشددا في الوقت نفسه، على ان 
اتفاق االحتاد الوطني والدميقراطي، 
ال يعني انهما ســيصبحان حزبا 
واحدا، امنا االتفــاق هو للحصول 
علــى مطالب الكــرد، مؤكدا ان 
تردي العالقة بــني االحتاد الوطني 
والدميقراطي، ســينعكس سلبا 
على أوضاع الشــعب في اقليم 

كردستان. 
بدورهــا عــدت حركــة التغيير 
االحتاد  اليه  توصــل  الذي  االتفاق 
الوطني واحلزب الدميقراطي يصب 
في سياق احلفاظ على االمتيازات 
عليها  حصــل  التي  واملناصــب 
احلزبــان في بغــداد واالقليم، وان 
سعيهما الشراك االحزاب االخرى 
حتت مسمى وحدة البيت الكردي 
ذر  مبنزلة  وهي  بدعة سياســية، 

الرماد في العيون.
النواب  واضــاف عضو مجلــس 
حركة  فــي  القيــادي  الســابق 
التغيير هوشــيار عبــد اهلل في 
تصريح للصباح اجلديد، ان حركة 
التغيير ترفض ان تكون شاهد زور 
على االدعاءات التي يقدمها حزبا 
على  يعمالن  بانهما  الســلطة، 
احلفاظ على حقــوق الكرد وهما 
في احلقيقة يعمالن خلف الستار 
املناصــب واالمتيــازات  لتوزيــع 

بينهما.   
التي رفعها  ان الشــعارات  وتابع 
 140 املــادة  بتنفيــذ  احلزبــني 
البيشــمركة  ومســتحقات 
والنفــط والشــراكة، هــي في 
بحقــوق  للمتاجــرة  االســاس 

الكــرد، وان اي طــرف يوافق على 
منحهم حصة اكبر من املناصب 
ولن  معه،  سيتفقون  واالمتيازات 
يعيرا اي اهتمام للحقوق القومية 
كردســتان،  لشــعب  والوطنية 
مبيناً »ان تلك احلقيقة ستتضح 

قريبا للجميع«. 
واشــار عبد اهلل الى ان مطالبة 
احلزبني بالوحدة الوطنية الكردية 
تقف خلفه ثالثة عوامل، وهي ان 
يرغما احزاب املعارضة في االقليم 
الذي  التزوير  باالقــرار بشــرعية 
شــاب االنتخابات حتت مســمى 
حتقيق الوحدة الوطنية، والعامل 
الثاني نابع مــن وجود ضغوطات 
الكردي  املوقف  لتوحيد  اميركية 
وذهاب الكرد موحدين الى بغداد، 
واردف عبد اهلل، ان النقطة الثالثة 
عبر  احلزبان حتقيقها  يحاول  التي 
طرح مشــروعهما السياســي، 
الى  رســالة  توجيه  فــي  تكمن 
االحزاب العراقية بأن الكرد مازالوا 
موحديــن، وان احلزب الدميقراطي 
القدرة  الوطنــي ميتلكان  واالحتاد 
الكردي  الشــتات  علــى جمــع 
للحصول على املزيد من املناصب 

في بغداد. 
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قالت إنه مسعى من الحزبين لحصد المزيد من االمتيازات والمناصب في بغداد

أحزاب المعارضة في اإلقليم ترفض مشروع االتحاد 
والديمقراطي لتشكيل تحالف كردي 

جوهر علي

   لم تكد متضي سوى بضعة اشهر على محاولة 
الزعيم الكردي مسعود البرزاني فصل كردستان 
عن العراق حتت الفتة حق الشعب الكردي بتقرير 
مصيره وتشكيل دولته املستقلة، حتى عاد هذا 
احلزب للمطالبة برئاســة الدولة العراقية. ففي 
االجتماع األخير للمجلس القيادي للحزب ناقش 
اجملتمعون برئاسة مسعود برزاني هذا األمر، وكان 
هناك توافق شــامل داخل االجتمــاع كما نقله 
املتحدث الرســمي بإســم احلزب محمود أحمد 
» أن احلــزب الدميقراطي الكردســتاني من حقه 
أن يطالب مبنصب رئيــس اجلمهورية في العراق 
». مضيفــا » أن بقاء هــذا املنصب حتت يد حزب 
معني ال يعني أنه أصبح ملكا له لألبد«  ناســيا 
أو متناسيا أن رئيسه مســعود البرزاني إستأثر 
مبنصــب رئيس اإلقليــم ألكثر من ثــالث دورات 
وعطل أعمال احلكومة وأطاح ببرملان كردســتان 
جملرد أن رئيس البرملان أراد أن يناقش مسألة والياته 
غير القانونية . كما نســي  بأنه قبل عدة أشهر 
فقط كانــوا مصممني على تطليق العراق وعدم 
العودة إليه بوصفه دولة طائفية . هكذا وصفوا 

العراق الذي يريدون اليوم رئاسته.
    مشــكلة هذا احلزب أنه ميارس السياسة وفقا 
ملصاحله الذاتية فقــط ، ولذلك فهو اليقيم وزنا 
لتحالفاته أو إتفاقاته السياســية مع أي طرف 
كان، فكل ما يعود بالنفع عليه اليتردد من حتقيقه 
حتى لوكان ذلك على حســاب حقــوق اآلخرين، 
كما أنه ال يتردد حتى مــن خيانة حلفائه عندما 
تتطلب مصلحتــه ذلك، ولذلك من الطبيعي أن 
يتنكر هذا احلزب وبخاصة السيد مسعود برزاني 
من التزامات قطعها على نفســه في السنوات 
الســابقة بإبقاء منصب رئيس اجلمهورية ضمن 
حصة االحتاد الوطني الكردســتاني إذا ما ذهبت 
هذه احلصة الــى املكون الكــردي، وذلك مقابل 
إحتفاظ مســعود البرزاني مبنصب رئيس إقليم 
كردستان، واليوم مبا أن منصب رئيس اإلقليم لم 
يعد موجودا بسبب املغامرة الطائشة الستفتاء 
إستقالل كردســتان، فإن برزاني وضع عينه على 
هذا املنصــب متنكرا التزاماته الســابقة التي 
نصت عليها اإلتفاقية اإلستراتيجية التي وقعها 

مع الراحل جالل الطالباني عام 2007 .
   ان املوقــف اجلديــد حلــزب بارزاني من رئاســة 
الدولــة هو محاولــة واضحة منــه لتقليل دور 
االحتاد الوطني السياســي علــى صعيد العراق، 
وجعل نفسه هو املرجع والقائد األعلى للشعب 
الكــردي، وهذا املوقــف موجــه بالتحديد ضد 
املرشــحني اجلدد الذيــن تقدموا مؤخــرا بأوراق 
ترشــحهم ملنصب رئاســة اجلمهورية وهم كل 
من الدكتور عبداللطيف جمال رشــيد وزير الري 
السابق والقيادي املقرب من الرئيس الراحل جالل 
طالباني، والدكتور محمد صابر السفير العراقي 
األســبق لدى الصــني، وهؤالء ليســوا مقبولني 
لدى قيادة حزب البرزاني ألسباب معروفة تتعلق 
مبواقفهم الصلبة من االستفتاء وتعنت البارزاني 
فــي املطالبــة بفصل كردســتان عــن العراق، 
وكذلك مواقفهم حملاربة الفساد املستشري في 
كردستان في ظل حكم العائلة البارزانية. وحتى 
لو بقــي املنصب ضمن حصة االحتاد الوطني فان 
البارزاني يعمل على دعم التجديد للرئيس احلالي 
الذي لم يقدم شــيئا للعراق طيلة واليته، حتى 
بات محل ســخرية العراقيني بشبكة التواصل 
االجتماعــي ، وطبعــا املوضوع لــه عالقة أيضا 
برفض دعم املرشحني اجلدد لشغل هذا املنصب.

   ولكــن في النهاية ســيكون مجلــس النواب 
املقبل هو احلكم، وهو الذي ســيقرر من ينصره 
ليكون »حــارس وحدة العراق وراعي دســتوره«، 
أم ســيجعلون علــى رأس الدولــة » مرشــحا 

إنفصاليا«؟

رئاسة الدولة من 
أربيل الى بغداد

تقـرير

أولويات الحكومة العراقية المقبلة في مواجهة ظاهرة الفساد

برملان االقليم

كان الحزبان الرئيسان 
في اقليم كردستان 
الديمقراطي 
الكردستاني واالتحاد 
الوطني قد اجريا 
مشاورات مكثفة 
استعدادا للذهاب الى 
بغداد بموقف موحد، 
وأعلنا عن مشروع 
وطني مشترك، خاص 
بالمشاركة في 
تشكيلة الحكومة 
االتحادية المقبلة
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من أهم مظاهر 
الفساد هو الفساد 
السياسي الذي 
يتمثل في األستبداد 
السياسي بمعنى 
األستيالء على 
السلطة واالستئثار 
بها, ومنع مداولتها 
وإساءة أستغاللها 
والتوصية أو إعطاء 
المناصب إلى )االبن, 
األخ.. الخ( 
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الكهرباء، أمس الثالثاء، تعّرض أحد 
فرقهــا الفنية إلى إطالق النار مبنطقة البلديات 
في العاصمة بغداد، مشــيرة إلى التعرف على 

املنفذين للعملية.
وذكر بيان صادر عن الوزارة تلقت "الصباح اجلديد" 
نســخة منه، أن "فريقا لصيانة شبكات توزيع 
الطاقــة الكهربائية تعــرض مبنطقة البلديات 
فــي العاصمة بغداد الى إطالق نار مباشــر من 
أشخاص يستقلون عجلة نوع بيك اب الساعة 
احلادية عشــرة مساء أمس األول االثنني في أثناء 

أدائهم الواجب في محلة )730(".
وأضاف البيان " جــرى ابالغ قيادة عمليات بغداد 
والشرطة االحتادية، الذين متكنوا من الوصول الى 
العجلة التي كانوا يستقلونها واالحتراز عليها 
بعد هروب اجلناة، وقــد مت التحري والتعرف على 
من كان يســتقلها مبســاعدة وجهاء املنطقة، 

متهيدا اللقاء القبض عليهم".
وتابــع البيان أن "هــذا احلادث يثبــت أن هناك 
من يســعى الى اســتهداف قطــاع الكهرباء 
ومنتســبيه الذين يؤدون واجباتهــم على مدار 
اليــوم خدمــة للمواطنني"، مناشــدا اجلهات 
األمنيــة واملواطنني للتعاون مــع الوزارة حفاظاً 

على حياة منتسبيها".

بغداد  ـ الصباح الجديد:
أكد مصرف الرشــيد، أمس الثالثاء، عدم تأثر 
أجهزة الســحب النقدي بانقطاع االنترنيت، 
مشيرا الى أن بإمكان حاملي البطاقة استالم 

مستحقاتهم من فروع املصرف.
وقــال املكتــب اإلعالمي للمصــرف في بيان 
له تلقــت "الصباح اجلديد" نســخة منه ان 
"جميع اجهزة السحب النقدي )poc( املعنية 
ببطاقة املاستر كارد في فروع املصرف لم تتأثر 

بانقطاع االنترنيت".
واضــاف ان "االجهــزة تعمل بدون مشــاكل 
وبامكان حاملي البطاقة تسلم مستحقاتهم 

من فروع املصرف في بغداد واحملافظات".
انقطعت عن  االنترنيــت  ان خدمــة  يذكــر 
احملافظــات العراقية خــالل اليومني املاضيني 
يأتي ذلك في الوقت الذي تشــهد محافظات 
عراقية، منها البصرة، ميســان، ذي قار، بابل، 
وبغداد، تظاهرات  واســط، كربالء،  الديوانية، 
البطالة  احتجاًجا علــى تفشــي  واســعة 

وانعدام اخلدمات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
منحت احلكومــة اليابانية وحدة طبية متنقلة 
الــى جمعية الهــالل األحمــر العراقية بغية 

حتسني البيئة الطبية للنازحني في اخمليمات.
وقال بيان للســفارة اليابانيــة في بغداد تلقت 
"الصبــاح اجلديد" نســخة منه "فــي 15 متوز 
2018، حضر ســفير اليابان لدى العراق السيد 
فوميــو إيواي حفل تســليم الوحــدة الطبية 
املتنقلة إلى جمعية الهالل األحمر العراقي في 

مقرها الرئيسي في بغداد".
وأضــاف "منحــت ســفارة اليابــان أربعمائة 
الهالل  وتســعني ألف دوالر أميركــي جلمعية 
األحمر العراقي لشراء الوحدة الطبية املتنقلة 
)شــاحنة هينو( من شركة ســوميتومو تضم 
هذه الوحدة الطبية 4 غرف في املقطورة ومزودة 
إلــى تدريب طريقة  بأجهزة طبيــة، باإلضافة 

استخدامها وصيانتها.
وتابع البيان " ويهدف املشروع إلى حتسني البيئة 
الطبيــة للنازحني داخلياً الذين يعيشــون في 
اخمليمات في مخمور من خالل تقدمي وحدة طبية 

متنقلة تصل إلى كل اخمليمات".
وأوضح البيان "تأتي هذه املنحة في إطار برنامج 
املساعدات الرسمية اليابانية للمنح ومشاريع 

األمن اإلنساني من قبل حكومة اليابان. 

مسلحون يهاجمون 
فريقًا لصيانة الكهرباء 

شرقي بغداد

الرشيد: عدم تأثر أجهزة 
السحب النقدي بانقطاع 

االنترنيت

اليابان تسّلم وحدة 
طبية متنقلة لجمعية 
الهالل األحمر العراقية

احلكومة تعتزم زيادة جتهيز 
البصرة بالكهرباء إلى 20 

ساعة يومياً وتنفي تصديها 
للمتظاهرين السلميني

ومضى احلديثي إلى أن "مباحثات 
فنية جتري فــي هذا الصدد بأمل 
وصول معــدل التجهيز قريباً بني 

16 إلى 20 ساعة يومياً".
مــن جانبه، ذكــر عضو مجلس 
محافظــة البصرة علي شــداد 
الفارس إلى "الصباح اجلديد"، أن 
ومت  لقاءات  عقدت  احمللية  "االدارة 
توزيع امللفــات املهمة على عدد 

من احملاور".
وأضاف الفارس ان "ابرز تلك احملاور 
كان يتعلــق مبوضــوع التوظيف 
على  االتفاق  مت  حيث  واالستثمار 
توفيــر 10 االف فرصــة و توجيه 
الدوائر والوحدات املرتبطة بنا في 
طلبات  تسلم  أجل  من  احملافظة 
الشباب العاطلني عن العمل من 
وتوزيعها بحسب  دون اســتثناء 

الشهادات الدراسية".
ونبــه إلى "تشــكيل ورش عمل 
ودعوة جميع اجلهات ذات العالقة 
ومــدراء الدوائر من أجل التعامل 
مع جميع امللفات بشكل ايجابي 

ويخدم الشارع العراقي".
وأكــد الفارس "املضي بانشــاء 
من  البصرة  في  الســد  مشروع 
أجل معاجلة موضوع شحة املياه 
وارتفاع ملوحتها، وهو ما وعدتنا 

به احلكومة االحتادية مؤخراً".
يشار إلى أن تظاهرات عارمة قد 
خرجــت في عدد مــن احملافظات 
العراقيــة بــدأت مــن البصرة، 
للمطالبــة بتحســني اخلدمات 

ومعاجلة ملف البطالة.

قّوات مكافحة الشغب تنتشر 
في مناطق البالد ولن نتهاون 

مع العابثني باألمن ومؤسسات 
الدولة

وأكد يحيــى "االلتــزام الكامل 
بتوجيهــات القائد العام للقوات 
املســلحة بالتعامل بحكمة مع 
املتظاهرين وعدم إطالق الرصاص 

احلي". 
وفي ســياق متصل أعلنت قيادة 
حصيلة  املشــتركة،  العمليات 
االمنية  القــوات  افــراد  اصابات 
كشفت  فيما  التظاهرات،  خالل 
عن املوقف باحملافظات ليوم امس 

االول االثنني.
القيادة  باســم  املتحــدث  وقال 
العميد يحيى رسول ، ان "القوات 
بــكل حكمة  تتعامل  االمنيــة 
مــع املتظاهرين"، مشــددا على 
من  وراء  االجنــرار  عــدم  "ضرورة 
يحــاول االصطدام مــع القوات 

االمنية".
تضمنت  "التوجيهات  ان  واضاف 
عدم استخدام الرصاص احلي مع 
املتظاهرين"، مشيرا الى ان "عدد 

القوات  االصابــات بني صفــوف 
االمنيــة في التظاهــرات بلغت 
262 اصابة بني ضباط ومنتسبني 
ومراتب، بينهم 6 في حالة حرجة 
و30 ما زالــوا يتلقون العالج في 

املستشفيات".
ويشــهد عدد من مناطق وسط 
وجنوب العراق، منذ نحو اسبوع، 
للمطالبة  احتجاجية  تظاهرات 
درجات  واطالق  اخلدمــات  بتوفير 
وظيفية ومحاكمة الفاســدين، 
في حني تخللت تلك التظاهرات 
عددا  اســتهدفت  اعمال شغب 
ومقار  احلكومية  املؤسسات  من 
األحزاب السياسية ورجال األمن.

ضربات جوية تقضي على 14 
عنصراً من داعش شمال غربي 

كركوك
 255( ان محافظة كركوك  يذكر 
كم شــمال العاصمــة بغداد(، 
تشــهد اســتقرارا امنيا نسبيا 
ولكنها تسجل خروقاً أمنية بني 
القوات  تســتهدف  واخرى  فترة 
االمنية واملدنيني على حد سواء، 
فيمــا تقــوم القــوات العراقية 
باعتقــال وقتل عناصــر تنظيم 
"داعــش" فــي عمليــات أمنية 

منسقة.

االحتاد األوروبي واليابان
يوّقعان اتفاقا طموحا

للتبادل احلر
وخالفا لالتفاق بني االحتاد االوروبي 
تعتــرض عليه  والــذي  وكنــدا 
ايطاليــا حاليا، فاتفــاق التبادل 
بحاجــة ملصادقة كل  ليس  احلر 
برملانات الدول االعضاء في االحتاد 

االوروبي ليصبح ساريا.
ينص اتفاق التبادل احلر بني االحتاد 
االوروبــي واليابــان علــى اقامة 
تقريبا  تشمل  حر  تبادل  منطقة 
ثلث النــاجت احمللــي الداخلي في 
العالم ونحو 600 مليون شخص.

فــي اجلانــب االوروبــي، قطــاع 
الزراعيــة  االغذيــة  صناعــات 
ينص  اذ  الكبيــر  الكاســب  هو 
االتفــاق علــى دخــول %85 من 
االوروبي  لالحتاد  الزراعية  االغذية 
الى اســواق اليابان بدون رســوم 
جمركية لكن مع فترات انتقالية 
فــي بعض االحيــان. امــا املواد 
االخرى مثل حلم االبقار فســيتم 
فرض رســوم متدنيــة بالتدريج 
االتفاق  بينما ال يشــمل  عليها، 
االرز وهــو منتــج يرتــدي رمزية 

عالية بالنسبة الى اليابانيني.
واالتفــاق الــذي وقــع عليه في 
طوكيــو كبار مســؤولي االحتاد 
الياباني  الــوزراء  ورئيس  االوروبي 
شينزو آبي، هو اكبر اتفاق لالحتاد 
تبادل  وينشــئ منطقة  االوروبي 
حر تشمل تقريبا ثلث الناجت احمللي 

االجمالي في العالم.

بأكثر  االعتراف  اليابــان  وتتعهد 
من 200 عالمــة جتارية على غرار 
"جنبون  وحلــم  "روكفور"  جبنة 
والفودكا  و  البلجيكــي  داردين" 
والتي حتظى  وغيرهــا  البولندية 
داخل  احلماية كمــا في  "بنفس 

اوروبا".
وكانت املفاوضات معقدة بشكل 
خاص حول مشتقات احلليب وهو 
الى  بالنســبة  حســاس  قطاع 
الرســوم  االتفاق  ويلغي  اليابان. 
املرتفعة جــدا على  اجلمركيــة 
املرحلة  لكن  االجبان  من  العديد 
االنتقالية ميكن ان تســتغرق 15 

عاما.
املقابل  في  اليابانيــون  ويحصل 
علــى وصول حــر الى الســوق 
صناعــة  لقطــاع  االوروبيــة 
السيارات لكن بعد فترة انتقالية 

من عدة سنوات.
كما يشــمل االتفاق فصال حول 

التنمية املستدامة.
وشــكلت حماية االســتثمارات 
في  االساســية  اخلــالف  نقطة 
املفاوضات ولم يأت االتفاق املوقع 
الثالثاء على ذكرها. وتتيح غالبية 
العالم  في  التجاريــة  االتفاقات 
بان  التي تشــعر  للمؤسســات 
استثمرت  بلد معني  سياســات 
فيه تضرها، احلــق في مقاضاته 
من أجل احلصــول على تعويض. 
اخلالفات  هــذه  حســم  ويتــم 

عادة عبر نظــام حتكيم لم يعد 
االوروبيون يريدون اللجوء اليه.

ان  أوروبيــة  مصــادر  وتقــول 
غياب هذا الشــق حــول حماية 
غير  مــن  يجعل  االســتثمارات 
الدول  برملانات  الضروري مصادقة 
االعضاء في التكتل على االتفاق.

أمس  اليابان  الــى  التوجه  وقبل 
املســؤولون  توقــف  الثالثــاء، 
االوروبيــون فــي الصــني االثنني 
العشرين  القمة  في  للمشاركة 
لالحتــاد االوروبي والصــني والتي 
ايضا في ســياق رص  اندرجــت 

الصفوف ازاء سياسة ترامب.
وقال يونكر ان "التعددية تتعرض 
لهجوم غير مســبوق منذ نهاية 
احلــرب العاملية الثانيــة"، بينما 
اعتبر توسك ان "الوقت لم يفت 
بعد لتفادي النزاعات والفوضى".

وحذر صنــدوق النقد الدولي من 
االثار الســلبية للتوتــر التجاري 
الســائد حاليــا علــى النمــو 
االقتصادي في العالم على املدى 

القصير.
يقول جونيشي سوغاوارا الباحث 
لــدى معهد ميزوهــو ان موقف 
واالحتاد  اليابــان  "حمــل  ترامب 
وتيرة  تســريع  علــى  االوروبــي 
آبي  ان  ويضيــف  املفاوضــات". 
"يقيم عالقــات جيدة مع ترامب 
لكــن اليابــان في صــف االحتاد 

االوروبي في ما يتعلق بالتجارة".

تتمات ص1

الملف األمني

نينوى ـ خدر خالت:

بالرغــم مــن أن اإلعــالم العراقي 
منشغل بشكل شــبه كامل في 
التغطيــة اإلعالميــة للتظاهرات 
التي اندلعت في عدد من احملافظات 
الوسطى واجلنوبية، إال أن املوصليني 
لديهــم معاناتهــم اخلاصة التي 
بدأت قبل ســيطرة تنظيم داعش 
اإلرهابي علــى مدينتهم وفي أثناء 
ذلــك، ولم تنتــِه فصــول املعاناة 
بالرغــم مــن مضي عــام كامل 
على التحريــر، لكن هذا ال مينع من 
حتقيق تقدم هنا وهناك على شتى 
األصعــدة، بالرغم مــن أنه تقدم 
ليس باملستوى املطلوب، لكن يبدو 
أن املوصل تكافح للعودة الى احلياة 

الطبيعية من جديد.
الذي  يقول مرصــد "موصليــون" 
واكــب اوضــاع املدينة فــي اثناء 
ســيطرة داعش عليها، كما واكب 
حاليا  يرصد  وهو  التحرير،  عمليات 
واقع اهــل املدينة بعــد عام على 
حتريرهــا فــي رده عن ســؤال "ما 
الذي تغّير باملوصــل بعد عام على 

التحرير؟" بالقول "
"الوضع الصحي في املوصل يعاني 
من دمار املستشــفيات ونقص في 
االجهــزة واملعــدات، بينما الوضع 
التعليمي يعانــي من دمار املدارس 
الكوادر وعدم تسليم  ونقصان في 
الرواتــب( مع تخبط  )من  املتراكم 
ســنوات،  ثالث  وتأخر  القرارات  في 
اما جامعة املوصــل فحالها ليس 
افضل برغم االعمار القائم فيها".

وتابــع "الوضع االمنــي جيد جدا 
بفضــل االجهــزة االمنيــة، لكن 
االطــراف  ضبــط  الــى  يحتــاج 
اخلارجية خصوصــا اجلزيرة واحلدود، 
بينما الوضع االقتصادي يتحســن 
ببطء،لتجاوز دمار املصانع واملعامل 
واسواق اجلانب االمين، وايضا الوضع 
ما  لكنه  بتحسن مستمر  اخلدمي 

يزال ضعيفا في اجلانب االمين".
وبحســب املرصد فان "وضع البنى 
التحتيــة باملدينة في حتســن من 

الطرق واجلســور واملــاء والكهرباء 
لكنــه يحتــاج الى أمــوال طائلة 
إلمتامه، بينما الوضع الزراعي حتسن 
الكثير  الى  نوعا ما لكنه يحتــاج 
لتعود نينوى كما كانت ســلة خبز 

العراق".
مبينا ان "الوضــع الثقافي واالدبي 
بفضــل  وذلــك  جيــد،  والفنــي 
النشاطات التي تقوم بها شريحة 
من املثقفني واملصّرين على اجناحها، 
الدوائر اخلدمية ســيئ  فيما وضع 
املراجعني  التعامل مــع  جدا فــي 
وفي اجناز املعامالت والدوام "، بينما 
وضع النازحني غير جيد بسبب بقاء 
الكثيــر منهم فــي اخمليمات، لكن 
وضع االقليات بتحســن مســتمر 

ومناطقهم تشهد عودة متزايدة".
املوصل  مــا حتتاجــه  ابــرز  وحول 
عقب عــام علــى التحريــر، يبني 
املرصــد ان "اهم ماحتتاجه املوصل، 
املستشــفيات واملطــار واصــالح 
اجلسور ورفع انقاض املدينة القدمية 

واعمارها وتعويض املتضررين".
ويختلــف الناشــطون املوصليون 
في مسألة تقييم التطور والتقدم 
في مسألة اعادة االعمار واخلدمات 
ملدينتهم، حيــث ان بعضهم يرون 
املدينة حتتاج لكل شيء، فيما يعد 
اخرون ان ال احد ميلك عصا سحرية 
إلعادة احلياة بيوم وليلة بل ان االمر 
قد يتطلــب بضع ســنوات اخرى، 
شريطة توفر االرادة و االموال بإدارة 

مسؤولني غير فاسدين.
استمرار القبض على بقايا داعش

استمرت القوات االمنية بعملياتها 
داعش  تنظيم  بقايــا  في مالحقة 
العميد  االرهابــي، حيث كشــف 
الركــن حمد نامس اجلبــوري قائد 
شــرطة نينــوى عن متكــن جهاز 
مكافحة اجرام نينوى وفوج طوارئ 
لقيادة  التابع  التاســع  الشــرطة 
شــرطة نينوى من القــاء القبض 
على الداعشي )أمنار هاشم حميد( 
الذي كان يعمل في ديوان املساجد 
ويقوم بأخذ البيعات من املتطوعني 
فــي صفوف داعــش اإلرهابي، وهو 
شــقيق قاضــي احلســبة املدعو 
ووالده  حميــد(  هاشــم  )احمــد 

الداعشــي )هاشم حميد الزبيدي( 
الــذي كان يعمــل فيما يســمى 
بجيش دابق الداعشي اإلرهابي وهو 
حالياً معتقل لدى القوات األمنية، 
ومت القبض عليه في حي الرســالة 

في اجلانب األمين ملدينة املوصل.
كما جنحت قوة اخرى تابعة لقيادة 
شــرطة نينوى في اعتقال عدد من 
عناصر داعش املتخفني بالقرب من 
جامع ذو النورين في حي النور، فيما 
قامت قوة امنيــة خاصة باعتقال 
موظف بالكهرباء مبنطقة االربجية 
باجلانب االيســر من املوصل، وتبني 
الحقــا ان املعتقل هو أحــد أمراء 
منصبا  يشــغل  وكان  التنظيــم 
مهما جدا مبا يســمى )االمنية( اي 

استخبارات داعش الداخلية.
وجنحــت قــوة من االمــن الوطني 
مديرية  مــع  وبالتعاون  باملوصــل 
مكافحــة االجــرام بضبط عجلة 
نوع دوج جارجر بيضاء يســتقلها 
اثنــان وبحوزتهما مبلغــا من املال 
قــدره 850 $ ومليــون دينار عراقي، 
)الب  مكتبيــة  حواســيب  مــع 
توبــات( قامــوا بســرقتها من دار 
بحي القادســية الثانية قبل اعداد 
هــذا التقريــر بيومــني وهما من 
ضمن عصابة تتكون من خمســة 

اشخاص قيد املالحقة .
فيما اقدم مجهولون على قتل احد 
عناصر داعش قرب دورة بغداد طعناً 

بالسكاكني.

الوضع الصحي في 
الموصل يعاني من دمار 
المستشفيات ونقص 
في االجهزة والمعدات، 
بينما الوضع التعليمي 
يعاني من دمار المدارس 
ونقصان في الكوادر 
وعدم تسليم المتراكم 
)من الرواتب( مع تخبط 
في القرارات وتأخر 
ثالث سنوات، اما جامعة 
الموصل فحالها ليس 
افضل برغم االعمار 
القائم فيه

بعد عام على تحريرها.. الموصل تكافح
للعودة الى الحياة الطبيعية

مع استمرار مالحقة بقايا الدواعش

احلياة اليومية في الشارع املوصلي

بغداد – احباط تهريب 
ذكر مصدر في هيئة املنافذ احلدودية 
امس الثالثاء، احباط محاولة تهريب 
شحنة "معسل ســائل" في مطار 

بغداد الدولي.
وافاد املصــدر ان "منفذ مطار بغداد 
الدولــي، وبالتعــاون مــع شــرطة 
الكمارك وعناصر االمن الوطني متكن 
من أفشــال محاولــة تهريب حاوية 
حتتوي على شــحنة معســل سائل 
بـــ)2500(  تقدر  الكترونية  أرگيلــة 
أرگيلة كانت  )350( هيتر  قطعة مع 
جميــع املــواد موضوعة فــي مدرج 
املطــار"، الفتــا الى ان "هــذه املواد 

ممنوعة من الدخول للعراق".

ديالى – اعتقال مطلوبني 
اعلــن رئيــس اللجنــة االمنية في 

مجلس محافظة ديالى امس الثالثاء، 
بانها  وصفتها  عناصر  اربعة  اعتقال 

"خطيرة للغاية" قرب بعقوبة . 
وقال رئيس اللجنة صادق احلســيني  
إن "مفــارز اســتخبارات ومكافحة 
االرهاب فــي ديالى جنحت في عملية 
نوعية قــرب بعقوبة مــن اإلطاحة 
بأربعة عناصر خطيرة للغاية متهمة 
 ، داعش"  إلــى  وتنتمــي  باإلرهــاب 
مضيفا أن "العملية جرت على وفق 

معلومات استخبارية دقيقة".

بابل – عمليات دهم 
امني في مديرية شرطة  افاد مصدر 
بالقاء  الثالثاء  بابل امــس  محافظة 
القبــض على عــدد مــن املتهمني 
واملطلوبني واخملالفــني خالل عمليات 
دهــم وتفتيــش نفذت فــي عموم 

مناطق احملافظة.

وذكر املصدر ان مفــارز امنية نفذت 
فجر يــوم امس سلســلة عمليات 
الدهــم والتفتيــش لتنفيــذ اوامر 
الســلطة  من  الصــادرة  القبــض 
احملافظة،  عمــوم  فــي  القضائيــة 
أســفرت عــن القبــض علــى عدة 

متهمني مبخالفات متنوعة.

صالح الدين – ضربة جوية 
افاد مصدر امنــي في قيادة عمليات 
الثالثاء،  امس  الدين  محافظة صالح 
وقتل  داعش  لتنظيم  مضافة  تدمير 
فيما  جوية،  بضربــة  ارهابيني  اربعة 
أكدت عودة أكثر من 160 ألف عائلة 

نازحة الى مناطق سكناها.
وقال املصدر "استكماالً لعملية )ثأر 
الشــهداء الثانية(، قام تشكيل من 
طيران اجليش بالتنســيق مع القيادة 
بتوجيه ضربة ملضافــة للعدو وقتل 

)4( إرهابيــني" ، مشــيرا الى ان "قوة 
من مديرية شرطة صالح الدين عثرت 
على عبوة ناسفة محلية الصنع في 
منطقة مطيبيجــة مت تفجيرها من 
القيادة"،  ميدان  هندسة  مفرزة  قبل 
كمــا عثر على مضافــة حتتوي على 
مــواد تابعة إلــى عصابــات داعش 
اإلرهابــي ومالبس عســكرية ومواد 

غذائية وجرى تدميرها".

النجف – ممارسة امنية 
أعلن مصدر امني في مديرية شرطة 
النجــف االشــرف واملنشــآت امس 
الثالثاء عــن متكن مفــارز مكافحة 
االجرام وخالل ممارسة أمنية من القاء 
القبض علــى عدد مــن  املطلوبني 
مبناطق متفرقة من احملافظة. واشــار 
املصدر الى ان مفارزها القت القبض 
على عــدة متهمني علــى وفق مواد 

قانونيــة مختلفــة ، مشــيرة الى 
لينالوا  للقضــاء  بإحالتهم  قيامها 

جزاءهم العادل

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
اكــد مصدر فــي مديرية شــرطة 
محافظــة الديوانية امــس الثالثاء، 
68 مخالفا  القبــض علــى  القــاء 

بقضايا مختلفة في احملافظة.
وقال املصدر إن "دوريات ومفارز قسم 
امنية  ممارسة  نفذت  النجدة  شرطة 
متفرقة  مناطق  شــملت  واســعة 
في عموم احملافظــة تضمنت نصب 
السيطرات املتحركة والثابتة اضافة 
الــى تفتيش العجالت واالشــخاص 
وذلك في إطار متابعتها املســتمرة 
القانون  اخلارجني عــن  للبحث عــن 
سعياً منها للحفاظ على األستتباب 
االمني وقطع الطريــق أمام كل من 

يحاول أن تســول له نفســه العبث 
باستقرار أمن احملافظة".

وأضافــت املصدر ان "ذلــك أدى الى 
68 مخالف  إلقــاء القبــض علــى 
بقضايا مختلفة فيما جرى ارسالهم 
إلى املراكز االمنية اخملتصة للتحقيق 

معهم".

نينوى – تفكيك عصابة 
كشــف مدير أمــن محافظة نينوى 
العقيد هشــام محمد الهاشــمي 
سطو  عصابة  تفكيك  الثالثاء  امس 

مسلح وسط احملافظة.
وقال العقيد الهاشــمي ان "مديرية 
امن نينوى بالتنســيق مع مكافحة 
اجلرمية املنظمــة القت القبض على 
إثنني من أفراد عصابة سطو مسلح 
تتكون من خمســة أشخاص قاموا 
بالســطو علــى دار احــد املواطنني 

الزهــور في اجلانب  في منطقة حي 
األيســر ملدينة املوصل" ، مضيفا ان 
"القوة متكنت من ضبط عجلة كانوا 
يستقلونها حيث عثر بداخل العجلة 

على قناع راس وأصفاد ". 

البصرة – استهداف ابراج 
اكد مصدر أمني في شرطة محافظة 
برج  استهداف  الثالثاء  امس  البصرة 
للكهربــاء بعبوة ناســفة من قبل 

مجهولني شمال احملافظة .
وقــال املصــدر إن "مجهولني فجروا 
بــرج للكهرباء  عبوة ناســفة على 
يقــع فــي قضــاء القرنة، شــمال 
البصرة"، مبينــا أن "البرج تضرر من 
جراء التفجيــر" ، مضيفا أن "البرج 
املستهدف ينقل الطاقة الكهربائية 
الــى مواقع انتاجية فــي حقل غرب 

القرنة النفطي".

إحباط محاولة تهريب شحنة معسل في مطار بغداد * اعتقال 4 عناصر "خطيرة للغاية" قرب بعقوبة 
القبض على 68 مخالفا بقضايا شتى في الديوانية * تفكيك عصابة للسطو المسلح وسط محافظة نينوى 
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محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

باشــرت شــركة الصناعــات 
احلربية العامة احدى شــركات 
بتدريب  واملعادن  الصناعة  وزارة 
وتأهيــل املــاكات العاملة في 
وزارة النفط والدوائر والشركات 
شــتى  علــى  لهــا  التابعــة 
مبوجب  إتافية  الا  الفحوصات 

عقد موقع بني الطرفني.
وقال مدير عام الشركة الدكتور 
مظهــر صــادق التميمــي في 
تصريحــات صحفية ان مصنع 
الكرامة التابع للشــركة باشر 
بتدريب وتأهيل )120( منتســبا 
النفط على شــتى  وزارة  فــي 
الفحص  منهــا  الفحوصــات 
والفحص  الســينية  باالشعة 
املغناطيســية  باجلزيئــات 
فــوق  باملوجــات  والفحــص 
بالصبغة  والفحــص  الصوتية 

النافذة والفحص البصري .
واضــاف املدير العــام ان الدورة 
بــدأت في االول من شــهر متوز 
اجلاري وتســتمر ملدة خمســة 
وعشرين يوما لتأهيل املشاركني 
الــى املســتوى الثالــث فــي 
والعملية  النظرية  االختبــارات 
على  للحاصلــني  التوكيديــة 
املســتوى الثانــي فــي مجال 
 ، الاأتافي  الهندسي  الفحص 
الفتا الى ان هذه الدورة ليســت 
االولــى التــي يقيمهــا مركز 
في  الاأتافيــة  الفحوصــات 
مصنع الكرامة فقد سبق له ان 
اقام العديد من الدورات وبشتى 
وزارة  منتسبي  الى  الفحوصات 
النفــط والشــركات النفطية 
واسهمت في تأهيلهم للدخول 
الفحوصــات بعد منحهم  في 
واملعتمدة  الدوليــة  التراخيص 

لدى الشركات العاملية.

ودعا التميمي وزارات ومؤسسات 
العاملة  وباالخص  كافة  الدولة 
النفطية  املشــاريع  مجال  في 
والكهربــاء والبنــى التحتيــة 
والبحثية  التدريبيــة  واملراكــز 
والتي حتتاج الــى هذا النوع من 
لاستفادة  والشهادات  الدورات 
لتوفير  املركــز  امكانيــات  من 
مبالغ تصل الــى %75 فيما لو 
مت احلصول على هذه الشهادات 

من خارج العراق.
ان مركز  الــى  االشــارة  جتــدر 

في  الاأتافيــة  الفحوصــات 
لشركة  التابع  الكرامة  مصنع 
الصناعــات احلربية العامة يعد 
اول مركــز دولي متخصص في 
الترخيص  العراق حاصــل على 
الشــهادات  ملنــح  الدولــي 
التخصصيــة مبجال  الدوليــة 
قبل  من  الاأتافية  الفحوصات 
 )RTC( املعهد الدولي الروســي
املعتمــد مــن قبل مؤسســة 
خدمــات االعتمــاد البريطانية 
باجــراء  ومخــول   )UKAS(

الفحوصات  فــي  االمتحانــات 
الاأتافيــة ومنح الشــهادات 
االجهــزة  بأحــدث  ومجهــز 
وحاصــل على شــهادات جودة 
 )ISO17025:2005( اخملتبــرات 
ويحاضــر فيه اســاتذة وخبراء 
شــهادات  علــى  حاصلــون 
التدريب  فــي مجــال  عامليــة 
والثالث  الثانــي  للمســتويات 
املركز االســتعداد  ان لدى  كما 
جميع  تقدمي  علــى  واالمكانية 
في  واالستشــارات  اخلدمــات 

مجال الفحوصات الهندســية 
الاأتافيــة  والفحوصــات 

للمشاريع الهندسية.
علــى صعيد متصــل نظمت 
دورة  واملعــادن  الصناعــة  وزارة 
حول الصياغة اللغوية لتنظيم 
املراســات واحملررات الرســمية 
ملنتســبيها فــي مقر الــوزارة 

وشركاتها العامة.
وقالت مديرة قسم التدريب في 
احلميد  ملعــان عبد  الوزارة  مقر 
حسني ان الهدف من اقامة هذه 

اعداد  في  املعرفــة  زيادة  الدورة 
املراســات واحملررات الرســمية 
للعاملني في االقســام االدارية 
الكتب  اعداد  في  واملســهمني 
ان مــدة  ، مبينــة  الرســمية 
ايام وان نسبة  الدورة خمســة 
املشاركني فيها بلغ )55( متدربا 
بالتعاون مع اساتذة من جامعة 
احملاضرات  القاء  من خال  بغداد 
الدورة  وشهدت  اخلصوص  بهذا 
املواضيع  مــع  املتدربني  تفاعل 

واملناهج التي تظمنتها .

الصناعة تباشر تدريب منتسبي النفط على الفحوصات الال إتالفية
لتأهيل المشاركين الى المستوى الثالث في االختبارات  

ص

 باشر مصنع 
الكرامة بتدريب 

وتأهيل المشاركين 
على الفحوصات 
باألشعة السينية 

والفحص بالجزيئات 
المغناطيسية 

والفحص بالموجات 
فوق الصوتية 

والفحص بالصبغة 
النافذة والفحص 

البصري

تدريب منتسبي النفط على الفحوصات الال إتالفية
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 وزير الصحة تناقش 
تعزيز الخدمات الطبية 

في مدينة الطب
بغداد - الصباح الجديد:

الدكتورة  والبيئة  الصحة  وزير  تبادلت 
عديلة حمود حسني مع مدير عام دائرة 
مدينة الطب الدكتور حسن التميمي 
االفكار والرؤى التي من شأنها االرتقاء 
باداء املؤسســات الصحية في واحدة 
من اعرق املؤسسات الصحية العراقية 
وتأمــني تقــدمي خدماتهــا الطبيــة 
للمواطنــني  الكفــوءة  والعاجيــة 

الكـرام.
الوزيرة على  اطــاع  اللقــاء  وتضمن 
دخول جهاز ال )BT( ســكان للخدمة 
في مركــز بغداد للعاج االشــعاعي 
ردهات  واســتحداث  النــووي  والطب 
متخصصة بعاج اليود املشــع بواقع 
الوطني لعاج  املركز  400 ســرير في 
القناة  فنــدق  الســرطانية  االمراض 
البقاء وكذلك افتتــاح اخملتبر املرجعي 
الدم  امراض  بفحوصــات  املتخصص 
املتقدمة في مركز امراض الدم ، اضافة 
الى افتتاح نفق مدينة الطب بعد 30 
عاما من غلقه واعادة تأهيله واعماره 
خال فترة قياسية وبجهود وامكانيات 
ذاتية من املاكات الهندسية في دائرة 

مدينة الطب .
كما تطرق اللقــاء الى اهمية تفعيل 
مديريــة مراكــز االورام الســرطانية 
وتأمني انســيابية توفر االدوية وتيسير 
وصولها الى املرضى املصابني باالمراض 

السرطانية .

التجارة تبحث تسخير 
إمكانات حملة الشهادات 
العلمية لتطوير العمل

بغداد - الصباح الجديد:
التجارة مــع ماكاتها من  وزارة  بحثت 
في  العاملة  الدكتوراه  شــهادة  حملة 
آليات  تشكياتها في بغداد واحملافظات 
وســبل تســخير أمكاناتهم العلمية 

لتطوير عمل الوزارة .
واوضح وكيل الوزارة للشؤون األقتصادية 
لقائه  خال  اخلشــالي  هيثم  املهندس 
الذي حضره  املاكات  املوســع مع تلك 
مدير عام الدائرة األدارية ومدير عام دائرة 
تطوير القطاع اخلاص حرص الوزارة إلى 
دعــم ورعاية هذه الشــريحة العلمية 
وأمكاناتهم  خبراتهم  من  لألســتفادة 
للنهوض بعمل الــوزارة من خال وضع 
خطــة ذات رؤية أســتراتيجية واضحة 
األهداف والنتائج لتحديد مسار العمل 
على أن ال تكون وليد فكر أو نظرة واحدة 
وأمنا حتدد على وفــق املعطيات واحللول 
لعمل الــوزارة وذات أطــار أكادميي ومبا 

يتوافق مع قانون الوزارة.
ولفت وكيل الــوزارة الى أنه جرى خال 
األجتماع طرح املاحظــات واملقترحات 
من قبل تلك املاكات لتحديد املسارات 
واألجتاهــات التي ســتعمل بها لوضع 
، واألتفاق على تشــكيل  تلك اخلطــة 
فــرق للعمــل بهــذا األجتاه وحســب 
توحد  أن  على  العلميــة  األختصاصات 
الفرق  لتلــك  واملقترحات  املاحظــات 
لتوحيدها ضمن اخلطة التي اشير اليها 
في األجتماع  ، مبيناً أن تلك املقترحات 
واملاحظــات التــي نوقشــت وبحثت 
الوزارة  لقيــادة  لرفعها  األجتمــاع  في 
للمصادقة عليها من أجل الشــروع في 
العمل ، وأن دعم هذه الشركة سيكون 
حافزا ومشــجعا للحث علــى األبداع 

والتميز ملاكات الوزارة . 
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بغداد - الصباح الجديد:

اعلنــت وزارة االعمــار واالســكان 
والبلديــات واالشــغال العامة عن 
املباشــرة  بتنفيــذ حملة خدمية 
واكســاء  تأهيل   العــادة  كبــرى 

الشوارع الواقعة في امين املوصل .
ان  للــوزارة  االعامي  املركــز  وذكر 
في  والفنية  الهندســية  املاكات 
مديريــة بلديــة املوصــل التابعة 
احدى  العامــة  البلديات  ملديريــة 
حملة  تنفــذ   الوزارة  تشــكيات 
وتعبيد  وصيانة  الكســاء  خدمية 
شــوارع مهمة في اميــن املدينة ، 
ان الكمية املســتعملة من  مبيناً 
مادة االســفلت بلغت 400 طن في 
اول ايام احلملة مبساحة 2050 مترا 

مكعبا .
وبــني املركــز االعامــي ان اعمال 
مشيرفة  منطقة  شملت  التأهيل 
و17 متوز امتــدادًا الى حي الرفاعي 
،مشــيراً الــى  ان بلديــة املوصل 

تواصل  تنفيذ اعمال  تاهيل وصيانة 
الشــارع الدولي الذي يربط ما بني 
دهوك  ومحافظة  املوصــل  مدينة 
العمل مســتمر  وان  املفــرق  قرب 
وحلني اكمال تاهيل الشارع الدولي.

يذكــر ان بلديــة املوصــل وضعت 
خطة متكاملة وبالتعاون مع اجلهد 
واالسكان  االعمار  لوزارة  الهندسي 
العادة  العامة  واالشغال  والبلديات 
تاهيل وصيانة شــوارع مناطق امين 
املوصــل التي تعرضــت الى تدمير 
وتخريب جراء العمليات العسكرية 

واالرهابية . 
على صعيــد متصل تواصل الوزارة 
العمل في مشــروع طريق )سامراء 
- دور- العلــم(, بتمويــل من قرض 
اعمار  العادة  الطارئ  الدولي  البنك 
)10( مليارات  احملررة بكلفة  املناطق 

دينار.
ان  للــوزارة  االعامي  املركــز  وذكر 
احدى  العامــة  حمورابي  شــركة 
تشكيات الوزارة تواصل العمل في 
طريق )سامراء- دور – العلم( بطول 

)45كم(, مبينــا ان العمل يتضمن 
قلع طبقة االسفلت القدمي لبعض 
اجــزاء الطريــق مع فــرش وحدل 
طبقة حصــى خابط و االكســاء 
الذي يشــمل ثاث طبقات اساس 
ورابطة ســطحية  , مشيرا الى ان 
اكساء طبقة  في  متواصل  العمل 
االســاس القيري في مقطع قضاء 

الدور بطول 2.6 كم ممر الذهاب.
واضاف املركــز االعامي ان العمل 
مبادة  االكتاف  فرش  كذلك  يتضمن 
احلصى اخلابــط داخل قضاء العلم 
بطول 7 كم ، بعد ان مت اجناز اعمال 
تبليط الطريق ملقطع قضاء العلم 
بالطبقة الســطحية بطول 7 كم 
وعرض 7 متــر , مبينــا ان العمل 
مستمر بقشــط التبليط املتضرر 
بطول 7كــم مبوجب امر تغيير رقم 
)1( بكمية تتجــاوز 70 الف م2 ، اذ 
اجنز مايقــرب من 40 الــف م2 مع 
7سم   الرابطة  بالطبقة  تعويضها 
فــي مقطع طريق )العلــم –الدور(  
ووصلت اعمــال التبليط احلالية ما 

يقرب من 20 كيلومترا تقريبا.
الى ذلك تواصل الوزارة العمل بعدد 
من املشــاريع اخلدميــة في قضاء 

الكرمـــة التابع حملافظة األنبار.
للــوزارة  االعامي  املركــز  وذكــر   
ان مديريــة بلديات األنبــار وبلدية 
الكرمة  التابعتني ملديرية البلديات 
العامــة أحدى تشــكيات الوزارة 
أجنــزت ) 90 % ( من أعمــال تأهيل 
اجلانب األول للشــارع الرئيسي في 
أبراهيم  الكرمــة من مفرق  قضاء 
بــن علي إلى مفرق الرشــاد بطول 
إجمالي  ) 600 ( متر , فضا عن أجناز 
) 85 % ( من مشروع تأهيل وتبليط 
املمر الثاني من الشــارع الرئيسي 

بطول ) 600 ( متر.
 وتابع املركز االعامــي ان االعمال 
تتضمــن أيضــاً تأهيل الشــوارع 
مع شارع  الرئيس  للشارع  اخلدمية 
املقابل ألعدادية  والشارع  اللهيبية 
الكرمــة ، فضاً عن أكســاء عدة 
شــوارع متفرقة وأعمــال القالب 

اجلانبي.

تقرير

حملة خدمية واسعة لتأهيل الشوارع في الموصل واألنبار 
بتمويل من قرض البنك الدولي الطارئ 

تأهيل الشوارع

بغداد - الصباح الجديد:
والفنية  الهندسية  اجنزت املاكات 
في شــبكة نقــل كهربــاء بابل 
التابعــة للشــركة العامة لنقل 
ملنطقــة  الكهربائيــة  الطاقــة 
الفــرات االوســط، اعمــال اجراء 
الصيانة السنوية حملطة اذاعة بابل 
الباص سكشــن  على  التحويلية 

رقم 1+2جهة 33/11 ك.ف.
الرســمي باسم  املتحدث  واوضح 
مصعب  الدكتور  الكهربــاء  وزارة 
ســري املدرس ان االعمال تضمنت 
 O/C+E/F ( فحص مناوالت احلماية
( وجلميع اجلهات، الى جانب فحص 
وكذلك فحص  التفاضــل  مناولة 
العازليــة مللفات احملولــة ، اضافة 
الى فحــص مقاومة مامســات 
قواطع الــدورة جهة ) 33/11ك.ف( 
وفحص ضغط غاز) SF6 ( لقواطع 
الــدورة جهــة 33ك.ف ، فضاً عن 
احلماية  اشــارات  جميــع  فحص 
والســيطرة من قاعة املعدات الى 
احلماية  واجهزة  الســيطرة  قاعة 
، وكذلــك اجراء عمليــة تنظيف 
شاملة للخانة اخلارجية من االتربة 
واالوساخ املتراكمة نتيجة الظروف 

اجلوية.
املذكورة  املــاكات  اجنــزت  كمــا 
االرتفاع في درجة  اعمالها مبعاجلة 
حــرارة اخلطوط الناقلــة للطاقة 

الكهربائيــة في محطــة جنوبي 
احللــة بعــد الكشــف على خط 
جنوب) احللة – بابــل /2 132ك.ف( 
بالكاميرا احلرارية تبني ارتفاع درجة 
باخلط  اخلاصــة  الفاصلة  حــرارة 
املذكــور والعمــل علــى معاجلة 
هذا االرتفاع لاطــوار) R,S,T( من 
براغي  تثبيت  اجراء عمليــة  خال 
الفاصلة وتزييــت مفاصل احلركة 
ووضع مــادة الكريــز كونتاك بني 
نقاط االرتباط في الفاصلة ، فيما 
والفنية  الهندسية  اجنزت املاكات 
في شــبكة نقل كهربــاء كرباء 
التابعــة للشــركة العامة لنقل 
الطاقة الكهربائية ملنطقة الفرات 
االوســط، اعمال الصيانة اخلاصة 
ملشرك القوى 132ك.ف في محطة 

شمال كرباء التحويلية. 
وقال املــدرس ان االعمال تضمنت 
القوى  مشــرك  منــاوالت  فحص 
وعــزل البازبار رقــم )2( وتنظيف 
القاطع مــن االتربــة ، الى جانب 
للمحولة  التبريد  مــراوح  تصليح 
الرئيسة رقم )1( في محطة غرب 
كرباء التحويليــة ) 132/33ك.ف( 
للمحافظة  وذلك  قياسي،  وبوقت 
على استمرار الطاقة الكهربائية ، 
وان الغرض من اعمال الصيانة هو 
وإدامتها  املعدات  للمحافظة على 

وإطالة عمرها التشغيلي.

علــى صعيــد اخر واصل قســم 
العاقــات والعــام فــي  املديرية 
العامــة لتوزيــع كهربــاء الفرات 
االوســط وبجميع فروعها حملته 
لترشــيد  التوعويــة  االعاميــة 
الكهربائية  الطاقــة  اســتهاك 
وتوزيــع ملصقــات اعــدت مــن 
قبل الوزارة لشــرح الية ترشــيد 
االســتهاك وبيــان دور املواطــن 
لعبــور هــذه الفترة فــي الطلب 
على الكهرباء من خال الترشــيد 
التجاوز  وعدم  الكهرباء  اجور  ودفع 
علــى الشــبكة الكهربائية ، الى 
جانــب تقليــل الضائعــات لكي 
ينعم املواطن باخلدمــة ملدة ) ٢٤( 
ســاعة ، كما الحظ املشــاركون 
في هــذه احلملة جتــاوب من قبل 
املواطنني, الذين عبروا عن شكرهم 
وتقديرهــم لــوزارة الكهرباء التي 
تزودهم بالكهرباء بالرغم من وجود 
تعوق  التي  واملصاعــب  التحديات 

عملهم. 
الى ذلك تواصل املاكات الهندسية 
البصرة  والفنية في فــرع كهرباء 
لتوزيع  العامــة  للشــركة  التابع 
كهربــاء اجلنوب, اعمــال الصيانة 
ملغذيات ) 11 ك.ف( واحملوالت التابعة 
العمل  لها للحد من خروجها عن 
بســبب كثرة التجاوزات واألحمال 

الكهربائية العالية  .

بغداد - الصباح الجديد:
شــاركت وزارة العمل والشؤون 
بفريــق  ممثلــة  االجتماعيــة 
لدعم  الطــارى  املشــروع  ادارة 
والصمود   االجتماعي  االستقرار 
العمل  االطار  في ورشــة عمل 
البيئي واالجتماعي املقامة التي 
اختتمــت اعمالها فــي  بيروت 
مؤخرا  بحضور  مدير املشــروع 
املهنــدس عزيــز ابراهيم خليل  
ومشاركة مســؤولي التوريدات 
والعاقات  والتقييــم  واملتابعة 
باملشــروع   البيئــة  ومســؤول 
والكهرباء  التخطيــط  ووزارات 
وامانة  املائية  واملــوارد  والتربية 
بغداد وهي اجلهات املســتفيدة 
من قروض  البنك الدولي فضا 

عن مشاركة دول لبنان واالردن .
وذكر املتحدث باسم وزارة العمل 
عمار منعم ان الوفد شارك في 
الورشــة التي تهدف الى اعداد 
خطة بيئية واجتماعية تنطبق 
العشرة  الدولي  البنك  ومعايير 

في تنفيذ املشروع.
يذكر ان مدير املشروع املهندس 
عزيز ابراهيم كان قد التقى قبل 
مشــاركته في الورشــة بوفد 
وزارة الصحة من اطباء نفسيني 

لوضــع خطــة عمــل برنامج 
الدعم النفسي الذي سيقدمه 
لدعــم  الطــارىء  املشــروع 
االســتقرار في املناطــق احملررة 
الذي تشرف الوزارة على تنفيذه 

بالتعاون مع البنك الدولي.
على صعيد متصل نظم املركز 
والســامة  للصحة  الوطنــي 
املهنية في وزارة العمل والشؤون 
تدريبية ملدربي  دورة  االجتماعية 
مراكز التدريب املهني في بغداد 

واحملافظات. 
وقالت املدير العام للمركز وكالة 
املهندسة ازهار فاضل ان قسم 
التوعيــة والتدريب فــي املركز 
املناهج  وبالتنســيق مع قسم 
فــي دائرة التدريب والتشــغيل 
اقام دورة تدريبيــة عن الصحة 
مراكز  ملدربي  املهنية  والسامة 
واحملافظات  بغــداد  التدريب في 
العراقي  املركــز  قاعــة  علــى 

الكوري.
واضافت املدير العــام ان الدورة 
شــهادات  بتوزيــع  اختتمــت 
البالغ  املرشحني  املشاركة على 
عددهــم عشــرة مشــاركني، 
الفتة الــى ان الدورة تأتي ضمن 
التجريبي  التطبيــق  مشــروع 

املبنــي علــى الكفــاءة والتي 
مــن ضمنهــا منهــج تطبيق 
والســامة  الصحة  اجــراءات 
املدربني  املهني، العداد جيل من 
الصحة  مبفاهيم  ملم  املهنيني 
واشتراطاتها  املهنية  والسامة 
الوقائي بني  الوعي  لنشر ثقافة 

صفوف العاملني.
من جانب آخــر، اوضحت فاضل 
ان املركــز الوطنــي للصحــة 
والســامة املهنية شــارك في 
مشــتركة  عمل  ورشــة  عقد 
ضمت مديري اقســام االحصاء 
وزارة الصحة واملعنيني مبلء  في 
اصابات  عــن  االباغ  اســتمارة 
الورشة  ان  الى  ، مشيرة  العمل 
تضمنت محاضرة القتها مديرة 
املركز  فــي  املعلومات  قســم 
املهندســة متارة سامي، تناولت 
عرضا عن اهمية رصد وتسجيل 
اصابات العمل ودورها في رسم 
سياسة وتوجهات املركز وبعض 
االحصاءات للسنوات من 2012-
2017 ، فضا عن االشــارة الى 
املادة 114/الفقرة )و( من الفصل 
التعاون مع  اقــرت  التي  الثالث 
وزارة الصحة ضمن قانون العمل 

رقم 37 لسنة 2015. 

مالكات نقل الطاقة لمنطقة الفرات 
األوسط تنجز أعمال الصيانة السنوية

العمل تشارك في ورشة 
اإلطار البيئي واالجتماعي
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متابعة الصباح الجديد:

والشــؤون  العمل  وزيــر  قــال 
محمد  املهنــدس  االجتماعية 
شــياع الســوداني ان العــراق 
االســتثنائية  الظــروف  برغم 
الســنوات  في  واجهها  التــي 
الســابقة اال انه لم يتخَل عن 
اعداد اخلطط والســتراتيجيات 
والبرامــج املتعلقــة بتنفيــذ 
خطــة التنمية الوطنية ومنها 
التخفيف  استراتيجية  تنفيذه 
مــن الفقر التــي انتجت قانون 
احلمايــة االجتماعية الذي يعد 
تســتحق  ومنفردة  رائدة  جتربة 

االستفادة منها.
معرض  فــي  الوزيــر  واضــاف 
اخلاصة  احللقة  في  مشــاركته 
بيروت  في  االجتماعية  باحلماية 
فــي  التكنولوجيــا  )دور  عــن 
املنطقة  حتديــات  مع  التعامل 
اشــادة  هنــاك  ان  العربيــة( 
احلماية  بقانون  وعربية  اقليمية 
، لذا القت  العراقي  االجتماعية 
اشــادة مــن قبــل دول عربية 

واقليمية. 
وبني السوداني ان خطة التنمية 
تعــد   )2022-2018( الوطنيــة 
خطة طموحة وصحيحة كونها 
تتعلــق باحلوكمــة الرشــيدة 
واالهتمام  احملافظــات  واعمــار 
بالقطاع اخلاص بوصفه شريكا 
محاور  وتنفيــذ  التنميــة  في 
التخفيــف من الفقر الذي ميثل 

مؤشرا تنمويا اساسيا. 
خــال  الوزيــر  واســتعرض 
العراق  رؤية  النقاشــية  احللقة 
التنمية  اجل  من  للتكنولوجيا 
املســتدامة مؤكــدا ان اخلطة 
املعدة لهذا الغرض مســتوفية 
ملتطلباتهــا مــن خــال تعزيز 
وماليا فضا عن  اداريا  احلوكمة 

التواصــل واالســتغال االمثل 
للتطوير  كاساس  للتكنولوجيا 
والتغيير واعتماد محور التنمية 
وتطوير  االجتماعية  البشــرية 
قطاع التربيــة والصحة كاحد 
اسس التنمية املستدامة فضا 
عن استعراض سياسة احلماية 
االجتماعية والية االســتهداف 
باالعتماد  الــوزارة  نفذتها  التي 
علــى خريطة الفقــر والبحث 
القروض  ومشــروع  االجتماعي 
على  وانعكاســاتها  الصغيرة 
توفير فرص عمــل الفتا الى ان 
االســتعراض كان وافيــاً الهم 
خطط وســترتيجيات احلكومة 

الظــروف  برغــم  العراقيــة 
ان  املؤمل  ومــن  االســتثنائية 
تقوم )االســكوا( بدور تنسيقي 
بني الوزارات واجلهات الرســمية 
الى  العربية للوصــول  للــدول 

افضل النتائج . 
على صعيد متصل عقدت وزارة 
االجتماعية  والشــؤون  العمل 
ممثلي  مــع  موســعاً  اجتماعاً 
الكندية  ليدرز(  )كنديان  شركة 
والية  )كلــك( لبحــث ســبل 
االرتقــاء بالقطاع اخلاص ضمن 
في  الــوزارة  خطة  متطلبــات 
االســتعانة  باخلبــرات الدولية 

واملنظمات لهذا اخلصوص. 

وقــال املتحــدث باســم وزارة 
االجتماعية  والشــؤون  العمل 
عمار منعــم ان الوزارة متمثلة 
بوكيلها لشؤون العمل الدكتور 
عبــد الكــرمي عبد اهلل شــال 
بحثت مــع املنظمــة املكلفة 
من قبل وزارة اخلارجية والتجارة 
الدولية الهولندية سبل تطوير 
القطاع اخلــاص من خال اعداد 
اجلانب  هذا  في  دراسة موسعة 
تتضمن تطويــر القطاع اخلاص 
للمؤسســات  املائمة  والبيئة 
الصغيــرة واملتوســطة وبحث 
امكانية التوظيف والتشــغيل 
مشــيرا الى ان الدراسة تشمل 

محافظات ) بغــداد ، والبصرة ، 
واربيل( كنموذج لتعميمه على 

بقية احملافظات . 
واضاف املتحدث باســم الوزارة 
ان االجتمــاع تضمــن توضيح 
رؤيــة مفصلــة للمنظمة عن 
والقانونية  التشــريعية  البيئة 
العــراق  فــي  والتنظيميــة 
املســتثمرين  دخول  بخصوص 
الفتا  الهولنديــة  والشــركات 
الــى ان اجلانــب الهولندي قدم 
اســتبيان حــول اليــة العمل 
وطبيعــة اخلدمــات التي ميكن 
تقدميهــا ومت ملئــه مــن قبل 
وكيــل وزارة العمل والشــؤون 

دائرتــي  االجتماعيــة وممثلــي 
والتقاعد  والتشــغيل  التدريب 
للعمال  االجتماعي  والضمــان 
الدراســة  كجزء من متطلبات 
اوضــح  الســياق  ذات  وفــي   .
الوزارة  ان  الكــرمي  الدكتور عبد 
تبدي اهتماما كبيرا في املرحلة 
املقبلة بتنشيط القطاع اخلاص 
من خال تنفيذ االستراتيجيات 
واخلطط التي من شــأنها دعم 
هذا القطــاع ورفده باملزايا التي 
منظومة  استكمال  الى  تهدف 
للطبقة  االجتماعيــة  احلماية 
الفقيرة بالتعاون مع الشــركاء 

احملليني والدوليني . 

وزير العمل يؤكد تنفيذ خطة التنمية الوطنية برغم التحديات
تسعى الى االستعانة بمنظمات دولية لتطوير القّطاع الخاص 

 تعد خطة التنمية 
الوطنية )2018-
2022( طموحة 
وصحيحة كونها 
تتعلق بالحوكمة 
الرشيدة وإعمار 
المحافظات 
واالهتمام بالقطاع 
الخاص وتنفيذ محاور 
التخفيف من الفقر 

املهندس محمد شياع السوداني

أور تجّهز الكهرباء 
بإنتاجها من القابلوات 

تعلن إنجاز فحص 
االستضاءة لمشروع صيانة 
طريق )خانقين - نفط خانة( 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت شــركة اور العامة احدى شــركات 
وزارة الصناعــة واملعادن عن جتهيز املديريات 
التابعــة لــوزارة الكهربــاء مبنتجاتها من 
القابلــوات واســاك االملنيــوم بكميــات 

وقياسات متنوعة . 
املهنــدس حيدر  الشــركة  وبني مدير عام 
ســهر نعيمه أن شــركته جهزت مديرية 
توزيع كهرباء الفرات االوســط بكمية )10( 
الريفي وكمية  كيلو مترات مــن القابلــو 
)218( كيلو مترا من اساك االملنيوم قياس 
)120×20( ملمتــرا مربعــا وجهزت مديرية 
توزيع كهرباء النجــف بالقابلو الكهربائي 
قيــاس )150×1( ملمتــرا وبكميــة بلغت 
اكثر مــن )5,4( كيلومترا وبواقع )12( بكرة ، 
مؤكدا استعداد الشركة لتلبية احتياجات 
ومتطلبات وزارة الكهرباء من هذه املنتجات 
التي تتميز مبواصفاتهــا العالية في اجلودة 

واملتانة.
واشــار نعيمه الى ان الشــركة سبق وان 
قامت بتجهيز شركة ديالى العامة باساك 
ايناميل قيــاس )2400( ملمتر وبواقع )139( 
بكرة واســاك ايناميل قيــاس )2,5( ملمتر 
وبواقع )118( بكرة واســاك ايناميل قياس 
)2( ملمتــر وبواقع )95( بكــرة ، الفتا الى ان 
مصنع اســاك اللــف في الشــركة يعد 
ميتلك  الــذي  املتخصص  الوحيــد  املصنع 

خطوطا حديثة وطاقات انتاجية عاليـة.

بغداد - الصباح الجديد:
وزارة االعمار واالســكان والبلديات  اعلنــت 
واالشــغال العامة اجناز فحص االســتضاءة 
ملشــروع صيانة طريق )خانقني - نفط خانة( 

بطول )20( كم في محافظة ديالى.  
وذكر املركز االعامي للوزارة ان املركز الوطني 
للمختبرات االنشائية وبالتنسيق مع شركة 
اشور العامة التابعيني للوزارة مت اجناز الفحص 
املوقعي لاصبــاغ احلرارية )ثرمو باســتك( 
ملشــروع صيانة طريق )خانقني - نفط خانة( 
بطول )20( كــم مبوجب متطلبات املوصفات 

العامة للطرق واجلسور املعتمدة .
وتابــع املركز االعامــي ان الفــرق امليدانية 
فــي شــعبة الطــرق التابعة الــى مختبر 
بغــداد املركــزي اجنزت فحص االســتضاءة 
)االنعكاســية ( لاصبــاغ املنفــذة للخط 
املستمر في اجلانب االمين وااليسر , فضاً عن 
اخلطــوط املتقطعة الوســطية مبعدل )60( 
منوذجــاً مبا يتائم مع التجــدد املتواصل وفق 

اخر التحديثات في مجال تلك الفحوصات .
كما باشرت وزارة االعمار واالسكان والبلديات 
واالشــغال العامة بتنفيــذ حمات خدمية 
كبــرى إلعادة احلياة في قضــاء بيجي التابع 

حملافظة صاح الدين. 
وذكر املركز االعامي للوزارة ان مديرية بلديات 
صاح الدين التابعة ملديرية البلديات العامة 
أحدى تشكيات الوزارة ومبشاركة عدد كبير 
مــن اآلليــات التخصصية باشــرت بتفيذ 
حمات خدمية واسعة تضمنت رفع السواتر 
وتنظيف  والنفايــات  واألنقــاض  الترابيــة 
الشوارع الرئيسة واألحياء السكنية بقضاء 
بيجي لإلسراع في عودة النازحني إلى مناطق 

سكناهم . 
يذكر أن احلمات ستستمر في الفترة املقبلة 
إلعادة احلياة وتقــدمي أفضل اخلدمات لارتقاء 

بالواقع اخلدمي في محافظة صاح الدين .

بغداد - الصباح الجديد:
مشــاريع  صيانة  مديرية  واصلت 
ميسان  في محافظة  والبزل  الري 
بالتنســيق مع شــعبة ري قضاء 
الكحــاء اعمال تطهيــر نهر ام 
الطــوس بهدف احلد من انتشــار 
نبالت زهرة النيل وايصال احلصص 

املائية الى ذنائب النهر .
الترســبات  ازالة  العمل  وتضمن 
التي  النيل  زهــرة  ونبات  الطينية 
تتكاثــر هناك حيث اســتعملت 
الطويله اضافة  الذراع  ذات  حفارة 
الى االليات الساندة لها وفي نفس 
الســياق نفذت ادارة مشروع سدة 
العمارة عمل تطهير مقدم ناظم 
ايصال  اســتمرار  بهدف  العريض 
احلصص املائية لاراضي الزراعية .

الترســبات  ازالة  العمل  وتضمن 
مقدم  مــن  املتراكمة  الطينيــة 
االليــات  باســتعمال  الناظــم 
املتخصصة لذلــك ، كما واصلت 
مديرية املوارد املائية في مشــروع 
املسيب وبالتنسيق مع صيانة ري 

بابل اعمالها مبتابعة توزيعات املياه 
وايصالها الى منطقة الزبيدي عند 
الشاخة 41 بهدف ايصال احلصص 

املائية الى املنطقة املستفيدة .
هذا ومن اجلديــر بالذكر أن الوزارة 
جاهدة بعملها مــن اجل االرتقاء 
بواقع االرواء في احملافظة والقضاء 

على الشحة املائية احلالية 
على صعيد متصل نفذت مديرية 
والبزل  الــري  مشــاريع  صيانــة 
بالتنسيق مع مديرية املوارد املائية 
في محافظة بابل حملة لتطهير 
اجلداول واالنهر من نبات الشنبان 
والترسبات الطينية بهدف احلفاظ 

على انسيابية جريان املياه 
تضمــن العمــل تطهيــر عمود 
نبــات  مــن  املســيب  مشــروع 
الشنبان وتنظيم املنفذ الصدري 
جلدول الرشــايد /شــاخة 8  كما 
قامت املديرية في محافظة كرباء 
املقدسة بتطهير جدول احلسينية 
القــدمي من القصب والترســبات 
الطينية ضمن خطــة عام 2018 

لتطهير اجلداول واملبازل .
من جانب اخر نفــذت دائرة اعمال 
كري االنهر موقع الكوت وباشراف 
واســط  في  املائية  املوارد  مديرية 
ســد  مبقدم  التطهيرات  اعمــال 
الشهابي ورفع الترسبات الطينية 
، فيما تواصل مديرية املوارد املائية 
/ شعبة ري الهاشــمية أعمالها 
بتنظيــف اجلــداول واالنهــر من 
الترسبات  وازالة  الشــنبان  نبات 
الطينيــة بهــدف تأمني احلصص 
املائيــة وايصالها الــى الذنائب ، 
وتضمــن العمــل تنظيف جدول 
ضخ وبطول )4( كم واجراء الكرخة 
وعمود  الرئيســي  االميــر  جلدول 
جدول بابــل وردم املنافذ املتجاوزة 

على اجلدول .
اخر تســتمر مديرية  من جانــب 
املوارد املائية في مشــروع املسيب 
بتنظيــم القاطــع االول جلــدول 
الرشــايد بهدف تأمــني احلصص 
وتقليل  الزراعية  املائية لاراضــي 

الضائعات. 

البصرة - الصباح الجديد:
احتفلت دائرة صحة البصرة قسم 
العاملي  باليــوم  العامة  الصحــة 
العام  املديــر  للتحصــني بحضور 
الدكتور رياض عبد االمير و بالتعاون 
مــع منظمة اليونســيف مكتب 
احملافظة  و عضو مجلــس  اجلنوب 

الدكتورة صفاء مسلم بندر.
واشاد الدكتور رياض في كلمه له 
جميع  وتغطية  املبذولــة  باجلهود 
مناطــق محافظــة البصــرة من 
حيث النسب املتحققه في مجال 
العشــره  جتاوزت  والتي  التحصني 
باملائة ممــا كان متوقع خال اخلطة 
العاملني  الســنويه بفضل جهود 

باجملال الصحي .
كما طرحت ايضــا اخلطة املنفذة 
فــي ذات اجملــال خال عــام ٢٠١٨ 
واهم املعوقات التي تعترض مجال 
التقدم بالتحصني ومن جهة اخرى 
بينــت الدكتــورة صفاء مســلم 
عضومجلــس احملافظــة اهميــة 
برنامــج التحصني من التماســه 

مثمنة  املواطنــني  مــع  املباشــر 
اجلهد املتميز وفــي ختام احلفل مت 
التقديريةللمنتسبني  الدروع  توزيع 
املتميزين في دائــرة صحة البصرة 

مبجال التحصني .
علــى صعيد متصــل تنظم دائرة 
البصرة  البصرة مستشفى  صحة 
العام جوالت متابعة مسائية لرفع 
مســتوى االداء وماحظة اخلدمات 
حيث  للمواطنني  املقدمة  الطبية 
تفقدمديــر املستشــفى الدكتور 
حســنني هادي عبــد العباس عدد 
مــن االقســام والردهــات يرافقه 
جاسب  االستشارميشتاق  الطبيب 
ابو الهيل مديــر االجنحة اخلاصة 

ومدراء الشعب واالقسام .
وشملت الزيارة متابعة عمل قسم 
االستشــارية  والعيادة  الطــوارئ 
اخلافرة للوقوف على اهم املعوقات 
التــي يعاني منها الــكادر الطبي 
الــى  والتمريضيواالســتماع 
مشاكلهم وايجاد احللول املناسبة 
, مشــددا على االهتمــام بتقدمي 

افضل اخلدمات الطبية للمواطنني 
.

وناقشــت دائــرة صحــة البصرة 
العدوى  الســيطرة على  شــعبة 
علــى  الســيطرة  مراحلتقييــم 
العدوى في املؤسســات الصحية 
الفنية  االقســام  بحضور مــدراء 
مكافحــة  وحــدات  ومســؤولي 

العدوى في املستشفيات .
وتضمــن االجتمــاع محــاور عدة 
ابرزهــا نظافة بيئة املستشــفى 
حيث  مــن  العمليــات  وصــاالت 
التلــوث وضرورة  الســيطرة على 
الكافية  املعقماتواملطهرات  توفير 
ومكافحة  اجلراثيــم  نقــل  ملنــع 
العــدوى ، كمــا جرت مناقشــة 
ضرورة املتابعــة امليدانية وااللتزام 
بالتعليمــات الوزاريــة مــن خال 
والعناية  العمليات  متابعةصاالت 
املركزة والردهات احلرجة واحلث على 
توفير املواد املطلوبة ، موعزاً بإقامة 
مكافحة  ببرنامــج  خاصة  ندوات 

العدوى .

الموارد المائية تواصل تطهيرها
 لألنهر والجداول في المحافظات 

صحة البصرة تحتفل
 بيوم التحصين العالمي 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أقّر البرملان املصري أمس االول االثنني، بشــكل 
نهائي وبغالبية كبيرة، قانوننْي مثيريْن للجدل، 
أولهما يسمح مبنح اجلنسية لألجانب بشروط 
محددة وبعد جتميــد نحو 400 ألف دوالر وديعًة 
في أحد البنوك ملدة 5 سنوات، أما الثاني فيضع 
قيوداً على مقاضاة كبار قادة اجليش في شأن أي 
فعل ارتكب خــال املرحلة االنتقالية التي تلت 
عزل الرئيس الســابق محمد مرســي، واحملددة 
بالفترة من 3 متوز عام 2013 )عزل مرســي( إلى 
8 حزيران عام 2014 )تنصيب الرئيس عبدالفتاح 

السيسي(.
ووافــق البرملان أمــس على القانوننْي بشــكل 
نهائــي، بعدما كانا حازا موافقــة مبدئية، ثم 
ُعرضــا على مجلــس الدولة )جهــة قضائية( 
القانونية والنظر في مدى  ملراجعة صياغتهما 

توافق موادهما مع الدستور.
وأثار القانونان جدالً في البرملان خال املناقشات 
املبدئية، لكنهما أُقرا أمس االول االثنني بغالبية 
البرملانية ُمثلًة  ســاحقة. فمع إحلاح املعارضة 
بتكتل )25 – 30( على التصويت على القانونني 
وقوفاً وليس من خال رفع اليد، لم يعترض على 
قانون منح اجلنســية إال 11 نائبــاً، فيما رفض 
قانــون »معاملة كبار قادة القوات املســلحة« 
8 نواب فقط، علماً أن التشــريعنْي احتاجا إلى 

موافقة ثلثي أعضاء البرملان )نحو 400 نائب(.
ويجيــز القانــون اجلديد للجنســية في مصر 
منحها لألجانب في مقابــل وديعة مالية بحد 
أدنــى 7 مايني جنيــه )الدوالر يعــادل نحو 18 
جنيهاً( بهدف تشجيع االســتثمار. لكن نواباً 
معارضني اعتبروا القانون »بيعاً للجنسية«، وهو 
ما رفضه رئيس البرملان الدكتور علي عبدالعال 
قائاً: »بيع اجلنســية كلمة قميئة. اجلنســية 
املصرية ليســت للبيع، وهي سلطة جوازية ملن 
توافرت فيه الشــروط، ويجوز للسلطات رفض 

منحها من دون إبداء أسباب«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
رفع احلزب احلاكم في تركيا أمس األول )االثنني(، 
الى البرملان مشروع قانون لـ »مكافحة اإلرهاب« 
لتعزيز صاحيات السلطات، في حني ترفع حال 

الطوارئ املطبقة منذ عامني هذا األسبوع.
واقترح مشروع القانون حزب »العدالة والتنمية« 
بزعامة رجب طيــب اردوغان ورفع الى رئاســة 
البرملان وفــق وكالة انباء »االناضــول«، على ان 

يدرسه النواب في االيام املقبلة.
واشــار الوكالة إلى ان النص يقترح الســماح 
للســلطات احمللية بتقييد تنقات االفراد الذين 
يشــكلون خطرا على االمن العام او متديد فترة 

توقيف املشتبه به
وقــال زعيم كتلة حــزب »العدالــة« البرملانية 
بولند تــوران، إن »النص الــذي يتضمن 28 مادة 
ارسل الى احزاب املعارضة، واعلن ان حزبه يرغب 
في اخضاع مشــروع القانــون لتصويت النواب 

االسبوع املقبل«.
ويأتي االعان فــي حني ان حال الطوارئ مطبقة 
منذ عامــني على ان ترفع اليــوم االربعاء  ، وفق 

احلكومة.
وطبق حال الطــوارئ في 20 متوز لفترة اولى من 
ثاثة اشــهر مت متديدها مرارا، ما اثــار انتقادات 

شديدة.
وقال وزيــر العدل التركي عبــد احلميد غول ان 
»حال الطوارئ ستنتهي خال بضعة ايام. وهذا 

ال يعني ان محاربتنا لإلرهاب ستنتهي«.

البرلمان المصري يقر 
قانونا لتقييد مقاضاة 
قادة الجيش في مصر

الحزب الحاكم في تركيا يضع 
مشروع قانون لـ »مكافحة 

اإلرهاب« أمام البرلمان

متابعة ـ الصباح الجديد:

اخُتتمت القّمــة التاريخية التي 
جمعت للمرة األولى بني الرئيسني 
والروسي  ترامب  دونالد  األميركي 
فادميير بوتني في هلسنكي أمس 
متبادلة  بإشــادات  االثنني،  األول 
بنجاحهــا، على رغــم إقرارهما 
على  »سنعمل  كثيرة  مبشكات 
حلها«. وفيما شددا على احلفاظ 
علــى أمــن إســرائيل، وضرورة 
التعاون في مجــال الطاقة، قال 
ترامب إن احلوار مع روســيا يفتح 
الطريق نحو الصداقة والســام 
في العالم، مشــدداً على ضرورة 
الضغط على إيران، في حني أكد 
بوتني االتفاق علــى إعادة الوضع 
في اجلــوالن إلى ما قبــل األزمة 
السورية، واستبقى »كرة« سورية 
أميركية،  بتمريــرة  في ملعبــه 
لكنــه ألقى بكــرة املونديال في 

ملعب ترامب.
وفي مســتهل مؤمتــر صحافي 
مطّول للرئيســني، وصف ترامب 
احملادثات بـ »املثمرة«، وأسفرت عن 
العاقات  جتاوز مرحلة حرجة في 
بني البلديــن. وأضاف: »إذا أردنا أن 
نحل الكثير من املشــكات التي 
تواجه عاملنا، فسوف يتعني علينا 

إيجاد سبل للتعاون«. 
وقال إنه بحــث مجموعة كبيرة 
للبلدين،  احلساسة  القضايا  من 
ومنها احلرب في ســوريا، وقضية 
واحلد  العاملــي،  واإلرهاب  إيــران، 
وقضية  النووية،  األســلحة  من 
في  املزعــوم  الروســي  التدخل 
وقال:  األميركيــة،  االنتخابــات 
صوب  األولى  اخلطــوات  »اتخذنا 
مستقبل أكثر إشراقاً، يقوم على 
التعاون والســام... ورفض احلوار 
لن يحقق شــيئأ«. ووصف بوتني 
القّمة بـ »الناجحة واملثمرة«، في 
حني وصف وزير خارجيته سيرغي 
الفــروف القّمة بأنهــا »أكثر من 

متازة«.
وعن ملفات الشرق األوسط، قال 
ترامب إن الواليات املتحدة وروسيا 

ســتعمان معــاً لضمــان أمن 
إســرائيل: »حتدث كانا مع بيبي 
نتانياهو(«،  الوزراء بنيامني  )رئيس 
مشــيراً إلى أنهما يريدان القيام 
تتعلق  بأمور معينة مع ســوريا 
»توفير  وزاد:  إســرائيل.  بسامة 
األمن إلسرائيل شــيء يود بوتني 

وأنا أن نراه بشكل كبير جداً«. 
وتابع أنهما يريدان أيضاً مساعدة 
الشــعب الســوري على أساس 
إنســاني، مضيفــاً: »جيشــانا 
متوافقان  والروســي(  )األميركي 
زعمائنا  مــن  أفضــل  بشــكل 
السياسيني منذ سنوات. ونتوافق 
أيضاً في ســوريا«. وقال بوتني إن 
يتحدث  وقتاً طوياً  ترامب قضى 
عن إســرائيل خال محادثاتهما، 
مضيفاً أن الظروف متوافرة لقيام 

تعاون فاعل في شأن سوريا.

وشــدد ترامــب علــى أهميــة 
الضغط علــى إيــران، وهي من 
حلفــاء روســيا، في حــني قال 
بوتني إنه يدرك معارضة الواليات 
الدولي  النــووي  لاتفاق  املتحدة 
املبرم مع إيران، الذي تؤيده روسيا.
وفــي ختام القّمــة، اقترح بوتني 
لتنظيم  على ترامب العمل معاً 
ألن  والغــاز  النفــط  أســواق 
»االنخفاض احلاد في األســعار ال 
مســعى  وفي  مصاحلنا«.  يخدم 
إلى طمأنة اخملــاوف من أن يهدد 
خط أنابيب غاز »نورد ســترمي 2« 
إمداد  وأملانيــا(،  البلطيــق  )عبر 
الغاز ألوكرانيــا، حليفة الواليات 
أن روســيا  بوتني  املتحــدة، أكد 
مستعدة لإلبقاء على عبور الغاز 
الروسي في أوكرانيا بعد تشييد 
خط أنابيب غاز »نورد ســترمي 2« 

لنقل هذا اخلام إلى أوروبا.
وعّلق بوتني مازحاً على تصريحات 
وزيــر اخلارجيــة األميركي مايك 
بومبيو بأن »كرة التســوية« في 
ســوريا تبقى في ملعب روسيا، 
قائاً: »في مــا يتعلق بكون كرة 
السيد  قال  ملعبنا،  في  ســوريا 
الرئيــس )األميركــي( إننا جنحنا 
فــي اســتضافة كأس العالــم 
لكرة القدم. وأريــد أن أقدم هذه 
اآلن في ملعبه«،  الكرة له، فهي 
أن على الواليات املتحدة  مضيفاً 
اســتضافة كأس العالــم لكرة 
القــدم عــام 2026. وأخذ ترامب 
الكرة من يدي بوتني، وهو يبتسم 
وقال: »صحيح، علينا استضافة 
املونديال، ونأمــل بأن ننجح نحن 

أيضاً في ذلك«.
وأعرب بوتني صراحًة عن أنه كان 

يريد فعاً فوز ترامب باالنتخابات 
كان  »ألنه  األميركية  الرئاســية 
يتكلم عــن تطبيع للعاقات بني 

البلدين«.
االول  أمــس  ترامب  يوجــه  ولم 
االثنني أي انتقــادات لبوتني على 
تدخل  حصول  احتمــال  خلفية 
األميركية،  االنتخابات  روسي في 
ووصفها بـــ »كارثــة« للواليات 
بوتني  نفي  على  املتحدة، مشدداً 

»بشدة« أي تدخل.
األميركية  االستخبارات  وتشتبه 
بــأن بوتــني وراء حملــة قرصنة 
االنتخابات  فــي  للتدخل  ودعاية 
األميركيــة عــام 2016 من أجل 
ترجيح فوز ترامب، لكن األخير بدا 
كأنه يقف مع اجلانب الروســي. 
وقال ترامب: »لدي ثقة كبيرة في 
االســتخبارات األميركية، لكني 

أقول لكم إن بوتني كان شــديداً 
وقوياً في نفيه اليوم )أمس االول 

االثنني(، وقدم عرضاً ال يصدق«.
وعرض بوتني في املؤمتر الصحافي 
الســماح  ترامب  مع  املشــترك 
إلى  أميركيني  مبجيء محققــني 
روسيا الستجواب 12 من عناصر 
اتهمهم  الروسية  االستخبارات 
احملقق اخلاص روبرت مولر األسبوع 
املاضي بالتدخــل في االنتخابات 

األميركية.
فــي  اجلمهوريــني  زعيــم  ورد 
بالقول:  رايــن  بــول  الكونغرس 
»على ترامب أن يدرك أن روســيا 
ليســت حليفتنــا«، وأضاف في 
بيان: »ال يوجد أخاقياً أوجه شبه 
وروســيا،  املتحدة  الواليــات  بني 
التي تبقــى معادية ملثلنا وقيمنا 

األساسية«.

وسط عاصفة انتقادات أميركية لقّمة هلسنكي 

ترامب وبوتين يتوافقان على قضايا
ملغومة وقابلة لالنفجار في أية لحظة

الرئيسان األميركي 
والروسي بحثا 

مجموعة كبيرة من 
القضايا الحساسة 

للبلدين، ومنها 
الحرب في سوريا، 

وقضية إيران، 
واإلرهاب العالمي، 
والحد من األسلحة 

النووية، وقضية 
التدخل الروسي في 
االنتخابات األميركية

االربعاء 18 متوز 2018 العدد )3980(
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متابعة ـ الصباح الجديد:
أفادت وكالة »رويترز« بأن عشــرات 
عند  جتمعــوا  الســوريني  املدنيني 
السياج الفاصل في هضبة اجلوالن 

احملتلة.
وحســب املعلومات الــواردة، جتمع 
املدنيــون على بعد نحــو 200 متر 
من الســياج، ويرفع بعضهم رايات 
بيض في محاولة منهم الى الهرب 
خشــية أن تطالهم أيدي العسكر 

السوري.
وبدأ السوريون مبغادرة املكان بعد أن 
طالبهم جنود إســرائيليون باللغة 
العربيــة وعبــر مكبــرات الصوت 

باالبتعاد عن السياج.
وظهــر فــي مقاطــع فيديــو لـ 
»رويترز تي فــي« من موقع األحداث 

أحــد اجلنــود اإلســرائيليني، وهو 
يطالــب الســوريني اجملتمعني قرب 
اجليش  أن  مؤكدا  باملغادرة،  السياج 
اإلســرائيلي لن يتخــذ أي إجراءات 
ضدهــم فــي حــال ابتعــدوا عن 

السياج.
وتزامــن هــذا مــع قتل ســبعة 
اثر  مدنيني على االقل امس الثاثاء 
منطقة  اســتهدفت  جوية  غارات 
اســتراتيجية في جنوب ســورية، 
حيــث بــدأت القــوات النظامية 
عسكرية،  حملة  روسيا  وحليفتها 
وفق ما ذكر املرصد الســوري حلقوق 

االنسان.
وبعد ان وســع ســيطرته شــبه 
درعا  محافظــة  علــى  الكاملــة 
الســوري  النظام  فتــح  اجلنوبية، 

جبهة جديــدة االحد في محافظة 
التماس  خلــط  احملاذية  القنيطــرة 
مــع هضبة اجلوالن التــي احتلتها 

اسرائيل.
وقــال املرصــد ان »ســتة مدنيني، 
اطفال،  وثاثــة  امرأتــان  بينهــم 
قتلوا اثر غارات اســتهدفت اطراف 
بلدة عــني التينة« فــي محافظة 
القنيطرة، مــن دون ان يتمكن من 
حتديد ما اذا كانت الغارات شــنها 

ساح اجلو الروسي ام السوري.
وقتل مدني آخر في غارات روســية 
الواقعة  العالية  بلدة  اســتهدفت 
غــرب محافظة درعــا بالقرب من 

القنيطرة، وفق املرصد.
وقال مدير املرصد رامي عبد الرحمن 
روسية  جوية  غارات  »اســتهدفت 

مكثفة كما قصف النظام السوري 
بالبراميل املتفجرة منطقة تقع بني 

القنيطرة ودرعا«.
وتسيطر على هذه املنطقة »هيئة 
التي كانت منضوية  الشام«،  حترير 
»القاعــدة«  تنظيــم  ذراع  حتــت 
»مصاحلة«،  اتفاق  اي  من  املستثنى 
وفــق املصــدر. وال يشــمل اتفاق 
»املصاحلة«، الذي مت التوصل اليه في 
السادس من متوز اجلاري مع املفاوض 

الروسي، املتطرفني.
وقتــل االحد واالثنــني املاضيني 43 
عنصرا مواليا للنظــام على االقل 
فــي املعــارك التي جرت فــي درعا 
مقتل48  الى  اضافــة  والقنيطرة، 
املعارضة،  الفصائــل  مــن  مقاتا 
غالبيتهم من »هيئة حترير الشام«، 

وفق حصيلة املرصد.
وبالتوازي، رفع العلم السوري أمس 
محافظة  فــي  بلدات  خمس  على 
القنيطرة، »متهيــدا لانضمام الى 
اتفــاق املصاحلــة«. واوضــح مدير 
املرصــد ان »الفصائل املتواجدة في 
هذه البلــدات اعتزلت قتال النظام 

لتجنيب القصف والدمار«.
فيما اســتعجل النظام الســوري 
أمس االول اســتكمال الســيطرة 
علــى احلــدود اجلنوبيــة، بتكثيف 
والسيطرة  القنيطرة،  على  قصفه 
على تــل اســتراتيجي، يطل على 
اجلــوالن احملتــل. وعلى وقــع ازدياد 
احلديث عن مفاوضات بني دمشــق 
الدميوقراطية«  ســورية  »قــوات  و 

)قسد( ذات الغالبية الكردية، 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ألقــت الســلطات األميركيــة 
القبض على امرأة روسّية، بتهمة 
التآمــر للتأثير على السياســة 
األميركية من خال عاقاتها مع 
مجموعات، بينهــا رابطة حملة 
الساح، وفق ما أعلنت السلطات 

أمس األول )االثنني(.
وأكدت وزارة العدل األميركية في 
بيــان أن مارييا بوتينــا )29 عاماً( 

السبت  واشــنطن  في  اعُتقلت 
احملكمة  أمــام  ومُثلت  املاضــي، 

أمس.
بالتآمر  »بوتينا متهمة  إّن  وقالت 
كعميلة لروسيا، من خال إقامة 
عاقــات مع أميركيــني واختراق 
نفــوذ في  منظمــات صاحبــة 

السياسة األميركية«.
وأتــى اإلعان، بعد ســاعات من 
قمة في هلسنكي بني الرئيسني 

الروسي فادميير بوتني واألميركي 
دونالد ترامب، الذي رفض في ختام 
اللقاء إدانة موســكو في قضية 
التدّخــل في حملــة االنتخابات 

الرئاسية األميركية العام 2016.
املتحدة  الواليات  بوتينــا  ودخلت 
العام 2016، لتتلقى دروســا في 
العاصمة  األميركية في  اجلامعة 
الفيدرالية، وهي متهمة بالعمل 
بني عامــي 2015 و2017 لصالح 

احلكومة  فــي  مســؤول كبيــر 
الروســية عّرفت عنه الصحافة 
ألكســاندر  بأنــه  األميركيــة 

تورشني.
ويخضــع السياســي واملصرفي 
القريب من الرئيس بوتني لعقوبات 
أميركية. وقد يكون تورشني أيضا 
»عضوا مدى احلياة« في اجلمعية 
الوطنية األميركية للبنادق »إن آر 

إيه«.

والتقــى تورشــني االبــن األكبر 
للرئيــس األميركي دونالد ترامب، 
في أيار 2016،  خال حدث نّظمته 

»إن آر إيه«.
ورّجحــت الصحافــة األميركية 
أن تكون بوتينــا أيضا عضوا في 
أحد منظمات األســلحة. وغالًبا 
مــا تظهر هــذه الشــابة على 
الشــبكات االجتماعيــة حاملًة 
ومت تصويرهــا  بيدهــا.  ســاحا 

أيضا مع الرئيس الســابق لـ »إن 
آر إيــه« ديفيد كــني، ومع حاكم 

ويسكونسن سكوت ووكر.
وبحســب الئحة االتهام، حاولت 
بوتينــا وتورشــني تطوير عاقات 
مع سياســيني أميركيني، بهدف 
إنشــاء »قنــوات غير رســمية« 
لاتصاالت ميكن »أن تستخدمها 
القرار  صنع  جهاز  الختراق  روسيا 

الوطني«.

الصباح الجديد - وكاالت:
رفض وزراء خارجية دول االحتاد األوروبي 
أمــس األول االثنــني طلــب الواليات 
املتحدة عزل إيران اقتصاديا، وأقروا آلية 
قضائيــة حلماية الشــركات األوروبية 
املوجودة في هــذا البلد من العقوبات 
األميركية احملتملة، حســب ما أعلنت 
وزيرة خارجية االحتاد األوروبي فيديريكا 

موغيريني.

وقالــت موغيريني في ختــام اجتماع 
لوزراء خارجيــة دول االحتاد االوروبي في 
بروكســل »لقد اقرينــا حتديث نظام 
العرقلة، وسنتخذ كل االجراءات جلعل 
ايران قادرة على االســتفادة اقتصاديا 

من رفع العقوبات«.
االوروبي  العرقلــة  قانون  وســيصبح 
نافذا في الســادس من آب ، وهو تاريخ 
بــدء تطبيق اول دفعة مــن العقوبات 

االميركية. اما الدفعة الثانية فتدخل 
حيز التنفيــذ في الرابع من تشــرين 
الثاني خال انتخابات منتصف الوالية 

في الواليات املتحدة.
والهدف من هــذا القانون الذي اعتمد 
1996 هــو عرقلة  للمرة االولــى عام 
على  االميركية  العقوبــات  تطبيــق 
العالم،  واالشــخاص في  الشــركات 
مبوجب ما يعرف مببــدأ عاملية القانون 

شــركات  ان  واملعــروف  االميركــي. 
اوروبية عماقة مثــل توتال النفطية 
الفرنسية قررت االنسحاب من ايران ما 
لم تستفد من استثناء من العقوبات 

االميركية.
ورفضت واشــنطن حتى االن استثناء 
الشركات االوروبية من العقوبات التي 
ميكــن ان تفرض عليها مــا لم توقف 

تعاملها مع ايران.

واقــرت موغيريني بــان »التطبيق لن 
يكون ســها الن وزن الواليات املتحدة 

في االقتصاد العاملي ال يستهان به«.
واضافــت »لســت قــادرة االن علــى 
التأكيد بان جهودنا ســتكون كافية، 
اال اننــا ســنبذل كل ما في وســعنا 
لتجنب مــوت االتفاق النووي مع ايران، 
كارثية  ستكون  عندها  التداعيات  الن 

على اجلميع«.

من جهته شدد وزير اخلارجية الفرنسي 
جان ايف لودريان على »ضرورة افساح 
اجملال امــام ايــران للمضي فــي بيع 
االوروبي  االحتــاد  »ان  وتابــع  نفطها«. 
والــدول االخرى املوقعــة على االتفاق 
املوقع مع طهران عام 2015 اي الصني 
وروســيا، تعمل على ايجاد آلية مالية 
تضمن اليران ان تبقى قادرة على تصدير 
نفطها«. وتفيــد معلومات اوروبية ان 

الدولة االيرانيــة جنت عام 2017 نحو 
50 مليار دوالر مــن االيرادات، غالبيتها 
العظمى من النفط الن صادرات الغاز 
العشــرة  تتجاوز  ولم  ضعيفة جــدا 

مليارات متر مكعب عام 2017.
وتصــدر ايران 3،8 مليــون برميل نفط 
 20% يوميا، يشــتري االحتــاد االوروبي 
منها والصني ودول آسيوية اخرى 70%، 

حسب االرقام االوروبية.

دمشق توسع نفوذها في الجنوب  وتطل على الهضبة

الجيش اإلسرائيلي يبعد سوريين يحملون رايات 
بيض اقتربوا من سياجه في الجوالن 

اعتقال امرأة روسية في واشنطن بتهمة التجسس لصالح موسكو

االتحاد األوروبي يرفض الطلب األميركي بعزل إيران اقتصاديا



7 اقتصاد

الصباح الجديد ـ وكاالت:
 

في  السياســات  صنــاع  يقــف 
منطقة الشــرق األوسط وشمال 
أفريقيــا عند »منعطــف حرج«، 
في ظل اســتمرار منــو االقتصاد 
العاملــي، إذ الحــظ تقرير صندوق 
النقد الدولي حــول »تعزيز النمو 
االقتصــادي الشــامل واإلصالح: 

االزدهار للجميع« .
أن »النمــو اإلقليمــي مــا يــزال 
املالية  األزمــة  غير متــوازن منذ 
العامليــة، بســبب مجموعة من 
العوامل، ما أســفر عن ثبات في 
مســتويات الدخل وعــدم كفاية 
فرص العمــل وحتديداً للشــباب 
والنساء، واستمرار حاالت اإلحباط 
في شأن مســتوى جودة اخلدمات 
العامــة ومدى إتاحتهــا«. ولفت 
التقرير الذي أطلقه الصندوق في 
»منتدى االقتصــاد العربي« الذي 
افتتح أعمال دورته الـ26 أمس في 
بيروت، إلى أن »جدول أعمال النمو 
باتا  العمل  فرص  وخلق  االحتوائي 
في صدارة احلــوارات الوطنية في 

السنوات األخيرة«.
وأكد حاكم مصرف لبنان املركزي 
رياض سالمة في جلسة االفتتاح 
التي رعاها رئيس احلكومة ســعد 
احلريري فــي حضور رئيس مجلس 
األمــة الكويتي مــرزوق الغامن، أن 
لبنان »حافظ على استقرار ليرته 
وثابتة،  وهي مستقرة  الدوالر  جتاه 
مدعومــة مبوجــودات مرتفعــة 
بالعمالت األجنبيــة لدى مصرف 
لبنان والقطــاع املصرفي«. ولفت 
إلى أن »أسعار سندات اليوروبوند 
اللبنانية حتّســنت مجدداً وتراجع 
مردودها في األيام العشرة األخيرة، 
كما انخفضت في شكل ملحوظ 
التأمــن علــى األخطار  كلفــة 
اللبنانية من 7 فــي املئة إلى اقل 

من 6 في املئة«.
املؤشــر  أن  ســالمة  وأعلــن 
االقتصادي ملصــرف لبنان »يظهر 
أن نســبة النمو ســتكون 2 في 
الســنة، مع األخذ في  املئة هذه 
االعتبــار التراجــع فــي القطاع 

في  املســتقر  والوضع  العقــاري 
قطــاع االســتهالك«. وأوضح أن 
»التراجــع في القطــاع العقاري 
بدأ منذ عــام 2011، وهو ال يرتبط 
التي طاولت  األخيــرة  بالتطورات 
القروض السكنية«. والحظ أيضاً 
أن »تدني الســيولة في املنطقة 
أدى إلى تراجع في الوضع العقاري 
في مجمل دول املنطقة وليس في 

لبنان فحسب«.
وتوقــع أن »يفوق النمو الســنوي 
في الودائع اخلمسة في املئة، تبعاً 
ألرقام األشهر اخلمسة األولى من 
الســنة، في الودائع بالليرة 8 في 
املئة وبالدوالر 4 في املئة«. وأشــار 
إلى أن األرقــام اإلحصائية ملصرف 
التسليف  في  تدنياً  لبنان »تظهر 
106 في املئة هذه السنة  نسبته 
وقــال:   .»2017 بعــام  مقارنــة 

»تبقــى القروض املشــكوك في 
حتصيلها 3.4 في املئة من احملفظة 
االئتمانية«. أما نســب التضخم 
فتتراوح كما أوضح »بن 4 و5 في 

املئة هذه السنة«.
وشــدد مدير إدارة الشرق األوسط 
وآسيا الوسطى في صندوق النقد 
»أهمّيَة  على  أزعور،  جهاد  الدولي 
النمــو االحتوائي الــذي يؤدي إلى 
خلــق الوظائف وتعزيــز العدالة 
االجتماعية« ، وعــد أن »البطالة 
فــي العالــم العربــي هــي من 
األعلى في العالم لدى الشــباب، 
إذ يبلغ متوســطها 25 في املئة«، 
كاشــفاً أن »أكثر مــن 27 مليون 
شاب سيدخلون سوق العمل في 
املنطقة خالل الســنوات اخلمس 
املقبلة«. لــذا أكد أن »اإلصالحات 
الداعمة للنمو االحتوائي، كفيلة 

بتحقيق مكاسب كبيرة«. وقال إن 
»زيادَة التوظيِف مبقدار 0.5 نقطة 
مئويــة إضافية ســنوياً، ميكن أن 
تثمر تســارعاً في منو الناجت احمللي 
احلقيقي إلى 5.5 في املئة، وارتفاعاً 
في دخل الفرد احلقيقي نســبته 
3.8 فــي املئــة ســنوياً، ما ميكن 
مضاعفة النمو في بلدان املنطقة 
وزيادة  الزمن،  خالل عقد واحد من 

الناجت التراكمي تريليون دوالر«.
ورأى رئيــس احتاد الغــرف العربية 
أن »قطار  الكباريتــي،  نائل  العن 
التغيير العاملي يســير بســرعة 
قياســية، ويجب التعامل مع هذا 
الواقع بوعي أكبــر، وال بد للعالم 
االقتصادي  تغيير نهجــه  العربي 
وبنــاء حتالفــات اقتصادية عربية 
- عربية وعربيــة - أفريقية تؤمن 

تنمية متوازية«.

جـمـعـيـــة  رئـيـــس  وأكــد 
جــوزف  لـبـنـــان  مـصـــارف 
طربيــه، اســتمرار »أداء القطاع 
املصرفــي اجليــد، وملتزماً أحدث 
املعاييــر واملتطلبــات الدولية ما 
املصرفية  الصفوف  ضمن  يضعه 
املتقدمة فــي العالم« ، وأعلن أن 
بلغ  املصارف  رســاميل  »مجموع 
نحو 21 بليون دوالر منتصف هذه 
السنة، بوتيرة منو متواصلة تقارب 
12 في املئة، وسجل حجم األصول 
املدارة 233 بليون دوالر، أي ما مياثل 
نحو 400 في املئــة الناجت احمللي«. 
تســليفاتنا  »حجــم  بلغ  كمــا 
للقطاع اخلــاص بليون دوالر، منها 
نحــو 55 بليوناً للقطاع اخلاص أي 
ما يــوازي ويزيد الناجت« ، ولفت إلى 
أن »قاعــدة الودائع زادت على 177 

بليون دوالر.

وعرض رئيس الهيئات االقتصادية 
ما  شــقير،  محمــد  اللبنانيــة 
حققتــه احلكومــة احلاليــة من 
التنقيب  أبرزهــا  مــن  إجنــازات، 
عن النفــط والغاز، وإقــرار قانون 
الشــراكة بن القطاعــن العام 
واخلاص، وجناح مؤمتر »سيدر« الذي 
حصــد 11.8 بليــون دوالر لتطوير 
الرئيس  وحتدث  التحتيــة«.  البنى 
االقتصاد  »مجموعة  لـ  التنفيذي 
واألعمال« رؤوف أبو زكي، عن احملاور 

التي يناقشها املنتدى.
نظــم املنتدى الــذي حضره 500 
دولة، مجموعة   20 مشــارك من 
االقتصــاد واألعمال، باالشــتراك 
مع مصــرف لبنان ووزارة االقتصاد 
والتجــارة اللبنانيــة، وجمعيــة 
مصارف لبنان، ومؤسسة التمويل 

الدولية.

صندوق النقد الدولي يؤكد الشرق األوسط
وشمال إفريقيـا في منعطف حرج

عّد »البطالة في المنطقة العربية هي األعلى في العالم لدى الشباب«

ما يزال النمو 
اإلقليمي غير 
متوازن منذ األزمة 
المالية العالمية، 
بسبب مجموعة 
من العوامل، ما 
أسفر عن ثبات في 
مستويات الدخل 
وعدم كفاية فرص 
العمل وتحديدًا 
للشباب والنساء

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت أســعار الذهب امس الثالثاء مع استمرار 
تراجع الــدوالر قبل أول شــهادة لرئيس مجلس 
االحتياط االحتادي )البنك املركزي األميركي( جيروم 

باول أمام الكونغرس.
وزاد الذهب 0.25 في املئــة في املعامالت الفورية 
إلــى 1243.18 دوالر لألوقيــة بحلــول الســاعة 
07:23 بتوقيت غرينيتش، بينما ارتفع في العقود 
األميركية اآلجلة للتســليم في آب )أغسطس( 

املاضي 0.3 في املئة إلى1243.20 دوالر لألوقية.
ومن املرجح أن يؤكد باول على املســار التدريجي 
لتشــديد مجلس االحتياط االحتادي لسياســته 
النقديــة خالل اســتعراضه لنظرتــه املتفائلة 

لالقتصاد أمام الكونغرس اليوم.
ومن بن املعادن النفيسة األخرى، ارتفعت الفضة 
0.4 في املئة في املعامالت الفورية إلى 15.80 دوالر 
لألوقية، بينما زاد البالتن 0.1 في املئة، مســجال 
822.74 دوالر لألوقية وصعد البالديوم 0.2 في املئة 

مسجال 919 دوالرا لألوقية.
وبحلــول الســاعة 07:45 بتوقيــت غرينيتــش، 
انخفض مؤشــر الدوالر، الذي يقيس أداء العملة 
األميركية أمام ســلة من ســت عمالت رئيسة، 
بنســبة 0.2 في املئــة إلــى 94.37 متخليا عن 
املكاســب الطفيفة التي سجلها في التعامالت 

املبكرة.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
استقرت نســبة البطالة البريطانية في ايار )مايو( 
املاضي عند ادنى مســتوياتها منذ 1975، بحســب 

البيانات الرسمية الصادرة امس الثالثاء .
وأعلن »املكتب الوطني لالحصاء« في بيان ان نسبة 
البطالة بقيت مستقرة عند 4.2 في املئة بن اول اذار 
)مارس( ونهاية ايار )مايو(، وهي النسبة نفسها التي 
سجلت بن اول شباط )فبراير( ونهاية نيسان )ابريل(.

ويعد االسبوع حافالً للبيانات االقتصادية البريطانية 
وســط ســعي احملللن الستشراف مؤشــرات حول 
آفاق تعديل اســعار الفائدة فــي اململكة املتحدة ، 
واليــوم وتعقيباً على اعالن ارقام البطالة، قال اخلبير 
االقتصادي في شــركة اخلدمات املاليــة »هارغريفز 
النســداون« بــن بريتيــل إن »االســواق تترقب رفع 
املصرف املركزي البريطاني الســعار الفائدة في اب 

)اغسطس(«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ذكــرت وكالة الطاقة الدولية يــوم أمس الثالثاء 
أن اســتثمارات الكهرباء العاملية جتاوزت مثيلتها 
بقطاع النفط والغاز في 2017 للعام الثاني على 
التوالي بفضل زيادة اإلنفاق على الشبكات، لكن 
االســتثمار في الطاقة املتجددة تراجع بعد منوه 

على مدى سنوات.
وبلغ إجمالي االستثمارات العاملية في الطاقة 1.8 
تريليــون دوالر العام املاضي منخفضا اثنن باملئة 
عن عام 2016. وجتاوز اإلنفاق علي قطاع الكهرباء 
750 مليــار دوالر بينما بلغت االســتثمارات في 

إمدادات النفط والغاز 716 مليارا.
وبرغم زيادة إنتاج الطاقة املتجددة، فإن االستثمار 
في كفــاءة الطاقة ومــوارد الطاقــة املتجددة 
تراجع ثالثة باملئة العام املاضي بعد أن شهد منوا 

لسنوات وقد ينخفض أكثر في العام احلالي.
وقال فاحت بيرول املديــر التنفيذي لوكالة الطاقة 
الدولية ”هذا االنخفاض في إجمالي االستثمارات 
العاملية فــي مــوارد الطاقة املتجــددة وكفاءة 
الطاقــة مثير للقلق“ ، وأضاف ”قد يشــكل ذلك 
خطــرا على زيــادة الطاقة النظيفــة املطلوبة 
لتحقيــق أهداف أمــن الطاقة واملنــاخ والهواء 
النقي. فبينما سنحتاج لزيادة هذه االستثمارات، 
من اخمليب لآلمال أن نكتشف أنها رمبا تتراجع هذا 

العام“.

الذهب يرتفع
مع تراجع الدوالر

استقرار نسبة البطالة 
في بريطانيا عند 4.2 % 

استثمارات الكهرباء 
العالمية تتجاوز النفط 

والغاز للعام الثاني

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
الثالثــاء  أمــس  مصــر  أعلنــت 
أنها ستؤســس صندوقــاً للثروة 
الســيادية برأســمال مرخص به 
200 بليــون جنيه )11 بليون دوالر(، 
بحســب ما ذكرت »وكالــة أنباء 

الشرق« الرسمية.
وكان وزيــر قطاع األعمــال العام 
الســابق خالد بدوي قال في آذار إن 
مصر تدرس تأســيس صندوق ثروة 
احلكومية  الشركات  إلدارة  سيادي 
التي تخطط إلدراجها في البورصة.
»الصندوق  أن  الوكالــة  وأوضحت 
يهدف إلى اإلســهام في التنمية 
االقتصادية املســتدامة من خالل 

إدارة أموالــه وأصولــه«. وأضافت 
أن »للصندوق احلق في املشــاركة 
االقتصاديــة  النشــاطات  فــي 
ذلك  في  مبا  كافة،  واالســتثمارية 
واالستثمار في  الشركات  تأسيس 
األدوات املالية وأدوات الدين األخرى 

في مصر واخلارج«.
اخلاص  القانــون  أن  إلى  وأشــارت 
أقره  الــذي  الصندوق،  بتأســيس 
البرملــان أمس، وافــق على أن يبلغ 
للصنــدوق  املصــدر  املــال  رأس 
املســمى »صندوق مصر« خمسة 
باليــن جنيه يُســدد منــه بليون 
للدولة  العامة  اخلزانــة  من  جنيه 

عند التأسيس.

القانون يسمح  أن  الوكالة  وذكرت 
ملكية  بنقل  اجلمهوريــة  لرئيس 
أي من األصول غير املستغلة »إلى 
الصندوق أو أي من الصناديق التي 
بالكامل«  له  واململوكة  يؤسسها 
، ولــم تذكر الوكالــة أي تفاصيل 
رأس  لوصول  املتصور  املوعد  بشأن 
مال الصندوق إلى 200 بليون جنيه.
العام  وافق  املصــري  البرملان  وكان 
املاضي على قانون اســتثمار تأخر 
ممارســة  لتبســيط  طويالً  إقراره 
األعمــال في مصر وتقــدمي حوافز 
أن تعيد جــذب تدفقات  يأمل في 
النقد األجنبي من املستثمرين بعد 

سنوات من االضطرابات. 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
األوروبيــة  الســوق  حققــت 
للســيارات وفي مقدمتها فرنسا 
وإســبانيا تقدمــا بـــ %5,2 في 
حزيران/ يونيو على مدى عام، بعد 
زيادة متواضعة بـــ 0و%8 في آيار/ 
مايو وكانت شركة فولكسفاغن 
منها،  املســتفيدين  أول  األملانية 
أمس  نشرت  إحصاءات  بحســب 

الثالثاء.
املصنعن  »هيئــة  ارقــام  وتؤكد 
تسجيل  ان  للسيارات«  االوروبين 
ايه  بــي اس  ســيارات مجموعة 
زاد  اس(  ودي  ســيتروان  )بيجــو، 
اضافة  بفضــل   65،8% بنســبة 

ماركتي أوبل وفوكسهول اللتن مت 
شراؤهما العام املاضي من جنرال 
موتورز، فيما ســجلت مجموعة 
رينو ارتفاعا بلغ %4،7، أي أدنى من 

ارتفاع السوق.
واسبانيا   )+9،2%( فرنســا  وكانت 
)8+%( الرائدتن ن في حزيران/يونيو، 
امــام املانيــا )%4،2+(. بينما كان 
معدل امليل فــي اململكة املتحدة 
)%3،5-( وخصوصا ايطاليا )7،3%-( 
نحــو التراجع. وفــي االجمال، مت 
انتاج 1،57 مليون ســيارة خاصة 
الشهر  االوروبي  االحتاد  جديدة في 

املاضي.
وعلى امتداد االشهر الستة االولى 

من العام اجلاري، ســجلت السوق 
االوروبيــة ارتفاعا بنســبة 2،9%، 
أي أعلــى مــن نســبة النمو 1% 
املصنعن  »هيئة  تتوقعهــا  التي 
االوروبين للسيارات« للعام 2018. 
وكانت الســوق احرزت تقدما بلغ 
%3،4 خــالل 2017، عندما جتاوزت 
للمرة  15 مليون سيارة  بيع  عتبة 

االولى منذ 2007.
ومن كانون الثاني/يناير الى حزيران/
يونيو، مت بيع 8،45 مالين ســيارة 
في االحتــاد االوروبي، مع تقدم في 
 )+4،7%( وفرنسا   )+10،1%( اسبانيا 
واملانيا )%2،9+( وتراجع في اململكة 

املتحدة )%6،3-( وايطاليا )1،4%-(.

تأسيس صندوق ثروة سيادي
في مصر بـ 11 بليون دوالر

تسارع وتيرة النمو لدى
السوق األوروبية للسيارات

اجتماع ملمثلي صندوق النقد الدولي »ارشيف«
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حسين درويش العادلي*

“العــراق مركــز تقاطع لــأمم الثالث 
والتركيــة(،  واإليرانيــة،  )العربيــة، 
ومتاســكه يعني متاســكاً ألمم الشرق 
يعني  وتفّككــه  الثــالث،  األوســط 
إعــادة رســم للجغرافيا  بالضــرورة 
برمتهــا؛  للمنطقــة  السياســية 
قلقة  دولة  وبقاؤه  ممنوع،  فتقســيمه 
غير ممكــن؛ فأمنوذج دولــة التوازن هو 
اخليار األفضل له وللمنطقة بأسرها”.

العراق اجليومجتمعي/السياسي
العراق هو البلد املرتكز شرق أوسطياً؛ 
اجليومجتمعــي/ موقعــه  بســبب 
السياســي الرابط بــن أمم ثالث، هي: 
فهو  والتركية،  واإليرانيــة،  العربيــة، 
الدولــة الشــرق أوســطية الوحيدة 
الرابطة جغرافيــاً، ومجتمعياً، ودينياً، 
ومذهبيــاً، وإثنيــاً بن إيــران، وتركيا، 
والبــالد العربية برابطة التقاء وتداخل 
وتشــابك، ومآله النهائي سيؤثر بنحٍو 
مباشــٍر على خارطة متاسك اجلغرافيا 
اجملتمعية والسياسية لهذه األمم الثالث 
أو تداعيها؛ فهنا تكمن أهمية العراق 
متاسكاً أو انهياراً، وهو ما يجب إدراكه 
وتوظيفه بإدارة العملية السياســية 

اإلقليمية والدولية الدائرة على أرضه.
منقسمة  -حالياً-  العراقية  الدولة  إنَّ 
على نفســها انقســاماً أفقياً كأّمة 
-إلى أمم فرعية-، وعمودياً كمراكز قوى 
معبــرة عن مكوناتهــا اجملتمعية، مع 
مركز حكم يسعى للملمة أمة الدولة 
واحتــواء مراكز قوى اجملتمــع والدولة؛ 
ليكون معّبراً عنها وحامالً لها لتجاوز 

نقطة االنهيار.
بســبب وضعه الفعلي يشّكل العراق 
حالياً منخفضاً جيواســتراتيجياً بن 
استراتيجيات األمم الثالث املذكورة؛ لذا 
فهو محط صراعاتها الفعلية. وبسبب 
تداخل امللفات اإلقليمية والدولية فإن 
العراق -سياســياً واقتصادياً- هو مورد 

صراع احملاور الدولية املعنية باملنطقة.
إن أهــم االســتراتيجيات الســاعية 
لضّم العــراق إلى مجالها احليوي هي: 
االســتراتيجية األميركيــة واألوروبية 
-مع خصوصية لالستراتيجية األملانية 
والفرنســية التي تتمايز في محاورها 
مع األميركية في العديد من امللفات-، 
النشطة  الروســية  واالســتراتيجية 
فــي محورهــا اإلقليمــي اإليرانــي-
السعودية  واالســتراتيجية  السوري، 
علــى  الســائرة  العربيــة  -والــدول 
منوالهــا-، واالســتراتيجية اإليرانية، 
التركية-القطريــة،  واالســتراتيجية 
لالســتراتيجية  خصوصيــة  مــع 
تعتمد  التــي  اإلســرائيلية-القطرية 
إعــادة رســم خارطــة املنطقة على 
املســتوى اجملتمعي السياســي. وقد 
تقترب أو تبتعــد أو تتغّير أجندة هذه 
امللفات  تعقيد  االستراتيجيات حسب 
وحركة املصالح املستجدة هنا وهناك.

االســتراتيجيات اإلقليميــة والدولية 
العراقي؛ بسبب  الداخل  مع  متماهية 
واالشتراك  اجملتمعية،  اجلغرافيا  تداخل 
الثروات، وبتقاطع ممّر مصالح  بخارطة 
القــارات على أرضــه، ويترجــم هذا 
التداخل بتبني العديد من قوى الدولة 
رؤى هــذه االســتراتيجيات وأجنداتها 
في فعل الدولة العراقية ومتوضعاتها، 

والعكس صحيح.

عوامل أزمة العراق الراهنة
هناك أربعة عوامل تتضافر إلنتاج أزمة 

العراق الراهنة:
التركــة الكارثية للنظــام الصدامي 
املبــاد علــى مختلف الصعــد التي 
الالزمة إلجراء  البنــى  حطمت جميع 
اجملتمع  ألنســاق  النوعية  التحــّوالت 
محاوالت  جميــع  وصّعبت  والدولــة، 

النهوض بالتغيير.
فشــل العملية السياســية احلالية 
بإنتاج دولة ناجحة؛ بسبب إخفاق نخب 
التأســيس، وتعارض الــرؤى، واختالف 
السياســات، وتضارب األجندات داخل 
العملية السياسية عينها. إذ إّن جوهر 
يتمّثل  السياســية  العملية  انتكاس 
بالنظام التوافقي العرقطائفي احلزبي 
احملاصصي الذي مت اعتماده لبناء الدولة؛ 
وهو نظام يؤدي -على وفق االشتراطات 
احلاليــة- إلى قيــام نظــام الدويالت 
)األمنوذج  املتناحرة  والطائفية  العرقية 
اللبناني(، أو تتعارض لتتماسك بوحدة 
شــكلية )األمنوذج اليوغســالفي(، أو 

تضعف لتنهار )األمنوذج الصومالي(.
دول  املضــاد ملعظم  النوعــي  الفعل 
اإلقليــم الحتواء التغيير فــي العراق 
وإجهاضه من خالل سياسة: املقاطعة 
واإلعالم  املنظم،  واإلرهاب  السياسية، 

املضاد، واالحتواء السلبي.
صراع استراتيجيات االحتواء والتوجيه 
الذي  والدولية  اإلقليميــة  والتوظيف 
أنتج اســتقطاباً وصراعاً حــاداً على 
أمنوذج الدولة العراقيــة املراد إنتاجها 

بعد 2003.

النماذج الثالثة للدولة العراقية
هناك ثالثــة مناذج مفترضــة للدولة 
العراقية كنــاجت عن الصراعات احلالية 
هي: )دولة الال أمنــوذج، ودولة االنحياز، 
ودولة التوازن االســتراتيجي(، ويتوّقف 
الصراع  نتائــج  علــى  أحدها  وجــود 
العراقي-العراقــي، وعلــى احتــكاك 
االســتراتيجيات اإلقليميــة والدولية 
النماذج  وهذه  تفاهمها،  أو  وتصادمها 

هي:
أمنــوذج الدولــة القلقة: وهــو أمنوذج 
الدولة العراقية احلاليــة بعد التغيير 
أمنوذج غياب شــكل  به  2003، وأعني 
الدولــة، وفشــل انتظام ســياقاتها، 
فهو  املعيارية،  ووحدتها  ومؤسساتها، 
أمنــوذج التعايــش الهــش املهدد كل 
حلظــة بالعودة للمربــع األول، وأمنوذج 
انقســام )األمة/الدولة( على نفسها، 
وأمنوذج الفســاد والفشل االقتصادي، 
والتداخل والتدخل واالستالب اإلقليمي 
النافي  الدائــم  والدولــي، والتدويــل 
للســيادة، وتفريغ شــحنات التصادم 
املتصارعة،  املنطقة  الســتراتيجيات 
وأمنــوذج مترير األجنــدات الدولية خللق 
أوضاع كونية جديدة، وأمنوذج امتصاص 
األزمات وتصفية احلسابات، وغير ذلك. 
وهو أقــرب إلى األمنــوذج اللبناني، وال 
ميكن له الصمود كثيراً؛ بســبب موقع 
واجليوسياسي،  اجليومجتمعي  العراق 
وبسبب شــدة تعارض االستراتيجيات 

واستقطاباتها.
أمنوذج دولــة االنحياز: وهو أمنوذج وقوع 
الدولة العراقية في اجملال احليوي إلحدى 
)منحازة  تكون  كأن  االســتراتيجيات، 
عربياً(؛ لتكون )بوابة شــرقية( جديدة 
ضدَّ احملــور اإليراني، أو تكــون )منحازة 
إيرانياً متقدماً  إيرانياً( لتكون موقعــاً 
ضد احملــور العربي، أو تكــون )منحازة 
متقدمة  محطــة  لتكون  أميركيــاً( 
للسياســة األميركية فــي املنطقة، 
وســوى ذلــك؛ فيعدُّ أمنــوذج االنحياز 
أمنوذجاً انتحارياً يــؤدي إلى إعادة إنتاج 

أزمات العراق واملنطقة.
وهو  الفّعــال:  التــوازن  دولــة  أمنوذج 
أمنــوذج الدولــة العراقيــة املتوازنــة 
داخليــاً واملؤدية دور التــوازن اإلقليمي 
والدولــي مبا يؤّهل العــراق ليكون قوة 
استرتيجية حقيقية متوازنة، وموازنة 
لالســتراتيجيات اإلقليميــة الكبرى؛ 
فيحول دون تصادمها الوجودي ويخلق 

استقراراً استرتيجياً شرق أوسطياً.
إّن التــوازن الفّعال يعني “دولة عراقية 
وعسكرياً  واقتصادياً  سياســياً  قوية 
قادرة علــى حفظ التوازن اإليجابي بن 
اســتراتيجيات املنطقة”، وهو األمنوذج 
األفضل للعراق واملنطقة، فبقاء العراق 
ضعيفاً سيقود -ال محالة- إلى تصادم 
وجــودي بن االســتراتيجيات الكبرى، 
وتشــتته ســيؤدي إلى إعادة رســم 
للخارطة السياسية اإلقليمية ألغلب 

دول املنطقة.
ملحوظــة )1(: إن خيار احلياد غير ممكن 
في ظلِّ الضعف النوعي الذي يعيشه 
العراق، وفي ظل )تغــّول( اجملال احليوي 
لالســتراتيجيات اإلقليميــة، وثقــل 
الصراع الدولي على منطقة الشــرق 
األوسط. إنَّ اشتراطات الواقع الفعلي 

ممارســة  إمكانية  علــى  ســيقضي 
سياســة احلياد، فاحلديث عنه ال ميكن 
أن يتم إالّ بعد متاســك الدولة، وخلق 
كينونتهــا الذاتية، وتخليــق هويتها 
ومصاحلها املعبــرة عن أمتها املوحدة، 
اإليجابي ضمناً  احليــاد  ويتطلب خيار 
فرض سياســتها،  على  الدولــة  قوة 
فيجب أالّ ننسى أن اخليارات بن الدول 
إمنا يتم فرضها من خــالل قوة الدولة 

نفسها.
ملحوظة )2(: إن خيار تقســيم العراق 
غير  الناجز  فالتقســيم  مســتبعد، 
مســموح به إقليمياً ودولياً على وفق 
السياســية  للخارطة  احلالية  البنية 
للمنطقــة، وهــذا األمــر ال يّتصــل 
عراقية  أو طائفية  قوميــة  بتطلعات 
بقدر تعلُّقه بالعامل اإلقليمي-الدولي، 
فتقســيم العراق يعنــي -بالضرورة- 
تقسيم األمم السيادية الثالث )العربية، 
إنتاج  والتركية(؛ وهذا يعني  واإليرانية، 
للمنطقة  جديدة  سياســية  خارطة 
والعالم، وهذان ال يســتطيعان هضم 

هكذا حتّول وتداعياته.

العراق البلد املرتكز شرق أوسطياً
ال ميكن كســب أمنوذج العراق املتوازن 
العوامل  دون مالحظــة  واملوازي مــن 

اآلتية:
العــراق مركــز تقاطع لأمم الشــرق 
واإليرانية،  )العربية،  الثالث  أوســطية 
األمنــي  املركــز  ويعــدُّ  والتركيــة(، 
واقتصادياً  سياســياً  االســتراتيجي 
وقوته  وحدته،  أو  فانهياره  ومجتمعياً، 
أو ضعفه، ســيحدد مصيــر املنطقة 
ونقطة  الثقــل  بأســرها، فهو مركز 

التوازن بن األمم الثالث.
العــراق حجز الزاوية ملعــادالت نقطة 

األوسط،  الشرق  دول  ومصالح  التوازن 
وأي إضعــاف أو تقســيم له ســيجر 
هــذه األمم والشــعوب إلــى صراعات 
كبرى، وسنشــهد جغرافيا سياسية 
التعامل  العالم  ال يســتطيع  جديدة 
اســتقرار  وأي  اســتحقاقاتها،  مــع 
باملنطقة يستوجب خلق عراق التوازن 
لالستراتيجيات  املوازن  االســتراتيجي 

الثالث، واحلائل دون تصادمها )املميت(.
إن عــراق التــوازن االســتراتيجي هو: 
أمنوذج الدولة العراقيــة املتزنة داخلياً 
واملؤدية دور التــوازن اإلقليمي والدولي 
الفّعــال؛ مبا يؤهل العــراق ليكون قوة 
استرتيجية حقيقية مساملة، وموازنة، 

ومتوازنة.
إن عراق اليوم مصــاب بضعف بنيوي 
كبير، ســببه فشــل أمنــوذج الدولة 
العراقيــة احلديثــة بــاإلدارة واحلكم، 
اإلقليمية  احملاور  سياســة  واعتمادها 
الذي ترجمته نظرية البوابة الشرقية؛ 
بســبب نظرية حكم األحزاب، ونظام 
احملاصصــة الطائفي العرقي املتماهي 
حتاول  التي  املنطقة  استراتيجيات  مع 
ضمها إلى فضائها االســتراتيجي أو 
خلق محميات تابعــة لها للدفاع عن 

مصالح استراتيجيات دول املنطقة.
باستقرار  مرهون  املنطقة  استقرار  إن 
للعــراق صوب  انحيــاز  وأي  العــراق، 
سيمزقه  اإلقليمية  االســتراتيجيات 
وميّزق املنطقــة، وإنَّ اســتقرار العراق 
التوازن  عــراق  يتطّلب خلق  واملنطقة 
االســتراتيجي، وهذا األمنــوذج يحتاج 
وإدارته،  بسياســاته  نظــر  إعادة  إلى 
مع احلفاظ على جتربتــه الدميقراطية 
فالعــراق  الدســتورية  ومؤسســاته 
اليوم يحتاج إلــى نظرية الدولة/الرمز 
املتمثلة بنــواة صلبة للحكم تُضِبُط 

وواجباتها.  وفعلهــا  الدولــة  إيقــاع 
القوة مــن احلكم،  إنَّ ســلب اجملتمع 
والصراع  للدولــة،  وابتــالع األحــزاب 
التنافسي الوجودي بن قوى ومكونات 
واإلرهاب  العنف  واســتخدام  الدولة، 
والفســاد  ل  والترهُّ كأداة سياســية، 
واالســتالب، وغير ذلــك، كلُّها عوامل 
أوصلــت الدولــة إلى ما هــي عليه؛ 
بضرورة  يقــول  املوضوعي  فاملطلــب 
اعتماد سياسة القوة املتنامية إلعادة 
عربة الدولة إلى السكة. وتتجلى هذه 
القــوة املتنامية مبشــروع حكم عادل 
جريئة،  بإصالحات  يّتســم  وحاســم 
د  تعدُّ وسياسة  محســوبة،  ومغامرة 
والضبط، وسياســة  املواجهة  محاور 
التــوازن السياســي املــرن، واالبتعاد 
احملســوب عن صراع الكتــل واألحزاب، 
والبلــورة املدروســة لرمزيــة الدولة 

احلاكمة وهيبتها وسيادتها.

خلق عراق التوازن االستراتيجي
خللق عراق التوازن االستراتيجي نحتاج 

إلى:
متركز وبلورة وفاعليــة للنواة الصلبة 
للحكــم من خــالل مشــروع الدولة 
)الرمز( على حســاب فاعلية مشروع 
احلكم )األحزاب(؛ لضمان وحدة الدولة 
وقوة ســلطاتها ومؤسساتها، مبا في 
ذلك إعادة هيكلــة فاعلة ومنضبطة 
للقوى العســكرية واألمنية والسالح، 
وإعادة الهيبة للدولة، وتعزيز ســيادة 
القانون، وفرض خطــط أمنية حازمة 
للمدن، وخطوات جريئة لضرب الفساد. 
مصاحلة تأريخية سياسية مجتمعية 
عراقية تضمن إنهــاء التضاد القومي 
والطائفي واإلثني الذي شــتت الدولة، 
وتضمن أيضــاً مســتوى مقبوالً من 
الوحدة الوطنية للدولة وســلطاتها، 
مبا يضمــن العدالــة واملصالح جلميع 
العراقين مبختلف قومياتهم وأديانهم 

وطوائفهم وإثناياتهم.
استمرار اإلصالحات اجلذرية والشاملة 
واحلاســمة جلميع بنى الدولة اإلدارية 
والتنموية،  والتعليميــة  واالقتصادية 
على وفق قواعد احلكم الرشيد، وتقوية 

الشراكة مع القطاع اخلاص.
اعتماد سياسة تخادُم املصالح وتؤّمن 
االحتواء اإليجابــي للمحاور اإلقليمية 
ومبا يوّلــد تفهماً إقليميــاً ودولياً بأنَّ 
ومساملاً سيحفظ  وقوياً  موحداً  عراقاً 
املصالــح والتوازنــات اإليجابيــة في 
املنطقة، ويحــول دون التصادم املميت 

بن االستراتيجيات املتصارعة.
فــكُّ االرتبــاط مبلفــات املنطقة قدر 
املمكن؛ فهذا األمر يؤّمن عدم التماهي 
ل إدارة  باجلبهات اجليوطائفية، ويســهّ
مصاحله  وحتقيــق  العراقي،  األمنــوذج 
بعيــداً عــن التأثــر املباشــر مبلفات 

املنطقة املعّقدة.
أمنوذج  خارطة طريق واضحــة حلماية 
عراق التوازن االستراتيجي من التدمير 
الذاتي، أو االفتراس اخلارجي؛ حلن وقوف 

مشروع الدولة على قدميه.
*مركز البيان للدراسات والتخطيط.

داني رودريك*

على الرغم من املنطق الســليم وآراء 
رجــال األعمال والنخــب املالية ، يبدو 
أن الرئيــس االميركــي دونالــد ترامب 
يستمتع باحتمال نشوب حرب جتارية. 

في 6 يوليو / متوز، بدأت القيود التجارية 
األخيــرة تدخــل حيز التنفيــذ - 25٪ 
من الرســوم اجلمركية على 34 بليون 
الــواردات الصينيــة، إضافة  دوالر من 
إلى التعريفــات االنتقامية على حجم 
يعادل صــادرات الواليــات املتحدة إلى 
الســوق الصينيــة. وقد هــدد ترامب 
بإطالق املزيد من اإلجراءات ضد الصن، 
وكذلك التعريفة اجلمركية على واردات 
الســيارات من أوروبا. ومــن احملتمل أن 
يعمل على ســحب الواليــات املتحدة 
مــن اتفاقيــة التجارة احلــرة الميركا 
الشــمالية إذا لــم توافق املكســيك 

وكندا على تعديلها حسب رغبته. 
لم تبذل احلمائية العنصرية لدى ترامب 
العاملة  الطبقة  ملســاعدة  أي جهود 
التي ســاعدت في انتخابه. قد يتمكن 
الكونغرس  في  الغاضبون  اجلمهوريون 
والشــركات الغاضبة التي دعمته في 
أمور أخرى من ردعه. لكن أولئك الذين 
يعتقدون، مثلي، أن نباح ترامب سيكون 
أسوأ من عضته فيما يتعلق بالتجارة، 

يتساءلون: إلى أين سيؤدي كل هذا.
قبــل أن ننتقــل إلى الســيناريوهات 
املتشائمة بشأن التجارة، يجب أن نأخذ 
حوافز البلدان األخرى بعن االعتبار. قد 
ترامب في حــدوث حرب جتارية،  يرغب 
ال يســتطيع خوضهــا مبفرده.  لكنه 
تتطلب احلــرب التجاريــة رد وتصعيد 
اقتصادات أخرى. ولديها أسباب مقنعة 

لعدم القيام بذلك.
في السيناريو املعتاد، يتم اتخاذ تدابير 
جتارية متبادلة ألن الدول لديها أسباب 
اقتصاديــة لالبتعــاد عــن التعريفات 
الكشف  مت  وقد  املنخفضة.  اجلمركية 
عن التجربة التاريخيــة القانونية في 
أوائــل الثالثينيات من القــرن املاضي، 
عندمــا واجهت الدول أزمة الكســاد 
العظيم، مــع ارتفاع معدالت البطالة 
وعــدم كفاية العالجات السياســية. 

لــم تكن السياســات املالية ملواجهة 
التقلبــات الدورية رائجة حينها - فقد 
العامة« جلون ماينارد  »النظرية  نُشرت 
كينــز فقط في عــام 1936 - في حن 
جعــل »معيــار الذهب« السياســة 

النقدية عدمية اجلدوى.
وفي ظل هذه الظروف، كانت احلمائية 
التجاريــة منطقية فــي كل بلد على 
حدة، مما أدى إلى حتويــل الطلب بعيداً 
عن السلع األجنبية، وبالتالي ساعدت 
في دعم العمالة احمللية. )وبالطبع، كان 
للحمائية عواقــب كارثية على جميع 
البلــدان؛ ألن االنخفاض فــي تكاليف 
الواردات في بلد ما قد يعوضه انخفاض 

مماثل في بلدان أخرى.
يدرس االقتصاديون ســيناريو آخر يركز 

على ما يســمى بآثار شــروط التبادل 
التجاري للرســوم اجلمركية. من خالل 
تقييد حجــم التجارة، ميكن للبلدان أو 
املناطق الكبيرة التالعب باألسعار التي 
العاملية  األســواق  في  عليها  تتنافس 
لصاحلها. ومتيل تعريفة االستيراد، على 
وجــه اخلصوص، إلى خفض األســعار 
العاملية للســلع املســتوردة، مع رفع 
بينما   - للتعريفات  الشاملة  أسعارها 
تأخذ احلكومة الفرق في شكل عائدات 

الرسوم اجلمركية.
كال الســناريوهات ال تعنيان شيئا. ال 
تهتــم أوروبا والصن كثيــرا باحلد من 
األسعار العاملية لوارداتهما أو اإليرادات 
الناجتــة عنهــا. كما لم تعــد قضية 
العمالة مشكلة رئيسية. على الرغم 

من أن بعض البلدان في منطقة اليورو 
تعاني من ارتفاع معدالت البطالة ، إال 
أن احلمائيــة ال تســتطيع إعطاء هذه 
البلدان أي شيء ال تستطيع السياسة 
التوســعية أو السياسة النقدية )من 

قبل البنك املركزي األوروبي( توفيره.
إذا أقدمــت أوروبــا والصن وشــركاء 
جتاريــن آخرين على االنتقــام ردا على 
تعريفــات ترامــب، فإنهم ببســاطة 
ســيخفضون أرباحهــم التجارية دون 
التمتــع بــأي فوائد للحمائيــة. كما 
سيقومون مبســاعدة ترامب عن طريق 
تقبل شكاواه حول »ظلم« السياسات 
التجاريــة للدول األخرى جتــاه الواليات 
فإن  العالم،  لبقية  وبالنسبة  املتحدة. 
رفع احلواجز التجارية ســيكون مبنزلة 

إيذاء الذات.
عالوة على ذلك، إذا كانت أوروبا والصن 
تريدان دعم نظام جتاري متعدد األطراف 
قائم علــى قواعد، كمــا تدعيان، فال 
ميكنها عكس تصرفات ترامب األحادية 
وتولــي زمام األمور بنفســهما. يجب 
أن تتصرفا من خــالل منظمة التجارة 
العاملية وينتظران احلصول على تصريح 
رسمي لالســتجابة، دون االعتماد على 
قرار سريع أو أن ترامب سيظهر احتراًما 

كبيرًا لهذا القرار عند اعتماده.
وبعبــارة أخرى، انطالقا مــن املصالح 
الذاتية واملبــادئ، ينبغي ضبط النفس 
ورفــض تدابير االنتقــام )الفوري(. هذا 
هو الوقت الذي يجــب فيه على أوروبا 
والصــن إظهــار موقفهمــا. يجــب 

عليهمــا رفــض املشــاركة في حرب 
جتاريــة، وأن يخبرا ترامــب: أنت حر في 
اإلضرار باقتصاد بالدك. سنواصل إتباع 

السياسة األفضل بالنسبة لنا.
إذا لــم تبالغ الــدول األخــرى في ردة 
فعلها، فــاٍن حمائية ترامب ال يجب أن 
تكون مكلفة كما تشير التقارير. فقد 
بلغت قيمــة التجارة التــي تغطيها 
الناجتة  املضــادة  والتدابير  اإلجــراءات 
عن سياســات ترامــب التجارية 100 
مليــار دوالر، ويعتقد شــون دونان من 
صحيفة فاينانشــيال تاميز البريطانية 
أن هذا الرقم قــد يصل قريباً إلى أكثر 
من 1 تريليــون دوالر، أو ٪6 من التجارة 
العاملية. هذا رقــم ضخم. لكنه يأخذ 
بعن االعتبار تدابيــر االنتقام، والتي ال 

ينبغي اتخاذها.
إن مــا يهم هو الدخــل والثروة، وليس 
التجارة في حد ذاتها. حتى إذا تعرضت 
التجارة لالنهيــار، فإن األداء االقتصادي 
ككل لــن يعاني بشــكل كبير. بعض 
شــركات الطيــران األوروبيــة تفضل 
بوينغ وليس ايربــاص، في حن تفضل 
االميركية  الطيــران  شــركات  بعض 
ايرباص وليس بوينغ. قــد تؤدي القيود 
التجاريــة إلــى انهيــار كلــي حلجم 
التجارة البينية في مجال الطائرات بن 
الواليات املتحدة وأوروبا. لكن اخلســارة 
االقتصادية العامة ستكون منخفضة، 
طاملا أن شركات الطيران تعد منتجات 
الشركتن قابلة للتبادل إلى حد كبير. 
هذا ال يســاعد على خفض التكاليف 
التي قــد تواجهها بعض الشــركات 
األوروبية والصينية مع إغالق األســواق 
االميركية. ولكن بالنسبة لكل مصدر 
مجبر على البحث عن أســواق بديلة، 
أن توفر شــركة محليــة أخرى  ميكن 
فرصة اقتصادية جديدة. ومع انكماش 
هناك  ســيكون  االميركية،  التجــارة 
عدد أقل مــن املنافســن االميركين 

ومنافسة أمريكية أقل.
يزعــم االقتصاديــون عــادة أنه يجب 
على املرء أال يركز بشــكل مفرط على 
التجارة  مــن  يخســرون  الذين  أولئك 
احلرة، ويعكســون االجتــاه نحو جتاهل 
أولئك الذين يســتفيدون من ذلك عن 
طريق التصديــر. ال ينبغي عليهم اآلن 
أن يرتكبــوا اخلطأ نفســه، متجاهلن 
حقيقــة أن سياســة احلمائيــة في 
احلال،  بطبيعــة  املتحــدة،  الواليــات 
ستكون مفيدة لشخص ما في بلدان 

أخرى.
قد تؤدي حمائية ترامب إلى حرب جتارية 
عامليــة، مــع عواقــب اقتصادية أكثر 
خطورة من الضرر الذاتي الذي تسببه 
في الوقت احلالي. ولكن إذا حدث ذلك، 
فســيكون نتيجة لســوء التقدير ورد 
الفعــل املبالــغ فيه من جانــب أوروبا 

والصن، مثل حماقات ترامب.

* أســتاذ االقتصاد السياسي الدولي 
في كلية جــون ف. كينيدي بجامعة 

هارفارد.
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ثقافة10
دراسة

شعراصدار

قيمة وغاية .. فهو يغنيها مبنطق االنبهار 
واالندهــاش عندما ينقلهــا الى متلقيها 
وانفعاال متحققــن على صعيد  حســاً 
االدراك .. فتكون الطبيعة عنده حياة ورؤية 

ورؤيا  وموقفاً ..
حييت سفحك عن بعــــد فحييـني 

                    يادجلة اخلير ياام البســاتيــــن
حييت سفحك ظمآنا الوذ بـــــــه  

                  لوذ احلمائم بن املاء والــطن
يادجلة اخلير:ادري بالذي طفحت 

                    به مجاريك من فوق الــــى دون
ادري على أي قيثار قـــد انفجرت 

                    انغامك السمر عن انات محزون
ادري بانك من الف مضت هــدراً  

                      لــآن تهزيــن مــن حكــم 
السـالطن      

فالنداء فــي القصيدة هــو حركة زمنية  
تراكمت بتأثير الصور في وجدان الشــاعر 
املتعانقة  الوحدات  مترابط  كثيفا  تراكما 

االفــكار بنموهــا الزمنــي .. اذ من خالله 
تتوافد الصــور من القلــب وتتراكم فوق 
بعضها وهو يســتدعيها مــن خالل هذا 
النــداء املوقظ لها..  امــا التكرار فيعني 
التوكيد وازالة الشــك .. اضافة الى ذلك 
فان اجلملة الفعلية قد غلبت على العبارة 
الشعرية اجلواهرية حتى ان اغلب قصائده 
تبتــديء بالفعل الذي فاق عدد االســماء 

والصفات.. كما في :
    قوله في قصيدة الذكرى االليمة /1924..   

          
اقول وقد شاقتني الريح سحرة   

                  ومن يذكر االوطان واالهل يشتف 
وقوله في قصيدة بريد الغربة /1927 .. 

هب النسيم فهبت االشواق           
                 وهفا اليكم قلبه اخلفاق

وقوله في قصيدة ثورة الوجدان /1928 ..
سكت حتى شكتني غر اشعاري     

                 واليوم انطق حراً غير مهذار
وقوله في قصيدة احملرقة /1931 ..
احاول خرقاً في احلياة فما اجرا    

                 وآسف ان امضي ولم ابق لي ذكرا
وقوله في قصيدة لبنان / 1939 ..

ارجعي ما استطعت لي من شبابي   
                 ياسهوال تدثرت بالهضاب

وقوله في قصيدة ستالينغراد / 1943 ..
نضت الروح وهزتها لواء          

                  وكسته واكتست منه الدماء
وقوله في قصيدة ابي العالء املعري/1924..   

قف باملعرة وامسح خدها التربا    
                    واستوح من طوق الدنيا مبا وهبا

وقوله في قصيدة دجلة في اخلريف/1946 
..

بكر اخلريف فراح يوعده        
                     ان سوف يزبده ويرعده

ففي هذه املطالع نقف على جمل فعلية 
احلركة  تعطــي صورة  ..متآلفة  متداخلة 
وقد امتدت الى ابيات القصائدة لتشــكل 
االفعــال فيهــا نســبة تفــوق الصفات 
واالســماء ومن ثــم بناء اجلملــة واختيار 
القصيدة  علــى  التــي تضفي  مفرداتها 
الصفــة النغمية املتباينة تبعا للســياق 
النفسي واالنفعالي وتناسقها مع االوزان 
االفكار  الشاعر  ان حشــد  والقوافي بعد 
وفقا لطبيعة التداعي الذي تتكشف فيه 

اللحظة الشعرية ..    
       ففي قصيدة) اخي جعفر( يبرز النمط 
الفعلي وينعكس علــى القافية واضحاً.. 
فالقصيدة تقع في ســتة وتســعن بيتاً 
شكل الفعل قوافي ســبعة واربعن بيتا  
كون جســامة احلدث في هــذه القصيدة 
انفعاالته  وجعل  الشــاعر  على  ســيطر 
تطفح بهذا الســيل املتحرك من االفعال 

للتحريض والثورة على الظلم ..
  وفــي قصيدتــه ابو العالء املعــري التي 
تكونت من واحد وتســعن بيتــاً .. كانت 
اربعة  فــي  الفعلية منحصرة  قافيتهــا 

وعشرين بيتاً..
  فاجلواهــري بامتالكه ناصية اللغة .. كان 
صوتاً شــعرياً متيز بخصوصيــة امتالكه 
املتلقي بصــوره احليــة وايقاعاته الفنية 

ومهاراته في اســتخدام املفــردة .. فكان 
الرؤيــة والرؤيــا.. الذي يصــور ويبدع وهو 
يتحدث من داخل االنسان فيولد فعال نامياً 
متلقيها  السكون.. حتيط  التعرف  وحركة 
وجتعل منه متأمال ذاتياً في صلب العملية 
الشعرية مشاركاً فاعال الن صورته تتنقل 
الشــعري ومضمون  البيــت  اجــواء  في 

القصيدة ..                    
     وال يفوتنــا ان نذكر ان من املميزات التي 
ميــزت شــاعرية اجلواهري طــول النفس 
الشــعري حتــى ان بعض قصائــده متتد 
الى املئات من االبيــات كما في املقصورة 
التي كتبهــا عــام/ 1947   والتي امتدت 
الــى ثمانية وثالثن ومئتي بيت قســمها 
الــى ثمانية عشــر مقطعــاً.. ميثل كل 
مقطع فيها جتربة شعورية وداللة فكرية 
وسياسية واجتماعية ونفسية..  وقد قال 
عنهــا اجلواهري )انها ســتبقى ولو فنيت 
جميع اشعاري( كونها شكلت سمفونية 
حياة املتعبــن .. اعتمدت التركيب الفني 
وااليحاء في اجواء الوعي واملزاوجة املتوالدة 
.. فكانت عمال فنياً ناضجاً امتلك شاعرية 
عالية سواء في االداء )لغتها الشعرية( ام 
في داللتها )صورها الشــعرية( مع ترابط 

منطقي متماسك بن اجزائها فنيا ..
    واملقصورة اجلواهرية جتســد ســلطة 
مبدعهــا.. اذ )االنــا( املتكلــم و )االنــت( 
اخملاطب..وقد متيزت بتفردها عن املقصورات 

التي سبقتها..

كمقصورة ابــن دريد املتوفى ســنة 321 
هجرية والتي بلغت ثالثة وخمسن ومئتي 
بيت من الشعر بشرح التبريزي ومطلعها :

ياظبية اشبه شيء باملها    
                     ترعى اخلزامى بن اشجار التقى

ومقصــورة املتنبــي املتوفى ســنة 354 
هجرية وقد بلغت ستة وثالثن بيتا شعريا 

ومطلعها:
ا ال كل ماشية اخليزلى              

                   فدا كل ماشية الهيدبى
ومقصورة الشــريف الرضي املتوفى سنة 
406 هجرية والتي بلغت اثنن وستن بيتا 

شعريا ومطلعها :     
كربال .. مازلت كربا وبال      

            مالقى عندك آل املصطفى 
ومقصــورة اجلواهري تبدأ فــي مقطعها 

االول :
برغم االباء ورغم العلى          

                        ورغم انوف كرام املال
         ورغم القلوب التي تستفيض عطفاً 

حتــوطك حــوط احلمـــى
     بحــوار داخلــي مع الــذات اذ تتحدث 
)االنا( اجلواهرية وتكشف عن مدى الصراع 
النفســي الذي تعانيه .. فتنفجر صارخة 
بوجــه احلكام اجلائريــن.. كونه يعيش في 
اعمــاق احلــدث السياســي واالجتماعي 

متفاعال معه داخلياً وخارجياً ..
مباذا يخوفني االرذلــــــــون    

         ومم تخاف صالل الفــــــال ؟

       ايسلب عنها نعيم الهجـــــــير  
       ونفح الرمال وبذخ العــــرا؟

       بلى ان عندي خوف الشجاع     
      وطيش احلليم وموت الردى 

   وتســتمر املقصورة اجلواهرية معبرة عن 
واقــع مغمس بانفعال صــاف وروح وقادة 
ملعانقــة االنســانية.. ثم يعــرج بغنائية 
الســالم على الهضاب والشطن واجلرف 
واملنحنى وعلى النخيل وسعفاته الطوال 

..
سالم على هضبات العـــــــراق     

                  وشطيه واجلرف واملنحنـى
على النخل ذي السعفات الطوال     

                    علـــــى ســيد الشــجر 
املقتنـــى 

ودجلة متشي على هونــــــــــها       
                  ومتشي رخاء عليها الصـبا

وتنتهي مبا يشبه الوداع ...
           الم على بلد صنته     

                  واياي مــن جفوة او قلى) كره(
           كالنا يكابد مر الفراق   

                     على كبدينا ولــذع النـــوى
   

كل يغـــــــذ الـــــى طــــــية) نية(    
لنا عند غايتها ملتقــــــــى

وطول املقطع عنــد اجلواهري يعتمد على 
وهذه  يتضمنه..  الــذي  الفكري  املضمون 
الطريقــة تتيح له فرصة امتــداد القول 
حرية  منحه  ممــا  واالحاطة  باالســتغراق 
الســباحة في علوم اللغة وبالغتها ومن 
ثم اســتنفاد ما لديه من افكار وعواطف 
متأججة فيوزعها على مقاطع القصيدة.. 
وهذا النمط اليجيــده اال من امتلك ثروة 
معرفية واسعة في لغة النثر كاجلواهري..اذ 
عمله في الصحافة ملدة تزيد على الثالثن 
عاماً اغنت جتربتــه النثرية بحكم حرصه 
على ما يكتب والذي كان متسماً بالطابع 
االدبي اضافة الى خزينه الشعري وثقافته 
االدبية.. والدليل على ذلك غزارة املضامن 
التي عكسها شــعره والتي فرضت عليه 
ان ميد القول عند كتابة القصيدة.. اذ وجد 
اجلواهري في طول القصيدة قوة شاعريته 
وخصــب خياله واســتحواذه علــى اداته 

وقدرته على التصوير ..      
   لقد اقترن باملقصورة عدد آخر من قصائد 
الى مقاطع منها  الشاعر طوالً وتقسيماً 
)تنوميــة اجلياع( التي تألفت من اثنن ومئة 
بيت قسمها الشــاعر الى عشرة مقاطع 
و)افروديت( املؤلفة من مئة بيت ومقسمة 
الــى اربعــة عشــر مقطعــا و)ياندميي(
املؤلفة من اربعة وعشــرين واربعمئة بيتاً 

ومقسمة الى سبعة ومئة مقطع ..
   لقد عبــرت قصائداجلواهري عن احداث 
اجملتمع  فــي  التغيير  بحركــة  ارتبطــت 
االنساني وكشفت عن قدرة شعرية فريدة 
تدلل على قوة شــاعرية وخصب خيال مع 
قدرة هائلة على االســتحواذ على االدوات 
الشــعرية وتنويع االفــكار وتراكم الصور 
وتوجيه خزينه اللغوي في مساره للتعبير 
عن افكاره التــي تبث انتقاالتها من فكرة 

الى فكرة ومن مخاطب الى مخاطب ..

علوان السلمان
 

 النص الشــعري تركيب فنــي من ألفاظ 
منتقــاة توحي بهــا لغة الشــاعر، التي 
تكشــف عن ذات مبدعة وجتربة شــعورية 
ألنــه طاقة فنية تعّبر عن إبداع ثر.. لذا كان 
) فاليري( يردد بصدد الشــعر )ال يدخل هنا 
إال املهندســون( العتقــاده ان القصيدة ال 
ميكــن ان تنمو منواً عضوياً حيــاً إال إذا كان 
لدى الشاعر عصب حسي يضبط الصورة 
ويحددها مبا يبقي على وحدتها وانسجامها 

وتآلفها ..(
     واجلواهري االنســان ..الشــاعر مهندس 
القصيدة العمودية احلديثة مبضمار حداثوي 
شّكل في قصائده موقفاً فكرياً من احلياة 
بقيمة تعبيرية فنية عالية .. فامتلك هوية 
الفنية  الفكرية ممزوجــة مبعاناته  معاناته 
املتمثلة بالتقنية االسلوبية التي تتشكل 
اجلواهرية..عبر  التجربة  عليها مســتويات 
مراحلها  كانــت  ..اذ  التاريخية  مراحلهــا 
االولى تعتمــد احملاكاة واملماثلة بشــعراء 
يستعير حناجرهم كاملتنبي والبحتري وابو 
متام واملعري والشــريف الرضي ... مستقياً 
منهم اخيلتهم وجتاربهم فكان تشــكيل 
الصورة عنده يعتمد خزينه التراثي الشعري 
..فــكان متميزاً..  .. حتى مرحلــة النضج 
مجــدداً.. مبدعاً.. فامتلــك خصوصيته و 
شــعره خصائصه  اجلواهرية املتمثلة في 
نزعته احلسية في التشــخيص والتصوير 
املوازية لنزعة التجريد التي ماانفكت تهرب 
بخياله وذهنه صــوب دائرة االيهام والوهم 
..اذ تضيــق اللغة مبدلوالتهــا ومضامينها 
املتعارف عليها لتكتســب ابعاداً فيها من 
قوة االيحاء ..ففــي قصيدته ) اخي جعفر( 
يتكافأ فيهــا التعبيــر والتفكير فتصبح 
والفكرة  فكرة  الزمكانية  بابعادها  الصورة 
بتجريدها الذهني صــورة .. ويتداخل فيها 
لنــا صورة  والتشــكيل ليرســم  املنطق 

النضال وحركة االجيال ..
ارى افق بنــجيع الدمـــــاء   

                تنور واختفت االجنـــــــــــــم
وحبال من االرض يرقى به    

                  كما قذف الصاعد السلـــــــــم
اذا مــد كـــفا لــه ناكــــــث   

                   تصــــدى ليقطعــــــها 
مــــبـــرم

تكـــــور من جـــثث حـولـه   
              ضخام وامجادها اضـــــخــــم

وكفا متـد وراء احلــــجاب     
                فترسم في االفق ما ترســــــم

وجيال يروح وجيال يجـيء     
             ونارا ازاءهـــــما تــــــــضرم 

فالقصيدة اجلواهرية وحدة واحدة متداخلة 
والشــكل  املضمون  الوحدات على صعيد 
الفنــي .. اذ انها واحدة في رؤياها وموقفها 
مــن الوجــود ..بالرغــم من تعــدد الصور 
الناسجة البعادها العضوية املتضمنة دفق 
بناء البيت الشــعري ومضمونه .. حتى انه 
بحديثه عن الطبيعة وسر جمالها حديث 
بصيغة االســقاط املتبادل بينها واالنسان 

احلضارة الرافدينية القدمية، التي لم يبق منها 
لألسف غير ذلك العطر«. 

بعدها قرأ الشــاعر الضيف بعضاً من قصائده 
من ديوان )مقام الفيروز(.. بصحبة العزف املميز 

على عود الفنان احسان االمام.
 

سبع زنابق في األزرق
كل ظباء األرض إجتمعت
لتتنفسها يتموج عطرا

ويغمغم بعض حروف غامضة
ال عجمة فيها 
شق الورد ثيابه
صاح الصمت 
وهاج السكر 

وجن املطلق

ثم قرأ الشاعر النعماني نصاً نثرياً مطوال هذا 
بعض منه:

».. ياله من هطــول فريد لعنصر آخر غير املطر 
والندى/ سيرج البرق والرعد في أعالي اململكة 
..قل لي ايهــا اجلديد الذي لم يــأت بعد ..ماذا 
تقول؟..مــاذا أقول بنص احلاضر بأي شــيء أعد 
السريرة والسر بغير هذا اخلراب وهذه الطائرات 
التــي تغير على نبتة الزعتر .. ماذا يريد القحط 
والقتل من هذه اجلبــال ..وهذه البالد .. الفقراء 

إنتشروا ».

بعدها قرأ قصيدة عن بغداد تأثر لها اجلمهور:
  »بغداد متموت 

مثل النخل والنجم والعشك
متموت

مثل اهلل متموت
مثل الفرات 

بكل مسامه يفوت
بغداد عزنه

شلون عزنه ميوت«.

وعن العراق :
»هنا صار الكون

واحلب إنولد
هنا ..

بس هنا 
جنمات السما باليه عدد

تريد تنحب، وحتب، وتريد حتيا
إغرك بدجلة ..تبقى حي لألبد«.

كثيرون من متذوقي الشــعر مييلون للشــعر 
العامي أو الشعبي كما يســميه البعض لذا 
كانت املداخالت وهي كثيرة اغلبها عن الشعر 
العامي. ناجي الزهيري: شــكرا لهذه األمسية 
الرائعة.. شكراً للقائمن عليها. سؤالي: مبا انك 

كتبت شعبي..هل جربت كتابة األبوذية؟
رياض: كتبت األبوذية لكن قليل جداً، وليســت 

على الطريقة القدمية ..ابوذية بحداثة :
ندى خدك يندي النده ويطره

وي ّفي رمشك نعس والغنج وطرة
من أجيسك ليل ..كل الصبح يطرة

وينام الثلج غافي بن ايديه

اثنت كل املداخالت على االمســية وشــكرت 
الضيف والقائمــن على املقهى. وعن تصنيف 
القصيــدة بوجدانية أو عاطفية فحســب رأي 
الشاعر هذا غير موجود، فالقصيدة احلقة هي 

التي تعبر عن احلياة بشتى مناحيها.
من مفاجآت االمســية، اكتشــفنا أن للشاعر 
قدرة على الغناء وصوتاً جميال. فغنى مع الفنان 
احســان األمام احــدى قصائده من )بســاتن 

البنفسج(.
حزنك يرشرش لوز
اخضر مثل فيروز

ابيض يصير احيان
ويجن من الوان

وطــرح د.عدنان عيــدان رأيه حــول الفرق بن 
ام عامياً.. من ناحية  تسمية الشعر، شــعبياً 
العامي هي  الشــعر  »باعتقادي كلمة  لغوية، 
األصح ألن العامي تعني العام.. كلمة شــعب 
أصغر من كلمة عام، فالعامي يشمل كالم كل 

الناس«. 
وافقــه الضيف..«احلديــث عــن العامية، هي 
لغــة العامة، لكــن الشــاعر..ال يكتبها كما 
هي امنا اشــتغل علــى كالم العامة وأخضعه 
لوعيه وجتاربه وأخرج شــيئاً جديداً.. اما الشعر 
الشــعبي فهو صفة يكتسبها أي شعر عامي 

أو فصيح، من خالل إقترابه من الناس. 
وعلق رياض علــى مداخلة أخرى »االنســان ال 
يكون حقيقياً اذا لم يعــش عصره وينبغي ان 
يكون لديه احلب للعالم وللمستقبل.. فعندما 
اكتب الاقــرر انني ســاكتب.. امنــا هي حلظة 

ولكنها غير منعزلة عن ايامنا..« .
ثم قــرأ رياض نصاً حزيناً قــال أنه آخر ماكتبه 

خالل وجوده في لندن: 
»كلشي إنتهى 

كلشي إتغير
وما ظل مثل ما جان 

البيت ..الناس ..الدرب 
واجلورة واحملبة اللي جانت بال ثمن 

غير الشرف والطيبات
جان القلب ميزان احملبة  
جان الشرف ميزان احملبة 

وثابت امليزان ».

لندن ـ ابتسام يوسف الطاهر:
 

اســتضاف املقهى الثقافــي العراقي في لندن 
الشــاعر الغنائي ريــاض النعماني، بأمســية 
مميــزة لشــاعر تغنينــا بقصائــده املغناة في 
غفير  األمســية جمهور  الســبعينيات. حضر 
بينه نخبة من الكتاب واملثقفن..وقّدم الشــاعر 
اخملرج الســينمائي علي رفيق »رياض النعماني، 
مــن مواليد مدينة النعمانيــة التابعة حملافظة 
واســط، عاش حياة املنافي وقســوتها منذ عام 
1978 والتي شهدت محطات عديدة بينها بيروت 
ودمشــق ومدن أخرى الى عام 1987 ليستقر في 

الدمنارك«
ثم اســتعرض رفيق بعض منجزات الشاعر منذ 
ظهوره في مطلع سبعينيات القرن املاضي حيث 
قصيدته املغناة )غنت إحميمة( والتي اســتبدل 
اعتراض  بـــ )ألغســل هدومي( بعــد  عنوانها 
مســؤول اإلذاعة آنذاك على العنــوان األصلي. 
حلنها كوكب حمزة وغناها سعدون جابر ولقيت 
انتشاراً واسعاً ومهدت لتعاون بن النعماني وأبرز 
ملحني ومغني العراق منهم، طالب القره غولي، 
حميــد البصري، جعفر اخلفاف، كمال الســيد، 

سامي كمال والسوري كمال حميد وغيرهم.
وقد ردد العراقيون األغاني التي كتبها الشــاعر 
النعماني من بينها »شــيلي متر بالليل« و«أخاف 
عليك« و«يوم املا أشوفك« و«بساتن البنفسج« 
و«عيني ياعراق«، حلــن معظمها امللحن كوكب 

حمزة.
للشــاعر عدة دواوين أو مجاميع شعرية، »إمام 
الورد« وديوانه »مقام الفيــروز« الذي أصدره عام 

2017. وديوانه األخير »رذاذ على جبن غزالة«.
ثم قرأ األستاذ علي رفيق مقتطفات مما كتب عن 
النقاد منهم الكاتب  النعماني، لبعض  الشاعر 
مازن لطيف »متيزت قصائــد رياض عن غيره من 
الشــعراء بانســياقها في عرف وطرائق مألوفة 
للقصيــدة الشــعبية املثقلة باحلــزن وبلوعة 

الغربة....«
وفالــح الدراجي »رياض النعمانــي رقيق، عذب، 
اســتثنائي في جماليتــه ومشــاعره وكتابته 
الناعمــة كاحلرير..وال أبالغ لــو قلت إن أبا جنوب 
مصنوع من شــعر وموســيقى وأحالم ملونة.. 
وفي جوهــر رياض)احلداثوي(أيضا، عطر من عبق 

القصيدة الجواهرية
ومقطعية المقصورة

رياض النعماني في المقهى الثقافي

من رسائل االنتظار

اجلواهري

الجواهري االنسان ..الشاعر 
مهندس القصيدة العمودية 

الحديثة بمضمار حداثوي 
شّكل في قصائده موقفًا 

فكريًا من الحياة بقيمة 
تعبيرية فنية عالية .. فامتلك 

هوية معاناته الفكرية 
ممزوجة بمعاناته الفنية 

المتمثلة بالتقنية االسلوبية 
التي تتشكل عليها مستويات 

التجربة الجواهرية..عبر 
مراحلها التاريخية ..اذ كانت 

مراحلها االولى تعتمد 
المحاكاة والمماثلة بشعراء 
يستعير حناجرهم كالمتنبي 

والبحتري وابو تمام والمعري 
والشريف الرضي ... مستقيًا 
منهم اخيلتهم وتجاربهم 
فكان تشكيل الصورة عنده 

يعتمد خزينه التراثي الشعري .. 

مؤيد نجرس

هديْء خرائطنا املطعونة الظهرِ

واقرأْ على ليلنا تعويذة الفجرِ
كي تغسل الشمس عن كثباننا وطناً

معفر الوجه باخليبات .. واجلور
وطمئن األرض ال خوٌف يدحرجها 

وال دماٌء على اسوارها جتري
فال تثير انتظار الناس مئذنة..

اال وصلى بها املوعود باألمرِ
َ انا العراق الذي مازال منتظرا

وأحمل األرض في كيس على ظهري
وما كلفت بحمٍل منذ أن بدأت

تلك السكاكن تستولي على نحري
وها أنا امنح األعياد ملبسها

وإن بدوت بوجه فاقع الفقرِ
أبدو ومن شدة األشواق منحنيا

فالغصن يشتاق بالالوعي للجذرِ

األربعاء 18 متوز 2018 العدد )3980(

Wed. 18 Jul. 2018 issue )3980(

من تخطيطات الراحل ابراهيم زاير



11كتب

شبلي مّلط:

مدخل
1 - حتديــات الزعامــة فــي النظام 

العاملي 
قد تلقى ريادة الواليات املتحدة عامليا 
واشــمئزاز   , البعض  استحســان 
البعــض االخر , وتأرجــح الكثيرون 
ما بني شجب وارتياح اال ان حقيقة 

ثابتة  في نهاية هذا القرن .
وقــد ال يكون عاملا احــادي القطب 
االنســانية  تاريخ  في  امرا جديــدا 
الرومانية  االمبراطورية  جثمت  وقد 
على معالــم احلضارة املعروفة حول 
املتوســط منذ الفي عــام وتفردت 
الصني فــي )امبراطورية الوســط( 
الهان  لقرون طويلة في ظل ساللة 
كما تألق االســالم رائدا نحو العام 
الف ,وحكمــت انكلتــرا في عهد 
امللكــة فيكتوريا اقاليــم ال تغيب 

عنها الشمس .
الريادة  تراجعت  االحوال  وفي جميع 
العاملية لهذه القوى بأمناط مختلفة 
وبوتائــر متفاوتــة , واندثــرت هذه 

االمبراطوريات لسبب او الخر .
فــال بــد يومــا لســلطة الواليات 
املتحــدة العامليــة ان تندثر كذلك 
ومن املؤشرات احلديثة على امكانية 
افوالهــا االنحســار االميركي لدى 

صعود روسيا في فضاء سبوتنيك .
العســكري  واشــنطن  وتراجــع 
اوائل  الثالــث فــي  العالــم  فــي 

الســبعينيات. وال بد من ان يتجدد  
االميركــي   بالتراجــع  االحســاس 
فــي الســاحة  الدوليــة عندمــا 
تنفجر  ســلة االسواق عن تخمتها 
التســعينيات  فــي  االساســية 
يستلم  االميركي  االقتصاد  ،معيدة 
زمــام احلكم في اوائل ســنة 2001 
والسابقة لسلطته في التاريخ وبان 
معيــار جناحة في املدى القصير  هو 
الثماني  او  االربعة  بسنواته  مرتبط 
في الســدة الرئاســية او في املدى 
االرحب الــذي يطال القــرن احلادي 
والعشرين في العمق .رهن  استمرار 
العالــم حتت  ريادة واشــنطن  كما 
كان  جــل القرن الســابق اميركيا 
بهــا  يتفــرد  املســؤولية  هــذه   .
الزعماء  الرئيس االميركي مــن بني 

السياسيني في العالم .
 فالعلــم االميركي  وقــد تطورت  
فنون الكومبيوتر  بشــكل حاسم  
في الســيليكون  فالي  على امتداد  
العقــود الثالثــة املاضيــة ودخلت 
جميــع  الكومبيوتــر  تكنلوجيــا 
القطاعــات  االقتصادية  املتقدمة  
في العالم  اسره باملثل  احملتذى  في 
اميــركا  كما غيــر االنترنيت  وهوة 
الصنيعــة  االميركيــة  الصرف  ، 
في  العامليــة  التجــارة  مقاييــس 
الســنوات الثالث املاضيــة  بعد ما 
قلب احلياة اليومية راس على عقب,  
اوال في حقل املعلومات وبعدها في 
النشر . الى ان اعزا العالم السياسة 

واالعمال والثقافة .
 واالقتصاد قاطرته اميركية : فبعد 
فترة تــردد اقتصادي كرســه عجز 
مزمن في امليزانيــة . اعادة العجلة 
االقتصاديــة الــى منــو متميز في 
الواليات املتحــدة. وقد وصل فائض 
في الســنوات القليلة املاضية الى 
الف مليار دوالر , في بلد يشكل ناجت 
االقتصادي ضعف مثيله في اليابان 

ثاني اغنى بلدان العالم .
 والثقافــة حتملهــا عامليــة اللغة 
االميركيــة . وفيمــا كانــت اللغة 
الفرنســية في ذاكرة البعض رديفا 
مفضــال لتعبيــر الدبلوماســي , 
واملنافــس االخيــر على الســاحة 
الدولية تراجعــت اهميتها لصالح 
اللغة االنكليــزي التي باتت تتصدر 
العبارة الدبلوماســية  والقانونية ، 
كما تصدرت عالم العلم واالقتصاد 
منــذ احلــرب الكونيــة الثانيــة , 
حتى صــارت نادرة جــدا املعاهدات 
يوضع  ال  التي  والدوليــة  االقليمية 

نصها باالنكليزية اصال .
والقــوة في العالــم االميركي , قد 
انتهت احلــرب الباردة بتكريس تفوق 
اميركا العسكري في جميع اجملاالت 
وهــو الــذي كان واضحــا حتى في 
ايــام صعود االحتاد الســوفيتي في 
الوحيدة  القوة  هو  املتحدة  الواليات 
القادرة على نشــر عنفوانها  اين ما 
شــاءت في العالم من دون تصدها 
والعوائق  اللوجســتية  الصعوبات 

السياسة والقانونية . وحقيقة هذه 
الصادرة جتلت في اســتعصاء  احلل 
في البوســنة قبل تدخــل اميركي 
, كما فــي اماكــن  مــن احتمال 
للكويت  العراقي  االحتالل  استمرار 
ســنني طويلة لو لم تقدم الواليات 
)عاصفة  تبني عملية  املتحدة على 

الصحراء( وقيادتها . 
وفــي مناطــق نفوذ اخلاصــة ببلد 
مــا , امثــال تبيت والســينكيانغ، 
النســبة  واوكرانيــا  والشيشــان 
لروســيا  , حتى ايرلندا الشــمالية 
النسبة  لبريطانيا  تنظر سائر الدول 
بترقب الى واشــنطن قبــل املبادرة 
الى حملة سياسة او عسكرية في 
. فمــا من عاصمة  مناطق نفوذها 
مثل واشنطن حتظى بامتام  عواصم 
املدن البعيدة عنها وغير اجملاورة لها 
,بالرغــم من بعدهــا اجلغرافي عن 

مسرح املواجهات .
وباختصار , وحدها الواليات املتحدة 
علــى مخاطبــة حقيقية  قــادرة 

العوملة املهنية في اخر القرن .
الشــعب  الى  العوملة  جــاءت  وقد 
االميركي مبســؤولية لم يكن الباء 
املؤسسون ليحســبوا  لها حسابا  
انشــاء دولتهم املســتقلة  لــدى 
الصغيــرة في القرن الثامن عشــر 
انــذاك  التحــدي كان  ان   بيــد    .
حامال تعابيرا تشــير الى استحداث 
قيــم عاملية )جديــدة( لدولة اقتنع 
مؤسســوها ب ) نشوئها في كنف 

احلرية ( , وكرســوها في الدســتور 
كما في االوراق الفيدرالية وشأنهم 
شان الكسندر هيملتون  في مقال  
نشــرها فــي 21 تشــرين الثاني ) 
نوفمبر( 1787 , فان رؤســاء اميركا 
مضطرون اليوم الــى تكوين صورة 
املتحدة  الواليــات  لــدور  جامعــة 
االميركية في العالم , والعمل على 
حتقيقها : )وانا مؤمــن  بان اميركا 
ســوف ترســخ القاعدة العريضة 
واملتينة البنية اخــرى ال تقل عنها 
عظمة وسوف تشكل هذه الصروح 
شــواهد دائمة  على نيــة  كل من 
ادعى  ان احلكومــة احلرة ال تتطابق 

مع نظام اجملتمع (.
واذا كانــت الزعامــة العاملية تذكر 
بســوابق عديدة فــي التاريخ  فان 
ليس  نفســه  العوملــة   مفهــوم 
جديد على الساحة  . وكان توماس 
مان واملارشــال  قد شــخصا القرن 
العشــرين  بتحوالتــه االقتصادية 
باتت  التي  والثقافية  في الصــورة 
معروفة )القرية الكونية ( وحقيقة 
العوملــة ماثلــة لهــم  ولغيرهم 
بوضوح منــذ عقود وكمــا لوحظ 
مؤخــرا احد املؤرخــني األميركيني ) 
فقــد ادى االنهيار املصرفي  االوروبي 
ســنة 1931 الى طــرد  العمال من 
وظائفهم  في غرب ووسط الواليات 
املتحدة . واالجتياح  الياباني للصني 
الشــباب  جتنيــد  الــى  ادى   1940
الواليات  االميركي في وقــت كانت 

تزال رســمية في حالة  املتحدة ما 
سلم.

وبالفعــل , فقد بات الطــرف االخر 
على الســاحة الدولية وبعكس  ما 
كان عليــه الوضع فــي بداية القرن 
العشرين . يتأثر اكثر بكثير مبا يحدث  
في اميركا , وكان  برتولت برشت قد 
رســم في العشرينات ارتباط ماسي 
العتال في شــانغهاي في بحثة  عن 
لقمة العيش بقيمة السلع الزراعية 
فــي شــوق شــيكاغو وســعر الرز 
الصيني فيها. وجاءت حربان عامليتان 
لتكيــل  ملعظــم  مناطــق العالم 
الدانيــة منها والنائية  الصدمة  تلو 
الصدمة  اقتصاديا وعســكريا  حتى 
غــدا الزكام  فــي اميــركا  يصيب 
الشــرق االوســط  او جبال االند  في 

اميركا اجلنوبية  باحلمى اخلبيثة .
 لكن  من القادر على اتخاذ  القرارات  
التي تؤثر على الساحة العاملية ؟ فاذا 
افاد النظام االمم املتحدة مرارا وتكرارا 
عــن عجز امام االزمــات الدولية فان 
تزال مرتبطة  الدميقراطية  ما  اصول 
مببدأ يقضى بــان )ال ضريبة من دون 
متثيل سياســي ( وهذا املبدأ العريق 
الذي جاء نتيجة  صــراع   طويل مع 
احلكومــات املســتبدة فــي القرون 
الوسطى يكرس حق الشعب برفضه 
دفع الضريبة للحكومات اال اذا كانت 
مســؤولة امامة عن طريــق اختياره 
احلر ملمثليه على راسها لكن العوملة  
رمت هذا املبدأ االساســي في مهب 

الريح  فاخليوط بني راي االنسان الفرد 
واتخاذ القرار على املســتوى العاملي 
اوهنها تكاثر املسؤوليات  الوسيطة 
غير املســؤولة امام الناس . واملواطن 
العاملية  العادي غريب عن الســاحة 
ال يفهــم  تعقيداتهــا ومصاعبها 
واليســيطر عليهــا بشــكل مــن 
ازدادت درجات انقطاع  االشكال  وقد 
احلاكــم عن احملكــوم  فــي العالم 
القرار الى دقة  بســبب افتقار صنع 
والشــفافية  في نظام مالي  تطغى  
عليها حتــركات الرســاميل الهائلة 
خــارج اعتبار اي شــخص او حكمة 
مؤسسة منتخبة او املسؤولية التي 
االمور. فشــد حبال  قيادة  تتحملها 
املال بعيــد كل البعد عن  تأثير الفرد 
او طاقته . وقد زاد حجم الشــركات 
العمالقة   العاملية  والصناعية  املالية 
عن حجــم  االقتصاديــات الوطنية 
اضعافــا  مضاعفــة  فصــار صوت 
الفرد االنتخابي هزيال  هذا اذا  كان له 
صوت  اصال  داخل نظام  االمم املتحدة 

او خارجه  .
تطورت  الذي  الســريع  السياق  وفي 
فيــه  العوملة في الســنوات االخيرة  
.ماذا بقي  للعرى التي تربط االنسان 
الفرد بالعالم الذي يزداد كل يوم وطأة 

على حياته وسبل عيشة ؟
للتمثيل  االساسية  القنوات  ترتبط   
العام واملســؤولية السياسة باألمة 
تســميتها  تدرجت  )وقد  الدوليــة  
بالدولة  املتداولــة  العربية  باللغــة 

يتناول كتاب "الديمقراطية في أميركا" للباحث والخبير شبلي مّلط، ظاهرة مهمة للغاية على الصعيد العلمي وعلى الصعيد السياسي، 
أال وهي تشريح العملية الديمقراطية، وتشريح النظام الديمقراطي، ولعل أفضل طريقة إلنجاز هذا الهدف المهم في عالمنا وفي 
بلدنا الباحث بلهفة عن انموذجه الديمقراطي أنه يرتكز على دراسة حالة عيانية مهمة وهي حالة الديمقراطية في الواليات المتحدة.
ومن القضايا المهمة في هذا الكتاب ارتكازه الى واحدة من أهم المرجعيات في الدراسات الديمقراطية أليكسس  دي توتكيفل 

الذي يعدّ أهم المراجع المتاحة لدراسة هذه التجربة.
وكذلك تكمن أهمية الكتاب في أنه يشير الى التحوالت الجديدة في العالم الراهن وهي تحوالت البد من وضعها في إطارها التاريخي 
واإلنساني.وهو أيضا يرسم الطريق لمجتمع بل عنف، ومجتمع يرتكز على التعاون والتفاهم اإلقليمي المرتكز على نشر قيم المساواة، 

ومحاربة الفقر، ونبذ االستغلل االقتصادي للشعوب.
كما أنه يتيح للقارئ إدراك إمكانية خلق نظام عالمي واسع من دون أوهام التسلط اإلمبريالي أو الدكتاتوريات األيديلوجية، ويعلي 

بشكل كبير دور العدالة والقضاء في تنظيم التوازن االجتماعي وتعزيز القيم الحضارية واالنتصار للعدل والحياة.
تنشر "الصباح الجديد" حلقات من هذا الكتاب كإسهام في تعميق الجدل والمعرفة وتوسيع دائرة العلم بالمناهج والمراجع الضرورية 

للعملية الديمقراطية بنحو عام وفي العراق بنحو خاص.

الديمقراطية في أميركا
الحلقة 1
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حوارات مع جرجيس فتح اهلل*

في ضحية يوم 14 من متوز 1958 ، وجد 
هذا مدونا في كل ماحتدث به املؤرخون 
عن تفاصيل ذلك اليوم . كان قد انيط 
بالعقيد )وصفي طاهر ( مهمة القاء 
الســعيد وســد  نوري  القبض على 
اعتمــادا على  بوجهه  الفــرار  ابواب 
، وبحكم كونه  تامة مبنزلــه  معرفة 
مرافقا عســكريا له طوال سنوات ، 
لكنه لم يجده فقد ســبقه وهرب . 
وكره العقيــد ان يعود خالي الوفاض 
الى رئيسه وملا كان على دراية بكلف 
الزعيــم الركــن عبد الكرمي قاســم 
بجمــع املستمســكات والوثائق عن 
االشــخاص ، اعداء او اصدقاء ، فقد 
حمل اليه نسخة من ديوان اجلواهري 
زاويتها اهداء من الشاعر لنوري  على 
الســعيد مذيل بتوقيعه ثم اســرع 
ليجد فــي اثر طريدته الذي ســبقه 
فبخع نفســه قبل ان تناله رصاصة 
املرافــق في عرض الشــارع على نحو 

ماهو معروف . 
وفي منتصف العــام 1960 ومابعده 
وانــا متخف عن احلاكم العســكري 
العســكري  العرفي  واجمللــس  العام 
بســبب تهمه الشــأن لهــا بالعلة 
منزل صديق  وفي  ملطاردتي  احلقيقية 
لم يعد بني االحياء اليوم – اتابع بدقة 
تلك املشادة التي بلغت حد االسفاف 
بني "الرأي العام " جريدة االستاذ وبني 
جريــدة "الثــورة " وصاحبها صديق 
مقرب من )قاســم( ينطق بلســانه 
. والظاهــر ان الدكتاتور ضاق ذرعا مبا 

يكتبه اجلواهري حول احلريات املهتكة 
والكرامــات املهانة وبلــغ االوج فيها 
باالفتتاحيــة الشــهيرة "مــاذا في 
امليمونــة ؟" وراح اجلميع يرقب بلقب 
واجــف الوعد الــذي قطعه صاحب 
الثورة بأنه سينشر في عدد تال صورة 
زنغرافية ملستمســك يدين اجلواهري 

ويخزيه .
خيل لقاسم ان الوقت حان لألفادة من 
"املستمســك " الذي جاء به مرافقه 
مــن منزل "الســعيد" فاســتدعى 
وســلمه صحيفة   " "الثورة  صاحب 
"االهداء " من ديوان اجلواهري لنشرها.

علمــت بهذا كله وانا في مخبئي مع 
صديقي الذي اواني فقد كان ذا صلة 
ثقة  وموضع  الثــورة  بصاحب  وثيقة 
وهي عالقة غريبة صمدت رغم اخلالف 
الفكري ،فقد بقي الصديق موضع سر 
، اعلمني الصديق انه رأى  للصحافي 
صحيفة الديوان فوق مكتب صاحبها 
لزوار مقربني منبئأ بعزمه على  يريها 
 . نشــر صورتها في صدر الصحيفة 
ومــن قرأ "الثورة في حينه فال شــك 
ســيجد كما وجدت اعالنــا بارزا في 
واحد من اعدادها حول اعتزامها نشر 

"مستمسك يدين اجلواهري ".
قلت لصاحبي بلهجــة مازحة ، ولم 

اكن جادا بها واهلل .
- ابوسعك ان تختلسها ؟

التامة اجــاب بكل جد  ولدهشــتي 
"قبل النشــر او بعده ؟" قلت ومازلت 
غير مصدق "اليهم ، واالفضل قبله ".

في اليــوم التالي كانــت الصحيفة 
ديــوان اجلواهــري وعليها  االولى من 

االهداء اي "املستمسك " في يدي !

ال ادري كيف فعل ذلك . ثم واعلمني 
الصديق انه كان يقف موقف متفرج 
عندمــا راح صاحــب الثــورة يقلب 
مكتبه عاليه سافله ويتهم هذا احملرر 
وذاك بسرقة املستمسك . وفي حينه 
ماكنت وال احد غيري يقدر جدية عبد 
نشر  على  وتصميمه  قاســم  الكرمي 
املستمســك ، ورمبا دفع بها للتهديد 
ليس اال ؟ ورمبــا كان صاحب " الثورة 
" يتربــص لتحزب االمــور وتبلغ بني 
الشــاعر وبني صديقه احلاكم طريقا 

مسدودا .
مضت ايام انتقلــت بعدها الى منزل 
اكثر امنــا وانا احتفــظ بالورقة ، ال 
ادري  ماذا اعمل بها . ومرت اســابيع 
برئــت خاللها ســاحتي فخرجت من 
مخبئي حرا واستأنفت حياتي العادية 
مســاهما فــي حترير جريــدة احلزب 
الدميقراطي الكوردستاني "خه بات " .

وفي ذات يــوم اتصل بي صديق العمر 
ورفيــق الصبــا "االســتاذ محمــد 
توفيق حســني" وكان يتولــى اذ ذاك 
منصب مدير االرشــاد العام في وزارة 
، مقترحا ضمي الى  الثقافة واالعالم 
ستخرج  التي  الصحافيني  مجموعة 
السودانية  الصحافة  وفد  الستقبال 
ورئيس نقابتها فسألته عمن سيكون 
خالفي فقال اجلواهري رئيس نقابتكم 
طبعا ، وعــدد اخر بينهــم صديقي 
املأســوف عليه الدكتور اكرم فاضل 
احد املدراء في تلك الــوزارة وذكر لي 
ان اجتماعا ســيكون في فندق بغداد 
ومنه سنستقل السيارات الى املطار .

ليكن معلومــا اني لم احــاول لقاء 
باجلواهــري قبل هذا رغــم اني كنت 

ازود جريدته وانا فــي مخبئي ببعض 
معرفــة  دون  فينشــرها  املقــاالت 

مبرسلها .
اخــذت الورقــة وقصــدت الفندق . 
مازالت تلك اجللســة ماثلــة التبرح 
مخيلتــي وكأنها كانــت امس وكان 
اجلواهــري قبالتي جالســا ونحن في 
اكتمال  ننتظــر  الثانيــة  الطبقــة 
النصــاب وانتابني ضيــق وانا اتربص 
، كيف ســأنفرد به وكيف  بفرصتي 
سأدس الورقة في يده دون اثارة فضول 

.
لم يطــل االمر بحيرتــي فقد نهض 
اجلواهري وسار يريد دورة املياه فصبرت 
عليــه قليال ثــم حلقت بــه فأدركته 
نظرة  والقى  ففضها  بيده  ووضعتها 
املستمســك  :"هذا  له  وقلت  عليها 
الذي هددك به قاسم وصاحب الثورة 

."
شــخص الي برهة ثم مال فأمسك 
بيدي وهزهــا ثم شــدني الى صدره 
وبقــي صامتا الينبــس بحرف  بقوة 
ووجدت صمتــه ابلغ من اي كالم ، ثم 
تولى عني وهو مييل برأسه الى اليمني 

والى اليسار .
بطبيعة احلال لم يكــن هذا مما يذاع 
ويروى . مرة واحدة خرجت احلكاية من 
فمي عندمــا جر حديــث بيني وبني 
الســيد مســعود البارزانــي )رئيس 
 ) الكردســتاني  الدميقراطي  احلــزب 
الى اجلواهري وشــعره ومســعود من 
املعجبني به ويكــن له احتراما خاصا 
وهو يحرص على زيارته كلما حط به 

رحله في دمشق .
مارأيــت نفســي اال وانــا اروي لــه 

تفاصيــل احلــادث ، وال ادري اكان ذلك 
في كردســتان او ايران او السويد . رمبا 
قبل عشر ســنوات ورمبا قبلها . قال 
مسعود معقبا :" سأذكره بها عندما 
اعرج عليه ". فقلت :"ال تفعل ارجوك 
" وهذا ما ســيكون ســرا اليتجاوزنا 
حتى مماته . اني اكره ان تأخذ اي كائن 
الظنون بــي بأني اتاجر بدالة او فضل 

."
ترشــيح لعضويــة اجملمــع العلمي 

العراقي 
س: في العام 1970 رشحتم لعضوية 
اجملمع العلمي العراقي . ولم يتم ذلك 

، ما السبب ؟   

اظنك قرأت هذا فــي غالف لكتاب او 
اثنني صــدر لي – ضمن فقرات تعريف 
بي اثبتها الناشــر – لم يكن ذلك من 
تدبيــري او تصميمي ورمبــا كنت قد 
رويتها او ســمعت منــي في حديث 
وســيلة  فيها  كتبي  ناشــرو  فوجد 
لترويج الكتاب جتاريا جريا على اسلوب 
التقدمي الذي دأب عليه الناشــرون في 
عصرنا هــذا . اال اني فطنت الى االمر 
فأبديت رغبتــي ومطلبي القاطع بأال 
تضمن هذه الواقعة ما يراه الناشــر 
ضروريا للتعريف بــي . فاالنتماء الى 
مؤسســة علميــة اليزيد مــن قدر 
من  الينقص  االنتمــاء  وعدم  الكاتب 
شــهرته . على ان هذا الترشيح وقع 
فعــال وقبولي العضويــة في اجملتمع 
العلمــي العراقي كان منوطا بي وقد 
اعتذرت بحجة تعذر اجلمع بني التفرغ 
للعلم وبني ممارسة العمل السياسي 

.

س: مــع هــذا فالعرض هــو نوع من 
التكرمي واالعتــراف بكفاءة واعتقادي 
به اليتنافى  والقبول  بان عرضا كهذا 
مع االشــتغال في الشــؤون العامة 
بالتالي اليشبه ترشيحا ملنصب  وهو 
حكومي رفيــع قد تلجأ اليه حكومة 
معينة الســكات معــارض مثال ، او 
محلية  سياســية  صفقــة  نتيجة 
، الريــب وان هنــاك عللــال حقيقية 

تختفي وراء العذر الذي تعللتم به .
الادري قــد تكون ثمة اســباب اخرى 
تعللت  لــو  الوجاهة  التبدو ظاهــرة 
بهــا او باالحرى ان ظاهــرة االفتعال 
بهذا االعتــذار التخفى تفاهتها على 
الســامع اللبيــب بكونهــا العوض 
املؤدب عن الرفض الصريح . وســأروي 
لــك التفاصيل ولك ان تســتخلص 
ماتشــاء . ذات يوم ورمبا كان في اوائل 
ايار والشــهر شــهر رمضــان انبأني 
عضو  عواد  كوركيس  االستاذ  هاتفيا 
اجملمع العلمي هاتفيا بانه ينوي زيارتي 
المر الميكن تاجيلــه . رحبت بقدومه 
وجــاء . كان معلما لي في املدرســة 
االبتدائية باملوصل وهو ممن كان ذا تأثير 
كبير على حياتي الفكرية كما ذكرت 
، ثم نقل الى بغــداد امينا ملكتبة دار 
االثار وظهرت هناك اثار نبوغه العلمي 
ليغني املكتبة العربية بآثار نفيســة 
وتراجم علميــة قيمة . وقد ضم الى 
اجملمــع العلمي مؤخرا . قــال لي يود 
رئيــس اجملمع العلمــي ان يراك ليزف 
اليك نبأ ســارا وســيكون من دواعي 
ســرورنا ان نطوف بك ابهــاء وبنايات 

البناية اجلديدة للمجمع العلمي .
 ( وقتذاك كان رئيس اجملمــع الدكتور 

عبد الــرزاق محي الديــن ( ولم التق 
بــه وكل ماعرفتــه عنــه ايامها انه 
حقق ونشــر في العام 1954 او 1953 
ملؤلفه  والذخائــر"  "البصائر  كتــاب 
"ابو  الشهير  والصوفي  الفيلســوف 
التوحيــدي" املتوفى في بغداد  حيان 
العــام 1010 ميالديــة )وله رســالة 
جامعية فيه علــى مااتخطر ( . كان 
التوحيدي من العلمــاء الكبار الذين 
جددوا في اســاليب الكتابة العربية 
ووضعها على ســلم التطور احلديث 
. وان الدكتور نــال به درجة الدكتوراه 
من جامعة القاهرة . وهو دائرة الوحيد 
العلمي . كما عرفته يحتل كرســي 
االســتاذية للغة العربية في جامعة 
بغداد في العام 1960 او نحوه عندما 
كان يعالــج الكتابــة فــي مواضيع 

قومية" .
وسياسية وكنت قد تصديت ملناقشة 
اخطــاء لغوية وردت له في مســاجلة 
سياســية تبادلها واالســتاذ مسعود 
محمد في احــدى جرائد العاصمة لم 
تعجبنا نحن محــرري جريدة خه بات . 
كما كان وزيرا لوزارة جديدة استحدثت 
بعنوان )وزارة الوحدة ( في عهد ) عارف ( 
الثاني . واذكر ان حتقيقه وتعليقه على 
كتاب ابي حيان التوحيدي لم يكن في 
توفيق  محمد  االســتاذ  الصديق  رأيي 

حسني جيدا وهو اثره الوحيد .

مؤيد  الســيدان  احلــوارات  *اجــرى 
طيــب وســعيد يحيــى والكتــاب 
مــن منشــورات دار أراس للطباعة 
والنشر، منشــورات اجلمل، الطبعة 

األولى 2012

يرسم الراحل جرجيس فتح اهلل أفقًا فكريًا وسياسيًا نادر المثال فهو بهذا العمل يتطرق إلى زوايا وأحداث وشخصيات كان لها 
أدوارها المميزة سلبًا وإيجابًا في التاريخ العراقي. ومما يلفت النظر في هذه النصوص التي وردت في كتاب رجال ووقائع في 

الميزان أنها أضاءت بنحو دقيق لحظات وأحداثًا ومسالك فكرية وشخصية وثقافية وتاريخية لم يتطرق إليها احد قط.
"الصباح الجديد" تقدم قسطًا وافرًا من هذه اإلضاءات كما وردت على لسانه لجمهور لم يطلع عليها في السابق بمعزل عن عمق 
ثقافة هذا الجمهور او صلته بالسياسة العامة. إنها ليست أفكارًا فحسب وإنما هي شهادات تنطوي على نبوءات مثيرة للدهشة 

عن اثر المناهج واأليديولوجيات والشهادات التاريخية السابقة لألشخاص الذي يجري الحديث عنهم ويسهم الراحل جرجيس 
فتح اهلل في تصحيح الكثير من المواقف والتصورات والوثائق السياسية المرافقة لمواضيع الحديث. كما ان أفكار السيد فتح اهلل 
تستكمل في أحيان كثيرة ما كان نصًا لم يكتمل في الماضي.  إننا من دواعي االحترام والتبجيل لهذه الشخصية النادرة نسطر 

عددًا من هذه األفكار في الكتاب المذكور" رجال ووقائع في الميزان".

رجال ووقائع في الميزان
الحلقة 34
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الفنانة  قبل  عندما كلفت من 
جميل  عشــتار  التشــكيلية 
حمــودي عــام 2002 بالكتابة 
الكبير  الفنان  والدها  حياة  عن 
جميل حمودي ومن خالل زيارات 
اقــوم بها لبيته فــي منطقة 
الســيدية في بغداد وملرتني في 

االسبوع. 
عشــت في قلق، قد ال يصل ما 
اكتب خالل ســطور في كتاب 
حتى وان كان الف صفحة الى 
مكانة هــذا الفنــان املعروف، 
ولكن مــن دون ان ارفض قررت 
ان ادخل بيته، وحــني زرته وهو 
وجلست  متحرك  كرسي  على 
معه في اول لقاء والذي استمر 
ألكثر من ســاعتني، فكرت بأن 
البد لهذا الكتاب ان ينجز، ومن 
احلماقة ان اغفل اي يوم او حلظة 
من ســيرة هذا االنســان، وقد 
وجدت ان الشــيء الذي يهمه 
ويوقــظ عواطفــه وخياله هو 
الفن فقط ،  كونه راصداً غيوراً 
والتاريخ  الفــن  تفاصيل  لكل 
وهــو ذو قوة ملزمــة وفنان في 
ميوله، مثالي صلب الرأي. كنت 
حني اعــود من زيارتــه اقرأ كل 
مــا كتبت معه فاجد انه  بحق 
وضــع امامي  صفحــات  من 
حياة رجل حديثه بليغ وصمته 
ابتسامته صريحة  بالغة،  اكثر 
وشــديدة وان كانت ذات قسوة 
باردة، شــديد  لكنها ليســت 
احليويــة حتى في آخــر عمره 
اجتماعي  فنــي  كنز  ومرضه،  
ادبــي تاريخي ثقافــي حضاري 
وطني عراقي علي ان اســتمع 
واستمتع واحلق معه في عالم 
االبــداع االبدي ومــن ثم اكتب 
امامه  وهو ميلــي علي حياته، 
رســاًما  محرراً  كاتباً  شــاعراً 
مؤلفا ًنحاتــاً،  يصيغ العبارات 
وادراك  واحســاس  بأســلوب 
ووعي وثقافة ذهن وذاكرة ال متل 
احلساســة،  املهمة  التفاصيل 
لذا  قررت ان اضع اوراقي مدونه 
في ســجل خاص ومرتب النها 
الكشف  في  مهمة  قصاصات 
عن جــذور حياة واقعيــة وراء 

وصــرت  وكتاباتــه،  اعمالــه 
ملوعدي معه  الساعات  احسب 
واجللــوس امامه وهــو يتحدث 
لــي عن حيــاة مكتنــزة ثرية 
بكل تفاصيــل االبداع العراقي 
الكبيــر، ووجدت نفســي امام 
فنان الميتلك املوهبة فحســب 
بل لديه حظ وافرمن العبقرية، 
ومتواضع،  بسيط  كبير  ومبدع 
بدأ رحلته مع الفن وكانت عّدته 
من عقل صــاف ووعي طبيعي 
بالفن التشكيلي وخيال واسع 

حساس ورصني.
 جميل حمودي وفي عمر االدراك 
بــدأ يقــرأ ال من اجــل اغراض 
امنا  ثقافية وال لتحســني ذاتي 
كان يقرأ مــن اجل غذاء روحي، 
ان يســجل  يريد  الفنــان  هذا 
تفاصيــل حياته فــي كتاب ال 
من اجل ان يخلد نفســه بقدر 
ما تكون هذه الســيرة درســاً 
فنياً انســانياً كبيراً للدارسني 
والفنانني واملهتمني بالتشكيل 
العراقي.ويضــع امــام االجيال 
املســرحية  واعمالــه  فنــه 
واشــعاره  النقدية  وكتاباتــه 

وتأسيسه لدار نشر في العراق 
)الفكر احلديث(، ودراســته في 
باريس  في  والســوربون  اللوفر 
)مــا بني االعــوام-1947 1957(

وتاسيسه جمللة ودار نشر اشتار 
في باريس وحصوله على وسام 
الثقافة الفرنســية مــن وزير 
الثقافة الفرنســية جاك النك 
عام  1987  وعلى اعلى وســام 
الفرنســي جاك  الرئيس  مــن 
والقضية   2001 عام  شــيراك 
االهم في حياته اال وهي ادخال 

اخلط العربي بأعماله.
 1957 عــام  ســجل  فنــان   
الرســم  بعنوان  قامــوس  في 
التجريدي صدر مبناسة معرض 
فنــي بعنــوان     ) 50عاماً من 
من  اجنز  التجريديــة(  اللوحات 
 Michelالفرنســي الناقد  قبل 
فور  ســي  Seuphorميشــيل 
250 لوحة  وتضمن املعــرض   

فنية انتجته دار هازن
   للنشر، وذكر فنه وسيرته في 
قاموس آخــر متخصص بالفن 
العاملي اصدر عــن قاعة رميوند 
كروز Raymond Creuze  )وقد 

القاعــة معرضاً خاصاً  اقامت 
بالفنانــني الذين جــاء ذكرهم 
كراساً  واصدرت  قاموسها  في 

باألعمال املعروضة
كما ذكرت ســيرته الفنية في 
قامــوس باللغــة الفرنســية 
وفناني  والنحاتني  )الرســامني 
الكرافــك( في اجلــزء اخلامس   
عــام  للمؤلــف     E.Benezit

       .1976
كما صــدر عن حياتــه كتاب 
بعنوان الفن احلديث في العالم 
ديل  كاستون  الفرنسي  للناقد 

عام1960 في باريس.
ايضا كتــاب عن  عنــه  وصدر 
باريس  في  اليونسكو  منظمة 
العربية  وباللغتــني   1987 عام 
والفرنســية      كتبه املفوض 
للفنون  الدولية  للرابطة  العام 
تقدمي  –اليونسكو  التشكيلية 

. Andre Parinaud اندره بارينو
  فيمــا صــدر كتــاب بعنوان 
جميل حمــودي الرائد للكاتب 
  Paul Baltaبالتا بول  الفرنسي 
ملناســبة معرضه االستيعادي 
للفنون  الوطنــي  في)املتحف 

االفريقيــة واحمليطيــة( باريس 
بأنه  1987  وصفه الكاتب  عام 
العديدة  االكتشــافات  رجــل 
رجــل االغنــاء العميــق. رجل 
رجل  الهجرة  رجل  االنقطاعات 
العــودة الى الوطــن االم. كما 
كتب عنه  حتقيق مصور باللغة 
العربية بقلــم الياس ديب في 
العرب وصدرت عنه  مجلة كل 
دراسة حتليلية للناقد الفرنسي 
 Robert Vrinatفرينــا روبيــر 
باللغــة الفرنســية )باريــس 
دراسة  عنه  وصدرت  عام1951( 
حتليلية باللغة الفرنسية بقلم 
فاديــد جياللي في مجلة اخبار 

الهجرة في باريس عام 1987 .
نفســه  وصف  حمودي  جميل 
فــي احد معارضه عــام 1997 
بعبــارات مبهرة يقــول فيها: 
يظل الفن عندي بلورة تنعكس 
عبرها احلياة مبا فيها من نبض 
يشكل املادة والروح ومبا فيها من 
جتليات تتصاعد ســمواً فتبلغ 
هبوطاً  وتتهافت  القيــم  ارفع 
فــال تتجاوز حدود مــا اراد اهلل 
تعالى لنفس االنسان ان تبلغة 

من درجات التهافت ويظل فني 
احلياة من  الذي يســتوحي  هو 
ثناياهــا التعبيرية والتجريدية 
االنســانية  القيم  بني  يتحرك 
العربي  احلرف  جمالية  معتمداً 
حلضارتنا  انتمائــي  عن  تعبيراً 
طريق  عن  وانطالقــاً  وقوميتنا 
اعرج  ان  املعاصر.وأحــب  زمننا 
ان جميل حمودي كان قد  على 
احلضارات  عن  بحوث  عدة  نشر 
والفنــون القدميــة باللغتــني 
العربيــة والفرنســية تلبيــة 
اليونســكو  منظمة  لدعــوة 
العاملية  بالندوة  للمســاهمة 
عن الثقافة العربية كخبير في 
هذا املوضــوع اذ طرح موضوع 
واالســتفادة  اجلمالية  التربية 
من املتاحف اخملتلفة كوســائل 
مباشــرة لتكثيــف امكانيات 

التوجيه التربوي في هذا اجملال.
ومن املهــم ان اعرج على كتاب 
احلركة  تاريــخ  )فصــول مــن 
التشكيلية في العراق للمنظر 
والفنان الراحل شاكر حسن ال 
الصحفة  في  جاء  وقد  سعيد( 
127  ان في عام 1974 نشــرت 
العراق عدة  الثقافة فــي  وزارة 
كتب مبناسبة املؤمتر االول لالحتاد 
التشــكيليني  للفنانني  العام 
البعد  العــرب منهــا كتــاب 
الواحد للفنــان جميل حمودي 
الدولة  اهتمام  على  دليل  وهذا 
حينهــا بالتنظيــر الفني النه 
يعتبر حتصيل حاصل للسياسة 
الثقافية في العراق. ما احب ان 
البعد  نظرية  ان  هنــا  اوضحه 
من  ثقافية  تعد ظاهرة  الواحد 
ظواهر الفكــر العربي املعاصر 
البعد  جماعة  قدمتــه  ما  وان 
الواحد من فكر يبقى اساســاً 
وظهور  احلرف  استعمال  لتبرير 

الفن الكتابي العراقي احلديث.
ما جعلني احــرص كل احلرص 
على ان اضــع كل ما حتدث به 
هــذا العبقري وفــي صفحات 
اشــرح نشــوء الفن فــي روح 
هــذا املبدع بتعبيرات ســردية 
القارئ  من  ومتأملة  مباشــرة، 
النمو  بكل  االحســاس  اختبار 
الفســلجي والروحي الذي بلور 
موهبة الفن والكتابة والتأليف 

والنقد .

كتاب عن حياة الفنان جميل حمودي
العثور على أقدم خبز في العالم بدولة عربية

عثر على بقايا متفحمة خلبز عمره 14500 عام في موقد حجري 
شمالي األردن، ليكون بذلك أقدم خبز عرفه التأريخ.

ونقلت وكالة ســبوتنك خبراً يقول أن : االكتشــاف يظهر أن 
الصيادين في منطقة شــرق البحر املتوسط أجنزوا ذلك احلدث 
الثقافي البارز املتمثل في صنــع اخلبز قبل فترة طويلة مما كان 
معروفاً في الســابق، وقبل ما يزيد على  أربعة آالف عام من أن 

تترسخ الزراعة كنشاط بشري”.
واضافت أن ” اخلبز املســطح غير اخملمر على األرجح ويشبه إلى 
حد ما اخلبز املســتدير، قد صنع من حبوب برية مثل الشعير أو 
القمح أو الشوفان، وكذلك من درنات من األنواع القريبة من ورق 

البردي املائي التي جرى طحنها إلى دقيق”.
وتابعــت أن ” ذلــك اخلبز صنع إبــان حضارة تعــرف باحلضارة 
النطوفية التي مال أتباعها إلى اتباع منط حياة مستقر بدال من 
منــط احلياة البدوي، وجرى العثور عليه في موقع أثري بالصحراء 

السوداء”.
يذكر أن اقدم دليل ســابق على اخلبز مت اســتخراجه من موقع 

عمره 9100 عام في تركيا.

سكان قرية بإندونسيا يذبحون 300 تمساح
فى واقعة غريبة من نوعها، ذبح قرويون اندونيسيون مسلحون 
بالســكاكني واملطارق وآالت تســمى النوادي ما يقرب من 300 
من التماســيح، وذلك لالنتقام منهما بسبب قتلها لرجل من 

القرية فى مزرعة.
ونشرت صحيفة »ديلى ميل« البريطانية، مجموعة من الصور 
املفزعة، والتى ظهرت بها  دماء متاســيح في كومة كبيرة في 

منطقة سوروجن في إقليم بابوا الغربية االندونيسي.
وصــرح أحد الســكان »ان ســوجيتو« أن الرجل الــذى قتلته 
التماســيح كان يبحث عن عشــب لتغذية مواشــيه، ولكنه 
تعرض لعض من متســاح، وسمعه أحد ســكان املنطقة وهو 

يصرخ طلباً للمساعدة لكن
مت العثور عليه ميتاً، وبعد أن حضر القرويون احملليون جنازته، قرر 
600 من املســلحني التخلص منه بأنفسهم باستعمال أدوات 
حادة، ونزلوا على مزرعة التماســيح لالنتقام ملقتله، وأســفر 

الهجوم الدموي عن قتل  292 متساًحا.
وذكرت الصحيفة أن ضباط الشــرطة حاولــوا وقف املذبحة، 
لكنهم لــم يتمكنــوا من كثرة عــدد املســلحني، وانتقدت 
الســلطات هذا الهجوم البشع، حيث أن ذبح التماسيح ممنوع 

قانونًيا.

غلي ورق العنب يعود
بفوائد صحية لمرضى السكري

افادت ابحاث طبيه بأن مســتخلص مغلي ورق العنب يحتوي 
على نحو سبع فوائد مهمة لصحة اإلنسان وخصوصاً ملرضى 

السكري.
وقال باحث طبي أن “من أبــرز تلك الفوائد أنه يحتوي على كم 
هائــل من مضادات التأكســد الطبيعية، إضافــة إلى املعادن 

والفيتامينات الغنية”.
وأكــد الباحث ، أن من ضمن فوائد شــرب هــذا املغلي، تعزيز 
دفاعات اجلســم ضد األمراض، ما يعني أنه يقوي املناعة، أيضاً 
فإن هذا املاء يساعد على تنشيط الدورة الدموية وزيادة عوامل 

احلماية ضد االلتهابات.
واضــاف الباحــث ، فــإن مغلــي ورق العنب يقلل من نســب 
الكولســترول في الدم، كما أنه مفيد للغاية ملرضى الســكر 
والنقرس. كما أنه يساعد اجلســم على التخلص من احلمض 

العضوي الناجت من هضم اجلسم للدهون والبروتني.

ملونشريط

الفنان جميل حمودي
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 من شوارع بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة

معلومة

توصل العاملان جون هينيسي وديفيد باترسون 
فــي أوائل ثمانينيــات القرن العشــرين، الى 
اكتشــاف مبكر لصنــع الهواتــف الذكية، 
وفــي  وعبقريتهــم.  ابتكاراتهــم  بفضــل 
التفاصيــل، متكن هذان العاملــان األميركيان 
اخملتصان في علم احلاســوب، الى اكتشــاف 
مبكــر لطريقة مبتكــرة لصنــع املعاجلات 
الدقيقة التي تستعمل اليوم في صنع رقائق 
الهواتف الذكية واحلواســب اللوحية وباليني 

األجهزة األخرى.
 ونتيجة لذلك، فاز العاملان بجائزة تورنغ التي 
تبلغ قيمتها مليون دوالر، والتي غالًبا ما يطلق 
عليها جائزة نوبل للحوســبة.في بداية األمر، 
جتاهلت الشــركات القائمة املصنعة للرقائق 
املقاربة اجلديدة والســريعة التي توصل إليها 
كل من جون هينيســي وديفيد باترسون في 
أوائل ثمانينيات القرن العشرين في مختبرات 
وجامعة  جامعة ســتانفورد  فــي  منفصلة 
كاليفورنيــا فــي بيركلي. لكــن ابتكارهما 
ســرعان ما القى القبول واالستحســان في 

األسواق.
واليوم، تســتعمل 99 في املئــة من املعاجلات 

الدقيقة البالــغ عددها 16 بليون معالج التي 
يتم صنعها كل عام مقاربتهما، باســتعمال 
شــرائح تتطلب عددًا أقل من الترانزستورات 
وطاقــة أقل من تلك التي ما تزال تُســتعمل 
املكتبيــة  الكمبيوتــر  أجهــزة  لتشــغيل 

واحلواسيب العمالقة.
وقــد صاغ باترســون البتكارهمــا مصطلح 
»املعاجلات الدقيقة جملموعة األوامر احلاسوبية 
اخملتصرة«، املعروفة اختصاراً باســم ريســك 

.)RISC(

من هو هينيسي وباترسون ؟
يَشــغل هينيســي )65 عاماً( منصب رئيس 
جامعة ستانفورد، ويعمل باترسون )70 عاماً( 
أســتاذاً فخرياً في جامعة بيركلي، لكنه ما 
يزال ميارس نشاطه البحثي في شركة غوغل 
التــي متول جوائــز تورينغ. ويرأس هينيســي 
مجلس إدارة شــركة ألفابِت، الشــركة األم 

املالكة لشركة غوغل.
أكادميــي منهما في املشــاريع  شــارك كل 
التجاريــة، وقاما مًعا بكتابة كتاب دراســي 
بعنــوان، البنية الهيكلية للحاســوب: نهج 
كمي، ألهم أجيااًل من املهندســني والعلماء 

لتحقيق مزيد من التقدم.
ســميت اجلائــزة باســم عالــم الكمبيوتر 
الذي ساعد  تورينغ،  آلن  الشــهير  البريطاني 
في فك الرسائل األملانية املشفرة خالل احلرب 

العاملية الثانية.
يستذكر هينيسي أنه في البداية »كان هناك 
قدر هائل من املعاندة من قبل قطاعات كثيرة 

من الشركات الصناعية.«
ويضيف باترســون أن »النــاس كانوا حينها 
يقولون، بالتأكيد، بالتأكيد، ولكن في العالم 

احلقيقي هذا لن يهم.«

ما هي رسالتهما للشباب ؟
يقول باترسون في هذا الصدد، »كن جريئا. وال 

تخش اجملازفة وحتّمل اخملاطر.«
ويضيف هينيسي، »افعل شــيًئا حتبه. فمن 
األســهل كثيرًا العمل بشــغف وبطاقة إذا 

كنت مخلًصا ملا تفعله.«
مُتنح جائزة تورينغ من قبل احتاد آالت احلوسبة 
العاملي، وهو عبارة عن نقابة مهنية تضم 100 
ألف عضو في جميع أنحاء العالم. وقد ذهبت 
اجلائزة في العام املاضي إلى السير تيم بيرنرز 

لي، مخترع الشبكة العنكبوتية العاملية.

الموبايل أصبح متاحًا بفضل هؤالء

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

قد جتد نفســك في مواقف حرجة وتشــعر 
في هــذه األثناء بالضعف. فــي حني أن تأخر 
مساعيك بعض الشيء وانتهاج منط معيشة 
هادئة، سيجعلك تتجاوز ذلك التأثير السلبي 

دون فوضى. 

ابحث عن أســاليب صحيحة لتحاول تنفيذ 
خططــك بالطريقــة املثلى بالنســبة لك. 
حتــرك بســرعة إذا أردت أن حتصد ثمارا طيبة 
للجهود التي بذلتهــا. عليك نقل املعلومات 
إلى اآلخرين بالطريقة الصحيحة دون إضافة 

طاقتك تتزايد بالتأكيد لكن بشكل عشوائي 
ال. توخى احلذر اذا أردت  غير متناغم وغيــر فعَّ
أن حتــرز تقدًما على حســاب اآلخرين، فذلك 
املنافســني  العديد من  التصرف قد يخلــق 

واملعارضني، ولن يجلب لك هذا إال املتاعب. 

استســلم لهذا الدافع الداخلي واستقطع 
بعض األسابيع لتسافر عبر العالم. حماسك 
وقدرة  القوة  الداخلي سيعطيانك  ونشاطك 
التحمل الالزمني للقيام باستكشافات وفهم 

أشياء جديدة.

حاول أن تظهر اليوم بأفضل ما لديك وتلتقي 
بالشــريك، فهو في انتظارك. لديك الكثير 
من الكتب وستحاول قراءتها كّلها فتحصل 
على ردود فعل إيجابية في نهاية املطاف مع 

مرور الوقت.

انتبه إلى أســلوبك في التطــرق إلى بعض 
املواضيع اليوم. انتبه فرمبا تشعر بأنك متعب 
بعض الشــيء و لن ترغب فــي البقاء لوقت 
طويل في مكان العمل إال أنك لن تخرج قبل 

التأكد من حسن سير األعمال .

األمور ليســت جيــدة في مــكان العمل وأنت 
ال تســتطيع إجناز ســوى القليل. ال جتعل ذلك 
يخيفــك، فهــذه املراحل جتيء ثــم تذهب. في 
حياتك اخلاصة، أنت بحاجة إلى دافع جديد، فأنت 

تشعر أن العالقات مع من حولك تفقد رونقها.

ســتعم أجواء من االرتياب تســتوجب منك 
اتخاذ موقف، وســتجد حالًيــا صعوبة في 
التخلي عن طريقة تفكيرك املعتادة، بالرغم 
من العواقب الســلبية التي قد تكون نابعة 

من املاضي. 

ســيحاول أحد األشــخاص أن يسبقك إلى 
خــّط النهاية و لكنك ناجح أكثر منه. عليك 
أن تقــوم ببعض الزيارات حاليــا وأن تقبل مبا 
يقوله لك اآلخرون ألن بعض األمور ســتخدم 

مصاحلك أكثر مما تتخيل.

ال ميكنــك التــودد إلى األشــخاص الذين قد 
مينعونك من حتقيق الكثير من النجاحات. لن 
تتمكن من االهتمام بأمورك كّلها في الوقت 
نفسه. ستشتري بعض املنتجات ألنك بحاجة 

إليها مع أن وضعك املالي ليس على ما يرام.

ال ميكنــك أن تبتعــد عــن احمليطــني بك ألن 
ذلك ســيؤدي إلى حدوث بعض املشــكالت. 
ستغضب ألنك ستســمع كالماً لن يعجبك 
أبداً عن أحد األشخاص. عليك أن تتفاوض مع 

الزمالء لتصل إلى التسويات املناسبة.

الدلو الحوتالجدي

برغم من صعوبة حتفيز ذاتك، ال تخفض رأسك 
في يأس. إذا قمت بأفضل ما عندك فســوف 
حتصل على بعض النجاحات احملدودة، إال أنه ال 
يجب أن تتوقع الكثير. عندما تستعيد هدوئك 

وتصبح أكثر ثقة، سوف تتحسن األمور.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. أول قبلة للمسلمني o يوضع التاج فوق 

رأسي
2. جزيرة في احمليط الهادي.

3. تنقرها فتسمع هدير الصوت o يحتاج
4. نسمات o ابتعدا

5. في الشعر o أغب وأشرب
6. وحــدة قياس الطاقة o من أســاليب 

اخلط العربي
7. نصــف ولــول o معناه كثيــر البركة 

واليمن
8. من انواع اخلشب o مجهز مواد ملوضوع 

معني
9. أول من روض اخليل.

10. ســكرتير ســابق لألمم املتحدة تولى 
منصبه أكثر من مرة.

1. مدينة غير عربية فيها 450 مسجدا 
o حتت أقدامها اجلنة

2. غير معقد o للتعريف
3. أنواع مشــروب محبب o اسم فلم 

حملمد سعد )مبعثرة(.
4. منســوب إلى دول العالم o االرتفاع 

والعلو
5. ما يبلغه االنسان من عمره o سوق 

كبير البناء o قمة الطرب
6. نعم باالجنبية o ركض

 o 7. حيث كانــت إدارة للحمام الزاجل
مجهز مواد للنداء معني

8. اصبح ملكا ملصر وعمره 9 سنوات
9. اخلروج إلى احلياة o لدينا

10. ثمرة حتتاج لسنة كاملة لتنضج.

كلمات متقاطعة
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10
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مانويال ـ وكاالت:
اســتعاد املالكــم الفيليبيني 
وزن  باكياو حزام  ماني  الشهير 
الويلتر ملنظمة رابطة املالكمة 
فوزه  بعــد   ،)WBA( العامليــة 
بالضربــة القاضية في اجلولة 
اللقب  حامل  على  الســابعة 
ماتيس  لــوكاس  األرجنتينــي 

األحد في كواالملبور.
وهيمن باكياو )39 عاماً( بشكل 
فأسقطه  على خصمه  واضح 
قبل  الثالثة،  اجلولــة  في  أرضاً 
أن يضع احلكــم كيني بايليس 
حــداً للمواجهة إثر ســقوط 
ماتيــس في اجلولة الســابعة 
بعد سلســلة مــن اللكمات 

السريعة للفيليبيني.
وقال باكياو السعيد بعد فوزه 
سنوات  تسع  في  األولى  للمرة 
بهذه الســرعة "أنــا متفاجئ 
من الفــوز عليه باكراً بالضربة 
بإســقاطه  فوجئت  القاضية. 
الثالثة ثم في  أرضاً في اجلولة 
السابعة.  في  وأخيراً  اخلامسة 
لم أجنــح بتحقيــق ذلك منذ 
زمن بعيد. حقاً كنت في قمتي 

اليوم".
لـ"باك- الســتون  الفوز  وهذا 
والثالثــون  والتاســع  مــان" 

 7 )مقابل  القاضيــة  بالضربة 
خســارات وتعادلــن(. فوز قد 
يدفعه إلى مواصلة مســيرته 
ما بعد األربعن التي سيحتفل 
األول  كانـــون  فــــي  بهــــا 

املقبـل.
املالكم  وهــو  باكيــاو  وتابــع 
الوحيد في التاريخ يحرز ألقاباً 
كبرى في 8 أوزان مختلفة خالل 
23 عامــاً في مســيرته "لقد 
التمارين،  في  جيد  بعمل  قمنا 

وحتكمنا  لم نضغــط كثيــراً 
باإليقــاع.. لم أعد شــاباًـ لذا 
أشــكر كل املدربــن وأعضاء 

فريقي".
في املقابل، كان ماتيس امللقب 
نظــراً  مرشــحاً  "املاكينــة" 
لم  لكنه  القويــة،  للكماتــه 
يجد حالً لسرعة باكياو. ويبلغ 
رصيد األرجنتيني 39 فوزاً بينها 
36 بالضربة القاضية مقابل 5 

هزائم.

لندن ـ وكاالت:
لم متض ســاعات معــدودة على 
االعالن الرســمي عن تعاقد نادي 
تشلســي اإلنكليزي مــع املدرب 
خلفا  ساري  ماوريتسيو  اإليطالي 
ملواطنــه انطونيــو كونتي، حتى 
أجرى النادي اللندني أول صفقاته 
للموســم اجلديــد بضــم العب 
وســط نابولي االيطالي من اصل 

برازيلي جورجينيو.
وكشــف تشلســي في موقعه 
الرســمي أن »جورجينيــو حلــق 
مباوريتسيو ســاري من نابولي الى 
تشلسي وأصبح بذلك أول تعاقد 
لنا لهــذا الصيف«، كاشــفا بأن 
العب الوسط البالغ 26 عاما »وقع 

عقدا ميتد خلمسة أعوام وسيرتدي 
القميص رقم 5«.

اشــراف  حتت  جورجينيو  ولعــب 
املوســم  2015 حتى  ســاري من 
الركائــز  مــن  وكان  املنصــرم 
األساســية التي ساهمت بقيادة 
الدوري  وصافة  الى  اجلنوبي  النادي 
مرتن في املواسم الثالثة األخيرة.

وبعــد أن حمل قميصــه اجلديد 
بصحبة ســاري، قــال جورجينيو 
هنا  لوجودي  للغاية  ســعيد  »أنا 
السهل  ليس من  في تشلســي. 
أن تصبح جــزءا من هــذا النادي 
جدا  أنا ســعيد  وبالتالي  الكبير، 
جدا. أنــا متحمس للعب في دوري 
قوي الى هذه الدرجة، لفريق يقدم 

كل شيء من أجل اللعب والفوز«.
وولد جورجينيو في البرازيل لكنه 
انتقــل منذ الصغر الــى إيطاليا 
حيث ينحدر جداه، وبدأ مشــواره 
الكروي مــع فيرونا الذي لعب في 
2007 حتى  فرقــه العمرية مــن 
2010 قبــل أن تتــم ترقيتــه الى 
الفريــق األول الذي دافع عن الوانه 
حتــى 2014 )تخللها فتــرة اعارة 
لسامبونيفاتشيزي( قبل االلتحاق 

بنابولي عام 2014.
الــذي خاض  وتــوج جورجينيــو 
8 مباريــات دوليــة مــع املنتخب 
اإليطالي منــذ 2016، بلقب كأس 
ايطاليا والكأس السوبر مع نابولي 

عام 2014.

لندن ـ وكاالت:
يثــق هاري كن، قائــد إجنلترا، في 
تعافيه من اإلرهاق بعد مشاركته 
في كأس العالــم، ويتطلع خلوض 
املباراة االفتتاحية لفريقه توتنهام، 
في الدوري االجنليــزي املمتاز، أمام 

نيوكاسل يونايتد، في 11 آب.
48 مبــاراة مع  وبعدمــا خــاض 

توتنهــام بجميع املســابقات في 
املهاجم  واصل  املاضي،  املوســم 
البالغ عمــره 24 عاما اللعب في 
كأس العالم وسجل ستة أهداف 
مــع إجنلتــرا، التي بلغــت الدور 
النهائي، وفــاز بجائزة احلذاء  قبل 
الذهبي.وعاد كن للديار يوم األحد 
ولديه أقل من شــهر ليســتأنف 

املنافسات مع توتنهام.
وقال لوسائل إعالم بريطانية »أريد 
أن ألعب بعد أربعة أسابيع، وأهم 
قبل  الذهني  االستعداد  شيء هو 
البدني، لن نقوم بأي شــيء خالل 
أسبوعن للراحة«.وأضاف »سيبدأ 
املوســم قريبا وهــذا أمر صعب، 

لكن يجب أن نتعامل مع األمر«.

كين يكافح اإلرهاق ويتمنى تحطيم العقدة
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العواصم ـ وكاالت:

كريســتيانو  البرتغالــي  ظهــر 
رونالــدو، فــي املؤمتــر الصحفي 
األول له كالعب لنــادي يوفنتوس 
اإليطالــي، حيــث مت تقدميه أمام 
أكثر من 300 شــخص من وسائل 
اإلعالم من مختلــف أنحاء أوروبا.

وحضر املؤمتر الصحفي رئيس نادي 
واملدير  انيللــي،  أندريا  يوفنتــوس 
الرياضــي للنادي جوزيبــي ماروتا، 
إلى جانــب مدير أعمــال رونالدو 

البرتغالي خورخي ميندز
سبب  عن  كريســتيانو  وســئل   
فقــال:  ليوفنتــوس  اختيــاره 
الفرق  أفضل  من  واحد  »يوفنتوس 
في العالم، لقد كان قرارًا اتخذته 
منذ فترة طويلة، إنه قرار ســهل 
مقارنة بحجم النادي، إنها خطوة 
»هنا  وأضاف:  ملســيرتي«.  مهمة 
يوجد مدرب عظيم، ورئيس يطمح 
للفوز باســتمرار، كان من السهل 

اتخاذ القرار للمجئ إلى هنا«.
 وتابــع: »أنــا شــخص يفكر في 
احلاضر، ما زلت صغيرًا جًدا، ودائًما 
ما أحب التحديات، من ســبورتنج 
إلى مانشستر واآلن يوفنتوس، إنه 

حتٍد وأنا مستعد متاًما«.
لريال  التاريخــي  الهداف  وأشــاد 
مدريد بنفســه قائــال: »الالعبون 
في عمري عادة ما يذهبون إلى دول 
أخرى، بكل االحتــرام الواجب، فإن 
وجودي في هــذا النادي الكبير في 
هذه املرحلة يجعلني سعيًدا جًدا، 
أشــكر يوفنتوس علــى الفرصة 

العظيمة التي منحني إياها«.
وحول مرحلته في ريال مدريد التي 
»التاريخ  قال:  9 سنوات،  استمرت 
في ريال مدريد كان رائًعا، أشــكر 
املشجعن، ولكن اآلن أريد أن أكرس 
نفســي لهذه املرحلة اجلديدة من 
االنتظار من  أســتطيع  ال  حياتي، 
أجل اللعــب، أنا متحمس للغاية، 
وأريــد أن أظهــر لإليطالين أنهم 
على مستوى عال للغاية«. وأكمل 
عن ريال مدريد: »لقد صنعت قصة 
رائعة وكبيرة جًدا في ريال مدريد، 
وأشــكر النادي ألنه ساعدني في 
أن  وأردف: »ال أعتقد  كل شــيء«. 
هناك مدريديســتا يبكون بسبب 
رحيلي، ألنهم يدركون إنها مرحلة 

جديدة في حياتي«.

وعــن التحدي اجلديــد مع اليوفي 
قال: »أريد أن أترك بصمة في تاريخ 
بهذا  جًدا  وأنا ســعيد  يوفنتوس، 
التحدي، الــدوري اإليطالي بطولة 
في  للغاية،  وتكتيكيــة  صعبــة 
مسيرتي لم يكن أي شيء سهل، 
أنا رجل أحب اخلروج من الصعوبات، 

أنا واثق بنفسي وزمالئي«.
 وواصل »دوري األبطال بطولة يريد 
اجلميع الفوز بها، لكن األمر صعب 
للغاية، يوفنتوس اقترب كثيرًا من 
الفوز باللقب، لكن النهائيات دائًما 
مجهولة، لذلــك آمل أن نحققها 
مًعــا«. وبعد أن صفــق احلاضرون 
طويــال له، قــال رونالــدو »حلظة 
رائعة بالنســبة لــي، إنه ترحيب 
رائع، ولهذا أشــكر كل شــخص 
هنا، من كان في امللعب والتدريبات 
إجاباتي  املطار، وســأقدم كل  في 
في امللعــب«. وعن موعــد اتخاه 
»في  أجاب  لليوفي،  االنضمام  قرار 
ليلة النهائي لــم أكن قد اتخذت 

القرار بعد، أشكر الرئيس )أنييلي( 
على التفكير بــي، الوصول لهذه 
املرحلة حافز كبير، أنا مختلف عن 
اآلخرين. لقد قابلت املدرب أليجري 
)ماســيمليانو( بالفعل، وســأبدأ 
التدريبات في الثالثن من الشــهر 
اجلاري، أريد أن ألعب في الدوري منذ 

اليوم األول«.
وقــال »لم آت إلى هنــا في إجازة، 
أريد أن أفوز مــع يوفنتوس، أنا هنا 
من أجل ترك بصمة في تاريخ هذا 
النادي، وأنا متأكد من أن كل شيء 

سيكون على ما يرام«.
وحول الكرة الذهبية، قال: »الكرة 
الذهبية ال تهمني حاليا، بالتأكيد 
أكون  وأن  دائًمــا  بالفــوز  أرغــب 
األمــور على  لو ســارت  األفضل، 
ما يرام رمبــا أفوز بها مــرة أخرى، 
لكنها بالتأكيــد لن جتعلني أقلق 
»لقد منحني  وأكمل  أجلها«.  من 
يوفنتــوس فرصة عظيمــة، إنها 
خطوة لألمام في مســيرتي، ليس 

من قبيــل املصادفة فوز يوفنتوس 
في  األخيرة  الســبعة  باأللقــاب 
أن  بالشــرف  أشــعر  إيطاليــا، 
يوفنتــوس فكر بي، وأمتنى أن أصل 
بــه إلى أعلــى مســتوى ممكن«. 
واستطرد »أريد أن أكون األفضل في 
امللعب، في التدريب، ومع الصغار، 
إنها حلظة خاصة، لقد وّقعت ألربع 
ســنوات وأنا متأكد أنني ســوف 

أعطي متعة للجماهير«.
 وســئل عــن كارلو أنشــيلوتي، 
مدربه الســابق في ريــال مدريد، 
نابولي، فأجاب  وخصمه اآلن مــع 
»لم أحتدث مع كارلو أنشــيلوتي، 
ولكنه شخص سأحمله دائًما في 
قلبي ألنه أعطاني الكثير، سيكون 
من اجلميــل أن نلتقي مرة أخرى«. 
وحول املنافسة على أفضل هداف 
في إيطاليا، قال: »املنافســة على 
ليس  إيطاليا؟  فــي  هداف  أفضل 
لدي أي منافسة مع العبن آخرين، 
ال أحب أن أقارن نفســي باآلخرين، 

أنا مهتم بالفوز فقط«.
 كما ســأله أحد الصحفين عن 
املدافــع مهــدي بنعطيــة الذي 
املوســم  النهائي  فــي  واجهــه 
العالــم،  كأس  وفــي  املاضــي، 
فأجــاب: »بنعطية؟ لقــد وجهنا 
لبعضنــا البعض ضربات في دوري 
مدافع  إنه  العالم،  وكأس  األبطال 
اللعب  املمتع  رائع وســيكون من 

بجانبه«.
 واختتــم: »العمر ال يهم، أشــعر 
أنني بحالة جيدة، أنا متحمس، ال 
أستطيع االنتظار من أجل البدء«.
لدوري  التاريخي  الهــداف  وانتقل 
السيدة  إلى صفوف  أوروبا،  أبطال 
العجــوز، قادمــا مــن مدريد، في 
صفقة املوسم، مقابل 100 مليون 
يــورو )إضافة إلــى 12 مليون يورو 

رسوم.
املهاجم  انتقال  وساهمت صفقة 
إلى  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي 
نادي يوفنتوس اإليطالي في تعزيز 

األرباح التــي حققتها خزينة نادي 
ريال مدريد اإلسباني من بيع جنومه 
الكبار لتتجاوز النصف مليار يورو 

منذ عام 2009.
وباع النادي امللكي هدافه التاريخي 
قبل ايام إلى بطل الدوري اإليطالي 
فــي صفقــة جتــاوزت قيمتهــا 
املاليــة 100 مليون يــورو ، ليصل 
رقــم مبيعات النــادي امللكي إلى 
551 مليــون يورو ، وفقــاً ملا اوردته 

صحيفة »ماركا« اإلسبانية.
وكان فلورونتينــو بيريــز قد اتبع 
ســوق  فــي  جديــدة  سياســة 
لرئاســة  عودته  منذ  االنتقــاالت 
النادي باملقارنة مــع فترته األولى، 
حيــث كان يتخلــى عــن جنــوم 
الفريق في صفقــة انتقال حر، او 
يبقي عليهــا حتى االعتزال مثلما 
حدث مع البرتغالــي لويس فيغو 
والفرنسي زين الدين زيدان، ولكنه 
منذ عــام 2009 لم يعد يفرط في 

جنومه بسهولة.
وقبل إقــدام فلورونتينو بيريز على 
بيع رونالــدو لنادي يوفنتوس ، كان 
قد بــاع العديد من األســماء في 
صورة الثنائي األملاني مسعود أوزيل 
لنادي أرســنال اإلنكليزي و سامي 
خضيــرة ليوفنتــوس ، فيما وافق 
األرجنتيني  الثنائــي  انتقال  على 
انخيل دي ماريا لنادي مانشســتر 
وغونزالــو  اإلنكليــزي  يونايتــد 
هيغواين لنــادي نابولي اإليطالي، 
الفارو  اإلســباني  املهاجم  وأخيراً 
موراتا الذي باعــه في صيف عام 
2017 لنادي تشيلســي اإلنكليزي 

لقاء 80 مليون يورو.
ووفقا للتقرير، فــإن رقم مبيعات 
ومشتريات النادي امللكي في عهد 
بيريز منذ جلوسه على  فلورنتينو 
النادي في صيف  رئاســة  كرسي 
عــام 2000 ، قد جتــاوز املليار يورو 
ليصل إلــى مليــار و 434 مليون 
يورو ، بعدما بلغت قيمة تعاقداته 
اإلجماليــة 758 مليــون يورو، في 
الكلية  حن بلغت قيمة مبيعاته 

676 مليون يورو .
وتكشــف هــذه األرقــام جنــاح 
السياسة املالية في حتقيق التوازن 
املالي الذي يفرضــه نظام اللعب 
املالــي النظيف لالحتــاد األوروبي 
، كمــا أدى الى تقليــص تكاليف 
التعاقدات التي قام بها النادي في 

عهد رئيسه احلالي.

صفقة ترفع عائدات ريال مدريد ألكثر من نصف مليار يورو

رونالدو: اتخذت قرار الرحيل إلى يوفنتوس منذ فترة طويلة

رونالدو

لقطة من املالكمة

لندن ـ وكاالت:
أعلن مانشســتر يونايتد اإلجنليزي توصله التفاق 
مــع أياكس أمســتردام بشــأن انتقــال املدافع 

الهولندي دالي بليند.
وذكر مانشستر يونايتد وصيف الدوري املمتاز في 
تغريدة على تويتر أّن االتفاق مع أياكس قد متّ بشأن 
بليند مشيراً إلى قيامه بنشر تفاصيل أخرى في 
الوقت املناســب.. وتألق بليند فــي كأس العالم 
2014 مع هولنــدا ليجلبه يونايتــد من أياكس 
لكنه اصبح خياراً ثانياً في تشــكيلة الشياطن 
احلمر قبل أن يخرج من حسابات البرتغالي جوزيه 

مورينيو.

الدوحة ـ وكاالت:
انتقــل الغاني نانا بوكو، العب نــادي الزمالك 
السابق، إلي صفوف الوكرة، ملدة موسم واحد، 

في صفقة انتقال حر.
وكان الزمالــك، قــد تخلى عن خدمــات نانا، 
ومنحه االســتغناء اخلاص به، بعد أن تنازل عن 
املســتحقات املالية اخلاصة بــه لدى األبيض.
وكان الزمالــك، قد ضم الالعــب الغاني، في 
كانــون الثاني املاضــي، بتوصية مــن املدرب 

السابق إيهاب جالل.

عمان ـ وكاالت:
غادر منتخب األردن لناشــئي كــرة القدم، أمس 
االول، إلى تونــس، وذلك للدخول في معســكر 
تتخللــه مباراتــان ضمن اإلطــار الــودي، تأهًبا 
لنهائيات كأس آسيا التي تقام في ماليزيا اعتبارًا 
من يــوم 20 أيلول املقبل.وتوجــه امس، الدكتور 
بلحســن مالوش إلى تونس، لترتيب كافة األمور 

اللوجستية وترتيبات اإلقامة للمنتخب األردني.
وقال املدرب عبد اهلل القططــي، في تصريحات 
صحفيــة: »يأتــي املعســكر في إطــار اإلعداد 
لنهائيات كأس آســيا وســنحقق فائدة كبيرة 
منه، حيث ســنالقي منتخب تونس الذي يتميز 

بالقدرات البدنية والفنية العالية«.
وأضاف »تعتبر هذه املباريــات ضمن اخلطة التي 
مت وضعها للمنتخب، لرفع منسوب اللياقة عند 
الالعبن والوقوف علــى اجلوانب التكتيكية التي 
يتــم التركيز عليها، لنكون على أمت اجلاهزية قبل 
انطــالق النهائيات اآلســيوية«.وبن اإلداري خالد 
منر، أن املباراة األولى ســتجمع املنتخبن األربعاء 

املقبل، والثانية تقام يوم 21 متوز اجلاري.
وكانــت قرعــة كأس آســيا للناشــئن أوقعت 
منتخــب األردن في اجملموعة الثانيــة، إلى جانب 

منتخبات كوريا الشمالية وُعمان واليمن.

باريس ـ وكاالت:
كرس فــوز املنتخب الفرنســي علــى نظيره 
)4-2(، في نهائــي املونديال، عقدة  الكرواتــي 
حراس مرمى فريق موناكو، في آخر 4 نسخ من 

بطوالت كأس العالم.
دانييل سوباسيتش، حارس  واستقبلت شباك 
مرمى كرواتيــا وموناكو، 4 أهداف ألول مرة في 

البطولة، خالل النهائي.
وذكر حساب موقع »ســكواكا« على تويتر، أن 
جميع حــراس املنتخبات وصيفــة بطل كأس 
العالم، في النســخ األربعة األخيرة، سبق وأن 

لعبوا لفريق موناكو.
وأشــار احلســاب، إلى أن فابيــان بارتيز، حارس 
مرمى فرنسا، وصيف نسخة 2006، كان حارسا 
ملوناكــو، كذلــك مارتن ســتيكلنبرج، حارس 
هولندا وصيفة نســخة 2010، ثم ســيرجيو 
روميرو، حارس مرمى األرجنتن، وصيف نسخة 

.2014

بليند ينضم
 إلى أياكس

نانا بوكو ينتقل 
لصفوف الوكرة

»ناشئة األردن« 
يعسكر في تونس

عقدة موناكو تالحق 
كرواتيا في نهائي 

المونديال

Wed. 18 Jul. 2018 issue )3980(

باكياو يهزم ماتيس ويستعيد 
حزام رابطة المالكمة العالمية

جورجينيو أول تعاقدات تشلسي
 مع مدربه الجديد ساري

باريس ـ وكاالت:
ذكرت وسائل إعالم فرنسية، أن جنم 
الديوك أبطــال العالم نغولو كانتي 
لعب املباراة النهائية ملونديال روسيا 
2018، )فازت فرنســا 4-2( أمس ضد 
كرواتيــا وهو مصــاب بالتهاب في 

األمعاء واملعدة.
وخــرج كانتي فــي الدقيقة 55 من 
املبــاراة النهائيــة وكان في جعبته 
بطاقة صفراء مــن دون أن يقدم أداًء 
عالياً اعتاد عليه فــي كأس العالم 
تاركاً مكانه لستيفن نزونزي.وأعتقد 
اجلميع أن إخراج ديشان لكانتي كان 
حتاشياً من حمراء محتملة خصوصاً 
أن النتيجة كانت ال تزال متقاربة )2-

1( ولكن في احلقيقة رمبا كان السبب 
صحة النجم األسمر.

كانتــي البالغ من العمــر )27 عاماً( 
أذهــل العالم بأدائــه وكمية اجلهد 
التــي يبذلهــا في مركز الوســط 
الدفاعي واحملور فهو مثال ملن ال يعرف 

الكلل أو امللل وواحد من أبرز الالعبن 
في افتــكاك الكرة على مســتوى 

العالم.
فرنســا  العبي  احتفاالت  ومقابــل 
كلهم بالــكأس الذهبية التي نالها 
املنتخب للمرة الثانية بالكاد شوهد 

كانتــي يلتقط الصور مــع الكأس 
وأظهر شريط فيديو أن رفاقه دفعوه 
اللتقاط هذه الصورة التاريخية فهو 
معروف بخجله الشــديد وتواضعه 
اجلم.العبو منتخب فرنســا احتفلوا 

بنجمه

كانتي

كانتي الـ«مريض« كان طبيبًا 
لفرنسا في روسيا 2018

لندن ـ وكاالت:
وصف سيباستيان كو، رئيس االحتاد 
الدولــي أللعاب القوى، النســخة 
أللعاب  العالم  لــكأس  االفتتاحية 
القوى في إســتاد لندن، بالناجحة، 
املتحدة  الواليــات  توجــت  أن  بعد 
بلقب البطولــة، التي أقيمت على 
مدار يومــن، واختتمــت أول أمس 

األحد.
نظام  بســبب  االنتقادات  وبرغــم 
البطولة وضعف احلضور اجلماهيري 
في اإلســتاد، وغياب أبــرز العدائن 
وتعــارض املوعد مــع نهائي كأس 
العالم في روســيا، أكــد كو وجود 
أخرى  بالفعل مــع مدن  مفاوضات 
ترغــب فــي اســتضافة البطولة 

املنتظر أن تقام كل عامن.
وفــازت الواليات املتحدة في ســت 
من 15 مســابقة يوم األحد، لتعزز 
تفوقهــا فــي الصــدارة، وأنهــت 
البطولة برصيــد 219 نقطة بفارق 

57 نقطة عن بولندا صاحبة املركز 
الثاني، ونالــت جائزة مالية قيمتها 

450 ألف دوالر.
أيرلندا  وجمهورية  بريطانيا  وجاءت 
في املركز الثالث برصيد 155 نقطة، 
بفارق نقطتن عــن جامايكا رابعة 
الترتيب.وقال كو »عبرت مدن أخرى 
عن اهتمامهــا وأجرينا العديد من 

االتصاالت«.
لكنه لم يؤكد تقارير وسائل إعالم 
بريطانية بشأن إمكانية استضافة 
الصــن لنســخة 2020 والواليات 
املتحدة لنســخة 2022.وأضاف أنه 
سيســعد بتحديث نظام البطولة 
حاليا. دول  ثمانــي  مــن  املؤلفــة 

وتابــع »حتديت االحتــادات لتتحدى 
أنفسها وأنا سعيد بقبول التحدي، 
سنراجع كل شيء وهناك أمور ميكن 
تعديلها«.ورفــض انتقــاد العدائن 
الذين غابوا عن البطولة مشيرا إلى 

أنها قرارات فردية.

كو يشيد بـ«نجاح« كأس 
العالم أللعاب القوى



بغدادـ الصباح الجديد:
يبدأ يوم غٍد اخلميس املوافق 19 
متوز اجلــاري، منتخبنا الوطني 
باملبارزة مشاركته  للمتقدمني 
فــي نهائيــات كأس العالــم 
ووشــي  مدينة  تضيفها  التي 
الصينية مبشــاركة 113 دولة 

من شتى قارات العالم.
واعلن رئيس احتــاد املبارزة، زياد 
حســن، ان وفد العراق يرأسه، 
األمــني املالــي الحتــاد اللعبة 
الواحــد ويضم  محمد عبــد 
من  املؤلف  التدريبــي  املــاك 
الصياد،  حامد  احملترف،  اإليراني 
وباســم محمد وسعد صالح، 
الاعبني  تشــكيلة  وضمــت 
حمزة  العربي  الســيف  لفئة 
ومحمد  سعيد  وهيثم  حبيب 
فاخر ومرتضى حســن، ولفئة 
حســني  عاء  املبارزة  ســيف 
وعبــاس عبد الواحد وحســن 
سعد وزيد خلف، ولفئة ساح 

الشيش علي حبيب وعلي ليث 
وسيف صالح وحبيب حسن.

قرر  املبــارزة  احتاد  ان  واوضــح 
االجنليزي،  املــدرب  التعاقد مع 
بنجامــني لو، لألشــراف على 
املنتخب ملدة 10 ايام وهي مدة 
مكوثــه في ووشــي من اجل 
معاينة الاعبني واطاعه على 
وتسجيل  الفنية  مستوياتهم 
ماحظاتــه، حيث ســيحضر 
إلى بغداد بعد انتهاء البطولة 
إلبــرام عقداً تدريبيــاً مع احتاد 
مشرفا  ليكون  املركزي  املبارزة 
الوطنيــة  املنتخبــات  علــى 
واالســتفادة  تطويرها  بهدف 
من خدماته كمدرب له خبرات 

طويلة في رياضة السيوف.
واشــار حســن، إلى ان االحتاد 
املركزي للمبارزة، قرر املشاركة 
باعبني من ذوي اخلبرة والشباب 
فــي نهائيــات كأس العالــم 
بهدف تعزيــز حضور العناصر 

في  التصنيف  وتعزيز  اجلديدة، 
املستوى الدولي.

ال ســيما انهم باعمار صغيرة 

يحتاجــون إلــى املزيــد مــن 
الــدول  باعبــي  االحتــكاك 
ان  موضحــاص  املتقدمــة، 
االسماء الشبابية التي تشارك 
اكدت جدارتهــا على الصعيد 
الشــبابي ويقف العراق بهذه 
الفئــة بالترتيــب 16 عامليــا 

والسادس آسيويا.
وقــال ان املعســكر التدريبي 
الوطنية  للمنتخبات  االعدادي 
ناجحا،  كان  الثاثة  باالسلحة 
مكثفة  تدريبات  اقامة  وشهد 
صباحيــة  وحدتــني  بواقــع 
ومســائية، ومت تهيئــة جميع 
التجهيــزات احلديثــة اخلاصة 
باللعبــة لوفــد العــراق قبل 

السفر إلى الصني.
كما بني، ان احلكــم الدولي، د. 
عاء عبد اهلل سيشــارك في 
إدارة منافسات ضمن البطولة 
بدعــوة مــن احتــاد املبـــارزة 

الدولـي.

صاللة ـ حامد عبدالعباس*

حقق منتخبنا الوطني للشــباب بكرة 
اليد فوزا كبيرا ومستحقا على شقيقه 
السوري بنتيجة 45 مقابل 22 هدفا بعد 
أداء رائع وممتع طوال شوطي اللقاء ضمن 
منافسات بطولة آسيا السادسة عشر 
املقامة حاليا في قاعة مجمع السعادة 
الرياضــي في مدينة صالــة الُعمانية 
وبهذه  العالم  كأس  لنهائيات  واملؤهلة 
النتيجــة ضمــن منتخبنا الشــبابي 
العبور الى الدور الثاني وسيلعب اليوم 
الواحدة  الســاعة  القطري  الفريق  مع 
بتوقيت سلطنة ُعمان  والنصف ظهرا 
الثانية عشــر والنصف بتوقيت العراق  
لتحديد هوية بطل اجملموعة. وســيطر 
منتخبنا الشابي على مجريات الشوط 
البداية متفوقا بخمســة  األول منــذ 
أهداف دون رد مع إســتخدام إســلوب 
الضغط علــى الفريق الســوري )دفاع 
الستة( وجنح في ذلك الى حد كبير ولم 
الفريق اخلصم من  يفســح اجملال أمام 
األختراق لتســجيل األهداف الى جانب 

وتنويع  اخلاطــف  الهجوم  إســتخدام 
اللعب على األطراف ليزيد غلة األهداف 
عند منتصف الشــوط الى 12 مقابل 
4 أهداف وكانت قــراءة املباراة من قبل 
الكابــن خالد عدنان جيــدة من خال 
وضع اخلطة املناسبة للحد من خطورة 
الفريق الســوري وأفضل العبيه مرداس 
العظم الذي تلقى البطاقه احلمراء من 
األيراني قبل نهاية الشوط  قبل احلكم 
الوطني  ملنتخبنــا  إنتهى  الــذي  األول 
متقدما بنتيجــة 24 مقابل 13 هدفا . 
املباراة واصل  الثاني من  القســم  وفي 
شباب أســود الرافدين تفوقهم وفرض 
هيمنتهــم املطلقــة علــى مجريات 
الشــوط رغم إشــراك جميع الاعبني 
وينهــي املباراة بنتيجــة كبيرة وعرض 

متميز نال إعجاب اجلميع.
وعبــر رئيــس الوفــد العراقــي خليل 
إبراهيم عن سعادته الغامرة بالنتيجة 
املتحققــة بعد عــرض متميز من قبل 
أن ماحققه  الفريق وقال  جميع عناصر 
املنتخب الشــبابي في هذه املباراة جاء 
حصيلة جهــد متميز للــكادر الفني 
بقيادة الكابن خالــد عدنان الذي جنح 

فــي وضع اخلطة املناســبة للعب بعد 
مشــاهدته لقاء املنتخب السوري أمام 
قطر وأضاف لقــد جنينا ثمار ماحققه 
املنتخب خــال معســكر تونس الذي 
عكــس حقيقة املســتوى الرائع لهذه 
املبــاراة التــي كانت صعبــة ومهمة 
للفريقني لألنتقال للدور الثاني ونطمح 
الــى مواصلة ذات املســتوى الفني في 
مباراة اليوم أمام قطر لقطف ثمار لقب 

اجملموعة.
أشاد مدرب الفريق الكابن خالد عدنان 
باملستوى الذي ظهر عليه املنتخب من 
خــال جناح جميع الاعبــني في تنفيذ 
الواجبات املوكلــة اليهم داخل امللعب 
وقال لقد سيرنا املباراة مثلما نريد رغم 
أن الفريــق الســوري أراد ان يأخذ زمام 
املبادرة في الهجوم كونه خســر املباراة 
األولى وبالتالي ليس أمامه خيار ســوى 
الفوز كونها مبــاراة مفترق طرق لكنه 
الدفاعي للمنتخب  تفاجأ بحاجز اخلط 
أهداف  بخمســة  وتقدمنا  الشــبابي 
ولعبنــا بتركيــز وحرص كبير وســط 
إنســجام في الشــق الهجومي قابله 
دفاع محكم أغلق جميع منافذ الدخول 

الســوري وأضاف  الفريق  أمام العبــي 
حققنا املهم وهي اخلطوة األولى بالفوز 
بهذه النتيجة الكبيرة التي سترفع من 
معنويات الاعبني واللعب بأريحية بعد 
ضمان التأهل لتحقيق األهم في مباراة 
اليوم مع قطــر مبينا أن اجلانب املعنوي 
والفني والنفسي كان مبستوى الطموح 
إنني أشركت جميع الاعبني في  برغم 

هذه املباراة.
ومثــل الفريق كل من احلــارس منتظر 
ابراهيم  وحسن  مشتاق  وسامر  قاسم 
صالح وعــاء محمد ســياوي واحمد 
خالد عدنان وأحمــد طارق واألمير علي 
جاسم وعلي عبد الكرمي وسجاد طالب 
وأكرم محمد وعاء جواد وحســن عبد 
مهــدي وســجاد مصطفــى ابراهيم 
ناظم  ومنتظــر  جــودي  محمد  وعلي 
ومحمد غضبــان. واجلهاز الفني بقيادة 
الكابن خالد عدنان واملســاعدين رعد 
عبد رمضان ومصطفى ياســني حلراس 
املرمى واألداري حســني عيــدان ومهند 

فته معالج الفريق.

* موفد االحتاد العراقي لإلعالم الرياضي

في بطولة آسيا الجارية أحداثها باألردن

ليوث الرافدين يتغلب على سوريا ويضع قدما في الدور الثاني

تقرير

من مباراة منتخبنا الشبابي أمام سوريا

بغداد ـ الصباح الجديد:

يختتــم دوري الكــرة املمتــاز 
للموســم 2018/2017 اليــوم 
االربعاء باقامة 3 مباريات ضمن 
38، وفي ملعب الشعب  اجلولة 
الدولــي تقام مبــاراة التتويج 
لفريــق الزوراء ولــه 88 نقطة 
املتوج بالدرع املمتــاز للمرة الـ 
تاريخه وهو ياقي فريق  14 في 
الثالث  املركــز  صاحب  النفط 
بنقاطه الـــ 81، حيث يتخلف 
عن اجلوية ثانــي الائحة بفارق 
على  يتقــدم  فيما  األهــداف، 
الشــرطة رابع الترتيب بنقطة 

واحدة.
وســبق للفريقني ان تعادال في 
ملثله،  بهــدف  االولى  املرحلــة 
تقــدم النفط بهدف وليد كرمي، 
عن  التعديل،  للزوراء،  وســجل 
طريق احملترف الســوري حسني 

جويد من ركلة جزاء.
وفي مباريــات اليوم يحل فريقا 
الشــرطة ضيفــا علــى فريق 
التاجي،  ملعــب  في  الكهرباء 
والقــوة اجلوية الذي ســيرحل 
نفط  ملاقــاة  النجف  مللعــب 
الوسط، ويضيف نفط ميسان 
في ملعبه فريــق النجف، وفي 
مباريــات امس تعــادل الطلبة 
وأمانة بغــداد بهدف ملثله وفاز 
الصناعــات الكهربائيــة على 
وتعادل  لهــدف  بهدفني  امليناء 
الديوانيــة وزاخو بهــدف ملثله 
وفاز كرباء على فريق احلســني 

بهدف.
الــزوراء  ملبــاراة  العــودة  وفي 
والنفط مبلعب الشعب الدولي، 
الكابن  اعتزال  فانها ستشهد 
جليل زيدان مدرب حراس املرمى 
ان  لزيدان  النفطي، حيث سبق 
اشــترك في حتقيق العديد من 
اإلجنلزات ضمن تشكيله فريقه 
السابق الزوراء في املواسم التي 
ذاد فيها عن الشــباك بجدارة، 
كما قرر كابن الزوراء لؤي صاح 

في  اللعب  عــن  اعتزاله  اعان 
لقاء اليوم.

عن مبــاراة اليوم، قــال عضو 
املــاك التدريبي لكــرة الزوراء، 
ان  بالتأكيد،  لعيبــي:  باســم 
املباراة غاية في األهمية، كونها 
فيها  نتطلع  التتويــج،  مباراة 
إلــى اضافة 3 نقــاط لرصيدنا 
في  والفوز  بالتتويج  واالحتفال 
الفريق  الوقت نفسه، سيلعب 
للموسم  الدوري  بطل  االبيض 
متكاملة  بتشــكيلة  احلالــي 
والهدف  غيابــات  يعاني من  ال 
اسعاد اجلماهير التي ستحضر 
باللقب،  لاحتفــال  بكثافــة 
والهدف ان يكون ختام املوسم 

مسكاً والزوراء جدير بذلك.
النفط،  كــرة  مــدرب  ووصف 

حسن أحمد، لقاء اليوم باملهم 
جدا، وهو فعألً يشــكل نهائي 
بطولــة باكملهــا، فالنفــط 
يســعى إلى الفوز وكســب 3 
نقاط بانتظار تعثر املنافســني 
اجلوية والشرطة للفوز بوصافة 
ترتيب الدوري املمتاز للموســم 
احلالــي، حيث يتطلــع النفط 
مشابها  احلالي  املوسم  ليكون 
باملركز  بالفوز  السابق  ملوسمه 

الثاني.
وذكر ان فريقه ســيؤدي مباراة 
كبيــرة، معتمداً علــى كفاءة 
الاعبني وثقــة املاك التدريبي 
ودعم إدارة النادي املثالي، برغم 
ايضا  مباراة  سيلعب  الزوراء  ان 
من أجل ان يكون موسمه احلالي 
متميزا بكل شيء، فا ميكن ان 

اليوم،  النوارس في لقاء  يتهاون 
على  منافساً  سيكون  والنفط 
الفوز بالنتيجة.. واشــار احمد، 
إلى ان صفوف فريقه متكاملة، 
أو غيابات  وال يوجــد إصابــات 
بــني الاعبني مما مينــح اجلميع 
فرصة الدفــاع عن ألوان النفط 
امام  اإلثارة  لقاء  في  واملشاركة 

بطل الدوري الزوراء.
من جانبه، قــال الكابن، جليل 
مراســيم  اقامة  اخترت  زيدان: 
اعتزالي رسميا، في مباراة اليوم 
ملا تشــكله مــن اهمية، فهي 
مباراة التتويج بالنسبة للزوراء، 
وكذلك الصــراع على الوصافة 
الفريقان  النفــط،  من جانــب 
دافعت عن ألوانهما واحلمد هلل 
كانا مثاليني فــي التعامل مع 

إدارة ومدربني وجماهير ومحبني.
وفــي احلقيقــة فــان جماهير 
الــزوراء الوفيــة حتتفي بي كل 
موســم مرتني عندمــا يلتقي 
الفريق النفطي بالزوراء، للزوراء 
في  كبير  ديــن  كذلك  والنفط 
عنقي، واســعى إلى رد جزء من 
الوفاء لهما في اختيار اعتزالي 
رسميا مبباراة اليوم، مع االحترام 
الكامــل جلميــع الفــرق التي 
دفاعت عن ألوانها وعملت فيها 
طيلة مســيرتي منهــا القوة 

اجلوية والشرطة وزاخو.
مقدما شــكره إلــى اجلماهير 
التي دعمته في مسيرته العبا 
ومدربا واملدربني الذين اشــرفوا 
على تدريبه وكذلك إلى وسائل 
اإلعــام التي ســلطت الضوء 

على مســيرته وأســهمت في 
التألق  تعزيز معنوياته من اجل 

بني اخلشبات الثاث.
وتشير مســيرة زيدان، بانه توج 
بلقــب الدوري املمتــاز 6 مرات، 
و95/94  و94/93   91/90 ملواسم، 

و96/95 و97/96 و2001/2000.
واحرز لقب كأس العراق 6 مرات 
و93/92   91/90 ملواســم،  ايضا 
و94/93 و95/94 و96/95 و97/96، 
فيما حصــل على لقب بطولة 
)أم املعــارك( مرتني عامي 1991 
الاعب  زيــدان  ويعــد  و1996، 
الــذي جمع  الوحيد  العراقــي 
لقبــي الــدوري والــكأس اربع 
سنوات متتالية من موسم 94 
لغايــة 97، وهو رقم قياســي.، 
وهو الاعب الوحيد الذي حصل 
علــى كأس العراق 5 ســنوات 
متتالية من موســم 93 لغاية 

97 برقم قياسي ايضا.
وهو اكثر حــارس مرمى يجمع 
بني لقبي الــدوري والكأس في 
املوســم الواحد، اذ حصل على 
ذلك 5 مرات، ملواســم ، 91/90 
و94/93 و95/94 و96/95 و97/96 
وهو رقيم قياســي، كذلك يعد 
جليل زيــدان أكثر حارس مرمى 
الزوراء حاصل على  نادي  بتأريخ 
األلقاب مبجمــوع 10 مع الزوراء 
فقط، فيما 4  ألقاب في موسم 
 ،1997 عــام  اجلوية  مــع  واحد 
في  األلقاب  مجمــوع  ليصبح 

حوزته 14 لقباً.
وميلك زيدان في سجله 21 مباراة 
املنتخبات  دولية، ومســيرته مع 
تعــود لعام 1988 حيث اســهم 
فــي احلصول على كأس شــباب 
آســيا والتأهل إلى كأس العالم 
في الســعودية 1989، وشــارك 
املنتخــب الوطني فــي احلصول 
بالهند عام  الدولية  نهرو  بطولة 
1996  ليتــم اختيــاره كأفضل 
واشــترك  فيها،  مرمــى  حارس 
فــي نهائيات أمم آســيا باألمارات 
عــام 1996 وميلك مشــاركة في 

تصفيات كأس العالم 1998.

جليل زيدان يعتزل رسميا في لقاء الزوراء 
والنفط بعد مسيرة حافلة باأللقاب

اليوم .. 4 مواجهات ضمن ختام الموسم 2018/2017

جانب من مباراة الزوراء والنفط في املرحلة األولى جليل زيدان

زياد حسن

صراع الوصافة 
والهداف

يودعنــا اليــوم االربعاء الثامن عشــر من 
متوز اجلــاري دوري الكرة املمتاز للموســم 
2018/2017 بعد افتتاحه يوم 20 تشــرين 
األول 2017، اي ما يقارب الـ 10 أشــهر، في 
فترة طويلــة جداً بل تعــد ماراثونيا، وفي 
وقت حســم فريق الزوراء اللقب للمرة الـ 
14 في تأريخ النادي اجلماهيري، فان الصراع 
على املركــز الثاني ووصافة الترتيب والفوز 
بتذاكــر اللعب في البطوالت اآلســيوية، 
يشهد تنافساً كبيراً بني القوة اجلوية ثاني 
الائحة بنقاطه الـ 81 والنفط الذي يتلف 
بفارق األهداف، فيما الشرطة رابع الترتيب 

وله 80 نقطة.
وكما الصــراع على الفــوز بلقب الهداف 
على أشــده، فيقف 3 العبني في كرســي 
صــدارة الهدافني ولكل منهــم 22 هدفا، 
أمجد راضي من اجلويــة وعاء عبد الزهرة 
من الشرطة ووسام ســعدون فنجان من 
فريق نفط ميســان، فيمــا يطاردهم عاء 
عباس من نفط الوســط ولــه 21 هدفاً، 
وفي مباريات اليوم، سينتهي الصراع، فاما 
التتويج املشــترك او القفز ألحد الاعبني 

واالنفراد بالكأس.
جميل جدا، ان نشهد هكذا صراعات مثيرة 
في كــرة القدم، وهي مشــروعة للجميع، 
ما دامت في اطار املنافســة الشريفة بني 
جميع ممن ميلكــون املقدرة في الوصول إلى 
حتقيق األهداف املنشــودة، ما دامت القوة 

واالصرار حاضرة لديهم!.
وفي ضوء الصراعات التي أشرنا إليها، نرى 
البطــل املتوج، فريق الــزوراءن طامحاً إلى 
ختام املوسم باملســك، وحتقيق الفوز على 
فريــق النفط في مباراة يشــهدها ملعب 
البيضاء  التطلعات  الدولي، حيث  الشعب 
تهدف الفوز واالحتفال مرتني، األولى بالدرع 
للمرة الـ 14 في تاريــخ النادي اجلماهيري، 
والثانية على فريق النفط املنافس العنيد، 

مما يضاعف الفرح الزورائي اليوم.
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مع الحدث
فالح الناصر
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المبارزة يبدأ مشاركته يوم غٍد بنهائيات كأس العالم
اإلنجليزي بنجامين لو يعاين العبينا في المنافسات

بغداد ـ الصباح الجديد:
انهى املدرب السلوي املعروف، حمزة 
دولية  دورة  فــي  عبيد، مشــاركته 
أســطنبول  في  اقيمت  متقدمــة 
وقال  ايــام،   4 واســتمرت  التركية، 
عبيد ان الدورة ضيفتها القاعة التي 

ضيفت نهائي بطولة كأس العالم.
واوضح انه كان بني 4 مدربني عراقيني 
اشــتركوا فيهــا، وهــم "املتحدث 
وخالــد يحيى وحارث مبشــر وجبار 
داود املقيم في كندا".. مشــيراً إلى 
مشــاركة نحو 50 مدرب بينهم من 
ودول  وتركيا  واألردن  وإيــران  تونــس 

اخرى.
التي  احلديثة  املعلومــات  ان  وقــال 
حصل عليها مبشــاركته في الدورة 
التدريبية على حسابه اخلاص، كانت 
مفيدة جــدا، حيث حاضر في الدورة 
مدرب صربي حاصل على لقب كأس 

أمم اوروبا 7 مرات.

حمزة عبيد يعود من 
تركيا بشهادة متقدمة



تتشــكل املعتقدات اإلنســانية من خالل اإلدراك، 
لكن األبحاث اجلديدة تشــير إلــى أن األوهام التي 
ال أســاس لها من الصحة ميكن أن تقلب املعادلة، 

وتؤلف اإلدراك الفعلي. 
وقد توصلت األبحاث إلى أن األشــخاص املعرضني 
لتكوين أوهــام قد ال مييزون بشــكل صحيح بني 
مدخالت حسية مختلفة، وقد يعتمدون على هذه 

األوهام لفهم احلقائق وتفسيرها.
تقــول الدكتورة كاتارينا شــماك، وهــي طبيبة 
نفسية في جامعة شــاريتيه في برلني في أملانيا: 
"قد ال تسهم اكتشــافاتنا في فهم االضطرابات 
الذهانية فحســب، بل تساعد أيضاً على توضيح 

املبادئ العامة للمعتقدات".
أمــا عالم األعصــاب األمريكي فيــل كوريت من 
جامعة ييل فيقول: "املعتقدات تتشكل من أجل 
احلد من دهشتنا بشــأن العالم، وتوقعاتنا تتجاوز 

ما نراه بالفعل".
وتشــمل األوهام النموذجية أفكاراً كثيرة تتصل 
أغلبهــا بجنون العظمة وتضخيــم الذات، حيث 
تختفي احلــدود الفاصلة بني ما هو اعتقاد خاطئ 
بشكل واضح وبني ما هو حقيقة صارخة، وتصبح 
السمة الرئيسية لألشخاص املوهومني هي درجة 

اقتناعهم العالية بصحتها.
ميكن للمصابني بجنون العظمة أن يســتمروا في 
االختالط االجتماعي، وأن يعملوا بشكل طبيعي، 
بغض النظر عن موضوع وهمهــم، وال يتصرفون 
بطريقــة غريبة أو بعيــدة عن الواقــع، ولكم أن 
تنظــروا إلى العديــد من السياســيني والفنانني 
والكتاب والصحفيني والشخصيات العامة الذين 
يعتقدون أنهم األهم واألكبر واألقوى واألذكى على 

اإلطالق.
وفــي املقابل، ميكــن لهؤالء األشــخاص أن يتغير 
إحساســهم بالواقع، فــال يعــودون قادرين على 

معرفة ما هو حقيقي وما هو ليس كذلك.
ال أبالــغ، وال أريد أن أظلم أحــداً، وأدرك الفرق بني 
الشــخص الذي تتملكــه أوهــام العظمة وبني 
الشــخص العظيم عن جدارة واســتحقاق، متاماً 
كمــا أدرك الفرق بــني من يعتقد أنه يســتطيع 
الطيــران وبني الطيــار الذي ميخــر بطائرته عنان 

السماء.
العالم يتغير، وكثير من املفاهيم التي كانت ثابتة 
أو كان لها مفعول الثبات تتغير باســتمرار، ونحن 
البشــر نتغير أيضاً، لكن وحده الغــارق في بحر 
األوهام ال يتغير، وال يريــد أن يرى التغيير حتى مع 

األدلة الدامغة. 
أقرأ وأســمع والتقي أحياناُ بأشــخاص يتحدثون 
بجــرأة عــن مواهبهم املتفــردة، عــن قدراتهم 
االستثنائية، عن شهرتهم التي طبقت اآلفاق، عن 
تاريخهم وأدوارهم واجنازاتهــم، وقد تتحول اجلرأة 
إلى تبجح عندما يبلغ الوهم بصاحبه حد االفتتان 
بجسده فيرى نفســه األجمل على سطح الكرة 

األرضية.  
هؤالء باعتراف العلم مرضى، واملشكلة، انهم ال 
يعترفون مبرضهــم ألنهم ال يريدون مغادرة عالم 
األوهــام، كل ما ميكننا فعله هو أن نســاعدهم 
عاطفياً، ونبذل قصارى جهدنا لتهدئة نفوسهم 
حتى ال يذهبون بعيداً في أوهامهم فيعتقدون أن 

صورهم مطبوعة على القمر.

عالم األوهام

فريال حسين

بدر  الفنانة سوسن  تبدأ 
تصوير أولى مشــاهدها 
فــي اجلــزء الثانــي من 
"البيــت  مسلســل 
الكبير" الشــهر املقبل، 
حيــث يعكــف اخملــرج 
خالل  النقلــي  محمــد 
عقد  على  احلاليــة  املدة 
جلســات  من  العديــد 
على  لالســتقرار  العمل 
بقيــة األبطــال املقــرر 
مشــاركتهم خالل اجلزء 
الثانــي من املسلســل، 
أماكن  معاينات  وكذلك 
التصويــر املقرر التصوير 

بها.

بدر  سوســن  وجتســد 
شــخصية جبرية، زوجة 
كبير العائلة الشخصية 
الفنان  يجســدها  التي 
القدير أحمد بدير، ووالدة 
وطارق  رياحنــة،  منــذر 
صبري، وهي شــخصية 

شريرة جدا.

أوشــك الفنان حســني 
من  االنتهاء  على  فهمي 
تصوير جميع مشــاهده 
"خط  مسلســل  فــي 
والذي سيعرض  ساخن"، 
ضمن الســياق الدرامي، 
بالقنوات  طرحة  املقرر  و 
املدة  الفضائيــة خــالل 
املقبلة، حيث ال يتبقى له 
سوى خمس أيام وينتهي 
من تصويــر العمل، على 

أن تتم العودة الى تصوير 
الشهر  املشــاهد  بقية 

املقبل .

يســتكمل الفنان أحمد 
مشــاهده  تصوير  حامت، 
الدرامي  الســياق  ضمن 
حب"،  "قصــة  لفيلــم 
السبت املقبل، في مصر 
مشــاهد  في  اجلديــدة، 
الفنانة هنا  جتمعه مــع 
يتبقى  ال  حيــث  الزاهد، 
تصويــر  انتهــاء  علــى 
الفيلم سوى أيام، ليدخل 
عقبها اخملــرج عثمان أبو 
النهائية  املراحل  في  لنب 
ليصبح  الفيلــم،  مــن 
جاهزًا للعرض خالل املدة 

املقبلة.
في  الفيلم  أحداث  وتدور 
إطار رومانسي، ولم يحدد 
صّناعــه موعــد عرضه 
اذ أوشك  في الســينما، 

االنتهاء من  أبطاله على 
آخر  أن  يذكــر  التصوير. 
أعمال الفنان احمد حامت 
أقوال  مسلســل "لدينا 
ُعرض  والــذي  أخــرى"، 
الرمضاني  السباق  خالل 
عبر شاشــات  املاضــي 
وقام  الفضائية،  القنوات 
يسرا،  الفنانة  ببطولته 
والفنانــة شــيرين رضا، 

والفنانة جنالء بدر.

سوسن بدر

أحمد حاتم

حسين فهمي

أخبــارهــــــــــم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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أحالم يوسف
الســّياح نوع من اخلبز الرقيق، يصنع 
األرز. متتاز نســاء جنوبي  من دقيــق 
العراق بصناعته، ويتم إعداد عجينة 
سائلة ثم تســكب على ظهر قرص 
معدنــي مقعر إلى األعلى يســمى 
صاج، ويســتند الصاج على مناصب 
أيضــا، ويتــم إشــعال النــار حتته 
باســتعمال القصب اليابس لتكوين 
مشــعل يكون ذا لهب عــاٍل ويتوزع 
ليغطي السطح السفلي للـــصاج 

متاماً.
 عند ســكب العجني علــى الصاج، 
تتم تســويته باليد ليكون ُســْمُكه 
منتظمــاً وأقــل ما ميكــن، ولهذا ال 
يســتغرق الســّياح وقتاً طويال حتى 
ينضــج، ثم ترفع "الســّياحة" وهي 
مفرد ســّياح، وتســلم فــورا ألفراد 
األسرة لألكل، ويفضل اكله وهو حار، 
وميكن أن يكون مع الســّياح ســمك 
مشــوي، في حال مت خبــزه في فترة 

الظهيرة.
يختلف السياح عما يسمى الطابگ، 
والذي يعجــن أيضا من دقيــق األرز، 

لكنه اكثر سمكا منه.
 تقول ام آيات: تعلمت صنع الســياح 
والطابگ مــن والدتي، كما تعلمتها 
هي من جدتي، وكانت تخبز الطابگ، 
وتضع أجزاء من الســمك داخله بعد 
ان تنزع العظم، واحيانا كانت تشوي 
الســمك معه كــي تنتقــل رائحة 
السمك الى اخلبز أيضا، واجد ان هذا 
النوع من االكل يشــبه الى حد كبير 
اكلة "مطبگ سمك" لكن بدل األرز 
طحني األرز، بنحو عام فخبز السياح 
اكثر سهولة من الطابگ، وبالنسبة 
الــي احبه اكثــر ألنــه خفيف على 

كبير  بثقل  تشعرين  الطابگ  املعدة، 
بعد اكله، ألنه سميك وألنه مصنوع 

من دقيق الرز.
خبز الســياح أكثر سهولة ومن هنا 
جتد ان عددا من النساء ذكرن انهن بني 
مدة ومدة أخرى يقمن بخبزه، خاصة 
في أيــام اجلمعة، بعكــس الطابگ 
الــى خبرة،  انه يحتاج  الذي وجــدن 
البيض  الســياح مــع  اكل  ويفضل 
اخملفــوق او القيمر، وقت اإلفطار، ومع 
السمك املشــوي في فترة الظهيرة، 
لكن كيف وصــل الينا هذا اخلبز، وما 

هي الظروف التي دفعت الى خبزه مع 
وجود القمح؟

يقول الباحث اآلثاري عامر عبد الرزاق: 
خبز الســياح أكلة سومرية، وتؤكل 
في وقتنا احلاضــر، وأكلة الطابگ أو 
خبز ســياح، لها قصــة في احلضارة 
الســومرية، فبعد مشــكلة كبيرة 
باألراضــي الزراعية في بالد ســومر، 
التجار  بأرضها، قدم  امللوحة  وتفشي 
السومريون فكرة نبته كانت تزرع في 
الصــني، تتأقلم مــع امللوحة، وحتتاج 
مياه كثيرة، وهــذا متوفر بأرضنا في 

النبتة  العراق، وجلبوا  وسط وجنوبي 
وأسماها السومريون الشلب، وتتكون 
من ثالثة مقاطع لغوية، وبعد أن زرعوا 
الشلب وفي أول محصول لهم، قاموا 
بسحقه وطحنه بقصد خبزه، ألنهم 
اعتــادوا على القمــح واخلبز كأكله 
بأنشاء  وقاموا  الرز،  رئيســة فطحن 
الطابــگ ومت خبزه وأكلــه ، وما زالت 
هذه االكلــة القدمية، ومن قبل 4000 
أربعــة االف عــام تؤكل الــى يومنا 
احلاضر، ولها عشــاق يتلذذون بأكلها 

بطقس سومري لذيذ.

الناس  ينظر 
عــادة إلى 
ة  آ ملــر ا
ا  و ليــر
لهيئة  ا
لتــي  ا
ن  و يبد
 ، عليها

لكــن 
م  مهــا
يــا  ا ملر ا

احلديثة لم تعد تقتصر على ذلك فقط، 
إذ أضحت تخبر من يقف أمامها بدرجة 

جماله.
وترصد مرآة "هيميرور"، وهي عبارة عن 
جهاز إلكتروني مزّود بكاميرا في األعلى 
عدة عوامل فــي الوجه، مثــل نظارة 

البشرة، ولونها، وملمسها، وصحتها.
ويكفي أن يقف املســتخدم أمام املرآة، 
حتى يتلقى تقييما لبشرته يتراوح بني 
واحد ومئة باملئة، علــى وفق ما نقلت 

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
املعلومات،  تخزيــن  املرآة  وتســتطيع 

لتعرض مع مرور الوقت ســجال يظهر 
حتّســن حال البشــرة، أو تدهورها، ما 
يســاعد في عالج املشــكالت قبل أن 

تتفاقم.
ويقترح اجلهاز على من يعاني مشكالت 
البشــرة نظاما للعناية بها، كما  في 
يقــدم نصائح جمالية بشــأن كيفية 

حتديد احلاجبني مثال.
وانتقد خبراء في الصحة النفسيـــة 
هـــــــذا االختــراع قائلني إنه قـــد 
يســبب "عقدا" لــــــدى األشخاص 
الذين يعانون من مشكالت في البشرة، 

إذ ســيتخيلون أنفســهم كأشخاص 
قبيحي الوجه جراء ذلك.

ويقــول أطبــاء إن اضطراب التشــوه 
 "dysmorphia"بـ يعرف  الذي  اجلسمي 
يؤدي إلى متاعب نفسية لدى أشخاص 
غيــر راضني عــن شــكلهم اخلارجي، 
وتشــير األرقام فــي بريطانيــا إلى أن 
شخصا واحدا من كل خمسني يعاني 

هذه املشكلة.
ومن املرتقب أن يكون اجلهاز متاحا في 
بريطانيا بدءا من الشهر املقبل مقابل 
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مرآة لقياس الجمال

السياح.. موروث سومري ما زال عنبره يفوح 

السياح

الصباح الجديد - وكاالت:
قرر صنــاع فيلم "ابتســم أنت 
العمل  اســم  تغيير  في مصر" 
إلــى  املصــري  الســينمائي 
"ماتريوشــكا"، وذلك قبيــــل 
عرضــه فــــي دور السينمــا 

بأسابيــع قليلــة.
ويضــم الفيلــم العديــد من 
املمثلــني املصريــني والــروس، 
وتدور أحــداث الفيلم في فترة 
أربع  تقرر  التســعينيات، حيث 
فتيات من روســيا التوجه إلى 
مصــر، واإلقامــة فيهــا بعد 
الســوفيتي،  االحتــاد  تفكك 

ويندمجــن مع اجملتمــع، ويعجنب مبصر 
كثيرا.

ويتكون طاقــم الفيلم مــن املمثلني: 
منــذر رياحنــة، ومحمــد نور، وياســر 
الطوبجي، وأحمد جمال ســعيد، وأمين 
يكاتيرينا  الروسيات  والفنانات  منصور، 
وماريا  فولكوفــا،  وأرينا  كوفالشــوك، 
ريفــال، وبولينا غرانتس، وأناستاســيا 

أكتوفا.
يلينا  الروســية،  الكاتبــة  وشــاركت 
ســيريبرياكوفا، زوجها السيناريســت 
املصــري عماد الســباعي فــي كتابة 
إخراج  والفيلم من  واحلوار،  الســيناريو 

خالد مهران.

الصباح الجديد - وكاالت:
مدينة  في  السلطات  نظمت 
األملانيــة  بيرختيســغادن 
يانصيب  ســحب  الصغيــرة 
نادر يحصــل الفائزون به على 
أماكــن فــي املقبــرة احمللية 

القدمية.
وأفادت قناة "ABC News" بأن 
إدارة املدينــة خصصــت لهذا 
الغرض 200 مكان شــاغر في 

املقبرة.
وأضافــت أن هــذه املقبرة التي 
ظهرت في القــرن الـ17 تتمتع 

بشــعبية كبيرة بني السكان احملليني، 
غيــر أن إدارة املدينــة كانت مضطرة 
خالل ســنوات طويلة لرفض طلبات 

شراء أماكن فيها بسبب صغرها.
بتنظيــم  قــرارا  اإلدارة  واتخــذت 
اليانصيــب ملنح كل ســكان املدينة 
فرصا متســاوية حلجز "مقاعد" في 

املقبرة.
وأشــارت القناة إلى أن 280 شخصا 
فــي  املشــاركة  طلبــات  قدمــوا 
اليانصيب، فيما يبلغ العدد اإلجمالي 
لسكان املدينة حاليا نحـــو 7,5 آالف 

شخـص.

عمل سينمائي مصري يتحول
 إلى "ماتريوشكا"

يانصيب لحجز مكان في المقبرة

بغداد - الصباح الجديد:
االهل  نعــى  واأللم  احلــزن  ببالغ 
الشــخصية  واالصدقاء،  واحملبون 
الوطنيــة، فقيدتهــم املناضلة، 
الســيدة نضـــال وصفي طاهر، 
البكر للشــهيد وصفي  االبنــة 
طاهر، التي رحلت بصورة مفاجئة 
في مقــر اقامتها بالســويد، إثر 

نوبة قلبية. 
 لقــد واكبت الفقيدة النشــاط 
عاما،  نحو ســتني  منذ  الوطني، 
احلزب  صفــوف  فــي  وناضلــت 
الشيوعي العراقي لعقود مديدة، 
كما شــغلت مســؤوليات بارزة 
عديدة في شــتى اوجه النشاط 
اجلماهيــري، وخاصة في مجاالت 
الشــبيبة والطلبــة والنســاء. 
وشيء متوقع من ابنة لشخصية 
مثل وصفي طاهر ان تكون بتلك 
العالية،  والثقافة  الوطنية  الروح 
اذ ذكــر الكاتــب رواء جصانــي 
موجزا  حديثــا  مقاالته  بإحــدى 
عن ســيرة املرافق االقدم للزعيم 
العراقي االسبق عبدالكرمي قاسم 
قــال فيها: كان وصفــي طاهر ذا 
نافــذة ومتميزة بني  شــخصية 
عائلتــه، وأصدقائــه ومعارفــه، 
وقد غلب الشــأن الوطني والعام 
دائماً عنده أمــام الذاتي واخلاص، 
برغم جديته، ومبدأيته،  وقد كان 
فــي حياته  انســاناً متواضعــاً 

العائلية والشخصية، مثقفاً من 
املوسيقى  يحب  استثنائي،  طراز 
بالقــراءة،  وشــغوفاً  العامليــة، 
والشــعر، وكانت لديــه مكتبة 
أنها شكلت  القول  عامرة يكفي 
بعد  عائلته  منــه  متولت  مصدراً 

استشهاده لفترة من الوقت.
 يذكــر ان الفقيدة مــن مواليد 
نزار  الســيد  من  ومتزوجة   1944
جــالل البياتــي، وام لولدين هما: 
بشــار ووصفي، وشقيقة كل من 

السيدات: نسريـن ومّي وهنــد.

رحيل المناضلة نضال
 وصفي طاهر

الصباح الجديد - وكاالت:
كشف الفنان خالد سليم عن 
ملسلسل  الباهر  بالنجاح  سعادته 
"رســايل" الذي ُعرض خالل الســباق 
املاضــي، عبر شاشــات  الرمضانــي 

القنوات الفضائية.
 وأشــار ســليم إلى أنه تلّقى العديد 
من ردود األفعــال الرائعة التي أبهرته، 
مع أنــه كان يتوقع هذا النجاح الكبير 
للعمل في ظــل توافر جميع املقّومات 

لتحقيــق النجاح، من ســيناريو مميز، الى 
مخرج يبحث عن اخملتلف واجلديد، ويسعى 
إلــى تقدمي املمثــل بشــكل جديد على 
املشاهدين، وكذلك مدير التصوير واإلنتاج 
الذي لــم يبخل على العمل بأي شــيء، 
وكذلك وجود كوكبــة كبيرة من النجوم 

احملترفني.
وأعلن ســليم، خالل تصريح خاص له الى 
أن مسلسل "رسايل"  الفنية  املواقع  أحد 
يعد ردا قاطعا وواضحا للجميع بعدم وجود 

أي خالفــات مع مي عز الدين، وبخاصة في 
ظل انتشــار العديد من الشائعات بشأن 

وجود خالفات بيننا خالل املدة املاضية.
وقال سليم إنه ينتظر عرض أحدث أعماله 
الدرامية مسلســل "أبواب الشك" خالل 
إلى نوعية  والذي ينتمــي  املقبلــة  األيام 
الدراما الطويلة، إذ تصل عدد حلقاته إلى 
60 حلقة، وتشــارك فــي بطولته كوكبة 
مميزة من الفنانني منهم لقاء اخلميســي، 
ونبيل عيســى،  أحمــد،  بــن  وعائشــة 

وجيهــان خليل،  وأحمد صالح حســني، 
وعبدالرحمن أبو زهرة، وطارق صبري، وميار 

الغيطي، وتامر شلتوت.
يذكر أن مسلســل "رســايل" من تأليف 
وإخراج  املالــك،  عبــد  محمد ســليمان 
إبراهيم فخر، وتشارك في بطولته مي عز 
الدين، وخالد ســليم، ورامــز أمير، وأحمد 
سعيد عبد الغني، وعبد الرحمن أبو زهرة، 
ومحسن منصور، وأحمد حامت، والعديد من 

الوجوه اجلديدة.

خالد سليم: "رسايل" يرد على شائعات خالفي مع "مي"

الصباح الجديد - وكاالت:
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